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Sufletul în gândirea antică şi medievală indiană (Upanişade, Mahabharata)
Sufletul, fiind mai subtil decât ceea ce e subtil, nu poate fi gândit.
Mai presus de suflet nu este nimic, aceasta-i ultima limită, acesta-i ţinta supremă.
Sufletul nu poate fi găsit nici prin textele sfinte, nici prin raţiune, nici prin multă învăţătură.
Acela îl găseşte, pe care îl alege; aceluia i se descoperă propriul său suflet.
Natura lui nu poate fi privită, nimeni nu-l poate vedea cu ochii.
El se manifestă numai în inimă şi-n minte, prin gândire.
Sufletul e format din gândire.
După cum e gândirea lui în lumea aceasta, aşa devine el după moarte.
Sufletul este cel ce stă pe cer, corpul este carul, intelectul este vizitiul, mintea, frâul.
Simţurile sunt caii, obiectul lor e drumul.
Cel care se foloseşte este sufletul, înzestrat cu corp.
Sufletul atotştiutor nu se naşte, nici nu moare; el nu provine din nimic...
Nenăscut, veşnic, perpetuu, străvechi, el nu e omorât când e omorât trupul.
Cum zace o piele de şarpe moartă, lepădată pe un muşoroi de furnici, astfel zace corpul după moarte; iar
sufletul, fără corp şi nemuritor, devine Brahma şi lumină.

Sufletul se formează prin deprinderi şi ajungi să
gândeşti după cum trăieşti.
Demostene

„Animalele împart cu noi privilegiul de a avea suflet.”
„Omule! Sufletul devine trup când mănânci; trupul
devine suflet când gândeşti.”
Pitagora

Graniţele sufletului nu le poţi găsi chiar dacă le-ai
căuta pe toate drumurile; atât de adâncă este fiinţa lui.
Heraclit

Sfântul Pavel şi sufletul
Sfântul Pavel este adevăratul întemeietor al creştinismului. Şi cel ce ne-a făcut creştini.
El este cel care a permis goimilor, nonevreilor, să se creştineze.
Rabi Saul, devenit Paul, distinge în omul integral spiritul (pneuma), sufletul (psyche) şi corpul (soma).
Sufletul (psyche) este cel care animă trupul.
Pneuma (spiritul) se află sub directa influenţă a Sfântului Duh.

Despărţire
În ceasul morţii, sufletul îşi sărută trupul de sus până jos şi spune:
Trupule, floare, cum m-ai purtat tu prin lume şi m-ai păzit...
Folclor

Suflet: suflare, viaţă, principiu de viaţă şi de
cugetare, substanţă spirituală şi nemuritoare,
totalitatea facultăţilor morale şi intelectuale.
Lazăr Şăineanu - Dicţionarul universal al limbei române.

Admiţând că există suflet, ar fi o greşeală să
credem că el ne este dat de-a gata.
El se face aici, de-a lungul unei vieţi întregi.
Albert Camus

Sufletul? Impostură popească.
D’ Alembert
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Unul dintre miturile fundamentale ale
poporului român, zidirea de vie a soţiei
constructorului bisericii mănăstirii Curţii de
Argeş, mitul sacrificiului, este o împletire a
imaginarului peste realitatea concretă a unor
existenţe reale, conflicte violente şi drame
petrecute.
Manole, mai exact Manoli din Niaesia, este
un personaj real, un levantin, armean se pare, a
cărui soartă s-a intersectat la Constantinopole,
Istanbul deja, cu Neagoe Basarab.
Domnul valah a fost şi el implicat în
construcţii monumentale.
Om er udit, cu studii la Padova şi
Constantinopol, în relaţii excelente cu sultanul
Selim pe care îl sprijinise, a fost responsabil de
construcţia unei moschei la Constantinopol.
Când s-a hotărât să ridice în locul catedralei
mitropolitane de la cetatea de scaun a Argeşului,
lovită de cutremure, o biserică de mare
frumuseţe, reuşeşte să obţină de la turci
derogarea tacită de a folosi marmură (sub
pretextul amenajării unor băi) şi îl aduce cu sine
pe Manoli.
Manoli, deşi în relaţii cu domnul, va fi primit
ostil de meşterii locali şi sabotat vârtos.
Aşa s-ar explica faptul că durata construcţiei
s-a întins la cinci ani.
Manoli se va căsători cu Ana, fiică din flori
a boierului Pârvu Craioveanu şi soră de lapte a
lui Neagoe Basarab (au avut aceeaşi doică).
Înalta obârşie nu o va salva pe Ana de un
complot al meşterilor valahi.
Aceştia au vrut să îi zidească umbra.
Se măsura umbra celui vizat cu ajutorul unei
bâte, jalonul se rupea la înălţimea umbrei şi se
zidea.
Numai că cei ce aflau că „li s-a furat umbra”,
dacă aflau, înnebuneau.
Constatând furarea umbrei, Ana s-a sinucis
aruncându-se de pe zidurile bisericii.
Căci umbra, în acele vremuri, era echivalentul

sufletului.
La noi, această superstiţie s-a uitat.
Numai că ea vine de departe şi este şi astăzi
răspândită prin lume.
În Egiptul antichităţii se considera că omul este
alcătuit din principiul veşnic Ba, suflet rătăcitor capabil
de fapte materiale (reprezentat de ibisul moţat), din
nume (expresie a fiinţei sale intime) şi din umbră.
La indigenii din America de Sud, sufletul, umbra şi
imaginea sunt adesea desemnate printr-un unic cuvânt.
Astăzi, în Asia Centrală (eu am cunoscut-o
sovietică), când vrei să fotografiezi localnici
musulmani, devin violenţi, te acuză că vrei să le furi
sufletul.
Orice manifestare a realităţii divine, şi pentru
credincios lumea creată este o astfel de manifestare,
este considerată în islamul mistic drept umbra lui
Dumnezeu (J. Chevalier).
Revenind la Europa, o legendă germană susţine că
omul care şi-a vândut sufletul Necuratului nu mai are
umbră.
Grecii antici aduceau jertfele morţilor la ora amiezii,
ora fără umbră.
Trăim şi astăzi cu toţii această realitate: ora fără
umbră, amiaza, este încă în bisericile noastre momentul
ritual al slujbei de înmormântare (Luc Benoist).
Aşa că Ana nu s-a aruncat de nimic de pe zidurile
neterminate ale bisericii.

„Aerul este elementul propriu lumii intermediare,
mediator între cer şi pământ, între foc şi apă.
Este mediul în care se manifestă suflul divin, identic
Cuvântului ţâşnit din gura lui Yahweh odată cu suflul
nării sale şi reprezentând puterea creatoare şi
conservatoare a vieţii.
În India, aerul este reprezentat de zeul Vayu,
suveran al domeniului subtil, care călăreşte o gazelă,
animalul cel mai iute şi poartă un stindard fluturând în
vântul celor opt curenţi cosmici. Aceştia sunt în legătură
cu cele opt direcţii ale spaţiului ce-i definesc, pentru
că octogonul este figura intermediară între pătratul
terestru şi cercul celest.
Aerul este o emanaţie a suflului spiritului (ruah)
care în Facere pluteşte peste apele primordiale pentru
a le separa şi pentru a crea lumea.
Vayu, care uneşte ca un fir (sutra) lanţul lumilor,
este o emanaţie a lui Atman, suflul spiritului universal.”
(Luc Benoist)
Animus, principiu gânditor şi sălaş al dorinţelor, este
simbolul care este conectat cu răsuflarea, suflul, cu
toate derivatele sale.
Izvoarele sunt indo-europene.
Aniti în sanscrită şi anemos în greaca veche
înseamnă suflu.
Există şi o altă variantă din greaca veche. Psukhé,
în greaca veche, înseamnă respiraţie. Termenul a
evoluat semantic spre spirit, suflet. Anglia a împrumutat
termenul prin filiera latină. A fost desemnat pentru
utilizarea spiritului în 1693, dar termenul a fost rar
folosit până în 1830.
Iniţial, a apărut termenul de psihologie, iar în 1846
şi cel de psihiatrie.
În engleză, sufletul (soul) este legat etimologic de
efemeritate şi de volatilitate.
Predecesorul său preistoric, din germană, este
sainvala şi este înrudit cu termenul din greaca veche
aiolos, ce însemna „repede mişcător”.
În germana actuală, sufletul este desemnat
prin seele.

I. Taylor - Gibraltar

Modelul lui Dürer [1498] din volumul Anatomiştii
în căutarea sufletului, C. Bălăceanu-Stolnici

Modelul lui Leonardo da Vinci [1490] din volumul
Anatomiştii în căutarea sufletului, C. BălăceanuStolnici
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Morgă, falsă modestie şi manieră englezească.
Scoţianul Wilson promovează la condiţia de chirurg oficial al reginei Victoria.
Comunicarea către studenţii săi o face manierist.
În sala de curs, pe tablă este afişat anunţul:
„Profesorul Wilson comunică studenţilor Universităţii din Edinburgh noua sa onoare de a fi numit medicul
reginei Victoria.”
Cineva, discret, adaugă dedesubt:
„God save the Queen”
Dumnezeu s-o păzească pe regină!
Te poţi supăra?
Nu.
Căci este începutul imnului naţional englez.
Regina spiritului este polisemia aplicată.
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Modelul lui Vesalius [1538] din volumul Anatomiştii în căutarea sufletului, C. Bălăceanu-Stolnici

„Organele” lui Redfield [1866] din volumul Anatomiştii în căutarea sufletului, C. Bălăceanu-Stolnici
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Nimeni nu a contestat în decursul istoriei caracterul
animal al omului (nici grecii antici, nici budiştii, nici
indigenii din Amazonia). Numai că aşa cum afirma Platon,
există „omul şi alte animale”. Tradiţia iudaică, apoi
creştină şi în cele din urmă islamul (toate cele trei mari
religii monoteiste) au consolidat această separare.
Se considera că un Dumnezeu unic deţine o relaţie
privilegiată cu animalul ales, canal de comunicare
directă cu divinitate fiind sufletul ce este propriu doar
omului (Postel-Vinay O.). Această atitudine este astăzi
peiorativ calificată drept antropolatrie.
Ştiinţele care urmau pe diverse căi, atacând din diverse
direcţii, să dezvăluie esenţa omului nu au dus spre culmile
Olimpului, ci spre lăcaşul Diavolului.
Ştiinţa a făcut din om victima narcisică a
„izgonirii din centru”.
„Omul este, înainte de orice, o fiinţă a limbajului şi a
abstracţiilor, care dispune de o memorie şi de capacitatea
de anticipare. Acest lucru plasează omul în centrul unei
structuri temporale şi spaţiale. Astfel, fiecare om devine
centrul universului, oamenii crezându-se mult timp
încununarea şi centrul vieţii” (Raquin B.).
Omul european profund religios suferea de satanismul
trufiei. Teoria astronomică heliocentrică l-a smuls din
centrul universului. O constatare dureroasă pe care
Biserica n-a iertat-o şi dacă Copernic a scăpat relativ
ieftin, Giordano Bruno a murit pe rug, iar Galileo Galilei
a sfârşit-o orb, speriat, umilit într-o situaţie de domiciliu
forţat.
A venit apoi Charles Darwin care a arătat că omul
este un produs evolutiv al lumii animale. Darwin nu a
făcut decât să demonstreze implicit ceea ce Nietzsche a
declarat explicit: „Dumnezeu este mort.” Ulterior s-a arătat
că animalul posedă cultură.
Omul nu mai este în afara lumii vii! (Chaeffer J.,
Postel-Vinay O.).
Astăzi este demonstrată, în afara oricărui dubiu,
„dependenţa radicală a socialului şi a culturalului de
realitatea biologicului” (Schaeffer J.).
Aşa cum cu greu s-a admis că nu Soarele se mişcă
în jurul Pământului, ci invers, trebuie să admitem că
facem parte din lungul şir al lumii vii de care nu ne
deosebim radical.
Numeroase animale posedă „viaţă interioară”, pot
învăţa şi transmite, pot forma culturi şi dezvolta talente
individuale.
Genetica a arătat că genomul uman nu e mult diferit
de cel al cimpanzeului. Teoria sintetică a evoluţiei a
demontat unicitatea şi preeminenţa speciei umane. Fapt
tulburător, deşi omenirea fusese avertizată din timp de
către marele demolator Nietzsche: „Omul nu este în nici
un caz încununarea creaţiei. Fiecare fiinţă de lângă el
are aceeaşi măsură a perfecţiunii”.
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Înscrierea omului într-un şir continuu al viului a fost
de altfel susţinută de Aristotel, Leibniz, Husserl.
Postmodernistul J. Derrida a pornit la dezvoltarea acestei
teme când, în pielea goală fiind, s-a simţit jenat văzând
cum îl privea propriul motan!
Există o gradaţie în lumea vie a sensibilităţii, memoriei,
conştiinţei.
Natura nu face salturi!
Animalele au comportamente simbolice, capacităţi
de categorisire, transmit know-how. Animalele suferă,
au un limbaj (elementar verbal şi nonverbal), interioritate,
subiectivitate.
„Animalele posedă culturi în sânul cărora coabitează
indivizi ce diferă unul de celălalt. Descoperiri recente
zdruncină cele mai ferme convingeri legate de noţiunea
de specie” (Lestel D.).
Consensul umanist tradiţional nu mai corespunde
datelor ştiinţei.
Claude Levy-Strauss a arătat că noţiunea de drepturi
ale omului este o manifestare a subiectivităţii şi că
perspectiva reală ar fi trebuit să fie dreptul omului în
calitate de fiinţă vie, dreptul speciei umane între alte specii
ale viului (Fontenay E.).
Montaigne (1533-1592) afirmă că uneori diferenţa
între om şi animal este mai mică decât diferenţa între
doi oameni.
Sigmund Freud (1856-1939) susţine că omul este
animal, un animal obligat să-şi exacerbeze în scopuri
practice supra-eul, fapt ce îl plăteşte cu interiorizarea
constrângerilor, cu apariţia nevrozelor şi a culpabilităţilor.
Freud, prin psihanaliză, a ruinat încrederea omului
în propriul ego.
Practic, prin dezvoltarea sa ulterioară, teoria lui
Darwin a arătat că omul nu este un subiect autonom şi
posesor al unei conştiinţe autocentrate (Besnier J.M.).
Biologul Julian Huxley a arătat în 1945 (când această
realitate abia se cristaliza!) că „evoluţia reprezintă o
dimensiune nouă şi generală a Universului, nu o ipoteză,
ci o condiţie căreia trebuie să-i corespundă de acum
încolo toate ipotezele. Evoluţia formulată în secolul XIX
reprezintă cea mai importantă dintre problemele biologiei
secolului XX. Ea s-a extins de la biologie la o
generalitate ştiinţifică, înglobând cultura şi limbajul”.
Căci vom vedea cum cultura şi limbajul sunt legate
precum electricitatea şi magnetismul.
Actualul mod de a defini viaţa „capacitatea de
reproducere cu variaţie şi selecţie la nivel molecular”
este extensia modelului darwinian.
Modelul darwinian a fost extins şi pentru a explica
comportamentele umane şi evoluţia societăţilor.
Nicolae Bacalbaşa, Diana Popa - fragment din
cartea Medicină şi cultură

DICŢIONAR DE MAGIE, DEMONOLOGIE ŞI
MITOLOGIE ROMÂNEASCĂ
(Ivan Evseev, Editura Amarcord, Timişoara, 1998)

Dihotomia corp/suflet este una din marile
sinteze asupra vieţii elaborată de oamenii
paleoliticului.
După E. Tylor, concepţia animistă, adică acea
credinţă conform căreia, în afara corpului material şi
perisabil, există în om şi în oricare fiinţă vie şi o
parte imaterială, neperisabilă, a stat la baza tuturor
religiilor.
Esenţa aceasta nemuritoare va fi identificată cu
sângele, ochii inima, rinichii, creierul, măduva oaselor,
falusul.
W. Wundt propunea distrugerea în istoria umanităţii
a concepţiilor despre două tipuri de „suflete”, unul
„corporal” şi altul liber (psyché), un fel de dublu al
persoanei capabil să părăsească trupul.
J. Fraser atrage atenţia asupra credinţelor diferitelor
popoare referitoare la „sufletul exterior” capabil să
iasă din trup, dar şi să se întoarcă la el.
Sufletul a fost identificat cu elemente cosmice
(eterul), dar şi cu anumite funcţii ale organismului.
Cea mai veche şi cea mai persistentă
omologare este cea dintre suflet şi suflare
(respiraţie).
Pitagora consideră sufletul (pneuma) drept latura
eterică a fiinţei şi îi atribuie o natură cosmică; vine din
spaţiile siderale şi se întoarce acolo, putând lua însă
forme diferite pe pământ (metempsihoza).
Corelaţia între suflet - eter - respiraţie e
reflectată în multe limbi.
Din rădăcina indo-europeană comună dwesin
(a respira) a apărut slavul duch şi apoi duşa (suflet).
Grecescul animos, latinescul animus ca şi
denumirile sufletului din aproape toate limbile
indo-europene actuale şi din limbile hamito-semitice
denotă o apropiere între suflet, suflare şi vânt.
La vechii egipteni, la o seamă din popoarele uraloaltaice, la chinezi, exista credinţa în mai multe suflete
care sălăşluiesc în om, având funcţii diferenţiate şi
marcând diverse faţete spirituale.
Într-o formă elevată şi transfigurată, reinterpretată
psihologic, acest „pluralism” al psihicului îl aflăm şi în
teoria lui C.G. Jung care distinge mai multe ipostaze
ale sufletului: persona (masa individului), anima,
animus.
În lumea imaginarului mitico-poetic, sufletul este
capabil să se metamorfozeze luând forma unei păsări

sau a unui fluture; s-a identificat sufletul cu umbra, cu
imaginea oglindită în apă ori cu portretul omului.
Cea mai completă şi unitară concepţie asupra
sufletului a fost elaborată de creştinism, dar în
creştinismul popular persistă urmele creştinismului
arhaic.
Credinţa în strigoi are la bază concepţia existenţei
în om a două suflete, din care cel malefic, sau demonic,
poate părăsi corpul în timpul somnului.
Unanim acceptată este şi credinţa că la moartea
unui om, sufletul acestuia părăseşte trupul, însă rămâne
timp de 40 de zile în preajma casei.
Sufletele morţilor, la anumite date şi perioade de
cumpănă, când hotarele dintre lumi devin laxe şi
penetrabile, vin din tărâmul de dincolo pe la casele lor.
De regulă aceste sărbători poartă denumirea
de Moşi.
Întregul sistem de credinţe populare
româneşti este dominat de concepţia referitoare
la nemurirea sufletului.
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Philippe Descola despre totemism, animism,
analogism şi naturalism

Cum putem aborda multiplicitatea relaţiilor pe care corespondenţele ce se pot citi pe faţa lumii poate fi numită
oamenii le întreţin cu fiinţele non-umane?
analogie şi ea a dominat Europa până la Renaştere,
Una dintre abordări a fost definită de către Levi astrologia contemporană fiind o reminiscenţă a acestui
Strauss, este logica clasificărilor totemice care utilizează mod de abordare.
discontinuităţile observabile între non-umani pentru a
Astfel concepute, animismul, totemismul şi
organiza gândirea unei ordini segmentare delimitând analogismul constituie ceea ce am putea denumi modul
unităţile sociale. Plantele şi animalele oferă un punct de de identificare, adică un mod de a delimita frontierele
sprijin gândirii clasificatorii, constituie stimulente naturale sinelui şi ale celorlalţi, aşa cum se exprimă în
ale imaginaţiei taxonomice şi datorită calităţilor sensibile conceptualizarea şi abordarea oamenilor şi a
contrastante pe care le exhibă discontinuitatea lor non-umanilor.
morfologică şi etologică, devin semne extrem de utile
Modul nostru de identificare este naturalismul.
în a exprima discontinuităţile interne necesare pentru
Naturalismul este credinţa că natura există, practic, că
perpetuarea organizării în
clanuri. Această interpretare
„Organele” lui Gall [1834] din volumul Anatomiştii în
invalidează
explicaţiile
căutarea sufletului, C. Bălăceanu-Stolnici
psihologice evoluţioniste sau
totalitariste, dar lasă să existe
un reziduu analitic care, în lipsa
unui termen mai bun, trebuie
numit animism.
Între altele, animismul este
credinţa că fiinţele naturale
sunt dotate cu un principiu
spiritual propriu şi, pe cale de
consecinţă, oamenii pot stabili
cu aceste entităţi raporturi de
tip particular de protecţie,
seducţie, ostilitate, alianţă sau
schimb de servicii.
Sistemele
animiste
constituie deci o simetrie
inversă a clasificărilor
totemice, în sensul că ele nu
utilizează non-umanii pentru a
gândi ordinea socială, ci
utilizează, din contră,
categoriile elementare ale practicii sociale pentru a gândi anumite entităţi îşi datorează existenţa şi dezvoltarea unui
raporturile dintre om şi non-umani.
principiu nelegat de hazard şi nelegat de efectele voinţei
O altă manieră de a stabili corespondenţă în om şi umane.
non-umani este, în oarecare măsură, situată între
Naturalismul produce un domeniu ontologic specific,
totemism şi animism.
un spaţiu de necesitate unde nimic nu se produce fără
Ea se bazează pe ideea că proprietăţile, mişcările sau această cauză, cauza fiind corelată cu o instanţă
modificările de structură ale anumitor entităţi ale lumii transcendentă sau imanentă structurii universului. În
exercită o influenţă la distanţă asupra destinului oamenilor măsura în care naturalismul este principiul director al
sau sunt ele însele influenţate de comportamentul cosmologiei noastre proprii care îmbibă atât existenţa
acestora.
noastră cotidiană, cât şi practica ştiinţifică, el
Un bun exemplu este nagualismul, credinţă comună structurează epistemologia noastră şi în mod particular
a întregii Americi Centrale, conform căreia fiecărei percepţia altor modalităţi de identificare.
persoane îi corespunde un dublu animal cu care aceasta
Considerate din perspectiva naturalistă, totemismul,
nu intră niciodată în contact, dar ale cărui suferinţe, dacă animismul, naturalismul ne apar precum intelectual
este rănit sau bolnav bunăoară, pot afecta corpul bărbatului interesante, dar fundamental greşite, ca fiind simple
sau femeii care îi este pereche.
manifestări simbolice ale acestui câmp specific de
Această manieră de a distribui discontinuităţile şi fenomene pe care îl denumim natură.
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Două repere în relaţia Om-Animal
În secolul 17, reluând idei cu mult mai vechi,
Descartes a emis teza animalului-maşină.
Aplicând teoria sa, discipolul său Malebranche se
ocupa cu bătutul câinilor, cu care ocazie declara: priviţi,
câinele ţipă, dar nu resimte nimic. Este exact ca un
ceasornic.
Conform lui Descartes, omul are inimă, animalul nu
are. Animalele au fost create şi puse la dispoziţia omului
pentru a se putea înţelege cum funcţionează corpul
acestuia. Ideile lui Descartes au supravieţuit până în 1970,
perioadă până la care orice empatie faţă de animale era
privită ca o sensibilitate bolnăvicioasă.

Totuşi, încă din 1882, George Romanes, elev şi
protejat al lui Darwin, în inteligenţa animală a susţinut
că animalele au emoţii şi că ele pot raţiona. În jurul anului
2000, situaţia s-a schimbat fundamental. A făcut-o
investigaţia non-invazivă a creierului (IRM funcţional)
şi dezvoltarea geneticii. Cam ce poţi să simţi când afli
că ai un cod genetic similar până la 98 % cu cimpanzeul?!
În 2012 a fost ratificată declaraţia de la Cambridge
asupra conştiinţei, redactată de Philipe Low (MIT),
conform căreia absenţa neocortexului, structură
cerebrală prezentă numai la mamifere, nu împiedică ca
fiinţele să prezinte stări afective şi conştiinţă.

Modelul lui Dryander [1537] din volumul Anatomiştii în căutarea sufletului, C. Bălăceanu-Stolnici
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*
(fragment din Viaţa de după moarte, Prima conferinţă, Paris, 23 mai 1924)
Astăzi aş dori să analizez fiinţa umană sub trei
aspecte. Această entitate a omului, noi o percepem
între naştere şi moarte; cu întregul nostru destin, ne
aflăm prinşi între aceste două limite: pe de o parte
naşterea - sau mai exact concepţia - pe de altă parte
moartea. Naşterea şi moartea nu reprezintă viaţa; una
o începe, iar cealaltă îi marchează sfârşitul. Întrebarea
ce se pune este următoarea: metoda de cercetare ce
ne ajută în viaţă, între naştere şi moarte - fie că este
vorba de înţelegerea propriei noastre existenţe, fie a
semenilor noştri - această metodă de studiu şi analiză
poate fi ea utilă şi în ceea ce priveşte naşterea sau
moartea? Sau, dimpotrivă, ar trebui ca în cazul acestor
doi termeni natura cercetării să se modifice în totalitate?
Să începem astăzi prin a privi moartea, cea care pune
capăt - într-o manieră atât de precisă - existenţei terestre
a omului.
Moartea răpeşte corpul fizic al fiinţei noastre,
această formă pe care o avem înaintea ochilor, şi o
înapoiază vieţii Pământului. Cum realizează ea acest
lucru? Pământul, elementele lui sunt cele care iau înapoi
omul terestru: propriile sale elemente - în cazul
înhumării - şi elementul foc, dacă este vorba de
incinerare. Ce poate face pământul cu această fiinţă
umană perceptibilă simţurilor noastre? Nimic altceva
decât s-o distrugă.
Să aruncăm o privire asupra forţelor existente în
jurul nostru. Când cadavrul uman le este oferit, nu pot
face nimic din el; pot doar să-l distrugă. Ca urmare,
putem spune că forţele cu care Natura ne înconjoară
nu sunt constructive; căci, deîndată ce corpul omenesc
le este pus la dispoziţie, îl descompun, ceea ce înseamnă
că în el a existat - în timpul vieţii - o forţă extraterestră
care l-a clădit.
Problema se pune cu totul altfel atunci când moartea
omului este analizată prin intermediul unor puteri
speciale de cunoaştere, generate în suflet cu ajutorul
disciplinelor spirituale. Cunoaşterea obişnuită nu vede
altceva decât cadavrul. Dar dacă folosind disciplinele
interioare se ajunge la prima etapă de cunoaştere
superioară - pe care am descris-o în cărţile mele -, la
Imaginaţie, atunci moartea capătă o cu totul altă
înfăţişare. Şi astfel, dincolo de moarte, fiinţa omului
poate fi văzută întorcându-se în pământ. Dezvoltându-ne acea facultate de cunoaştere care este
Imaginaţia, vedem, chiar în momentul morţii sale, cum
fiinţa umană ne apare sub forma unor imagini vii. Nu o
vedem murind, ci cum învie din corpul său. Avem
viziunea directă a acestei învieri.
Pentru etapa corespunzătoare Imaginaţiei, moartea
fizică se transformă în naştere spirituală. Înainte de
moarte omul ne apare sub înfăţişarea unei fiinţe
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pământeşti. El poate spune: „Sunt aici, în acest loc; iar
acolo este lumea”. În clipa morţii, omul încetează să
mai existe doar în locul unde i se află corpul.
Manifestarea lui începe să se extindă până la
hotarele spaţiului cosmic, devenind una cu universul
pe care până atunci nu putuse decât să-l contemple. În
acest moment, lumea ce se desfăşoară în afara corpului
său devine experienţa lui subiectivă. Şi, tot aşa, ceea
ce înainte constituia lumea interioară, devine acum
universul său exterior. Astfel, de la existenţa personală,
trecem la existenţa cosmică. În cazul unei cunoaşteri
imaginative, pământul este cel ce ne dă posibilitatea
trecerii prin încercarea morţii. El se dezvăluie
cunoaşterii imaginative ca fiind - în sânul universului purtătorul morţii. Nicăieri, în nici una din sferele în
care omul poate interveni de-a lungul vieţii fizice sau
spirituale, nicăieri nu poate fi găsită moartea în afara
pământului. Or, în momentul când omul a păşit pragul
morţii devenind una cu Cosmosul, i se dezvăluie un al
doilea „aspect”, o înfăţişare care nu este aceea a morţii,
ci a imensului univers copleşit din toate părţile de

Gândurile Cosmice. Întregul Cosmos devine atunci - în
ochii imaginaţiei şi chiar pentru omul ce traversează
moartea - un univers plin de Gânduri Cosmice care
trăiesc şi se deplasează în profunzimile spaţiului.
Întreaga înfăţişare a spaţiului ne dezvăluie faptul că
pătrundem într-o lume a Gândurilor Cosmice, unde
totul se activează şi prinde viaţă. Este cel de-al doilea
aspect al morţii.
Când în decursul vieţii terestre ne aflăm în faţa
unei fiinţe umane, ceea ce ne apare în primul rând
este personalitatea sa. Pentru a-i cunoaşte gândul, ea
trebuie să vorbească. Şi atunci spunem: gândurile există
şi le putem cunoaşte datorită cuvântului. Însă în nici
un domeniu al vieţii terestre nu putem descoperi gânduri
care să aibă o viaţă independentă. Ele îi sunt date doar
omului şi provin din el. Or, părăsind sfera pur
pământească a morţii şi pătrunzând în cea spaţială a
Gândurilor, ceea ce ni se înfăţişează nu sunt fiinţe. La
început, în acest imens spaţiu cosmic nu întâlnim nici
o fiinţă, zei sau oameni, însă de pretutindeni ne
întâmpină Gândurile lumilor. Astfel, după ce traversăm
moartea şi pătrundem în sfera imensităţii cosmice,
avem aceeaşi experienţă ca atunci când, întâlnind - pe
Pământ - un om, i-am percepe mai întâi gândurile,
fără a-i vedea fiinţa. Percepem ceva ca un nor de
gânduri, şi apoi un al doilea nor. Nu întrezărim nici o
fiinţă, însă peste tot se revarsă Gândurile inteligenţei
Universale. În această sferă a Inteligenţei cosmice
trăieşte omul - timp de câteva zile - după moartea sa.
* Rudolf Steiner, Editura Princeps, Iaşi, 1933

Sistem ventricular (da Carpi, 1522) din volumul
Anatomiştii în căutarea sufletului, C. BălăceanuStolnici

Neuron (din cerebel) din volumul Anatomiştii în căutarea sufletului, C. Bălăceanu-Stolnici
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Miercuri, 1 februarie 2017, la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” a avut loc vernisajul expoziţiei de fotografie
In memoriam - Sergiu Dumitrescu. Imaginile provin din arhiva Centrului Cultural „Dunărea de Jos” şi cele mai
multe dintre ele poartă semnătura maestrului Nicolae Sburlan, coordonatorul expoziţiei.
Comemorăm un an de la prematura dispariţie a artistului plastic Sergiu Dumitrescu, fost director al Centrului
Cultural „Dunărea de Jos”.
Cele mai multe dintre proiectele noastre au prins viaţă din idei care i-au aparţinut sau pe care, prezentate
fiindu-i, le-a susţinut cu toată energia. Evenimentele noastre au loc întotdeauna cu uşile deschise şi acces liber,
pentru că de la Sergiu Dumitrescu a pornit crezul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” că arta şi cultura trebuie
să fie accesibile oricui. Multe tinere speranţe au crescut şi şi-au confirmat potenţialul pentru că aici li s-au
deschis uşi şi drumuri, sub ocrotirea sa. Mulţi dintre noi şi-au desăvârşit aptitudinile profesionale, beneficiind de
îndrumarea şi încrederea sa. Şi nu puţini dintre noi au avut privilegiul de a-l numi prieten.
Am pierdut cu un an în urmă un român bun şi generos, un patriot, un artist matur, un coleg devotat şi un
prieten care avea simţul umorului. De aceea ne amintim. Şi nu sub semnul durerii stau aceste amintiri, ci sub
semnul recunoştinţei, înţelegerii, zâmbetului dulce-amar care ne însoţeşte când vizităm amintirile dragi despre
locuri în care nu ne vom putea întoarce.
Expoziţia se află în Sala Rondă a sediului nostru din strada Domnească nr.61 ce se va numi, din acest an,
Sala Sergiu Dumitrescu.
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Cãtãlin NEGOITÃ
,

S-a născut în capitala Moldovei, Iaşi, în anul
1839 şi a încetat din viaţă în anul 1907, la
Bucureşti. A fost, conform spuselor unor apropiaţi,
„primul profesor de limba română din Moldova”
şi cel dintâi director al Şcolii Normale din Galaţi.
[Brezeanu, Ştefănescu, 1996:305]. Petrovanu a
fost titular al catedrei de limbă română la Şcoala
Comercială din Bolgrad, după care a fost
transferat, la doar trei ani de la stabilirea în sudul
Basarabiei, la Şcoala Preparandală „Trei Ierarhi”
din Iaşi. [Ibidem]. De aici, Petrovanu va fi, vreme
de doi ani, profesor la Şcoala Centrală de Fete
din capitala Moldovei, până în 1866. Întreprinde o
lungă călătorie de studii în Germania, Belgia,
Olanda, Franţa şi Anglia, interesându-se, în
special, de organizarea învăţământului primar.
[Ibidem:306]. „Umbla printre elevi legenda,
trecută din generaţie în generaţie - îşi amintea
fostul său elev, Apostol D. Culea - că ar fi colindat
Europa şi era plin de învăţătură, ceea ce uimea şi
mai mult.” [Ibidem].
În anul 1868, Grigore Petrovanu se reîntoarce
în ţară şi îl înlocuieşte pe Titu Maiorescu la direcţia
Şcolii Normale „Vasile Lupu” din Iaşi. [Lumina,
1977:15]. Nu rezistă decât un an în fruntea acestei
instituţii de învăţământ. Între anii 1872-1874,
funcţionează ca revizor şcolar în judeţele Bolgrad
şi Cahul.
La 1 iulie 1877, Grigore Petrovanu este
însărcinat de către ministrul Instrucţiunii, G. Chiţu,
[Şcoala Revistă didactică, 1927:13] să
organizeze Şcoala Normală din Ismail. La 1 iunie
1877, în sudul Basarabiei, se consemna
întemeierea Şcolii Normale „Costache Negri”.
Cursurile au început la 26 octombrie, acelaşi an.
[Ibidem].
În fapt, deschiderea acestei oaze de românism
în regiunea profund slavizată se datorează
eforturilor consecvente ale lui V.A. Urechia, fost
deputat de Ismail şi fost ministru al Instrucţiunii.
Datorită râvnei depuse în vederea găsirii
soluţiilor pentru funcţionarea şcolii, Grigore
Petrovanu a fost numit director. „El avu meritul
de a fi înţeles că în afară de rostul oficial, de a
instrui pe copiii de săteni din judeţele retrocedate
- Cahul, Bolgrad şi Ismail - şi din judeţul învecinat,
Covurlui, şcoala sa mai avea şi rolul de a ajuta la
trezirea conştiinţei naţionale în masele româneşti
din dreapta Dunării, din ţinuturile dobrogene, cari

pe acea vreme erau sub stăpânire turcească.”
[Ibidem]. Din corpul profesoral se distinge figura lui
Grigore Petrovanu, care, pe lângă funcţia de director,
era şi profesor de istorie şi, mai târziu, de geografie.
În primul an de funcţionare, şcoala număra 15 elevi,
grupaţi într-o singură clasă. Discuţiile preliminare
stabiliseră ca numărul total al elevilor şcolii să fie de
60, câte 15 în fiecare an, urmând ca, vreme de patru
ani, să se completeze efectivul fixat. Cei 15 elevi
proveneau din judeţele Cahul - 4, Covurlui - 2, Ismail 7, în timp ce din judeţul Bolgrad nu a fost admis niciun
elev. [Ibidem]. Şcoala funcţiona într-o casă închiriată,
deoarece clădirea repartizată de către prefectură
necesita reparaţii capitale. Grigore Petrovanu a făcut
demersuri pentru găsirea unui local corespunzător,
pentru înzestrarea şcolii cu material didactic şi mobilier,
donând un pian şi cărţi pentru biblioteca elevilor.
[Brezeanu, Ştefănescu, 1996:306; Felea, 2012:284].
Petrovanu face acest gest, după ce obţinuse de la
minister sume mici pentru cumpărarea unor hărţi şi
tablouri, precum şi pentru cumpărarea a 36 de
instrumente de fizică.
Grigore Petrovanu nu se limitează la a dezvolta
propria instituţie de învăţământ la care slujea, ci,
vizitând toate cele cinci şcoli normale existente la acel
moment în România, propune Ministrului Instrucţiunii
o metodă pentru strângerea fondurilor necesare bunei
funcţionări a acestor instituţii de învăţământ. La 2/14
februarie 1878, el trimite un raport la minister, în care
afirmă:
„Ţin a se da tinerei şcoale normale o organizaţie
pedagogică pe cât mai apropiată de tipul şcoalelor de
felul ei din Germania şi Belgia. Pentru acest scop, nu
ar lipsi concursul D.-V. luminat şi binevoitor, dar ştiu
că bugetul statului are destule sarcine de întâmpinat.
Şcoala Normală, prin rolul ce e chemat a juca în
regenerarea poporului de ţară, incumbă, cred,
naturalmente comunelor şi judeţelor sarcina de
întreţinere. Cu puţine excepţiuni, însă, comunele şi
judeţele n-au destule elemente pentru împlinirea acestei
datorii. Statul apoi, înscriind în bugetul său şcoalele
normale, de asemenea, nu are destule mijloace pentru
o complectă organizaţiune pedagogică. Sunt dar de
părere că concursul comunelor şi al judeţelor, fie cât
de modest, ar putea îndeplini această lacună.
Observând minuţios soarta bugetelor comunale şi
judeţene, vedem că mai toate fondurile servesc la
întreţinerea funcţionarilor respectivi şi că sunt foarte
puţine cifre consemnate la opera culturii. Sacrificiile
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ce sunt de părere că ar putea să se ceară pe calea
unui apel la liberalitatea comunelor pentru diferite
nevoi, sunt cu toate acestea suficiente pentru
organizarea viitoare a şcoalelor normale. Nu este, cred,
nici cea mai mică comună care să nu poată contribui
pentru aceasta cel puţin cu un napoleon. Astfel,
concursul tuturor comunelor şi judeţelor ţării poate da
minimum suma de 100.000 de lei noi. Cu asemenea
sumă, ajunge a se organiza cele cinci şcoale normale,
luând de normă în organizare una din cele mai bune
şcoale pedagogice din Europa.” [Şcoala Revistă
didactică, 1927:15].
Primul an de învăţământ s-a încheiat cu rezultate
bune, 13 dintre cei 15 elevi reuşind să treacă cu bine
în anul următor.
Interesant este faptul că Ministerul Instrucţiunii
acorda o mare importanţă Şcolii Normale din Ismail,
care era plasată într-o poziţie strategică: la Dunărea
de Jos, într-o zonă relativ recent reatribuită Moldovei
şi apoi statului român, zonă populată de multe elemente
slave (bulgari, ruşi, ucraineni). Dar Şcoala Normală
de la Ismail mai avea un rol: acela de far călăuzitor
pentru redeşteptarea naţională şi propaganda
românească în Dobrogea, situată de cealaltă parte a
braţelor Dunării. Grigore Petrovanu vizitează, în anul
1877, Şcoala română de băieţi din Tulcea şi raportează
ministrului, sugerând înfiinţarea unei şcoli române de
fete în localitatea din nordul Dobrogei. Ministrul nu
rămâne insensibil la sugestia lui Petrovanu şi trimite
„15 coale matriculare, două Harta Daciei Modernă
de August Treboniu Laurian, pentru studiul istoriei şi
două Harta României, pentru studiul geografiei.”
[Ibidem, 16].
Petrovanu comunică omologului său de la şcoala
din Tulcea:
„În urma raportului ce am făcut în privinţa nevoilor
Şcoalei române de băieţi din Tulcea şi în privinţa
necesităţii de a lua fiinţă, în acel oraş, o şcoală română
de fete, Onor Ministeriu al Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, prin oficia No 10755 anul trecut, îmi comunică
că îndată după votarea bugetului pe anul curent, se va
aviza la înfinţarea în oraşul Tulcea a unei Şcoale
române de fete. Pe lângă citata oficie îmi înaintează şi
două exemplare din Carta României pentru a le trimite
D.V. Subsemnatul, dar am onoarea a vă informa
despre acestea, rugându-vă să binevoiţi a pune în
cunoştinţa românilor interesul ce pune ministerul nostru
pentru cauza românilor din acea parte. Totodată, vă
rog a căuta a veni unul pentru a vă înainta cărţile şi
matriculili trimiţând chitanţa cu sigiliul de primire a lor,
spre a înainta ministerului.” [Ibidem].
Directorul Şcolii române din Tulcea, C. Adrian, îi
va mulţumi lui Petrovanu pentru eforturile depuse.
Graţie râvnei acestuia din urmă, proiectul şcolii de fete
din Tulcea prinde contur, astfel că, pentru a grăbi
lucrurile, în februarie 1878, Petrovanu se adresează,
din nou, ministrului:
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„Prin oficia no 10755 din anul expirat, aţi binevoit a
aproba măsura propusă de subsemnatul pentru
înfiinţarea unei şcoale de fete în oraşul Tulcea. Imediat
m-am pus în înţelegere cu notabilii români de acolo şi
s-a destinat pentru noua şcoală un local în curtea
catedralei române. Considerând că votarea bugetului
întârzie şi pentru a satisface cât mai curând dorinţa
românilor din Tulcea, am onoare a vă recomanda pe
D-şoara Maria Gheorghiu, absolventă a Şcoalei
secundare de fete din Iaşi, rugându-vă să binevoiţi a
aproba numirea sa în postul de directoare-institutoare
la suscitata şcoală, cu dreptul de a beneficia de
retribuţiune după votarea bugetului şi cu îndatorirea
de a servi onorific până la buget.” [Ibidem, p. 17].
Petrovanu, cu altă ocazie, comunică ministrului
Instrucţiunii:
„Elementul român din Dobrogea, fiind foarte
numeros şi formând majoritatea absolută a acelei
provincii, iar limba română servind de înţelegere între
diferitele elemente neromâne, de altă parte relaţiunile
comerciale fiind foarte intim legate dintre Dobrogea
şi România, subsemnatul e de părere că statul nostru
are o imperioasă datorie de a înlesni întinderea culturei
naţionale în acea parte legată cu noi prin sânge, nume,
limbă, moravuri, aspiraţiuni şi interese comune. Opera
e dificilă la început; plantându-se bine în câteva puncte
cultura naţională, ea se va întinde de la sine prin
concursul localităţei, fără să mai aibă recurs la ajutorul
nostru. (...) Din atari puncte de vedere şi cunoscând
interesul ce puneţi în chestiunile naţionale, subsemnatul
îşi ia permisiunea a supune la sancţiunea Dvs.
înfiinţarea a două şcoale de băieţi, una în oraşul Măcin
şi alta în Isaccea; asemenea, a unei şcoale de fete în
Măcin. Comunitatea română din Măcin a clădit deja
în curtea catedralei localele trebuitoare pentru şcoale,
în Isaccea, comunitatea română nefiind încă organizată
pentru a putea clădi un local, reclamă pentru moment
a se destina o sumă de 400 lei noi pentru o casă şi
lemne trebuitoare.” [Ibidem, p. 18].
Dragostea şi interesul pentru Dobrogea l-au facut
pe Petrovanu să militeze pentru ca la Şcoala normală
din Ismail să fie primiţi, în anul şcolar următor, şase
tineri români din Dobrogea.
În iulie 1878, Petrovanu asistă la examenul de sfârşit
de an al şcolii din Bolgrad, ocazie cu care trage
următoarele concluzii:
„Studiul se face în limba bulgară şi rusă, deşi limba
rusă nu se propune ca obiect aparte. Am pretins
şcolarilor a face traducţiuni în limba română, în care
cas am constatat că nu numai elevii bulgari de peste
Dunăre sau din Bolgrad, ci chiar elevii români, cunosc
foarte imperfect limba română; aceştia din urmă şi-au
alterat şi accentul lor naţional. Două din cele şapte
clase ale şcoalei sunt frecuentate de 110 elevi, din cari
100 elevi bulgari locali sau de peste Dunarea, iar 10
elevi români locali. (...) Oricare român cu sentimente
de ţară, orice om cu sentemente de justiţie, vizitând

Şcoala centrală din Bolgrad, trebue să încerce
inpresiuni destul de neplăcute. Fizionomia acestui
institut e cu totul slavă; nu are nici o trăsătură
românească. Limba română, deşi obligatorie în formă,
şi aceasta numai ca obiect aparte, devine mai puţin
decât facultativă pe calea măsurilor indirecte.”
[Ibidem, p. 19].
Petrovanu constată:
„Cele 40 comune coloniale azi nu sunt decât 10
sate cu populaţiune bulgară, totuşi până mai deunăzi,
în curs de 20 ani, au existat 40 şcoale de ambe sexe în
limba bulgară. Nici într-o parte a ţării comunele n-au
făcut sacrificii mai mari cu şcoalele comunale ca în
districtul Bolgrad. Fără exageraţiune, cifra de 1500
de lei pe an se poate lua ca minimul cheltuelii ce a
făcut cea mai mică comună cu întreţinerea unei şcoale.
Această cifră calculată pentru 40 de şcoli, în curs de
20 de ani, ne dă suma de 1.200.000 lei noi.
Adunându-se cifrele de mai sus, iese suma de
4.500.000 lei noi, cheltuiţi din averea noastră publică
cu şcoalele bulgare. (...) Proba este evidentă, astăzi
fizionomia întregului district Bolgrad este slavă, curentul
slavon şi desnaţionalizatoriu a prins rădăcini mult mai
tari de cum nu era la alipirea Basarabiei cu ţara
noastră. Dacă justiţia, generozitatea, consideraţiuni
politice şi istorice ne impuneau a întinde bulgarilor mâna
de ajutor, aceleaşi consideraţiuni, pe o scară încă mult
mai intensă, impuneau statului nostru datoria de a ridica
şi întări elementul român din Basarabia, mărginind
cauza regenerării bulgare în teritoriul ei naţional.”
[Ibidem, p. 20].
Cuvintele lui Grigore Petrovanu erau premonitorii:
la scurt timp, izbucnea războiul ruso-turc, armatelor
ţariste alăturându-se şi trupele române. Războiul de
Independenţă, cum este cunoscut în istoriografia
românească, s-a încheiat cu înfrângerea Imperiului
Otoman. Congresul de la Berlin, din 1878, va aproba
noile schimbări politico-teritoriale din sud-estul
european. Rusia, în virtutea dreptului de mare putere,
„ceda României, Dobrogea, reluând stăpânirea în
Basarabia de Sud.”
Grigore Petrovanu intervenea la minister, la 5/17
iulie, pentru mutarea şcolii la Tulcea, în vederea întăririi
elementului românesc în Dobrogea. La 5 octombrie
1878, el primea ultimul ordin al ministrului, la Ismail:
„Domnule director, În urma voturilor Corpurilor
Legiuitoare date în privinţa consecinţelor Tratatului din
Berlin, relative la ţara noastră, urmând ca toate
autorităţile române să se retragă din Basarabia, sunteţi
invitaţi a vă strămuta cu tot materialul şi personalul
dependinte de stabilimentul ce administraţi, în Galaţi,
unde s-a scris Prefectului ca în înţelegere cu dv.
care-i veţi da desluşirile necesarii în privinţa încăperilor
de care aveţi trebuinţă, să închirieze localul necesariu,
şi aceasta până la o nouă dispoziţiune.” [Ibidem,
p. 21].
În cursul lunii octombrie, şcoala se mută la Galaţi.

„Arhiva şi zestrea şcoalei au fost împachetate şi
transportate în zece cotiugare la vaporul pentru Galaţi.
La Galaţi, cu mare greutate s-a găsit un loc de
depozitare provisorie a lucrurilor şi s-au transportat
acolo în 7 care şi 10 cotigare, iar directorul alerga prin
oraş ca să găsească o casă pentru institut, întrucât
Prefectul nu primise nici o instrucţie relative la
angajarea unui local pentru şcoală.... După zece zile
de sbucium şi în urma unui drum la Tecuci, s-a putut
închiria dela prinţul italian Ruspoli din Tecuci, prin
împuternicitul de afaceri al acestuia, Anghel Mateuci,
o casă a prinţului, situate în strada Mihai Bravu, casa
în care actualmente este instalat Seminarul Sfântul
Andrei. Această casă aparţinuse lui Costache Negri
şi fusese vândută de acesta, cum îşi înstrăinase
întreaga avere, pentru susţinerea luptelor cari au dus
la unirea Principatelor şi la consolidarea acestei uniri.
Casa a fost închiriată de către minister - prin Prefectul
jud. Covurlui, cu suma de 300 galbeni anual şi obligaţia
pentru minister de a face toate reparaţiile, în valoare
de circa 1000 de lei noi.” [Ibidem, p. 22].
„Grigore Petrovanu a rămas director al Şcoalei
Normale, vreme de patru ani, şi apoi profesor, până în
anul 1902. Om integru, cu o aleasă cultură,
multilaterală, cunoştea foarte bine limbile franceză şi
germană, dar mai ales limba strămoşilor români.”
[Brezeanu, Ştefănescu, 1996:306]. De asemenea, era
un fin cunoscător al limbii latine, drept pentru care, în
şcoală, atât elevii cât şi profesorii îi spuneau Grigore
Latinul. [Felea, 2012:284].
Spirit enciclopedic, cu o cultură generală admirată
şi invidiată, Petrovanu s-a implicat activ şi în publicistica
vremii. A publicat articole în Vocea Covurluiului,
Dunărea de Jos, Covurluiul, a editat săptămânalul
Libertatea publică (1875), gazeta satirică CucuriguGagu (1882) şi revista enciclopedică Ateneul (1884).
[Brezeanu, Ştefănescu, 1996:306; Felea, 2012:284].
În cea din urmă a publicat studii despre gramatica
română şi metoda intuitivă.
Patriot eminent, militând pentru unirea românilor,
Grigore Petrovanu a conferenţiat despre „Popoarele
Austro-Ungariei”, în care a înfăţişat situaţia grea a
naţiunilor înrobite din dubla monarhie, militând pentru
libertatea acestora. În anul 1893, a tipărit într-o broşură
această conferinţă.
BIBLIOGRAFIE
1. Brezeanu, Ioan, Ştefănescu, Gh.S., Şcoala
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Mărturisirea unei erori comise este proprie unui om
de mare inteligenţă.

Puţini oameni sunt admiraţi de servitorii lor.
Michel de Montaigne

Celsus

Erorile medicale ale unui secol constituie credinţele Moartea este un fapt. Noi nu încercăm să corectăm
populare ale secolului următor.
faptele.
Alonzo Clark

Graham Greene

Este mult mai bine să vindeci bolnavi decât să le prezici Este mai uşor să faci legi decât să guvernezi.
evoluţia, dar din nefericire nu este totdeauna posibil.
Lev Tolstoi
Hipocrate

În materie de diagnostic aveţi totdeauna în vedere o
posibilă eroare.

Orice act uman de putere poartă în el un viciu natural,
un principiu, slăbiciune şi abuz care impune limitarea.

Oliver Cromwell

Francois Guizot

Clientela medicală, între noi fie spus, confidenţial, nu
ţine atât de ştiinţă şi conştiinţă... ci înainte de toate,
mai presus de orice, ţine de farmecul personal.

Lumea este plină de nebuni şi de tâmpiţi, dar nimeni
nu crede şi nici măcar nu bănuieşte a fi.
Baltasar Garcián

Louis-Ferdinand Céline

Omul nu este nici înger nici fiară, dar din nenorocire Cei mai periculoşi medici sunt cei care, comedinaţi
cei ce vor să facă pe îngerii se comportă ca înnăscuţi, imită medici înnăscuţi cu o perfectă artă
a iluzionării.
nişte fiare.
Friedrich Nietzsche
Blaise Pascal

Interesul personal nu este decât o prelungire a animalităţii. Umanitatea nu începe în om decât odată cu
dezinteresarea.
Henri Frederic Amiel
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Coperta volumului L’Art de guérir, Roger Avermaete, Ed. Arcade, Bruxelles, 1973

Dragostei faţă de profesie medicul trebuie să îi adauge
dragostea faţă de omenire.

Greşelile altora, asta este întotdeauna un mijloc de a
te bucura.

Hipocrate

André Gide

Savantul se mândreşte că a învăţat atât de multe; Omul nu este nimic altceva decât înşiruirea
înţeleptul este umil de a şti atât de puţine.
faptelor sale.
William Cowper

Friedrich Hegel

Nu consideraţi nimic demonstrat care nu vi se pare
conform cu raţiunea sau cu faptele bine stabilite, numai
pentru că acest lucru a fost enunţat de un pontif.

Omul ce merită a fi ascultat este cel ce nu se foloseşte
de cuvinte decât pentru idee şi de idee decât pentru
adevăr şi virtute.

J. Proctor Knight

Francois Fénelon

19

Revista Dunãrea de Jos - nr.180

Chirurgul învaţă pe seama orfanului.
Proverb arab

Acel ce păcătuieşte în faţa Creatorului său cade în
mânile medicului.
Eccl., XXXVIII, 15

Lumea a ajuns pe mâna tâmpiţilor
Talmud
Sunt anumite adevăruri pe care este penibil să le enunţi
căci ar avea aerul unei grosolănii.
Stendhal

Ştiinţa sa îl face pe cineva medic nu titlul sau şcoala.
Paracelsus

Dacă joci un rol peste putinţele tale nu numai că eşti
jalnic dar îl laşi de o parte pe cel ce ar putea să facă
aceste sarcini.
Epictet

Este o temă fascinant de fără obiect, diversă şi de
ondulată, tema omului.
Este greu de a o judeca constant şi uniform.
Michel de Montaigne

Medicul ne repară sau ne omoară.
Când suntem sănătoşi îl miştocărim, dar de cum Cuvintele seamănă cu razele X: dacă sunt folosite
cădem bolnavi îl chemăm în ajutor fără cea mai mică corespunzător ele pătrund prin orice.
dorinţă de a glumi.
Aldous Huxley
George Byron
Există totdeauna motive în omorârea unui om.
Albert Camus
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- Să trăiţi!
- Doamne fereşte să depindă de dumneata!

Ion MANEA

O ISTORIE METAFIZICĂ A BASARABIEI ŞI A
DOI DINTRE FIII EI GEMENI
Cine nu ştie bancul cu plisnoţii ar putea rămâne
nedumerit la aflarea acestui titlu cu totul şi cu totul
neobişnuit.* Au avut grijă însă să-l relateze, pentru
orice eventualitate, autorii. Pe scurt, trei englezi
merg la vânătoare în Africa, unul visează lei, altul
rinoceri, iar cel de-al treilea, plisnoţi. Ce sunt
plisnoţii? Nişte animale întâlnite la drum care
seamănă cu oamenii, ridică mâinile sus şi strigă:
„Plis not, plis not!”. Plisnoţii rămân, numai că
Africa devine România Mare, iar drumul se
transformă în Prut... Dincolo de el e Basarabia,
iar basarabenii, în refugiu sau în fuga spre patrie,
sunt un fel de plisnoţi: „Basarabia a fost un tărâm
locuit de plisnoţi. Noi suntem doi plisnoţi care au
trecut Prutul” (p. 13).
Şăgălnicia titlului (nu-i ştiu paternitatea, dar eu
îl „învinuiesc” pe fratele Nicolae, deşi explicaţia
cu plisnoţii o oferă celălalt, fratele Gheorghe)
atrage, desigur, şi particularizează, dar e departe
de a acoperi (şi nici altul nu ar fi putut s-o facă)
profunzimea, dramatismul, spiritul exegetic,
insolitul, eleganţa, fineţea şi puterea de convingere
ale unui discurs absolut coerent, în ciuda
fragmentarismului abordării, care vine să ofere o
viziune unică, strict personală, asupra unei teme
atât de discutate şi atât de discutat - Basarabia.
Unicitatea şi insolitul cărţii sunt primordiale în a
situa cele două volume (un total de 640 pagini)
într-o posibilă istorie a literaturii, căci, mai întâi e
una scrisă de doi medici, apoi de doi fraţi, apoi de
doi fraţi gemeni, apoi de doi profesori universitari,
apoi de doi scriitori consacraţi. Se poate mai mult
decât atât? Istoria, ca ştiinţă, e departe de a avea
vreo corespondenţă directă cu profesia lor, dar le
este amândurora atât de plăcută spiritului şi atât
de preocupantă, încât, spre exemplu, cei doi, unul
locuind la Galaţi, iar celălalt la Bucureşti, neştiind
nimic unul despre celălalt în privinţa intenţiilor
acelei zile, s-au întâlnit fix în Capitală, fix la un
anticariat şi fix, aţi ghicit, la standul cu documente
istorice...
Autorii ştiu exact ce au avut de gând să facă
scriind în comun această carte, mizând de la
început pe statutul lor gemelar, altfel nici n-ar fi
început cu o scurtă disertaţie despre gemeni,
trecând firesc prin marea mitologie (Castor şi
Pollux, Romulus şi Remus), dar mai ales prin
propria experienţă empatică („Şi-n rănile tale
durutul sunt eu”), pentru a anunţa, mult prea
modest şi, de aceea, îndeajuns de dramatic:
„Încercăm simultan, într-o singură carte, să ne

gândim viaţa spre sfârşitul ei” (p. 7). Aşa şi fac gemenii
Bacalbaşa, numai că viaţa lor, deşi generos etalată
precum un vernisaj de imagini-episoade surprinzătoare
şi impresionante, devine, cel puţin pentru cititorul atent,
doar o fulguraţie de suprafaţă şi, ca orice destin,
întâmplătoare, în timp ce fundalul - Basarbia, aşa cum
a fost ea, cum e şi probabil cum va fi - devine adevărata
substanţă şi, la urma urmei, adevărata eroină a acestei
senzaţionale cărţi.
Este foarte bine cunoscută, chiar până la rang de
bun naţional, „publicistica orală” a doctorului Nicolae
Dobrovici Bacalbaşa, savuroasele intervenţii pe micul
ecran, cunoscute în toată ţara, şi la Tulcea şi la Satu
Mare, dar ce publicistică veritabilă ni se oferă între
copertele acestor două volume unice în literatura
română de eseistică sau memorialistică! Tehnica de
lucru este simplă, dar nu lipsită de ingeniozitate, ea se
bazează pe alternanţa dintre eseurile lui Nicolae
Bacalbaşa şi scrisorile cu „Dragă Nicolae” semnate
de Gheorghe Bacalbaşa, intercalându-se oportun, ori
de câte ori autorii le simt necesitatea, reproduceri din
tratate de istorie, medicină, din opere literare,
documente, rapoarte, memorii, acte oficiale etc., ceea
ce conferă un bun şi necesar echilibru între etosul unei
inevitabile subiectivităţi asumate şi logica unor
argumente nu numai neutre, dar de o autenticitate şi
de o autoritate incontestabile, mai ales când este vorba
despre mareşalul Alexandru Averescu, Nicolae Iorga,
Panait Istrati, Virgil Gheorghiu, Ilf şi Petrov, Paul Goma,
Simion Mehedinţi, Gheorghe Tătărescu, Grigore Vieru,
Nicolae Dabija, M. Moruzov (şeful Serviciului Secret
în perioada României Mari), Neagu Djuvara, Paul
Păltănea etc. Un singur exemplu: când autorii vorbesc
despre abuzurile autorităţilor româneşti din Basarabia,
din România Mare, pe lângă relatarea unor practici şi
fenomene consemnate ca atare de istorie şi intrate,
de altfel, în conştiinţa basarabenilor, ni se oferă un
excelent fragment edificator din romanul lui Ilf şi Petrov
„Viţelul de aur”, în care îl şi vedem pe celebrul escroc
Ostap Bender trecând nu numai plin de speranţe
occidentale, dar şi de bijuterii de un milion de dolari,
Nistrul, luat imediat în primire de câţiva grăniceri
români, maeştri în deposedare şi de podoabe şi de
idealuri, oferindu-i, totuşi, şansa de a se reîntoarce la
maica Rusie pe gheaţa în dezintegrare a măritului
fluviu... Iar dacă Bender este o pură invenţie (chiar
dacă acoperă o realitate incontestabilă), ce ziceţi de
raportul amănunţit al şefului Serviciul Secret,
M. Moruzov, din care aflăm „grozăviile” săvârşite de
unii funcţionari şi ofiţeri români în scurta administrare
a sărmanei Basarabii?
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Două mari planuri se întrepătrund atât de intim în
arhitectura cărţii încât adesea par că se contopesc
într-o unică existenţă şi acestea sunt date de biografiile
gemelare ale autorilor, pe de o parte, şi Basarabia, pe
de alta, primele ţesându-se fragment cu fragment,
pagină cu pagină, frază cu frază şi proiectându-se
într-o tehnică multidimensională pe un imens ecran,
iar a doua, fiinţând de la un capăt la altul al operei
într-o viziune de o complexitate geopolitică şi
sufletească (dacă aceste două cuvinte se pot întâlni
vreodată) absolut originală. Basarabia nu mai este
provincia românească din
manualele de istorie,
Basarabia devine Patria,
obâr şia, destinul şi
suferinţa, bucuria şi
deznădejdea, dezamăgirea,
imensa şi neostoibila
dezamăgire... Vadul lui
Vodă de la Nistru (trecea
pe acolo însuşi Vodă spre
est sau să fi fost vorba doar
despre un oarecare Vodă,
nume propriu răspândit în
Moldova?), reşedinţa
bunicii materne de pe malul
Nistrului, devine în această viziune a fraţilor Bacalbaşa
centrul lumii. Ajutaţi de o cultură impresionantă, în
care, aşa cum spuneam, istoria este piesa de bază, cei
doi îşi integrează originile într-o perspectivă pur şi
simplu globalistă, căci ei reuşesc să ne prezinte un
arbore genealogic cu rădăcini răspândite mai în toată
lumea, de vreme ce regăsim strămoşi răsărind dintre
varegi şi din vikingii ce coborau spre sud cu corăbiile
lor minunate (un văr se numeşte Igor, o altă rudă, Olga),
prinţi polonezi, refugiaţi francezi goniţi de Revoluţie,
moşieri ruşi, câte ceva nemţesc, la care ar putea fi
adăugată şi vreo neînsemnată picătură de sânge
unguresc (via Olanda)... Asta numai din partea mamei,
căci tatăl se trăgea dintr-un viguros neam de aromâni,
veniţi în Basarabia tocmai din munţii Pindului, separaţi
de marele neam de invazia slavilor... Nu e de neglijat
nici o rudă prin alianţă cu ceva sânge chinez aşa
că - iată! - neamul fraţilor Bacalbaşa poate întâmpina
cu capul sus şi fără niciun fel de complex această
nouă eră în care statele şi naţiile îşi pierd tot mai mult
identitatea, făcând loc pentru o lume planetară (satul
global al lui Marshall McLuhan).
Dacă ramura maternă ne trimite spre lumea slavă,
cu polonezii şi ruşii în prim plan şi, prin ei, spre
vremurile de început ale vikingilor şi varegilor ce fondau
primele organizări statale slave, ramura paternă,
„machedonă”, se regăseşte, şi de o parte şi de alta a
Prutului, dincolo, în Basarabia, cu un bunic moşier şi
senator pe deasupra, numai bun de victimă sigură (cum
s-a şi întâmplat!) a bolşevicilor, dincoace - coincidenţă,
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predestinare, joc ascuns şi simetric al istoriei? - cu
nişte boieri Bacalbaşa în zona Tuluceştilor, proprietari
de mori şi de hanuri, prieteni cu tatăl lui Alexandru
Ioan Cuza, care venea la ei adesea, vara, cu fiul, viitorul
domn, la Brateş, la vânătoare, pescuit sau scăldat...
Erau oameni înstăriţi cu numele Bacalbaşa şi la Galaţi,
în oraş, de vreme ce există, de pildă, „Vadul
Bacalbaşa”, ca să nu mai spunem că istorici de renume,
precum Păltănea, sau amatori, dar extrem de pasionaţi,
precum Amelian Chirilă de la Tuluceşti sau îndrăgostitul
de Dunăre Tudose Tatu, vin cu documente şi referiri
certe la Bacalbaşi („Iată,
domnilor, sunteţi în
arhive!). Se pare că oraşul
acesta de la confluenţele
Siretului (graniţa pe care
o voiseră cu adevărat ruşii
şi pe care Ecaterina a II-a
o vedea chiar „pân la
Tisa”, într-o „Dacie
pravoslavnică”) şi a
Prutului a fost înscris în
destinul viitorilor medici
Nicolae
(anestezist)
Gheorghe (ginecolog)
Bacalbaşa, chiar dacă
dincolo, în Basarabia, nu ar fi existat nicio legătură
sau măcar vreo trimitere spre aceste meleaguri. Cum
a făcut însă Istoria, ce a gândit ea ante factum pentru
destinul viitorilor gălăţeni când l-a trimis pe tânărul
absolvent al şcolii de tancuri, Nicolae Dobrovici
Bacalbaşa (tatăl) în botezul focului, în 1940, tocmai la
Giurgiuleştii noştri, în celebra bătălie a lui Napoleon
Popescu pentru apărarea Galaţiului în faţa trupelor
sovietice care nu se mulţumeau cu noua răpire a
Basarabiei?
Naşterea celor doi gemeni se va produce, şi ea, în
1944, sub semnul focului, mai precis sub bombele
americane prăvălite asupra Bucureştiului, asupra liniilor
ferate şi a Gării de Nord în special, acolo unde tatăl
figura ca ofiţer înrolat (popota era chiar în staţia CFR),
iar mama, aproape de ceasul naşterii, la Maternitatea
Giuleşti, aflată şi ea în apropiere (au şi căzut nişte
bombe în curte şi au fost şi câteva victime). Refugiaţii
(încă în burta mamei) de la Vadul lui Vodă din faţa
urgiei ruşilor aveau să fie întâmpinaţi de bombardierele
americane, în Bucureşti, la numai cinci zile de la
naştere! Asta da soartă! Soartă dramatică, în care,
deocamdată, Galaţiul n-avea nicio relevanţă... Mama
cu cei doi gemeni se vor refugia şi mai departe, spre
Târgu Jiu, unde se aflau, şi ei refugiaţi, bunicii materni
şi numai după aceea, când cei doi băieţi vor avea patru
ani, vor găsi un domiciliu stabil un cămin şi o reşedinţă
sigură, înapoi spre Est, la Constanţa... Drumul şi
opţiunea erau, de fapt, ale tatălui, ce va deveni cu
timpul Prof. Dr. Ing. Nicolae Bacalbaşa Dobrovici,

profesor la Facultatea de Piscicultură din marele oraş
de la Marea Neagră, mama, urmându-l ca medic,
specialist în boli infecţioase. Percepţia pe care o au
cei doi asupra părinţilor este una dintre atracţiile
importante ale cărţii, căci la umbra personalităţilor lor
marcante, cei doi se vor forma ca viitori medici şi
intelectuali de rasă şi este surprinzător faptul că, dacă
mama apare în toate relatările ca o femeie extrem de
inteligentă, prevăzătoare, curajoasă şi iubitoare
(„salvatoarea”), tatăl ni se înfăţişează mai degrabă ca
un Don Quijote modern, cu un mare apetit pentru
aventură, angajat mai mereu în lupte şi întreprinderi
mai mult gratuite, cu o curajoasă plecare în Niger pentru
a-i învăţa pe africani tehnica creşterii peştilor (aici îl
va cunoaşte pe Neagu Djuvara, diplomatul care îl va
ruga să ducă un mesaj la Bucureşti), făcând ani buni
naveta între Constanţa şi Galaţi, unde se mutase
facultatea, vânător şi alpinist pasionat, cumpărând un
binoclu din banii puşi deoparte „pentru paltoanele
băieţilor” şi gata oricând să se angajeze într-o acţiune
riscantă („aventurierul”), şi, cu toate acestea, un mare
specialist în domeniu. Este uşor de presupus că spiritul
de libertate şi nesupunere ale tatălui vin dinspre sângele
bunicului machedon, în timp ce chibzuinţa şi spiritul de
proprietate ale mamei, dinspre moşierii polonezi şi ruşi
ale filierei slave. Cu cine seamănă Nicolae, cu cine
seamănă Gheorghe? Iată o întrebare la care cartea
dă numai parţiale răspunsuri, cert este că ambii au
moştenit - de la cine? - talentul şi preocuparea scrisului,
nu înainte însă de esenţialul spirit patriotic, curat
naţionalist, căci, oricât de departe ar fi venit strămoşii
lor, oricâtă influenţă ar fi avut asupra lor bunicii materni
(de la care au învăţat de mici şi foarte bine limba rusă,
dar care se considerau fără preget a fi români
basarabeni), şi unul şi altul se dovedesc a fi români
adevăraţi, nu numai profund ancoraţi în fiinţarea
românească, dar şi foarte buni apărători ai ei.
Cartea însumează şi alte serii impresionante de
informaţii, despre Basarabia, pe de o parte, dar şi
despre rudele importante şi pe linie maternă şi pe linie
paternă, pe de altă parte, un loc important ocupând
„amintirile” din Constanţa, primul lor oraş cu copilăria
şi adolescenţa, şi din Galaţi, unde vor veni odată cu
părinţii strămutaţi şi unde vor profesa amândoi în
acelaşi spital, cel judeţean, locuind în acelaşi
apartament, o perioadă de timp, înainte ca Gheorghe
să ia definitiv drumul Bucureştilor. Interesante sunt
aici relatările despre colegii medici şi personalităţile
locale, foarte bine cunoscute oricărui cititor şi de aceea
interesant de urmărit. De altfel, aria tematică a
abordărilor este extraordinar de întinsă, trimiterile sunt
imprevizibile şi încântătoare, fiecare mic fragment,
eseu sau scrisoare, aduce o altă lumină, adesea asupra
aceluiaşi subiect, numai că - şi de aici se iscă un farmec
aparte - fraţii au stiluri uşor diferite de abordare, chiar
dacă patosul pare acelaşi, Nicolae este direct şi ferm,

în timp ce Gheorghe urcă pe tonalităţile unei
sensibilităţi aparte, modelatoare, astfel încât am putea
avea impresia că autorii sculptează concomitent acelaşi
bloc de marmură, dar primul loveşte cu precizie şi forţă
în daltă, pentru a scoate la suprafaţă exact trăsătura
dorită, pe când al doilea vine cu adausuri de subtilitate
şi fină şlefuire, care să dea forme de expresivitate
mai luminoase şi mai surprinzătoare. Gemenii se
completează reciproc şi cu toate acestea, sau tocmai
de aceea, opera lor poartă pecetea autorului unic...
Ceea ce impresionează, dincolo de dramatica temă
a Basarabiei şi dincolo chiar de dimensiunea strict
biografică a scrierii, este formidabila abilitate a
autorilor de a cosmogoniza realităţi aparent disparate,
adesea incompatibile („Istoria este un puzzle.
Fragmente mici ce par izolate şi de interes local la
marea cernere pot să se reveleze neaşteptat ca puncte
nodale”, p. 198, vol. I), de a face o surprinzătoare
afiliere, de pildă, între un îndepărtat şi legendar Rurik,
vareg revărsat generos în sângele slav şi vărul lor Igor,
fiul unchiului Gheorghe, fratele mai mare cu 17 ani al
tatălui, care, neputându-se (din motive lesne de înţeles)
opri din refugiul său dinspre Est, continuă migrarea
marelui strămoş trecând, după Prut, Dunărea şi murind
împuşcat de aceiaşi grăniceri care împărţeau încă
lumea în raiuri şi iaduri şi slobozeau fără milă gloanţele
izolării în plisnoţii din întreg lagărul comunist... La
Nicolae şi Gheorghe Bacalbaşa orice legătură este
posibilă, niciun punct de pe globul acesta nu pare a fi
incompatibil nici cu Basarabia, nici cu experienţa
românească şi nici cu propriile vieţi şi mărturisesc că
am citit cu sufletul la gură pagină după pagină în
urmărirea rezultatului unui pariu pe care l-am pus cu
mine însumi: „Nu se poate să nu găsesc un cât de mic
punct comun cu propria mea persoană!”. Ei bine,
l-am găsit, triumfător, atunci când gemenii scriu despre
vila Şuţu de pe faleza constănţeană, acolo unde copiii
Bacalbaşa participau, pe timpul şcolii, la un cenaclu
(elevul Gheorghe dovedea reale înclinaţii literare). Ei
precizează în text că apoi vila celebrului boier a avut
mai multe întrebuinţări, printre care una de
reprezentanţă (legaţie) cehă. Da, aşa este, chiar a avut,
una cehoslovacă însă, pentru că se întâmpla înainte
de 1989, iar eu am participat la o recepţie acolo, de
ziua Cehoslovaciei, când consulul invita ziarişti din
judeţele învecinate. Eu veneam de la Galaţi şi
reprezentam ziarul „Viaţa nouă”. Ce mică e lumea!,
ne spun fraţii Bacalbaşa, ce mici suntem noi în trecerea
noastră, dar ce mare e durerea şi neputinţa şi mai ales
ce mare este iubirea faţă de Basarabia noastră!
Despre toate aceste lucruri scriu cu pasiune şi cu mare
măiestrie fraţii gemeni şi medicii Nicolae Bacalbaşa
şi Gheorghe Bacalbaşa.
* Nicolae Bacalbaşa, Gheorghe Bacalbaşa: Doi
plisnoţi care au trecut Prutul, Editura Tipo Moldova,
Iaşi, 2016
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„Ecouri peste timp”, volumul semnat de
Marga-Rita Popeli Tatu şi apărut la Editura
PACO, prezintă multiple incursiuni în mereu
fascinantul ambient al istoriei, amprentat de acte
existenţiale ce s-au dovedit a comporta
accepţiuni deosebite. Cartea reliefează ideea
conform căreia lumea noastră, atât de marcată
în sensul progresului tehnic, e susţinută la un
nivel profund de acele
fundamente desprinse din
perioadele trecute, adevărate
surse propice irumperii celor
mai surprinzătoare concluzii.
Element
care
denotă
ingeniozitate, întâlnim pe
parcursul scrierii un dialog cu
autorul, printre altele, al unui
studiu despre istoria Moldovei,
Constantin Mihăescu-Gruiu.
Împr eună cu acesta sunt
realizate edificatoare incursiuni
prin spaţii păstrătoare ale
vestigiilor timpurilor apuse
(arhive, muzee, biblioteci, locuri
tainice dintr-un Bucureşti nu de
puţine ori supus enigmei).
Cartea, intitulată de MargaRita Popeli Tatu roman, are ca element central
istoria Bucureştiului, cu toate laturile sale
misterioase ce întotdeauna vor fascina. Să
admirăm, fulgurant, această sugestivă descriere:
„- Vezi această piaţă? Pe vremuri, aici se afla
Capătul de nord al Podului Mogoşoaia. Era
mică, pătrată, strânsă între gardurile
împrejmuitoare. Proprietarii îşi duceau viaţa în
curţi cu case, unele mici, ascunse între vii sau
livezi, altele, adevărate palate. Între anii
1786-1790, la Capul Podului, pe terenul bisericii
„Izvorul Tămăduirii”, la intrarea în strada
Monetăriei, îşi avea reşedinţa domnitorul Nicolae
Mavrogheni. În curtea palatului erau trei case
şi un rezervor de apă.” Autoarea, dovedind o
accentuată acribie, realizează peripluri
ondulatorii printre nenumăratele istorii şi locuri

memorabile care dau anvergură spaţiului bucureştean.
De multe ori, pare că inubliabilul parfum matein
vizitează spiritul prozei. Astfel (re)învie esenţe animate
de patina fundamentelor. Povestirile din vremea
regalităţii pot atrage şi astăzi simpatia: „O prezenţă
agreabilă pe lângă Regele Carol I şi Regina Elisabeta,
a fost George Enescu. De tânără, în salonul din
Bucureşti sau în cel de la Sinaia, regina organiza audiţii
muzicale, întâlniri cu pictori şi
scriitori. A fost ca o mamă
protectoare, cu bune intenţii şi cu
multe cheltuieli pentru înfiinţarea
şi organizarea unor fundaţii.
Cheltuielile depăşeau bugetul,
ceea ce nemulţumea pe rege.
După mărturisirile lui George
Enescu, reginei nu-i plăcea
Wagner, pe care-l socotea prea
senzual şi superficial. Îi plăceau
în schimb Bach, Brahms, iar din
muzica lui Enescu, lucrările de
început, Poema română, Valsul,
Hora de la Sinaia, primele
sonate şi simfonii. Pentru ea,
George Enescu era copilul de
suflet, dezmierdat PINX.” În altă
parte a prezentului volum, ne
putem delecta cu o foarte documentată descriere a
Castelului Peleş, aşa cum certifică următorul scurt
fragment: „Observăm o diversitate stilistică. Vitraliile
comandate la Viena şi München ridică valoarea
interioarelor. Tablourile, pictate de maeştri flamanzi,
olandezi, germani şi italieni din secolele XV-XVII atrag
atenţia privitorilor, în special cunoscătorilor şi iubitorilor
de artă. Nu lipsesc covoarele, tapiseriile de o rară
frumuseţe, colecţiile de arme şi armuri, orfevrărie,
sculpturi, statuete şi mobilier deosebit. Cu tot amestecul
de stiluri, totul este echilibrat, fără să deranjeze
privirile”. Am evidenţiat aici doar câteva dintre
subiectele din „Ecouri peste timp”, adevărată antologie
a ipostazelor de suflet truvabile printr-o amănunţită
introspecţie. Sunt pagini ce aduc în prim-plan păstrarea
memoriei, act realizat cu preocupare pentru latura
estetică, rezultând un corpus de texte foarte ataşant.

Virginia CHIRIAC

Poezia, un act al reinstaurării ordinii primordiale
Poezia lui Coriolan Păunescu este emanaţia unui conotativă. Resemantizarea limbajului poetic în maniera
spirit vizionar, cu descinderi aspiraţionale în vechilor cărţi religioase asociază simbolurile jertfei
nemărginirea absolutului sacru, receptat ca esenţă cristice parcursului iniţiatic al omului modern, către
supremă a armoniei universale. Poet al orizonturilor profetice clarificări interioare: „Când liberul asin vine pe
solare, el celebrează în incantaţii de odă misterul pajiştea milei/ mă întreb prin care viaţă el a mai trecut/
eternului feminin şi farmecul inefabil al iubirii pure şi-n care oră tristă dintr-un răstimp al zilei/ sălbatica-i
sau glorifică în ritmuri ditirambice
ivire prin lume s-a pierdut?// Şi
figurile legendare ale neamului, fără
nu-mi răspund, deşi spre mine-ndată/
teama de a se sustrage moderasinul vine cu ochii blânzi învăluiţi în
nismului, îndatorat fiind, în
rouă,/ ştiind că-n suflet s-a mai
exclusivitate, crezului său artistic.
deschis o poartă/ pe care intră
Mai mult parcă decât în altă parte,
sprinten ca o poveste nouă// Şi-n clipa
volumul de versuri Planetă liberă
care trece în jur nu mai rămâne/ decât
şi sumbră (Editura „InfoRapArt”,
un fum subţire peste-o cărare ninsă/
2016, 94 de pagini) relevă legătura
plecând din algoritmul trist al unui
intrinsecă dintre cuvânt, muzică şi
mâine/ spre un destin ambiguu de
pictură, în sincretismul unui
lacrimă prelinsă// Târziu pe firava-I
imagism luxuriant, aflat în acord cu
spinare Iisus trecea-n iubire// şi
beatitudinea trăirilor paradisiace: „Te
umbra-I simte calea dintr-un pios
uită, te uită, prin arhaica fereastră/
trecut/ spre care văd genunchi
şi vezi că noaptea îngerii cântă în
plecaţi întru mărire/ Cu Steaua
cor/ ademeniţi de-o galbenă lună
care-L poartă prin ceru-I neştiut.”
sihastră// ce cheamă-n străvechea
(Povestea asinului).
idee de zbor.” (Urcarea îngerilor).
Inventivitatea lirică mobilizează
Fiecare poem este o construcţie
resorturile intime ale voinţei,
concentrică, ce se dezvoltă în jurul unui nucleu subordonată gândului zămislitor şi forţei demiurgice a
Portretul
scriitorului
realizat
tematic, amplificat progresiv prin
dispunerea
imaginaţiei
de ade
reclădi lumea, atenuând şi reconciliind
pictorulviaţa,
Teodor incongruenţele.
Vişan
simetrică a motivelor revelatoare (iubirea,
Se reiterează aproape obsesiv ideea că
moartea, timpul, destinul), care marchează periodic poezia reprezintă principiul suprem al ascensiunii
punctele nodale din laboriosul concept structural, spirituale prin dezlimitarea cunoaşterii dincolo de orizontul
ordonând şi simplificând, în acest mod, formula percepţiei imediate şi prin relativizarea hotarului dintre
de bază a discursului poetic. Lumea lui Coriolan clipă şi eternitate: „Şi uite cărarea trece în noaptea cu
Păunescu aparţine visului şi gândului eliberator, lună/ urcând în punctul prevestitor de nimic/ cineva
contrabalansând, prin fastul grandios al imaginilor, emigrează prin galaxia bătrână/ şi strigă că spaţiul din
ternul dezolant al realităţii: „Din când în când mă clipă-i prea mic.// În urmă roiul de îngeri în etern se
odihneam sub stele/ şi fulgi uşori sclipeau pe aude/ şi substanţa li se agită în celula genom.” (Urcarea
cercurile frunţii/ trezindu-mă în universul gândurilor îngerilor).
mele/ precum mă-nvăţară din Cartea lor părinţii//
Nu putem vorbi în acest caz despre manifestarea
Ploua încet şi cerul lunii fulgera-neştire/ şi în taina unui fenomen religios în sensul strict al doctrinei
muntelui mai ascultam poveţe/ venite atunci razant teologice, dar înţelegem că mesajul etic şi estetic al
din marea mea uimire.” (Scântei din caldele volumului se axează pe concepţia accederii în metafizica
ninsori).
planului existenţial prin intermediul artei cuvântului.
Universul liricii păunesciene întreţine vraja orfică Aşadar, actul poetic mediază transcenderea în sacralitate
a unui melos suav, ce izvorăşte din preaplinul şi coexistenţa om-divinitate în indeterminatul temporal
sufletului său inundat de lumina serafică a şi spaţial al veşniciei. Sunt evidente influenţele elegiei
începutului de lume. Ritmica originală, efectul sonor eminesciene în această nostalgică aspiraţie de restaurare
al unor vocabule precum şi măsura perfectă a a modelului arhetipal şi de refacere a unităţii primordiale:
versului se completează reciproc pe linia polifonică „Venea apoi din albul cer o ploaie pe pământ/ şi în furtună
a textului: „Pe neteda cale lumina tresare/ în muzica mă trezeam în răzvrătiri de ape/ mirându-mă de Domnul
multelor spaţii înalte/ şi în cerul de simţiri planetare/ cât de aproape sunt.” (Scântei din caldele ninsori).
când talazuri se zbat să tresalte.” (Să nu pleci, mai
Departe de a fi pesimistă, aşa cum ne-am fi aşteptat
rămâi…). Poet al expresiei atent şlefuite, Coriolan iniţial, din titlu, lirica acestui volum se defineşte ca
Păunescu este sedus îndeosebi de valenţele partitura perfect articulată a unei simfonii apoteotice,
sapienţiale ale metaforei rare, cu o maximă densitate închinate iubirii şi frumuseţii vieţii.
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Cunoscutul şi apreciatul exeget al vieţii şi
operei marelui savant Simion Mehedinţi, Costică
Neagu, din Focşani, conf. univ. dr. la Universitatea
Bucureşti (menţionăm doar câteva dintre lucrările
publicate sub semnătura profesorului Neagu:
Simion Mehedinţi, pedagog de vocative; Simion
Mehedinţi, Biobibliografie; Simion Mehedinţi,
prozator şi publicist; Duminica Poporului,
repere monografice, vol. I-II
etc.), a publicat, la sfârşitul
anului trecut, o carte de suflet,
Monografia şcolii din satul natal,
Negrileşti, şcoală la care autorul
şi-a făcut studiile primare şi
gimnaziale (1953-1960), şcoală
care a împlinit 150 de ani de
existenţă. Demersul ştiinţific al
profesorului Neagu, obişnuit atât
cu investigarea izvorului istoric,
a documentului de arhivă, cât şi
cu valorificarea faptului cotidian
în context istoric, a condus la
elaborarea unei lucrări de
referinţă
pentru
genul
monografic, punând în valoare
istoria unei unităţi de învăţământ
cu o existenţă de 150 de ani, cea
de la Negrileşti, una dintre primele 10 şcoli
româneşti din ţinutul Vrancei, ca efect al Legii
Instrucţiunii Publice din vremea domniei lui
Alexandru Ioan Cuza.
Legea Instrucţiunii din 1864 statua cadrul
juridic al unui sistem de învăţământ naţional
racordat la şcoala europeană a timpului, care avea
la bază gratuitatea şi obligativitatea educaţiei
primare, egalitatea sexelor la învăţătură, unitatea
şcolii sat-oraş, necesitatea instituţionalizării
pregătirii învăţătorilor, drepturile şi îndatoririle
dascălilor etc. (pag.11). La începuturile şcolii
româneşti şi la înscrierea ei pe coordonatele
modernităţii şi-au pus mintea şi umărul mari
personalităţi, precum Spiru Haret, Simion
Mehedinţi, Vasile Alexandresu Urechia, Dimitrie
Gusti, Mihai Eminescu etc. Simion Mehedinţi era

conştient că „Şcoala este unitatea de măsură a valorii
relative a statelor şi a popoarelor” şi acţiona în acest
sens. Spiru Haret a construit cadrul juridic şi
instituţional al învăţământului românesc, a dezvoltat
reţeaua şcolară, în mod deosebit în mediul rural, s-a
preocupat de pregătirea cadrelor didactice şi de
statutul social al acestora etc. Cât de actuală este, din
păcate şi astăzi, aprecierea omului politic şi ministrul
instr ucţiunii Spiru Haret:
„Politica a intrat în şcoală, fără
a lăsa la uşă nimic din bagajul
ei şi a introdus împreună cu
dânsa zâzania, violenţa,
dezordinea şi nedisciplina”
(p.12). Revizorul şcolar Mihai
Eminescu observa că „Şcoala
va fi bună când Statul va fi
Stat”, sugerând, de fapt, nevoia
implicării Statului în dezvoltarea
şi
modernizarea
şcolii
româneşti, aşa după cum şcoala
avea nevoie şi de alţi piloni:
elevul, familia, comunitatea.
Şcoala din Negrileşti poartă
astăzi numele unui ilustru
negrileştean, scriitorul Dumitru
Pricop (1943-2007), şi ca
urmare a gândului şi a strădaniilor aceluiaşi Costică
Neagu. Dumitru Pricop şi-a făcut clasele primare la
şcoala care îi poartă numele. Autorul monografiei
„Şcoala negrileşteană” aduce drept argument al
întemeierii şcolii din localitate un document din 1866,
care atestă că „în acel an se lua hotărârea de a se
înfiinţa în Vrancea (Putna) un număr de 10 şcoli model,
în localităţile mai mari şi mai populate, precum: Gugeşti,
Păţeşti, Pănţeşti, Câmpuri, Moviliţa, Măicăneşi,
Adjudu-Vechi, Negrileşti, Tulnici şi Păiuleşti”, şcoli
„care urmau să fie încadrate cu cei mai buni învăţători”.
(Informaţia este preluată din lucrarea lui Ionel
Budescu, Istoria învăţământului în Judeţul Vrancea,
de la origini până în 1918, Editura Paideia,
Bucureşti, 2003, p.168, cu trimitere la Arhivele
Naţionale Focşani, Fond Prefectura Putna, dosar 14/
1866, f.388). Autorul prezintă în lucrare documentele

aferente înfiinţării celor 10 „şcoale modelu” din Putna
(p.34 şi urm.).
Şcoala negrileşteană este structurată pe mai
multe capitol: 1. Informaţii istorice privind evoluţia
unităţii de învăţământ de la înfiinţare şi până în 2016
(începuturile şcolii, directorii şi dascălii şcolii
negrileştene, generaţia 150 a Şcolii Gimnaziale
„Dumitru Pricop”); 2. Dascăli de ieri şi de azi ai Şcolii
„Dumitru Pricop” şi 3. Foşti elevi ai Şcolii Negrileşti.
Sunt prezentate 23 de profile de dascăli, cu date
privind formarea lor profesională (studii), referinţe cu
privire la activitatea lor didactică şi extraşcolară, rolul
dascălului în comunitatea locală, iniţiativele de buni
gospodari ca directori de şcoală etc. Amintim aici,
printre alţii, pe Dumitru Gh. Filip, din iniţiativa căruia a
luat fiinţă Comitetul pentru construcţia unui nou
local al şcolii (1941); Lazăr Blăniţă, născut în Satul
Gohor, Judeţul Galaţi, care „a fost un mare dascăl al
Negrileştiului”, iar ca director al şcolii a fost apreciat
de Inspectorul Şcolar pentru că „a făcut îmbunătăţiri
serioase la local” (1949); Ancuţa Taftă (Blăniţă), fiica
preotului Vasile Taftă, profesoară de limba română şi
limba franceză; Ştefan I. Lechia, învăţător şi teolog,
„o adevărată legendă a Negrileştiului, a Vrancei
Arhaice”; Ghiţă Baciu, despre care profesorul
universitar gălăţean Nicolai Taftă spunea că era „om
de o rară bunătate sufletească şi dascăl pasionat, care
făcea un adevărat spectacol din orele de istorie
antică”; Neculae T. Popescu care, venind la Şcoala
din Negrileşti, „A înviorat activitatea şcolară şi
extraşcolară a instituţiei”; Valeriu Anghel, care a venit
din Oltenii Teleormanului în Negrileştii Vrancei, scriitor
reputat, prieten bun al autorului, a contribuit cu un
consistent material la îmbogăţirea conţinutului
monografiei; Maria Neagu (Sandu), Ion Oprişan, Ion
Văsuian, Florica Apostol (Dochioiu), Galea
Dărmănescu (Văsuian), Simona Bădeanu (Botezatu),
Ion Dumitrache, Simioana Neagu (Oprea), Victoria
Rusu (Ţuţuianu), Antonia Chirilă (Lechea), Culiţă
Ichim, Cecilia Văsuian (Moise), Lorena Dumitraşcu
(Pantazică), Janina-Simona Nicoară, Nuşa Anghene
(Ene) şi Mirela Nistor (Fenechiu).
„Astăzi când sărbătorim 150 de ani de la înfiinţarea
Şcolii Negrileşti, ne gândim cu tot respectul la toţi cei
care au călcat pragul şcolii şi au învăţat să scrie şi să
citească în şcoala negrileşteană”, scrie Costică Neagu
în debutul ultimului capitol al cărţii, „Foşti elevi ai şcolii
negrileştene” (p.165). Şi nu au fost puţini. Mulţi dintre
ei au dus, peste ani, faima Cetăţii educaţiei din
Negrileşti. Amintim doar pe câţiva dintre ei: Ion D.

Neagu-Negrileşti, devenit Şeful Baroului de avocaţi
din Focşani; Vasile I. Bratu, ajuns conf. univ. dr. la
Institutul Agronomic din Timişoara; Climent T. Danţiş,
care a absolvit trei facultăţi - Facultatea de Agronomie
Bucureşti, de Petrol şi Gaze şi de Ştiinţe Juridice - şi a
obţinut două doctorate, afirmându-se în mediile didactic
şi academic; Nicu I. Mănăilă, jurist de reputaţie; Vasile
N. Taftă, specialist de înaltă ţinută, invitat în anul 1969
la Conferinţa FAO de la Roma, unde a susţinut
comunicarea „Foamea de proteină”, în urma căreia a
fost inclus în Grupul de Experţi FAO-Roma; Nicolai
P. Taftă, profesor de limba franceză la mai multe şcoli
din Galaţi, inspector şcolar, devenit strălucit profesor
la Universitatea „Dunărea de Jos” din oraş; Dumitru
Pricop, prolific scriitor vrâncean, de recunoaştere
naţională, al cărui nume îl poartă astăzi Şcoala
Gimnazială din Negrileşti; Costică P. Neagu,
amfitrionul multor iniţiative în domeniile educaţie şi
culturii în Vrancea - instituirea Colecţiei „Biblioteca
Simion Mehedinţi”, în care au apărut până acum peste
100 de cărţi, înfiinţarea Asociaţiei Personalului Didactic
„Simion Mehedinţi”, înfiinţarea Editurii Terra, a
revistelor „Buletinul Asociaţiei Simion Mehedinţi” şi
„Vârstele şcolii”, declararea Casei memoriale Dumitru
Pricop, autor şi coautor de cărţi, studii şi articole, ca
să enumerăm doar câteva dintre izbânzile sale; Costică
I. Păun, conf. univ. dr. la catedra de Drept Penal din
cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
Costică I. Popa, profesor la Universitatea Politehnică
Bucureşti etc. Mai mulţi absolvenţi ai Şcolii Negrileşti
au îmbrăţişat cariera didactică, medicală, jurnalistică,
de funcţionar public în unităţi de profil din Negrileşti
sau din Ţinutul Vrancei.
Volumul este bogat ilustrat cu peste 70 de facsimile,
fotografii şi portrete, adevărate documente care atestă
istoria şi cultura negrileştenilor, faptele oamenilor
locului, trăitori la vatră sau plecaţi în lume, marcând
prezenţa lor în viaţa pământeană.
Cartea lui Costică Neagu este un document istoric,
monografic, memorialistic de înaltă ţinută ştiinţifică,
reprezentând un bob de aur în istoria învăţământului
românesc. Deşi de interes local, în primul rând,
lucrarea poate constitui un reper pentru toţi cei care
vor dori să lase în pagini de carte, peste timp, oamenii
şi faptele acestora dintr-o anumită localitate. Pentru
noi, gălăţenii, cartea este importantă şi prin numirea
unor personalităţi ale Vrancei care s-au născut sau au
activat îndelung în Judeţul şi Oraşul Galaţi.
*Costică Neagu, Şcoala negrileşteană la 150 de
ani, Editura TERRA, Focşani, 2016
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Eugen HOLBAN

Moto:
„... un sat uitat de timp”
În satele Gohor şi Brăhăşeşti a apărut, în
timpul cercetărilor de teren, un tip de motive
antropomorfe femei, care ies din cadrul obişnuit
al reprezentării chipului uman, ajungând, din
raţiuni plastice sau rituale (!?), la un surprinzător
stadiu de abstractizare, la o adevărată sinteză,
ce le îndepărtează semnificativ de conformaţia
reprezentărilor antropomorfe cunoscute până în
prezent, deci şi de referent. Identificarea lor
devine astfel foarte dificilă.
Dacă nu ne-ar fi fost pr ezentate cu
denumirea de „mocănci”, fără nicio ezitare de
cătr e sătencele care deţineau obiectele
respective precum şi de consătencele lor, denumire generică pentru toate motivele
antropomorfe femei din sud-estul Moldovei - nu
ne-am fi decis prea uşor să le includem în
categoria respectivă. Şi aceasta pentru că ne
situăm, probabil, prea departe de timpul în care
tipul respectiv de motive au fost zămislite.
Pentru elucidarea identităţii motivului, precum

şi a ariei lui de răspândire, am întreprins apoi cercetări
minuţioase în toate satele din sud-estul Moldovei,
reluând investigaţiile pe această temă, şi în unele sate
care fuseseră deja bine cercetate, dar tipul respectiv
de motive nu a mai apărut în altă parte, în afara celor
două sate menţionate mai sus. Se pare că adevărata
lor vatră de formare şi conservare a fost satul Gohor,
un veritabil nucleu de arhaicitate care s-a menţinut
constant la această cotă, se pare, de-a lungul secolelor.
Un alt motiv, tot foarte vechi, deşi mult mai uşor de
recunoscut şi care a avut în trecut o foarte mare
frecvenţă, a fost ţesut doar în satul Gohor. A fost găsit
şi în satul Brăhăşeşti un singur exemplar, dar acesta a
fost adus aici, ca zestre, tot din satul Gohor, prin
căsătoria unei femei. La sfârşitul secolului XIX, cam
80% din familiile satului deţineau acest tip de covor.
Pe chenar apărea invariabil aceeaşi horă, cu acelaşi
tip de „mocănci”.
Pe fondul central al unor astfel de covoare, apar
cam 5-6 romburi, la unele, iar la altele, în locul
romburilor apare o altă horă, cu un alt tip de „mocănci”,
mult mai apropiate de o
reprezentare realistă sau
mai bine zis suprarealiste.
Sunt nişte „dansatoare”
surprinse în vârtejul jocului,
probabil nişte personaje
mitologice „neastâmpărate”, care în anumite zile
calendaristice îşi făceau
„hachiţele”, pe câmp sau
prin aer, cum ar fi Ielele,
dânsele, rusaliile ori
sânzienele...
Tot aici am mai găsit încă
o raritate şi anume „Hora

Covor cu motive antropomorfe femei „mocănci”, sec. XIX, com. Gohor
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ca lutul, piatra şi osul.
Atestarea împletiturilor şi a
ţesăturilor
ca
tehnici
meşteşugăreşti, încă din
neolitic, presupune şi posibila
repr ezentare a motivului
antropomorf şi pe ţesături mai ales pe acelea implicate în
funcţii rituale - lucru confirmat
şi de reprezentări similare
apărute pe ţesăturile unor
grupuri etnice, surprinse de
civilizaţia modernă în stadiul de
primitivism. Dar în afară de
această sursă, cam incertă,
există o alta, mult mai
convingătoar e şi mai la
îndemâna noastră, dezvăluită
chiar
de
ornamentica
Covor cu motive antropomorfe „hora familiei”, sec. XIX, com. Gohor
covoarelor din judeţul Galaţi.
familiei”, motiv greu (sau, mai bine zis) imposibil de Bunăoară, în afară de motivele prezentate mai sus, pe
găsit în altă parte din România, cel puţin în conformaţia unele covoare cu motive antropomorfe, zoomorfe şi
în care apare pe covorul din comuna Gohor şi care a fitomorfe apare şi brăduţul (sau creanga de brad) cam
deschis o nouă pistă de cercetare şi în domeniul în felul în care a fost reprezentat şi pe ceramica
etnologiei. Se pare că participarea la ritualuri a geto-dacică. Apare în aceeaşi conformaţie de acum
membrilor comunităţilor arhaice era mult mai nuanţată peste 2000 de ani.
în trecut, decât am crezut până la descoperirea acestui
(va urma)
covor.
De aceea am considerat
că elucidarea identităţii, a
originii şi a ariei de
răspândire a acestor motive
este de foarte mare
importanţă, nu doar pentru
ornamentica zonei etnoculturale Tecuci-Zeletin,
zonă în care se înscrie satul
Gohor, ci pentru toată
ornamentica şi etnologia
românească.
În apariţia şi evoluţia
motivului antropomorf - în
general - există un început
originar bine relevat de către
arheologi, dar acesta se
referă doar la reprezentarea
lui în materiale neperisabile
Covor cu motive antropomorfe femei „mocănci”, sec. XIX, com. Gohor
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După care vis să mă trezesc?
după care vis să mă trezesc
pentru a fi mai aproape
de Dumnezeu?
după visul în care
stelele par a fi
încercările creatorului
de a reda vederea
unui întuneric orb?
după visul în care
durerea palpită
ca un gând abandonat
în neant
iar eu încerc să-mi chem
gândul înapoi
pentru a învinge durerea
prin cuvânt?
după visul în care adevărata iubire
începe cu lacrimi vărsate
pe altarul singurătăţii?
după visul în care
săruturile tremură ca nişte frunze
în bătaia vântului uitării
iar umbrele fug în toate direcţiile
de frica unei îmbrăţişări?
după visul în care
unii oameni ridică statui
alţii le dărâmă
dar prea puţini reuşesc
să le readucă la viaţă?
după visul în care
apa de ploaie se rupe
la naşterea curcubeului
iar noi ne privim chipul
îmbătrânit în bălţi?
după visul în care
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te scufunzi în propria suferinţă
pentru a găsi o perlă născută
dintr-un fir de nimic
o poezie pe care nimeni
nu o mai poartă
ca amuletă de protecţie
noroc şi nemurire?
spune-mi tu, celălalt eu
al celeilalte lumi
pe care o port pe umerii
de Atlas al zădărniciei
după care vis să mă trezesc
pentru a fi mai aproape
de Dumnezeu?

Reîntoarcerea la marea singurătate
oricât de mult
ne înşelăm singurătatea
cu oameni sau cu amintiri
despre oameni
tot la ea ne întoarcem
nici măcar visele
unde suntem mereu cu cineva
nu ţin o eternitate
chiar şi viaţa este un vis
din care suntem ispitiţi
să ne trezim
atunci când întunericul
ne întinde fructul otrăvitor
al cunoaşterii
poate că părerea noastră de rău
când părăsim această lume
este şi părerea de rău
a Dumnezeului din noi
care se întoarce la marea
S I N G UR ĂTAT E
la asta te-ai gândit
vreodată?

POEZIE
tocmai de aceea
căutăm pe cineva
cu care să fim fericiţi
acum aici
aşa cum şi eu
îmi caut celălalt eu
în pragul
apocalipsei
mele personale
între mine
şi celălalt eu
e o prăpastie
peste care încerc să trec
mergând pe frânghia subţire
a unui vers
o frânghie care tremură
la fiecare bătaie de inimă
o frânghie care se îndoaie
sub greutatea îngerilor
care mi se aşază pe umeri
pentru a-mi testa
echilibrul
n-am avut alte aripi
în afara paginilor
pe care cititorii
au încetat
să le răsfoiască
atunci când iubeam
şi nutream să primesc
iubirea înapoi
dar poate
că e mai bine aşa
să fiu lucid
precum o lamă de cuţit
care spintecă
iluziile
să-l am martor
doar pe Dumnezeul din mine
care îşi bea cafeaua tare
în zorile nemuririi
ce va fi
va fi

Dumnezeu nu e mort

pe pagina albă
şi aşteaptă scări de cuvinte
pentru a urca
în sufletul altora
stau şi-l privesc mirat
parcă s-ar zbate
să nu se înece
o parte din mine ar vrea
ca el să moară acolo
fiindcă m-a părăsit
o parte din mine
simte nevoia să-l salveze
contrazicându-l pe Nietzsche
Dumnezeu nu e mort
aşteaptă doar
să-i întind mâna
şi cuvintele

Creste
îţi cauţi scăparea prin scris
din acest infern
precum cel care se-aruncă-n mare
de pe o corabie în flăcări
dar până la malul
tărâmului misterios
despre care mulţi au vorbit
dar nimeni nu s-a întors
pentru a-i confirma existenţa
mai ai de trecut
şi de răpitorii adâncurilor
gânduri negre
cărora li se văd doar
crestele
ca nişte umbre
în marea de oameni

Sculptură
omul e o sculptură
neterminată
pe care o finisează
sculptorii orbi din
adâncuri

Dumnezeu s-a coborât
odată cu lacrima
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Tarek Eltayeb s-a născut din părinţi sudanezi la Cairo, în 1959. Trăieşte la Viena din
1984. După ce a studiat la „Institutul de Filosofie Economică” la Universitatea de
Economie din Viena, predă la trei universităţi din Austria. A scris încă din 1985 şi a
publicat până acum trei romane, două volume de povestiri şi cinci volume de poezie, o
piesă în limba arabă, o carte autobiografică şi un volum de eseuri. Cărţile sale au fost
publicate în germană, engleză, italiană, franceză, spaniolă, macedoneană, română şi
sârbă. Poeziile lui au apărut în diferite antologii literare, reviste din toată lumea. A primit mai multe burse şi
premii literare, fiind de asemenea decorat de statul austriac. Este profesor al programului «Between the
Lines» al Universităţii din Iowa City, SUA. Ultimele lui volume de poezie publicate sunt “Ne-am vândut
pământul şi sunt fericiţi cu praful”, Beirut, 2010, „Niciun păcat”, Cairo, 2011, „Staţiile unei poveşti a vieţii”,
autobiografie, Cairo, 2012, etc. Şi-a prezentat lucrările la mai multe festivaluri internaţionale de literatură.
Femeia Dunării
Douăsprezece ceasuri şi câteva minute numărate
Dunărea spumegă ca laptele dat în clocot
Acoperindu-ne vârfurile degetelor
Pe ţărm
Ne jucăm voioşi precum copiii în noroiul
satului
Ne perpelim în clocotul fluviului
Pe când timpul ne aţipeşte în mâini
Înainte de albastrul rămas-bun
De împăturirea răvaşului din palmă ca
Buricele degetelor să-l ferească
De joaca vântului peste Dunăre
De topirea în vâltoarea fluviului

-2Ochi-mi trec lângă un şofer de taxi
Peste lumea cu literele ei noi
Luminile amintesc de strălucire şi viaţă
Lumea de afară aşteaptă căldură din trupul meu
Ochi-mi lângă un şofer de taxi trec
Peste uşile închise ale caselor
Peste ferestre închise
Peste fete ce zâmbesc fără grijă
Căutând balcoane ascunse
Ochi-mi zăbovesc peste o Dunăre
Care nu va mai fi
La asfinţitul acestei zile
În puterea acestei ierni
Albastre

(Viena, 27.04.1993)
Fracturarea unui loc la asfinţitul vremii
La asfinţitul unei zile
În puterea iernii
Cu sare într-o mână
Cu coji de pâine în cealaltă
Am în inimă o vreme ce se-ntinde
Iar între carnea pieptului şi cămaşă
O sticluţă de parfum întru aducerea aminte a locului
Sunt deasupra lumii cu toate poverile mele
Ceasuri
Aterizează cu mine pe Schwechat1
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-3Douăzeci şi cinci de ani
O valiză grea
Şi cu mine
Coborâm
Capul îmi trage trupul
Trupul îmi e valiza,
Iar valiza, cei douăzeci şi cinci de ani
Pe lungul coridor al aeroportului
Către un drum şi mai lung
Până la o cameră cu lumină chioară
Şi culori terne

POEZIA - PORT LA DUNÃRE
Cu un singur bec
Cu un singur scaun nou
Îmi pun valiza pe dulap
Fixez câţiva ani pe pereţi
Printre crăpături
Şi cu tălpile pe podeaua rece
Caut un covoraş
Un băţ de chibrit
Apoi ciorapi şi încălţări

-4Sarea mi se topeşte-n mână
Cojile de pâine se usucă
De uitare
Sticluţa de parfum iese de la căldura pieptului
Şi face ritualul de iniţiere a locului
O pulverizez
În duhul camerei
Închid ochii
Tremur
Îmi scot hainele din valiză
Mă descurc cu celelalte poveri
Pun o casetă cu-n cântec ce m-a însoţit
Cu care astup fractura locului
Privesc de după zorii ferestrei
Ferestrele sunt încă închise
Şi uşile
Şi strada e pustie
Zdrăngănitul unui tramvai se aude departe
Ţârâitul unui tren peste pod
Mă apropii de trăsăturile locului
Şi timpul se rătăceşte de mine
Uit să-mi întorc ceasul
Se opreşte
Îmi amintesc doar că lumea
A aterizat cu mine la asfinţitul ei.

-5Aprind o lumânare
Mă întovărăşeşte închipuirea-mi pe pereţi
Printre cuie şi crăpături
Şi ani agăţaţi
Îmi potrivesc ceasul
Şi aproximez un nou timp
Pentru căsuţa zilelor

Mă uit apoi la pozele alor mei
Ale prietenilor
Citesc un discurs
Pe care l-am scris în pripă
Şi l-am înfundat în buzunar
Lângă parfum
Cu puţin înainte de clipele plecării

-6Mă revăd înconjurat de prieteni
Felicitându-mă şi luându-şi rămas-bun
Pizmuindu-mă pentru norocul de-a călători
Clinchet de ceşti de ceai
Voci amestecate
Râsete, saluturi de bun-venit şi bun-rămas
Hârtii de scris
Făgăduieli de corespondenţă
Apoi pregătirea valizei
Îmi amintesc cum am fugit de pregătirea plecării

-7În ziua următoare soarele apune
Se obişnuieşte cu absenţa
Se rătăceşte
Iar norii devin cavalerii cerului
Eu însă caut mereu spre cerul absent
Dispar în spatele norilor
Unii spun credincios
Alţii spun visător sau nebun
Uitându-mi tremurul pleoapelor
Şi paşii pe covorul alb
În fiecare zi
Iau drumul poştei
Cu portofelul burduşit de adrese
Cu câteva timbre poştale
Mărunţiş pentru telefoane
Şi pentru ceai fără mentă
Mă întorc cu o cheie
Mă obsedează deschiderea căsuţei poştale
Ori de câte ori trec pe acolo
-8Schimb ritualul salutului
Îl fac mai uşor
Schimb litera şi accentul
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Căci inima mea nu izbuteşte să imite
Ei se înfurie că întârzii mereu
Şi traduc neabătut
„In sha’ Allah”-ul2 meu cu
„s-ar putea”
iar eu traduc „nu”-ul lor
cu „in sha’ Allah”
Gustul apei s-a schimbat
Simţurile sunt confuze
Ochiul care a trecut lângă şoferul de taxi
Peste marginile oraşului
Vede acum un vis care se tot lungeşte

-9De mirosul Dunării
Mă voi îndrăgosti
Cu literele oamenilor
Mă voi obişnui
Sarea mării
Va fi înlocuită de sarea munţilor
Gustul apei
Mă lipseşte de setea timpului şi a locului
Doar pielea rămâne tot ţepoasă
Nu mai suportă atâta lână
Atâta înfofolire
Gura urăşte zâmbetul mincinos
În faţa oaspeţilor

-10Prin telefon vin glasuri
Ce se insinuează în oasele trupului
Pieptul îşi caută sticluţa cu parfum
Să se apere de duhul gerului
Pielea îşi va aminti acoperământul de lână
Sudoare dispare treptat
Revoltându-se din supunere faţă de un vechi tatuaj
Din Ayn Shams3

-11Ploaia lumii care m-a coborât
În asfinţitul zilei
Este o întrebare
Ce se îmbracă în alb pe drum
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Noaptea închid fereastră
Să nu intre bezna de afară
Mă gândesc să cumpăr un bec mai luminos
Deschid dicţionarul
Şi întreb

-12Bucuria este ostatica iernii
a norilor
puşi pe aşteptare
Visez la locuri vechi în vremuri noi
Râd ca să mă încălzesc
Mă trezesc pentru truda zilnică
Care aşteaptă în cutele hainelor mele
Visul cuibărit în valiză îşi bate joc
Deasupra dulapului părăginit
Într-o cameră îmbătată de propria-i înstrăinare
Îmbibată cu visurile nebunilor de peste zi
Şi nebunia visătorilor de peste noapte

-13Aştept acum ca lumea să urce
În răsăritul zilei
În căldura glasului
Cu sare într-o mână
Cu parfum într-alta
Cu o zi curată ce se primeneşte
Sunt deasupra lumii cu poverile mele
Ceasuri
Ce vor ateriza cu mine
La soare
(Viena, iarna cea lungă din 1996)
traducere din limba arabă - George Grigore

Note:
1.
Localitate unde se găseşte aeroportul internaţional al
Vienei. (N.trad.)
2.
In sha’ Allah - înseamnă în limba arabă „Cu voia
Domnului”, expresie folosită de arabii musulmani, creştini
şi de evrei. (N.trad.)
3.
Ayn Shams - o suburbie din Cairo. În limba arabă
înseamnă „Ochiul soarelui”. (N.trad)

Andrei PETRUS,

„Floarea de colţ” a liricii feminine contemporane
În preajma sfintelor sărbători de iarnă,
făcându-mi ordine în vasta bibliotecă, am dat peste
nişte „datorii uitate”, cărţi pe care le-am citit, dar
nu cu plaivazul în mână, cum fac de obicei.
O adevărată „Floare de colţ” (Editura „Istru”,
Galaţi, 1999) este placheta poetei
Andreea Laura Păunescu, fiica
universitar ului-poet Coriolan
Păunescu, membru al USR.
Nu i-am citit placheta de debut
„Noaptea albă de sânziene” (1995)
despre care scriu, cu generozitate,
Daniel Cristea Enache şi
Constantin S. Dimofte.
Floarea, de la Eminescu şi
Novalis este „simbolul dragostei şi
armoniei caracteristice pentru
natura primordială; ea se identifică
şi cu simbolismul copilăriei şi
într-un fel cu starea edemică”...
„Floarea se înfăţişează adesea ca
o figură arhetip a sufletului, ca un
centru spiritual” (conform „Dicţionarului de
simboluri”).
„Ikebana” poetei conţine un număr de 34 de
flori (de spirit). „Tânără şi neliniştită”, poeta
Andreea Laura Păunescu stă de vorbă cu sine şi
cu cel care-i cel mai aproape de sufletul ei şi care
o cheamă, din nefericire, nu în paradisul terestru,
ci în iadul existenţial, „pe treapta bolgiei”.
Poezia sa este construită pe contraste: „deşi
amplificate/ simţurile mele au tăcut” („Poveste
fără timp”).
Poeta nu s-a desprins bine de adolescenţă şi
face gesturi copilăreşti: „îmi ascund mâinile la
spate”; „desculţă, păşesc pe un petec de cer”; „te
aştept ca un copil/ pe un colţ de cometă”. Alteori,
având „Revelaţii” este ludică: „Recita poeme cu
îngeri şi şerpi:/ întrebându-se ce-o fi gândit/
Verlaine despre sinucidere” (p.41).
Puţine flori ajung lângă „Floarea de colţ”, lotuşii
numai, dar simbolurile sunt numeroase: ochiul,

îngerii, lupul, fluturele, pasărea, şarpele, greierele,
cocoşul ş.a.
Andreea Laura Păunescu este însă o poetă a
umbrei: „te cuprind cu umbra” (p.9), „legea templului
- umbră” (p.11), „umbra gândului nerostit” (p.13),
„miezul umbrei îngerului” (p.15),
„treci cu paşi peste umbre” (p.25),
„umbra în zdrenţe m-apasă” (p.26),
„simt cum îmi creşte umbra”
(p.29), „oamenii îşi calcă umbra în
picioare” (p.38).
Umbra, conform dicţionarului
citat „este, pe de o parte, ceea ce
se opune luminii, iar pe de alta,
însăşi imaginea lucrurilor
trecătoare, ireale şi schimbătoare.
Umbra este aspectul yin opus
aspectului yang”.
Când nici „daimonul”, nici
„demonul” şi nici sufletul nu mai
fac umbră, este „ora păcii
interioare”.
Sunt mai întotdeauna două fiinţe în fiecare dintre
noi, iar „coexistenţa contrariilor este greu de închegat”,
dar, pentru omul creator, bogată în posibilităţi.
Are dreptate latinul: „Inter arma silent musae”, are
dreptate şi poeta Andreea Laura Păunescu. În templul
artei nu se intră cu „bocancii”, pentru că atunci oamenii
închid „porţile sufletului” lor: „În mileniul trei,/ soldaţii
ar trebui să cadă în afara timpului” (p.20).
Alături de oximoronul remarcat de criticul literar
Daniel Cristea Enache, întâlnim şi alte figuri de stil: metafore (,,Floare de colţ”, „apa vie”, „alba nelinişte”,
„dealul tăcerii” ş.a.; - epitete (,,porţile vechiului oraş”,
„unda răguşită a fluviului”) - comparaţii („copii de suflet
ca puii de ţigan”, „în bocanci cât toate zilele”, „când
ai ajuns ca un orb călcând pe silabe”).
O interferenţă a simţurilor: „răsuflarea cu gust de
întuneric” este cu totul neaşteptată.
Îmi place să cred că daimonul poetei îi şopteşte, în
continuare, „vorbe de şarpe” şi că poeta Andreea Laura
Păunescu „mai are loc pentru greieri/ în buzunare”.
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Touvia Carmely este un
scenarist şi scriitor israelian, născut la Bucureşti,
în 1930 - pe numele românesc de Tobias
Săpunaru - emigrat în Israel în 1950 şi care nu a
avut vreo tangenţă personală, nici colaterală, cu
naufragiaţii de pe „Struma”. Dar, ca mulţi alţi
autori dedicaţi aflării adevărului despre cauzele
care au dus la acest deznodământ nefericit, el a
pornit în cercetare, ca într-o aventură a
cunoaşterii, şi a scris, nu una, ci patru sau cinci
cărţi dedicate acestei teme, în engleză şi română,
la fiecare adăugând noile lui descoperiri privind
complicatele dedesubturi ale tragicei întâmplări.
Destinul a 759 de oameni scufundaţi odată cu
acest vas, la 24 februarie 1942, a cutremurat
lumea. Iar un răspuns oficial din partea uneia
din ţările implicate în această încrengătură de
vinovăţii şi tergiversări (România, Turcia, Marea
Britanie, Germania, Rusia), nu a venit nici
până astăzi.
„Călător pe vasul morţii” nu este o carte
documentară, deşi are la bază o enormă
documentaţie de care s-a servit autorul în cărţile
sale anterioare despre „Struma”. Este un roman
de ficţiune, citibil cu interes crescând până la
ultima filă, structurat pe întâmplarea reală, dar
detaşat oarecum de ea, deoarece personajele
principale, deşi au călătorit cu „Struma” până la
Istanbul, nu se regăsesc pe lista pasagerilor de
pe acest vas. Nici nu au cum să se regăsească,
fiindcă sunt imaginare... Autorul şi-a închipuit o
familie de evrei români care locuiau în Istanbul,
au venit la părinţi, la Bucureşti, şi n-au mai putut
pleca din cauza războiului, pe căi normale, astfel
încât au fost nevoiţi să accepte voiajul cu vaporul
emigranţilor care mergeau în Palestina, ei
urmând să coboare la Istanbul. Este modalitatea
prin care autorul tratează acest subiect din afară,
neimplicat fiind, nici măcar prin personajele sale,
cu eroii „Strumei” - şi totuşi, atât de tragic
împărtăşindu-le soarta.
Povestea reală a „Strumei” s-a spus şi s-a

75 de ani de la tragedia navei „Struma”

repetat de nenumărate ori în acest
răstimp, dar poate
niciodată nu este prea
mult pentru a deştepta
memoria colectivă.
Este o poveste cu
final tragic, dar care,
de la început şi până
la sfârşit, frizează
absur dul. Chiar şi
acum, după 75 de ani,
dacă o demontezi, poţi
constata că fiecare
verigă a avut partea ei
de disperare şi speranţă, de sublim şi ridicol în acelaşi
timp. Încât stai şi te întrebi cum e posibil ca aproape
800 de oameni, majoritatea intelectuali, oameni cu stare
- fiindcă un bilet de călătorie pe „Struma” costa, la
vremea aceea, cât un apartament în Bucureşti - nu
şi-au dat seama că sunt jalnic păcăliţi de o clică de
escroci din Compania „Alya”, deşi acelaşi lucru s-a
întâmplat şi altora, înaintea lor, care au rămas şi fără
bani, şi cu călătoria contramandată! Deşi... afişulreclamă cu vasul „Queen Mary” era pus în vitrină
doar ca să „ia ochii”, nava repartizată lor era de fapt
un barcaz recondiţionat, impropriu călătoriei pe mare,
care până atunci transportase doar animale în cursele
de coastă din Bulgaria, iar motorul care trebuia să o
propulseze era cumpărat de la un alt escroc din Galaţi,
care de fapt îl scosese din Dunăre, de la o navă
scufundată... Unii s-au retras, aflând starea precară a
ambarcaţiunii, totuşi majoritatea a mers mai departe,
ignorând pericolele. Deşi... vasul a fost încărcat de
zece ori cât capacitatea lui, iar condiţiile în care urmau
să călătorească - ticsiţi, fără apă suficientă, nici
potabilă, nici de spălat, cu câteva WC-uri pe punte în
bătaia vântului, fără mâncare destulă, fără carburant,
cu motorul stricat... Ce să mai vorbim, nimic nu le-a
mers ca lumea acestor oameni disperaţi, alungaţi de
legile restrictive, care nu-şi doreau decât să ajungă
într-un loc sigur, unde să nu se mai teamă de moarte.

Şi li s-a spus: călătoria va fi numai până la Istanbul, decembrie 1941, când pasagerii Strumei plecau cu
după care, fiecare se descurcă cum poate, să ajungă trenul din Bucureşti spre Constanţa, România declara
în Palestina cu... trenul, prin Turcia asiatică.
război Statelor Unite. Părăsind teritoriul României,
Problema e că nici acolo nu-i aştepta nimeni cu oriunde s-ar fi dus, ei veneau din România, ţară aliată
braţele deschise, arabii, deţinătorii petrolului în zonă, Germaniei. Deci, suspiciunea că la bord ar putea să
presau englezii să nu încurajeze emigrarea evreilor, fie infiltraţi şi spioni a existat de asemenea. Odată
aşa că „Declaraţia de la Balfour”, prin care Marea plecaţi, cale de întoarcere nu a mai fost - în România,
Britanie promitea evreilor sprijin pentru a-şi întemeia ţară aliată Germaniei, se dăduse o lege în acest sens.
o ţară în Palestina, a rămas o vorbă-n vânt.
Palestina britanică nu-i primea, considerându-i inamici.
Dorinţa de a părăsi
Turcia, deşi neutră, nu
România şi Europa, de Monumentul Struma din Beer Sheva
voia să-şi strice
frica prigoanei nemţilor,
relaţiile diplomatice cu
era însă atât de
Marea Britanie şi în
puternică, încât niciun
general se temea de
rău nu li se mai părea
represaliile marilor
de nesuportat. Şi nu
puteri.
condiţiile de călătorie îi
De aceea, după
speriau cel mai mult, ci
negocieri fără niciun
obţinerea vizei de
rezultat concret, la 23
intr are în Palestina
februarie, guvernul
britanică. Plecau la
turc a decis scoaterea
drum şi n-o aveau încă,
cu forţa a vasului din
erau emigranţi ilegali!...
apele
teritor iale
Dar patronul vasului,
turceşti, în largul
grecul Pandelis, le
Mării Negre, unde au
promisese că va obţine vizele pentru ei de la Istanbul, abandonat vasul, fără motor, fără apă, fără provizii,
când vor ajunge acolo. Simplu, nu? Altă „vrabie de pe plutind în derivă în voia valurilor. A doua zi, o explozie
gard”!
a distrus nava cu cei 759 de oameni la bord. După
Numai că, odată ajunşi la Istanbul, turcii le-au mulţi ani şi multe suspiciuni şi supoziţii, s-a aflat, din
interzis debarcarea. Au fost ţinuţi „în carantină”... zece arhivele militare de la Moscova, că „Struma” a fost
săptămâni, până să se lămurească ce e de făcut cu ei. torpilat de un submarin rusesc, care l-a reperat ca vas
Zece săptămâni în care s-au întretăiat ştirile, s-au inamic (în acelaşi an, doar la câteva luni, acelaşi
înroşit firele telefonice şi au ţiuit telegrafele între submarin s-a scufundat şi el, lovit de o mină în Marea
Istanbul şi Ankara, între Ankara şi reprezentanţii Marii Neagră, descoperit aproape de Constanţa, în 2008, de
Britanii de la Haifa şi Tel Aviv, între aceştia şi Londra, o echipă de scufundători şi confirmat în 2010 ca fiind
între Ankara şi Bucureşti, între Istanbul şi Statele „C-213”, submarinul care a scufundat „Struma”).
Unite... Au avut voie să coboare numai nouă pasageri
Un singur pasager a supravieţuit, David Stoliar, în
care aveau vize pentru Palestina (obţinute legal, din vârstă de 19 ani, din Bucureşti, salvat de nişte pescari
diferite motive) şi, spre sfârşitul acestei perioade, o de coastă. A mai trăit... până la 94 de ani (în 2014), în
pasageră, Medea Salamovitz, care a avortat cu Oregon, SUA. Dar oriunde a locuit acest om care a
hemoragie şi a fost dusă la spital. Zece săptămâni, cei văzut moartea, a fost urmărit de spectrul morţii. Până
759 de oameni rămaşi, inclusiv echipajul, au stat şi în Japonia a fost căutat şi intervievat. Tot el
înghesuiţi ca sardelele, nespălaţi, sufocaţi în interiorul mărturisea mai târziu ce ruşine i-a fost că a supravieţuit,
şi pe puntea „Strumei”, mâncând şi bând din pomenile când a dat cu ochii de rudele decedaţilor de pe
venite din America, prin Alianţa Israelită de la Istanbul. acelaşi vas...
Cred că nu se poate închipui mizeria, bolile şi
O altă supravieţuitoare, Medea Salamovitz,
disperarea la care erau supuşi în acest timp.
secretara unui avocat din Bucureşti, cea care a fost
Şi toate acestea se întâmplau pentru că, pe de o dusă la un spital din Istanbul, în timp ce soţul ei a murit
parte, Germania alunga evreii din Europa, iar pe de odată cu toţi pasagerii, a avut o soartă mai bună.
altă parte, englezii nu-i mai primeau. După Pearl Ulterior, ea a ajuns în Palestina şi, mai târziu, când un
Harbour, faţa lumii se schimbase radical. Chiar pe 12 diplomat libanez i-a cerut mâna, tribunalul rabinic nu
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i-a aprobat căsătoria, pe motiv că trupul soţului ei nu a Shimon Rubinstein (rudă cu Medea Salamovitz), el a
fost găsit, deci era înregistrat ca dispărut, nu ca mort... apărut în urmă cu cca 10 ani în anuarul „Studia et
Până la urmă, Medea a plecat din Israel şi s-a măritat Acta Historiae Iudaeorum Romaniae”, editat de
cu libanezul ei la Paris, fără să se mai teamă de Institutul de Arheologie şi Institutul de Istorie ale
bigamie.
Academiei Române, filiala Iaşi, publicat şi difuzat de
Romanul scriitorului israelian Touvia Carmely Editura Haşefer din Bucureşti.
„Călător pe vasul morţii” este construit în jurul acestei
Doctorul în istorie Lucian Zeev Herşcovici a lucrat
tragedii făr ă precedent,
la pregătirea unui volum
petrecută în timpul celui de
despre cazul scufundării
Al Doilea Războiul Mondial.
vasului
„Mefkure”,
Practic, este povestea unei
asemănător cazului „Struma”.
crime în masă comisă cu bună
Într-o corespondenţă online,
ştiinţă asupra unor oameni
el se referea la interesul
nevinovaţi pe care nicio ţară
pentru
acest
subiect
din lume nu-i mai voia.
manifestat în Israel: „În oraşul
Acţiunea este relatată gradat,
Holon există o piaţă centrală
păstrând suspansul şi
numită „Piaţa Str uma”
amănuntele - toate veridice
(„Kikar Struma”, în limba
şi credibile - care fac deliciul
ebraică), iar în centrul ei este
fiecărei proze.
un monument în memoria
Această carte va sta cu
victimelor de pe acest vas.
siguranţă pe raftul cărţilor
De asemenea, există un
referitoare la tragedia
monument în memoria
„Struma”, dar şi pe al celor
victimelor de pe „Struma” şi
care descriu viaţa în
de pe „Mefkure”, lângă
România în perioada celui de
oraşul Ashdod, pe malul mării.
Al Doilea Război Mondial. O
În oraşul Beer Sheva, există
lume care a fost, care astăzi
un Muzeu Struma, vizitat de
poate fi cunoscută numai din
oameni din toată lumea, cu
cărţi.
documente şi fotografii,
Monumentul Struma din Holon
În prezent, scriitorul
înfiinţat de rudele decedaţilor,
Touvia Carmely este pensionar şi locuieşte la Haifa. evrei români din Israel. Dar este adevărat că statul
Deoarece este plecat din România de peste 66 de ani, Israel nu s-a prea ocupat cu această temă. Imigranţii
a dorit ca această carte să fie publicată şi în ţara lui din România au încercat să facă ceva, dar singura
natală, pentru ca românii să cunoască mai bine ce s-a realizare a fost o şedinţă specială a parlamentului
întâmplat atunci, iar soarta „Strumei” să nu se mai israelian, acum cca 20 de ani.”. Anual, însă, se fac
repete niciodată în istorie. L-am ajutat să o publice la comemorări la sinagoga din Beer Sheva, în care se
Editura Haşefer, Bucureşti, în 2012, fiindu-mi implică şi Ambasada României în Israel. Un alt
recomandat de prietenul meu, istoricul dr. Lucian Zeev monument închinat victimelor de pe „Struma” se află
Herşcovici, gălăţean şi el, care locuieşte la Ierusalim la Bucureşti, în Cimitirul Evreesc de pe Calea
şi care semnează prefaţa acestei cărţi.
Giurgiului.
Despre „Struma”, s-au scris multe cărţi şi foarte
Interesul pentru „Struma” a crescut în ani, continuu.
multe articole, în diferite limbi: română, ebraică, Scriitorul Stelian Tănase a ajuns la David Stoliar şi a
engleză, germană, rusă, turcă, franceză. Amintim câţiva reuşit să-i ia un interviu. A făcut un film documentar
scriitori, printre care şi români: Maria Arsene, Leib despre „Struma” şi a scris scenariul pentru un alt film
Kupferstein; David Safran; Josephine Fainstein; documentar făcut de regizorul Radu Gabrea, în 2012.
Ephraim Ophir; Shimon Rubinstein; Michel Solomon; Filmul a fost prezentat în premieră la Muzeul Ţăranului
Şerban Gheorghiu; Mihai Stoian; H. Rohwer; Cetin Român, eveniment organizat de fundaţia regretatului
Yetkin; Iacov Geller; Dalia Ofer; Albert Finkelstein; critic de artă Radu Bogdan - şi el originar din Galaţi Iordan Ivanov; Efraim Guttman şi alţii.
proiect realizat cu sprijinul Administraţiei Fondului
În privinţa articolului publicat în limba română de Cultural Naţional.
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În sfârşit, anunţata ediţie completă a scrierilor
lui Ştefan Petică - poetul de la intersecţia veacurilor
18 şi 19, o mare promisiune rămasă în mare parte
neîmplinită, întrucât poetul a trăit numai 27 de ani
- a fost demarată, graţie Editurii Muzeului Literaturii
Române care a preluat proiectul şi a editat deja
primul volum - Opere 1 - poezii, Bucureşti, 2016.
Spirit productiv şi cu tentaţii enciclopedice, Ştefan
Petică s-a implicat
pertinent şi sporitor în
multe genuri ale creaţiei
literare şi, de-ar fi
beneficiat de un destin
mai generos, ar fi devenit,
cu siguranţă, o voce cu
autoritate în cultura
românească. Sigur,
astrele au hotărât altfel,
dar chiar şi aşa, în scurta
sa trecere prin lume şi
prin viaţă, a îmbogăţit
literatura noastră naţională cu lucrări de mare
prospeţime şi rafinament pentru acel timp. Prin el,
prin creaţia sa, literatura română, poezia în special,
s-a sincronizat, competitiv şi fără complexe, cu
tendinţele en vogue ce se procesau în Apus.
Să precizăm mai întâi că o iniţiativă
asemănătoare a mai arătat şi regretata Zina Molcuţ,
care a şi publicat două volume masive din opera
poetului la Editura Minerva, în 1970 şi 1974,
cuprinzând poezia, poemele în proză, dramaturgia,
critica literară, şi studiile sociologice. Spirit
complex şi enciclopedic, Ştefan Petică a fost, cum
am arătat, un spirit prolific, dispus să se distribuie
prin mai multe domenii ale creaţiei, dar a fost
înainte de toate poet şi, după o caracterizare a lui
George Călinescu, întâiul poet simbolist declarat
de la noi. Cunoscător a mai multor limbi, era la
curent cu tot ce se scria în literatura europeană,
cu direcţiile literare ce se remarcau în Europa şi
chiar polemizează cu Camille Mauclair, unul dintre
teoreticienii simbolismului francez.
Nu ştiu câte volume vor însuma în cele din urmă
noua ediţie îngrijită de Nicoleta Presură Călina - o
descendentă a familiei Petică - dar primul volum,
motivat şi de omagierea a 140 de ani de la naşterea

sa, este consacrat, cum era de aşteptat, poeziilor
antume şi postume ale poetului, reunind, cred, întreaga
creaţie lirică recuperată de peste tot pe unde-a fost
risipită de poet şi identificată de cei ce s-au ocupat de
moştenirea sa literară.
Ştefan Petică n-a fost numai un poet simbolist, dar
şi un teoretician al curentului, un susţinător tenace,
chiar dacă mişcarea era privită de unii critici din Franţa,
precum Camille Mauclair,
drept caducă, epuizată sub
aspectul posibilităţilor de
reînnoire şi-i cântase
prohodul. Poetul ia
atitudine şi polemizează
cu ei curajos, arătând că
direcţia simbolistă n-a
încetat în 1898, odată cu
moar tea lui Stéphane
Mallarmé, ci dispune încă
de multe posibilităţi de
inovaţie şi de conservare
a manierei care-a dat atâta strălucire poeziei moderne.
La remarca lui Mauclair că simbolismul nu este o
mişcare unitară, Petică răspunde cu aplomb că
individualismul simboliştilor e spre lauda lor, căci
numai astfel se poate păstra neatinsă
personalitatea fiecărui artist şi sunt păziţi de a
cădea în imitaţiile de prost gust ale romanticilor
(Poezia nouă în Scrieri, vol.2, p.230).
Ceea ce conferă specificitate direcţiei simboliste
este, printre altele, tentaţia idealităţii, tendinţa de a
dematerializa realul, de a-l volatiliza şi de a-l dislocui
prin substitute imponderabile. Totul în viziunea poetului
se desubstanţializează, se prelungeşte-n esenţă şi
devine diafan, inefabil. Privit din această perspectivă,
simbolistul Ştefan Petică poate fi considerat ca
prototipal pentru întreaga mişcare - poate cea mai
îmbrăţişată din manierele care au strălucit în cultura
românească.
Cel iubit de zei moare tânăr, spunea Menandru
într-un vers deseori invocat, iar Ştefan Petică, mort la
numai 27 de ani, chiar a fost unul dintre cei mai iubiţi
scriitori din literatura noastră. Bibliografia sa a cumulat
atâtea mărturii şi referinţe exegetice, încât poate
concura cu spiritele mari şi bine aşezate în istoria
culturii româneşti.
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Asta nu înseamnă că n-au rămas în biografia sa şi
secvenţe neclare şi insuficient cercetate. Dintr-o
scrisoare către Liviu Macedonescu aflăm că, la o
întrunire muncitorească din aprilie 1896, ţinută la clubul
muncitoresc din Galaţi, printre participanţi s-a aflat şi
tatăl său, care - ştim din mărturia lui Tache Petică,
fratele mai mic care a supravieţuit până în 1966 - n-a
simpatizat cu mişcarea socialistă. Să-l fi convertit
poetul la socialism? E posibil. La vremea când îl găsim
prezent la întrunirea muncitorilor din Galaţi, poetul era
elev la liceul din Brăila şi-şi trecea examenele în
particular, întrucât familia nu achitase taxa cerută de
şcoală, o taxă care nu era deloc neglijabilă. Eufrosina
Molcuţ, care a făcut investigaţii mai punctuale în
această privinţă, conchide că taxa de 120 de lei pentru
un an de învăţământ la cursul superior al liceului
echivala cu valoare a două perechi de boi sau două
hectare de pământ, iar Ianache Petică nu era dispus
să-şi diminueze proprietatea pentru achitarea taxelor
cerute de liceul brăilean. Ne putem imagina cât de
insistent a trebuit să se întrebuinţeze poetul pentru a-l
convinge că investiţia îi va fi compensată de îndată
ce, terminând liceul, va deveni salariat al statului. Ne
putem imagina că se amăgea chiar cu iluzia unor funcţii
parlamentare sau chiar ministeriale, dacă partidul în
cadrul căruia milita cu atâta ardoare va ajunge
la putere.
Îşi pusese atâtea speranţe în partidul fraţilor
Nădejde, Radovici şi Morţun, încât l-a determinat şi
pe tatăl său să înfiinţeze un club al muncitorilor plugari
în Buceşti, cu sediul în casele sale, iar la Congresul al
IV-lea al PSDMR, ţinut la Bucureşti în aprilie 1897,
s-a citit şi textul unei telegrame din Buceşti, semnată
Petică şi Popa. Despre Popa ştim că era un consătean,
fost coleg de şcoală de-al poetului, care, ulterior, va
ajunge institutor şi va funcţiona la o şcoală din Sinaia.
Prietenia institutorului cu poetul s-a păstrat în
continuare şi Popa îl va invita uneori la Sinaia pentru a
petrece câteva zile în această regiune muntoasă. Îi va
servi de Cicerone şi-mpreună vor vizita mănăstirea,
staţiunea şi tot ceea ce se considera important. Aceste
vizite (probabil c-au fost mai multe) n-au rămas fără
rezonanţe în lirica poetului. La Sinaia-n mănăstire/
De sub arcul cărunţit/ Luminos de fericire/ Zboară
cântul potolit// Către bolta azurie/ Se înalţă
aruncând/ Blondul val de poezie/ Peste straniul
meu gând// (Fecioara in alb).
A pus atâta patos şi speranţe exclusiviste în
mişcarea socialistă, că nu s-a mai gândit şi la alte
alternative. Puţini dintre vechii socialişti au simţit
dizolvarea partidului socialist aşa de dureros ca poetul.
La mijloc era şi promisiunea făcută părintelui său
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că-şi va achita cheltuielile făcute cu taxele lui şcolare,
de îndată ce-şi va termina studiile şi va deveni salariat.
Gabriel Drăgan, care a cercetat arhiva primăriei din
Bucesti, a constatat că suprafaţa de 40 de hectare, cu
care Ianache Petică figura iniţial în registrul agricol,
între timp se împuţinase, ceea ce poate însemna că
părintele a convenit în cele din urmă să vândă câteva
hectare pentru taxele cerute de liceul brăilean.
Ce s-a întâmplat însă ulterior se cunoaşte. Partidul
socialist a fost absorbit de partidul liberal şi toate visele
poetului s-au prăbuşit, laolaltă cu promisiunile făcute
familiei. Ajuns la Bucureşti, poetul a devenit colaborator
la numeroase publicaţii în speranţa că-şi va putea onora
promisiunile. Trebuia să trimită familiei, în fiecare lună,
câte 10 lei, probabil pentru ca familia să-şi răscumpere
pământul vândut şi pentru a amortiza întreaga cheltuială
făcută de familie cu taxele lui şcolare. Ceea ce ţi-am
făgăduit îţi voi trimite în fiecare lună, scria tatălui
la 10 februarie 1903. Pentru a-şi ţine promisiunea făcea
eforturi enorme şi de cele mai multe ori îşi impunea
nişte privaţiuni extreme. La Bucureşti, trăia într-o
mizerie cumplită, trăia cu cheltuieli minime, numai
pentru a-şi putea ţine promisiunea făcută familiei.
A devenit şi el liberal, ca mulţi din mişcarea
socialistă, dar un liberal care şi-a transferat, odată cu
opţiunea politică, şi vechile iluzii activate cândva în
mişcarea socialistă. O vreme încă mai spera c-ar putea
fi luat şi el în calcul atunci când partidul liberal va veni
la putere şi se vor împarţi funcţiile. A fost încă o iluzie
pierdută, deşi nu cred că poetul s-a consolat în vreun
fel. Găsea de fiecare dată alte pretexte de a-şi alimenta
amăgirile.
Era Ianache Petică (tatăl poetului) un inconştient
care nu realiza cât de greu procura fiul suma ce-o
primea cu regularitate? Nu era, cu siguranţă, şi nici
fiul nu cred că a explicat familiei privaţiunile îndurate
de el în capitală. Mai curând cred că, fiind cel mai
mare dintre fii, s-a solidarizat cu familia şi-a încercat
să pună umărul la împlinirea celorlalţi fraţi mai mici.
Cu liceul se lămurise, aşa că a căutat alte căi şi
modalităţi de a le induce o calificare, o profesie - sigură
şi bugetară. Nicolae va deveni militar, iar Vasile,
jandarm în plasa Podu Turcului.
Acesta a fost poetul, de la naşterea căruia s-au
împlinit în acest an 140 de ani, prilej pentru această
nouă ediţie a scrierilor sale.
Aşteptăm această ediţie şi aştept cu şi mai mare
interes tipărirea publicisticii poetului - o adevărată
radiografie a epocii sale. Îmi imaginez cât efort reclamă
un asemenea travaliu, dar şi aprecierile noastre faţă
de străduinţa dnei Nicoleta Presura Cătălina cresc cu
cel puţin o octavă.

Radu MOTOC
,

Abordarea acestui subiect
în anul 1928 de către preotul
dr. Vasile Pocitan (1870-1955), care era un distins
profesor la „Seminarul Pedagogic Universitar”, la
liceul „Mihai Viteazul” şi „Sfântul Sava” din
Bucureşti, a trezit interesul pentru a relata istoria
acestui frumos aşezământ ortodox românesc,
ctitorie domnească.
Motivul care l-a îndemnat pe autorul lucrării mai
sus pomenite era un semnal de alarmă privind starea
de degradare în care se găsea această biserică
românească din Baden-Baden, închisă în 16
noiembrie 1927, când o vizitase pr. V. Pocitan1, motiv
pentru care a semnalat: „Organele în drept trebuie
să ia măsurile de rigoare, pentru redeschiderea
capelei româneşti din Baden-Baden, cât mai curând.
Pe zi ce trece, ea se ruinează. Să se ia măsuri de
salvarea ei, de urgenţă, pentru că, cu trecerea vremii,
să nu fie prea târziu”2.
Încă din introducerea lucrării, autorul semnalează
motivul pentru care a scris acest articol: „Veşti
îngrijorătoare ne vin din Baden-Baden. Se pierde
Capela Sturdza. Se pierde acel suvenir scump de
pietate, acel locaş de veşnică odihnă a uneia dintre
familiile domnitoare din cele mai de seamă din
Moldova. Am pierdut capela din Lipsca, o pierdem
acum şi pe aceasta. Dar nu se poate! Ar fi o pagubă
prea mare. Ar fi un adevărat sacrilegiu. Capela3 este
un monument de mare valoare pentru noi românii,
din toate punctele de
vedere; dar în special,
sub raport artistic,
este o probă de artă
românească.
În
nădejdea că glasul meu
va fi auzit, scriu
aceste rânduri, ca să
audă autorităţile în
drept.
Să audă Onor
C o mi s i un e a
Monumentelor
Istorice. Să audă
urmaşii
familiei
fostului domnitor
Mihail Sturdza. Să

Coperta lucrării Capela Românească
din Baden-Baden de Pr. Dr. V. Pocitan

audă Prinţul Sturdza de la Pieppe şi îndeosebi prinţesa
Olga Sturdza, acea minte aleasă şi inimă simţitoare,
vestită în toată ţara prin spiritul ei de iniţiativă şi prin
virtuţile creştineşti de care este împodobită. Scriu, în
sfârşit, ca să audă întreg consiliul eparhial al mitropoliei
Moldovei şi Sucevei, în frunte cu IPSS Mitropolitul
Pimen, astăzi locotenent patriarhal de care ţine canonic
această sfântă biserică”4.
Faptul că autorul se referă şi la pierderea capelei din
Lipsca, este interesant, credem, să precizăm următoarele
informaţii legate de această biserică.
Capela românească de la Lipsca (Leipzig) a fost
înfiinţată de negustorii români care activau în această
zonă din Germania. Capela a fost sfinţită la 7 septembrie
1858 cu hramul Sf. Gheorghe şi a funcţionat efectiv în
perioada anilor 1861-1881 când, din lipsa fondurilor, a
fost desfiinţată.
Ca să ajungi la capela Sturdza din Baden-Baden,
trebuie să urci nişte trepte şi ajungi pe o alee frumoasă
cu flori, într-un parc, frumos plantat, cu arbuşti, brazi
şi ronduri de flori. De la această înălţime, poţi admira
panorama oraşului Baden-Baden.
În mijlocul parcului se află capela zidită în stilul clasic
al bisericilor româneşti. În apropiere, spre pădure, este
presbiteriul cu etaj şi casa portarului.
Domnia lui Mihail Sturdza nu a fost una fără
probleme, într-o perioadă zbuciumată când presiunea
ruşilor se manifesta violent. V. A. Urechia avea să scrie
în impresionanta sa lucrare despre Istoria Şcoalelor
(1894): „M. Sturdza, domnind împreună cu ruşii şi
holera, a prelungit în urma mişcării din 1848 o efemeră
şi tristă domnie, până la 13 mai 1849, când a plecat din
Iaşi spre Focşani, sub cuvânt de revenire în ţară”5.
Mihail Sturdza, fiind silit să se retragă din domnie, a
plecat la Viena şi apoi la Paris, cumpărând un palat frumos
în rue Varenne nr. 73, unde a locuit până în 26 august
1884, când a decedat. Vara obişnuia să meargă la BadenBaden, o localitate climaterică şi balneară din Germania.
Aici cumpărase o vilă numită Ştefania, unde fiul său
Mihail se simţea foarte bine, sugerând tatălui că ar fi
bine să clădească un palat în această localitate balneară.
Mihail Sturdza a fost căsătorit de două ori. Din prima
căsătorie cu Elena Rosetti, fiica logofătului Mihai
Rosetti, a avut doi fii: Dumitru şi Grigore Sturdza.
A doua căsătorie a fost făcută cu prinţesa Smaranda
Vogoride, fiica prinţului de Samos. Din această căsătorie
a avut o fiică, Maria, căsătorită cu prinţul rus Constantin
Gorceacov, fost cancelar al Rusiei, şi un fiu, Mihail.
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Acest fiu urma
cursurile la liceul
Napoleon Bonaparte
din Paris. Dar, în data
de 30 iunie 1863, în
vârstă de numai 17
ani, a decedat ca
urmare a unui
accident (se pare că a
fost vorba de un duel),
moment în care tatăl,
zdrobit de durere,
decide să construCapela familiei Sturdza din
iască o biserică cu
Baden-Baden
hramul Sf. Mihail şi
Gavril, unde sub altar
să fie depuse rămăşiţele pământeşti ale fiului, urmând să
fie depuse şi cele ale familiei sale.
Biserica a fost construită după planurile arh. Leo
von Klenze şi G. Dollmann în perioada anilor
1863-1866, când s-a sfinţit cu mare ceremonie religioasă
de către arhimandritul grec Chairiotis. Costul acestui
superb edificiu religios a fost de 2 milioane de mărci6.
Amplasată vizibil din toate părţile oraşului BadenBaden, străluceşte ca o podoabă artistică. Construcţia
ei este din zid alb, cu brâie de cărămidă roşie până sus
sub acoperiş. Soclul este din piatră, care provine
dintr-o mină din apropiere.
Tinda este deschisă în stilul brâncovenesc şi susţinută
de patru coloane din marmură, frumos cizelate cu
ornamente suflate cu aur.
Pentru a ajunge în tindă, trebuie să urci 12 trepte din
marmură. Biserica are o singură turlă rotundă, care este
aşezată deasupra altarului, poleită cu aur în exterior.
Ctitorul nu a dorit o clopotniţă, tocmai pentru a păstra o
linişte profundă pentru cei care sunt înmormântaţi în
cripta de sub altar.
Se pătrunde în biserică printr-o uşă frumos ferecată
în fier, unde te surprinde
bogăţia
artistică,
începând cu catapeteasma, sculptată în
lemn de stejar, după
toate datinile vechilor
noastre
biserici.
Icoanele sunt frumos
ferecate în argint, cu
inscripţii greceşti.
Un policandru mare
din bronz, cu multe
lumânări, atârnă de bolta
mare cu lanţuri
puternice şi verigi din
fier. Podeaua este din
marmură policromă,
reprezentând figuri
Candelabrul din capelă
simetrice. Este expusă o
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Evanghelie veche, ferecată şi aceasta în argint şi ornată
cu pietre preţioase. Un adevărat tezaur de obiecte, din
care se remarcă vase şi odoare de mare preţ, cărţi
bisericeşti în limba greacă, toate dăruite de ctitor şi
familia sa.
Deasupra uşii mari de la intrare, în interiorul bisericii,
sunt trei inscripţii în latineşte şi greceşte, care pomenesc
de arhitecţii Leo von Klenze (1784-1864) şi Georgius
Dollmann (1830-1895). La dreapta uşii, acolo unde este
locul ctitorului, se află portretul în ulei pe plăci de cupru,
în mărime naturală, al lui Mihail Sturdza, realizat de
pictorul Alexis Joseph Perignon (1808-1882) în anul
18667.
Descrierea
acestui tablou este
prezentată
de
istoricul Sorin Iftimi
cu multă precizie:
„Mihail Sturdza este
reprezentat frontal,
simetric, conferind
personajului
o
prestanţă deosebită.
Figura este fermă,
p r i v i r e a
impenetrabilă,
degajând autoritate
şi voinţă, mai mult Tabloul votiv al lui Mihail Sturdza
decât seninătate.
Este un portret puternic, expresiv, bun de turnat în
bronz pentru posteritate. Se simte privirea domnitorului
îndreptată undeva peste veacuri, un fel de portrettestament lăsat pentru istorie. În acest loc, lucrarea are
funcţia de portret ctitoricesc, domnitorul având alături
şi planurile capelei construite de el.
Mihail Sturdza este înfăţişat în uniformă militară de
cavalerie, de general al armatei moldoveneşti, devenită
ţinută oficială pentru domnitorii români, potrivit
Regulamentului Organic (1830).
El poartă un spenţer bleumarin încheiat la un singur
rând de nasturi, din metal alb, şi terminat la spate în
coadă de rândunică; gulerul, poalele şi manşetele erau
paspoalate cu roşu. Pantalonii uniformei de cavalerie
aveau un dublu lampas roşu.
Pe umeri, domnitorul poartă o amplă mantie albă
bordată cu blăniţe de samur. Pe pieptul uniformei sunt
etalate toate decoraţiile primite de la Imperiul Otoman şi
Imperiul Rus. Pot fi recunoscute două portrete-medalion
ale sultanilor Mahmud II (1808-1839) şi Abdul Medjid
(1839-1861), în timpul cărora Mihail Sturdza s-a aflat
pe tronul Moldovei.
Mai pot fi identificate şi câteva ordine ruseşti: Sf.
Ana, Sf. Stanislas şi eşarfa Ordinului Sf. Ana.
Alături de domnitor, în partea stângă, se află o masă
acoperită de o ţesătură bleumarin pe care este reprezentat
herbul familiei Sturdza: un scut francez modern, despicat
în două câmpuri de azur; primul este încărcat cu capul

de bour al Moldovei, iar al doilea, de leul sturdzesc,
ambele de aur.
Scutul este timbrat de o coroană de tip princiar, model
clasic. Sub scut, pe o eşarfă albă, este inscripţionată
deviza familiei: Utroque Clarescere Pulchrum.
Pe masă se află planşa cu planurile capelei”8.
La stânga uşii se
află
portretul
prinţesei în picioare,
cu mâinile strânse la
piept şi cu faţa
înaintea
unui
tetrapod, pe care
este o carte.
Sub tablou stă
scris: „S. A. la
Princesse Smaragda
Vogorides, épouse
Tabloul votiv al prinţesei
du Prince Michel
Smaragda Sturdza
Stourdza, fondatrice
de cette église, en
co mme mor ati on
d’une perte irreparable”.
Tot pe un perete lateral se află şi portretul prinţesei
Maria Gorceacoff (fiica lui Mihail Sturdza), cu indicarea
numelui său9.
În biserică, pe partea stângă, este amplasat un grup
statuar funerar de tip neoclasic din marmură albă, care
reprezintă o Pieta încoronată, stând în picioare cu o
cruce mare apostolică în mâini.
De o parte şi alta a acestei Pieta sunt statuile celor
două personaje princiare aşezate, drapate în veşminte
romane.
Principele Mihail
Sturdza este înfăţişat
aşezat pe un scaun
curial (de înalt
magistrat roman), în
ipostaza
de
legiferator10.
Monumentul are
inscripţionat pe partea
dreaptă
numele
sculptorului: GabrielGrupul statuar cu Mihai
Sturdza şi Smaragda Sturdza Jules Thomas (18241905), Paris, 1868.
În dreapta se află un grup statuar de tip neoclasic,
aşezat pe un sarcofag, care îl reprezintă pe tânărul
Mihail, decedat la Paris în data de 30 iunie 1863, aşezat,
încununat cu lauri, însoţit de Îngerul Morţii în picioare,
care cu o mână atinge pe prinţ pe umărul drept, iar cu
cealaltă arată spre monumentul părinţilor săi. Pe latura
monumentului se află stema Moldovei cu coroană
deasupra. Pe placa din dreapta, spre altar, stă scris
numele sculptorului italian: Rinaldo Rinaldi
(1793-1873), Roma, 1866 11.
Lângă monumentul prinţului Mihail, spre altar, pe

Grupul statuar care îl reprezintă
pe tânărul Mihail Sturdza.

peretele bisericii, se află o placă aurită pe care este
inscripţionat un text scris de directorul Liceului
Bonaparte din Paris unde a învăţat tânărul prinţ.
Pe toate cele douăsprezece icoane de pe catapeteasmă
sunt inscripţii greceşti.
Pe uşa din afara bisericii dinspre munte, se poate
intra în cavoul cu sicriele ctitorilor, amplasate chiar sub
altar. În interior, deasupra uşii din cavou, se află stema
Moldovei cu un cap de bour şi alături un leu în două
picioare, cu un buzdugan pe care-l ţine cu labele de
dinainte. În cavou, pe patru piedestale, se află patru
coşciuge închise în care îşi dorm somnul de veci:
- Domnitorul Mihail Sturdza (+1884)
- Smaragda, născută Vogorides (+1885)
- Prinţesa Maria, fiica domnitorului, măritată
Gorceacoff (1848-1905)
- Prinţul Mihail (+1863)12.
Note:
1
. Preotul dr. V. Pocitan a publicat mai multe lucrări, printre
care şi „Capela românească din Lipsca”, 1927
2
. Preot dr. Vasile Pocitan, Capela românească din
Baden-Baden, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti,
1928, pag. 19
3
. În subsolul lucrării, încă de la început se face o remarcă
îndreptăţită legată de noţiunea de capelă: „Nu înţeleg de ce
atât bisericilor noastre din Paris, cât şi celor din BadenBaden, li se zice capele. În limba străină, capelă înseamnă
bisericuţă, paraclis, iar pe româneşte capelă înseamnă
pălărie. Deci mai bine: biserica românească din BadenBaden”
4
. Pr. V. Pocitan, op., cit., pag. 3
5
. Ibidem, pag. 4
6
. Ibidem, pag. 4
7
. Mihai Dim. Sturdza, Omagiu la 80 de ani, Ed.
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: Sorin Iftimi,
Portretele domnitorului Mihail Sturdza, pag. 145 - Pictorul
Perignon a fost medaliat în 1844 la Salonul de Pictură de la
Paris
8
. Ibidem, pag. 146-147
9
. Pr. Dr. V. Pocitan, op.,cit., pag, 5
10
. Ioana Beldiman, Sculpturi franceze, Ed. Simetria, 2005,
pag. 107
11
. Ibidem, pag. 109
12
. Pr. Dr. V. Pocitan, op.,cit., pag. 7
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ŞERBAN, Tudor - grafician. S-a născut la 1
aprilie 1982, în Galaţi. A absolvit Liceul de Artă
„Dimitrie Cuclin” din oraşul natal (2001) şi
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca,
Secţia Grafică, clasa profesorului Radu Solovăstru
(2005). În perioada 2005-2007, la aceeaşi instituţie
de învăţământ superior, a urmat Programul de
Studii Universitare de Master, departamentul
Grafică. Membru al UAPR Filiala Galaţi (2009).
Revenit în oraşul natal, lucrează ca profesor la
Grupul Şcolar „Dumitru Moţoc” şi Liceul de Artă
„Dimitrie Cuclin”, iar din toamna anului 2008 este
preparator la Universitatea „Dunărea de Jos”
Galaţi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi
Design. Doctor în arte vizuale (2013). Este
membru al grupului artistic „Athanor”, constituit
în 2009. În perioada 20.11.2006 – 15.01.2007 a
activat ca ilustrator la Saatchi & Saatchi România,
realizând ilustraţii la Procter & Gamble, Ciuc,
Pampers. Expoziţii personale: 2003, „Blecky &
Pinky”, Art Caffé Sibiu; 2004, „Liturgical”, Galeria
Mon d’Art, Galaţi; „Obscurity”, Galeria de Artă
Mon d’Art, Galaţi; 2008, „Până acum!”, Muzeul
de Artă Vizuală Galaţi; „V”. Galeria Mon d’Art,
Galaţi; 2009, „Motion-Emotion”, Galeriile de Artă
„Nicolae Mantu”, Galaţi; 2013, „Ipostaze”,
Compoziţie
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Galeriile de Artă „Nicolae Mantu” Galaţi; 2014,
Foaierul Teatrului Muzical „N. Leonard”, Galaţi
(împreuna cu Crenguţa Macarie). Participări la
expoziţii de grup: 2001, 2002, 2003, 2004, „Student
Art”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; 2004, Expoziţia
aniversară „As Is When”,
Cluj-Napoca; 2005, „Scene
d’interieure 2”, Ecolle
Superiéure des Cornuaille,
Quimper, Franţa; 2007,
Expoziţia „Film de scurt
metr aj şi fotogr afie
digitală”, XFuture Gallery,
Sibiu; 2009, Expoziţia
„Aţa”, Grupul „Athanor”,
Muzeul de Artă Vizuală
Galaţi; „Eminesciana”,
Galeriile de Artă „N.
Mantu”, Galaţi; 2010,
Salonul Naţional de Artă
Satirică, Galeriile de Artă
„N. Mantu”, Galaţi; Atelier
35, Galeriile de Artă „Alfa”,

Bacău; Salonul de toamnă, Galeriile de Artă „N.
Mantu” Galaţi; Saloanele Moldovei GalaţiChişinău; 2011, Salonul Naţional de Artă
Contemporană, Râmnicu Vâlcea; 2012, „Ritmuri
atemporale”, Galeriile de Artă „N. Tonitza” şi
„Cupola”, Iaşi; Salonul de Plastică Mică, Brăila;
2014-2015, „Dragobete Art.Ro”, Sala Atrium,
Palas Mall, Iaşi. Participări la tabere de creaţie:
Tabăra de creaţie ecologică „Alandala”, Muzeul
de Artă Vizuală Galaţi (2010); Atelier experiment
„Cuşca”, gruparea „Athanor”, Muzeul de Artă
Vizuală Galaţi (2011).
În anii care au trecut de la absolvirea
universităţii clujene, Tudor Şerban s-a afirmat cu
lucrări de gravură, desene în creion, tuş-peniţă,
markere, tehnici mixte şi benzi desenate. În
gravură cultivă cu certe realizări diferite tehnici:
acvaforte, acvatinta, pointe sčche, mezotinta,
litografie, serigrafie, linogravură, gravură
colorată. Uneori, pentru expresivitate, combină
în cadrul aceleiaşi lucrări gravura în acvaforte
cu cea în acvatinta. Este un bun desenator şi
stăpâneşte cu siguranţă mijloacele plastice care
îi stau la dispoziţie: linia, punctul, virgula, haşurile,
pata. Fie numai în alb-negru sau în policromie, el
construieşte cu precizie, foloseşte cu chibzuinţă
spaţiul plastic, este sensibil la variaţiile luminii şi
Corina, sora artistului
obţine efecte cromatice surprinzătoare chiar şi
atunci când foloseşte o anumită dominantă şi
nuanţele acesteia. Motivele care îi populează lucrările socială sau de extracţie livrescă, personaje mişcate,
sunt multe: portrete şi autoportrete, scene din viaţa structuri vegetale, peisaje, naturi statice, fenomene ale
naturii, compoziţii fantastice şi abstracte.
Modul de reprezentare a acestora variază
Surprindere
de la realism şi hiperrealism, expresionism,
suprarealism, până la abstracţia lirică.
Artistul este preocupat în mare măsură
de redarea mişcării personajelor şi asigură
imaginilor un dinamism în care se simte
fiorul vieţii, intensitatea cu care modelele
participă la propriile acţiuni. Uneori,
elementele componente sunt ordonate în
pagină în combinaţii decorative. Fin
observator şi pătrunzător al forumului
lăuntric al personajelor, Tudor Şerban
realizează adevărate incursiuni psihologice
în lumea interioară a acestora, evidenţiază
trăsături morale definitorii ale lor. Cele mai
multe compoziţii ale sale sunt învăluite
într-o atmosferă de mister, stau sub
semnul unei poetici enigmatice. Conţinutul
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lor îndeamnă la meditaţie şi la o lectură făcută pe
îndelete. Adesea, artistul apelează la geometrizări,
aşa cum se întâmplă în gravurile din ciclul intitulat
„Rezonanţe”, admirabile metafore plastice cu
conotaţii ce ţin de lumea muzicii. Benzile desenate
prezentate în expoziţii sunt ilustraţii la unele
povestiri personale, cum este, de pildă, şi cea
intitulată „Eclips”, cuprinsă în tema globală
„Secrete de familie”. Povestirea este una de tip
SF, concentrată în jurul unui personaj identic cu
autorul, care descoperă un obiect fantastic cu
ajutorul căruia transcende într-o dimensiune
superioară, întreprinzând o călătorie al cărei scop
este acela de a salva dimensiunea terestră de la
o răzbunare de tip apocaliptic. Imaginile se
încheagă într-o înlănţuire epică coerentă, fiind
configurate printr-un desen precis, elaborat, bazat
pe forme realist-fantastice şi respectarea
cerinţelor pe care cea de a IX-a artă le impune.
Tudor Şerban este până acum singurul artist din
cadrul Filialei Galaţi a UAPR care cultivă arta
benzilor desenate şi se străduieşte să fie la
înălţimea unor creatori români şi străini care au
impus acest gen artistic de comunicare grafică.
De altfel şi lucrarea sa de doctorat este tot din
acest domeniu, intitulându-se „Social şi estetic în
benzile desenate”.

Portret

Bibl.: Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase
în Moldova, vol. II, Editura Art XXI, Iaşi, 2009;
Corneliu Stoica, Acorduri cromatice la Dunăre,
Editura Sinteze, Galaţi, 2011; Valentin Ciucă,
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Dicţionarul artelor frumoase din Moldova 18002010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica,
Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni, Editura „Axis
Libri”, Galaţi, 2013.

Corneliu STOICA

Salonul de Iarnă al Filialei Galaţi a UAPR
Anul trecut s-au împlinit 65 de ani de când, la
Galaţi, mişcarea plastică a început să se dezvolte
într-o formă organizată, în sensul că atunci, în 1951,
s-au pus bazele Cenaclului Artiştilor Plastici,
subordonat Uniunii Artiştilor Plastici din România,
înfiinţată cu un an mai înainte prin Decretul-Lege
nr. 266 din 25 decembrie 1950. Din perspectiva
timpului care a trecut, Salonul de Iarnă, ediţia
2016-2017, este şi un act artistic de cinstire a
memoriei acelor înaintaşi care au constituit nucleul
ce stă la originea actualei Filiale Galaţi a UAPR
(nume luat din 1968).
Expoziţia, restrânsă într-un fel din cauza
spaţiului insuficient al sălii, cuprinde 40 de lucrări
de pictură, sculptură, grafică şi design vestimentar.
Marcel Bejan, Biserica Sf. Nicolae Galaţi

Predominante pe simeze sunt genurile peisaj şi
portret, realizate în tehnici diferite. Marcel Bejan,
pictor care pe 12 februarie împlineşte venerabila
vârstă de 80 de ani, prezintă o imagine urbană a
Galaţilor având în centrul ei Biserica „Sf. Nicolae”,
ctitorie de la 1839, ridicată din iniţiativa egumenului
Panaret. Văzută de pe latura sud-estică, în
anotimpul hibernal, înainte de a fi restaurată şi
consolidată, purtând încă urmele distrugerilor din
timpului celui de-al doilea război mondial, biserica
creează o atmosferă austeră, apăsătoare. Griul
ruinelor contrastează cu albul zăpezii. La aspecte
ale iernii s-au oprit şi Gheorghe Mihai-Coron, mai
şocant în culoare ca altădată („Iarna”), Vasile
Neagu, un pictor al tonurilor discrete („Peisaj de
iarnă”), Olimpia Ştefan, în tabloul căreia anotimpul
este zugrăvit într-o cromatică vie („O dimineaţă

Sterică Bădălan, Cătun
de iarnă”), Sterică Bădălan, rămas credincios aceloraşi
preocupări pentru semiabstract („Cătun”), ca şi
Ecaterina Balica, artistă ce pictează cu pastă în relief.
Nicolae Cărbunaru aduce în tabloul său poezia
melancolică a toamnei, când ruginiul îşi pune amprenta
pe veşmântul vegetaţiei („Peisaj de toamnă”),
Gheorghe Andreescu dă viaţă unei secvenţe marine
din Balcic într-un desen cu linii ferme („Balcic”), Sava
David se arată în continuare preocupat de descoperirea
tainelor pădurii de mesteceni, fascinantă prin albargintiul tr unchiur ilor („Impresii”). Motivul
mestecenilor apare şi la Ecaterina Volcu. Simona
Pascale imaginează o grădină în plin anotimp estival
(„Grădină”), în timp ce Liliana Tofan ne îndreaptă
privirile spre întinderi acvatice într-o gravură în linoleum
(„Ostrov”). De o deosebită sensibilitate coloristică este

Nicolae Cărbunaru, Peisaj de toamnă
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Liliana Tofan, Ostrov

pentru interesul manifestat pentru redarea exactă a
detaliilor, surprinde şi de această dată prin natura
statică în care câteva obiecte liturgice din inventarul
religiei ortodoxe dobândesc semnificaţii simbolice.
Minuţiozitatea cu care pictează aceste obiecte,
strălucirea metalică a lor sunt uluitoare („Noul, din
Vechiul Testament”). Interesante şi „Magnoliile”
Corneliei Jipa, proaspete şi armonios colorate.
În genul portretului atrage de la primul impact
portretul de copil pictat de Gheorghe Miron, pe
expresia căruia se citeşte candoarea, gingăşia şi
puritatea vârstei infantile, modelul care i-a pozat fiind
Teodor Vişan, Sfatul bătrânilor

lucrarea lui Ştefan Axente „Aerul dimineţilor marine”,
o adevărată simfonie de griuri colorate, aşezate în
pagină cu pensulaţii de mare rafinament. Silvia Ichim
este mai îndrăzneaţă în folosirea unor culori de
intensitate puternică („Visul unei nopţi”), iar la Robert
Crivoi verdele crud pare în continuă expansiune
(„Impresie”). Neluş Oană r econstituie într-o
compoziţie bine împăstată atmosfera campestră din
Pechea natală („Compoziţie).
Jana Andreescu, în „Compoziţia” sa, realizează o
îmbinare de peisaj şi natură statică, transpusă plastic
cu o delicateţe şi sensibilitate specifice artistei. Tânăra
pictoriţă Irina Panţiru, remarcată şi cu alte prilejuri
Jana Andreescu, Compoziţie

nepotul cunoscutului colecţionar de artă Vasile Joantă.
Cornel Corcăcel reînvie un personaj feminin mitologic,
Danae, fiica lui Acrisiu, regele Argosului, şi al Euridicei,
cea pe care tatăl a închis-o într-un turn pentru a evita
împlinirea unei profeţii potrivit căreia el va fi ucis de
nepotul său. Până şi ploaia de aur în care se
metamorfozase Zeus pentru a pătrunde în turn cu
scopul de a o elibera pe Danae, căreia i-a dăruit un
fiu, pe Perseu, este sugerată cu subtilitate de Cornel
Corcăcel. Personajul realizat de el este de o frumuseţe
şi expresivitate rar întâlnite. Acelaşi interes pentru
expresivitatea chipului îl întâlnim şi în portretul în
cărbune al Mariei Mihaela Secobeanu („Măriuca”).
În polipticul Gabrielei Georgescu, intitulat „Introspecţii”,
personajele sunt supuse unei analize psihologice care
scot la iveală o bogată viaţă lăuntrică. Femeia din
tabloul „Tron”, aparţinând Andreei Ionaşcu, este rece,
iar Horia Suceveanu („Aer şi lumină”) şi Mihaela
Brumar („Cheie”) descompun formele, astfel că figura
umană este abia vizibilă.
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Cornel Corcăcel, Danae
Participant la trei ediţii ale Taberei de creaţie de la
Boholţ, Teodor Vişan, în compoziţia „Sfatul bătrânilor”,
a surprins o conversaţie între doi bărbaţi din această
localitate, care s-au întâlnit întâmplător pe o uliţă
satului. Gesturile lor sunt fireşti, iar discuţia pare a fi
cordială, ca între doi oameni care se cunosc de mult.
La Raul Popa, o tânără mămică, ipostaziată într-un
cadru sărăcăcios, îşi priveşte cu admiraţie pruncul ţinut
în braţe („Speranţă”); Ion Murariu-Neamţ sondează
lumea circului („Arlechin cu evantai”), iar Iulia
Frenţescu înfăţişează o scenă ludică, evidenţiind
bucuria unei fetiţe care aruncă în aer bule colorate de
săpun („Colorând oraşul”).
În stilul său caracteristic, Florian Doru Crihană
prezintă o secvenţă umoristică a emblemei oraşului
New York, Podul Brooklyn, unul dintre cele mai vechi
poduri suspendate din SUA, care leagă cartierele
Manhattan şi Brooklyn. Tudor Şerban construieşte în
armonii geometrice, încercând să găsească echivalenţe
plastice pentru exprimarea unor sunete („Rezonanţe”).

Raul Popa, Speranţă

Lucrările de sculptură, mai puţine la număr, sunt
semnate de Sergiu Dumitrescu Jr., Relu Angheluţă,
Mugurel Vrânceanu, Denis Brânzei, Valentin Popa,
Adrian Vădeanu şi Lucian Jitariuc. Primii patru, fiecare
în felul său şi în materiale diferite, dau viaţă unor motive
biblice, lucrările lor intitulându-se „Cartea S”, „Madona
cu Pruncul”, „Compoziţie” şi, respectiv, „Serafim”.
Sunt sculpturi care, privindu-le, îndeamnă la meditaţie
şi reculegere, la trăirea unor sentimente profunde şi
înălţătoare. „Martirii” lui Valentin Popa evocă
atmosfera recluziunii din închisorile comuniste, rondebosse-ul său cucerind prin unitatea de monolit a
personajelor şi prin forţa cu care artistul reuşeşte să
exprime drama şi solidaritatea acestora.
Adrian Vadeanu nu-şi intitulează nici într-un fel
compoziţia cu cele şapte figuri umane, concepute
miniatural, ce par a urca nişte piscuri. Ele reţin mai
ales prin ritmica şi dinamismul volumelor. Numele lui
Lucian Jitariuc l-am întâlnit pentru prima oară într-o
expoziţie a filialei gălăţene. Prin lucrarea prezentată,
„Fata cu ghitara”, el face o impresie bună, înscriind
Denis Brânzei, Serafim

cu acurateţe formele în spaţiu şi conferind expresivitate
personajului cioplit în lemn.
Singura lucrare de design vestimentar din expoziţie
aparţine tinerei artiste Ioana David. Ea se distinge prin
eleganţă, prin fineţea materialului textil folosit, ca şi
prin linia modernă, tinerească a croielii.
Manifestare de ţinută a Filialei Galaţi a UAPR,
Salonul de Iarnă permite iubitorilor de frumos să simtă
de aproape pulsul din acest moment al mişcării plastice
de la Dunărea de Jos, iar succesul de care s-a bucurat
creaţia artiştilor de aici cu prilejul expoziţiei deschisă
recent la Palatul Paramentului, ca şi la multele bienale
de profil din ţară, demonstrează că în urbea noastră
activează o pleiadă de artişti de generaţii diferite, ale
căror realizări sunt apreciate şi aflate în consonanţă
cu mersul şi evoluţia plasticii naţionale şi internaţionale.
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Stilul tinerei noastre poete Mihaela Stanciu pare să ne
amintească de zorii verslibrismului francez, cu toată
încărcătura ei de noutate, de bucurie de a jubila în acorduri
cu rezonanţe eufonice, după modelul Mariei Krysinska
(1857-1908), cea care-şi recita versurile în acorduri muzicale
proprii, la pian. Un încântător melanj, vers-muzică, mai ales
dacă se uzează de improvizaţii în ritm de jazz, pe un fundal al
emoţiei acestui prezent – într-o calmă şi caldă tăcere,
„amestec de gânduri”, uneori, metamorfozări incendiare
(Bariere) sau chiar… „resuscitări” (La un ceai).
În viziunea Mihaelei Stanciu, voinţa de a se „dezbrăca
de gânduri” poate deveni utilă formă terapeutică. Ce
bine-i să te simţi eliberat de tot şi de toate, urmând invitaţia:
„atârnă-te undeva/ în bătaia vântului/ ascultă-ţi glasul/
simte-le gustul”, plutind cu toată fiinţa, precum un fulg,
„dincolo de orizont”?! Dar nu ca o formă de renunţare, nu.
Ci ca o formă de redescoperire şi îmbrăţişare mângâietoare
a fiinţei!
Poetul pare fermecat de tăcerea care îmbie la dulce
reverie, ca un refugiu, „pe undeva”, prin/pe la „colţurile
fiinţei mele”, precum o trecere dincolo de hotarele firii. Să
fie precum o transcendere într-un dincolo al sinelui, acolo
unde palpabilul devine impalpabil? Adică „dincolo de
limită”? Sau, posibil, cu şansa, după cum spune Părintele
Rafail Noica, „de a-ţi lărgi limitele?!” (Când vine vorba de
cunoaştere). Orice pare posibil şi nu doar în imaginarul
poetic al Mihaelei Stanciu. E şi aceasta o formă de a-ţi
struni… aripile răbdării.
Ceea ce captează în poezia Mihaelei Stanciu este acea
subtilă stare contradictorie: „mă cuprinde aromeala”, iar
„frica se cuminţeşte” (***). Zâmbetul şi lacrima devin hrană
spirituală, trăire emoţională la gradul superlativ (Despre artă
şi <La vita è bella>, Azi cînt jazz), pentru ca într-un final, să
„aleg tăcerea/ ca un somn adânc”, relaxant.
Nu de puţine ori, poezia Mihaelei Stanciu lasă impresia
unui dejà-vu, a unui… a fost cândva, sau undeva, o trecere.
Dincolo de… În trecut. Şi nu ni se cere decât îndepărtarea
unui văl, o „răsucire” în timp, spre un „altădată”. Ca o ieşire
din matcă. Şi-acolo ne-aşteaptă o scară… transfigurare a
unei ascensiuni... „dincolo de fereastră…” Sublimă
încărcătură imaginară! Şi cu îndrăzneală, putem persevera.
Neagu Djuvara are dreptate: „Trecutul este viu”, iar simţirea
- grăitoare.
La Mihaela Stanciu, surprinde metafora care se furişează
îndrăzneţ în inima pulsaţiei transmoderniste, precum
„durerile vindecării” (Răni) sau lumina care se revarsă
asupra fiinţei spasmodic, în „crâmpeie de lumini” (Răni),
precum un „muc de lumânare” (Crepuscul). Surprind,
deopotrivă, unele regionalisme cărora li se dăruiesc valenţe
estetice sau sonorităţile unor consonante. Pe de altă parte,
am putea fi cuceriţi de simbioza inimă-minte. Să ne-ntrebăm
de ce devine inima - „paranteză rotundă”, iar mintea „paranteză dreaptă” (La un ceai)? Simplu. Pentru că această
îmbrăţişare creează „suflete pereche”, adevăruri
impersonale… aş adăuga, după model socratic. În fond, e
necesar să ştiu… ce e bine sau ce e rău… sau mai bine să
mă preocupe doar propriul eu?
Imaginarul poetic bogat în diversitatea sa - din volumul
Azi cînt jazz (Bucureşti, Editura „Casa de pariuri literare”,
2016) - doreşte să demonstreze că nu arta este realitatea
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mult visată, ci propriile noastre trăiri. Eu pot fi furnica, micuţa
fiinţă care îndrăzneşte să escaladeze foaia de carte
(amintindu-ne de Arghezi). Eu pot fi „un fluture colosal”
care îşi întinde aripile „într-un cub de lumină albăstruie ca
un acvariu” (precum în Orbitor-ul lui Mircea Cărtărescu).
Creierul şi imaginarul poetic - „stâlp” sau „bici” de foc
deasupra firii - pot deveni! Justificarea o găsim în poemul
Respiro. Şi nu ar fi de-ajuns, pentru că vocea lirică accede
spre mlădirea întru vindecare şi/sau împlinire liniştitoare a
firii lăuntrice. Câtă dreptate are Blaise Pascal: „Inima îşi are
propriile-i raţiuni, pe care raţiunea nu le cunoaşte”. Iată
„paranteza rotundă”, cea poeticească!
Şi la un moment dat, incitanta (şi surprinzătoarea)
întrebare transpare în miez de miez poeticesc: „Câtă răbdare
ţi-a dat Dumnezeu?” Răspunsul este însă doar în noi. Poeta
Mihaela Stanciu îl intuieşte perfect, într-un respiro, cotidian,
care devine gest compensatoriu. Şi cât de multe compensaţii
ni se rezervă, dacă intuim care sunt beneficiile răbdării?!
Aceasta-mi aminteşte de o binecunoscută pildă creştină…
Pietricica din încălţăminte. Se zice că un copil se plânse
mamei că o pietricică din încălţăminte i-a rănit piciorul. Mama
este gata să-l ajute, dar imediat un domn intervine,
amintindu-şi că şi el, copil fiind, a trăit o experienţă similară,
dar mama i-a spus: „Ia cearcă, copilaşul meu, să vii la mine
aşa, cu pietricica acolo, fără să te jelui!” Ar putea fi vorba
doar de o simplă răbdare? O, nu, glăsuieşte vocea mamei
dintr-un alt timp: „Aşa vei avea de suferit şi în viaţă, copilul
meu. Învaţă-te să-ţi faci drumul, cu toate piedicile şi durerile
ce vei întâmpina de-a lungul lui. Nu putem merge la cer,
copilul mamei, decât cu o pietricică în încălţăminte!”
(Alexandru Lascarov-Moldovanu).
Parabola aceasta ne deschide perspectiva întru
conştientizarea unei alte esenţe poeticeşti, descoperită în
Amintiri în camera mică, poem ce conţine în simplitatea
expozeului său - pe verticală - o întreagă filozofie. Scheletul
ei se structurează pe doi piloni verbali („încearcă” - „nu mai
încerca”). Gestul de a intra într-o încăpere poate deveni
strădanie neizbutită? Ne putem lăsa intimidaţi de vocea
lăuntrică, care cere renunţare? Dar prea bine ştim, voinţa şi
renunţarea sunt două faţete ale propriului eu.
Iată, ne zboară gândul spre o replică binecunoscută: „I
am not what I am” [nu sunt ceea ce sunt]? Posibil, de ce nu?
În fond, fiinţa evoluează sau involuează, se regăseşte pe
sine sau se încrâncenează într-acel spaţiu închis, în neputinţă
sau în nevoinţă. Te poţi lăsa în voia hazardului, zburând,
sau lăsându-te înlănţuit în mister. Acest prezent implantat
în vers, lecturat pe verticală, cu atributele artei
ultramodernismului poeticesc de mileniu trei, devine subtilă
analiză a ceea ce doi dramaturgi, înflorind la o distanţă de
secole (W. Shakespeare şi M. Sorescu), ilustraseră, măiestrit,
prin încrâncenarea eroilor lor, Iago şi Iona.
E doar un punct de vedere, iar poeta are perfectă
dreptate, şoptindu-ne, metodic şi tranşant: „Poezia [mea]
nu se leagă de ceea ce văd,/ ci de ceea ce simt”. Şi câtă
dreptate are, simţind că deja i s-au deschis larg, generos şi
promiţător ferestrele spre scena poeziei, mai ales dacă naşă
este îndrăgita şi binecunoscuta Nora Iuga, printr-un
laudatio care îi marchează debutul, cu o îmbrăţişare
parfumată şi-n acorduri cu frazări suple şi de esenţă.

Ţara Românească este o regiune istorică
a României alcătuită din Muntenia, cunoscută
şi ca Marea Valahie şi Oltenia sau Mica
Valahie.
Consemnată în istorie încă din 1330
printr-un act care consemna bătălia dintre
Basarab I şi Regele Ungarii, Carol Robert,
bătălie câştigată de munteni la Posada.
Romfilatelia a emis în cadrul unei serii, pe
care a intitulat-o Descoperiţi România, o
serie dedicată Munteniei, cu câteva clădiri
de patrimoniu şi personalităţi reprezentative.
Expansiunea otomană în Balcani şi
cucerirea Constantinopolului la 1453
determină, din motive str ategice, pe
domnitorii munteni să-şi stabilească reşedinţa
într-o zonă subcarpatică precum: Câmpulung, Curtea
de Argeş sau Târgovişte. Nucleul Curţii Domneşti din
Târgovişte a fost construit în timpul voievodului Mircea
cel Bătrân (1388-1418), fiind destinat ca ansamblu de
locuit pentru familia domnitoare, a demnitarilor şi a
slugilor.
Cel care avea să facă ultimele lucrări de reparaţii
şi extindere ale Curţii Domneşti de la Târgovişte este
Constantin Brâncoveanu (1688-1714). În această
perioadă, Mănăstirea Hurezi devine centrul unei şcoli
vestite de pictură şi de sculptură brâncovenească.
Un alt voievod, Vlad Ţepeş (1448, 1456-1462,
1475), avea să-şi stabilească la Bucureşti o curte
voievodală, care va cunoaşte o durabilă dezvoltare în
secolele următoare.

Bucureştiul păstrează din vremea domniei lui
Constantin Brâncoveanu o serie de biserici la care se
adaugă palatul princiar de la Mogoşoaia.
Timbrul cu valoarea nominală de 2,50 lei
scoate în evidenţă, într-o sugestivă asociere, silueta
maiestoasă a mănăstirii Curtea de Argeş şi a ctitorului
ei, domnitorul Neagoe Basarab.
Timbrul cu valoarea nominală de 3,50 lei
aminteşte de domnitorul Constantin Brâncoveanu
într-o armonie cu stilul său din ornamentele ctitoriilor
care îi poartă numele.
Timbrul cu valoarea nominală de 8 lei reuneşte
într-o compoziţie definitorie frumuseţea costumului
popular din Muntenia, motive decorative ale covoarelor,
alături de decoraţiunile în piatră din mănăstiri din
Muntenia.
Timbrul cu valoarea nominală de 15
lei ilustrează Bucureştiul prin clădirea
Ateneului Român, la care este adăugată
imaginea statuară a marelui om politic, Ion I.
Brătianu.
Toate aceste patru timbre ale emisiunii sunt
completate cu o heraldică care reprezintă
stema Munteniei.
Cele două plicuri „prima zi” ale
emisiunii, ilustrează un mozaic de imagini,
făcând trimitere la detalii arhitecturale
specifice Mănăstirii Stavr opoleos din
Bucureşti şi detalii specifice portului
tradiţional femeiesc din Muntenia.
Această emisiune filatelică a intrat în
circulaţie în data de 14.10.2016.

Informaţii prelucrate de Radu Moţoc după catalogul tehnic al emisiunii, editat de Romfilatelia
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