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Literatura nu poate fi
corectă politic. Ca orice altă
constrângere, corectitudinea
politică corupe literatura,

transformând-o în propagandă. Am cel puţin două
argumente pentru a dovedi asta.

În primul rând, literatura nu poate fi politică.
Lumea e plină de oameni pe care politica i-a învins.
Politica a născut mereu conflicte, a generat
războaie. Cu pudoarea lui, pământul, care e mai
bun decât noi toţi, a acoperit atâţia şi atâţia ucişi
în războaie. Literatura, în schimb, nu ucide. Arta
- aşadar şi literatura -  e singura îndeletnicire
umană care învinge fără să lase în urmă învinşi.
Singura care cucereşte fără să umilească. Cine e
învins prin politică se va împotrivi şi te va pândi,
abia aşteptând răfuiala. El îţi va fi de a doua zi
adversar, dacă nu de-a dreptul duşman. Cel învins
prin artă  îţi va fi mai ales prieten. În asta constă
măreţia artei. Ce poate fi mai frumos decât ca
adevăraţii biruitori să fie învinşii.

În al doilea rând, literatura nu poate fi corectă.
Ea nu scrie numai despre pietoni care aşteaptă
culoarea verde a semaforului ca să treacă strada.
Dacă ar face asta, ar fi numaidecât plictisitoare.
Ar fi un cod rutier, nu literatură. Dacă personajele
ar face numai ce trebuie şi cum trebuie, ar fi
manual, nu literatură. Cum bine se vede, literatura
nu scrie numai despre oameni buni şi veseli. Ea
nu este un îndrumar despre cum să reuşeşti în
viaţă. Şi nici un canon al atitudinilor reglementare.
Literatura nu te învaţă cum să saluţi reglementar
şi cum să te închei la copca vestonului.
Dimpotrivă, literatura nu ştie să dea onorul.

Spuneam că literatura învinge, fără să
umilească. Ar mai fi ceva de adăugat: literatura
nu poate fi învinsă. Scriam undeva: „Aşa cum
ziua tăierii pruncilor nu i-a putut ucide pe toţi
pruncii, tot aşa ziua arderii cărţilor nu a putut
distruge toate cărţile. În războiul dintre stăpâniri
şi cărţi, deşi numai cărţile mor, stăpânirile nu
câştigă niciodată. Pentru că oamenii au scris mai
mult decât au puterea să uite.” Ar fi interesant să

facem o listă a cărţilor interzise de-a lungul istoriei.
De la Decameronul lui Boccaccio şi Povestirile din
Canterbury ale lui Geoffrey Chaucer, până la Coliba
unchiului Tom de Harriet Beecher Stowe, Farnheit
451 de Ray Bradbury, Doctor Jivago de Boris
Pasternak, 1984 de George Orwell sau Arhipelagul
Gulag de Aleksandr Soljeniţîn, autorităţile au interzis
tot felul de cărţi. Pe unele din motive politice, pe alte
din motive religioase, pe altele din înălţimea unor
moravuri puritane. Literatura a învins de fiecare dată.
Aşa cum nu poţi să păstrezi aburul în căuşul palmelor,
el va găsi mereu, printre degete, drumul să iasă la
lumină, tot aşa nu poţi opri literatura să povestească.
Tot aşa cum serafimii, heruvimii şi îngerii sunt armatele
biruitoare ale cerului, poveştile sunt armatele biruitoare
ale pământului.

Aşa cum literatura nu poate fi învinsă, nici Poetul
nu poate fi învins. Un poet învins încetează de a mai fi
poet. Au existat poeţi care au început prin a fi biruitori
în tinereţile lor, dar au sfârşit prin a fi învinşi. Chiar
dacă, aparent, ei se socoteau printre biruitori.  În clipa
în care au trecut de partea biruitorilor, ei au devenit,
de fapt, învinşi şi au încetat să mai fie poeţi.

Pentru un popor oprimat şi ameninţat, Poetul devine
conducătorul. Noi, armenii, putem depune mărturie.
Cel mai mare poet al armenilor a fost Daniel Varujan.
În debutul marii crime îndreptate împotriva armenilor
în Imperiul Otoman, autorităţile au ştiut că, pentru a-i
putea nimici ca popor, trebuie numaidecât să li se ucidă
Poetul. Daniel Varujan a fost arestat, împreună cu alte
câteva sute de intelectuali armeni, în 24 aprilie 1915.
A fost legat de un copac şi ucis cu pietre, apoi lăsat
pradă animalelor şi duhurilor nopţii. Unele legende spun
că este viu şi, în timpul incendiului din Smirna, unii
povesteau că i-au văzut pentru o clipă chipul în oglinzile
arzând. Singurul lucru pe care îl putem proba din aceste
legende despre învierea lui Daniel Varujan este că,
ştiindu-se locul în care şi-a îndurat patimile, legat de
trunchiul copacului, aşadar pe o cruce vie, nu se
cunoaşte locul unde i-ar putea fi mormântul. Având
dovada morţii sale şi chiar numele călăului său, dar
neavând ştire despre mormântul său, putem să ne
lăsăm ispitiţi de gândul învierii sale. 24 aprilie a devenit
ziua în care omenirea comemorează genocidul
împotriva armenilor, iar Daniel Varujan a fost trecut,
de Biserica Apostolică Armeană, în rândul sfinţilor
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„Copiii războiului” - ecouri ale suferinţei

Varujan Vosganian: „Din cartea mea nu aşteptaţi răspunsuri. Ci căutaţi întrebarea”

Eveniment literar de înaltă ţinută, lansarea cărţii
„Copiii războiului” a lui Varujan Vosganian l-a prezentat
publicului gălăţean pe autor, alături de cea mai recentă
apariţie editorială a acestuia. Efervescent în discurs,
aşa cum deja este cunoscut în plan naţional, scriitorul
Varujan Vosganian s-a bucurat de cuvinte alese din
partea oamenilor de litere care şi-au dorit să îi stea
alături în cadrul salonului literar al Bibliotecii Jude ţene
V.A. Urechia.

Obişnuiţi fiind cu atmosfera elegant-intelectuală,
respirând firesc a Salonului, distinşii oaspeţi au ştiut
să marcheze profund prezenţa „scriitorului român
nominalizat anul acesta la premiul Nobel pentru
Literatură” - după cum corect a punctat Ilie Zanfir,
directorul instituţiei de cultură, în debutul lansării.

„Atât eu, cât şi fratele meu, născuţi fiind în 1944,
suntem copii războiului” (scriitorul Gheorghe
Bacalbaşa). „Cartea Copiii războiului reprezintă o
investigaţie dureroasă. Întrebările pe care le pune
Varujan Vosganian, mi le-am adresat şi eu. Ce au
reprezentat aceşti ani - aceasta rămâne o problemă
deschisă” (scriitorul Nicolae Dobrovici Bacalbaşa).
„O căutare de identificare care, prin extensie
existenţială, poate fi valabilă pentru fiecare om”
(scriitorul Th. Parapiru).

„Dacă pui concluzii, nu mai ai nevoie de cititor.

Concluziile aparţin pamfletului. Discursului politic. Eu
nu încerc să vă conving în carte de ceea ce cred eu.
Ar fi incorect. Trebuie să oferi personajelor şanse
egale. Din cartea mea nu aşteptaţi răspunsuri. Ci
căutaţi întrebarea” (scriitorul Varujan Vosganian).

Fapt literar de reală anvergură, apariţia şi lansarea
„Copiilor războiului” ne aduce faţă în faţă cu noi înşine
- în postură de consecinţe sau de determinanţi ai
istoriei. O istorie atât interioară, cât şi una a identităţii
naţionale.

Elena Parapiru

Invitatul Salonului Literar „Axis Libri” al Bibliotecii
V.A. Urechia, scriitorul Varujan Vosganian, la lansarea

cărţii „Copiii războiului”

martiri.
Tot astfel, în ce ne priveşte pe noi, românii (ce

binecuvântare că pot spune „noi” şi despre armeni, şi
despre români, cu inima la fel de plină) Poezia a biruit
comunismul.  Dacă întrebi evreii de pretutindeni despre
Holocaust, ei vor vorbi în acelaşi fel. Holocaustul a
fost o traumă comună tuturor evreilor. Dacă întrebi
armenii despre genocid, îţi vor vorbi în acelaşi fel.
Genocidul a fost o traumă comună  pentru toţi armenii.
Dacă întrebi, însă, doi români despre comunism, s-ar
putea să primeşti răspunsuri diferite. Comunismul a
avut beneficiarii şi perdanţii lui, călăii şi victimele sale.
Ba chiar uneori călăii s-au însăilat printre victime, iar
victimele au fost pe nedrept ostracizate. S-ar putea
crede că aşa s-a întâmplat şi cu poezia. Avem exemple

gălăgioase de poeţi şi exemple cadenţate de poezii în
slujba comunismului. Numai că aceia nu au fost
niciodată sau, dacă au fost, au încetat să mai fie poeţi.
Iar acelea nu mai sunt poezii, ci, în cel mai bun caz,
parte a unor antologii ridicole ale unei istorii
inexplicabile şi stânjenitoare. Aşa cum trupul unei femei
frumoase poate fi reconstituit de sub lava Vezuviului,
neatins de catastrofă, tot aşa, adevărata Poezie a
rămas fără prihană în vremea comunismului. Iar
această putere a ei este şi azi lecuitoare şi mântuitoare.
De aceea eu cred că pentru a ieşi din exilul interior în
care poporul român rătăceşte de multe decenii încoace,
cultura şi mai ales Poezia, care este forma ei sublimă,
este steaua polară care ne poate călăuzi şi pe care
putem s-o urmăm fără să greşim.
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Galaţiul interbelic

În anii ’30 ai secolului trecut, toate oraşele importante din România aveau câte o lună a lor. Aşa şi la noi,
dunărenii, unde după iulie nu venea august, ca din moşi strămoşi, ci „Luna Galaţilor” - o binecuvântată lună
dedicată sărbătorii, în care toţi ochii României Mari erau aţintiţi spre ceea ce fusese altădată „cel mai important
port la Dunăre”. Anii de după porto-franco şi mai ales anii de criză au slăbit mult această faimă, de aceea,
oameni cu inima largă s-au dat peste cap şi au readus în atenţia publică acest oraş aflat în agonie, care nu
trebuia să moară. Şi au reuşit, fiindcă măcar o lună pe an, gara, portul şi aeroportul erau asaltate de vizitatori
din toate colţurile patriei, veniţi să vadă ce nu vedeau de obicei în localităţile lor de baştină: spectacole de teatru
şi muzicale, cu artişti din ţară şi străinătate, expoziţii de mărfuri, la care se încheiau pe loc contracte de afaceri,
evenimente culturale şi sportive şi, mai ales, distracţii. Tot felul de distracţii!

Aşadar, pe lângă sărbătorile religioase şi naţionale, cu ţinere ori fără ţinere, locuitorii Galaţiului aşteptau
serbările, ca pe sfintele moaşte. Iar de organizare se ocupa, cum era şi de aşteptat, iniţiatorul lor, domnul
George Mihăilescu, directorul ziarului „Acţiunea”, care tot dumnealui o punea şi în operă. Împreună cu echipa
pe care şi-o formase, ziarişti tot unul şi unul, şi cu ajutorul, dar mai ales fără ajutorul autorităţilor, reuşea să
aducă în oraş personalităţi, artişti şi trupe de primă mână, atrăgând atenţia asupra faptului că aici existau
oameni de valoare care ar trebui să fie recunoscuţi ca atare şi, de ce nu, ajutaţi.

În vara anului 1933, când pregătirile de sărbătoare erau gata, cucoanele şi domnişoarele îşi procuraseră
toaletele, copiii flaşnetele şi domnii gambetele, o căldură tropicală invadase, încă din luna lui cuptor, ţinutul
Dunării de jos. Temperaturile zilei creşteau uneori la orele prânzului şi până la 39-40 de grade Celsius. Apa
fierbea singură în pahare, gheaţa se topea în gheţare (un frigider, în SUA, costa mai mult decât un automobil
Ford...), limonagiii şi bragagiii nu mai făceau faţă, iar temerea organizatorilor era că nu vor mai putea aduna
lumea la ora când toţi se ascundeau sub umbrare ori pe unde apucau, din cauza suli ţelor ucigaşe ale soarelui.

Cu toţii parcă erau amorţiţi de somnolenţă, moleşeală, aţipeală, şi torpoare, când, într-o dimineaţă, un strigăt
trezi oraşul la viaţă:

- Circul! A venit Circul!...
- Trece Circul pe Domnească! Hai şi noi!
Venind dinspre Piaţa Regală, un alai de

care mari, vopsite în culori vii, trase de cai
împodobiţi cu canafi şi pompoane, se
desfăşura de-a lungul străzii principale,
proaspăt măturată şi stropită, prin faţa
prăvăliilor abia atunci deschise, cu jongleuri
şi acrobaţi îmbrăcaţi numai pe jumătate, cu
clovni mergând pe picioarele lor ori pe
picioroange, acompaniaţi de alămuri şi urlând
prin portavoce:

- Circul românesc SIDOLI a sosit în
oraşul dumneavoastră! Veniţi să vedeţi
numere de circ cum n-aţi mai văzut! Vi-l
prezentăm pe patronul nostru, Cezar Sidoli,
maestrul echitaţiei, cu dresură de cai de rasă pur sânge!... Şi pe frumoasa lui fiică, Alma Sidoli, călărind şi
trecând prin cercuri de foc şi de mătase!... Avem fenomenale numere de iluzionism ale celebrului magician
Don Pedro de Madragura, care îţi taie efectiv respiraţia!... Dresură de şerpi din Insula Şerpilor! Acrobaţii la
trapez, dans pe sârmă şi pe bicicletă... Veniţi să-i vedeţi pe fraţii „Patru Dumitrescu”, trapeziştii Stroici, pe
George Mateescu - primul nostru dresor de elefanţi, pe clovnii Ciacanica, Tonino Milea şi Toni Mărculescu!
Vă aşteptăm la Circ, cu mic, cu mare, în Piaţa Veche, în fiecare seară de la orele 8, la un spectacol absolut
fulminant!... Vizitaţi în cursul zilei şi menajeria noastră, unde veţi întâlni crocodili din Delta Nilului, girafe şi
elefanţi din savana africană, lei, tigri şi leoparzi din jungla subsahariană!...

Strada Domnească în sine devenise un spectacol! Lumea era fascinată. Toţi comercianţii ieşiseră în uşă să
privească parada. De la balcoane li se aruncau flori, bomboane... Nebunie mare, ce mai.

Hai la circ!, Misterele Galaţilor, Violeta Ionescu
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Galaţiul interbelic

O ilustrată care ne arată centrul oraşului, cu hotelurile Dunărea şi
Galaţi, construite după distrugerea Pieţii Regale şi a centrului vechi al
oraşului. Amintirea acelui timp se leagă pentru mine de mai multe lucruri
care au devenit deja istorie. Primul este acela că pe atunci aveam vreo
douăzeci de ani şi nu credeam c-am să îmbătrânesc vreodată. Al doilea
este acela că unchiul meu, Sergiu Zaharia, mare negustor de peşte al
oraşului înainte de război, devenise un simplu chelner proletar la restaurantul
hotelului Dunărea şi în dragostea lui pentru frumos a plantat butucii de
vie, pe care îi vedeţi formând pergola terasei restaurantului acesta şi a
grădinii de vară, de la restaurantul hotelului Galaţi. Pe atunci o vizitam des
pe cea mai iubită soră a tatii, tante Nicuţa, soţia lui, şi discutam adeseori
cu el, fascinat de o lume pe care o auzeam de la el, dar pe care timpul
unei distrugeri tembele o înghiţise şi odată cu ea oamenii importanţi ai
oraşului au devenit puşcăriaşi, docheri etc. El mi-a citit prima dată din Gh.
N. M unteanu-Bârlad, Galaţii, Editura autorului, Galaţii, 1927, o carte din
care-şi mai reamintea oraşul propriei lui tinereţi: „Paralel cu străzile Cuza
Vodă şi Mihai Bravu este frumoasa stradă numită Domnească (numită în

trecut „uliţa largă”, se prelungea pe Calea Bârladului, Bulevardul Carol I ulterior şi ducea la vestitele vii de la
Vadul Ungurului şi Malul Brateşului), în cinstea voievodului Mihail Sturdza, reformatorul Portului Fluvial.
Strada formează bulevardul cel mai plăcut din oraş, locul de obişnuită plimbare pentru vehiculele luxoase şi
pietoni, duminica şi sărbătorile, între Piaţa cu statuia C. Negri şi Grădina Publică, ori Parcul Carol I de la
capătul ei. Lungimea străzii de la centru până la Parcul Carol I are aproape 4 km, este plantată cu frumoşi
castani şi tei stufoşi, din dreptul noului Palat de Justiţie şi până la capăt. Din Piaţa statuii C. Negri şi până în
dreptul noului Palat de Justiţie, nu are plantaţie, însă aici se găsesc magazinele cele mai mari şi luxoase, care
se pot vedea ca în orice oraş mare occidental. Pe această stradă se află cele mai cochete clădiri de locuinţe
particulare, cu frumoase grădini de flori în faţă şi clădirile autorităţilor publice ale oraşului, precum: „Judecătoriile,
Tribunalul noul Palat de Justiţie, Curtea de Apel, Palatul Administrativ, Catedrala Episcopală, Institutul Notre
Dame de Sion, Consulate străine, Serviciul Special de Siguranţă şi altele”. O lume în amintirea căreia stăteam
ore întregi sub umbra butucilor de vie a unchiului meu, gândindu-mă la ei toţi, o generaţi de oameni cu sufletele
mutilate de război şi zdrobite de comunismul cel mai stupid. Doamne, fă să le fie ţărâna uşoară tuturor!

Galaţiul, aşa cum mi-l amintesc, vol.1, Săndel Dumitru
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„Este foarte bine că ţarii
ruşi ne-au cucerit atâtea
pământuri.

Aşa ne este acum mult
mai uşor să luptăm cu capitalismul…

Misiunea mea de ministru de externe o vedeam
în a lărgi cât mai mult limitele Patriei.

Şi se pare că împreună cu Stalin nu ne-am
achitat prea rău de această sarcină”.

(Veaceslav Molotov în memoriile dictate
lui Ciuev)

„Comunismul s-a scoborât din lumea utopiilor
în lumea realităţii şi a realizărilor cu tot cortegiul
său de confuziuni şi dezordini.

Regimul născut din această doctrină nu se
poate menţine şi nu se poate mărgini în hotarele
înăuntrul cărora s-a născut şi s-a organizat; el
trebuie să se reverse, căci altminteri este ameninţat
cu moartea”.

(Gh.Tătărescu - Discurs la Adunarea
Deputaţilor - 9 decembrie 1925)

Istoria este un puzzle. Fragmente mici, ce par
izolate şi de interes local la marea cernere, pot să
se reveleze neaşteptat ca puncte nodale.

Oameni mici, neînsemna ţi pot căpăta
brusc sub reflectorul Timpului dimensiuni
negândite, nebănuite.

Să fi fost Giurgiuleştii, podul de peste Prut,
cheia oraşului Galaţi, un asemenea punct nodal?

De la neaşteptata nuntire a celor două ideologii
extremiste şi adverse prin pactul Ribbentrop-
Molotov, România a înţeles că este pierdută.

Până la 23 august 1939, România trebuia să
facă o opţiune dificilă în condiţiile încleştării dintre
cei doi adversari.

Conform raportului serviciului secret, „O ţară
ca România nu îşi poate permite luxul să rămână
o insulă neutră în mijlocul luptelor pe viaţă şi pe
moarte dintre cele două ideologii diametral opuse”.

Era clar că alianţa lor (chiar şi temporară) nu
se putea face decât pe seama teritoriilor tampon
dintre cele două dictaturi.

Singurul sprijin al României erau Fran ţa
şi Anglia.

În faţa pactului, acest sprijin devenea relativ
dacă nu iluzoriu.

Era rezistenţa armată în faţa agresiunii sovietice

o abordare realistă sau risca să anihileze definitiv
statul român?

România urma să fie atacată în 1939, de
Sfântul Nicolae.

William L. Shirer, ziarist şi ulterior istoric al celui
de-al treilea Reich, american, aflat la Berlin, scrie:

„Toată lumea la Moscova, de la Stalin în jos, îşi
închipuia că Armata Roşie va fi la Helsinki într-o
săptămână de la începerea atacului.

Erau într-atât de siguri, încât atacând Finlanda la
30 noiembrie, fixaseră data de 6 decembrie în vederea
atacului din Basarabia, dar l-au contramandat în
ultimul moment”.

Eroismul finlandezilor i-a întârziat câteva luni pe
sovietici, a dus la execuţia în masă a membrilor GRU,
serviciul secret al armatei sovietice, dar le-a permis
pregătirea pentru război în condiţii de frig extrem, lucru
ce i-a ajutat vital în 1941 în faţa Moscovei.

După războiul cu Finlanda, sovieticii concentraseră
la graniţele României 300.000 de soldaţi, plus 100.000
lucrători la fortificaţii (28-30 divizii de infanterie, 7-8
divizii de cavalerie, 6-8 divizii motorizate).

Concentrarea trupelor sovietice nu se făcea în taină,
ci provocator, deschis.

România avea tratat comercial cu Germania, vital
pentru aceasta, căci îi asigura petrolul (alături
de sovietici!).

Atacarea Poloniei a însemnat pentru Germania un
război neaşteptat şi nedorit în Vest.

Europa Occidentală nu o interesa, voia chiar un
condominium mondial colonial alături de Anglia.

O stagnare militară neînţeleasă s-a datorat
capturării întâmplătoare a planurilor militare germane
în Vest. Dar când au atacat prin tehnica fulger, rezultatul
i-a uimit pe toţi, inclusiv pe nemţi.

La o săptămână de la declanşarea ofensivei, Parisul
s-a predat declarându-se „oraş deschis”.

De la 22 iunie 1940, intrarea nemţilor în Paris, era
clar că sovieticii vor năvăli peste România.

Germanii nu erau fericiţi de apropierea ruşilor de
Valea Prahovei, dar erau legaţi de mâini de clauzele
secrete ale pactului Ribbentrop-Molotov.

Când şeful serviciului secret al armatei române a
apelat la baronul Killinger, fost comandant de submarin,
ambasadorul Germaniei, acesta a replicat „în acest
război, ruşii ne-au protejat în spate, un ajutor direct
împotriva Rusiei ar fi o prostie”.

Oricum toate trupele lor erau masate în Vest.
Exista din timp planul „Tudor” de evacuare
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a Basarabiei.
La primirea ultimatumului sovietic, s-a hotărât o

mare bătălie pe Nistru.
Dar la scurt timp, după un dramatic Consiliu de

Coroană, s-a decis evacuarea.
Ultimatumul era necondiţionat şi fără garanţii

pentru cele trei zile alocate.
Din start, sovieticii au mers pe nerespectarea

termenelor, atacarea trupelor române cu paramilitari
din minorităţi comunizate şi trupe de comando în civil,
lansarea de nuclee militare paraşutate.

Armata română nu avea pregătite solu ţii
pentru astfel de situaţii atipice şi atitudinea era
defensiv-temătoare.

Într-o asemenea conjunctură, am fost cât pe aci să
pierdem Galaţii.

În ziua de 8 august 1924, Comitetul Executiv al
Internaţionalei a III-a aproba „Proiectul de operaţie al
comuniştilor din România”.

Întreaga Românie era împărţită în cinci zone.
„A doua zonă e Basarabia propriu-zisă. În raionul

Basarabia nu se presupune nici o acţiune de seamă.
Numai la sud, aproape de vărsarea Nistrului şi până la
gurile Dunării, va trebui să aibă loc partea principală a
revoluţiei. Drept căi de operaţii apar Tusla, Tatar-Bunar
şi Cartal. În acest punct sunt pregătite de mai înainte
depozite de muniţiuni şi ele apar ca puncte de reuniune
ale prietenilor organizaţi, care odată uniţi cu Terente,

trebuie să înainteze spre Galaţi cu scopul de a îl
ocupa. Ca loc de concentrare a grupurilor este indicat
Ismail-Chilia-Reni de unde să se dea atacul principal
asupra Brăilei şi Galaţiului.

Vor fi conducători tovarăşii Gherman, Goldstein şi
Gruetenberg.

De remarcat că Galaţiul este un bastion natural,
inclus încă din timpul lui Carol I în linia de fortifica ţii
Focşani-Nămoloasa-Galaţi.

Galaţiul este de fapt o peninsulă între Dunăre, Prut
şi Siret.

El închide şi posibilul drum spre Valea Prahovei şi
calea spre Balcani.

Planul de atac al lui Stalin asupra Europei (cu scopul
să se oprească la malul Atlanticului), pe care Hitler,
fără a-l cunoaşte, l-a devansat la mustaţă (atacând o
ţară pregătită de atac, nu pentru apărare, avantaj
strategic major şi nesperat), era un plan bazat pe
operaţiuni în sud, în zona Kievului.

Două armate sovietice de vânători de munte urmau
să se desfăşoare peste munţii Transilvaniei, iar prin
culoarul Galaţi urma să atace o puternică armată
sovietică ce trebuia să ocupe Ploieştiul.

Atunci adio petrol pentru Hitler!
În momentul în care, în mai-iunie 1940, Hitler lupta

pe frontul de Vest, pe frontiera cu Uniunea Sovietică
erau numai 10 divizii de infanterie germană de slabă
calitate, fără niciun tanc şi fără acoperire aeriană. După
împărţirea Poloniei între Stalin şi Hitler, în teritoriile
germane existau două intrânduri.

Ocupând Bucovina de nord (iniţial Stalin a dorit
toată Bucovina, nemţii s-au opus), intrândul a devenit
culoarul Lvov-Cernăuţi.

Atunci s-a hotărât Hitler să atace urgent URSS.
Nici ocuparea Basarabiei nu îi convenea lui Hitler.
De acolo, aviaţia sovietică putea bombarda Valea

Prahovei, petrolul.
Cum ar fi reacţionat dacă, plusând, ruşii ar fi

ocupat Galaţiul?
Nu avea mijloace majore de ripostă.
Unii istorici sovietici consideră astăzi că Stalin

a greşit fundamental neocupând cu orice risc
Valea Prahovei.

Toţi actorii acestui joc erau pe lamă de cuţit.
Se pare că în privinţa Galaţiului s-a decis să se

rişte cu precauţie.
La Galaţi era ca spion sovietic Luca Lazlo, viitorul

Vasile Luca (Luca, Ana, şi cu Dej bagă spaima în
burghezi) care va sfârşi la Râmnicul Sărat, făcând
infarct în timp ce căra tineta de fecale în braţe, în
cadrul autofagiei comuniste.

Gheorghe Apostol, mare şef comunist, care la
cedarea Basarabiei a vrut să treacă în URSS (oficial),
a primit ordin să rămână în Galaţi „căci în curând îl
vom ocupa”.
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O relatează însuşi Apostol în memoriile sale de
după 1989.

Şi românii în ţelegeau valoarea strategică
a Galaţiului.

Dar erau paralizaţi de frica faţă de ruşi şi de a
îi provoca.

Sigur că eram şi masiv infiltraţi de trădători.
Oricum, pentru apărarea podului peste Prut de la

Giurgiuleşti, vreo şapte kilometri de Galaţi, a fost
deplasată în secret o companie de tancuri din
Regimentul 2 care de luptă comandată de căpitanul
Napoleon Alexandru Popescu.

Se prevăzuse o posibilă încercare a sovieticilor de
a traversa Prutul?

În jurnalul de operaţii al Corpului de Cavalerie (care
răspundea de zonă), este înscrisă directiva colonelului
Eftimiu, şef al statului major:

„Trupele vor menţine până la 3 iulie dimineaţa
capetele de pod la est de Prut. Orice încercare de
dezarmare nu va fi admisă, ripostând cu foc. Se va
păstra ca forţe în capul de pod un batalion din
regimentul 46 infanterie, un batalion de infanterie
uşoară, una secţie artilerie şi una companie care de
luptă. Luaţi măsuri în a interzice în orice caz trecerea
inamicului la vest de Prut, organizând o puternică
apărare a culoarului spre Galaţi, interzicerea trecerii
peste poduri folosind piese de artilerie şi armament
anticar, asigurând totodată distrugerea podurilor în caz
de tentativă de trecere”.

Tată-meu, care tocmai terminase şcoala de tancuri,
era încă elev plutonier, împreună cu un coleg de
promoţie au fost trimişi la subunitatea de tancuri
dislocată la Galaţi.

Prezentându-se la Galaţi, au aflat că aceasta se
află dislocată la Giurgiuleşti, la podul de peste Prut, la
câţiva kilometri de oraş.

Au luat-o pe jos spre unitate, păşind pe traversele
căii ferate ce lega Galaţiul de Basarabia.

Tancurile lui Napoleon Popescu erau o achiziţie
nouă, tancuri Skoda, cehoslovace, tancuri uşoare,
dar moderne.

Cu şase ore înainte ca România să predea oficial
Basarabia, la pod a apărut o coloană de vehicule, circa
70, din care câteva tancuri care au încercat să
forţeze podul.

Prezenţa tancurilor româneşti a fost o surpriză totală
pentru ruşi.

Ei nu aveau decât proiectile brizante, pentru
infanterie, nu perforante pentru blindaj.

Napoleon Popescu a apărat Galaţiul.
Compania sa avea un număr mic de tancuri, dar

corect înarmate.
În jurnalul amintit se notează:
„Retragerea trupelor la vest de Prut s-a făcut în

linişte şi sub protecţia unei companii de care de luptă,

care era instalată în poziţie la est de Prut. Faţă de
înaintarea agresivă a trupelor sovietice, compania de
care de luptă a noastră a deschis focul, trăgând
aproximativ 80 proiectile de tun. Cu această ocazie,
s-au distrus patru tancuri inamice, din care unul a
fost incendiat”.

Ce nu scrie în jurnal este că un colonel român i-a
ordonat lui Popescu să nu riposteze, ameninţându-l cu
tribunalul militar.

Laşitate? Trădare?
Nu vom şti niciodată.
Numai că, dacă te cheamă Napoleon, eşti obligat

să-ţi plăteşti numele.
Căpitanul Popescu a rămas pe partea basarabeană

a Prutului până la expirarea termenului de predare,
permiţând multor refugiaţi să traverseze şi să se
salveze, deşi geniştii, înnebuniţi de frică după luptă, au
vrut să îl arunce în aer.

Popescu a întors tancurile spre ei şi a ameninţat că
deschide focul.

Din bentiţa metalică subţire ce înconjura proiectilele
de tanc şi care rămânea după tragere, lui tată-meu şi
colegului său li s-au confec ţionat tresele de
sublocotenenţi.

Fuseseră avansaţi pe câmpul de luptă, nu pentru
merite, ci pentru şcoală, regulamentar, dar epoleţii
le-au fost aşa uşor, simbolic, stropi ţi cu sânge
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sovietic agresor.
Tată-meu a mai rămas apoi peste o lună la Galaţi,

pe malul lacului Brateş, în hangare de aviaţie, care
există şi acum, şi care adăposteau tancurile.

Se aştepta atacul ruşilor cu tancuri amfibie (ruşii
pregătiţi pentru ofensivă asupra Europei aveau tancul
amfibie T40, în cantităţi mari şi performant).

Sigur, se inundase la maxim polderul Brateş, dar
apărarea reală a fost frica faţă de reacţia germană.

Stalin nu voia să-i sperie pe nemţi inutil, înainte de
sorocul atacului sovietic asupra Europei de vest.

Cum scrie Winston Churchill în memoriile sale
(pentru care a luat Premiul Nobel pentru literatură):

„Cele două imperii totalitare, lipsite de frâul moralei,
se înfruntau în mod politicos, dar crud.

Fireşte că dezacordurile au apărut în privinţa
Finlandei şi României”.

Şi tot el:
„Stalin a făcut tot ce a putut pentru a colabora loial

şi fidel cu Hitler, în timp ce îşi aduna toate forţele pe
care le putea găsi în imensitatea Rusiei.

Molotov şi Stalin trimiteau felicitări curtenitoare de
fiecare dată când avea loc o victorie germană şi
continuau să livreze alimente şi materii prime.

Comuniştii lor din coloana a cincea făceau tot ce
puteau pentru a perturba activitatea uzinelor noastre.

Radioul lor răspândea asupra noastră insulta
şi calomnia.”

Au mai existat asemenea incidente cu sovieticii?
La 7 iulie 1940, sovieticii au încercat să ocupe

cu forţa mănăstirea Putna, situată la 12 km de
noua frontieră.

A ripostat escadronul 25 cavalerie, comandat de
maiorul Ion-Tobă Hatmanul.

Sovieticii doreau şi mormântul lui Ştefan cel Mare,
şi odoarele mânăstirii.

De altfel, după acest incident, toate odoarele şi
tezaurul mănăstirii Putna au fost expediate la
mănăstirea Cozia, pe valea Oltului.

Pentru acest act de eroism, Tobă Hatmanul,
prizonier la sovietici, a fost căutat, găsit şi
condamnat la 25 de ani de închisoare.

Se pare că, deşi nemţii se opuseseră ocupării
Bucovinei de sud, sovieticii, prin tatonări, tot
făceau încercări „de rezistenţă a nervilor”.

Ulterior, Tobă a luptat în trupele Waffen SS,
sub comanda celebrului Otto Skorzeny, fiind un
antisovietic şi anticomunist până la ultima fibră a
fiinţei sale.

Despre faptele lui Napoleon Popescu nu s-a
ştiut nimic.

Era un secret periculos după 23 august 1944.
Chiar şi în timpul epocii Ceuşescu, cert

naţionalistă, s-a căutat a nu îi provoca pe sovietici.
Născut în 1909 la Petroşiţa, N. A. Popescu a

fost absolvent al Şcolii Superioare de Comerţ şi al Şcolii
Superioare de Infanterie.

Din 1929 este ofiţer de tancuri.
Este un actor important al luptelor din Basarabia

de la începutul războiului.
S-a remarcat în bătăliile de la Lipnic (important

nod feroviar din Basarabia, unde salvează gara de la
distrugere), Soroca, Chişinău, Arghirovskaia.

Are o contribuţie importantă în luptele
pentru Odessa.

A primit de două ori Steaua României şi Crucea de
Fier cl. a II-a.

În 1947, locotenent colonel, este dat afară
din armată.

Munceşte pe unde poate, nu ajunge ca alţii în
puşcărie, şi sfârşeşte ca tehnician în industrie.

În ultima parte a vieţii, îi înjura pe comunişti şi
pe Ceauşescu.

Este chemat la Securitate, nu este bătut (eram deja
în faza naţională, cred că se ştia de dosarul lui, de
Giurgiuleşti), ci i se atrage atenţia că îi distruge viitorul
fiului său.

Şantajul funcţionează.
Se stinge prin 2004, fără a i se recunoaşte meritele.
Toţi erau prea ocupaţi să jefuiască cadavrul

României comuniste, ca să le pese de eroi.
Ajuns într-o demnitate politico-administrativă la

Galaţi, am propus ridicarea la Giurgiuleşti a unei troiţe
în memoria sa şi a luptei de apărare a Galaţiului.

Consiliul Judeţean Galaţi a aprobat.
Într-o zi friguroasă, cu soare şi vânt, cu copii

îmbrăcaţi în port naţional, în prezenţa fiului lui
Napoleon Popescu pe care am reuşit să îl găsim,
important economist al noilor timpuri, am tăiat panglica.

În timp ce orchestra cânta imnul, m-au buşit
lacrimile gândindu-mă la tată-meu, prăpădit cu trei ani
în urmă, la 93 de ani, orb, dar perfect conservat
intelectual, a cărui dorinţă imposibilă şi admiraţie
neţărmurită receptată de când eram copil le împlinisem
prin jocurile imprevizibile ale sorţii.
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Înainte de a desfăşura conţinutul acestui anuar cu
caracter pur economic şi informativ, cred că este
necesar şi interesant de a arunca o scurtă şi
cuprinzătoare privire prin variaţia culorilor sociale,
politice, economice şi mai ales locale, asupra trecutului
istoric al portului Galaţi, prezentând un pitoresc
deosebit şi un interes cu atât mai palpitant, cu cât cea
ce a fost eri nu mai este azi şi cea ce este azi nu va
mai fi mâine, aşa că în acest scop istoricul Galaţului
cred că este bine venit.

Începem cu anul 1451, dată de când se evidenţiază
mai bine istoricul portului Galaţi. Pe atunci pârcălabul
Al. Cornea, feciorul lui Bogdan şi nepotul marelui
Ştefan se încaeră cu trupele lui Petru Rareş.

Măcelul dintre fraţi aduseră pagube oraşului şi
pieirea lui Cornea.

În 1651 Tătarii pradă şi pustiesc oraşul şi dau pe
locuitori în robia Bugeacului.

În 1658 Galaţii e atacat şi ars de armata lui Mihnea,
din ţara românească sprijinit de ungurii lui Racotzi, iar
16 ani mai târziu, în 1674, Tătarii pradă oraşul după
fuga domnului Ştefan Petriceicu la Poloni.

La acea dată a luat naştere satul Azaclău pe atunci,
actualmente I. C. Brătianu, sat cu denumirea Azaclău
după celebru călău executor Aza călăul, care avea
menirea să execute condamnaţii la moarte din
oraşul nostru.

În 1693 Sultanul trimite la Galaţi bastimentele sale
de război (galioanele), căci evenimentele din Ţara
Românească a lui Brâncoveanu din Moldova
bătrânului Const. Cantemir erau turburi, iar în 1710,
adică şapte ani după aceia, oraşul a fost ars de salahorii
beţi, care treceau din Muntenia prin Galaţi la cetatea
Oceacovului de la gura Niprului.

În 1711 o nenorocire cumplită loveşte Galaţii în
urma luptei între ruşi şi turci la Stănuleşti de pe Prut.
Oraşul e ars şi prădat, iar locuitorii măcelăriţi de turci
şi tătari.

La această dată, Neculai Costin scrise: „De când
e ţara Moldovei, n’au păţit Galaţii aşa, de au rămas
mănăstirile numai piatră, iar icoanele şi toate podoabele
şi odoarele sfintelor mănăstiri, pe unde au fost tăinuite
şi supuse, le-au furat Turcii, că au spart peste tot locul
şi pe toţi morţii i’au desgropat căutând averi”.

În 1758 oraşul este iarăşi ars de tătarii hanului
Ghirai, încât locuitorii cer uşurarea de dări cu lacrimi
în ochi lui Ioan Caliman, Domnul ţărei, ce trecea
prin Galaţi.

Însă o altă prăpădenie plină de jale pentru Galaţi, o
vedem după 10 ani, în războiul de la 1768, când
generalul rus Fabricius tăbăreşte asupra Galaţilor.

Nu mult după această nouă întâmplare, comerţul

şi legăturile economice ale statelor din Europa centrală
cu orientul, care se făceau prin Galaţi, refac portul
care este apoi ars cu desăvârşire în 1789, când
generalul rus Kamensky, spre a se desfăta în tocmai
ca Nerone, care căuta inspiraţii în arderea Romei, puse
de se incendie oraşul.

Dar ruina a fost vremelnică, căci cetatea negoţului
moldovenesc cu pieţe şi bazare întunecoase, dar
numeroase, cu tot felul de coloniale şi lucruri din orient,
cu prăvălii multe şi hanuri cu cerdacuri, devenise locul
de întâlnire şi de schimburi de producte ale Austriei,
Franţei, Angliei, Belgiei şi Prusiei, fapt care a
determinat pe Vodă Mihail Sturdza (Domnul Moldovei
1834-1849) să declare Galaţii port liber, stare care s’a
menţinut până în a doua jumătate a anului 1881, când
prin votarea legii magaziilor şi a întrepozitelor, portul
liber sau porto-franc a încetat.

În timpul porto-francului, Galaţii ia un avânt măreţ,
populaţia trece de 70 mii locuitori, iar importul în 1873
atinge 100 milioane lei.

În acest timp s’au ridicat în portul nostru marile
case comerciale care ne-au stabilit legăturile de afaceri
cu restul lumei, căci, nu trebuie uitat, Galaţii au avut în
această privinţă un rol covârşitor.

El devenise şi centru însemnat de tranzit; mărfurile
din occident ce le aduceam pe apă nu numai pentru
trebuinţele noastre, ci şi pentru acele ale Serbiei,
Bulgariei şi chiar pentru depărtatul Orient, veneau la
Galaţi unde se intrepozitau şi de unde apoi se trimeteau
negustorilor din Peninsula Balcanică, cari de multe ori
cumpărau de la Galaţi marfa mai eftină decât dacă
dea-dreptul din Germania sau din Austria pe uscat.

Datorită acestui fapt, renumele caselor noastre
comerciale era cunoscut până în Persia şi Caucaz.

Civilizaţia lumei a urmat calea apei, drumul
comerţului, drum care trebuie căutat şi bine îngrijit spre
a se putea asigura o cât mai mare şi mai repede
propăşire economică.

Gurile Dunărei se opuneau însă de multe ori
năzuinţelor de desvoltare a Galaţilor. Apele acestui
fluviu numit de Napoleon „Regele fluviilor europene”
când erau scăzute, îngreuiau mult navigaţia pe braţul
Sulina. Vasele nu mai puteau veni, iar comer ţul
cosmopolit al bătrânului nostru port suferea.

Faptul a determinat pe unii negustori de prin 1839,
cari deţineau şi reprezentanţa intereselor anumitor
state, să se gândească la înfiinţarea unei societăţi, care
în schimbul unei taxe de navigaţie, să desfunde şi să
întreţie braţul Sulinei spre a-l face navigabil în
permanenţă. Însărcinarea dată pârcălabului de Galaţi
de a curaţi acest braţ se îndeplinea cu oameni de beilic,
scutiţi de bir pentru acest lucru, iar navigabilitatea

*
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braţului Sulina nu era asigurată decât numai când apele
erau mari.

Mai mult încă, ridicarea Galaţilor pe acele vremuri
mergea într’atâta spre punctul culminant, încât portul
nostru făcea o concurenţă sdrobitoare Odesei.

Lucrurile însă s’au limpezit în 1856 în împrejurările
ştiute, când prin tratatul dela Paris, s’a înfiin ţat
Comisiunea Europeană a Dunărei.

Între 1850-1876, Galaţii prosperă văzând cu ochii,
dar sub directa ocrotire a conducătorilor ţării cari nu
cruţau nici cheltueli, nici sacrificii, spre a men ţine în
deplină strălucire „Perla Moldovei”, după cum portul
nostru era numit de Vodă Sturdza.

Şi în adevăr, în 1875, Galaţii a fost vizitat de 3500
vase având un trafic general de 150 milioane lei care
dă ţărei frumoase venituri la vămi. Statul beneficia,
iar interesele portului erau îndeaproape urmărite.

Încă din vremurile acestea de prosperitate, negoţul
Galaţilor era bine divizat în importul de coloniale,
articole de orient, manufactură, fierărie, apoi exportul
de cereale, cherestele şi tranzitul pe Dunăre. El
devenise un port de trafic internaţional, având pe lângă
aceasta şi negoţul Moldovei şi al Basarabiei. La
această situaţie portul nostru a ajuns graţie situaţiei
sale geografice, cât şi îmbunătăţirile continue ce i s’au
adus de către conducători.

După răsboiul independenţei şi mai ales de prin 188l
începe epoca de declin a Galaţilor.

Pierderea Basarabiei răpeşte portului nostru

frumoasele debuşeuri de dincolo de Prut pentru
articolele de coloniale, manufactură şi fierărie, iar
ridicarea stărei de porto-franco, fără nici o compensaţie,
îi dă o lovitură mai crudă decât vechile războaie şi
focuri de pe vremuri...

Cu toate intervenţiunile făcute la acea dată, răul
n’a fost remediat, comerţul total al portului Galaţi
scăzând în 1880 la 67 milioane faţă de 150 cât însuma
în 1873. Importul în 1880 atinge 34 milioane, iar
exportul 33.

În acelaş an comerţul Brăilei ajunge la 50 milioane,
iar al Constanţei abia era de 5 milioane lei. Comerţul
total general al ţărei însuma 244 milioane, din care
aproape jumătate se făcea prin Galaţi şi Brăila.

Din această epocă atenţia conducătorilor se
îndreaptă către Brăila care zi de zi capătă o importanţă
crescândă în traficul ţărei. Această stare de lucruri
continuă în mic până în 1885 când negoţul Galaţilor
ajunge la 92 milioane lei, din care 69 milioane import
şi 23 milioane export. Comerţul general al ţărei a ajuns
în acest an la 580 milioane, adică s’a dublat de ceiace
era în 1880.

În 1883, cu toate că Galaţii era în declin, deţine
încă locul al doilea dintre centrele comerciale ale ţărei,
fiind clasat după Bucureşti. Comerţul general al
Capitalei se cifra cu 6 milioane lei mai mult decât acel
al portului nostru.

Deci în interval de 10-11 ani (1873-1883) comerţul
Galaţilor scade simţitor, căci la 1873 el însuma 60 la

Oraşul Galaţi (Moldova), litografie, Viena, 1826
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sută din traficul total al ţărei, iar în 1883 numai aproape
16 la sută.

În modul acesta declinul portului nostru a continuat
până în 1910, când comerţul general, import şi export
la un loc, însuma tot 92 milioane lei adică exact cât
cifra cu 27 ani în urmă, cu toate că de la 1883 şi până
la 1910 comerţul ţărei crescuse de la 244 milioane, la
833 milioane, al Brăilei de la 69 milioane la 141 milioane,
iar al Constanţei de la 11 milioane la 104 milioane lei.

În această stare de lucruri decăderea portului
nostru era cu atât mai dureroasă, cu cât el nu a putut
fi pus în stare chiar la oarecare distanţă, progresele
economice realizate de ţara întreagă şi mai ales de
celelalte două porturi ale noastre în decursul timpurilor.

Ultimii 25 ani 1910-1935 sunt caracterizaţi de
trei epoci.

Cea dintâi este aceia premergătoare războiului când
activitatea portului nostru s’a menţinut în primii ani la
acelaş nivel şi apoi, în preajma deschiderii ostilităţilor,
importul a fost extrem de intens. Între timp, în 1914 a
fost terminat Basinul Nou, sau basinul de cherestea
cum i se spune, înfiinţat anume pentru a se da o
desvoltare mai mare exportului de cherestea, deoarece
incinta docurilor era cu totul insuficentă pentru
importul, exportul de cereale tranzit şi exportul de
Cherestea. Această lucrare a costat 5 milioane lei şi a
fost terminată destul de repede, bine înţeles în mod
practic, deoarece discuţiunile în jurul înfiinţărei acestui
basin au durat peste zece ani.

Epoca a doua este aceia de la 1920-1926, când
traficul prin portul Galaţi a atins culmi aproape
nebănuite amintind zilele porto-francului. Mai ales în
1922 importul a fost extraordinar, depăşind toate cifrele
anterioare. Mărfurile erau întinse pe cheiuri, deoarece
toate magaziile Statului şi cele particulare erau
insuficiente. Grămezi de articole şi coloniale, cât şi
cereale barau cheiul făcând imposibilă vre’o manevră.
Pe strada Portului căruţele mişunau cu sutele. A fost
anul de glorie a Galaţului prin faptul că tot importul
era dirijat via Galaţi. Acest fapt trebuie subliniat
deoarece în acel an România era în plină refacere şi
se făcea în primul rând reaprovizionarea cu articole
de import care erau absolut şi urgent necesare.

Până la 1926 am avut anii cei mai prosperi ai
Galaţilor. A urmat apoi o perioadă de tranziţie până la
sfârşitul lui 1928 şi apoi a venit criza cu efectele ei
atât de dezastruoase, cu întreg cortegiul de legi de
protecţie, contigentarea regimul devizelor şi celalte,
cari au prefăcut Galaţii în ruină. Importul a scăzut,
exportul a pierdut cele mai însemnate pieţe, iar când
vorbim de export ne gândim la acel de cherestea, căci
acel de cereale de mult nu mai există pentru Galaţi.

Ce este mai interesant de subliniat este faptul că
cu toată activitatea extra ordinară de după război, cu
toate sumele enorme încasate de primărie şi de către
ministerul de comunicaţii, nici o îmbunătăţire nu a fost
adusă portului. Toate au rămas ca înainte de

conflagraţie, cheiurile făcute de către Vodă Sturdza la
1843 există şi astăzi, plus prelungirea care s’a făcut
sub îndemnul lui Costache Negri 10 ani mai târziu.

Concluzia care se desprinde din aceste constatări
este aceia că autorităţile au dat dovadă de insuficienţă
şi lipsă de dragoste pentru port care a fost lăsat în
voia soartei.

De câtva timp, s’a înfiinţat o comisiune care studiază
posibilitatea ridicărei porturilor. S’au ţinut o sumedenie
de şedinţe. S’au schiţat diverse planuri. Concret însă,
nu s’a făcut nimic. Or, pentru Galaţi şi Brăila vorbele
nu ajung. Trebuie făcut ceva constructiv şi asta cât
mai neîntârziat.

Aceasta fiind în linii generale trecutul istoric al
Galaţului să sperăm că prin solicitudinea şi sprijinul
patriotic al fruntaşilor noştri politici, din guvernul actual
şi din guvernul viitor, cel mai principal port al ţărei va
fi smuls odată pentru totdeauna din marasmul economic
în care se zbate de câţiva ani încoace şi va fi pus din
nou în fruntea comerţului ţării în cel mai apropiat viitor
spre binele şi propăşirea scumpei noastre Patrii.

Căci e păcat să se uite ceiace a însemnat Galaţii
în dezvoltarea ţărei romaneşti.

R. VOLBURĂ

* Radu Volbură, Anuarul general al oraşului
Galaţi şi al Judeţului Covurlui, ediţia 1935-1936
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U Cum a fost viaţa cotidiană în epoca de
prosperitate a Galaţiului, de dinainte de război, ne
putem doar imagina, gândindu-ne la locurile
predilecte de petrecere a timpului liber, la
restaurantele şi bodegile, cârciumile, berăriile,
terasele unde lumea venea să guste un strop de
tinereţe şi să mai uite de griji.

În Galaţi erau multe restaurante de lux, pe
străzile principale, dar şi foarte multe localuri pentru
lumea obişnuită. Era doar un oraş-port, unde
întâlneai oameni de tot felul.

Bunăoară, prin anii ‘30, Restaurantul Suré, de
vis-à-vis de parcul municipal, era un local de prim
rang şi oferea servicii speciale pentru banchete,
la evenimente private sau oficiale. Acolo obişnuia
să se întâlnească elita gălăţeană. Bodega aferentă
era şi ea bogat asortată.

Ion Dongorotzi (rev. „Ramuri” nr. 49) scrie că
restaurantul lui Suré era vestit în Gala ţi „prin
rarităţile sale şi tariful urcat”. Dar o descriere
amănunţită a acestui local de excepţie a făcut-o
inegalabil Crişan V. Muşeţeanu: „Suré era un om
de gust şi deloc snob. Se lua la el aperitiv cu
sardele Robert şi cu tulburel de Odobeşti. De ce
nu? Spuneau cei ce ştiau să guste. E perfect. Vinul
venea de la Nicoreşti, pe linia Tecuciului. Nu mai
puţin bune erau vinurile de Bolgrad şi de Cetatea
Albă. Urcând din prăvălie câteva trepte, dădeai în
sala restaurantului unde se putea lua masa după
aperitiv.” („Lumea copilăriei mele”, vol.I, cap.
„Strada Domnească”, p. 189, Ed. Muzeului de
Istorie Galaţi, 2013).

Proprietari la Suré erau: bătrânul grec Strate
D. Suré, din str. Sf. Apostoli 15, şi fiii săi, fraţii
Suré: Neculai, Mihail, Dimitrie şi Anton. Firma „Fii
I. Suré & Co.” a fost înregistrată la 21 oct 1931.
Toţi bărbaţii acestei familii aveau autoriza ţie de a
comercializa băuturi spirtoase en detail, tatăl
ocupându-se de coloniale en gros. Firma avea
marcă de fabrică şi comerţ, reprodusă bilingv, în
franceză şi rusă, pe ambalaje - lăzi, hârtie ambalaj
şi reclame - şi cu denumirea de „Slava Flama”,
pentru importul de lămâi, portocale şi mandarine.

Unul din evenimentele importante ale oraşului,
onorate de acest restaurant, a fost la 1 iulie 1932,
la inaugurarea trenului fulger „Danubiu”. Oaspeţii
au fost întâmpinaţi la gară în ovaţii, fiind poftiţi de
către autorităţile oraşului (primar era Emil
Codreanu, unchiul lui Crişan V. Muşeţeanu) unde?
la Suré!

Tot pe Domnească, la nr. 29, o prezenţă
elegantă şi concurentă era Restaurantul şi berăria
„Elyzée”, a Fraţilor Epaminonda şi Gheorghe
Manzavinatos (care aveau şi o cofetărie cu
patiserie omonimă, alăturată restaurantului Suré,

cu laborator deasupra) - rivali acerbi în lupta pentru
supremaţie ai Fraţilor Suré. Localul lor era „familiar”,
acolo se putea bea „renumita şi delicioasa bere
Bragadiru”, meniul era „bogat asortat cu tot felul de
mâncări alese, preparate numai cu unt, zilnic proaspete.
Desfacere de vinuri înfundate, ca şi vărsate, din cele
mai renumite podgorii din ţară. Tot felul de băuturi
spirtoase, lichioruri şi şampanii. Preţuri excepţional de
reduse. În fiecare seară, orchestra clasică la dispoziţia
onor publicului gălăţean până la 2 din noapte.” În
Anuarul din 1938, la aceeaşi adresă figura
Restaurantul „Azuga”.

În 1927, restaurante de lux erau în Gala ţi la
parterele hotelurilor Grand (actuala Primărie) şi
Metropolitan, pe Fraternităţii 3, vis-à-vis de Banca
Naţională, unde a fost restaurantul „Oppler”, trecut
mai târziu în proprietatea lui D. Panaitescu. Aici, prin
anii ‘30, „debuta în fiecare seară” cunoscutul „bariton
de muzică clasică şi modernă” Cezar Pistelli. În 1936
restaurantul aparţinea lui Canellos N.

Frecventate mai erau, pe Domnească, şi Braseria
„Palace”, şi Berăria „Centrală”.

La Restaurantul şi berăria „Fraţii Antoniade” (fost
Vretos; fost „Mioriţa” în anii de după război), de pe
Domnească 85, colţ cu Lascăr Catargi (Gării),
conducea vrednicul Haim, care ştia cum să-şi asigure
o clientelă selectă.

Pe Domnească erau şi multe cofetării, toate
selecte. Lângă Suré a fost cofetăria lui Manzavinatos
şi a lui Carol Ettinger (care mai apoi s-a mutat vizavi
de Intim Club - „Macul Roşu”, de după război), apoi
Confiserie Universelle, a lui Claropoulos & Co. La
nr. 56 era Café-braseria „Corso”, iar la nr. 76, cofetăria
lui „Nicu Pâslă”. Tot pe Domnească, colţ cu
Fraternităţii 2, în casele Helder, după decesul
proprietarului, în 1934, era Cofetăria „Regina Maria”,
unde se putea mânca o îngheţată delicioasă.

Chiar în faţada dinspre Domnească a Bisericii
Greceşti „Schimbarea la faţă”, era „Café Trocadero”,
un loc predilect al întâlnirilor discrete, de afaceri.

Pe strada Lahovary 9 era renumit Restaurantul şi
Bodega „La Nicu şi Matei”, al lui N. Popescu şi

*
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N. Ştefănescu, care se prezenta ca: „Cea mai mare
din oraşul Galaţi”, unde se angajau banchete şi
„dejunuri fixe”. Se servea „gratar de primul rang şi
vinuri din vestitele podgorii Odobeşti-Leanca”.
Personalul era „din cel mai versat la dispozi ţia
publicului”. Invitaţia suna aşa: „Vizitaţi marele
restaurant La Nicu şi Matei!” (în aceeaşi clădire se
afla şi sediul consulatului Estoniei).

Nu departe, la numărul 15, era restaurantul „Matei
Căciulă”, al lui Ion Ştefănescu, având reclama:
„Singurul local unde se poate mânca eftin şi bine.
Specialist în arta culinară. Angajări de banchete şi
meniuri fixe. Vinuri din podgoriile cele mai renumite.
Bodega în permanenţă asortată cu cele mai alese
gustări.”

Şi tot pe Lahovary, vizavi de „Nicu şi Matei”, la nr.
10, era un restaurant mai mic, al lui Feldman. Fiecare
cu clientela lui.

Pe str. Mavramol (Bălcescu) 6, colţ cu Antache,
era Bodega şi Restaurantul lui Herşcovici Leiba -
„Unica grădină din centrul oraşului, cu preţuri
modeste”.

Pe strada Tecuci 61 era Restaurantul şi Berăria
„La fiii Lemnarului”, proprietar C. D. Constantinide.

Pe strada Col. Boyle, pe atunci o stradă îngustă şi
lungă, ce cobora spre Portului, erau multe case şi
instituţii importante. Patru consulate: Marea Britanie,
Brazilia, Letonia şi Ţările de Jos, două redacţii
(„Acţiunea” şi „Ecoul”), reprezentanţe de firme,
agenţii, iar la nr. 10, vestita cârciumă „Pârjoala ideală”,
a lui Leibovici Carol, „cu vin roşu sec şi pârjoala
lăudată pe merit”.

În 1934, tot pe Col. Boyle, Cabaretul „Printemps”
sau „Primăvara veselă” era un punct de întâlnire al
cercurilor aristocratice din Galaţi. Renovat în stil
occidental în sala de jos, de la 10 seara începea
spectacolul. Cânta orchestra de Jazz a maestrului
T. Dinicu, iar intrarea era liberă.

Strada Braşoveni, un vad care astăzi nu mai există,
ducea tot spre port, numele trăgându-i-se de la
negustorii transilvăneni veniţi „cu chervanele (căruţe
mari) peste munţi, prin Ploieşti, Buzău şi apoi tăind
Bărăganul, trecând Siretul la Bărboşi. Pe aceste vaduri
urcau marinari şi negustori cu marfa şi coborau cu
banii luaţi pe ea” (Crişan V. Muşeţeanu, Lumea
copilăriei mele). Casele erau, aici, cu unu-două etaje,
unele mansardate, cochete, case de negustori înstăriţi,
cu camere înalte, cu uşi bordate de felinare, cu
balcoane din fier forjat, rotunde sau drepte, filigranate,
cu magazine la parter şi locuinţe deasupra cu perdeluţe
la ferestre. Un dichis de bunăstare pe care Galaţii nu
l-au mai întâlnit şi greu va mai fi întâlnit vreodată.

Pe Braşoveni 52 era restaurantul lui Zalman, „La
Zaharia”, cu specific pescăresc. Pe această stradă
au fost cândva şi Teatrul Papadopol, distrus de un
incendiu, şi hotelurile „Victoria” şi „Engletera”,
incendiate şi ele, odată cu retragerea trupelor germane
din oraş.

În 1934, pe Brăilei 3, în locul fostului local

„Favorita”, se găsea Plăcintăria „Oituz”, cu cofetărie,
lăptărie şi franzelărie de lux.

Galaţii au avut multe locuri de distracţie, fie discrete,
în interior, fie la vedere, pe terasele de vară, pentru
bani mulţi ori puţini, după buzunarul fiecăruia.
Important este că oamenii ştiau să petreacă, uneori
până în zori, dansau, cântau. Câţi mai cântăm astăzi?
Ei ştiau să se bucure. Chiar şi pentru motive inventate.

Aceasta este doar o mică parte din ce au fost
Galaţii odinioară. Vorbim de oraşul interbelic ca de o
altă lume, pe care puţini dintre cei rămaşi în viaţă au
cunoscut-o, poate în copilărie, despre care au citit sau
li s-a povestit. Nici străzile, nici casele nu mai sunt
toate aceleaşi. Au plecat parcă odată cu oamenii care
le-au animat. Rămân ilustratele, cărţile poştale,
fotografiile din albume vechi, păstrate de colecţionari
împătimiţi, rămân arhive, biblioteci, anuare, articole din
presa vremii, amintirile bunicilor, ca şi ale unor scriitori
vrednici să lase o pată de culoare pe retina noastră
neştiutoare.

Din aceste frânturi adunate ca într-un joc de puzzle
am dat viaţă, în povestirile care urmează, vieţii cotidiene
a urbei mele natale, din perioada interbelică, aşa cum
au fost sau am presupus că ar fi putut fi, cu bucuriile,
suferinţele, victoriile, înfrângerile şi mai ales misterele
sale. De fiecare dată am pornit de la adevăruri
consemnate în cronicile vremii, dar dacă întâmplările
redate aici nu sunt în totalitate adevărate, vă asigur că
nici false nu sunt!...

* fragment din Misterele Galaţilor, Violeta
Ionescu, Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”,
Galaţi, 2017
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Stema. Scut tăiat. În
câmpul superior, pe albastru,
o corabie neagră cu două
catarguri, având pânzele şi
flamurile de argint, plutind pe
o apă de argint; câmpul
inferior despicat: în primul
cartier, pe roşu, doi peşti de
argint, ridica ţi, întorcând
capul, unul spre dreapta,
celălalt spre stânga; în al
doilea cartier, pe aur, un
caduceu negru.

Scutul timbrat de o coroană murală cu 7 turnuri.
Simbolizează marea importanţă a oraşului din punct

de vedere al navigaţiei, comerţului şi pescăriei.
GEOGRAFIE
Aşezare. Municipiul G., capitala judeţului Covurlui,

este aşezat pe malul stâng al Dunării în apropierea
gurilor Siretului şi a Prutului şi la capătul drumurilor
care, urmând aceste două văi, străbat Moldova în tot
lungul ei dela N. la S. În special drumul Siretului are
mare importanţă pentru Galaţi, deoarece el serveşte
şi interesele Poloniei, care foloseşte această cale -
cea mai scurtă - către Marea Neagră. În fine, Prutul
fiind navigabil, mărfurile care numai sub volum mare
prezintă o valoare însemnată, utilizează această cale
pentru a se concentra tot la Galaţi.

Vatra oraşului propriu zis, care se găseşte sus pe
podiş, la o altitudine cuprinsă între 40-60 m, se întinde
din muchea malului înalt al Dunării până în apropierea
lacului Brateş (în N.). Portul însă, apărat de inundaţiile
Dunării prin diguri, şi o parte din mahalalele estice
(Bădălanul) - acestea frecvent inundate - se află jos,
în lunca fluviului.

Cadrul imediat este format, din trei părţi, de luncile,
largi de peste 10 km şi pline de bălţi sau de terenuri
mlăştinoase ori inundabile, ale Dunării, Prutului şi
Siretului. Dincolo de ele, se întind către
E., stepa Bugeacului, către S.-V. stepa
Bărăganului (în înţelesul larg), iar
către S., munţii Dobrogei. Numai la
N., treci direct către câmpul înalt şi
uscat al stepei Covurluiului. Faţă de
întâlnirea aici a atâtor regiuni a căror
producţie esenţială se reduce însă la
cereale şi peşte, Galaţii s’ar putea
întreţine numai ca mijlocitor în
comerţul cu aceste produse. Poziţia
lui geografică l-a impus însă ca loc de
concentrare a materiilor prime de pe
o întindere mult mai mare: din Secuime

şi din Munţii Bucovinei îi vin cheresteaua şi plutele de
lemne nelucrate; iar grânele nu se adună aici numai
din stepele vecine, ci şi din aproape întreaga Moldovă.
Galaţii a ajuns astfel nu numai cel mai mare port al
Moldovei, dar şi cel mai mare port dunărean al nostru.

ISTORIE
Vechime şi desvoltare istorică. Pe aici trecu,

spune tradiţia, Ioan, fiul lui Ioan Paleologul, împăratul
Orientului, când veni în Moldova, ca oaspe al lui
Alexandru cel Bun. Tot tradiţia face din Petru Rareş
un Petru Majă, pescar la Galaţi.

În 1711 (după Dimitrie Cantemir), Galaţii era cea
mai mare piaţă de negoţ din toată Dunărea. Aici veneau
să încarce nave din întreg Levantul, din Egipt şi din
Barbaria.

Tratatul dela Paris (1856) a făcut din acest oraş
sediul unei Comisii Europene a Dunării.

Galaţi a fost port franc dela 1834 până la 1883.
La 1887 s-a început aici construirea docurilor.
Monumente istorice. Biserica Precista zidită la

1647, cu trei turnuri şi clopotniţă.
Biserica Sf. Dumitru, zidită la 1648, probabil de

Vasile Lupu, după cum a scris marele călător arab
Paul din Alep. Biserica Sf. Gheorghe, zidită la 1665.

Biserica Mavromol, zidită la 1669.
Biserica Sf. Nicolae, zidită în secolul XVII.
POPULAŢIE
Municipiul G. avea în 1930, după datele provizorii

ale recensământului general al populaţiei din acel an,
101.148 locuitori. Cifra probabilă a populaţiei actuale
(calculată la 1 Iulie 1937) este de 102.311 locuitori
(fără comuna suburbană Fileşti,  care la recensământul
din 1930, s-a trecut la municipiul G. şi care la acea
dată avea un total de 1.010 locuitori).

ECONOMIE
Industrie şi comerţ. Industria alimentară:

2 mori, 2 curăţitoare de cereale, 2 de orez, 1 fabrică
de paste făinoase, 2 de uleiuri vegetale, 1 de rafinat
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uleiuri, 2 de ciocolată, 4 de halva, tahân, rahat şi
bomboane, 1 de mezeluri, 3 de conserve şi compoturi,
1 de cheag, 2 de ghiaţă; Textilă: 3 filaturi de bumbac,
2 fabrici de bumbac răsucit, 1 de fire de cânepă,
frânghii şi sfoară, 1 de panglici de bumbac cu fire de
cauciuc şi fitil de bumbac, 16 de ţesături de bumbac, 1
de postav, 1 de tricotaje, 1 de ciorapi, 3 de frânghii, 1
de dantele; Chimică: 1 rafinărie de petrol, 2 fabrici de
lacuri şi vopsele, 1 de acid tartric, 1 de produse chimice,
6 de săpun, unsori şi lumânări, 1 uzină de gaz aerian,
cocs; Metalurgică: 4 fabrici de cuie şi sârmă, 1 laminor
de tablă, 1 fabrică de caiele şi articole de fier, 1 de ţevi
şi alice de plumb, 2 turnătorii, 1 fabrică de şuruburi, 1
de nasturi de metal, 1 de ambalaje metalice, 1 de diverse
produse metalice, 4 ateliere de reparaţiuni, 1 şantier
naval; Pielăriei: 2 fabrici de tăbăcărie, 1 de
încălţăminte militară; Lemnului: 3 fabrici de cherestea,
3 de tâmplărie şi mobile, 1 de ambalaje de lemn; Alte
industrii: 4 tipografii mari, 3 fabrici de cărămizi, 1 de
lămpi, scrumiere şi călimări, 1 de teracotă şi faianţă,
1 de olărie.

Din întreprinderile de mai sus, următoarele au un
capital investit de 5.000.000 lei şi peste: Moara
sistematică «Steaua» (soc. 14, inv. 38), Moara
sistematică «Isbânda» (soc. 1, inv. 15), «Fabrica
românească de paste făinoase» (soc. 2, inv. 5), Fabrica
de uleiuri vegetale «Fleming» (soc. 13, inv. 28). Fabrica
de halva, tahân, rahat şi bomboane «România-Mare»
(inv. 12); Filatura de bumbac «Fusul» (soc. 10,
inv. 20);

Filatura de bumbac «Atlantic» (soc. 1, inv. 9),
Fabrica de fire de cânepă, frânghii şi sfoară «Năvodul»
(soc. 5, inv. 21), Fabricile de ţesătorie «Flandria» (inv.
6), Industria textilă Gălăţeană, (soc. 15, inv. 26), Marcu
Jean (inv. 5), «Ţesătura Covurlui» (soc. 3, inv. 8),
«Agus» (inv. 6), Fabrica de ciorapi Cucolis Fraţii
(inv.11);

Rafinăria de petrol «Palas» (soc. 60, inv. 28),
Fabrica de săpun şi lumânări «Apollo» (soc. 4, inv. 7),
Uzina Soc. anon. gaz aerian (soc. 56, inv. 42), Fabrica
de lacuri şi vopsele «Fleming» (capitalul vezi industria
alimentară);

Uzina Titan I, laminor de tablă şi Titan II, cuie şi
sârmă ale Uzinelor metalurgice Titan, Nădrag, Calan
(soc. 350, inv. 120 şi 26), Fabrica de cuie şi
sârmă «Westfalia» (inv. 8), Fabrica de caiele şi articole
de fier O. Mustad Fii (soc. 17, inv. 64), Fabrica de
şuruburi «Arhimedes» (soc. 2, inv. 8), Fabrica de
nasturi de metal «Ancora » (inv. 6), Fabrica de
ambalaje metalice «Greierul» (inv. 17), Fabrica de
produse metalice «Ciclop» (soc. 10, inv. 12), Atelierul
de reparaţiuni «Docurile Galaţi» (inv. 8), Şantierul
naval al Soc. române dela Dunăre (soc. 24, inv. 73);

Fabrica de încălţăminte militară «Talpa» (soc. 20,
inv.5).

Comerţ. Portul Galaţi a avut din cele mai vechi
timpuri însemnătate deosebită în traficul internaţional,

precum şi în comerţul general al României. Astăzi, ca
şi înainte de răsboiul mondial, prin acest port trece
aproximativ a 6-a parte din mărfurile ce se exportă
din ţară şi se importă din străinătate. În exportul de
cherestea, portul Galaţi deţine întâietatea în ce priveşte
traficul ţării. Mai mult chiar, este unul din cele
mai importante puncte de comerţ de cherestea din
Orientul apropiat.

De asemenea, prin Galaţi se face un export intens
de cereale, alimentat de producţia Moldovei şi, mai
ales, de recoltele Basarabiei, care îşi trimitea cerealele
la Galaţi încă înainte de Unire.

La import, cele mai importante articole sunt
colonialele şi manufactura.

Instituţii de credit. Filiale ale marilor bănci:
Banca Naţională, Banca Românească, Banca de
Credit Român, Banca Comercială Română, Banca
Comercială Italiană şi Română, Banca Cornea, Banca
Chrissoveloni, Banca de Scont a României, Banca
Agricolă, Banca Basarabiei, precum şi alte instituţiuni
locale: Banca Galaţilor, Banca Noastră, Banca
Covurlui, Banca de credit Comercial şi Industrial, Casa
de Credit a Agricultorilor, Banca de Credit Mărunt,
Banca Meseriaşilor, Prima Societate Economică
din Galaţi.

Finanţe publice. Bugetul municipiului G. pe
exerciţiul 1936/37, prevede 69.622.574 lei venituri, şi
69.617.371 lei cheltuieli.

CULTURĂ
Învăţământ. Liceul de băieţi «Vasile

Alecsandri», Liceul de fete «Mihail Kogălniceanu»,
Liceul comercial de băieţi «Alexandru I. Cuza», Liceul
comercial de fete «Regina Maria», Seminarul teologic
«Sf. Andrei», Şcoala normală de băieţi «C.
Negri», Liceul industrial de fete «Negropontes», Liceu
industrial de băieţi, Gimnaziul de băieţi «C.A. Rosetti», 
Institut ortodox de fete, Institutul «Notre Dame de
Sion», Liceul de băieţi şi fete al Comunităţii elene, Liceu
de băieţi izraelit, Şcoala-atelier «Iulia Haşdeu». Şcoli
primare 38 şi grădini de copii mici 14.

Instituţii culturale. Muzeul «V.A. Urechia»,
Muzeul «Paul Paşa», Biblioteca «V.A. Urechia»,
Biblioteca «Max Nordau», Biblioteca publică a
Consulatului francez, Biblioteca corpului didactic
primar. Universitatea populară, Academia de export,
Căminul cultural al Fundaţiei «Principele Carol», Liga
Culturală, Asociaţia româno-polonă, Liga
româno-polonă, Asociaţia româno-cehoslovacă,
Misiunea norvegiană «Eben-Ezer», Soc. «Cultura
tehnică», Liga culturală a funcţionarilor comerciali,
Liga culturală a împroprietăriţilor, Soc. «Samariteanul»,
Căminul cultural «Sf. Împăraţi», Căminul
«Solidaritatea preo ţilor». Căminul «Şt.O.
Iosif». Ateneul popular «M . Eminescu»,
Societatea «Menorach», 3 soc. corale, 4 soc. muzicale,
13 soc. sportive, 3 soc. de vânătoare, 7 cinematografe.

Ziare şi reviste. «Acţiunea» (cotidian), «Ecoul»
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(cotidian), «Noutatea» (cotidian), «Vocea Galaţilor»
(cotidian), «Vremea» (cotidian), «Curierul», 
«Curierul Meseriaşilor» (săptămânal), 
«Galaţii Noui» (săptămânal), «Gazeta Galaţilor»
(săptămânal), «Libertatea» (săptămânal), «Presa»
(săptămânal), «Opinia Galaţilor», «Revista Industrială
de Arte şi Meserii» (lunar), «Graiul Satelor» (bilunar),
«Căminul» (lunar), «Sfetnicul plugarului»
(lunar), «Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie»
(trimestrial), «Catedra» (lunar).

RELIGIE
Biserici şi lăcaşuri de închinăciune. Catedrala

episcopală, 25 biserici ortodoxe (dintre care: 1
grecească şi 1 bulgărească), 1 greco-catolică, 1
romano-catolică, 1 protestantă, 1 calvină, 1
armenească, 1 lipovenească, 1 casă de rugăciune
adventistă de ziua a 7-a, 1 baptistă, 1 a creştinilor după
Evanghelie, 1 geamie mahomedană, 1 templu israelit
şi 23 sinagogi.

Instituţii bisericeşti. Reşedinţa Episcopiei
Dunării de Jos, - înfiinţată în anul 1864, la Ismail,
strămutată la Galaţi după pierderea Basarabiei sudice,
în 1878 - la care au păstorit, dela înfiinţarea ei şi până
acum, 7 episcopi.

Protopopiat ortodox.
ADMINISTRAŢIE
Municipiul G., capitala judeţului Covurlui, este aşezat

la 315 km de Bucureşti. Staţie c.f. pe liniile Bucureşti-
Galaţi-Chişinău şi Galaţi-Bârlad. Port la Dunăre.
Aerostaţie pe liniile Bucureşti-Galaţi-Ismail-Cetatea
Albă-Chişinău şi Bucureşti-Galaţi-Iaşi-Chişinău. Aici
se află sediul Comisiei Europene a Dunării.

Instituţii publice. Prefectură, Primărie, Curte de
Apel, Tribunal, 2 judecătorii, Închisoare centrală,
Pretură, Chestură de poliţie, Poliţia portului,
Inspectoratul învăţământului secundar, Inspectoratul
învăţământului primar, Revizorat şcolar, Inspectorat
regional financiar, Administraţie financiară, Garda
financiară, 4 percepţii fiscale, 2 percepţii comunale,
Direcţia N.F.R., Căpitănia portului, Inspectoratul VIII
al drumurilor, Serviciu de poduri şi şosele, Direcţie
regională P.T.T., 4 oficii P.T.T., Oficiu telefonic,
Inspectorat de întreţinere C.F.R., Inspectorat de
mişcare C.F.R., Cameră de agricultură, Cameră de
comerţ şi industrie, Cameră de muncă, Casă de
asigurări sociale, Serviciu sanitar judeţean, Serviciu
sanitar comunal, Serviciu sanitar al portului, Serviciu
veterinar judeţean, Serviciu veterinar comunal, Direcţia
docurilor, Direcţia vămii, Pescăria Statului, Ocol silvic,
Inspectorat industrial regional, Pompieri, Birou de
măsuri şi greutăţi.

Consulate: austriac, belgian, brazilian, cehoslovac,
danez, elveţian, englez, eston, finlandez, francez,
german, grec, italian, leton, norvegian, olandez,
portughez, spaniol, suedez şi turc.

Asociaţii. Baroul avocaţilor, Asociaţia medicilor,
Asociaţia farmaciştilor, Cercul arhitecţilor şi inginerilor,

Asociaţia profesorilor secundari, Asociaţia învăţătorilor,
Societatea generală a funcţionarilor publici, Corpul
contabililor, Societatea generală a funcţionarilor
comerciali, Uniunea funcţionarilor comerciali, Asociaţia
funcţionarilor P.T.T., Sindicatul ziariştilor, Societatea
«Solidaritatea preoţilor», Cercul subofiţerilor reangajaţi,
Sfatul negustoresc, Cercul comercial şi industrial,
Sindicatul morarilor, Sindicatul agricol şi viticol,
Societatea naţională de agricultură, Sindicatul
angrosiştilor de coloniale, Sindicatul angrosiştilor de
manufactură, Sindicatul patronilor frizeri, Sindicatul
pescarilor detailişti, Sindicatul brutarilor, Asociaţia
voiajorilor, Liga meseriaşilor patroni, Uniunea micilor
industriaşi, Sindicatul autocamioanelor. Sindicatul
societăţii de transport «Auto-taxico», Uniunea
generală a meseriaşilor, Asociaţia C.F.R., Uniunea
pescarilor, Societatea birjarilor, Sindicatul muncitorilor.

Edilitate. Regie mixtă pentru exploatarea
electricităţii, apei şi a transportului public.
Uzină comunală de electricitate, Tramvai public.
Serviciu de autobuze.

Uzină de apă la punctul Ţiglina (la 2 km de oraş).
Reţeaua de conducte are o lungime de 123.668 m.

O parte din municipiul G. este iluminată cu gaz
aerian. Reţeaua de acţiune -115 km.

Lungimea străzilor pavate este de 64.435 m, iar a
trotuarelor, de 44.903 m. Lungimea străzilor canalizate,
41.950 m.

Abator comunal.
Sănătate publică. Spitalul «Elisabeta Doamna»,

Spitalul «Sf. Spiridon» (al Epitropiei Sf. Spiridon din
Iaşi), Spitalul militar, Spitalul «Izolarea», Spitalul izraelit,
Spitalul de tuberculoşi (al Societăţii pentru profilaxia
tuberculozei), Sanatoriul «Dr. Lazăr», Sanatoriul
«Vivisiana», Clinica «Maternitatea», 9 dispensare.
Asistenţă şi prevedere socială. Casă de asigurări
sociale cu un dispensar şi un cămin pentru asiguraţi,
Direcţia Ocrotirilor din Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale întreţine Centrul pentru ocrotirea
copiilor din Galaţi, cu 50 ocrotiţi în aşezăminte şi 300
ocrotiţi în colonii.

Societatea «Asistenţa Publică» din Galaţi întreţine
2 cantine, un dispensar şi o colonie de vară
pentru copii.

În Galaţi se mai află orfelinatul «Alinarea»
(subvenţionat de primărie), un orfelinat izraelit, Azilul
de bătrâni «Frigator» (subvenţionat de primărie), Azilul
de bătrâni «Gatesman », 2 cămine de ucenici şi 1 cămin
al Corpului didactic, precum şi următoarele instituţii
de asistenţă şi binefacere: Societatea «Crucea Roşie».
Societatea pentru profilaxia tuberculozei, Oficiu I.O.V.,
Societatea «Gh. Fernic», Societatea «Munca»,
Societatea «Sf. Trifon», Societatea croitorilor
«Fraterna», Societatea «Caritas Maimonidis» şi 12
societăţi de binefacere evreeşti.

* fragment din Enciclopedia României, vol.2,
Editura Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938
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* * *
După război am găsit aurul lăsat de grand-papa şi

l-am investit în moşie. Hotărât să fac agricultură
ştiinţifică, am importat din America maşini şi combine.

Vara stăteam la Negrileşti şi aşteptam să plouă.
Într-o seară, bunica din partea mamei mi-a povestit

cum a ajuns în România.
Prin 1880, la Sofia, Prinţul de Battenberg a vrut

să-i înveţe pe bulgari să tragă cu tunul. Pentru asta,
ţarul Nicolae al II-lea i-a trimis lui Battenberg un tânăr
şi frumos colonel de artilerie, pe fiul prin ţului
Menschikov şi al balerinei Petitpas. Acesta era bunicul
meu, soţul ei.

- Bunicul tău - îmi povestea bunica - n-avea noroc
la cărţi. Îi plăcea să joace, dar nu ştia să le vrăjească.
Într-o seară de pasă neagră, vedea că pierde tot ce
avea, până şi pintenii de argint. Atunci, înnebunit, şi-a
amintit de reţeta moscovită. Era cam violentă, nu zic,
dar dacă altfel nu se putea! În sfârşit, ce să-1 mai
scuz, deodată, cu furie explozivă, apucând colţul
covorului de pe masă, l-a tras de a căzut tot ce era pe
el. Hopa! Paguba se contopea acum cu câştigul. Nu
se mai ştia ce fusese pe masă. La asemenea rezolvare
de partidă, partenerii au rămas uluiţi. Erau de faţă un
baron din suita lui Battenberg, viceconsulul britanic şi
viitorul tău bunic, Petia Kartamischew. Indignaţi, toţi
au părăsit casa, după ce s-au înclinat în faţa mea. Dar
Petia nu ştia de glumă. Nefiind plătit în 24 de ore, a
vrut să ceară audienţă la Battenberg, să-l reclame pe
soţul meu. Asta însemna rechemarea la Petersburg,
darea afară din armată, din cluburi sau sinuciderea. În
asemenea cazuri, militarii îşi zburau creierii, iar civilii,
dacă nu erau de familie, se spânzurau de o cracă,
noaptea, în grădina publică.

Văzând că sunt uimit, bunica mi-a explicat:
- Ce vrei, dragul meu, pe vremea aceea, onoarea

era alta decât cea de azi. Dacă azi mai există totuşi.
Dacă tatăl meu, baronul Nolde, îşi zbura creierii în
clipa când a intrat colonelul trimis de ţarul Alexandru
al III-lea, care îl ura pe străbunicul tău - adică înainte
ca acesta să fi pus mâna pe epoleţii săi şi înainte de a
fi rostit cumplitele vorbe „în numele Ţarului” - lumea
ar fi înţeles că şi-a spălat onoarea în propriul său sânge
şi nu murea în Siberia. Însă tata era credincios. Se

temea de flăcările iadului care, după cum se ştie, sunt
rezervate sinucigaşilor.

- Ce tâmpenie! am exclamat eu cu sinceritate. Era
o mare imprudenţă faţă de temperamentul bunicii.

- Ba tu eşti tâmpit (şi harşt, o palmă) şi un ţopârlan!
Bine a făcut Brătianu că ţi-a luat moşiile celelalte şi
le-a dat la ţigani! Nu le meritai. Te văd acum un
sărăntoc cu ifose moldoveneşti. De altfel, ţi-e frică de
cai, asta spune tot. Ei, asta e, ce să-i faci! Hai să
revin la Sofia. N-a mai avut loc audienţa. Bunicii tăi -
Menschikov şi Petia - au căzut la învoială. Un
compromis atât de scandalos, încât nu mai puteam sta
în Sofia.

„Renunţaţi la Liuba, divorţaţi şi uit tot ce a fost în
acea seară.” Cam aşa i-a vorbit Petia Kartamischew
bunicului tău, Vassili Menschikov.

Zis şi făcut. L-am părăsit pe Vassili, care devenise
nesuferit, se învârtea pe lângă o bulgăroaică cu fundul

*
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pătrat. M-am măritat cu Petia, care mă iubea mai mult.
Am luat-o şi pe Nataşa, mama ta, cu mine. Am fost
fericită să părăsesc Sofia. Bref, am plecat în post la
consulatul din Erzerum, în Turcia, în Asia Mică.

Acolo era cam sălbatec. La consulat veneau mulţi
armeni, turcii îi măcelăreau cu grămada.

- Dar ce aveau turcii cu armenii?
- Ştii, turcii sunt buni ostaşi, patrioţi, dar cam leneşi

şi cam fanfaroni. Iar armenii din Erzerum erau ce sunt
evreii din Tecuci. Fără ei nu se putea trăi. Negoţul,
grădinăritul, pescuitul, ţesutul covoarelor, orice unde
se cerea muncă şi inteligenţă era în mâinile lor. Şi
camătă, aici e buba. La Erzerum, toţi grangurii erau
datori vânduţi armenilor. La Tecuci, diverşi moşieri,
conu Vasilică, chiar şi conu Iancu şi alţii sunt în
buzunarul lui Beri, lui Carol Triste. Pe urmă, la
scadenţă, devin antisemiţi. Dar fără pogromuri, că ce
o să spună Europa! Pe când la Erzerum, armenii nu
aveau compatrioţi care să controleze presa din Paris,
Londra sau Viena.

După trei ani de stat la Erzerum, bunicul tău a primit
într-o dimineaţă un plic mare şi frumos cu vulturul
imperial. După importanţa plicului, nu putea să fie decât
o pacoste, o pedeapsă. A desfăcut plicul cu frică. Era
transferat la Sulina. „La Sulina?! unde-o fi?” „Să nu
fie cumva în India, m-am speriat eu. Cine ştie ce
groapă cu şerpi sau crocodili.”

Dar a venit la noi consulul englez, lordul Chermside
- el ştia tot. Fiindcă trebuie să-ţi spun că nu era numai
consul. De altfel, mai târziu a devenit vicerege al Indiei.
Era şi membru al unei societăţi de geografie mondială.

- Geografie mondială? Titlul mi s-a părut că
sună ciudat.

- Dacă nu mă înşel, i se spunea Intelligence Service.
De la Petia am aflat asta.

M-a umflat râsul:
- Când ţi-a vorbit de societatea de geografie

mondială, Chermside zâmbea?
- Nu - mi-a răspuns bunica - dimpotrivă, era foarte

serios. Ca un adevărat englez, lordul practica
umorul sec.

„V-a pus Dumnezeu mâna în cap - a spus lordul -
Sulina e în Europa, la gurile Dunării. E sediul unei
comisii europene. Faţă de Erzerum e un rai. Sunt mulţi
ţânţari şi ceva malarie, dar în schimb nu e holeră, nici
ciumă şi n-ai grija scorpionilor ca aici.”

Aşa am ajuns în România. La Sulina am descoperit
marea. Pe bordura farului de la capătul digului stam
ceasuri, pătrunsă de fericire. „Ca să descoperi infinitul
- spune un poet arab - scaldă-ţi ochii în seninul cerului.”

Încă nimeni nu-mi vorbise de infinit sau de nemurirea
sufletului. Clătinând din cap, bunica suspină: Astfel se
făcea curte pe atunci. Fapt este că de la far mă
întorceam mai împăcată, parcă mai bogată.

Scandalul s-a stârnit când am învăţat să înot. De
fapt, m-am luat după missis Kerns, o englezoaică
nebună şi beţivă. Soţul ei, un căpitan de corabie, o
lăsase amanet. De ruşine, de disperare a rămas la
Sulina, unde whisky-ul costa un sfert din cât se plătea
în Anglia, fiind porto-franco. Dimineaţa îmi preda
engleza, în timp ce mergeam spre plajă. Îmi făcusem
un costum foarte decent, cu mulţi nasturi. Nu aveam
nimic dedesubt. Fără corset, mergeam sprintenă şi
uşoară ca un fulg. Femeile respectabile pe atunci
purtau corset. Ce cretină era lumea! Se sufocau
nenorocitele, strânse în şnururi şi balene. Pocneau de
îndopate ce erau cu ceai, sandvişuri şi prăjiturele, pe
lângă mesele bogate.

Un capăt de stuf înfipt în nisip ne ţinea loc de cadran
solar. Când umbra era cea mai scurtă, missis Kerns
scotea o ploscă pe care mi-o întindea.

„E malt whisky de la Camberis, un grec cinstit,
gustă.” Nu gustam, cu toate insistenţele repetate cu o
perseverenţă albioniană.

Când capătul de stuf marca amiaza, mă avântam
în mare, o ultimă raită şi cea mai plăcută. Numai aşa
poţi cunoaşte libertatea trupului. În luptă cu valurile,
grăsimea se topea arsă de apă, de soare şi de vânt.
Adică de cei trei duşmani ai lumii de atunci.

„Şi săpunul e un mare duşman al catolicilor.”
N-am crezut-o pe missis Kerns. Am luat-o drept o

butadă antipapistaşă, născocită de anglicani. Abia mai
târziu, la Galaţi, la Notre Dame de Sion (institutul de
educaţie pentru domnişoarele de familie) s-a iscat un
scandal comentat de toată lumea, când a fost surprinsă
o tânără şi frumoasă elevă, Alexandrina Ghica,
spălându-şi goală tot trupul. Maica superioară a vrut
s-o elimine pentru impudicitate. După povestea asta,
am luat-o pe Nataşa de la Notre Dame. N-aveam
nevoie de puritate cu jeg. De altfel, ea era ca tine.
Detesta şcoala, orele fixe şi nesfârşitele ceremonii
religioase. Aşa s-a terminat educaţia ei, pentru că în
scurt timp s-a măritat şi viaţa a învăţat-o mai multe
decât şcoala.

La Sulina am dus o viaţă ca în paradis trei ani,
până ne-am mutat la Galaţi.

* Fragment din Troica amintirilor. Sub patru
regi, Gh. Jurgea-Negrileşti, Editura Cartea
Românească, 2002
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Crima din str. Movilei.
Maltratarea, înjunghierea şi împuşcarea unui
sergent de poliţie care intervine făcându-şi
datoria. Unul din agresori rănit cu un foc de

revolver. Cine sunt agresorii criminali.

De la o vreme scandalurile urmate de bătaie au
reînceput a face serie, ba unii dintre scandalagii nu se
opresc a nu face uz de cuţit sau de revolver. În cazul
că întâmplarea face ca vreun sergent de stradă să fie
de faţă şi mai îndrăzneţ intervine, apoi atât îi mai trebuie
bietului poliţist, mai ales noaptea, că plăteşte cam
scump intervenţia.

Cum e obiceiul unora ca duminică
trebuie să bea, locuitorii Sofir
Mihăilescu, Lucia Feraru, Ioan Zanti
profitând de această zi s-au cam
întrecut pe sine cu beutură ţinând-o
întruna până ieri noaptea, când după ce
au colindat numeroase localuri s-au
pripăşit şi în str. Movilei no. 8 la
un cârciumar.

Aici, după ce au băut câte un pahar
cu vin, cerând să mai fie serviţi ei au
fost refuzaţi căci cetăţenii, stăpâniţi de
Bahus, au început să aibă mâncărimi
la palme şi spinare, simţeau nevoia să
bată, deci căutau gâlceavă.

Este chemat sergentul din post,
anume Săracu C. Ion, care în termeni
frumoşi convinge pe cei patru scandalagii să se
liniştească, ceea ce la început părea că i-a convins.
Măcelarul, cam arţăgos din fire, s-a cam scandalizat
în stradă zicând cum se poate ca el să fie deranjat,
tocmai când avea cea mai frumoasă ocazie să lovească,
să devasteze?

Apoi cu cuţitul în mână s-a îndreptat spre sergentul
Săracu, înjurându-l şi ameninţându-l. Hotărât că şi
ceilalţi şi-au urmat imediat pe tovarăşul derbedeu.

În pericol, trăgând salve în aer sergentul
este înjunghiat.

Ce spune un martor ocular. Sergentul Săracu,
văzându-se încolţit de cei patru agresori şi neavând
vreun ajutor decât revolverul, face uz de el trăgând în
aer două focuri, crezând că astfel va intimida pe cei
ce continuau să vină asupra lui în timp ce el căuta să
se retragă spre a putea da semnalul de ajutor.

Măcelarul Mihăilescu nu s-a lăsat intimidat că şi
mai înfuriat înaintează asupra sergentului Săracu şi îi
aplică o puternică lovitură de cuţit în umărul drept al
obrazului, după care se retrage doi paşi cu spatele întors
spre poliţist, cheamă în ajutor pe ceilalţi trei tovarăşi.

Victima răspunde apărându-se. Dar răspunsul i-a

fost fatal.
Văzându-se atacat, lovit şi plin de sânge bietul

sergent face uz de revolver trăgând un foc în agresor
pe care-l loveşte în spate partea dreaptă. Mihăilescu
grav rănit cade jos.

Atât a fost de ajuns ca agresorul criminal, măcelarul
Gheorghe Mihăilescu, să fie jos la pământ gemând, ca
ceilal ţi trei care amenin ţau pe sergent să se
năpustească asupra lui, să-l trântească la pământ şi
maltratările să înceapă.

Cu propria sa armă împuşcat. Luca Feraru, Ion
Zanti şi Sotir Mihăilescu văzându-şi victima jos îi smulg
revolverul din mână şi după ce prin lovituri barbare îl

desfigurează distrugându-i şi întreaga
dantură, sergentul Săracu este împuşcat
în abdomen.

Un cartuş îi perforează intestinele,
iar cel de al doilea se opreşte asupra
organelor genitale.

Dându-se alarma de către trecători
au mai sosit la faţa locului mai mulţi
poliţişti, care în stare extrem de gravă
au transportat pe sergentul Săracu, cât
şi pe măcelarul Mihăilescu agresorul -
şi el grav, la spitalul „Elisabeta
Doamna”. Au fost încunoştinţate şi
organele superioare poliţieneşti locale.

Sergentul Săracu a murit. Ieri
dimineaţă, sergentul Săracu a fost
supus interven ţiei chirurgicale

extrăgându-i-se glontele.
După operaţie, starea victimei a continuat să fie

gravă, până azi dimineaţă la orele 4 şi 30, când în
groaznice chinuri şi-a dat sfârşitul.

LER
„Vocea Galaţiului” din 3 martie 1926, anul IX,

nr. 2401.

La Galaţi ca-n America. Bancherul Kivovici
maltratat şi jefuit în centrul oraşului de suma

de un sfert de milion.
Îndrăzneala nemaivăzută a unui bandit

În nenumărate rânduri am remarcat în coloanele
gazetei noastre cinismul şi îndrăzneala la care au ajuns
bandiţii care cutreieră de la un capăt la altul străzile
târgului nostru. Acest fapt e determinat de criza care
bântuie cu furie fără perspective de remediere şi de o
anumită mentalitate care s-a învăţat să creadă că tot
ce e îndrăzneţ e permis.

Vigilenţa Poliţiei noastre este de multe ori este
întrecută de trucurile bandiţilor şi în majoritatea
cazurilor răufăcătorii rămân nepedepsiţi.

Poliţia oraşului Galaţi între anii 1832 şi 1949 *
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Atac banditesc în plin centru. Trecătorii şi şoferii
care staţionează cu maşinile în Piaţa Regală au fost
ieri dimineaţa alarmaţi de zgomotele din ce în ce mai
insistente ce veneau din biroul bancherului Avram
Kivovici din str. Domnească colţ cu Strada Mare.
Bănuind că s-a întâmplat ceva, au anunţat imediat
poliţia. La faţa locului a sosit d. Iordan Stănescu, şeful
Poliţiei Judiciare, însoţit de d. comisari Frateş
şi Hatnog.

Pătrunzând în biroul susnumitului bancher l-au găsit
pe acesta legat de mâini, cu o batistă în gură şi cu faţa
sângerândă. Poliţiştii şi-au dat seama că a căzut victima
unor pungaşi care au drept mobil jaful.

Cum a fost săvârşit jaful. Bancherul Kivovici,
venindu-şi în fire, a povestit poliţiştilor cum s-au
petrecut lucrurile.

Ieri dimineaţa a venit la birou la o oră puţin
obişnuită, cinci, întrucât avea de făcut unele lucrări
urgente. În timp ce făcea diferite socoteli s-a pomenit
cu un tânăr care i-a cerut să-i vândă de câteva mii de
lei boniere de împroprietărire.

Tânărul părea foarte liniştit şi bancherul a descuiat
casa de bani scoţând mai multe bonuri pe care le-a
întins pe tejghea.

La un moment dat tânărul (în realitate banditul)
s-a năpustit asupra bancherului Kivovici, i-a aplicat
câteva lovituri puternice după cap şi, scoţând din
buzunar un revolver, l-a ameninţat că în cazul când
scoate o vorbă va fi omorât. După aceea l-a legat de
mâini cu o sfoară şi în gură i-a introdus o batistă.

Luând cheile de la casa de bani a sustras suma de
lei 200.000 ce se afla înăuntru, în bancnote de 1.000,
500 şi monete a 100 lei. După ce a aplicat bancherului
Kivovici câteva lovituri lăsându-l în nesimţire crezând
că l-a omorât, banditul a dispărut în întuneric.

Semnalmentele banditului. Întrebat de d. Iordan
Stănescu, şeful Poliţiei Judiciare, bancherul Kivovici
a dat următoarele semnalmente ale pungaşului: el era
de statură potrivită, blond, cu mustaţă mică, îmbrăcat
cu un palton maro şi o blană fumurie. După trăsăturile
feţei părea a fi un individ de bună condiţie socială şi
chiar un funcţionar de magazin.

Măsurile luate de Poliţie. Aşa stând lucrurile,
d. Iordan Stănescu a decis să facă d-sa
personal cercetările.

Imediat la orele şapte s-a dat un ordin tuturor
agenţilor de poliţie să posteze câte un agent la toate
barierele oraşului, pentru ca banditul să nu aibă timp
să dispară din oraş. Se crede că în urma acestor măsuri,
precum şi a semnalmentelor date, banditul va fi
descoperit chiar în cursul zilei de azi.

Bancherul Kivovici, din cauza spaimei prin care a
trecut şi a rănilor pricinuite de loviturile pungaşului, se
află bolnav în pat. Medicii i-au pansat rănile,
prescriindu-i mai multe zile de odihnă.

„Acţiunea” din 11 martie 1934, anul V, nr. 1129.

Tâlharii care au jefuit pe zaraful Kivovici au
fost prinşi.

Tâlharii au fost doi, unul autorul asasinării unui
preot şi a fiicei sale, celălalt vechi client al

aresturilor preventive. Cum s-a ajuns la
descoperirea bandiţilor.

Lovitura dată de bandiţi în centrul oraşului nostru
este comentată la fiecare colţ de stradă, toţi discută,
fac supoziţii, se minunează de îndrăzneala tâlharilor.

Poliţiştii în mare fierbere, d. Iordan Stănescu, şeful
Poliţiei Judiciare, dă ordine, aleargă în dreapta şi în
stânga, telegrame, arestări de borfaşi, interogatorii
scurte, totul cu multă chibzuinţă, după zicala
bătrânească „Bate fierul cât e cald”.

Totuşi, până vineri la orele 12, niciun indiciu, nicio
speranţă că hoţii vor fi descoperiţi.

Un denunţ edificator. Pe la orele unu, s-a
prezentat la poliţie şoferul Dumitru Constantinescu din
Cartierul Demobilizaţilor, conducătorul taxiului no. 278,
care, auzind din gazete jaful săvârşit la bancherul
Kivovici, a adus la cunoştinţa Poliţiei următoarele:

Pe la orele şapte, în timp ce staţiona cu maşina pe
str. Independenţei, s-au prezentat la el doi necunoscuţi
care i-au cerut să-i ducă cu maşina până la Reni cât
mai repede, întrucât vor să fie la ora şapte şi jumătate
acolo în interes de afaceri. S-au tocmit să-i plătească
pentru această cursă suma de 400 lei.

Întrucât era încă întuneric şoferul a luat în maşină
şi pe ajutorul său, Barbu Butoi din Calea Prutului 60.
Acesta a fost aşezat chiar lângă necunoscuţi şi în
timpul drumului a observat pe unul din ei în timp ce-şi
ştergea o pată de sânge de pe obraz. Ajutorul de şofer
a spus acest lucru conducătorului maşinii şi odată ajuns
la Reni s-a întors îndărăt.

Pe urmele bandiţilor. Bazat pe preţioasa
declaraţiune a şoferului, d. Iordan Stănescu, şeful
Poliţiei Judiciare, a procedat la formarea unor echipe
de agenţi care să plece în Basarabia.

Domnia sa, însoţit de mai mulţi agenţi şi un comisar,
a plecat la Reni şi cu toate investigaţiunile făcute se
părea la un moment dat că a pierdut urma bandiţilor.
Pe înserate a plecat cu o maşină prin comunele din
apropiere, dar, drumurile fiind complet impracticabile,
operaţiunile de urmărire a bandiţilor mergeau
foarte greu.

Pe la miezul nopţii, în gara Etulia, la o depărtare de
câţiva kilometri de staţia Traian-Val, a fost arestat un
oarecare Silvianu, zis Mişu, în etate de 39 ani, originar
din Bolgrad, găsit ascuns între tampoanele unui tren
de marfă ce staţiona în această gară.

După semnalmentele date de şofer el nu părea
străin de jaful din Galaţi. Luat din scurt, prin întrebări
meşteşugite de d. Iordan Stănescu, acesta a sfârşit
prin a-şi mărturisi isprava, arătând că a lucrat în
complicitate cu un oarecare Soloviov Ion, zis Dionisie,
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originar din Chilia Nouă. El a fost legat de mâini şi de
picioare şi urcat în maşină.

Arestarea principalului autor. După indicaţiunile
date de Mihail Silvianu, Soloviov Ion, zis Dionisie, se
refugiase în comuna Vulcăneşti din judeţul Ismail, la
una din gazdele sale.

D. Iordan Stănescu a plecat în comuna indicată de
acesta şi, din relaţiunile sătenilor, a ajuns la gazda
acestuia. Poliţiştii au împresurat casa şi pungaşul s-a
predat fără a opune rezistenţă. Confruntat cu Silvianu,
acesta şi-a recunoscut fapta.

Bandiţii aduşi în localitate. Pe la miezul nopţii,
cu preţioasa pradă, s-au reîntors la Reni şi de aici cu
maşina au venit în localitate. Aici ajuns pe la orele
cinci dimineaţa. Bandiţii au fost imediat încarceraţi în
arestul Poliţiei. Pe la ora opt a început interogarea lor.

Mihail Silvianu e milionar. La vestea că tâlharii
au fost prinşi şi aduşi la Poliţie, strada Cuza Vodă, pe
porţiunea din faţa Prefecturii de Poliţie, era arhiplină
de curioşi.

D. Iordan Stănescu, şeful Poliţiei Judiciare, cu
amabilitatea D-sale caracteristică faţă de gazetari, la
cererea noastră a dispus aducerea bandiţilor în biroul
D-sale. Mihail Silvianu, zis Mişu, ca înfăţişare prezintă
o mutră de bandit fioros. Gras, înalt, păşeşte rar
împrăştiind fiori în jurul lui. E ovrei din născare, originar
din Constanţa, de unde a plecat acum zece ani şi
stabilindu-se la Bolgrad s-a botezat.

Celălalt Soloviov Ion Dionisie, acel care raportul
Poliţiei îl arată ca având un palton mare maro cu blană
fumurie, un tip pipernicit, slăbănog, dar cu ochi mari,
vioi, bandit din născare.

D. Iordan Stănescu ne explică că Silvianu dispune
astăzi de o avere de milioane, agonisită în împrejurările
pe care le vom descrie mai jos. Celălalt până acum
şi-a petrecut viaţa numai prin închisoare.

Antecedentele bandiţilor. Soloviov Ion Dionisie
este în vârstă de 30 de ani, originar din Chilia Nouă.
Fire de vagabond, a plecat din satul său natal de mai
bine de zece ani, săvârşind în complicitate cu Silvianu
şi alţii mai multe furturi. Pentru faptele lui a suferit o
pedeapsă de cinci ani închisoare pentru furt prin
spargere, săvârşit la moşierul Zaharide, din
împrejurimile Bolgradului. A mai suferit diferite
condamnaţiuni, variind între 1-6 luni închisoare, pentru
furt şi flagrant delict de furt.

Mihail Silvianu de la stabilirea sa în oraşul Bolgrad
a devenit spaima acestei regiuni. La adăpostul unor
oameni cu influenţă din Cahul şi Ismail, acesta a făcut
fel de fel de afaceri necurate, reuşind să acumuleze o
avere care în prezent se cifrează la 5.000.000 lei. Dar
năravul din născare, leac nu are. Acum câţiva ani,
pentru a intra în posesia unei mari prime de asigurare
de la o societate engleză, a dat foc caselor şi magaziilor
sale şi din lipsă de dovezi a fost achitat.

Silvianu a omorât un preot şi pe fiica acestuia.

Astă-toamnă, prin luna noiembrie, populaţiunea întregii
Basarabii a fost profund zguduită de un dublu asasinat
al cărui mobil a fost jaful.

Preotul Ion Ştefănescu, om cu mare avere, din
comuna Fântâna Zânelor, judeţul Ismail, a fost
măcelărit într-o noapte cu toporul, atât el, cât şi fiica
sa în etate de 15 ani, de către un necunoscut şi jefuit
în urmă de câteva sute mii lei şi de asigurări de
mare valoare.

În urma cercetărilor făcute s-a constatat că
principalul autor al acestui oribil dublu asasinat a fost
Mihail Silvianu. Arestat şi cercetat la Cabinetul de
Instrucţie din Ismail, a fost ţinut în prevenţie cinci luni
de zile şi trimis în judecată Curţii de Juraţi din Ismail
pentru asasinat cu premeditare. Făcând cerere de
punere în libertate, cererea i-a fost admisă şi a fost
pus în libertate pe o cauţiune de 50.000 lei până la
judecarea procesului.

Cum s-a ajuns la jefuirea bancherului Kivovici.
Mihail Silvianu cunoştea pe bancherul Kivovici de mai
bine de zece ani în felul următor: el s-a ocupat la
începutul carierei sale de bandit cu diferite schimburi
de bani. Astfel a achiziţionat bani ruseşti de la
populaţiunea din Basarabia pe preţuri derizorii şi
schimbându-i la cursul pieţii a câştigat câteva milioane
de lei.

Avea informaţiuni precise că Kivovici are
depozitată în casa de bani o mare sumă, precum şi
monede de aur şi argint. Pentru ca lovitura să reuşească
din plin a apelat la concursul spărgătorului Soloviov
Ion Dionisie, căruia, povestindu-i avantajele ce le vor
avea de pe urma acestei lovituri, a acceptat.

În ajunul săvârşirii jafului ei au sosit în localitate,
unde au stat într-o cafenea punând la cale lovitura.
Au aranjat în felul următor: Soloviov să se introducă
înăuntru, iar Silvianu să rămână afară şi să intervină
numai în cazul când acesta va fi în pericol. Silvianu
i-a dat acestuia un revolver mic „Browning” şi hai la
lucru. Au săvârşit spargerea în împrejurările cunoscute.

Procedându-se la facerea percheziţiei corporale a
bandiţilor s-a găsit prin buzunarele lor suma de 90.677
lei. Ei au refuzat să dea relaţiuni asupra locului unde
se găsesc ceilalţi bani până la completarea sumei de
180.000 lei pe care au furat-o.

De asemenea, s-au mai găsit monede de aur şi
argint provenite tot din furtul de la bancherul Kivovici.

În descoperirea acestora d. Iordan Stănescu a jucat
un rol determinant, dovedindu-se şi de data aceasta a
fi un bun şi abil poliţist.

Ganea.
„Acţiunea” din 12 martie 1934, anul V, nr. 1130.

* Fragment din cartea Din istoria poliţiei române.
Poliţia oraşului Galaţi între anii 1832 şi 1949.
Istoric şi documente de dr. Adrian Pohrib, Editura
Agaton, 2013
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Un fiu al Galaţiului
Interbelic este şi binecunos-
cutul preot - scriitor PETRU

Gh. SAVIN (Jorăşti-Covurlui, 24.08.1891 -
26.05.1977, Bucureşti). Literatura sa, de sorginte
populară, confirmă faptul că omul este o fiinţă cu
suflet viu şi conştient, că pe baza educaţiei creştin-
ortodoxe i se pot uşor deschide ochii sufletului,
întru armonie şi bună înţelegere.

Şi cum prea puţini dintre noi ştim că părintele-
scriitor Petru Gh. Savin a scris şi piese de teatru,
merită să facem cunoştinţă cu un text inedit,
comedia Vecinii. Această piesă a fost prezentată,
în premieră, pe 16 octombrie 1943, la Radio
România. O poveste comico-ironică desprinsă din
lumea satului natal, Zorăşti [Jorăşti], având ca punct
de plecare reflectarea unor tipuri umane care
reacţionează la primul impuls, pătimaş. Şi totuşi,
micile răzbunări dintre protagonişti, deşi iau foc,
verbal şi comportamental, se sting, într-un final,
pentru că în fibra lor genetică se păstrează acel
dram de credinţă, salvator. Textul, în sine, se
adresează lumii satului deceniului patru al secolului
al XX-lea şi vizează comportamentul indivizilor în
comunitate. Comicul de situaţie domină. Rada
Văduva şi bătrânul Vasile Gociu se dovedesc două
caractere de sorginte caragialescă.  Ne vom da
seama de aceasta, urmărind doar scena de la
tribunal (punctul culminant al acţiunii), care este,
de-a dreptul, hilară:

„Judecătorul: Vasile Gociu…
Vasile: Aicea, aicea-s…
Aprodul: Vasile Donciu… Prezinte!
Vasile: Nu-mi poci numele, măi creştine, că eu

îs Gociu, nu Donciu. Ştii tu cine a fost neamul lui
Gociu în Zorăşti? Oameni mari, mă!

Rada: Un cremenal ca şi tine.
Judecătorul: (Sună clopoţelul) Aprod, ce-i

acolo… Linişte… Rada văduva…
Rada: Aicea, aicea-s bodaproste, că mi-o venit

rândul, că era să crăp de ciudă. Venea rândul
tuturor, numai mie nu!

Aprodul: Ho, mătuşă, c-aici îi cu judecata,
nu cu lopata. Treci colo. Lasă traista asta aici,
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lângă uşă…
Rada: Vai de mine, da acolo am ouşoarele şi brânza,

şi untul…
Vasile: A adus baba şi unt să ungă osia…
Judecătorul: (Iar sună) Lăsaţi vorba acolo, că acuşi

vă amendez. Femeia Rada Văduva să vie încoace…
Aprodul: Du-te, femeie, colo la dl. Judecător…
Rada: Mă duc, dar fără traistă, nici moartă…
Judecătorul: Ce ai, femeie, de ce te judeci cu

vecinul d-tale?
Rada: Care vecin, d-le judecător, cu duşmanul vrei

să zici?
Judecătorul: Aşa scrie aici în reclama ţie, că

ţi-i vecin.
Vasile: Tare aş vrea să fiţi şi dvs., d-le Judecător,

numai oleacă vecin cu d-ei… să vezi matale ce scorpie
îi baba asta…

Judecătorul: (Sună clopoţelul) Linişte! Nimeni nu
vorbeşte neîntrebat… Spune, femeie…

Rada: Să trăiţi, d-le Judecător, duşmanul ista de
om mi-a mâncat zilele şi găinile…

Judecătorul: Se poate femeie să-ţi fi mâncat găinile,
cum zici, dar de ce zici că ţi-a mâncat zilele, că te văd
femeie voinică…

Vasile: Doi bărbaţi o pus în pământ,
d-le Judecător…

Judecătorul: Vorbaaa! (Sună clopoţelul) Linişte…
Ia spune, ce necaz ai, de ce ai reclamat?

Rada: Că să vezi, sărutăm mâna, d-le Judecător,
eu aveam găinuşele mele, ca nişte floricele, pe
Gălbenica, pe Porumbaca, pe Jupâneasa, pe
Grăsuliaca, pe Vineţica, pe…

Judecătorul: (Sună clopoţelul) Lasă pomelnicul,
mătuşă, şi spune ce te doare… vino la chestiune…

Vasile: D-apoi eu care aud pomelnicul ista în
fiecare zi…

Rada: … şi aveam şi pe Albioara şi pe care mi-a
mâncat-o duşmanul. Că mi-a omorât şi căţeluşa, pe
Corbiţa, în faţa mea, să trăiţi, d-le Judecător. Că aveam
ouşoare, în fiecare zi lua fata, Smărăndiţa, câte o poală
de ouă, da de când mi-a omorât căţeluşa, pe Corbiţa,
şi mi-a mâncat găinuşa, pe Albioara, nu-mi mai văd zi
bună înaintea ochilor mei…

Judecătorul: (Sună clopoţelul) Stai, mătuşă, să ne
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înţelegem. Cine ţi-a mâncat găina? Şi cine ţi-a
ucis căţeaua?

Rada: Cine, decât duşmanul, cremenalul de vecin…
Judecătorul: Ai martori?
Rada: N-am.
Judecătorul: Păi, trebuia să ai martori, că legea

nu-l condamnă dacă n-ai martori.
Rada: Ce martori, d-le Judecător, eu nu ştiu de

martori. Eu ştiu de găinuşa mea Albioara şi de căţeluşa
mea Corbiţa… Că-mi făcea ouşoare şi mă lătra toată
ziulica şi toată noaptea, de nu-mi intra nimeni în
ogradă… (Se aud râsete)

Judecătorul: (Sună clopoţelul) Linişte, linişte!
Vasile: Să trăiţi, d-le Judecător, da mai auzirăm şi

noi o căţea care-i făcea ouă babei… şi o găină care
lătra toată noaptea…

Rada: Să taci, duşmane. Dă-l la ocnă, d-le
Judecător, bagă-l în cremenal… fă-i ce-i face, numai
să mă scapi de antihristu şi de cremenalul…

Judecătorul: Vasile Gociu… Vino încoace,
apropie-te…

Vasile: Prezent, să trăiţi, d-le Judecător!
Judecătorul: Ce ai cu femeia Rada Văduva? De

ce i-ai mâncat găinile şi de ce i-ai ucis căţeaua?
Vasile: Să trăiţi, d-le Judecător, nu i-am luat găinile,

că n-am furat un ou în viaţa mea, da de ucis căţeaua,
iaca, asta aşa-i, eu i-am ucis-o.

Judecătorul: Şi de ce ai omorât căţeaua?
Vasile: Pentru că, să trăiţi, d-le Judecător, îi ziceam

de atâtea ori: Leagă-ţi, babă, căţeaua…
Rada: Ia, auzi, d-le Judecător, cum se leagă iar

de mine…
Judecătorul: (Sună) Linişte, linişte…
Vasile: Şi de atâtea ori am prins-o umblând în

bătătura mea, la cuibarul cu ouate, prin casă chiar, şi
am zvârlit în ea cu un băţ şi pesemne c-am lovit-o
bine. Acu ce-ţi vrea mi-aţi face, dar eu păcatul mi
l-am spus.

Judecătorul: Ascultă, mătuşă, ţi-a spus d-lui să-ţi
legi căţeaua?

Rada: Aproape în toate zilele, d-le Judecător.
Judecătorul: Şi de ce n-ai legat-o?
Rada: Păi, de ce s-o leg?
Judecătorul: Aşa scrie legea: câinii, ziua, nu trebuie

lăsaţi să umble slobozi, ci trebuie ţinuţi în lanţ… Astfel
că legea nu-l condamnă pe numitul Vasile Gociu, mai
ales că fapta s-a întâmplat în curtea lui.

Vasile: Aşa… aşa, d-le Judecător.
Rada: Ce curte ai tu, mă hodorogule, c-are să cadă

cocioaba pe tine… Da, să trăiţi, d-le Judecător, cu
căţeaua văd eu că m-o răpus duşmanul, dar cu
găina… cu Albioara, cum rămâne?

Judecătorul: Cu ce poţi dovedi, femeie, că el ţi-a
luat găina? Trebuie să ai martori. Să faci dovadă. Aşa
umblaţi drumul de pomană, în loc să vă căutaţi de
treaba şi rostul gospodăriei. Judecata, din lipsă de
probe, respinge reclamaţia femeii Rada Văduva - şi
achită pe Vasile Gociu… ca fiind în legitimă apărare…
Hai, plecaţi!...

Rada: Cum, s-o mântuit judecata?
Aprodul: Hai mătuşă, ia-ţi traista şi descarcă locul,

că noi avem treabă aici, nu umblăm după cai morţi să
le luăm potcoavele, ca d-ta…

Rada: Da de unde mai ieşişi şi tu, pricopsitule… şi
gălbejitule. Că n-ai fost tu bărbatul meu, că nu te mai
apuca primăvara…

Vasile: L-o păzit, săracu, şi pe el Dumnezeu de
ceasul rău.

Rada: Te bucuri, cremenalule, c-ai scăpat ieftin,
dar lasă că mergi tu acasă… V-aţi unit aici toţi bărbaţii
ca să-mi mâncaţi dreptatea mea (…). Numai femeie
văduvă să nu mai fii şi numai de procese să nu te ţii!
Mă duc să-mi vând ouşoarele şi brânza, şi untul, şi
să-mi cumpăr ce-mi trebuie pentru gospodărie, că de
proces m-am săturat… Dar nici nu se putea altfel,
cum să câştig procesul? Ei toţi bărbaţi şi eu, o
biată femeie…”

Ce e drept, un proces aduce mare dezamăgire pentru
biata femeie, însă, acasă, lucrurile iau o întorsătură
fericită. Cei doi tineri, Ioniţă - fiul lui moş Vasile, şi
Săndiţa - fiica mătuşei Rada, care se simpatizau,
hotărăsc să pună capăt neînţelegerilor dintre cei doi
vecini. Mai ales după ce au aflat că, după câteva
săptămâni de absenţă, în sfârşit, „Albioara” a ieşit în
curte însoţită de 20 de puişori. Cât despre căţeluşă,
agitaţia ei s-a dovedit că era „turbată”. Aşa că
suprimarea ei a fost o binefacere. Ca urmare, cei doi
tineri hotărăsc să strice gardul despărţitor între cele
două gospodării şi să-şi unească destinele. Prezenţa
preotului în mijlocul lor pecetluieşte împăcarea. Replica
finală a preotului este destul de grăitoare: „Fie într-un
ceas bun şi pacea Domnului să fie cu voi... Plec cu
bucurie c-am făcut două lucruri bune, o casă nouă
între doi tineri buni şi o pace bună între două
gospodării… Rămâneţi cu bine…” 1.

Această comedie este edificatoare, nu numai
pentru talentul nativ al scriitorului, ci pentru realitatea
care umbreşte, adeseori, convieţuirea între semeni. O
lecţie de bună purtare, de toleranţă, de iubire creştină.

Notă:
1. Pr. Petru Gh. Savin - Vecinii, Scenariu radiofonic. În

Arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune, dosar nr. 18/
1943, 20 file dactilografiate
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Mi-a făcut o enormă plăcere să constat reacţia
ambasadorului SUA la Bucureşti, Hans Klemm,
când, la Galaţi, i-am relatat despre primul român
care, în 1901, deci chiar la decernarea primelor
premii Nobel din Istorie, era nominalizat la Premiul
Nobel pentru Pace. Dacă viaţa nu i-ar fi fost chiar
atunci curmată, gălăţeanul (prin adopţie, deci cu
atât mai onorant pentru noi!), membru al Uniunii
Interparlamentare, ar fi primit Premiul Nobel
pentru Pace (pentru care s-a străduit), aşa cum
l-au primit apoi colegii săi din acelaşi Consiliu al
Europei avant la lettre. Cu remarca sa evident
sinceră, cu acel „Wow!”, diplomatul american îmi
onora oraşul… Un oraş care, înainte de Al Doilea
Război Mondial, avea tot atâtea consulate precum
Bucureştiul, fusese remarcat la început de secol
XX de tânărul Nicolae Iorga, care descoperea aici
la Dunăre o urbe mai curată şi mai strălucitoare
decât capitala sau decât Iaşiul. Oraş pe care,
potrivit lui Kogălniceanu, domnitorul Alexandru
Ioan Cuza intenţionase să-l facă o capitală a
Principatelor Unite (construind un oraş între Galaţi
şi Brăila). Şi Imperiul Ţarist ceruse gălăţenilor, la
retragerea, cu coada între picioare, a trufaşului
ocupant rus al Ţărilor Române, după înfrângerea
în Războiul Crimeii, să proclame oraşul capitală a
Munteniei. Şi, în 1919, ministrul Vasile Goldiş,
artizanul unirii Transilvaniei cu Ţara, declara, pentru
cotidianul „Galaţii  Noi”, că aici ar trebui să fie
aşezată capitala României Mari… Un oraş
strălucitor, în care mondena poreclită Miţa
Biciclista, Maria Mihăescu pe numele din acte,
amanta regelui Leopold al Belgiei, căreia i-au făcut
curte pictorul Grigorescu, poetul Goga, regele
Ferdinand şi a refuzat cererea în căsătorie a regelui
Manuel al Portugaliei - deoarece, era cică
îndrăgostită de celebrul doctor  Nicolae Minovici,
cel care publica în 1904 „senzuala” lucrare „Studiu
asupra spânzurării” şi, un an mai târziu înfiinţa
„Muzeul de Artă Naţională Dr. Nicolae Minovici”.
Elegantissima care îşi permisese să refuze statutul
de regină în Spania îşi cumpăra, în perioada
interbelică, chiar două case pe strada Mihai Bravu
- actualul sediu al Casei Judeţene de Asigurări de
Sănătate, precum şi casa alăturată, mai înspre
Grădina Publică…

Când un tânăr profesor american sosit datorită
unei burse Fulbright în România a susţinut, acum
câteva luni, o conferinţă de prezentare a artei
americane moderne şi contemporane, la finele unui

curs de Istoria Artei desfăşurat la Facultatea de Istorie,
Filosofie şi Teologie a Universităţii Dunărea de Jos, a
fost o ocazie să-l informez pe oaspete şi despre
comorile primului muzeu de artă modernă din ţară, cel
de la Galaţi, unde trăiesc foarte mulţi plasticieni
remarcabili (unul, Liviu-Adrian Sandu, implicat într-o
revigorare de tip renascentist, însă pe baze noi, a
sculpturii, fiind găzduit de cel mai mare muzeu virtual
din lume, Art Renewal Center! American, ca şi
oaspetele!). Şi pentru că oaspetele tocmai pomenise
despre influenţa poetului André Breton asupra unui
curent literar şi din artele plastice, mi-a făcut plăcere
să-i depăn o povestea adevărată despre legături
nebănuite între Galaţii noştri, francezi, Prima… Pace
Mondială şi prima expoziţie internaţională de artă
modernă, cea de la Paris, care a produs epocale
schimbări în artă, design industrial, modă şi arhitectură,
cea din 1925!

Premiul Pascal Forthuny a fost titulatura unui
premiu al Academiei Franceze între 1959 (când marele
critic de artă încă trăia) şi 2011. Fiul său zace însă la
Galaţi, din anul 1911, în Cimitirul „Eternitatea”, iar
tatăl său a fost, desigur, prezent aici!

Război… după terminarea Războiului?
Mister: de ce un tânăr zburător francez, erou cu

decoraţii înalte, îşi doarme somnul de veci din anul de
după Primul Război Mondial, tocmai în Careul Militar
Francez Cimitirul „Eternitatea”, unde sunt
înmormântaţi eroii de război? În fiecare an, pe 11
noiembrie, de Ziua Armistiţiului (ziua când, după patru

Arta de a muri eroic între două războaie mondiale
V
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„Cazul” Forthuny

Carte poştală emisă cu ocazia celebrei expoziţii, la
care artiştii români, dacă au ajuns, s-au pierdut printre
cei 15.000 de expozan ţi din 20 de ţări, de la sculptorul
Bourdelle sau vrăjitorul delicatelor bijou-ri din sticlă
Lalique, la arhitectul Le Corbusier ori ebenistul
Ruhlmann. Atunci se „aprindea”şi Turnul Effel.
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ani grei de lupte - numai doi pentru români, care şi-au
păstrat la început neutralitatea -  Germania se
recunoştea învinsă) eroii sunt omagiaţi în prezenţa
ambasadorului Franţei şi a ataşatului militar al
Ambasadei, alături de autorităţi locale, în Careul
Francez, amenajat în cimitirul din Galaţi la doi ani după
terminaţia conflagraţiei mondiale.

Acolo sunt mormintele a 62 de militari francezi: 53
creştini, având la cap cruci în formă de sabie înfiptă în
pământ, nu demult înlocuită printr-o cruce din beton
armat, şi nouă stele funerare musulmane, ale unor
algerieni din armata franceză (Algeria era colonie
stăpânită de Franţa, în Africa), cu menţiunea la fiecare,
în franceză şi arabă: „tiralior algerian necunoscut” -
tiralior, adică trăgător izolat, un infanterist-cercetaş.
O placă mare de marmură adună numele celor 53 de
soldaţi, mateloţi, aviatori şi marinari, un maistru militar,
ofiţeri, un necunoscut, cei cunoscuţi având şi nume
franceze, dar şi musulmane. Unele date ale morţii sunt
de la începutul războiului, câteva la câţiva ani după
aceea - probabil soldaţi răniţi care au murit mai târziu,
din pricina rănilor, în spitale.

Căzut la numai 24 de ani, la Galaţi
Nimeni nu mi-a putut spune ce se întâmplă cu un

mormânt nealiniat, aşezat asimetric, cu o altfel de
lespede şi cruce mai înaltă: cel al locotenentului pilot
de aviaţie Frédéric Cocnet Forthuny (1895-1919), cu
menţiunea săpată în marmura albă, piatră mai potrivită
tinereţii sale: „Tombé en celebrant la paix” - „Căzut
în timp ce sărbătorea pacea”. Aveam să aflu că, deşi
mort mai târziu, avea să fie primul francez înhumat
la Galaţi!

Este de ajuns să întrebi… internetul şi, după mai
multe încercări, poţi avea noroc (sau nu) să afli ceva
nou sau neaşteptat. La început am ratat, dar, verificând
un alt Forthuny, deci poate o rudă, l-am descoperit
chiar pe tatăl eroului, un francez celebru, cu legături

în ţara noastră şi cu un destin uimitor: acel critic de
artă celebru (în Franţa), Pascal Forthuny. În articolul
despre tată am găsit şi fotografiile tatălui, dar şi pe
cea a fiului. Cu tot cu povestea, ciudată, a fiului şi,
misterioasă, incredibilă, a tatălui. Una dintre decoraţiile
din poza aviatorului părea să fie chiar Legiunea de
Onoare. Dar înalta decoraţie se dădea după 20 ani de
serviciu, militar sau pentru stat, ori tânărul avea vârsta
de numai 24 de ani… Existau însă, am găsit tot pe
wikipedia, excepţii: pentru fapte excepţionale. Urmând
trimiterile la surse documentare ale articolului wikipedia
despre tatăl eroului (cine citeşte trimiterile cu literă
mică?), am accesat Memorial Gen Web - site ce
publică date despre monumente şi victime civile şi
militare franceze şi străine, morţi în deportare, dispăruţi
- „Morts pour la France”. Fotografia locotenentului
Forthuny e postată acolo din 2014 de Jean-Pierre
Carmoi (foto din arhiva familiei Porcherot). Aflăm de
aici: naştere - la 14 mai 1895, în Departamentul: 76 -
Seine-Maritime, oraş Rouen - mort la 25 iunie 1919
(24 ani), în „accident de avion în timpul unui zbor de
test”.

Frédéric era sublocotenent atunci când murea la
Galaţi, la 24 de ani. Ofiţer, deci cu studii cel puţin liceale,
şi a fost ridicat post mortem la gradul de locotenent,
accidentul său fiind asimilat unui act eroic, o să vedeţi
de ce.

Făcând parte din Regimentul 160 de Infanterie,

Careul Francez, amenajat în cimitirul din Gala ţi la
doi ani după terminaţia conflagraţiei mondiale.

Locotenentul de aviaţie Frédéric Forthuny, eroul
decorat cu Legiunea de Onoare, victima unui accident
stupid la Galaţi, după încheierea de facto a Primului
Război Mondial…
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frumosul tânăr (aducea cu celebrul actor din filme de
aventuri Errol Flynn!) fusese detaşat ca pilot la Grupul
de aviaţie francez (şi sunt convins că la cerere, aşa
cum tot voluntar a făcut gestul ce i-a curmat tinereţea).

A murit căzând direct… în cimitir!
Frédéric Forthuny murea în mai, dar în martie fusese

deja decorat cu Legiunea de Onoare şi Croix de la
Guerre, două foarte înalte recunoaşteri franceze, deci
a fost un mare erou. Amintim că, la fel de eroic fiind,
şi Galaţiul a primit Crucea de Război franceză!
Site-ul citat îl cuprinde sub menţiunea „Căzuţi pentru
Franţa”, chiar dacă a fost… un accident aviatic, cu
sfârşit sinistru şi ciudat. Să mori în… luptă, la şapte
luni de la oprirea efectivă a războiului? Omenirea
stătea însă încă sub arme, căci marile puteri încă mai
împărţeau lumea şi Pacea nu se semnase. Şi românii
aşteptau cu sufletul la gură acceptarea graniţelor
României Mari. Şi alte popoare aşteptau pacea sigură,
primirea unor despăgubiri sau recunoaşterea unor
teritorii readuse între graniţe fireşti. Şi, desigur, plecarea
acasă, la părinţi, soţii şi copii ori iubite care tremuraseră
ani de zile de grija lor. Ziarele dădeau mereu alt şi alt
termen… Frédéric, trimis în misiune în România,
tocmai la Galaţi, află cu bucurie, la 25 iunie, din presa
internaţională, că, în sfârşit, Tratatul de Pace va fi
semnat la palatul Versailles, pe 28 iunie. Gălăţenii
jubilează şi ei. Debordând de entuziasm tineresc,
Frédéric confecţionează un steag uriaş, cu flamuri, îl
agaţă sub pântecele avionului şi se ridică cu pânza
grea şi incontrolabilă, efectuând viraje periculoase
deasupra mulţimii care îl ovaţionează. Un vânt puternic
flutură însă steagul improvizat, care se răsuceşte în
jurul elicei, ducând la pierderea bruscă a altitudinii.
Avionul se prăbuşeşte… chiar în cimitir, ucigându-l pe
loc pe tânărul pilot.

Săpate în marmură, doar cuvintele „Tombé en
celebrant la paix”, vers al poetei, romancierei şi
traducătoarei Anne Osmont, dintr-un poem scris la cinci
ani de la moartea tânărului. Poeta era o pasionată de
ocultism, ca şi tatăl eroului, celebrul Pascal Forthuny,
şi el încă destul de tânăr pe atunci, având doar
47 de ani.

Un tată important pentru francezi… şi artiştii
români

Pascal Forthuny, tatăl eroului înmormântat la Galaţi,
a fost un important om de litere, critic de artă şi de
arhitectură recunoscut, lingvist - chiar sinolog, pictor,
muzician. Dar şi un cunoscut… medium „clarvăzător”,
parapsiholog de renume, cu talent premonitor despre
care s-a vorbit excepţional de mult în epocă.

Născut la 24 martie 1872, în Paris, avea să trăiască
90 de ani - murea la 29 aprilie 1962, la Rubempré,
Franţa. A avut şi frumoase legături cu România, unde
bănuim că a ales să călătorească pentru a se reculege

la mormântul din Galaţi, dar căutând să-i ajute pe artiştii
plastici români să fie cunoscuţi în lume şi, prin ei
România. De aceea, se cuvine să nu uităm nici numele
lui Pascal Forthuny!

Cimitirul francez şi generalul Petin, la Galaţi
Într-o invitaţie la o împrejurare solemnă, primarul

Gheorghe Iorgala (alături semna şi secretarul primăriei)
trimitea comandantului Companiei de Jandarmi
gălăţene, pe 30 ianuarie 1921, deci la trei ani de la
încheierea oficială a „Marelui Război”, următoarea
scrisoare: „Mâine, marţi, la orele 11 dimineaţa, are loc
la cimitirul Eternitarea din Galaţi înhumarea
rămăşiţelor pământeşti ale ofiţerilor şi soldaţilor
francezi morţi pe teritoriul nostru pentru apărarea şi
mărirea ţării noastre şi predarea mormintelor acestor
eroi în paza şi îngrijirea oraşului Galaţi.” Reţineţi aceste
ultime cinci cuvinte ca pe o datorie moştenită!

În notă se preciza că vor fi prezente la ceremonie
autorităţile civile, militare şi religioase „fără excepţie”
(defuncţii fiind catolici şi musulmani, au fost prezenţi
deci şi preoţi ortodocşi şi, bănuiesc, şi reprezentatul
moscheii gălăţene). De asemenea, urma să fie
reprezentate toate şcolile din oraş. Invitaţi de onoare
erau „generalul Petin şi statul său major, sosiţi
într-adins în Galaţi pentru a prezida această mare
ceremonie.” Cererea, probabil făcută prea din scurt,
nu a fost onorată de ofiţer (primarul scria chiar „Vă
rog călduros să binevoiţi a participa şi dumneavoastră
cu familia şi personalului dumneavoastră”), căpitanul
comandant al Companiei răspundea „cu regret” că
sosea, în aceeaşi zi, în inspecţie, comandantul
Regimentului 3 Jandarmi, deci superiorul său.

„Le Drame Roumain 1916-1918”, scoasă la Editura
Payot, Paris, în 1932, generalul Victor Petin, fusese,
cu rang de colonel, şeful de Stat Major al Misiunii
Militare Franceze - adică „mâna dreaptă” a generalului
de divizie Henri Mathias Berthelot, şeful Misiunii
alcătuite din 363 militari şi civili.

Cu un an înainte de prezenţa sa la Galaţi, generalul
Petin fusese numit ataşat militar la Ambasada Franţei
de la Bucureşti. El avea să fie numit din nou în această
funcţie la Bucureşti şi la începutul celui de-Al Doilea
Război mondial, în care a luptat de asemenea. Victor
Eugene Lucien Gabriel Petin, absolvent al înaltei şcoli
militare de la Saint-Cyr, distins în luptele cu germanii
la începutul Primului Război Mondial, a luptat cu bravură
până la sfârşitul vieţii. Cariera militară şi-o continuase
în Franţa, între cele două războaie mondiale, când
ajungea membru în Marele Stat Major al Armatei
Franceze. De remarcat însă că, la începutul perioadei
de pace interbelică, a fost trimis la Fez, în Moroc, ca
general de divizie, asigurând conducerea
administrativă, politică şi militară a regiunii africane.
Un conducător remarcat în toate funcţiile, toată viaţa
sa! Oaspete al gălăţenilor…
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Dar Galaţiul a avut o mare dezvoltare şi înainte de
cel de-Al Doilea Război Mondial. Criza economică
din lume, care avea să provoace războiul general, a
fost depăşită, România ajungând chiar la un maxim de
dezvoltare economică puţin înainte de război. Cu toată
corupţia guvernamentală, cu toată dictatura regală,
regele Carol al II-lea adoptând un cult deşănţat al
personalităţii, cu spectacole gigantice pe stadioane, în
cinstea conducătorului statului, precum cele de mai
târziu din vremea dictatorului comunist Nicolae
Ceauşescu, economia crescuse, iar leul era o monedă
valoroasă pe piaţa europeană! Cele mai noi tipuri de
automobile se găseau în România, mai multe decât în
ţări importante. În acelaşi timp, majoritatea locuinţelor
erau mici şi insalubre, exista un analfabetism extins,
copiii ţăranilor şi muncitorilor săraci putând cu greu
să fie ţinuţi la şcoală, din cauza cheltuielilor, oricât de
silitori ar fi fost, iar condiţiile de muncă erau grele, se
muncea mai mult de opt ore pe zi, munceau şi copiii,
se întâmplau accidente din cauză că patronii făceau
economii şi nu luau măsuri de protecţie a lucrătorilor.
Se vedea, cum începe să se vadă şi acum, o discrepanţă
mare între foarte bogaţi şi foarte săraci.

Regionalizarea n-am inventat-o acum!
Un alt fapt mi se pare important, mai ales că de

câţiva ani, guvernele României tot încearcă să propună
după model european, o altă împărţire a ţării, nu în
judeţe, ci în zone mai mari, în regiuni. „Regionalizarea”,
astfel încât regiunile noastre să semene ca întindere
cu cele din ţări foarte dezvoltate economic, fiind astfel
şi mai uşor de aplicat proiecte finanţate de Uniunea
Europeană pe spaţii mai largi, nu a izbutit însă până în
prezent, fiind mereu discutată şi mereu amânată în
ultimii ani! Iată că, înainte de ultimul război, pe vremea
regelui Carol al II-lea, aceasta izbutise cu succes! În
ultimii săi doi ani de domnie, ţara s-a împărţit în zece
ţinuturi. Ţinutul Dunărea de Jos, cu capitala la Galaţi,
conţinea zece judeţe, de la Constanţa la Brăila, Buzău
şi Ialomiţa! Şeful Rezidenţei Regale, cum se numea
super-prefectura ţinutului, era un cunoscut, un mare
istoric român, Constantin Giurescu.

În timpul conducerii lui s-au realizat majoritatea
drumurilor judeţene care nu s-au mai lărgit de atunci.

Un sediu pentru administraţia Rezidenţei Regale a
fost clădirea în care este acum Palatul Copiilor şi
Elevilor, casa unui fost prefect de sfârşit de secol al
XIX-lea, George Robescu, construită după planurile
marelui arhitect Ion Mincu. O adevărată bijuterie, într-
un stil arhitectonic tradiţional, creat de Mincu şi
generaţia sa, cu extraordinare decoraţii din ceramică
smălţuită.

Pe vremea Rezidenţei, s-au făcut în judeţ drumuri
mari şi solide, faţă de cerinţele vremii, când erau foarte
puţine automobile. Până astăzi, datorăm acelei

gospodăriri faptul că putem circula destul de bine în
judeţ, pentru că nu au apărut prea multe îmbunătăţiri
faţă de cele realizate pe vremea lui Giurescu...

* fragment din  Abecedar istoric gălăţean, Victor
Cilincă, Editura Sinteze, Galaţi, 2015

Rezidenţa şi Galaţiul - cap peste 10 judeţe

Palatul Robescu a fost sediul închiriat pentru aparatul
tehnic al Rezistenţei Regale a Ţinutului Dunărea de Jos!
La sfârşit de secol XIX, avocatul Robescu, prefect pe timpul
lui Moise Pacu şi primarului Constantin Ressu (cel care a
plantat bătrânii tei de pe strada Domnească), a comandat
marelui arhitect (şi fondator de şcoală de arhitectură) Ion
Mincu această bijuterie arhitectonică, cu modele în
teracotă smălţuită şi într+un stil propriu în ţara noastră,
unde anterior stăpânise arhitectura străină, arhitecţii
angajaţi fiind şi ei străini.

Rezidentul regal Giurescu
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REFORME LA MUZEUL MUZELOR

Este calea cea mai simplă pentru împlinire.
Este calea sigură de a NU te detaşa, frumos,
deştept şi plin de înţelepciune, de ignoranţii
incapabili de LA FEL. Pentru că abundenţa de
reţete - pentru succes, pentru slăbit, pentru a
deveni cumpătat, iubitor, recunoscător, prietenos,
loial, îndemânatec - promit şi reuşesc să ofere, la
grămadă, recompensa de a putea, în sfârşit, să fii
una cu masa.

Copil fiind, pe la şase ani, am fost dăscălită
că acum sunt suficient de mare ca să învăţ să
mănânc frumos. Şi a urmat monstruozitatea de
lecţie a ţinerii furculiţei cu stânga. Cu stânga?!
Cu stânga, m-a asigurat mama, cu aerul omului
nebun care urma să afirme că joia vom mânca
doar creioane colorate. Revenind la furculiţă: da,
rămânea proptită în stânga. Asta, în timp ce
propria-mi mână dreaptă îmi ducea cel mai adesea
cuţitul către jugulară. În plină operaţiune
demonstrativă a mâncatului cu stil riscam să mor
- ori prin autoînjunghiere, ori de foame. S-a dat o
bătălie în mine în clipa aia. Secole de civiliza ţie
mă voiau educată. Originile basarabene mă

asigurau că mâncatul decurge infinit mai simplu. Am
supravieţuit, dar nu există masă la care să nu verific
discret: Cei din jur mănâncă frumos sau normal?

Normă sau nu, în mod sigur fiecare dintre noi ştie,
la modul plenar - dar şi cât se poate de intim - ce
învaţă cu un rost şi ce reţine ca să dea bine. Cărţile pe
care le citim pentru că altfel ne sufocăm de întrebări
şi cărţile pe care le parcurgem şi despre care putem
să înşirăm cuvinte la fel de goale ca cele pe care
le-am găsit în ele. Judecăţile interioare şi judecăţile
sociale. Evoluţia personală şi cea de sub lupă.

Nu că nu ar exista o cale simplă şi atât de abordabilă
a lui comme il faut. Calea prin care afli, în zece paşi,
cum să vorbeşti ca din manual (a mers pentru Eliza
Doolittle, de ce nu ar merge pentru mine, pentru tine,
pentru toate Elizele nesigure şi în căutare de confirmări
din noi); cum să crezi credinţe noi, diete răsturnate
sau haine contradictorii. Aprobările vin, iar capacitatea
de a te salva cultural înseamnă ori a te exprima social
în şablon comun, ori a te frustra pe persoană fizică, în
universurile mici, în care oamenii mănâncă normal,
nu frumos.
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S-a născut pe 18.02.1969, la Cluj-Napoca, locuieşte în Griviţa, judeţul Vaslui. Este
medic neurolog pediatru la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfântul Ioan” Galaţi.

Debut în presă: 1989, Tribuna, Cluj. Colaborări cu alte reviste: Familia, Echinocţiu
- redactor 1994-1995.

Debut editorial: Abisuri, versuri, Editura Signata Timişoara, 2000. Alte cărţi publicate:
Oraşul, proză scurtă, Editura Sfera, Bârlad, 2010. Apariţia în antologii: Cuvântul în timp, Editura Grinta, Cluj,
2011; Antologiile Vama literară noul val, lansată pe 7 martie 2012, club Boema 33; Societatea Medicilor
Scriitori şi Publicişti din România - Hipocrate şi arta Scrisului - Editura Răzeşu 2015. Lecturi publice: club
Boema 33: Serile folk şi poezie Vama literară, coordonate de scriitorul Dan Vorona, 26 februarie 2012.
Colaborări pe teme de educaţie pentru sănătate pentru copii, tineri şi familiile lor, cu posturi de televiziune
locală: Tele-M-Bârlad, Media Tv-Bârlad, Vox Tv Galaţi. Premii: Premiul Fii reporter, Radio Infopro, 2006.

Am vrut să scot în evidenţă însingurarea, dar şi valoarea prieteniei, a cuvântului dat sau a iubirii.
Oraşul este el însuşi un personaj, ca un imens malaxor care uniformizează şi anihilează uneori existenţa.

Cred că societatea civilă este ca un organism. Chiar dacă mai trece uneori printr-o boală, anumite
segmente ale ei au capacităţi regenerative care pot salva întregul.

Home
Călător, dor, schimbăm gări, mirosuri sau avioane
Lampioane, lanterne, nisipuri, porturi şi chei
Duşumelele calde, lenjeria nearanjată
Vorbele transpirate, obositoare lăsate în urmă....

Restaurante pline cu cupe goale de şampanie
Visate să fie băute, dar abţinute.
Faima, eticheta, eleganţa şi stilul
Ego-ul reflectat în tot felul de sociale pariuri...

Am descifrat doar atât cât m-am priceput eu
Un ceai băut pe îndelete,
Două cepe şi-o pâine pe masă
Linişte... suntem acasă....

Proserpina mamei
De ar fi fost aşa cum ei credeau,
De ar fi fost aşa cum părea,
De ar fi ştiut ce va urma
Drumul tot se curma...

Cuvintele care cereau răbdare,
Şi viaţa care prindea culoare,
Hăuri nespuse, sunete strivite
Muzica neauzită, şoapte neşoptite,

Ţi-au luat frământarea florilor,
Bucuria călătoriilor,
Ţi-au luat lacrima iubirii
Şi gustul dulce al pâinii

Şi dacă nu eşti
Tu vei fi

Ochii tăi mereu vor vorbi
Pe cupole cereşti...

Patinatoarea                                
În cercuri desenează
Misterioasa ei poveste,
Alunecând pe gheţuri crude,
Împărţind zâmbete celeste...

Obrazu-i e scăldat în lacrimi
Arbitri gravi notează,
Printre frumoasele arpegii
Genunchi-i sângerează...

Cu graţie ea cere sprijin
Lângă recea mantinelă,
Succesu-i scrijelit
În rochia-i de dantelă...

Ea nu aude public,
Nu vede nici cerul înstelat...
Trecut-au anii,
Şi lumea a uitat...

Dantela iernii
Se ţese dimineaţa
Cu genele târzii,
Soarele străbate
Ceţurile străvezii.

Se cern urnite umbre
Printre ascunse străzi,
Şi gândul de niciunde
Visează la livezi.
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Timide păsărele
Veghează cu un tril,
Copii fug pe păsărele
Jucându-se tip-til.

Iubitul îşi plimba iubita
Departe de părinţi,
Pe o străduţă umbrită
Ascunzând  lacrimi fierbinţi.

Poetul insomniac,
Coboară în Cetate
E linişte toţi tac
E târziu, e noapte....

Testament
Cad frunzele
Rotindu-se-ncet,
Trec toţi poarta
Către mine toţi trec...

Muzica glasurilor o aud
Şi înceţii lor paşi,
Se-ndreaptă la Nord sau la Sud
Şi toţi în genunchi cad.

Aş vrea sa le spun
Dar sunt departe, stingher,
Plecat-am de-acum
Şi nici nu am ce să cer

Le seamăn în drum
Flori pe care păşesc,
Le trimit primăveri
Şi pasări care le vestesc...

Mi-aş pune faţa
În palmele lor,
Să îmi simtă şoapta
Plină de dor...

De Paşti de Crăciun,
Îmi aprind lumânări,
Şi spun „A fost bun!”
Iar Ea  mai des uneori...

Luaţi aşadar albastrul cerului
În ziua voastră plină
Furaţi curcubeului
Eşarfa de lumină.....

O zi
Fiecare zi
Este asemeni urcuşului pe munte,
Pe care îl urc uneori desculţă
Fără bocanci
Nepregătită pentru luptă.

Chiar dacă nu ajung în vârf,
Cu siguranţă,
Mă bucur că am văzut
Copaci şi verdeaţă
Şi că natura
M-a ferit de hiene şi ciclopi.
Iar căpriorul speriat
E bine
Că nu mi s-a arătat,
Să-i văd frica sticloasă din ochi
Pe-nserate când fuge de voci...

Durerea
Nevăzute, nedurute, neştiute
Sunt nespusele tale cuvinte
Suflul iernii cu crivăţ pustiu,
Şuiera printre amintiri...

Când va fi Sfântul Gheorghe,
Sau de Pătru şi Pavel,
Sau altă zi însorită
Îţi spui şi îţi propui...

Oricum nu contează
Mult soare, mult soare
Să fie lumina
Zâmbetului pierdut, recuperat, abţinut...
Ce mai contează dacă şi aşa
Ziua aceasta şi aşa nu mai vine,
Durerea însă rămâne vie
De neînfrânt de nicio bucurie analgetică...

Ea este vie şi taie şi carne şi oase
Şi măruntaie şi mătură tot.
Doar visul unei şoapte neşoptite
Într-un colţ al minţii dosite

Te ţine în viaţa
Ta atât de banală,
Deja transformată într-o continuă comă
A simţămintelor

Încât şi medicii au obosit
Să mai citească din carte
Simptomele acestea răscolitoare
Ca o continuă trădare....

Dar dincolo?
E la fel îţi spun
Pentru toţi...
Unde este iertare
Şi împăcare
Şi lipsa de chin...

Iar Durerea
Aceasta Doamnă onestă
Îşi va pune ca voal un suspin.......

POEZIE
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Abia plecasem
Abia plecasem, brusc şi pe lumină,
dar tu ştiai că spre necunoscut
căci mă hrăneam cu seva grea de tină -
albastră amforă cu trup de lup.

Te aştept să vii la sărbătoarea sării
ce dureros am strâns în timp din lacrimi
din lut nears să facem chip mirării
de-a fi din nou înlănţuiţi de patimi.

De câte ori te verşi dinspre cuvinte
ca un nectar bizar şi rotunjit
deschid ferestrele de rouă sfinte
ca să te smulg zefirului grăbit.

Când umbre rare aruncăm în iarbă
prea obosiţi, ca doi salcâmi de flori,
ne închinăm apusului ce-ntreabă
de ne încearcă teama uneori…

Destin
Pe mirişti sărutate brusc de rouă
cu pas nesigur, de-ndoieli muşcat,
mă însoţea tăcerea-n haină nouă
spre gândul pe altare-ncătuşat

Nu stăruiai să mi te-aduc aminte -
în toţi cu râvnă timpul a lucrat,
din cuibul neştiutelor cuvinte
oricum îmi răsăreai pe înserat.

De sub misterul iei transparente
visam să mă culegi câte puţin

şi să mă bei când mistuit de sete
adulmeci smirna cupelor de vin.

ca note muzicale risipite
pe miriştea umilului destin
răzleţii paşi ne poartă din cvinte
spre nesfârşirea albului de crin…

Rugăciune norilor
Cu ochii tăi
mă priveau - din rănile azurii -
pietrele înjunghiate de vânt -
ciudate sirene eşuate
sub vraja transparentă a lunii…
sinuoasă - nostalgia aripilor orfane de
zbor,
înalţă rugă norilor,
inima mea, scut scrijelat
în furtunile nisipului înnebunit
în matriţele ruginite ale timpului,
se resemnează,
marca cu fierul înroşit în gândul meu
te găsesc imobil şi ars de tăcere
aproape predat, cu mâinile ridicate,
destinului.
Mă ung cu această cenuşă proaspătă
A nopţii pe frunte
şi mă duc să mă odihnesc, ca un înger
gârbovit
lovit de săgeata lungă a remuşcării…

(Menţiune de merit la al II-lea Premiu
Internaţional Salvatoare Quasimodo 2017
Original în italiană)

POEZIE

MIRELA IANUŞ DINGA - se naşte la 6 octombrie 1969, în comuna Cosmeşti,
Judeţul Galaţi, iar de 10 ani locuieşte Cremona, Italia.

Publicaţii: Februarie 2017 - Gânduri frânte (Pensierii spezzati) - 15 poezii, Aletti
Editore şi Leagănul de cuvinte (Altalena di parole) - 30 poezii, Aletti Editore. Publică
poezii în diverse antologii în 2016 şi 2017: Clubul Poeţilor 2016, 1 Premiul Internaţional
Salvatore Quasimodo, Federicianul 2016, Va sosi dimineaţa… poezii de dragoste, 1
Premiul Internaţional Maria Cumani Quasimodo, CET - Şcoala lui Mogol, 2 Premiul Internaţional Salvatoare
Quasimodo, Oraşul Monza, Clubul Poeţilor 2017.

Obţine „menţiune de merit” la al 2-lea Premiu Interna ţional Salvatore Quasimodo şi locul IV la 1 Premiu
Internaţional Maria Cumani Quasimodo -2017. Este inclusă de către editura Aletti în Enciclopedia Poeţilor
Italieni Contemporani 2017, cu cinci texte.

Iulie 2017 - traduce din limba română în limba italiană cartea de poezii Un alt popas de Dionisie Duma -
Un’ altra sosta. Iulie 2017 - publică 30 de poezii inedite în limba italiană în cartea de autor Respiro imperfetto
- Respiraţie imperfectă, Aletti Editore.
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Lina Codreanu îşi consolidează poziţia de
redutabil scriitor al satului românesc arhaic. După
Poştalionul (2014) şi Proprietarii de amintiri
(2015), Chemarea apelor (2017) îşi extrage seva
din aceeaşi arie tematică, a vieţii satului românesc
postbelic, dominat încă de tradiţie în port, în
obiceiuri, în limbă, de arhaism,
dovadă că veşnicia s-a născut
acolo.

Personajele cărţilor Linei
Codreanu nu au nume sonore,
sofisticate, ci au nume simple,
comune, neaoşe - Profira,
Trestiana, Iorgu, Ştefania,
Stanca, Casandra, Tănase,
Topală, Ghiniţă -, iar povestirile
ei ne readuc în minte şi în
privire fapte, întâmplări,
obiceiuri din viaţa cotidiană a
străvechii comunităţi săteşti,
nunta şi înmormântarea, slujba
pentru desferecarea ploilor sau
ritualul Caloianului. Poştaşul
satului şi fântânarii din Valea
Mândrei, canalarii din Valea
Macului sunt personajele emblematice ale satului
natal al autoarei, Mândreşti.

Autoarea, profesoară de limba şi literatura
română, cu state vechi la catedră, îşi pigmentează
scrisul cu cuvinte şi expresii rămase peste secole
din vorbirea străveche a săteanului. Doar câteva
exemple sunt edificatoare: lătunoaie de salcâm,
zărghit, anţărţ, scamă de nor, răzlogi de salcâmi,
astereala de scânduri, răşchira braţele, nacafalele
ploilor, acoperişurile înţinate neprevăzător, florăria
streşinilor, huitul apelor, ieslea cu păiş şi cu hlujeni,
bagdadia salonului, lipăituri grăbite de la gumarii
cuiva, adamască zdrenţuită etc.

Romanul Linei Codreanu are patru capitole:
Patimile cănălarilor de sub arcul soarelui;
Desferecarea ploilor peste Valea Macului; Omul

de apă cu ochi de cenuşă; Între dealuri, răsăritul
începea mai târziu şi apusul curgea mai devreme.
Primul capitol este cel al suferin ţei sufleteşti şi fizice
a sătenilor dogoriţi, a orătăniilor din ogradă, a animalelor
şi lanurile lor pârjolite de arşiţa necruţătoare a soarelui.
„Găinile stăteau într-o rână, cu aripile lăsate şi ciocurile

deschise, la câte-o umbră, pe
sub stiva de lemne, lihnite de
foame şi de sete… Fără folos
ciuguliseră din rădăcinile de
nalbă şi din troscotul târât prin
praful de pe marginea cărării, pe
unde se mai prelingeau picături
de apă din găleţile femeilor. În
guşa lor - nisip, pietricele şi iarbă
uscată…”.

Alte întâmplări semnificative
din viaţa satului, în special a celui
de la şes, erau legate de
trecerea vânzătorilor ambulanţi
pe uliţele prăfuite: geamgii
„cărând un cadru de lemn în
spate, în care erau stivuite foi
de sticlă şi de oglindă”, căruţe
cu butoaie de păcură, cu lemne

de construcţii aduse de la munte, cu oale din ceramică
arsă, sumane din lână, carpete de ornat încăperile etc.
Erau obişnuite strigările: „Hai la spite, hai la roţi, avem
lemne pentru toţi!”, „Avem păcură, păcură, păcură!”,
„Avem geamuri-gemurele! Cumpăraţi, că-s vremuri
grele!”, „Avem mileuri şi carpete, pentru tinere şi
fete!”.

De asemenea, sunt descrie în amănunt ritualurile
aducerii ploilor în vreme de cumplită secetă. Este
implorat prin îndelungi slujbe de rugăciune cerul,
bunătatea Domnului, pentru curăţarea păcatelor,
salvarea holdelor, a vitelor, a vieţilor omeneşti. „Adă,
Doamne, ploaia ta bogată, satură pământul şi înviază
roadele lui şi cu suflare de vânturi mai bune fă-le întregi
şi pline… ”, se ruga preotul Zaharia, în numele unei
mulţimi deznădăjduite. Spectacolul Caloianului aducea

*
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parcă încrederea oamenilor în aducerea ploilor:
„Caloiene, Caloiene,/ Desferecă porţile/ De porneşte
ploile,/ Ploile, ploile,/ Şi umple fântânile,/ Şi umflă
pâraiele,/ Pâraiele, pâraiele,/ Să vină şuvoaiele,/ Să
rodească văile,/ Văile, văile,/ Să sporească holdele,/
Holdele, holdele,/ Caloiene, Caloiene,/ Caloiene,
Caloiene…”.

Lina Codreanu stăpâneşte de minune darul unui
mare povestitor, pasajul următor, referitor la
desferecarea ploilor peste Valea Macului, fiind doar
un exemplu grăitor în acest sens. Atmosfera din
preajma slobozirii norilor, când seceta va fi topită de
ploaie, este una apoteotică: „Mai întâi, foşnetul sâcâitor
al frunzelor de salcâm şi al ierbii uscate, urmat de un
şuvoi vântos de să rupă crengile animară sfârşeala
dealurilor arse. Apoi, o zgârietură luminoasă ca sârma
ghimpată peste pădurea din nord sfâşie întunericul
mocnit peste aşezare, urmată de alta către apus ca
agăţată de poala întunecimii.

- Ooo!...Doamne!..., se auzi un murmur de glasuri
exprimând spaimă, bucurie şi uimire laolaltă, repede
înghiţit de tunetul ce succedă fulgerului.

Bubuitura năprasnică se lungi cât e Valea Macului,
trezind şi ţâncii din somn. Uşile au fost trântite la perete
şi sătenii au ieşit ca orbeţii prin curte, pe cărări, în faţa
porţilor … Îndepărtat şi confuz, vânzoleala huruiturilor
din înalturi părea că se apropie din toate părţile peste
ceaunul înfierbântat al Mândreştiului. Dintr-o dată, alt
zigzag gheară scrijelă cerul înspre miază-noapte,
deasupra pădurii, orbindu-i pe cei rămaşi pe-afară. În
moleşeala generală se strecura brusc ghimpele neliniştii
de ceea ce urma să vină. Unii erau speriaţi, alţii se
entuziasmau că dihania ţâşnită din vizuina cerului le
va aduce şi ploaia binefăcătoare.”

Referinţele critice formulate de unele personalităţi
ale scrisului românesc de dincoace şi de dincolo de
Prut la primele două volume ale Linei Codreanu, nume
sonore, înserate de autoare la sfârşitul cărţii, deşi nu
sunt singurele, care s-au născut şi au copilărit în lumea
satului, confirmă valoarea celui de-al treilea volum,
cel actual. „Naraţiunile din Poştalionul sunt scrise cu
o mână sigură, care atestă o bună ştiinţă a strategiilor
epice şi mai noi. Autoarea, Lina Codreanu, are ceea
ce dă seama, înainte de toate, despre un bun prozator:
observarea minuţioasă a detaliilor unei realităţi
cotidiene şi interioare, precum şi comuniunea
cotidianului cu straniul.” (Constantin Trandafir, născut
la Iveşti, Galaţi); Cartea de nuvele a Linei Codreanu,

Poştalionul, reprezintă „Adevărate exerciţii de
măiestrie ne apar în portretele conturate de Lina
Codreanu, prin împletirea trăsăturilor fizice cu cele
spirituale.” (Ion Brad, născut în satul Pănade, Alba,
satul lui Timotei Cipariu, din inima Transilvaniei);
„Recentul volum al Linei Codreanu - Proprietarii de
amintiri, are darul de a convinge asupra calităţilor
scriitoriceşti ale autoarei. Fără doar şi poate, avem de
a face cu un autor care a acumulat lecturi solide, având
buna ştiinţă a observării/ înregistrării/ decelării şi
interpretării pe măsură a lumii, până la detalii…”
(Constantin Dram, născut în comuna Războieni,
Neamţ); „Lina Codreanu, naratoare din mijlocul unei
comunităţi cu felul său de a trăi, cu mentalitate
specifică, nu are, fireşte, complexul marginalităţii
barthesiene de a se raporta la alţi povestitori, având
mijloacele sale şi - ceea ce spuneam - garanţia
nativităţii.” (Acad. Mihai Cimpoi, născut în satul Larga,
Hotin); „Descrierile - Linei Codreanu, n.n. -
impresionează prin firesc şi profesionalism.
Surprinderea detaliului, demersurile descriptive,
peisagistica sunt pietre de încercare pentru orice
prozator.” (Ion Gheorghe Pricop, născut la Duda-
Epureni, Vaslui); „Poştalionului Linei Codreanu
merită să i se acorde toată atenţia dacă este să treacă
prin faţa ochilor noştri” (Vasile Spiridon, născut la
Căciuleşti-Girov, Neamţ).

În context, ne face plăcere să menţionăm că mulţi
scriitori gălăţeni, care s-au născut şi au copilărit în
satele natale, poartă nostalgia acelor ani, vorbind în
scrierile lor cu mândrie şi respect despre obârşia lor
ţărănească, fie că este vorba de Mândreşti sau
Vizureşti, Iveşti sau Vînători, Independenţa sau
Nicoreşti, Tanacu sau Banca, Moşeşti sau Zărneşti,
Şocariciu sau Sârbi, Priponeşti sau Fântâni, Măcişeni
sau Umbrăreşti etc.

Cât priveşte volumul Chemarea apelor al Linei
Codreanu, reiterez ceea ce spuneam şi cu alt prilej:
Lina Codreanu are un stil narativ atrăgător, povesteşte
întâmplări de viaţă credibile, veridice. Cărţile sale -
nuvele, povestiri - se citesc cu mare plăcere,
emoţional, cu fericite aduceri aminte despre
frumuseţea copilăriei petrecute în sat. Lina Codreanu
se poate revendica de la Ion Creangă şi Marin Preda

* Lina Codreanu, Chemarea apelor, Editura
Junimea, Iaşi-2017
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     Primul ciclu poetic al cărţii lui Emil
Lungeanu, (Melancolia, Casa Editorială
„Floare Albastră”, Bucureşti, 2016), este situat
la nivelul vibraţional caracteristic unei nedisimulate
intitulări accentuat romantice: „Enigma înserării”.
Încă de la început sunt evidenţiate anumite intuiţii
aspectate a certitudine, fiind
detectat anotimpul pasjelor
existenţiale cu iz terminal.
Ostilităţile se petrec sub
angoasantele raze ale ştiutului
soleil noir de la mélancolie, ceea
ce accentuează destabilizarea
fluidelor interioare. Merită citată în
totalitate această uvertură în cheie
nervaliană: „am ştiut de-atunci/ că
va urma o vară a florilor de plastic,/
infern colorat// de când găsisem
vrabia aceea moartă care/ în plasa
geamului din colţ,/ capcană fără de
scăpare,/ nu se ştie cum s-a
încurcat// am ştiut de-atunci că
lumea e sfârşită/ că un alt soare/
străin, întunecat/ trecea peste oraş, gigantică
ameninţare/ abia şoptită// smulgându-mi inima,
neanesteziat,/ de pe orbită „ (Prevestirea).
Urmează viziuni transfiguratoare ale actualităţii,
cu pătrunzătoare deplasări spaţio-temporale,
comprimările şi dilatările acestor forme apriori ale
sensibilităţii alcătuind cuprinzătoare tablouri.
Abordările alegorice sunt remarcabil aspectate în
spiritul ironiei mai mult sau mai pu ţin amare.
Incertitudini clarobscure, fine atingeri bovarice şi
persistente autointerogaţii calofile alcătuiesc un
productiv ambient liric. De multe ori, în poezia lui
Emil Lungeanu, ludicul comportă o funcţie de-a
dreptul soteriologică, ceea ce fundamentează
plurivalenţa mesajelor. Particularizant, detaliile
plastice, hibernale, cu inconfundabile trăsături art
nouveau, asigură cadrul unui pastel bazat pe

vădite rezonanţe thanatice. Invazia oniricului este
profundă,  patină suprareală înmulţind semnele: „uite!
acolo, sus! a ţipat cineva/ şi oamenii fugeau bezmetici
peste câmp/ laolaltă cu iepurii// când am ridicat capul
spre nori/ deodată am zărit plutind în văzduh/ muntele
acela ca un ou, cu cetăţi şi stindarde// atunci am aruncat

uneltele şi/ am coborât de pe
acoperiş cuprins într-o floare de
mac// şi tot aşteptam să se-ntâmple
ceva/ care nu mai venea”
(Teroarea). Volumul conţine mai
multe poeme situate pe teritoriul
unor misterioase conota ţii
ermetizante, proiectând ideatica
înspre orizontul nebănuitelor
extensiuni. Ca şi când ar fi evadat
dintr-o pânză a lui De Chirico,
următoarele versuri fiinţează printre
căutări înstrăinate: „parcă era după-
amiaza târzie/ cu ziduri portocalii
fulgerate de umbre prelungi/ şi-atât
de singur era monumentul din piaţa
pustie/ zărit din capătul străzii/ încât

ţi-era teamă acolo s-ajungi// mi se părea că vine de
undeva o melodie/ şi pândeam cu urechea lipită de
zid/ dar dincolo de ferestrele fantomatice, întunecate,/
ca nişte iluzii optice pictate/ nu era decât vid// şi tot
rătăceam dând aşa pieţei ocol/ pe străduţele pustii,
aşteptând vreo minune,/ până când, deodată, mi-am
dat seama/ de ce peste oraşul gol/ dincolo de clădiri
nici un soare n-apune...// fantastic// da, mă aflam chiar
în centrul lumii/ şi n-aveam cui spune” (Centrul
lumii). Imposibilitatea de a comunica esenţial dă la
iveală peisaje abandonate înstrăinării. Autorul pare că
ar dori să demonstreze că flagelul solitudinii, atât de
evident, poate să fie depăşit. Unele circumstanţe
exterioare, asimilabile blândelor pasteluri, constituie
motivele eludării dramei, respectiv ale reînceperii
drumului. Autorul dovedeşte că posedă incontestabile
virtuţi (şi) de poeta faber, câteva texte bine modelate
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conducând la acest dat estetico-existenţial. Incursiunile
într-un trecut benevolent, populat cu figuri pilduitoare,
generează ecouri de o frisonantă ideatică. Acest detaliu
expresionist este parte integrantă dintr-un tablou al
amurgului: „deodată undeva zăreşti fotografia
strigătului/ pusă în rama unui geam, o siluetă anonimă/
cu braţele atârnate-n gol, două ancore prea scurte/
pentru oceanul fără fund al inimii/ secat ca o crimă//
şi-atunci îţi fluturi aripile să te faci văzut/ dar umerii
nici nu ţi-au crescut,/ faci semn din cap şi umbra-ţi
prelungă se întinde/ dar steaua neagră/ sub care te-ai
născut/ nu se aprinde” (Melancolia). Pericolele
sufletului vor persista mereu. Ambientul dă la iveală,
câteodată, prezenţe excepţionale. O ironie fină
acompaniază numeroase versuri din Melancolia lui
Emil Lungeanu. Sunt recognoscibile constantele naturii
umane. Infinitezimalul şi grandiosul, iată extremele
între care se mişcă mesajele cărţii. Verdict cu ample
rezonanţe metafizice, „nu este pe lume spectacol mai
plin de delicii/ decât să omori timpul care te omoară
fără vină” (An nou). Posibilă referire la calvarul
eminescian al finalului existenţei terestre, este redată
o ipostază cruntă, supliciantă: „dar dacă nu râzi, dacă

le strici cheful,/ te bagă la balamuc/ să-ţi sfărâme acolo
vreunul cu o cărămidă/ diamantul” (Cel mai rău mă
doare când râd). Fluidul vital are parte de numeroase
reprezentări ilustrând labirintice peripluri semnificative.
Propensiunea spre esenţe se evidenţiază şi în
haiku-urile volumului. Astfel, „ochi de prunc, pânze/
de păianjen în care/ cuvinte se zbat” (Lumea). În
obişnuitul registru ironic sunt vitriolate câteva dintre
negativităţile care brăzdează societatea contemporană.
Alteori, integrându-se asumatului peisaj eclectic, ne
întâmpină ecouri nichitastănesciene: „nimic nu se
înroşeşte mai tare/ decît albastrul tăiat până la os/
de-un alt albastru/ şi mai sângeros” (Apus). Putând fi
abordată ca o revizitare a sintagmei mateine „boema
care ucide”, o anume poezie a lui Emil Lungeanu este
generată de tot ceea ce presupune perena „rană din
pahare” (Cântec de pahar). Coperta prezentului
volum etalează Melancolia lui Albrecht Dürer, fiind
realizat un adevărat transfer la nivel simbolic.
Saturnianul înger, împreună cu bine-cunoscuta recuzită
esoterică, ar putea constitui, ekphrastic, piatra
unghiulară a cărţii lui Emil Lungeanu.

FOTOTECA DUNĂREA DE JOS

Catedrala Episcopală Ortodoxă, avariată după cutremurul din anul 1940, foto Maksay,
Muzeul de Istorie Galaţi
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L Scriitoarea Lucia Pătraşcu este un nume de

referinţă în arealul cultural brăilean, cu prestaţii
literare care-i întregesc portofoliul de creator,
după un debut editorial convingător, în 2008, cu
volumul Cunună la nunta de aur, la Editura
Olimpiada. După doar nouă ani, doamna Lucia
Pătraşcu este autoarea a opt volume de poezie,
patru cărţi de proză (schiţă, nuvelă şi roman)
şi alte patru volume de literatură
pentru copii; iar în ultimii ani are
prestaţii convingătoare de critică
literară în reviste reprezen-
tative din ţară  ş i  de peste
hotare: Cronica ,  Oglinda
literară, Boema, Dunărea de
Jos ,  Antares, Saeculum ,
Cronograf ,  Vatra Veche ,
Confluenţe literare...

Poetă, prozatoare şi critic
literar,  Lucia Pă traşcu este
autoarea unei literaturi originale,
cu îndrăzneţe formule stilistice,
situate la graniţa fragilă dintre
curaj calculat şi risc nonşalant,
prin care-şi dezvăluie sufletul
doar în limitele şi parametrii
umanului ideal, visat, ori posibil
ca opţiune numai a sa. Scrie
despre o lume pe care a trăit-o, a acceptat-o
sau a încercat s-o modifice şi este împăcată.
Epicul prozelor sau lirismul poeziilor sale au o
tentă uşor desuetă, dar de-o puritate fascinantă,
cu nostalgii de sarabandă, potenţate în herghelii
de speranţe şi de aşteptări împlinite doar după
un ceasornic intim, cuminte şi patriarhal, parcă
prea în afara violenţei de toate zilele.

Volumul Străluce clipa, Editura PIM, Iaşi,
2017, 144 de pagini, sub egida Asociaţiei
Universul Prieteniei, se păstrează cam în aceiaşi
parametri stilistici şi ideatici prin nobleţea
sufletească a discursului liric şi printr-o detaşare
emoţională şi un sentimentalism melodios; cu
versuri fluente, cu o bună muzică lăuntrică, pe
o structură din aria prozodiei clasice, sonetul,
două catrene şi două terţete (4-4-3-3), sau cu
un tip anume de sonet, varianta Lucia Pătraşcu,

(4-4-4-2), tot de 14 versuri.
Străluce clipa este structurată pe două capitole,

fiecare dintre ele cu o partitură tematică distinctă,
pe un registru liric de-o delicate ţe respectuoasă şi
admirativă în primul: OFRANDĂ, cu 28 de poeme;
iar cel de-al doilea: POEME REGĂSITE, cu un
erotism tonic uneori sau cu izbucniri intempestive
într-un amestec derutant de inocenţă, de gânduri şi

mirări de tot felul, ca-ntr-un
Preludiu de Fr. Chopin, cu
varia ţiuni ş i  tonuri în
contrapunct sentimental,
cu peste 80 de poeme, 86
mai exact.

Capitolul OFRANDĂ se
deschide cu o poezie cu
incantaţii de patriotism din
vremurile curate şi frumoase
ale paşoptiştilor, cu ecouri de
Basarabie, nerevendicată încă,
în acorduri lirice, catren cu
rimă încrucişată, clasică, cu
trimiteri spre Ipoteşti şi Sara
pe deal ale Eminescului: „Mai
plângi, Basarabie? Şi eu încă
plâng! / .. ./  spre glasul de
bucium de la Ipoteş ti/ . . ./
De-un dor sunt cu tine, când

sara pe deal,/ prin firul de iarbă culeg întrebări” (Mai
plângi?..., p. 7). Poezie patriotică în stare pură, ca
o uvertură la cele şapte dedicaţii adresate unor
personalităţi, figuri ilustre ale civiliza ţiei noastre, şi
culturale, şi patriotice, cu trimitere direct ă şi
inconfundabilă la opera acestora; plastică, în cazul
marelui sculptor C. Brâncuşi: „O Poartă stă
deschisă tot mereu,/ cu visul cel purtat înspre
lumină” (Linişte, p. 8); şi, mai ales, literară, pentru
M. Eminescu: „Şi dintre plopii fără soţ,/ unul
şi-apleacă-n ramuri/ împovărarea de trecut/ vrând
să aducă-n geamuri” (În nemurire, p. 9), dar şi
pentru poetul patriot de peste Prut, Grigore Vieru
ori Panait Istrati, Adrian Păunescu, Hortensia
Papadat-Bengescu: „...şi-n umbra răstignitelor
cavouri/ încă asculţi Concert de muzică de Bach”
(Vise spulberate, p. 17-18), ca şi pentru poetul
martir Vasile Militaru.
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Poezie patriotică de spus la serbările şcolare,
când elevii primesc Premiul I cu coroni ţă: „Mi-e
ţară glia holdelor întinse, /.../ Iar cea mai dulce şi
mai caldă limbă/ ce a venit pe tainice cărări,/ a
semănat semin ţe înaripate/ şi mi-a schimbat
tăcerea-n sărbători” (O ţară am şi-o limbă, p. 21).

După un început vivace şi optimist, cu îndemnuri
patriotice şi iubire de glia străbună, poeta Lucia
Pătraşcu alunecă discret spre multiple stări, cu
atitudini uşor virusate de trecerea timpului, care
explică semnificaţia titlului cărţii sale, în care
simbolul poetic al clipei se amplifică şi se diversifică
într-o sarabandă sentimentală înduioşătoare, cu
Dunărea, fluviul-simbol al curgerii Timpului: „Curge
Dunărea-ntre maluri joase,/ negre de umbriri cu
noapte adâncă/ liniştită poartă veşti întoarse/ pentru
cei ce mai aşteaptă încă” (Unduiri, p. 36).

Capitolul al II-lea, POEME REGĂSITE, este
orchestrat într-un alt registru liric prin diversitatea
ideatică şi sentimentală revigorată de o instabilitate
emoţională, generată de întoarcerea spre un alt timp
al creaţiei poetice, regăsit nostalgic de doamna Lucia
Pătraşcu: „Sub streaşina umbrită mai plânge rătăcit/
Un ţurţure de ceară, orfan de înţelesuri,/ Răpus de
nostalgia pierdută-n asfinţit/ Îşi picură regretul prin
vraja de eresuri” (E primăvară iar, p. 45).

Sunt poeme scrise în clipe trecute de euforie,
risipite, apoi stocate în amintiri, pe care le recheamă
cu o duioşie caldă şi cu speranţa întoarcerii: „Mai
vino, amintire, din clipa ta hoinară,/ Întoarce-mi darul
verde pe care l-am pierdut,/ .../ Mai vino, amintire,
din clipa ta fugară,/ Fă-mi un cortegiu tainic de
fluturi şi cocoară!” (...din sonetul Mai vino,
amintire, p. 49). Sunt versuri izvorâte din regrete,
neîmpliniri, dar şi revoltă nedisimulată: „Furtuna
vieţii m-a purtat pe drum,/ Tălăuzindu-mi pasul
ca-n pustiu,/ Nu s-a oprit să îmi arate cum/ M-am
risipit şi nici măcar nu ştiu” (Furtună, p. 57); într-o
gamă melancolică şi învăluitoare, cu nedumeriri din
zonele cenuşii ale sufletului, ca o dependenţă de
emoţii: „Mă-ntreb, de-a fost un fir de primăvară,/
Ţesând istoria mea personal ă?” (Întâi a
fost, p. 59).

Dar, şi-aşa, rămân poeme de-o puritate şi de-o
frumuseţe celeste, chiar dacă dau tonul nostalgiei
dominante a întregului capitol, pentru că, pentru
echilibru, sunt relevante declara ţii de dragoste
patetice, pătimaşe: „Plutind sfios pe aripi de cocor/
Şi că mi-e dor de tine, tot mi-e dor” (Pe străzi,
p. 71); ca-n ritualul frenetic şi melodios din celebrul
Bolero de M. Ravel: „Hai, vino, şi adu-mi apă vie,/
Mă du pe dealuri să privesc minunea,/ Mă spală-n

apa stelelor din vie/ Şi-arată-mi că de-aici începe
lumea” (Plânge viţa, p. 75).

Există în versurile regăsite ale poetei Lucia
Pătraşcu o încrâncenată luptă cu un anumit destin,
cu o stranie neşansă, aparent predestinată, dar şi
cu o molcomă şi elegantă acceptare, pe care n-o
consideră nici blestem şi nici măcar loterie
genetică divină ori, şi mai conciliant, rezultatul
implacabil „al necesităţii şi întâmplării”, care
guvernează lumea aceasta, şi sever organizată, şi
bezmetică prin neprevăzutul apocaliptic: „Probabil
port blestem pe drumuri multe” sau „Aşa mi-a
desenat şi mie soarta/ Mereu o altă hartă şi alt
drum”, dar poeta, optimistă, îşi cere drepturile şi
garanţia existenţei sale: „Eu tot adun frânturi în
palme,/ Mi-e foame iar, de viaţa mea mi-e foame!”
(Probabil, p. 80).

Selecţia, cam împrăştiată, a poemelor regăsite a
produs şi o surprinzătoare brambureală sentimentală
şi, involuntar sau deliberat, pare a fi una benefică
în receptarea unei lecturi cu dublă direcţionare, de
la autoare la cititor: „Am tot făcut din zile sărbători,/
Când am croit din nopţi noi începuturi/ .../ Eu mă
grăbesc să plec tot înainte,/ Învăluindu-mi inima-n
cuvinte” (Am făcut, p. 98).

De pildă, poezia de dragoste este poziţionată
decent şi resemnat într-un passo doble, din care
răzbat ecouri de înţelepciune, care, de altfel, sunt
în afara jocului riscant al celui mai imprevizibil
sentiment uman: „De iubiri trecute, de iubiri răzleţe,/
În singurătatea pomilor cuprinse,/ Ce-au ştiut odată
cum să dea poveţe/ Şi să ostoiască dorurile-aprinse”,
şi doar această înţelepciune a vârstei găseşte scuza
elegantă: „De iubiri trecute, de iubiri răzleţe,/ Ce
se-ntorc acuma, ca să mă răsfeţe” (Chemarea
tainică, p. 101).

În ultimele vreo zece poeme, tot un fel de sonete
(paisprezece versuri, dar cu altă structură: strofă
de două versuri cu rimă împerecheată), din selecţia
regăsitelor exerciţii de exorcizare sentimentală, iată,
în încheiere, cea mai fascinantă declaraţie de
dragoste, în poezia de la pagina 120, Am lăsat: „Am
lăsat iubirii lacrimile mele,/ Să le facă abur, să le
facă stele”; „Am lăsat pe ape gândurile toate,/ Să
le ducă valul până mai departe”; „Am lăsat în iarbă
vorbele zglobii/ Fluturi să se facă, joc pentru copii”;
„Am lăsat tăcerii vorba mea bătrână/ Apă nebăută,
jos, într-o fântână”; „Am lăsat tot lumii... Fie de
orând!/ Să rămână-n urmă umbra unui gând”; „Căci
mă cheamă astăzi cu supus salut/ Vestul meu
noptatec şi mereu tăcut”; „Ţi-am lăsat, iubite, florile
de mai/ Să-ţi aştearnă-n cale zăpădit alai”.
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„Actoria este o profesie vocaţională al naibii de grea, dar şi al naibii de frumoasă. Trebuie să fii
nebun ca să faci această meserie. Nebun, aşa cum zicea Fănuş...”

interviu realizat de Vall Alexandru

„Trecutul este ca o piatră de moară care-ţi atârnă de picior. Târăşte-o pe uscat, nu te arunca cu ea
în apă...”

V.A.: Cât contează
locul venirii în lume,
steaua fiecăruia, dru-
mul lui?

A.G.: Eu m-am
născut la ţară, mama
mea era învăţătoare. Am
stat până la vârsta de 19
ani, când am venit în
Bucureşti să dau la
facultate. Până atunci
am citit enorm, am citit

la o lampa cu gaz... Am ascultat atât de controversata
aselenizare a americanilor pe lună la un radio cu
baterie. Nu avem televizor, nu avem radio, dar nu am
fost privat de cultură. Dar ia uită-te d-ta, te rog, acum,
la aceşti copii de bani gata. Părinţii le asigură maşini,
bani de ţoale, ei sunt vedetele lumii noastre. Avem

prea multe vedete ca şi ei să nu fie numiţi vedete...
Genii au venit în lume din părinţi neştiutori de carte,
s-au născut oameni integri din copii de borfaşi, hoţi,
prostituate... Se poate orice, cu condiţia ca omul acela
să vrea acel lucru pentru ce eşti născut să vrei... Uite,
eu am vrut să mă fac aviator. N-a mers, ameţeam...
A fost primul meu gând. Am făcut şi un an de
Politehnică. M-a încântat actoria, era ceva nou pentru
mine, am dat la Institut şi n-am intrat din prima. M-am
dus în armată, am revenit, am dat examenul de
admitere îmbrăcat militar. Am avut un monolog. Eram
tot aşa cum sunt acum, tuns scurt, o faţă de killer şi
spuneam un monolog despre un copilaş care pleca prin
sat să facă rost de bani pentru mămuca lui. Doamna
Beate Fredanov, care voia să mă ia la clasa dumneaei,
m-a întrebat: „Ceva de forţă nu aveţi?” I-am răspuns:
„Nu am, doamnă, că nu m-au lăsat ăia în armată să
strig, că eram pe graniţă...”

Un om de-un calm englezesc, de-o bunătate şi o dăruire mai rar întâlnite, atât în scenă, cât şi dincolo de ea.
E greu să îl prinzi nervos, dar nu imposibil. Îi plac lucrurile făcute profesionist, nu cele făcute doar de dragul de
a face. Iubeşte România, are România în suflet şi o poartă cu drag. Iubeşte şi trăieşte româneşte.

Dintre filmele în care a jucat aş putea aminti: O poveste de dragoste, Lindenfeld (2013) - Boris, Poziţia
copilului (2013) - dl. Cerchez, Rămâi cu mine (2013), Sunt o babă comunistă (2013) - administrator bloc,
Tuns, ras şi frezat (2012), Undeva la Palilula (2012) - nenea Pantelică, Numărătoarea manuală (2011),
The Gift (2011) - Popescu, Categoria grea (2010), Deja Vu (2010), Ultima fotografie (2010), Caravana
cinematografică (2009) - Anton, Cea mai fericită fată din lume (2009) - client, Pescuit sportiv (2009) -
şofer, California Dreamin’ (nesfârşit) (2007) - caporal Tănase, Lampa cu căciulă (2007) - Bichescu, Happy
End (2006), Hârtia va fi albastră (2006) - locotenent Voinescu...

Este angajat la Teatrului Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, imediat după terminarea facultăţii, unde
şi-a făcut simţită prezenţa în multe producţii, dintre care: Archambaud - Dineu cu proşti, regia Ion Caramitru,
2010; Orgon - Tartuffe, regia Andrei Belgrader, 2009;  Lordul Audley - Eduard al III-lea, regia Alexandru
Tocilescu, 2008; Şeful Securităţii - Comedie roşie, regia Alexandru Tocilescu, 2005; Pârcălabul Grumază -
Apus de soare, regia Dan Piţa, 2004; Vasili, rezident în zona interzisă şi Serghei - Scutul de la Cernobîl, regia
Tudor Ţepeneag, 2004; Lopahin - Maşinăria Cehov, regia Cristian Ioan, 2003; Calup - Mofturi la Union,
regia Gelu Colceag, 2002; Anton Antonovici, primarul - Revizorul, regia Serghei Cerkasski, 2002; Iancu
Pampon - D-ale carnavalului, regia Gelu Colceag, 2002; Zaharia Scărarul - Crimă pentru pământ, regia
Grigore Gonţa, 2002; Magoemon, samuraiul - Amanţii însângeraţi, regia Alexandru Tocilescu, 2001; Jeppe -
Ţăranul baron, regia Lucian Giurchescu, 2000; Producătorul - Audiţie pentru Medeea, regia Silviu Jicman,
2000; Sir Anthony Absolute - Rivalii, regia Horea Popescu, 1992; Nicola - Numele trandafirului, regia
Grigore Gonţa, 1999; Simion - Avram Iancu, regia Horea Popescu, 1991; Tereus - Păsările, regia Nikz Wolcz,
1991.
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Am luat examenul. După, m-am dus la Cireşica
unde am început să plâng, aveam 2 lei jumate la mine,
mi-am luat o sută de ţuică. Mihai Boghiţă - actor la
Bulandra, vine şi mă întreabă de ce plâng. Îi răspund:
am intrat, arătându-i cu capul către direcţia unde
era şcoala…

V.A.: Dragă Nene Johny, aşa cum te alintăm noi,
cei ce te cunoaştem de-o vreme, ce au însemnat „anii
de muncă grea”, cu ghilimele sau fără, ce a însemnat
colaborarea cu TNB, de unde a început?

A.G.: Colaborarea mea a început încă din anul doi
de facultate, jucam foarte mult la colegul meu de la
regie, la David Esrig. Îşi făcea o trupă nouă la TNB.
Practic, se reconstruia teatrul, atât ca spa ţiu, cât şi ca
trupă. Din echipa de studenţi mai făceau parte Grigore
Gonţa, Marinuş Moraru şi Gheorghe Dinică. Noi am
fost cei patru chemaţi de David Esrig, era în anul 1970.
După ce am terminat Institutul, am rămas în teatru,
unde a început o viaţă destul de grea. De ce? Simplu!
David Esrig a plecat în Germania şi eu am rămas ca
un fel de paria... Eram cel mai mic dintre cei patru
enumeraţi. Pe-atunci, Director Adjunct era Horia
Popescu, nu se suferea cu Esrig. Pe mine, dat fiind
nasul meu mai coroiat, mă suspecta cum că aş fi evreu.
Pentru perioada aceea, îţi dai seama cam ce însemna...
(râde) Pentru el, un ardelean înfocat, eu eram un om
de nebăgat în seamă. Anii au trecut şi, până la urmă,
cu Horia Popescu am ajuns să facem lucruri minunate
împreună. Iar cum bine ziceai dumneata - muncă grea
- da, este al naibii de grea şi al naibii de frumoasă. E
grea pentru că îţi foloseşti trupul, mintea şi sufletul.
Nu ştiu multe meserii în care sunt toate acestea extrem
de folosite în acelaşi timp... Singura modalitate de a fi
pe scenă este să ai „certificat de nebun”… nebun,
aşa cum zicea Fănuş Neagu - „Nebunii frumoşi ai
marilor oraşe”…

V.A.: Cum vezi schimbul dintre generaţii: corect,
sceptic, alambicat, cu reuşită, de ce nu...?

A.G.: Vezi tu, mulţi oameni care fac parte din
generaţia ajunsă la vremea senectuţii, mă rog, cei ce

trebuie natural să „predea ştafeta”, privesc cu totul
altfel situaţia spunând „pe vremea mea... era altfel...”.
Eu nu! Acesta este mersul firesc, bunul mers al
lucrurilor, al lumii! Dragul meu, acum sunt al ţi artişti,
alţi spectatori, alte cerinţe, alte pretenţii, alte dorinţe,
sau dorinţi... ca să zic aşa. Uite, eu am o teorie destul
de... „ciudată”: într-o sală de spectacol, astăzi, 99%
dintre spectatori sunt bolnavi de nervi, pentru că lumea
în care trăim ne îmbolnăveşte pe toţi; mai rămâne acel
1%... pentru cei ce sunt în majoritate trebuie să fie un
alt ritm al spectacolului, o altă energie. Uită-te cum se
cântă astăzi la pian, la vioara clasică, artiştii au ajuns
să înţeleagă dorinţa şi nevoia tânărului de astăzi. Vrea
mai zgomotos, mai repede, mai apăsat, combinaţia
dintre clasic şi rock, dintre clasic şi modern, o
întrepătrundere, o înnebunire tinerească a artelor.
Întotdeauna poporul roman a avut oameni de talent.
Contează cât de generos, de înţelegător eşti cu tinerii
de azi…

V.A.: Fiind actor al TNB, ai avut şansa, şi ocazia
totodată, de a lucra cu nume ale teatrului, regizori ca
David Esrig, Radu Beligan, oameni dedicaţi profesiei
întru totul. Şi lista poate continua?

A.G.: Da...Totul, dar absolut totul în meseria asta,
care presupune suflet, are o mare importan ţă, şansa
şi norocul de a veni pe lume într-un anumit timp şi
spaţiu. De-a lungul timpului, m-am bucurat de întâlniri
cu oameni minunaţi, regizori care prin dăruirea lor
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m-au îmbogăţit sufleteşte. Altfel nu se poate... Aşa
funcţionează viaţa, schimbul de energii, de trăiri...

V.A.: De ce nu ştim să preţuim valorile acestui
neam? Mereu ne trezim să îi elogiem atunci când
pleacă de pe această lume...

A.G.: Noua generaţie este crescută mai puţin
penitentă, mi se pare mai puţin înţelegătoare la tot ceea
ce a însemnat trecutul... Asta se datorează găurii
imense care s-a creat deliberat, în învăţământul nostru
s-au scos lucrurile care ne luminau ca naţiune, s-au
scos frumuseţile şi izbânzile acestui minunat neam
românesc şi se învaţă despre cine apare la televizor,
despre tot soiul de bazaconii care nu fac obiectul
materiei respective... Manualul după care se învaţă
este strâmb şi ciuntit, alcătuit tocmai pentru „a crea
oameni strâmbi” care poţi fi uşor împovăraţi de Europa
noastră dragă...

Este o cale care a fost, este dacă vrei, impusă prin
aceşti simbriaşi, aceştia cărora li se spune conducători,
cei după momentul răzmeriţei din ’89. Au făcut din
România o „Românie proastă”, publicul râde din lucruri
simple, şuturi în fund, gesturi necontrolate, ce să mai
zici de Mazilu, Caragiale… Astăzi se joacă Caragiale
stropit cu suc de roşii, scuipat, înjurat… Nu se mai
joacă aşa cum era şi a fost o bună bucată de vreme
pe aceste meleaguri, un demiurg al naţiei române
care ne-a prevenit prin scrierile sale la ce ne aşteaptă
şi încotro ne îndreptăm…

V.A.: Se mai dau direcţii şi azi?
A.G.: Am să-ţi redau o întâmplare... Acum ceva

ani de zile, o doamnă care este fabricant de seriale tv.
m-a chemat şi mi-a dat un text. L-am citit cu mare
atenţie şi i-am spus că aşa ceva nu se poate juca. Eu
nu am cum... Dânsa mi-a replicat foarte politicos:
„Domnu’ Georgescu, publicul căruia se adresează
acest proiect este prost şi foarte prost...!”. Evident
că am refuzat… Mi-a lăsat un gust total neplăcut, din
păcate asta este forma în care se lucrează pentru
publicul nostru… Cred, îmi doresc să cred, că mai

există oameni care citesc…

V.A.: Nene Johny, Teatrul de Comedie nu s-a dedat
la malversaţiuni ieftine pentru a rezista şi azi, când
vorbim, este unul dintre cele mai vizitate teatre... A
dat mâna foarte frumos cu modernismul. Adicătelea,
un modernism curat... Se joacă mai toate spectacolele
cu casa închisă!

A.G.: George Mihăiţă este o rara avis în lumea
teatrului de astăzi. Puţini actori care au avut şansa să
ajungă directori au reuşit să împartă pâinea şi să
mulţumească pe toată lumea, el o face cu un Mare
Suflet şi o face bine! Fiind înconjurat de dragostea
subordonaţilor săi, îşi permite să aducă şi oameni din
afara teatrului, nu mulţi, cum se întâmplă la alte teatre,
nu grămezi... Aşa poate juca un repertoriu variat care
aduce toate categoriile de public. Este un teatru
minunat, îmi place ce se întâmplă acolo...

V.A.: Că tot am vorbit despre dragoste... Nene
Johny, ce înseamnă iubirea?

A.G.: Iubirea este hrana noastră fără de care, chiar
dacă nu ne dăm seama, nu am putea vieţui. Dacă te
uiţi la oamenii care nu au iubirea împărtăşită, ai să-ţi
dai seama. E groaznic... În schimb, puţini oameni pe
lumea asta, cei ale căror sentimente au fost sau sunt
împărtăşite, pot spune că nu trăiesc sau au trăit
degeaba, au trăit sau trăiesc fericiţi!... Femeia este
cheia. Ea a condus şi conduce lumea, hai să
fim sinceri! Să iubeşti este foarte frumos, să fi iubit
este minunat!

V.A.: Eşti căsătorit de foarte mulţi ani cu d-na Maria
Teslaru, tot actriţă, uneori şi parteneră de scenă. Cum
se face?

A.G.: Păi, uite cum se face, dragul meu. (râde)
Viaţa este o sumă de priorităţi. Eu sunt un om normal,
cum ziceţi voi, cei mai tineri, fără fiţe, ca atare: mă
duc la piaţă, dau cu aspiratorul dacă e cazul, nu mă
sfiiesc să bat şi un covor... Exact cum îţi spuneam mai
devreme, este vorba de un echilibru şi de reciprocitatea
sentimentelor. În plus, fără respect nu se poate clădi
nimic. Nu există respect, nu există nimic...

V.A.: Cum stă treaba cu trădarea?
A.G.: Păi, vezi tu, ce s-a fi întâmplat cu războaiele

lumii dacă, spre exemplu, ultima redută nu ar fi putut
fi cucerită? Câţi oameni ar fi murit... Are deci şi o
parte pozitivă, trădarea a avut rostul ei în bunul mers
al lumii, deci, nu este numai negativă... Întotdeauna,
punctul din care priveşti îţi dă verdictul care trebuie
rostit cu voce tare. Depinde pe ce parte te situezi,
cum spuneam, trădarea este de neimaginat atunci când
o păţeşti şi necesară când o comiţi...
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fragment din romanul Pe malul de lut al fluviului

(III)

Prietenul continuă să
vorbească mai calm, după
ce respiră adânc, cu gura
căscată, ca peştele ieşit

deasupra apei:
- Cartea-i o însăilare de doi bani, după părerea

mea, iar autorul nu-i decât un cretin care habar
nu are despre ce scrie. De exemplu, ce zice la
sfârşitul hârţoagei despre Teu nu stă deloc în
picioare. A fost arestat, foarte adevărat, dar
adaugă că nimeni nu a mai auzit de el după aceea.

- Şi nu-i aşa?
- Nu prea. Imediat după ce ăia de pe Chicuş

v-au caftit…
- Numai pe George l-au ars.
- Lasă-mă dracului să mănânc tot rahatul!, se

inflamă brusc Fane.
Adăugă, calmat, la fel de repede:
- Vorbesc eu acum, nu-i clar? Nu mă mai

întrerupe, că-mi bag picioarele! După ce George
şi-a luat-o nevinovat, tu cu Izu v-a ţi topit.
Adevărat?

- Indubitabil!, aprobă rânjind Corban.
Nu avea de gând să supere un om bolnav,

irascibil tot timpul, care era convins că nu mai
are de ce să trăiască. Timpul supărărilor de
altădată, când nu vorbeau cu anii, trecuse. Oricând
unul din ei ar fi putut da colţul, fără să ştie unul de
altul. Aşa gândea Corban, înghiţind jignirile care
altădată îl scoteau din sărite, răspunzându-i atunci
cu aceeaşi monedă şi jurându-şi să nu-i mai
vorbească vreodată. Aveau însă prea multe
amintiri comune legate de nebuniile tinere ţii, de
femeile din viaţa lor mai ales. Din păcate, se
întâmplase ca una  dintre acele femei să fie iubită
de amândoi, nu în acelaşi timp, evident.
Vrânceanu a luat-o apoi de nevastă şi asta nu
prea l-a făcut fericit pentru multă vreme. De câte
ori se îmbăta, îl apuca gelozia, nu conta că era
vorba de trecut.

- Ai căutat aseară în dicţionar cuvântul ăsta?,
îl întrebă sarcastic, alungându-i gândurile.

Continuă, după ce îl privi dispre ţuitor
câteva clipe:

- Dacă vrei să ştii, evenimentele s-au cam
precipitat atunci. La o săptămână după ce te-ai
uşchit, lăsându-l ca un laş pe George s-o încaseze
în locul tău, Teu a ieşit din frână1. M-am mirat că
a scăpat după numai un an, dar nu l-am întrebat
ce croşetase la pârnaie. Nu era treaba noastră

dacă-şi sifonase2 complicii din spargerea de la
depozitul din Piaţa Veche sau dacă hâise pe vreun
şantier al patriei, reducându-şi astfel cotolanii. Auzind
de la frate-său, Puiu, ce s-a întâmplat în lipsa lui, s-a
înnegrit la faţă. Ne-a adunat pe toţi, care au fost de
găsit, în curtea bisericii Precista, întrebându-ne dacă
nu vrem să-i aranjăm pe maramoii3 de pe Chicuş. În
acei ani, cel puţin un sfert dintre locuitorii străzii
Dumitru Chicuş erau evrei. Ştiu asta de la nea Şuli,
care a trăit cu bătrâna o vreme. Parcă ţi-am mai zis
că era evreu. Lucra la bâlci, iar când era în lovele,
ieşea mereu la interval, băgându-mi pe blat, să nu vadă
mama, câte o albastră4 în buzunar. Odată, când aveam
vreo zece ani, m-a luat cu el la restaurantul Olimpic,
unde cânta la acordeon Zăuşilă. Cu cine crezi că am
stat la masă? Cu Marele Iozefini, care venise cu circul
în oraş. Mai era cu noi un medic celebru din Galaţi,
scund şi borţos, nu mai ştiu cum îl chema. Iozefini se
cunoştea cu Şuli din tinereţe, erau cam în aceeaşi
branşă, dar la nivel diferit, se înţelege. Când doctorul
s-a ridicat ca să plece, după ce l-a lăsat să se
îndepărteze puţin, Iozefini a strigat după el,
întrebându-l dacă nu şi-a uitat ceva. Îi săltase portofelul
şi ceasul de la mână fără ca ciumetele5 să se prindă.
Bun băiat a fost nea Şuli, Dumnezeu să-l odihnească!
Mi-a ţinut loc de tată, dar s-a cărat din viaţă cam
repede. Prea era sugativă. Drojdier meseriaş, nene!
Turna numai tărie pe goarnă, de vin şi bere nu se
atingea. Asta l-a şi terminat. Cum îţi spuneam, Teu
ne-a mobilizat. „Bă, tâmpiţilor, trebuie să-i cotonogim
pe bulangii”, a mai adăugat el. Nu se punea problema
urii de rasă, să ne înţelegem, că doar aveam şi noi
evreii noştri, ştii bine, pe Bercu şi fraţii Beker. De
rivalitatea dintre două găşti era vorba. Numai că atunci
când a sunat adunarea, nu eram porniţi pe treabă
decât câţiva.

- Care anume?
- Eu, Teu cu doi dintre fraţi, Puiu şi Fuţi, Şoni,

Iezimea, care iniţial se dăduse la fund, dar când a auzit
că vine Şoni, a apărut şi el, ştii că erau aproape
nedespărţiţi, şi un purisan6, şofer de meserie, pe care
Teu îl cunoscuse mai demult, la ţuhaus7, Sile îl chema.
Ăsta, să nu-ţi vină să crezi, a venit la adunare cu o
dubiţă rablagită, ruginită pe la toate încheieturile, un
teveu8, îmi pare. Apăruseră teveurile pe atunci?

- He-he-he! Dacă spui că era ruginită, cred că da.
Pot să mă uit pe internet, dacă te interesează.

- Nu mai rânji fasolea9 că n-ai motiv. M-ai înnebunit
cu internetul ăsta! Crezi că te face mai deştept
calculatorul? Tot ciocârlan venit de la Mârla rămâi,
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n-avea grijă! Las-o jos! Era un microbuz, fără îndoială.
Ne-am suit deci cu toţii în maşină. Nea Sile, un tip
mărunţel, uscat şi crăcănat, cu freza linsă, pieptănată
într-o parte ca Hitler, şi cu meclă cenuşie de şobolan,
de pe care te fixau ochii lui mici şi spălăciţi de peşte
mort, a ţinut să ne spună că el nu se bagă la cafteală,
e doar şofer în afacerea asta. Parcă eram într-un film,
purtând un dialog, înainte de a ne duce să spargem o
bancă. Îţi dai seama ce forţoşi ne simţeam în maşina
aia? Ne dispăruse morcoveala ca prin farmec, dar
evitam totuşi să ne uităm spre Sile Şoferul, ai cărui
ochi ne cam băgaseră în răcori. Noroc că după ce am
demarat în trombă, crăcănatul privea impasibil prin
parbriz, ignorându-ne.

- Când s-a întâmplat asta, ziua?
- Mai spre seară. Teveul ne-a luat de pe Grigore

Ghica, chiar din faţa casei cu coloane, unde ai stat tu.
Am ieşit în Brăilei şi de acolo, prin strada Frumoasă,
am ajuns în Tecuci.

- Nu-i mai spune Frumoasă, ci Prelungirea lui
Traian, iar străzii Tecuci…

- Las-o moartă! Ştiu că-i zicea Întâi Mai,
deşteptule! Am luat-o la deal, spre unde apune soarele
în Galaţi, iar când am ajuns la Câinele Negru10, am
făcut dreapta pe o străduţă, ocolind Piaţa Nouă. Cunoşti
locurile, nu?

Ionel scutură binevoitor din cap. Prietenul îl fixă
de sub sprâncenele înfoiate, încercând să-i surprindă
vreun zâmbet ironic. Continuă, mulţumit de rezultat:

- Ştii, isteţule, după ce treci de spatele bisericii
Sfântul Haralambie, apare o bifurcaţie ca o furcă.
Prima stradă din dreapta, care duce în Traian, ca şi
cea din stânga, este Movilei, iar dintele din mijloc al
furcii e strada Dumitru Chicuş.

- Scuze, dar acum îi spune Nicolae Alexandrescu.
Nu-i nevoie să-mi desenezi planul oraşului, tot gălăţean
sunt şi eu.

- Serios? Ai venit de la Cucuieţii din Deal şi te dai
băiat de oraş? Dacă mă mai întrerupi o singură dată,
chiar mă şucăresc. Cum intrai pe Chicuş, pe dreapta,
era o fundătură, dacă îţi aminteşti. La capătul ei se
afla Căminul Cultural Şalom Alehem. Ne-am dat jos
din hârb şi am pornit la pas spre cămin. Vreo patru
gorobeţi stăteau pe trepte, jucând ceva pe lovele, poker
sau barbut, nu mai ştiu exact. Izu l-a ochit pe cel mai
pricăjit şi, nici una, nici două, jap! i-a ras ăluia o palmă.
Când ageamiii au sărit în picioare, ca Hopa-Mitică,
curva de Bercu s-a retras strategic, băgându-i la
înaintare pe Şoni şi Puiu Chitic. Teu i-a monitorizat,
gata să intervină cu vreun cap în gură, specialitatea
lui, dacă era nevoie, iar Fuţi şi Izu, împreună cu mine,
făceam galerie. După acelaşi scenariu s-au derulat şi
restul mardelilor. Suindu-ne în maşină, am demarat,
urcând strada. Ştii cât e de lungă. Cum zăream pe
undeva, la o intersecţie sau la vreo poartă, niscaiva
flăcăi, debarcam şi îi luam la poceală. Totul s-a
desfăşurat în viteză, ca să nu le dăm timp gagiilor să

priceapă ce li se întâmplă. Dar până la urmă şi-au
revenit, începând să se adune. Prea îi crezusem
tolomaci. Dacă am văzut că treaba-i groasă, ne-am
urcat repejor în teveu şi cărel11 poteca, nene! Am întors
maşina mai sus de Maternitate. Voiam să coborâm
până în 6 Martie, cum îi spunea Basarabiei atunci, dar
când am băgat de seamă că pe vadul străzii alergau
spre noi vreo zece flăcăi, supăraţi leoarcă, am cotit-o
urgent la stânga, pe prima stradă, Vulturului parcă-i
spune, nu-i aşa, inteligentule?

- Nici vorbă! Au rebotezat-o în Episcop
Melchisedec Ştefănescu.

- Să mori tu? Cum era să nu ştii? Mi se pare normal,
dacă n-ai altă treabă decât să umbli brambura pe străzi
cât îi ziulica de lungă. Cine poate oase roade! Deh,
asta e! Pe mine m-au lăsat picioarele, Ioane! După
cum îţi spuneam, nea Manivelă, şoferul cu ochii de
caracudă moartă, a băgat cărbuni, iar când am făcut
dreapta, pe Republicii, Fuţi ne-a zis că n-ar fi rău, dacă
Parcul Eminescu era în drumul nostru, să facem o
haltă acolo, poate-i găseam pe unsuroşii din banda
lui Jiglău.

Ionel Corban tresări. Interveni, îngustându-şi ochii:
- Ce treabă avea Fuţi cu ei?
- O luase peste bot, zilele acelea, spunea el, după

ce derbedeii îl prostiseră cu o cutie de pantofi, aparent
goală, pe care o plasaseră pe trotuarul din faţa parcului.

- În care era un cataroi, adăugă Ionel, verde
la faţă.

Trecuse mai bine de jumătate de veac, dar bătaia
cruntă încasată atunci, într-o situa ţie oarecum
asemănătoare, nu putuse s-o uite. Ura îndreptată
împotriva polonezului era la fel de vie.

- De unde, sufletul meu, ştii de pietroi?
Îi povesti ce păţise atunci.
- Ai ţinut ascunsă în tine treaba asta atâţia ani, fără

să spui? Eşti de groază, sandiliule12!
- L-au caftit pe Fuţi, ziceai?, întrebă Ionel,

schimbând vorba, simţind că e gata să facă explozie.
Puţin a lipsit să nu se ridice de pe scaun şi să plece.

S-a stăpânit însă. Erau prea bătrâni pentru noi supărări.

Note:
1 Închisoare (argou)
2 A sifona - a denunţa, a trăda (argou)
3 Evreii (argou)
4 Bancnotă de 100 lei
5 Fraier (argou)
6 Bărbat între două vârste (argou)
7 Închisoare (argou)
8 Dubiţă fabricată la uzinele Tudor Vladimirescu din

Bucureşti.
9 Fasole - dinţi; a rânji fasolea - a râde, a zâmbi (argou)
10 Magazin cu vopsele din Gala ţi
11 Fugi (argou)
12 Nebunule (argou)

(va urma)
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TOFAN, Liliana - graficiană şi artistă. S-a

născut la 5 decembrie 1977 în Galaţi. A absolvit
Liceul de Muzică şi Artă Plastică din oraşul natal
(1999), Universitatea Naţională de Arte, Secţia
Grafică, clasa profesorului Nicolae Alexi (2002)
şi Universitatea „Hyperion” Bucureşti, Secţia
Actorie (2009). Este membră a UAPR din 2003.
Expoziţii personale: „Nod”, Centrul de Afaceri
Timişoara (2010); Expozi ţie de grafică,
Cafeneaua artiştilor Teatrului Dramatic „Fani
Tardini” Galaţi (2014). Participări la expoziţii de
grup: „Opus”, Galeria UNA, Bucureşti (2002);
„Angelus Novus”, Galeria „Simeza”, Bucureşti
(2008); „Femeia”, Galeria Apollo, Bucureşti
(2009), Salonul de toamna al Filialei Galaţi a
UAPR, Galeriile de Artă „Nicolae Mantu” (2016,
2017); Salonul de vară al Filialei Galaţi a UAPR,
Galeriile de Artă „Nicolae Mantu” (2017).
Participări la tabere de crea ţie: Castelul
Corvineştilor, Hunedoara (2000, 2001), „Arta ca
viaţa”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2008).

Ca actriţă a colaborat cu Teatrul Naţional din
Bucureşti şi cu Teatrul „Excelsior”. La prima
instituţie a jucat în drama „Camerista” a
scriitorului austriac Hermann Broch, a cărei
premieră a avut loc în Sala Atelier la 27 noiembrie
2008 (Regia, Dan Stoica; Scenografia, Gabriela
Bondărescu-Catargiu). A jucat alături de

cunoscuta actriţă Florina Cercel şi a dat viaţă
personajului Hildegaard. La  Teatrul „Excelsior” a
interpretat-o pe Miţa din „Nenea Iancu povesteşte”,
adaptare dramatică de Ion Luchian în regia lui Victor
Radovici (premieră, 10 decembrie 2008). Aici a realizat
şi costumele alături de Ştefan Pârvulescu. A jucat şi

Autoportret
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în serialele TV „Narcisa sălbatică” (rolul unui doctor
ginecolog, producător Tandem Film, regizor - Mihai
Bauman) şi „În derivă II” (rolul avocatei Ioana Cernat,
producător HBO România, regizor - Constantin
Popescu).

Studiind la Universitatea Naţională de Arte din
Bucureşti cu Nicolae Alexi, unul dintre cei mai reputaţi
graficieni contemporani, Liliana Tofan,  în to ţi aceşti
ani care au trecut de la absolvire, a cultivat gravura şi
grafica în creion, în pastel şi în tehnici mixte, dar a
abordat şi pictura. Preferă linogravura, fiindcă
mărturiseşte artista, aceasta „poate fi mai mult decât
un procedeu grafic de multiplicare. În lucrările mele
găsesc mereu metode de a face unicat, placa în sine
de lino poate fi o lume, în care linia plus textura lăsată

de daltă fac ca lucrarea să fie irepetabilă”. Uneori,
foloseşte şi lemnul, tabla şi alte accesorii metalice. Este
o excelentă desenatoare, „cu o eleganţă a liniei ce
aminteşte de epocile de glorie ale graficii”, cum o
caracterizează criticul de artă Victoria Anghelescu
într-o cronică la expoziţia „Angelus Novus”. În creaţia
ei am remarcat mai întâi, ca un element fundamental,
prezenţa figurii umane într-o întreagă galerie de
portrete. Sunt chipuri de copii, de adolescenţi, de adulţi
apropiaţi artistei, dar şi ale altor modele, care lasă să
descoperim un ascuţit spirit de observaţie şi stăpânirea
unor mijloace diverse pentru exprimarea trăsăturilor
fizionomice şi psihologice ale personajelor portretizate.
Copiii din desenele graficienei sunt plini de gingăşie şi
candoare, ei privesc cu pupilele dilatate la lumea din

jur, înfăţişarea chipului lor este proaspătă, luminoasă,
aducătoare de linişte şi bucurie sufletească. Pe fiica
sa Sofia a imortalizat-o în nenumărate imagini în
decursul mai multor ani, începând din prima săptămână

Copilărie, linogravură

Dorinţă, linogravură şi metal pe lemn

Actriţa Florina Cercel
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de viaţă, surprinzând-o înfăşată, dormind, stând pe
burtă, zâmbind, cu pălăriuţă, în braţele mamei,
jucându-se etc. În portretele de adulţi şi-a imortalizat
tatăl (scriitorul Ioan Gh. Tofan), bunica, a reţinut
chipuri de actori, între care şi pe cele ale lui Ion Lucian
şi Florina Cercel, de tenori, sau ale unor persoane
apropiate. Uneori imprimă figurii personajelor accente
expresioniste („Tristeţe”, „Vis”). Adesea foloseşte
alegoria, prin portret personificând ziua şi noaptea,
lumina şi întunericul („Zi”, „Noapte”). „Autoportretele”
sunt de asemenea remarcabile pentru arta sa
portretistică. Îngerii care au format substan ţa
expoziţiei „Angelus Novus” nu au nimic din ceea ce
iconografia religioasă ne-a arătat despre aceste făpturi
cereşti, graficiana nu i-a reprezentat potrivit canoanelor
impuse de erminii, ci a urmărit crearea unui „înger
nou”, o îmbinare de fapt dintre uman şi divin. Aşa cum
sublinia şi Victoria Anghelescu, îngerii din gravurile

Lilianei Tofan „nu păstrează nimic din ingenuitatea,
din puritatea presupusă de statutul lor. Te afli mai
aproape de îngerii căzuţi decât de serafimi, mai aproape
de lumea terestră decât de aceea a proiecţiilor
mistice”. În schimb, Liliana Tofan lasă să vedem ştiinţa
sa în arta desenului, modul cum construie şte
personajele, linia fermă de contur, formele sintetice la
care ajunge, folosirea în aceeaşi compoziţie a unor
tehnici şi materiale diferite. Interesant în ansamblul
lucrărilor ei este şi peisajul „Galaţiul vechi”, unde urbea
natală este văzută de pe malul stâng al Dunării în timpul
dominaţiei Imperiului Otoman. Probabil că imaginaţia

ei a fost stimulată şi de frecventarea unor stampe aflate
în colecţiile speciale ale Bibliotecii „V.A. Urechia”.

Participând în ultimii ani aproape la toate saloanele
Filialei locale a UAPR, fiind alături de colegii ei de
breaslă la evenimente importante, Liliana Tofan îşi
manifestă iubirea faţă de oraşul natal şi locuitorii
acestuia, dovedind că doreşte, chiar dacă trăieşte în
Bucureşti, să fie o prezenţă activă în viaţa culturală şi
artistică a urbei dunărene.
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Icar, linogravură placă
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Deşi lipsesc unele nume importante pentru
mişcarea plastică gălăţeană (Eugen Holban,
Gheorghe Terescenco, Alexandru Pamfil, Nicolae
Einhorn, Anca Tofan, Liviu-Adrian Sandu), Salonul
de toamnă al Filialei locale a UAPR, găzduit de
Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”, este unul dintre
cele mai complexe şi mai bogate din ultimii ani,
atât sub raport cantitativ cât şi calitativ. Pe simeze
sunt expuse 45 de lucrări de pictură, sculptură,
grafică şi artă decorativă semnate de un număr
de 43 de plasticieni. Sunt lucrări de o mare
diversitate tematică şi stilistică, executate în tehnici
diferite, care demonstrează că membrii şi
colaboratorii care activează în această filială sunt
posesorii unui potenţial creativ superior, că se află
într-un progres evident şi că aprecierile de care
s-au bucurat la Bucureşti, Brăila şi Bacău, localităţi
unde au deschis expoziţii colective în acest an
sunt pe deplin justificate. Aprecieri care au venit
încă o dată şi din partea iubitorilor de frumos din
Galaţi, care în seara vernisajului (18 septembrie)
au fost prezenţi într-un număr rar întâlnit în Sala
„Nicolae Mantu. Artiştii care expun aparţin tuturor
generaţiilor, de la mai vârstnicii Marcel Bejan,
Vasile Neagu, Gheorghe Mihai-Coron, Teodor
Vişan, Nicolae Cărbunaru, până la mai tinerele
Irina Panţiru, Andreea Ionaşcu, Adriana Steriopol
şi Adriana Chebac.

Peisajul, gen îndrăgit atât de mult de artişti, îl
întâlnim în tablourile al căror autori sunt Sava David,
Gheorghe Miron, Sterică Bădălan, Neluş Oană, Liliana
Negoescu, Olimpia Ştefan şi Ioana Musinchievici. Sava
David glosează pe o temă foarte dragă lui, pădurea de
mesteceni, folosind o gamă coloristică ale cărei
principale atribute sunt rafinamentul, ritmul şi poezia
(„Gemeni”). Gheorghe Miron şi-a populat spaţiul
plastic al pânzei sale cu câteva gospodării ţărăneşti
surprinse în anotimpul estival, când natura este în
puterea forţelor sale telurice, iar verdele vegetaţiei
surâde de pretutindeni. Impresionează şi de această
dată minuţiozitatea cu care se apleacă artistul asupra
redării detaliilor („Amiază”). Sterică Bădălan, în
maniera sa semiabstractă, aduce un omagiu cromatic
peisajului din mirifica Deltă a Dunării („Amintiri din
Deltă”). „Căpiţele” lui Neluş Oană cuceresc prin
cromatica şocantă şi construcţia cu totul aparte a
formelor unui motiv foarte frecvent în pictura
românească. Liliana Negoescu este mai preocupată
ca altădată pentru culoarea intensă, într-o compoziţie
în care roşul, albastrul albul şi mai puţin auriu-ocrul
sugerează o confluenţă de ape („La porţile apelor”).
Sub semnul abstracţiei lirice evoluează Olimpia Ştefan,
mai discretă în culoare („Porţi spre abis”), şi Tudor
Ioan, un maestru la care pigmentul dobândeşte
strălucire şi sonorităţi muzicale. Jana Andreescu îmbină
elementele de peisaj cu cele de natură statică într-o
compoziţie echilibrată, uşor romantică, în care albastrul
şi albul domină suprafaţa pictată („Dimineaţă”). De
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Gheorghe Andreescu, Pretext cromatic
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forţa sugestivă a culorii profită şi Silvia Ichim („Când
cerul şi unda...”) şi Ioana Musinchievici („Cer”).

Florile, şi ele parte integrantă a naturii, constituie
motivul tablourilor semnate de Gheorghe Mihai-Coron
(„Flori”), Nicolae Cărbunaru („Flori de toamnă”),
Ştefan Axente („Maci”), Marian Şerban („Natură
statică cu narcise”), Marcel Bejan („ Armonii de
toamnă”) şi Irina Panţiru („Yesterday, Today and
Forever/ Ieri, astăzi şi pentru totdeauna”). Dacă primii
trei sunt mai explozivi, folosind o coloristică luminoasă,
vie, Marcel Bejan este mai sobru, urmărind mai mult
materialitatea buchetului şi a recipientului în care este
aşezat, Marian Şerban este mai discret, iar Irina
Panţiru aminteşte de pictura maeştrilor flamanzi,
pictând pe un fond închis cu o tuşă lisă, astfel că materia
picturală apare ca o masă compactă. Florile lor sunt
configurate cu sensibilitate, au candoare, prospe ţime
şi gingăşie.

Lucrările reprezentând portrete aparţin pictorilor
Cornel Corcăcel, Teodor Vişan, Raul Popa, Liliana
Tofan şi Andreea Remeny. Corcăcel reînvie un
personaj din mitologia antică, Artemis, zeiţa luminii
lunare şi a vânătorii, cea pe care Zeus a făcut-o regina
pădurilor. Chipul personajului plăsmuit de artist este

admirabil, nespus de frumos. Efigia zei ţei răsare
dintr-o vegetaţie abundentă, foarte discret configurată,
care contribuie la conturarea în spaţiu a chipului.
Executată în tehnica pastelului, Cărcăcel obţine şi aici
o transparenţă neobişnuită a materiei cromatice,
ajungând la efecte de mare rafinament, care
emoţionează şi face ca sufletul privitorului să vibreze
la un înalt diapazon („Artemis”). Teodor Vişan îl
prezintă în mărime naturală pe pictorul bucureştean
Tudor Meiloiu („Pictorul Tudor Meiloiu”), iar Raul Popa
aduce în prim-plan figura unei tinere femei care scrie
probabil o epistolă („Epic”). Ambii caută să realizeze
portretul psihologic al modelelor, pătrunzând cu forţă
realistă în forumul lăuntric al acestora şi
evidenţiindu-le anumite trăsături morale. Andreea

Remeny, în „Bustul de bărbat” care-l expune, utilizează
un desen viguros, bine precizat, care constituie o
osatură solidă pentru aplicarea culorii. Calităţi de foarte
bună desenatoare manifestă şi Liliana Tofan în
linogravura intitulată „Copilărie”, o lucrarea în care
artista şi-a portretizat propria fetiţă. Se simte dragostea
maternă, plăcerea cu care a căutat ca în expresia
chipului să-i reliefeze fragilitatea, gingăşia şi candoarea.
Ion Murariu-Neamţ prezintă un portret colectiv,
intitulat „Concert”. Muzica este o temă mai veche a
artistului, la care a revenit, materializând-o însă într-o
altă viziune şi cu o cromatică de mare intensitate, în
care galbenul solar şi oranjul sunt primordiale.
Remarcabil este şi faptul cum pictorul a reuşit să redea
concentarea protagoniştilor-instrumentişti din timpul
spectacolului. Printre personale care urmăresc
concertul, aflate în primul rând, distingem şi chipul
autorului tabloului. Gheoghe Andreescu dă viaţă unor

Gheorghe Miron, Amiază

Ion Murariu-Neamţ, Concert
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personaje cu aer fantastic, renunţând la culorile închise
cu care ne obişnuise, în favoarea unor tonuri luminoase,
calde, care alternează cu altele din gamă rece
(„Pretext cromatic”).

Andrea Ionaşcu („Interior inert”) şi Claudiu Radu
(„Ferestre”) construiesc în spiritul rigorilor geometrice;
Iulia Popescu se inspiră din zodiacul chinezesc („Anul
cocoşului”, „Inteligenţă”); Adriana Chebac, cu atestat
în pictura bisericească, eliberat de Patriarhia României,
compune în registre orizontale, realizând o lucrare cu
caracter decorativ, unde se simte influen ţa picturii
murale pe care o practică („Zestrea cavalerului”).
Adriana Steriopol abordează nudul feminin într-o
manieră mai puţin uzitată („Tors”), iar Vasile Neagu
ni se dezvăluie ca fiind acelaşi cunoscut liric discret,
cu o cromatică potolită, rafinată, izvorâtă parcă din
poezia simbolistă („Fătă titlu”). Cornelia Burlacu
(„Dedublare”), Şerban Tudor („The world of”) şi
Mihaela Brumar („Semn paradoxal”) îşi realizează
lucrările de grafică într-un registru oarecum abstract,
dovedind calităţi de compoziţie şi de buni desenatori.
Florian Doru Crihană, cu umoru-i caracteristic, nu uită
că profesia pentru care s-a specializat prin studii este
cea de inginer naval, îndreptându-şi şfichiul satirei către
domeniul pe care l-a părăsit de câţiva ani buni, acum
nu tocmai strălucitor ca-n alte vremuri („Constructorii
de nave gălăţeni”).

Arta decorativă este prezentă în expoziţie prin
lucrările Sorinei Vădeanu („Seminţe de albastru”), o
tapiserie tridimensională, de mici dimensiuni, executată
din pâslă, şi Simonei Pascale („Grădina”), tapiserie
parietală, în care pe materialului textil pictat în culori
vii se intervine cu fragmente de dantelă şi mărgele,
realizându-se un ansamblu foarte plăcut ochiului.
Sculptura aparţine plasticienilor Relu Angheluţă,
Valentin Popa, Adrian Vădeanu, Sergiu Dumitrescu
Jr., Lucian Jitariuc, Eduard Costandache şi Horia

Suceveanu. Toţi cei şapte artişti se exprimă în limbajul
specific fiecăruia, delicateţea şi supleţea formelor şi
volumelor lui Relu Angheluţă („Feminitate”) şi Horia
Suceveanu („Mândrie şi prejudecată”) coexistă în
acelaşi spaţiu cu barochismul „inimii” lui Sergiu
Dumitrescu („Anima X”), cu asprimea metalului sudat
din sculpturile lui Eduard Costandache („Titirez cu
manivelă”) şi Valentin Popa („Săgetătorul”), cu
robusteţea cubistă a „Cuplului” lui Lucian Jitariuc sau
cu hieratismul personajelor din sculptura în marmură
albă a lui Adrian Vădeanu („Oamenii de lângă noi”).

În anul 2018 se vor împlini 70 de ani de când la
Galaţi a început o mişcare plastică organizată, datorată
în primul rând lui Nicolae Mantu, Dorothea (Lola)
Schmiere-Roth, Nicolae Spirescu, Gheorghe
Levcovici, Elena Hanagic, iar expoziţiile organizate
anual au condus în 1951 la coagularea şi înfiinţarea
Cenaclului Artiştilor Plastici, nucleu din care s-a
dezvoltat actuala filială (nume luat în 1968). Salonul
de toamnă din acest an este un semn de bun augur şi
un preludiu la organizarea în viitor a unor manifestări
aniversare prin care să se cinstească memoria unor
înaintaşi care şi-au făcut o profesie din cultivarea şi
promovarea frumosului, căutând ca prin arta lor să
slujească cele mai înalte idealuri ale umanităţii şi să-i
facă pe semenii lor mai buni şi mai receptivi la tot ce
se întâmplă în jurul lor. Salonul de toamnă din acest an
este o nouă mărturie că plastica gălăţeană are
reprezentanţi de valoare, care au expus nu numai pe
plan local şi naţional, dar şi în afara graniţelor ţării, că
înregistrează câştiguri importante cu fiecare nouă
manifestare publică, dovedind că artiştii de aici ţin pasul
cu evoluţia picturii, graficii, sculpturii şi artei decorative
contemporane, fiind promotorii unei arte realizată la
cote valorice pe măsura căutărilor şi eforturilor făcute
pe plan naţional. Păcat că sala Galeriilor de Artă
„Nicolae Mantu” nu oferă un spaţiu mai generos, care
să dea posibilitatea artiştilor expozanţi să participe cu
un număr mai mare de lucrări, fapt care ar fi benefic
atât pentru ei înşişi, cât şi pentru publicul doritor să le
cunoască opera!

Cornel Corcăcel, Artemis

Neluş Oana, Căpiţe
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