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Manolache Costache Epureanu
Personalitate istoricã naþionalã, Manolache Costache Epureanu descindea din 

familia de mari boieri Costache, ai cãrei reprezentanþi au dominat, alãturi de alte 
neamuri, istoria socialã a Moldovei în veacurile XVII-XIX.

Pãrinþii lui Epureanu au fost: marele vornic Ioan Costache ºi Catinca 
Negre, rudã apropiatã a lui Costache Negre (Negri). Manolache ºi fratele sãu 
Grigore au fãcut studii superioare la început în Franþa, apoi în Germania, la 
universitãþile din: Heidelberg, Göttingen, Iena. Amândoi fraþii au obþinut 
primii din tinerii români din epocã titlul de doctor în drept la Iena, 
aserþiune doveditã de diplomele lor care se aflau în vechiul conac de la 
Epureni.

Dupã terminarea studiilor, în anul 1846, Epureanu a fost numit 
prezident al Tribunalului Tutova, unde a fost apreciat pentru 
corectitudine ºi profesionalism. S-a remarcat împreunã cu Al.I. Cuza, 
fraþii Rosetti ºi alþi tineri boieri în miºcarea opoziþionistã din ultimii 
ani ai domniei lui Mihail Sturdza (1834-1849) ºi în evenimentele 
revoluþionare de la Iaºi din martie 1848. Exilat, a participat la 
revoluþiile românilor din Banat, Transilvania ºi Bucovina.

Urmãtoarea etapã a activitãþii sale politice a fost perioada 
pregãtirii ºi înfãptuirii Unirii Principatelor. Ca o recunoaºtere a 
meritelor sale locuitorii Tutovei l-au ales, în anul 1857, deputat în 
Adunarea Ad-hoc a Moldovei. Prieten ºi colaborator al domnitorului 
Al. I. Cuza, Epureanu a fost numit de cãtre acesta ca prim-ministru la 
Iaºi în perioada 1860-1861.

Dupã abdicarea lui Cuza, Epureanu ºi-a continuat atât activitatea 
politicã, cât ºi cea administrativã. A mai deþinut funcþia de prim-
ministru în: 1869, 1870 (guvernul „Cloºca cu puii de aur”) ºi 1876. În 
ultima sa guvernare, Epureanu, împreunã cu Mihail Kogãlniceanu, 
ministru de externe, a acþionat în vederea realizãrii Independenþei pe cale 
diplomaticã prin cunoscutul memoriu adresat puterilor europene.

Conservator ca origine ºi concepþie a fost, de fapt, un conservator de 
nuanþã liberalã, ceea ce i-a atras vehemente critici de la ambele grupãri 
politice. Lui Epureanu i se datoreazã reorganizarea cluburilor conservatoare ºi 
înfiinþarea, de fapt, a Partidului Conservator în februarie 1880. Ca preºedinte, 
primul preºedinte al Partidului Conservator, a activat pentru puþin timp pentru cã, 
mãcinat de boalã, s-a sfârºit la 19 septembrie 1880 la Schleangenbad, în Germania.

Drd.prof. Elena Monu, preºedintele Academiei Bârlãdene

(22 aug. 1824 - 19 sept.1880)



Mihai Eminescu - un dascãl de limbã 
româneascã în presa vremii

Vasta culturã a poetului, cât ºi românesc de Vasile Petri”, publicat în 
diversele ocupaþii puse întru totul în Timpul, 28 aprilie, 1878, apud Mihai 
slujba culturii naþionale ºi cultivãrii Eminescu, Opere X, Editura Academiei 
limbii române l-au consacrat ca „om R.S.R., Bucureºti, 1989, pag.84).
deplin al culturii româneºti”, cum avea În acelaºi articol întâlnim 
sã-l numeascã Constantin Noica. comentarii minuþioase în ceea ce 

Activitatea publicisticã a lui Mihai priveºte unele probleme de foneticã. 
Eminescu a constituit unul din factorii Eminescu este unul din primii filologi 
importanþi în ilustrarea concepþiilor ºi care au vorbit despre caracterul 
ideilor filologice ale acestuia, prin plenison al vocalei [a], într-o vreme în 
combaterea exceselor inovatoare, a care normele scrierii grupurilor de 
limbajului cosmopolit ºi a modului în diftongi oa ºi ea erau o, vocalic pentru 
care era folositã limba în presã, teatru, diftongul oa ºi, respectiv, e, vocalic 
ºcoalã ºi literaturã. pentru diftongul ea. Acest fapt era 

Datã fiind importanþa limbii frecvent întâlnit din cauzã cã vechea 
naþionale, poetul s-a preocupat de unitate ortoepicã nu era încã stabilitã, 
stabilirea normelor literare ale limbii, dupã afirmaþiile poetului, iar autorul 
proces ce presupune un sistem abecedarului întrebuinþeazã „încã ó ºi é 
ortografic ºi ortoepic bine închegat. în loc de oa ºi ea, deºi în aceste unitãþi 
Eminescu considera ortografia ºi de sunet partea pe care tonul e tocmai a 
ortoepia o problemã fundamentalã în ºi nu o sau e. O ºi e nu sunt decât 1/4 a 
educaþia culturalã a poporului român, sonului deplin, iar a este întreg. Aceste 
de aceea sancþiona pe cei care puneau la pãtrimi de son au aceeaºi cantitate ca ºi 
îndoialã unitatea limbii române ºi pe cei i consonans din iatã, iapã, iarbã. Un 
care din considerente etimologizante semn cã e astfel e pronunþia vie, care a 
impuneau un sistem ortografic propriu. eliminat aceste pãtrimi; cãci din þearã, s-
Din aceastã perspectivã, Eminescu au fãcut þarã, din featã-fatã, din afoarã-
administreazã o lecþie asprã de afarã („Nou a-b-c-dar românesc de Vasile 
gramaticã autorului Abecedarului Petri”, Mihai Eminescu, op.cit.).
românesc, Vasile Petri. În afara faptului Remarcãm cã Eminescu nu s-a 
cã abecedarul era o noutate în literatura preocupat doar de semnalarea 
didacticã a vremii, deoarece separa problemelor fonetice întâlnite, ci ºi de 
învãþatul scrisului de cel al cititului ºi evoluþia istoricã a sunetelor limbii 
începea cu cel dintâi, totuºi pãcãtuieºte române cu transformãrile fonetice ce au 
printr-o serie de greºeli de naturã avut loc în timp.
ortograficã, semnalate ºi combãtute de Poetul combate, de asemenea, 
poet, dar mai ales prin faptul cã, adept „scrierea aºa-numitelor sunete derivate 
al etimologismului, autorul propune o cu semnul sunetului originar din care 
ortografie subordonatã acestui derivã. Aºa d când avem echivalentul lui 
principiu în ideea unitãþii ortografice a în z ni se pare de prisos. În genere 
limbii române: de exemplu, înlocuirea întrebãm ce are a face originea, 
lui ã cu a; cuvântul saraturã este etimologia unui sunet cu scrierea lui? 
considerat formã ortograficã corectã, Nimic. Cum va scrie autorul - pentru a 
deºi „auzul” românesc dicteazã forma pune în evidenþã - sunetul j, când derivã 
„sãrãturã”. din z + i consonans? Astfel englez face 

Atitudinea criticã manifestatã de pluralul engleji, verbul a putrezi dã 
poet împotriva purismului îi serveºte ca naºtere substantivului putrejune. [...] Un 
mijloc de ilustrare a tezaurului istoric al exemplu ºi mai ciudat Ch(x) se preface 
limbii române, a realitãþilor statornicite în limba noastrã înaintea lui i 
în structura limbii vii, a bogãþiei de consonans în º, de exemplu: Leach, Leºi; 
„locuþiuni ºi proverbe, cântece ºi Ierarch, Ierarºi, º.a. Dorim a ºti cum ar 
poveºti”, pe care „învãþaþii au nãvãlit sã scrie d. Petri pe acest º ca sã vadã din ce 
stingã de pe faþa pãmântului acea sunet originar derivã” („Nou a-b-c-dar 
minunatã operã la care contribuise românesc de Vasile Petri”, Mihai 
milioane de capete, în mare parte foarte Eminescu, Op.cit.). În continuare 
bine formate, ºi zeci de cãrturari cu bun Eminescu dezvoltã ideea cã procesul de 
simþ ºi auz credincios [...]. Cel mai mare formare a limbii nu a fost unul 
noroc pentru bãtrâni - precizeazã poetul sincronic, „prin convenþie”, ci unul 
- a fost desigur acela de a nu ºti diacronic, iar limba „trebuie sã pãstreze 
latineºte. Luând limba astfel cum acest caracter” pentru a pune în valoare 
crescuse în propria ei individualitate, spiritualitatea ºi tradiþiile culturale ale 
bãtrânii au creat o ortografie pentru poporului român.
români ce nu are pãreche în nici una din Prof. Diana Stoica
limbile moderne” („Nou a-b-c-dar 

(27 nov. 1885 - 1 sept. 1944)

Sunt şase decenii de la trecerea în nefiinţă a 
marelui scriitor, prozator şi dramaturg deopotrivă, 
om de rară cultură, membru al Academiei Române.

Comemorăm evenimentul prezentând 
succint ultima sa creaţie epică, romanul Amândoi, 
dar nu şi ultima pe scara valorii literare.

C o n t u r u l  
romanului Amândoi 
este schiþat la Valea 
Mare, lângã Piteºti, 
într-o zi de luni, 12 
octombrie 1936. 
Încã nu-l titrase, 
derulând subiectul 
cu începutul de 
f r a z ã :  „Pen t r u 
romanul poliþist - 
e r o u l  A g a t h a  
Vasiliu”. ªi firul 
acþiunii curge mai 
lesne, precedatã de 
mãrturisirea cã lucrurile la Gorila, alt roman 
început, „merge greu. Lenea ºi lipsa de liniºte”. 
Mãrturisirea, în continuare, este terifiantã: 
„Numai când sunt singur sunt capabil sã stau toatã 
ziua ºi noaptea la masa de scris, sã dobândesc 
patima hârtiei albe”. Dar tot în aceeaºi zi de 
octombrie, schiþeazã planul unui alt roman: 
Minunea minunilor, gândit mai demult, dar 
abandonat definitiv, deºi îl contractase la Editura 
„Adevãrul”, pentru care încasase deja un avans de 
bani.

Trei ani mai târziu, într-o sâmbãtã, 1 iulie 
1939, la Bucureºti, acasã, noteazã în jurnal: „Azi 
am încheiat [contractul] principal cu [Editura] 
«Socec», pentru romanul Alibi”, cum fusese titrat 
Amândoi pe masa de lucru în plin ºantier de 
creaþie. (În aceeaºi zi, îi venise contractul de la o 
editurã francezã pentru apariþia romanului Ion). Se 
apucã de muncã la Amândoi, scriind în Jurnal: 
„Cred cã sunt pe calea cea bunã” (12 iulie 1939), ca 
o lunã dupã aceea sã declare plin de încredere: 
„Niciodatã n-am avut o carte atât de complet fãcutã 
în cap ca acuma Alibi sau cum îi voi zice. ªi, totuºi, 
nu lucrez cu sporul ce s-ar cuveni... Nu-mi place 
încã mersul. Trebuie un ritm mai viu ºi o accelerare 
fãrã a cãdea în goliciunea romanelor poliþiste. 
Pãstrând tehnica «hiletantã», trebuie menþinutã ºi 
substanþa deplinã. Asta ar face interesul ºi preþul 
cãrþii. Eroina poate sã iasã bogatã în toate 
privinþele. ªi, mai ales, încãrcatã de mistere. Dacã 
o ucigaºã ºi sinucigaºã poate rãmânea nejustificat 
purã pânã la capãt, adicã dacã în ciuda crimei poate 
sã fie albã? (14 august 1939)”.

La începutul anului urmãtor (miercuri, 10 
ianuarie 1940), la Valea Mare, unde cu patru ani 
mai înainte schiþase nucleul romanului Amândoi, 
Liviu Rebreanu nota descãtuºat, în Jurnal: „Acuma 
am terminat Amândoi, noaptea spre joi, la 3 1/2 
dimineaþa. O încercare de roman criminal-
literalizat. Cred sã fie interesant. Pentru mine e 
Solomia care, deºi aici apare oarecum fragmentar, 

Liviu Rebreanu
Mircea COLOŞENCO

continuare coperta 4
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Prof.  Mihai LUCA

Bârladul şi Fălticenii
Contribuţii remarcabile în folcloristica românească

Note de studiu

populare revista „Ion Creangă”, apărută la Bârlad Prin anii 1955 profesorul universitar Gheorghe Bârladul la sfârşitul secolului al XIX-lea avea 
între 1908 şi 1921, continuatoare a ideologiei Agavriloaie, ginerele lui Garabet Ibrăileanu, ne „un liceu, Liceul Codreanu, cu o bibliotecă, un 
fălticenene de la „Şezătoarea”, dar şi cu alte strecura în cursul său unele legende literare printre gimnaziu real, o şcoală normală, o şcoală de meserii 

3) care şi aceea a salvării manuscriselor lui Ion contribuţii de seamă . De altfel, fondatorii, ca şi pentru băieţi, una pentru fete, 6 şcoli primare de 
Creangă prin cumpărarea acestora de la un băcan colaboratorii de prestigiu de la „Ion Creangă” băieţi... 5 de fete, 2 pensionate de fete şi câteva 
care le folosea la împachetarea articolelor dintr-o veniseră sau îşi aduseseră o contribuţie de prestigiu societăţi culturale”* iar Fălticenii, pe atunci capitala 
prăvălie a Iaşului la începutul secolului trecut. de la revista mamă, „Şezătoarea”.jud. Suceava, o populaţie de 8476 „suflete”. „În 
Cumpărătorul nu era altul decât viitorul membru de Fălticeni se află: gimnaziul clasic Alecu Donici 
onoare al Academiei Române în 1948, K.T. înfiinţat în 1870, frecventat de 145 elevi... două 
Kirileanu.şcoale primare de băieţi şi două de fete... o şcoală de 

Se cuvine ca să fie studiată monografic viaţa şi croitorie...” **.
activitatea acestui foarte valoros şi mai mult decât Până în deceniul al patrulea al secolului trecut 
modest cărturar.au apărut în Bârlad 20 de publicaţii din care aproape 

Paginile revistei „Ion Creangă” s-au bucurat de jumătate n-au depăşit un an, pe când în Fălticeni 
colaborarea unor savanţi de seamă din lingvistica, erau 5 publicaţii, adică un sfert faţă de oraşul cu care 
filologia şi folcloristica europeană, precum I. Jarnic întreţinea relaţii culturale de elită.
Urban, profesor la Universitatea din Praga, Gustav Efervescenţa spirituală, nu fără o intensitate 
Weigand autorul lucrării valabile şi astăzi „Atlas des aparte în Bârlad, în cele două oraşe merită toată 
dacorumänischen Sprachgebietes”, Leipzig, 1909, atenţia celor care se ocupă de istoria culturii noastre.
lingvist care aprecia astfel prestigioasa publicaţie: Am oferit aceste coordonate pentru a se 
„...felul cum dirijaţi revista dv., află toată aprobarea întregi mai bine climatul cultural din perioada la care 
mea. Aş dori însă să se publice din când în când ne referim în cele două aşezări urbane 
despre terminologia agriculturii, lăptăriei, a ţesutului, moldoveneşti.
etc., din diferite ţinuturi care pentru noi filologii ar fi de Studierea folclorului românesc a constituit o 

8)mare folos” .preocupare constantă, mai ales din doua jumătate a 
Rolul şi contribuţia remarcabilă a lui Tudor secolului al XIX-lea. Evenimentul care a circumscris 

Să amintim câteva nume: Mihai Lupescu (n. Pamfile s-au bucurat de o mai atentă cercetare, dar în bună parte cercetările în acest domeniu a fost 
Bogdăneşti-Suceava), absolvent al Şcolii normale nu se poate vorbi de aspectul exhaustiv al apariţia în anii 1852 şi 1853 a culegerii de folclor a lui 
„Vasile Lupu” din Iaşi în 1884, acum 120 de ani, când investigaţiei.Vasile Alecsandri.
prietenul şi mentorul său în bună parte, Artur Gorovei Am publicat aceste câteva note cu dorinţa de a „Când în 1892 apărea, în Fălticeni, cea dintâi 
(n. 1864, acum 140 de ani la Fălticeni), debutează cu fi o invitaţie pentru tineretul studios din această urbe revistă de folclor «Şezătoarea», folcloristica română 

4)
1) cimilituri în „Revista populară” a lui Moses Gaster  cu atâtea aspecte ale vieţii culturale încă se afla într-un moment de mare dezvoltare” .

savant autentic de mare ţinută intelectuală care s-a neexplorate şi cu gândul că pot apărea lucrări de B u c u r â n d u - s e  d e  
stins din viaţă la Londra acum 65 de exegeză la înălţimea înaintaşilor.longevitate deosebită „Revista 
ani, în 1939, având aceeaşi soartă pentru tradiţiuni populare” îşi 
cu alt mare confrate şi patriot Lazăr Note:încetează activitatea în 1931. 
Săineanu de la a cărui naştere au * „Marele dicţionar geografic al României”, I, „Şezătoarea” este una dintre cele 
trecut 145 de ani şi şi-a găsit sfârşitul Bucureşti, 1898 şi ** vol. III, 1900. Cf. I. Hangiu, mai importante reviste de folclor, 
la Paris acum 70 de ani, în 1934. „Dicţionar al presei literare româneşti”, 1987.care, de-a lungul celor 37 de ani, a 
Pasiunea pentru folclor a lui Lazăr 1. Gheorghe Vrabie, „Folcloristica română. întreţinut prin strădania lui 
Săineanu se datorează lui Petre Evoluţie. Curente. Metode”, E.P.L., 1968, Gorovei, o largă corespondenţă cu 
Ispirescu pe care-l frecventa asiduu, pag.271.peste 220 de colaboratori. Indicele 
lui Moses Gaster, devenit acum 75 2. I. Hangiu, „Dicţionar al presei literare în tocmi t  în  1931 c las i f ică 
de ani membru de onoare al româneşti, (1790-1982). Argument”, de Ion materialele publicate astfel: 
Academiei Române şi lui Al. Cihac, Dodu Bălan, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Lumea fizică, Lumea spirituală, 
autorul primului dicţionar etimologic Bucureşti, 1987.Omul şi viaţa omenească, Viaţa 
al limbii române terminat acum 125 3. Celor două publicaţii le-au fost consacrate şi intelectuală, Cântece bătrâneşti, 
de ani, în 1879. lucrări de doctorat. Petru Ursache în colecţia Cântece de lume, Elemente 

Mihai Lupescu, după anii de „Universitas” a Editurii Minerva, colecţie folclorice în poveşti şi Tradiţii 
apostolat la Broşteni 1884-1898, destinată cu precădere apariţiei unor populare”.
unde învăţase I. Creangă, unde asemenea cercetări semnează cartea În aceeaşi publicaţie Mihai 
fusese judecător Artur Gorovei după “Şezătoarea în contextul folcloristicii”, Lupescu colabora cu „Apel către învăţători” (vol. 1) 

ce suplinise ca profesor un an la Bârlad (1889-90) şi Bucureşti, 1972, iar prof. Dumitru Marin îşi ia „Medicina populară”, „Pluguşorul” (vol.3), „Botanică 
devenit membru de onoare al Academiei în 1940, se doctoratul la 57 de ani, în 1998 cu teza „Tudor populară” vol. 15.
stabileşte la Bârlad, ca director al Orfelinatului Pamfile şi revista «Ion Creangă»”. Cf. Petru În paginile „Şezătorii” citim studii semnate de 

5)agricol din Zorleni 1898-1920 . Necula, Mihai Ciobanu, „Dict. personalităţilor Barbu Delavrancea (vol. 18), „Povestea poamelor” 
La prestigiul şi atmosfera de preocupări vasluiene”, Ed. „Cutia Pandorei”, Vaslui, 2001.de Moses Gaster, „Meşterul Manole în literatura 

temeinice în studierea folclorului o contribuţie aparte 4. Iordan Datcu, S.C. Stroescu, „Dicţionarul bulgară, Tudor Pamfile, „Cântece”, junimistul Miron 
o are K.T. Kirileanu născut, providenţial, la Broşteni folcloriştilor. Folclorul literar românesc”. Cu o Pompiliu colaborează cu „Poezii populare”, iar K.T. 
în martie 1872, devenit, printre altele şi custode al prefaţă de Ovidiu Bîrlea, Ed. Ştiinţifică şi Kirileanu semnează trei articole despre Ion 
Bibliotecii Universităţii din Iaşi (1897-1900), enciclopedică, Bucureşti, 1979.Creangă: „O nouă ediţie a scrierilor lui Ion Creangă”, 
magistrat la Broşteni, unul dintre întemeietorii 5. Postum s-a publicat din bogata sa colecţie „Notiţe asupra manuscriselor lui Ion Creangă” şi 
revistei „Ion Creangă” după ce a fost redactor la antologia „Tei legănat” (Ed. Junimea, 1975 cu o „Cuvinte din «Amintirile» lui Ion Creangă”.
„Şezătoarea”. prefaţă de Petru Ursache).„Eforturile lui Artur Gorovei de a da publicităţii 

Acum 75 de ani a publicat la Fundaţia 6. L. Kalust ian, „Facsimile”,  Bibl ioteca un vast material de provenienţă populară sunt 
„Ferdinand” unde a fost secretar (1930 - 35 „ediţia „Eminescu”, Ed. Eminescu, 1975, pag. 173-demne de laudă, acesta însuşi mărturisind: «...am 
«Operelor» lui Creangă (cea mai desăvârşită dintre 174.fost mânat de dorul de a contribui, cum şi cât mi-a 
toate câte s-au publicat şi la care ai ostenit mai bine 7. Iordan Datcu, S.C. Stroescu, op.cit.fost cu putinţă, la înălţarea poporului meu, 
de patru decenii)”. Pentru Titu Maiorescu K.T. 8. „Ion Creangă”, IV, nr. 3, pag.68. Cf. Gh. Vrabie, dezgropând şi dând la iveală comoara din sufletul 

6)  Kirileanu , face parte dintre „acei care au mai mult „Bârladul cultural”, Buc., 1938, pag. 244 şi prof. unui neam amărât. Dacă este vreun folos ceea ce 
2) înlăuntru decât în afară” şi „îl consulta adesea ca pe Mihai Luca, „Probleme de limbă în revista am făcut, îşi vor spune alţii cuvântul»” .

unul din cei mai erudiţi folclorişit ai pocii: «Ei, ce zice bârlădeană «Ion Creangă»” în „Şcoala În ordine cronologică dar şi ca importanţă se 
şi fiul poporului, cunoscător al sufletului de la bârlădeană”, decembrie 1972, pag. 128 şi urm.înscrie cu temeinicie în rândul periodicelor celor mai 

7)sate»” .valoroase pentru studierea limbii şi literaturii 



Trãiesc astãzi, prin voia sorþii, o Spiritul românesc la anul 1998 ºi-a doreºte sã fie învinuit cã „bate câmpii 
dublã nostalgie a eternei reîntoarceri. mai adãugat o carte de analize ºi cu graþie!”. Trage o linie autoritarã ºi 
În memoria mea afectivã se aflã douã interpretãri de texte literare. Unificând credibilã în deschiderea operei pânã la 
clipe cu aceeaºi semnificaþie: prima, în particularul, sintetizându-l în general, un anumit prag (Umberto Eco). Tocmai 
conþinutul ei, este din 1968 ºi pãstreazã aplicând teoria la text ºi textul la teorie, întrucât înainte s-a aplecat stãruitor 
chipul unui profesor de româneascã, al spiritul profesorului Constantin asupra multor cãrþi. De aici siguranþa 
unui om „aºa cum a fost”, Constantin Parfene a dovedit incontestabile calitãþi lecturii critice, asimilarea operelor în 
Parfene ºi a doua, aºa cum l-am învãþat, de fin analist al structurilor interne ale profunzime, fãrã impresionisme 
moment care se condenseazã ºi unor opere de preferinþã ºi de referinþã, aleatorii. Cu un gust estetic fãrã eratã, 
prefigureazã un amfiteatru în idee. de la poemele lui Mihai Eminescu spiritul sãu e pãtruns de adagiul 

Constantin Parfene avea un profil Docendo Discimus, altfel spus numai 
sensibil avântat în seninãtate, în forma dacã tu însuþi înveþi mereu poþi sã ai 
superioarã a contemplativitãþii pe care dreptul sã-i înveþi ºi pe ceilalþi. ªi nici nu 
în tainã îl asemãnam cu acela al ai posibilitatea ºi nici cãderea sã o faci, 
poetului romantic german Heinrich aristotelic vorbind, dacã nu dovedeºti 
Heine, determinându-mã sã recit în aceasta prin explicaþii. A explica 
gând niºte versuri care au rãmas inculcã ideea unei îndelungi frãmântãri 
cunoscute ºi necunoscute: „Din codri anterioare, a unei meditaþii îndelungi în 
norvegi sãlbatic voi smulge un cedru/ În articulaþiile operei (clasicã observaþie 
Etna sã-l cufund,/ în lava din gâtlejul ei/ cronicãreascã, dacã mã gândesc la 
ºi cu slove de foc voi scrie pe cer: Agnes, Miron Costin, cel ce ne atenþiona cã „a 
te iubesc!” citi ºi a nu înþelege iaste a vântura 

Spunem la superlativul absolut vântul ºi a fierbe apa”).
expresiv „floarea florilor”, „frumoasa Modalitãþile de organizare a 
frumoaselor”, ºi cred cã ºi în domeniul reprezentãrilor sale critice se supun 
învãþãmântului existã personalitãþi psihologiei asociaþioniste, pornind de la 
cãrora li se cuvine definiþia supremã - Roman Ingarden (Studii de esteticã), 
profesor al profesorilor. Constantin de la factorii afectivi, intelectuali, 
Parfene este unul dintre aceºtia. ajungând pânã la zona inconºtientului, 
Neatins de vanitãþile unor semidocþi la obsesii, pentru a evidenþia tonalitatea 
provinciali ºi centrali, mulþi dintre ei afectivã unitarã a unui sistem imagistic 
fãrã altã operã decât douã-trei chinuite dintr-o operã. Dar nu-l ignorã nici pe 
pãginuþe, însã aruncând în ochii plebei Jean Paul-Sartre (Imaginea poeticã 
aroganþa persuasiv-paranoicã ºi („Bolnav în al meu suflet”, „Când este puterea magicã de a evoca ceva 
insidioasã, ipostazã a sacului biblic pe priveºti oglinda mãrei”, „Veneþia”) la absent) sau pe Maurice Blanchot, cel 
care nu-l mai pot umple cu sicli de poemele blagiene („Stã în codru fãrã din Spaþiul literar, pentru care opera 
argint, Constantin Parfene a fost un om slavã” ºi „Pasãrea U”), de la povestirea este „un limbaj ce se vorbeºte pe sine 
care nu a fãcut compromis cu sinele lui, voiculescianã („Lostriþa - o poveste pornind de la propria lui absenþã”. 
n-a acceptat compromisul decât cu fantasticã de dragoste”) la „Oltul” lui Cartea numitã „Receptarea poeticã” 
Ideea. A urmãrit rigoarea, disciplina ºi Octavian Goga, la Mircea Eliade (Mãrci instruieºte în lucruri mari! Se bazeazã 
sensibilitatea, pe tabla legii, atât cât i s-a ale insolitãrii fantasticului în „La pe macrounitãþi structurale, un fel de 
fost dat sã se întâmple în limba românã, Þigãnci”) pânã la „Întrebãri - o metalimbaj al unui limbaj care se are ca 
a cãrei idealitate a scris-o de la stânga la sistematologie poeticã a timpului obiect în funcþie de ce este, o gramaticã 
dreapta ºi de la dreapta la stânga. I-a (Nichita Stãnescu)” ºi „Jeu D'Amour” a poeziei. Constantin Parfene, profesor 
fost scris ºi-n frunte pus sã râvneascã la (Maithuna) lui Cezar Ivãnescu. al profesorilor, descoperitor ºi de 
metodã, decenii la rând, a fost mentor al De regulã, autorul îºi explicã talente literare, între alþii ºi pe mine, cel 
unui excelent manual de limba ºi metoda de abordare modernã de faþã, are justeþea crit icã 
l it eratura românã. Opera sa: (semioticã, semicã, structuralistã), dar maiorescianã, ca o tinereþe veºnicã.
„Literatura în ºcoalã. Contribuþii la o nu uitã nici tradiþia, dupã care o implicã Dar evocarea unor idei cuprinse 
didacticã modernã a disciplinei” (1977), în text ºi-ºi conduce bisturiul într-o carte naºte în memoria noastrã, 
„Compoziþiile în ºcoalã. Aspecte inteligenþei sale critice, atent ºi la dacã l-am cunoscut pe autor, un 
metodice” (1980), „Teorie ºi analizã polisemantismul imaginilor ºi la impresionism de gradul al doilea. 
literarã. Ghid practic” (1993), „Analize interstiþiile lor, dezvãluindu-ne Aceastã amintire îºi pãstreazã undeva, 
ºi interpretãri literare” (1994), „V.I. surprinzãtoare conotaþii, dincolo de în spaþiul memoriei absolute, aroma 
Popa - Eflorescenþa policromã” (1995) ºi fictiv în raþional ºi dincoace de concept unei nostalgii indicibile. Nici o chilie nu 
„Receptarea poeticã”, apãrutã la Iaºi în în sensibilitate. Nu abordeazã niciodatã mai are nici un timp trãit. Un timp 
anul 1998 , atât cât este, s-a împlinit. o propoziþie criticã ori o idee colateralã imaginar diafan trece peste liniile ierbii 
Din manuscrise am aflat: cã pregãtea fãrã argumentum. ªi în acest mod nu ºi se face tãcere în cuvânt.
„Un caleidoscop epistolar”. dã greº (e o obsesie!), pentru cã nu 

Simion BOGDĂNESCU

Constantin Parfene si Receptarea poeticã,
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Primul cuvânt din titlul acestor note de lecturã ni-l impune spunea într-o limbã românã model, fãrã cusur, dar gata sã te 
cartea postumã a regretatului profesor Constantin Parfene, carte striveascã sub o ironie necruþãtoare, inhibantã. Iatã de ce n-am 
de a cãrei existenþã aveam ºtire încã din anii când excepþionalul putut sã descopãr în el, timp de doi ani, un mentor. Îþi dãdea puþine 
nostru dascãl trãia. Este vorba de Caleidoscop memorialistic- ºanse sã treci dincolo de rãceala lui de stâncã. Nici nu m-am gândit 
epistolar, vol. I, apãrut în librãrii pe la mijlocul acestui an datoritã vreodatã sã-i prezint stângacele mele încercãri literare. Când, mai 
Editurii Sfera din Bârlad, oraºul care, altminteri, l-a propulsat în târziu, am ajuns, la rându-mi, profesor de limbã ºi literaturã 
învãþãmântul ºi în cultura de performanþã. Ce este acest românã, cred cã, fãrã ºtiinþa mea, m-am format între aceste douã 
„caleidoscop”? Un mod original ºi tentant de a-ºi parcurge modele de dascãl: H. Zupperman ºi Constantin Parfene. Am 
momentele emblematice ale vieþii, îmbinând secvenþele conservat de la primul o ironie de diamant, dar cu eficienþã 
autobiografice cu generoasa evocare a unor figuri ºi personalitãþi pedagogicã, pentru ca la orele ºi la clasele cu care consonez fluidic 
care i-au marcat existenþa sau cãrora le-a marcat traseul vocaþional, cu învãþãceii sã deschid barierele tensionale cãtre profunzimile 
prilej cu care autorul reproduce, dupã necesitãþi strict funcþionale, scriitorilor abordaþi. Fireºte, în cariera fiecãrui profesor existã ºi 
pagini sugestive de corespondenþã primitã sau, în unele cazuri, ore-rebut. Profesorul Constantin Parfene ºi-a îngãduit foarte puþine 
trimisã de el însuºi. A ieºit, într-adevãr, un „caleidoscop „rebuturi”.
memorialistic-espitolar” plin de farmec, în care se recunoaºte Dar sã vedem mai departe motivarea cuvântului destin din 
remarcabila capacitate arhitecturalã a „metodistului”, a titlul prezentului articol. Constantin Parfene îºi concepe 
mentorului, a dascãlului ºi mai ales un surprinzãtor dar al evocãrii caleidoscopul biografic în chip polemic cu filosofia modernã ºi 
ºi al povestirii, laturã ineditã ºi de tonifiantã prospeþime, eliberând postmodernã a hazardului. Conform acesteia, tot ce se petrece în 
din ascundere (în sens heideggerian) tainiþele personalitãþii univers ºi în lumea umanã stã sub semnul purei întâmplãri, încât, 
umane ale acestui om cu vocaþia modelelor exemplare. Cãci, dacã se mai percepe existenþa lui Dumnezeu, acesta nu poate decât 
neîndoielnic, Constantin Parfene a fost profesorul prin sã joace zaruri. Nu numai un biolog ca Jaques Monod (v. Le 
excelenþã, o specie pe cale de dispariþie, dacã þinem seamã de ce se- hasard et la nécessité, Seuil, Paris, 1970), dar ºi un fizician-filosof 
ntâmplã azi în învãþãmântul românesc. Ca metodist ºi ca practician ca Ilya Prigogine (v. Noua alianþã) ºi mulþi alþii susþin inexistenþa 
realizat deopotrivã în lucrãri devenite clasice, nu cred cã a avut egal unui plan destinal în trecerea noastrã prin viaþã. Constantin 
în ultimele vreo trei decenii. Pedagogul a fost dublat de un avizat Parfene îl invocã repetat pe Prigogine spre a-l contrazice retoric-
critic ºi istoric literar, în lucrãri precum monografia dedicatã lui interogativ cu fiecare întâmplare a propriei sale vieþi. Primul 
Victor Ion Popa, în eseurile de hermeneuticã literarã sau în cartea capitol se intituleazã Glose despre „rosturile” Lumii în care m-
despre publicistica lui Eminescu. Dar copilul, apoi adolescentul în am ivit. Copilãria de la Bogdana, în familia Mariei ºi a lui Vasile 
care înmugureau harul ºi credinþa în propriul destin, plecat din Parfene (învãþãtor), îi stã sub semnul unei religiozitãþi profunde, 
strãvechiul sat rãzeºesc Bogdana, a pãstrat intactã morala arhaicã a creºtinismul fiind „dupã mine, cea mai evoluatã dintre religiile 
înaintaºilor ºi în celelalte avataruri ale fiinþei sale, ca profesor la existente astãzi în lume ºi ale cãrei principii de bazã nu contrazic 
diverse ºcoli din Bârlad, ca director al fostului Complex ªcolar (azi, marile descoperiri ale ºtiinþei moderne (mai ales din domeniile 
Liceul „M. Eminescu”), ca descoperitor ºi îndrumãtor de talente la fizicii, cosmologiei ºi biochimiei)” (p.7). În trinitate, întrevede 
cenaclul „Al.Vlahuþã”, ca director al Teatrului „V.I. Popa”, apoi ca „ideea (programarea sau programul), concretizarea ei (punerea 
profesor ºi îndrumãtor al atâtor generaþii de dascãli de limbã ºi în acþiune, «întruparea» modelului), prin forþa inepuizabilã a 
literaturã românã în cadrul Institutului Pedagogic ºi al Universitãþii energiei. Astfel gânditã, ideea de divinitate iese din temniþa 
„Al.I.Cuza” din Iaºi. O spun în deplinã cunoºtinþã de cauzã, fiindcã canoanelor clasice. Ea se referã la o realitate care existã 
(aºa cum o aratã Constantin Parfene în capitolul pe care mi-l dedicã indubitabil, dar nu DINCOLO, CI ÎNÃUNTRUL existenþei. Poate cã 
în carte) a fost unul dintre primii mei mentori pe calea literaturii, în e DINCOLO de puterea de înþelegere a omului, de unde ºi 
vremea cât am fost elev la Complexul ªcolar din Bârlad. Se cuvine sentimentul de religiozitate trãit chiar ºi de cãtre unii din cei mai 
sã-i pomenesc ºi pe ceilalþi doi: poetul Al. Tacu (pe care Constantin mari oameni de ºtiinþã, faþã de o realitate atât de fascinantã ºi greu 
Parfene îl evocã amplu în paginile caleidoscopului sãu) ºi pedagogul de descifrat” (p.7-8). ªi citeazã cuvinte semnificative despre mister 
Mihai Patrichi, cu care, ulterior, nu m-am mai întâlnit niciodatã. ale lui Einstein. Credinþa lui Constantin Parfene, în pofida tuturor 
Evenimentul pe care-l povesteºte profesorul n-a avut loc în ultima aparenþelor, e cã suntem supuºi unui destin, unei „programãri” 
clasã de liceu, ci în clasa a X-a, în 1962, îndrãzneala de a-l aborda, fiinþiale peste puterea noastrã de înþelegere. Propria viaþã ºi-o 
împreunã cu Laurenþiu ªoitu, survenind în urma câtorva întâlniri priveºte ºi o descrie dintr-o asemenea perspectivã cãreia el nu-i 
de la ºedinþele cenaclului „Al. Vlahuþã” ºi, mai ales, dupã o primã poate furniza decât faptele trãite, fãrã alte pretenþii. Întâmplãrile 
orã în care doamna profesoarã Liliana Parfene a fost suplinitã de vieþii, astfel, nu pot fi simple aruncãri de zaruri, ci au un tâlc care 
soþul ei. Lecþia aceea a fost cea mai frumoasã din toatã viaþa mea de poate fi numit destin. De la locul naºterii ºi de la existenþa 
elev ºi n-am s-o uit niciodatã. S-a întâmplat ca tema predatã de pãrinþilor pânã la cutare aventurã din care-ºi putea pierde viaþa, 
Constantin Parfene sã fie lirica eminescianã de dragoste. Nu mai dar nu ºi-a pierdut-o, pânã la cutare întâlnire cu diverºi oameni ºi 
þin minte dacã în 1962 programa ºi manualul prevedeau o asemenea personalitãþi, toate au un mister al lor care transcende hazardul ºi 
temã, dar profesorul despre asta a vorbit, þinându-ne cu sufletul la dã sens trecerii noastre prin lume. Sub acest spectru existenþial îºi 
gurã întreaga orã. Constantin Parfene era pe atunci un tânãr bãrbat povesteºte viaþa ºi-i evocã pe alþii Constantin Parfene, în chip firesc, 
de o frumuseþe clasicã, iar fizicul sãu iradia prea-plinul unei mereu proaspãt, în uimire secretã. Nu-l poþi contrazice chiar ºi 
tensiuni spirituale extraordinare, susþinutã de o dicþie perfectã, atunci când memoria nu poate fi „exactã” sau când judecã nedrept 
într-o limbã românã impecabilã, alertã ºi curatã, cum numai în gestul unui fost elev sau prieten. Mã gândesc, bunãoarã, la 
textele eminesciene o puteau percepe. Era altceva decât cele ce „sancþionarea” gestului lui Viorel Dinescu de a nu-i rãspunde la o 
trãisem în primii doi ani de liceu, cu celãlalt mare magistru al epistolã trimisã prin D.D. ªoitu, prin care-l ruga sã accepte 
pedagogiei bârlãdene, profesorul H. Zupperman, care-l învãþase, monografia despre Victor Ion Popa spre publicare la Editura Porto-
altminteri, carte pe Constantin Parfene la Liceul „Gh. Roºca- Franco din Galaþi. Discutând la telefon cu cel în cauzã, chiar în 
Codreanu”, liceu apoi desfiinþat ºi mutat in corpore la uriaºa uzinã zilele redactãrii notelor de lecturã, mi-a mãrturisit cã fostul profesor 
ºcolarã - Complexul ªcolar - din marginea sud-vesticã a Bârladului. gãlãþean D.D. ªoitu nu i-a înmânat niciodatã scrisoarea de la 
H. Zupperman era un bãrbat voinic, masiv, drept, sigur pe tot ce Constantin Parfene ºi astfel se explicã tãcerea lui. Îi pot da crezare 

Destinul lui Constantin Parfene
Theodor CODREANU
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lui Viorel Dinescu, ºtiindu-l sãritor în 
astfel de împrejurãri ºi obiºnuind sã 
rãspundã la scrisori sau sã comunice 
telefonic. Dar, probabil, chiar ºi 
asemenea întâmplare are misterul ei, 
de vreme ce a fost o rotiþã în destinul 
profesorului.

Raþionalismul sãu metodic, 
materializat în operele de specialitate, 
nu contrazice „psihologia abisalã” pe 
care unii cred cã ar fi parapsihologie. 
În decembrie 1976, cãlãtorea de la 
Galaþi spre Iaºi, într-un tren accelerat, 
venind de la o inspecþie de gr. I. L-a 
uimit pe companion când, fulgerãtor, s-
a hotãrât sã coboare la Vaslui, fiindcã 
prin gara Munteni a avut viziunea 
chipului pãrintelui sãu, aflat la vârsta 
de 88 de ani. Din autogarã, a luat un 
autobuz ºi a ajuns în sat, la sora lui, 
unde se gãsea bãtrânul, care s-a bucurat 
extrem cã l-a vãzut. La jumãtate de orã, 
dupã ce a pãrãsit casa, spre Iaºi, Vasile 
Parfene a murit, împãcat cã ºi-a revãzut 
feciorul. Simplã întâmplare? se 
întreabã de fiecare datã memorialistul.

Cam acestea ar fi temeliile 
spirituale ale cãrþii-testament semnate 
de Constantin Parfene. Bogãþia fapticã 
de informaþii care caracterizeazã o 
epocã ºi un om îl aºteaptã pe cititor în 
cele 275 de pagini dense, culese, pentru 
economie de spaþiu, cu litere de corp 
10. Dincolo de viaþa plinã de 
neprevãzut, de verticalitatea moralã a 
unui om excepþional, cititorul va avea 
surpriza radiografiei unei vitrine 
documentare a istoriei ºi culturii 
Moldovei (cu centrele de iradiere în 
Bârlad ºi Iaºi) din ultimii cincizeci de 
ani. Sunt argumente sã identific în 
Cale idoscop memor ia l i s t i c -
epistolar un mic eveniment editorial 

E un superfluu să elogiez acest volum, ori să 
mă afund în consideraţii iactante privind exacta 
conjugare dintre intenţie şi realizare ce 
caracterizează, în ansamblu, eseurile d-lui C.D. 
Zeletin.

*)Scânteind ca Sirius...  e o carte care 
relevează revelaţii, într-un comentariu care 
aproape că nu-şi găseşte echivalent în literatura 
epistolieră românească. Mă gândesc, făcând 
afirmaţia, că absolut tot ce scrie C.D. Zeletin stă la 
confluenţa dintre firesc şi epatant, consecinţă 
inebranlabilă a unei educaţii familiale nefilistine, dar 
ferme. Judecăţile sale sunt ferite de aporie, iar 
limbajul în care sunt construite are căldura catifelei, 
fără să moleşească, indiferent dacă scrie eseu sau 
mărturie, interpretează documente sau manifeste, 
peste multe simţindu-se parfumul (ca un discret 
paciuli) unor intenţii pamfletare. Ironia lui C.D. 
Zeletin e nobilă, ţinându-se departe de imprecaţia 
agrestă, originalitatea ineluctabilă a domniei-sale 
subzistând în chiar caracteristicile pe care numai ce 
le-am dezvăluit. Cuvintele sale, deşi, în multe 
contexte, sagitale, devin adevărate calinerii, 
întreţinând satisfacţii.

Revenim la carte, la conţinutul ei. (...) 
Scrisorile de tinereţe ale Zoei C. Frasin către G. 
Tutoveanu fac obiectul unui comentariu sagace şi cu forţa ei indeniabilă, sentiment care, indiferent de 
persuasiv. „Cartea aceasta e operă de pietate” - schimbări şi vicisitudini, nutreşte destine şi 
afirmă C.D. Zeletin într-un Cuvânt înainte, în care deschide căi. „Dacă vom fi sănătoşi, nu-ţi va părea 
ne îndeamnă să căutăm în ea valoarea „mai întâi de loc rău că ai venit la Bârlad”, scria G. Tutoveanu 
afectivă şi apoi pe cea documentară”. E netăgăduit iubitei sale, în august 1903. Se pare că lor le-a fost 
că am şi pătruns în zona subiectivului, autorul bine în acest oraş, care i-a meritat...
cunoscându-l bine pe G. Tutoveanu. Intenţia Deşi s-a aflat numai în proximitatea lui G. 
declarată este descoperirea „vieţii lăuntrice a unor Tutoveanu (faţă de care a vădit adulaţie, nu simplă 
oameni de altădată, farmecul simplităţii şi al vieţii recunoştinţă), C.D. Zeletin comentează scrisorile 
curate”. Pertinente, ştiindu-i moralitatea ilimitată, Zoei C. Frasin cu delicateţea celui care-a descoperit 
C.D. Zeletin nu putea să se scuture de obiceiul de a izvorul credinţei în iubire: sufletul acestei femei, 
cerceta sfios - într-o viaţă în doi - curăţenia modeste în toate, de o sensibilitate şi puritate 
ecumenică, puritatea, ţinte mai puţin în atenţia exemplare. Nu întâmplător, la pagina 37 a cărţii, 
generaţiilor de azi. Eroii autorului nostru sunt autorul tranşează: „Este, indiscutabil, poetă...”
„oameni de altădată”, trăind într-o patriarhalitate Conchizând, contribuţia d-lui C.D. Zeletin are 
aşezată statornic, conservatori poate, dar sensibili drept caracteristici, la vedere, acribia şi tandreţea, 
la nou sau măcar dornici de înnoiri. Aşa că, chiar aşa acceptând mai uşor efuziunile sentimentale 
gândindu-mă la „infinitezimalul” subiect ales” subînţelese. Autorul volumului Scânteind ca 
(bineînţeles că e... treaba mea!), admir curajul Sirius... a reuşit mai în toate deliberările propuse, 
mărturisirii „comentatorului” nostru: „Eu nu am fost demonstrându-le şi probându-le. Excellens!
doborât de simţul zădărniciei...”. Nici n-avea cum. P.S. Subiectul cărţii lui C.D. Zeletin este şi un 
C.D. Zeletin ştie să descopere polenul dorit. Şi, la pretext valorificat conştient pentru „o laudă adusă 
urma urmei, iubirea, astăzi, nu s-a perimat într-atâta Bârladului etern, oamenilor lui surprinzători şi 
încât să se prefacă din sentiment numai în instinct. înzestraţi, scrisă (cartea - n.m.) într-o vreme când 
Va mai fi existând tandreţe longevivă! cei mai mulţi din cei care trăiesc aici îi visează 

E, de fapt, ceea ce autorul demonstrează cu înălţarea şi cei mai puţini îi percep o scufundare, 
asupra de măsură şi cu temeiuri atât de detaliate, pentru noi insesizabilă” (subl.mea - G.N.). 
încât frizează pedanteria. Iar din această lăudabilă Encomionul (explicabil până la un punct, dar 
intenţie a plăsmuit o structură destinsă, completată exagerat prin el însuşi) adresat oraşului în care 
cu un conţinut răspicat. Scrisorile Zoei C. Frasin, autorul a studiat invită (mă invită?) la încreţirea unei 
comentate cu frenezie într-o suită de fragmente lămuriri (poate polemice), pe care cu respect o 
selectate cu atenţie paracletă, sunt urmate de transfer altui prilej, râvnind, fără astuţie, la 
contribuţii documentare la biografia poetului G. descifrarea conotaţiilor „scufundării”. Poate una, 
Tutoveanu (1872-1957), pentru ca o addenda măcar, se va face... perceptibilă şi pentru „cei mai 
bogată şi un album fotografic ordonat cu sapienţă mulţi din cei care trăiesc aici”. Nu spunea Platon (în 
să întregească o carte de autor, scrisă cu simţire şi Gorgias), „dacă cercetezi bine, vei găsi?” Bârladul 
explicaţie. Împărtăşesc, fără reticenţe, confidenţa văzut de aproape nu seamănă cu cel privit 
d-lui C.D. Zeletin: „Cu toţii se scufundă astăzi în (nostalgic) de departe. Punctum.
trecut şi în uitare. Cum sunt unul dintre puţinii care 
mai ştiu câte ceva despre ei, m-am gândit să fac 15 august 2004
publice aceste destăinuiri şi informaţii, spre a nu de Sânta Măria Mare
dispărea odată cu mine în neant. Din acest motiv Notă:
vorbeam despre pietate ca despre o datorie”. *) C.D. Zeletin, Scânteind ca Sirius... 
Secunda auspicia! Scrisorile de tinereţe ale Zoei C. Frasin către G. 

Ceea ce exultă din această ultimă Tutoveanu, Editura Sfera, Bârlad, 2004, 128 pag., 
(deocamdată) carte a d-lui C.D. Zeletin este iubirea 60 fotografii şi un facsimil.

C.D. Zeletin, Scânteind ca Sirius...
Gruia NOVAC

C.D. ZELETIN

Scânteind ca Sirius...

Cetatea zvârlită în zi

Sub genele mele se-ntinde zarea,
Sub ea eşti tu,
Ca o insulă plutitoare între ape,
Ca o cetate zvârlită în zi.

Peste tăceri se înalţă gândul
Venind dinspre trecut
Şi-n lumile ce se nasc flămânde
Tu eşti cuvântul ce m-a durut.

Poate

Poate nu sunt eu
Ci umbra mea
Dintr-un alt veac,

Poate dorul către tine
M-a înlănţuit copac.

Şi, de aceea, a mirare
Văd păduri deasupra mea,
Munţii gem deopotrivă,
Aşezaţi în cozi de stea.

Nicolae ARTENE



Serghei Coloºenco
„ªtefan cel Mare”
(Editura Sfera, Bârlad, 2004)

Prezenþa activã, beneficã ºi mai mult decât agreabilã la mai toate 
evenimentele mondene ale societãþii culturale din Þara de Jos, 
scriitorul Serghei Coloºenco, iniþiatorul Bibliotecii „Rebus”, 
redactorul-ºef al revistei „Academia Bârlãdeanã”, dedicã douã apariþii 
editoriale: una lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt, în acest an sãrbãtorind abia 
jumãtate de mileniu din eternitatea slãvitului voievod, ºi cealaltã 
marelui romancier Marin Preda.

Pentru a decripta careurile ºi jocurile de inteligenþã, rebusistul 
care acceptã cele douã provocãri trebuie sã aibã nu numai rãbdare ºi 

talent, ci ºi temeinice cunoºtinþe 
de i s t or i e naþ iona lã º i 
europeanã, de literaturã românã 
ºi universalã ºi de limbã românã 
veche ºi contemporanã.

Cartea este un pios omagiu 
adus celui care, asemeni 
f i g u r i l o r  l e g enda r e a l e  
antichitãþii, a fost un adevãrat 
„erou al creºtinãtãþii” timp de 
aproape o jumãtate de veac, fapt 
pentru care infatuata Europã ar 
trebui sã ne poarte eternã 
recunoºtinþã.

T i t l u r i l e  c a r e u r i l o r  
însufleþesc secole întregi de 
istorie ºi literaturã, adevãrate 
pagini de aur ale trecutului 
nostru istoric ºi spiritual:

„ªtefan cel Mare”, „Bãtãlia 
de la Vaslui”, „Locuri istorice”, 

„Viaþa lui ªtefan cel Mare”, „O samã de cuvinte”, „ªtefan cel Mare” - 
Schiþe de imn -, de Mihai Eminescu, „Altarul monastirii Putna”, 
„ªtefan ºi Dunãrea”, „Dumbrava Roºie”, „ªtefan-Vodã ºi codrul”, „Imn 
lui ªtefan cel Mare”, „Odã statuii lui ªtefan cel Mare”, „Dan, cãpitan 
de plai”, de Vasile Alecsandri, „Legende 
istorice”, de Dimitrie Bolintineanu: „Muma 
lui ªtefan cel Mare”, „Dumbrava Roºie”, 
„Codrii  Cosminului”, „Baia”, „Daniel 
Sihastru”, „Maria Putoianca”, „Cupa lui 
ªtefan”, „Apus de soare”, de Barbu ªt. 
Delevrancea, „Fraþii Jderi”, de Mihail 
Sadoveanu; cartea mai cuprinde: o poezie a 
tânãrului ºi talentatului epigramist Ioan 
Toderaºcu: „ªtefan cel Mare ºi turcii”, 
celebrul portret al mãritului voievod 
aparþinând marelui cronicar moldovean 
Grigore Ureche, precum ºi câteva fragmente 
istorice datorate lui S. Teodorescu 
Kirileanu: „Bãtãlia de la Rãzboieni-Valea 
Albã” ºi „Sabia lui ªtefan Vodã” din 
„Amintiri ale poporului despre ªtefan cel 
Mare”, Bucureºti, 1904, ºi „Movila lui 
Burcel” din „Istorisiri ºi cântece populare”, 
Ed. a III-a, Tip. Mânãstirea Neamþului, 1924, 
p.291-292.

Triverbe reflexive, calcul lingvistic, 
criptograme, metafrazifon, monoverb cu 
incastru anagramat fac deliciul ºi travaliul 
cititorului iscusit, pasionat de literatura 
rebusistã.

Felicitãm autorul pentru aceastã 
izbândã a scrisului Domniei sale ºi 
recomandãm cartea tuturor iubitorilor de 
ºarade ºi de frumos artistic.

Petruş ANDREI Maria-Cora 
Anton

„Fragmente de 
suflet”

Dintru început, un cuvânt de 
laudã pentru domnul Ionel Irimia, 
patronul Editurii „Sfera”, din 
Bârlad, ºi pentru scriitorul Serghei 
Coloºenco, directorul prestigioasei 
edituri; Domniile lor acordã o 
atenþie deosebitã debutanþilor 
cãrora viitorul le aparþine.

Volumul intitulat „Fragmente de suflet” al tinerei Maria-Cora 
Anton are ca redactor pe renumitul rebusist Serghei Coloºenco, grafica 
îi aparþine lui Rãzvan Condrea iar tehnoredactarea este a diligentului  
Bogdan Artene.

Eseurile autoarei au drept teme: tristeþea, singurãtatea, teama; 
iluziile, fericirea, iubirea, suferinþa, ploaia, speranþa, lacrimile, 
întunericul, lumina, soarta, prostia, mizeria umanã, arta, cenuºiul 
existenþei ºi indiferenþa lumii contemporane „avidã dupã bani ºi 
putere”.

Din iluzii, speranþe, aºteptãri, temeri, dezamãgiri, dar mai ales 
din dragoste, ca-ntr-un joc de puzzle, prinde contur un suflet sensibil, 
neliniºtit, frãmântat de întrebãri tulburãtoare cu privire la rostul 
existenþei ºi la menirea omului creator în societate ºi în lume pentru cã 
„vârsta de ce-urilor nu trece niciodatã”. „De ce atâta urã? De ce atâta 
mizerie? De ce cotidianul a devenit ordinar? Ce mai este în zilele 
noastre fericirea?” (p.12).

Într-un fragment de „Jurnal”, autoarea, analizându-ºi cu 
luciditate ºi obiectivitate propria-i fiinþã, face eforturi de a trece de la 
tern spre etern, de la cenuºiul existenþial la strãlucitul ideal:

„Este una din acele zile când totul îmi pare tern, fãrã sens, zile în 
care îmi analizez fiinþa atât de obiectiv pe cât pot. Aºtept sã se întâmple 
ceva care sã-mi schimbe existenþa, sã-mi îndulceascã ºederea pe 
aceastã lume” (p.16).

Existenþa este: „Jumãtate luminã, jumãtate întuneric” „Când îþi 
vei gãsi jumãtatea, vei putea primi lumina ºi 
atunci sã te consideri fericit cã poþi vedea. 
Puþini sunt oamenii care, ajunºi în faþa ei, pot 
s-o vadã dar, totuºi, sunt: fii unul dintre cei 
puþini!” (p.19).

Însetatã de un ideal, („Eºti idealul spre 
care tânjesc sã ajung!”), Maria-Cora Anton ºi-l 
mãrturiseºte prometeic în sintagme pline de 
poezie:

„Doresc bucuria reîntâlnirii, focul 
mistuitor al pasiunii. Doresc sã mã risipesc în 
sute de mii de fragmente de luminã pentru ca 
apoi toate sã se adune ºi sã formeze o minge 
de aur topit” (p.24).

„Sunt o lacrimã, mãrturiseºte cu 
sinceritate ºi sensibilitate Maria-Cora Anton, 
un geamãt, un strigãt disperat în bezna 
cotidianã”; da, dar strigãtul ei a aprins o 
luminã la fereastra cerului: „O razã de soare 
îmi mângâie obrazul ºi-mi încãlzeºte ochii 
obosiþi. Sunt fericitã! Mã împiedic ºi cad în 
mizeria umanã: „Visam doar!”.

Pesimismul ºi scepticismul eseistului-
poet sunt justificate, dar ºi dorinþa de înãlþare. 
Sperãm ca, dupã primul sãu zbor, aripile sã-i 
prindã putere ºi albatrosul sã se înalþe „în 
locul lui menit din cer”: „Aºa e înãlþarea ºi 
preþul se plãteºte/ Cu chin ºi suferinþã ºi slavã, 
omeneºte”.

Serghei COLOªENCO
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Serghei COLOªENCO

ªtefan  cel  Mare

...la inimă

Va ploua din nou...
Peste inimi, cu aceeaşi ploaie,
Şi lacrimile vor tăcea mereu
Sigilându-şi tainele-n durere...
Floarea de tei îşi va pierde parfumul
Aşteptându-ţi ochii-nlăcrimaţi...
Mâinile mele te vor tot chema
Ca pe-o poveste cu zâne...

Inima singură tace.
Şi mâna scrie nimicuri,
Ochiul aşteaptă.
Inima cântă.
Doar cerul ne mai are alături...
Şi îngerii, probabil, când văd
Pustiul adânc şi nedreptatea
Care ne-nvăluie.

Şi floarea.... doamne, floarea aceea
Nesperat de frumoasă
Pe care mi-ai prins-o la inimă...
De ce?

Mi-e dor
De gândurile tale,
De dorul tău,
De paşi, de amintiri,
De tot...E
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Capitolul 1. OAMENI ŞI LOCURI buşumând pielea asudată a calului. Îl trage de urechi de câteva ori şi îi freacă ochii 
în chip de masaj, apoi îi dă 2 bucăţi de zahăr din palmă, după ce i-a scos zăbala 

Au trecut de atunci 65 de ani! din gură, ia căldarea din căruţă şi îi aduce de la un budăi - ştiut de el - apă 
- Hai băiete, îmi zice bunicul, pregăteşte-te, mâine mergem la iarmaroc la proaspătă de izvor.

Bârlad. Plecăm şi după vreo două sute de metri intrăm în unul din cele 2 tunele (le 
Bucuros, nevoie mare, ajut la cele necesare plecării la aşa un drum zic eu aşa, dar ele sunt chiar tunele, fiindcă deasupra se văd vârfurile copacilor, 

anevoios şi lung. Multă treabă nu este de făcut, fiindcă toate lucrurile necesare se dar drumul este mărginit de o parte şi de alta de maluri tăiate aproape vertical). 
găsesc la locul lor, într-o perfectă ordine, aşa cum se cade să fie în ograda unui Acest „dembleu” este atât de îngust, încât nu ştiu ce s-ar întâmpla când 2 căruţe 
bun şi recunoscut gospodar ca bunicul meu - Neculai Teodor, tătuţa - cum îi zic eu s-ar întâlni în mijlocul lui! S-a obişnuit ca acel căruţaş ce intră în tunel să strige tare 
- din com. Lupeşti - plasa Horincea, fostul judeţ Covurlui, comună ajunsă azi, din „Hei, hei!”, astfel ca celălalt din partea opusă să stea pe loc până trece cel ce 
păcate, doar un simplu sat din cauza noii împărţiri administrative şi teritoriale. strigă. Bunicul nu strigă, dar avertizează printr-un foc de armă. Aici pădurea are 
Comuna Lupeşti era fruntaşă în plasa de mai sus menţionată, cu locuitori harnici un alt ecou, parcă repetat de mai multe ori. Dar, brusc, calul se opreşte. Cu 
şi pricepuţi în creşterea animalelor şi cultivarea pământurilor. Se înţelegea bine urechile ciulite nechează scurt, sforăie pe nas, râcâie cu copita în pământ, 
bunicul meu cu consătenii lui. Parcă îl văd duminica, la ieşirea din biserică, cum balansează din cap. Bunicul ridică puşca şi trage cocoşul.
discută despre treburile obşteşti cu orice grup de oameni strâns pe la porţi sau la - Vezi, îmi şopteşte bunicul, calul a mirosit o fiară, uită-te la el cum îşi face 
marginea şanţurilor. Era stimat şi iubit şi de aceea l-au ales timp de 17 ani cruce!... Se aude un fâşâit prin tufişul de lăstari... o fi fost o vulpe, o căprioară sau 
consecutivi primar al lor, indiferent de guvernul aflat la putere! Comuna avea un lup ce s-a speriat de noi...
drumuri pietruite şi poduri bine întreţinute de picher şi cantonier, avea notar, - Hai Piciu, băiatul tatei! Îmi vin în minte schiţe şi nuvele, citite din 
secretar, perceptor, agent sanitar şi veterinar, post de jandarmi ce făceau Sadoveanu, Brătescu-Voineşti, Slavici, unde este vorba de animale, oameni buni 
patrulare (caraulă) mai ales noaptea între satele componente ale comunei. şi tâlhari... Când ieşim, în sfârşit, din pădurea deasă şi întunecată, soarele se afla 
Tătuţa le-a mai făcut Lupeştenilor şi o Bancă Populară, în sprijinul nevoilor de la „o suliţă” deasupra orizontului. În faţa noastră şi sub noi, la poalele „Dealului 
bani a oamenilor. Era bine văzut şi apreciat la judeţ, fiind ales în anii din preajma Mare” se întinde ca într-o panoramă multicoloră oraşul Bârlad, capitala judeţului 
pensionării Consilier judeţean la Galaţi, capitala judeţului Covurlui. Tutova. Predomină clădirea Prefecturii cu acoperişul roşu, fabrica de cărămidă cu 

Aşadar Tătuţa îmi spune că voi merge cu el la iarmaroc. Drumul cel mai al său coş înalt şi râul Bârlad ca un şarpe uriaş, ce a adus în anii trecuţi inundaţii 
scurt, dar şi cel mai anevoios, are 20 de km de parcurs, mai mult de jumătate dintr- mari. Oprim să mai odihnim calul. Nu ne mai săturăm privind oraşul din vale. 
o pădure deasă de stejari, ulmi şi carpeni. Era, atunci, acum 65 de ani în urmă, o Lumină multă, zbor şi ciripit de păsărele, cri-cri-uri  de greieri. Se aude - ca o 
temeritate să parcurgi acest drum. rumoare - vuietul specific oraşelor. Coborâm lungul drum al dealului, asiguraţi de 

S-a fixat plecarea pentru ora 4 dimineaţa. S-a pregătit căruţa încăpătoare şi piedica cu lanţ de la roată, trecem podul de lemn, construit de armată, înaintăm 
sprintenă - pe arcuri. I-am uns osiile roţilor cu vaselină de păcură, am legat în de-a lungul unei liziere de salcâmi, ce delimitează teritoriul fabricii de cărămidă 
spate balotul de fân, am luat nişte pelerine de ploaie, ceva de mâncat pentru mine şi... ajungem în obor, unde este iarmarocul - în apogeul activităţii lui şi care timp 
şi tătuţa, nelipsita secure şi alte mici lucruri utile la nevoie pentru un drum lung. de 2 săptămâni a adus aici din toată ţara oameni de tot felul, mărfuri şi animale. 

La ora 4 dimineaţa am ieşit pe poartă după ce bunica ne-a urat „drum bun şi Noi ocolim iarmarocul şi mergem pe această stradă a oborului - mai în interiorul 
să vă întoarceţi sănătoşi”. Bunicul se aşezase la dreapta, pe bancheta căruţei, oraşului, până la un han „La Teacă”, mai aproape de podul Pescăriei.
după ce şi-a aşezat sub scaun arma de vânătoare calibrul 12, armă ce stătea 
continuu agăţată în cuiul covorului de la patul din camera lui. Eu stăteam pe Capitolul 3. BÂRLADUL COMERCIAL
aceeaşi banchetă la stânga lui.

- Haide Piciule! zise bunicul şi calul nostru drag, Piciu, porni fără să fi fost Deshămăm în curtea hanului, agăţăm de gâtul calului traista cu ovăz, 
lovit vreodată cu biciul, doar mişcarea din mână a hăţului îl făcea să pornească la ducem lucrurile, inclusiv arma de vânătoare, în camera de la etaj, închiriată 
drum. pentru o zi, pe care o încuiem şi luăm cheia. Coborâm pe scările de lemn, 

Tătuţa avusese în anii din urmă doi cai frumoşi, dar - spunea el - cel mai bun schimbăm câteva vorbe cu dl. Teacă şi plecăm în centru, după ce trecem podul 
s-a dovedit acest Piciu, cal frumos, roib cu stea albă în frunte, inteligent şi Pescăriei, ridicat odinioară peste râul Bârlad ce trecea prin mijlocul oraşului. 
puternic. Îl dresasem să meargă complet liber şi la trap, paralel cu mine, ce Intrăm în inima oraşului, pe strada Regală, stradă schimbată mai apoi de istorie în 
pedalam pe bicicletă şi aşa îl duceam afară din sat la un zăvoi, ce se afla la 3 km Republicii. Prăvălie lângă prăvălie, lipite una de alta, cu un etaj, cel mult două, cu 
distanţă, unde îl priponeam, iar seara îl aduceam înapoi, tot fuga pe lângă intrarea direct de pe trotuar, cu vitrine şi uşi, astupate noaptea de obloane 
bicicletă. Era o plăcere când, ducându-mă spre zăvoi, îi auzeam nechezatul de la metalice, rulate de sus în jos şi invers. Bârladul era plin de prăvălii cu tot felul de 
1 km, ca răspuns la clopoţelul bicicletei. Tare mi-a fost drag acest cal! Am plâns mărfuri alimentare sau industriale. Când intrai în magazinul de băcănii şi 
după el 8 ani mai târziu - veţi vedea de ce, dragi cititori, la sfârşitul acestor coloniale „La Carol” din piaţa mare de lângă Biserica Sf. Ilie, Catedrala oraşului, 
însemnări... treceai printre saci, desfăcuţi la gură şi cu scafa corespunzătoare, plini cu orez de 

Mai avea bunicul o frumoasă trăsurică - gabrioletă, cu o lădiţă fixată pe la Deta Banat, Glasse de Rangoom sau de India, saci de zahăr, făină trei sau 
spate între roţi, unde aduceam în fiecare duminică de la Bereşti produse pentru patru zerouri, butoaie cu măsline, unt-de-lemn, roşcove, banane, smochine şi 
băcănie şi nelipsitele sifoane cu „apă ţâfnoasă”, desigur, tot cu Piciul între hulube. alte fructe şi mirodenii cu iz african sau sud-american. În acest magazin, te servea 
Multe satisfacţii mi-a mai dat acest cal! Iarna zbura în clinchete de zurgălăi, patronul şi familia lui. Te conducea până la ieşire şi te poftea aplecat şi politicos 
trăgând o tot atât de frumoasă sanie pe pârtiile bătătorite de zăpada care nu se să-i mai vizitezi „prăvălia”, chiar dacă nu vei cumpăra nimic. Stau eu şi reflectez: 
topea decât primăvara, nu ca acum de te întrebi unde mai sunt zăpezile de poate de la aceşti oameni a rămas sloganul scris cu litere uriaşe pe magazinul 
altădată. „Sora” de lângă Gara de Nord din Bucureşti: „Clientul nostru, Stăpânul nostru”! 

Aşadar plecam. Este încă întuneric, dar tătuţa are vederea ageră şi oricum Bunicul şterge de pe listă „bunătăţile” cumpărate de la dl. Karol. Sunt alte zeci şi 
contăm mult pe Piciu care se adaptează perfect drumului. Este sătul, fiindcă zeci de prăvălii, în care găseşti tot ce îţi doreşte inima şi... ieftine, datorită 
aseară i-am umplut ieslea cu lucernă proaspăt cosită. La 4-5 km de la ieşirea din resortului din mecanismul economiei de piaţă - concurenţa!
sat intrăm în pădurea deasă de stejari, fagi şi carpeni şi nu vom ieşi din ea decât De la „Max Făinaru” - cel mai mare magazin de ceasuri, pendule, articole 
după 2 ore. S-a mai luminat, drumul este pustiu, se aud ţăcăniturile sacadate ale tehnice de uz gospodăresc, condus tot de un evreu destoinic, Tătuţa cumpără un 
potcoavelor pe drumul de pământ. Tăcem amândoi, mă simt ca şi cum aş trăi un patefon „His Master's Voice” şi trei plăci cu „Sârba în căruţă”, „Hora Stacato” de 
vis. Negurile nopţii s-au ridicat şi odată cu ele şi figurile fantasmagorice, din Grigoraş Dinicu, „Avant de mourir” de Boulanger şi câteva melodii „răcnite” cum 
închipuirile mele de copil, fantome conturate de umbrele copacilor ca într-un joc numai el ştia s-o facă, popularul şi îndrăgitul Td. Zavaidoc. Privim şi ne încântăm 
de iele! ochii în faţa pozelor mari şi măiestrit „retuşate” şi colorate de mirese sau miri 

- Hei băiete, dormi? - se aude deodată vocea puternică de bariton a expuse în vitrina „Foto-central”, precum şi tabloul mare cu absolvenţii de anul 
bunicului, ce face să tresară şi calul din hulube - eu te-am luat să fii tovarăş de acesta al Liceului „Roşca Codreanu” şi ai Şcolii Normale de învăţători.
nădejde, nu să dormi. Mai sunt în acest oraş o sumedenie de ateliere meşteşugăreşti, lemnari, 

Şi ca să nu mai aţipesc îmi povesteşte cum pe vremuri pe aici apăreau croitori, pantofari, curelari, frânghieri, tocilari (ascuţitori de brici, foarfeci sau 
tâlharii, astfel că negustorii ce-şi transportau mărfurile aduse din răsărit, cereau cuţite), argintari (unii cu atelierul chiar jos pe un colţ de trotuar).
de la căimăcămie pază înarmată. Mai erau pe atunci şi haiduci. Acum nu se mai Bunicul mai şterge de pe listă o suveică „Zinger” pe care i-o oferă, cu multe 
întâmplă aşa ceva, dar este bine oricum să fim atenţi şi urmăresc mâna bunicului asigurări de calitate şi originalitate, binecunoscutul meseriaş în biciclete şi maşini 
ce se apleacă şi mângâie patul lucios al armei de sub banchetă. de cusut Lazăr Manole. Cele 2 librării ale oraşului, cu vitrinele şi rafturile pline de 

Pe la mijlocul pădurii intrăm în „Poiana Vântului”, un luminiş ce ne aduce cărţi, inclusiv cele şcolare, având în vedere că peste 2 săptămâni va suna 
deasupra capului cerul senin al unei frumoase dimineţi de sfârşit de vară. Oprim. clopoţelul de intrare în clasă! De la una din librării, a dl. Leon Prosinger, îmi 
Bunicul se dă jos, face câţiva paşi în jurul căruţei, mai zgâlţâie câte o roată, mai cumpără clişee 6/9, hârtie fotografică şi soluţii de developare şi fixare, pentru 
leagă balotul de fân din spate şi apoi se duce la cal. Ia din căruţă un sac gol, aparatul meu Kodak şi laboratorul meu foto, din beciul casei, cu lumină roşie la 

Iarmarocul de la Bârlad
- 29 august 1936 -
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geam. ucigătoare, dacă nu eşti prudent să-ţi cobori privirea zboară până în înaltul cerului lanţurile lui Juju, 
Mai era pe vremea aceea un cinematograf în jos sau în altă parte. O spune copilul din mine ajuns învârtite de un motor puternic ce alimentează electric 

numit „Cinema Francez” cu o sală ultramodernă, cu acum în pragul adolescenţei şi care a trăit în casa lui sutele de becuri multicolore ce scaldă noaptea 
pereţii tapisaţi şi fotolii îmbrăcate în plus roşu. Această nenea Frumuzache Spulber, datorită acestui „măgăoaia de lumini, în sunete de alămuri”.
sală a fost cu ani în urmă distrusă de un imens drăcuşor, clipe din atmosfera orientală a celor „o mie În partea de sud se află iarmarocul de vite - boi, 
incendiu. şi una de nopţi”. cai, vaci cu sau fără viţei, oi sau capre. Printre toate 

Se spune - pe bună şi verificată dreptate - că Una din ultimele case spre obor este cârciuma aceste animale, foiesc tot felul de „geambaşi” veniţi 
România dintre cele 2 războaie mondiale era nu lui Cornea, client al bunicului de mulţi ani. Bunicul îl din toată ţara. Oierii de la Cernăuţi îşi expun pelicelele 
numai mare, dar era şi o importantă forţă economică asigură că îi va livra şi anul acesta 40 deca de vin de miel. Bunicul îşi alege o pelicică de astrahan 
şi politică. Viaţa activă comercială a oraşului Bârlad o nobil, Otonel şi Fetească, tot la preţul de 2,75 lei litrul, brumăriu pentru palton şi o alta neagră, ca pana 
confirmă. Unde mai sunt acei meseriaşi, acei numai că anul acesta să vină cu butoaiele lui, iar taxa corbului cu cârlionţi lucioşi, pentru căciulă. Chiar 
negustori, acei Avrami, Struli sau Leibovici, ce ştiau către financiară să fie juma-juma! Bat palma ca semn lângă locul unde am lăsat căruţa, pe un gard se află 
să creeze şi să conducă o sănătoasă economie de că s-a încheiat, semnat şi parafat contractul dintre ei! frumos etalate obiecte de harnaşament. De data asta, 
piaţă şi pe care astăzi - de i-ai mai avea - ne-ar pune Bunicul scoate ceasul „Paul Garniere” din la insistenţa mea, bunicul îşi lichidează ultimii bani, 
pe noi, nefericiţii de români, pe o linie de plutire acum buzunarul vestei, ceas agăţat cu un lanţ alb de argint astfel că Piciu este îmbrăcat acum la înapoiere cu un 
la începutul de mileniul 3. Două dictaturi feroce au cu breloc de sticlă albastră de safir, de celălalt ham nou, galben şi cu ţinte strălucitoare de alamă. Are 
anihilat această clasă de oameni inteligenţi, muncitori buzunar, astfel că lanţul face două bucle graţioase pe şi un căpăstru nou. Îi stă bine mai ales că, asemenea 
şi pragmatici - nazismul şi comunismul. pieptul bunicului. Apasă pe buton, se deschide unui cal de circ, el ţine tot timpul capul ridicat. Ceasul 

Revenim la han, punem în căruţă cele capacul, priveşte şi zise: „este timpul să intrăm şi în bunicului arată ora 16. Plecăm, urcăm dealul şi, deşi 
cumpărate din oraş, înhămăm şi coborâm spre Obor. iarmaroc”. Lăsăm căruţa în paza unui lupeştean de-al căruţa este mai grea - cu cele cumpărate - Piciu 
Ne oprim la brutăria Spulber, una din cele mai nostru, venit de acum 3 zile cu 2 boi frumoşi pe care i-a merge mai cu spor, trage spre casă unde îl aşteaptă 
recunoscute „pitării” din oraş. Având un vad excelent, schimbat cu alţii mai mici, rămânând cu un câştig un grajd, o ţesăleală bună şi o iesle cu lucernă. 
acest bun meseriaş scotea cea mai bună pâine ce am frumos. Trecem în revistă „minunăţiile” întâlnite, Depăşim toate căruţele întâlnite şi plecate spre casa 
mâncat vreodată. Are secretele lui - poate apa, poate cârciumi cu tarafe de lăutari - predominând lor. Pe la orele 20, deci după 4 ore, ajungem acasă. S-
cuptorul încălzit cu lemne, numai el ştie şi cei 6 acordeonul şi ţambalul, butoaie cu vin, miros de a înserat. Toată suflarea din ograda lui Tătuţa ne 
lucrători ai lui - nevasta şi 5 copii - 3 băieţi şi 2 fete, ce pastramă friptă la grătar, prăvălii improvizate sub primeşte în poartă. Piciu intră în ogradă, maiestuos, 
lucrează cot la cot cu dânsul. Acum în sezon de rogojini şi prelate de corturi, cu fel de fel de mărfuri, alb de spumă, dar cu capul sus. În timp ce bunicul îi 
iarmaroc, scoate 2 şarje pe zi. Acum 3-4 ani în urmă a ceramică, vase, oale smălţuite, ceaune din aluminiu. potoleşte pe cei mici cu caramele, covrigi şi alte 
angajat nişte „talieni”, vorba Sadoveanului din Un sector numai cu dogărie - putini, găleţi, butoaie şi dulciuri, eu desham calul, îl las slobod şi mă uit după el 
Baltagul, care i-au forat în ogradă o arteziană ce îi chiar budane sau căzi mari. să văd ce face. Ca întotdeauna, când îl desham, după 
aduce de la adâncimea de 90 de metri o apă pucioasă Este o hărmălaie de nedescris - drept ca de un drum lung, înainte de a intra în grajd, se tăvăleşte 
bună, limpede şi foarte rece. Luăm şi noi de la această bâlci. Pocnete (de petarde), strigăte „Hai neamule, dă la pământ de câteva ori şi pe o parte şi pe alta, 
cişmea un bidon de apă. Mai luăm noi din rafturile 2 lei şi intră şi vezi femeia şarpe şi viţelul cu 2 capete!”; conform teoriei lui Pavlov, a reflexelor condiţionate...
acestui priceput, simpatic şi veşnic glumeţ meşter Păpuşari ce mânuiesc sfori ascunse şi scot ţipete În jurul căruţei, animaţie, voie bună, pupături şi 
brutar, 4 pâini calde, rumene, duble de 2 kg, 4 coilici piţigăiate din gura „Mărioarelor”; Roata norocului, fel de fel de întrebări şi răspunsuri, deşi n-au trecut 
împletiţi şi 2 şiraguri de covrigi a câte 50 bucăţi. încercarea puterilor, cu barosul sau berbecul de fontă, decât 24 de ore de când bunicul mi-a spus „Hai băiete 
Considerându-ne nişte clienţi mai... simandicoşi, ne zidul morţii, circul cu clovni şi artişti exhibiţionişti, cu o pregăteşte-te...” Şi astfel a trecut ziua „Sfântului Ion” - 
pofteşte în odaia de alături unde ne serveşte o mică estradă la intrare, pe care evoluează trei 29 august 1936!
plăcintă de mere, specialitatea casei, caldă, scoasă dansatoare şi pe lângă care eu, de ruşinea bunicului, 
atunci din cuptor. Ne petrece până la poartă cu vorbe las ochii în jos când văd rochiţele dansatoarelor scurte Dumitru  Leonte 
de duh şi urări de drum bun. Eu... mai că nu aş mai până în dreptul genunchilor! (Şi când mă gândesc pensionar, 87 de ani
pleca, fiindcă are acest nene Frumuzache un cum apar aceste fetiţe în anul de graţie 2001, la TV, 
drăcuşor de fată... cu nume de pânză de corabie, din reviste şi gazete sexi sau porno!) 3 octombrie 2001
ai cărei ochi negri ţâşnesc raze sfredelitoare şi Dar peste toate aceste construcţii improvizate, 
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scheletul şi materialul osteologic nu am putut 
Oferind un important câmp de cercetare, determina poziţia lor exactă.

necropole funerare aparţinând migratorilor de neam Inventarul aferent mai conţine un vârf de lance 
turcic reprezintă aproape singurele vestigii ale din fier şi o jumătate de zăbală formată dintr-o 
nomazilor care au străbătut sau staţionat pe teritoriul vergea, materiale recuperate de muzeografii 
Moldovei Meridionale până la pătrunderea Eugenia Popuşoi şi Nicoleta Arnăutu.
mongolilor. Lucrătorii ne-au precizat că la fiecare colţ al 

mormântului fuseseră amplasate 4 vase de lut, 
Dintre populaţiile turanice care au pătruns în distruse în timpul săpăturilor, recuperându-se doar 

regiunile de la est de Carpaţi, cel mai important rol l- câteva mici fragmente.
1 Continuarea cercetărilor a dus la descoperirea au avut pecenegii şi cumanii , care au dominat acel 

unui nou mormânt situat la 2,5 m distanţă, spaţiu începând cu secolul X şi până la invazia 
aparţinând aceluiaşi tumul.mongolă din 1241.

Mormântul, cu dimensiunile de 2x1.10 m Recunoaşterile de suprafaţă şi săpăturile 
conţinea un schelet uman întins pe spate, pe un strat arheologice efectuate în ultimele decenii au dus la 
subţire de prundiş, la o adâncime de 0,7 m, orientat acumularea unui material arheologic bogat, care a 
vest-est, cu mâna dreaptă de-a lungul, iar cea permis abordarea unor aspecte complexe ale vieţii 
stângă uşor îndoită din cot, cu palma pe bazin. turanicilor în jumătatea sudică a Moldovei.
Cercetările ulterioare vor preciza vârsta şi secul În acest context, studiul prezent nu doreşte 
înhumaţilor.decât să semnaleze un nou mormânt turanic.

În spatele craniului, a cărui faţă pare distrusă Cu ocazia unor lucrări de terasare efectuate în 
în mâna unei lovituri, a fost descoperit un vas de lut septembrie 2003 pe strada Vasile Voiculescu nr.13, 

botul orientat spre vest, iar în partea inferioară a 
lucrat cu mâna, decorat cu semne alfabetiforme şi situată pe „Dealul Ţuguieta”, în zona de vest a 

înhumatului au fost depuse 8 extremităţi de picioare 
impresiuni la buză (foto) având înălţimea de 9 cm şi oraşului Bârlad, a fost semnalat un mormânt 

de cal, resturile calului fiind probabil consumate în 
diametrul bazei de 7,5 cm. Vasul prezintă similitudini tumular. Trebuie să precizăm că până la sosirea 

cadrul ritualului funerar.
cu ceramica lucrată cu mâna având semne specialiştilor de la Muzeul „Vasile Pârvan” o parte a 

Cercetările efectuate nu au putut arăta dacă a 
alfabetiforme, din secolele IX-X, aparţinând tumulului fusese decopertată.

fost folosită o movilă aparţinând populaţiilor mai 
pecenegilor de la Sarkel-Belaja Veza.Mormântul se afla la o adâncime de 0,80 m, 

vechi, sciţi, sarmaţi etc.
Lângă cap, în partea stângă, a fost aşezat având un schelet uman întins pe spate în direcţia 

craniul unui cal din specia Equus cabalus fosilis, cu vest-est. Datorită faptului că muncitorii au scos 
- continuare pe coperta 4 -

Mormânt dublu tumular descoperit pe „Dealul Ţuguieta”, Bârlad, jud. 
Vaslui, aparţinând nomazilor turanici

Laurenţiu Ursachi, Cristian Onel, Flavius Bâgu



Fulguraþii

Eliza-Mihaela Artene
*)Poezii 

O poezie concretã, vizualizatã spaþial în genul 
Apollinaire când „spunerea” se face în registrul clasic dar 
ºi în cel modern, aflãm în aceastã plachetã apãrutã în 
condiþii grafice de vremuri sãrãcite.

Poeta Eliza-Mihaela Artene restructureazã poemele 
cu destulã evidentã coloraturã tematicã. O nostalgie 
controlatã în lumea „vãzutã” ºi uneori închipuitã se naºte - 
aici - printr-un efort al inteligenþei. Cum ºi trãirilor 
asumate.

„Eºti þipãt de pasãre
Cu priviri îmbãtate de-albastru…
Te-aºtept sã-þi culeg cântecele
La fiecare vamã.
Mã desprind de pãmânt
Ca un zmeu de hârtie
ªi aº vrea vânt sã-þi fiu
Sã-þi simt taina din aripi…
Mã simt colþ de cer sfãrâmat
ªi aerul rece mã rãtãceºte
Prin ciorchini de luminã”. (p.25)
Creaþia poeticã - atât cât este de redusã - a Elizei 

Artene ne dezvãluie o laturã fragilã (vulnerabilã) pe de o 
parte ºi pe de altã parte, o laturã gravã (invulnerabilã), 
deºi, în ambele cazuri poemele surprind mãrturiile destul 
de frecvente ale sentimentului perisabilitãþii. Însã, dincolo 
de un asemenea concept (a se citi ºi moment) de înaltã 
conºtiinþã a misiunii, poeta revine la o inevitabilã 
disjuncþie: trup-suflet resimþitã ca o dramaticã realitate. 
Oricum în aceste „poezii” cu formã fixã ori nu, autoarea a 
„turnat” în ele sentimentul unei iubiri nu tocmai împlinite - 
dupã cum sugereazã atmosfera celor mai bune momente 
din viaþa autoarei. Uneori, palpabilul, concretul iau o 
turnurã uºor abstractã, comunicând - atunci - un vid 
existenþial, pustiitor, o spaimã gen Hamlet: „a fi sau a nu 
fi”, dar poeta e atentã la ceea ce se întâmplã cu sufletul ei, 
la ecourile care îl pãtrund ºi percepe (cât percepe) toate 
acele elanuri lãuntrice, subtile care, printr-o metamorfozã 
necunoscutã, se prefac într-o diafanã suferinþã romanticã.

„Mã întorc în genunchi la trecut
ªi îl simt cum se plimbã ucis
Pe aleile disperãrii amare, din mine…
Întunericul zgârie chipul divin al uitãrii
ªi cad…  nãucitã de muzica linã
Ce vibreazã în fiecare ºoaptã…
Nu. Visul nostru nu e mort.
Trãieºte-n amintire, mai viu ca niciodatã!
E cea mai purã plãsmuire ce-am clãdit
Cu mâini tremurânde ºi inimi zdrobite.
E lacrima noastrã dintâi
ªi chipul tãu
încã mai  mai trimite spre sufletu-mi pustiu
o urmã de durere diafanã” (Te iubesc)

Notã:
Specificãm cã domnul Victor Sterom face referire la  

placheta „Poezii”, de Eliza-Mihaela Artene, ce cuprinde 32 
de poezii, care a fost tehnoredactatã (de autoare) la 
calculator ºi trimisã acestuia, printatã.

Victor STEROM

O umbrã albã Un animal sare prin
casa mea nebun.

Poetei Ana Stan-Popescu
Am vrut sã ºtiu de unde vinela 55 de primãveri…
ºi cine-o vânãtor -
o umbrã albã…Nu ne mai spunem destul.
precum puterea de-a plecaDrumul acela din noi s-a prãbuºit.
dincoloO umbrã albã, o aripã arsã
în viaþa altui timp.ne-a lãsat sã fim aproape.

Nucul nu mai vorbeºte prin frunze.
25 aprilie 2004Trepte de piatrã roºie

au plâns destul. Ploieºti
Nimeni nu se mai întoarce.
Vorbim despre lumea care vine.
Un vânt uºor
de cincizeci ºi cinci de primãveri
cade seara lângã noi.

ªtiam cã ne vom închina la vulturi.
ªtiam cã n-o sã ardem prea destul
ºi-o sã lãsãm în pantã rea iubirea;
tu frunzã de aripã,
eu frunzã ce bat în piatra de urcare.

El n-a venit sã-mi spunã ceva. ºi pun întrebãri ºi nu gãsesc
N-a venit niciodatã pânã în noaptea rãspuns niciunde.

trecutã.
Poate a fost o umbrã. N-am ieºti din casã.
Vroia sã intre pe fereastrã, De fapt, îmi aduc aminte cã am 
dar eu i-am dat drumul pe uºã. intenþionat,
Putea fi oricine. dar un deget de-al meu m-a oprit la timp.
S-a uitat ºi a ocupat un scaun. S-a clãtinat în stânga ºi-n dreapta

de câteva ori.
De ce venise, n-am aflat. Apoi s-a retras în tãcerea
Era slab. din care tocmai plecase.
Întins spre tavan.
Ochii, numai sticlã. Am stat de vorbã cu el mutual.
Poate cã era un om de sticlã, Îl întrebam cine este.
dar  la un moment dat, s-a îndoit. Îmi rãspundea - tãcând - cã vine
O simplã flexiune din cealaltã lume
ºi nu s-a întâmplat nimic. ºi cã este tata.

O frunte latã, o umbrã de sticlã Da,
care nu mi-a spus nimic pe tata nu l-am cunoscut niciodatã.
ºi a venit doar sã-mi termine noaptea El este dacã spune el cã este.
cu tãcerea lui ºi chiar cu prezenþa ªtiu cã a murit pe front.
LUI. Atunci l-am întrebat de ce a stat

aºa de mult plecat,
L-am întrebat dacã nu e cumva cã mama s-a sãturat aºteptându-l
cineva de SUS. ºi s-a dus într-o zi dupã el.
Dacã nu este de JOS.
Dacã ºtie cum îl cheamã. Da,
Dacã nu-i DUMNEZEU… mama se dusese dupã tata la câþiva ani.

Murise.
N-a scos un cuvânt. N-a zis nimic.
Îmi era fricã ºi silã. N-a fãcut nici un semn.
Voiam sã plec, sã-l las singur.
Nu-mi fãceam griji de furt; poate Dimineaþa nu l-am mai vãzut.
Nu venise sã-mi ia ceva… Când m-am uitat la scaunul care stãtuse
Ce putea sã-mi ia? nu mai era nimic.
Cel puþin, eu l-aº fi îmbrãcat ca lumea. Atunci am crezut cã tata a fost.
Începuse sã tremure. A fost tata la mine.
Încã o dovadã cã nu putea fi de sticlã. N-a fost omul de sticlã pe care îl 

aºteptam
Cine a fost omul care nu m-a pãrãsit în fiecare searã la fereastrã.
pânã dimineaþa, rãmâne în gândul meu Tata a fost.

Poem epic
Omul de sticlã
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De mulţi ani se pune la cale o nuntă. Peţitorii vin, văd, le place mireasa, dar nu se (poate şi azi?!).
înţeleg părinţii şi nu ajung să rămână cu plosca goală, căci gazdele o tot umplu la loc, ca Tot ei, fiindcă întocmesc listele pentru achitarea întreţinerii pun câte persoane 
să nu plece virtualii cuscri cu pagubă. vor la alţii, câte vor la ei; nu-şi uită nici prietenii pentru care închid ochii şi văd un 

Fata e frumoasă coz şi are tot ce-i trebuie ca să-ţi încânte inima şi să-ţi sature apartament „bun de plată” în loc de două, ambele locuinţe. Neavând treabă şi ca să-şi 
sufletul. mai amintească adunarea, numără, apoi strigă după unii locatari că se plimbă prea des 

Are munţii împăduriţi şi împodobiţi cu tancuri unde saltă caprele negre, cu stânci pe scară în comparaţie cu alţii care pleacă dimineaţa şi vin seara. Asta înseamnă că 
goale din care ţâşnesc mici tufe din rara floare „a Reginei”, îmbrăcată în catifea gri- pentru cei din urmă trebuie să numere numai până la „doi”, ceea ce e mult mai uşor!
argintie şi de unde vulturii privesc din tăriile cerului cum din mijlocul acestei cetăţi făcută Când nu-i convine ceva, intră în apartamente nechemat şi nu vine singur, ci 
din înălţimi, coboară de jur împrejur în trepte, dealurile acoperite de livezi şi vii, secondat de prietenul aghiotant în nobila misiune de a face „ordine” în casa ta. (Îl 
câmpurile aurite de holdele verii şi marginile albastre ale râurilor de hotar până la marea deranjează şi zgomotul ce-l face apa ce-o tragi la toaletă. Oameni subţiri şi sensibili!)
cea mare… Pentru toate aceste „servicii” îi plăteşti de zece ani parte din întreţinerea 

E frumoasă şi-i stă bine în alb când primăvara se primeneşte cu vălul diafan al apartamentului (adică pentru un membru) lucru pe care nu-l recunoaşte. Majoritatea 
petalelor înflorite, îi stă bine cu rochia de vară împestriţată cu culorile cireşelor, caiselor sunt ca „cel” de mai sus, dar există şi excepţii care întăresc regula. Locatarii, în general, 
şi piersicilor, dar toamna, când arde în toate tonurile de roşu şi arămiu, iar parfumurile acceptă situaţia, căci „omul nou”, chiar dacă cârteşte e obişnuit să asculte şi să se lase 
tari ale gutuilor şi tămâioasei te amuţesc, frumuseţea ei e plină şi desăvârşită. terorizat. Răbdarea e marea virtute a românului (asta până se înfurie, dar… durează. 

E frumoasă fata dar n-are noroc şi-i cam nespălată… Cu cât te apropii, cu atât Atunci vede-n faţă roşu şi dărâmă tot. Asta-i „înţelepciunea” lui.). Mai de curând, „şeful” 
miroase mai rău, iar zestrea pe care o aduce e de adunătură. de barcă remarcă cu revoltă că: „Nimeni nu mai respectă regulile, fiecare face ce vrea, 

Geografic, a stat mereu în inima Europei, un timp şi sufletul ei a fost înzestrat cu că-i casa lui!” Şi nu-i normal?
cele mai frumoase virtuţi pentru care a şi fost râvnită, răpită, sechestrată şi siluită. Ce a Respectând proporţiile şi urcând scara, ajungi la şefii cei mari, lupi puşi paznici la 
mai rămas din sufletul ei de odinioară, nu-i de ajuns pentru nunta de acum. stână, care cu cinism se bat cu pumnul în piept pentru cinstea şi onorabilitatea lor. În 

Mirele, Apusul cel semeţ, are şi el tarele lui, dar ţine la preţ şi nu vrea să fie fapt, sustrag sub paza imunităţilor de tot felul zeci şi sute de milioane de lei, euro sau 
păcălit. Pentru asta nu se lasă îmbărbătat cu vorbe dulci şi mincinoase ci deschide larg dolari, fie din băncile unde şi-au depus necăjiţii nişte bani pentru momentul de „Doamne 
ochii, fiindcă între timp a aflat că peţitorii nu-s tocmai serioşi, că încearcă să ascundă fereşte”, fie din fondurile nerambursabile trimise pentru estomparea diferenţelor faţă de 
câte ceva şi că-i flutură pe sub privire ce-ar vrea el să vadă. Nici starostele cel mare nu-i lumea civilizată. Se vede bine că cele mai fabuloase afaceri se fac prin politică, 
mai breaz, fiindcă face jocul peţitorilor. indiferent pe ce scaun stai.

Dar cum să faci „aşezarea” dacă nu poţi să ascunzi necinstea, lăcomia, şiretenia Din păcate, „omul nou” reprezintă cea mai mare parte din ZESTREA miresei. Din 
păguboasă şi fudulia prostească rămase întipărite din timpul cât a fost sechestrată şi cauza asta nunta se tot amână, căci mirele se simte dezonorat de alianţă.
stăpânită? Cum să spargi matricea în care au fost făcuţi oamenii meschini şi cu ochelari Şi cum să te înţeleagă occidentalul şi să te accepte când te vede aplaudând 
de cal cărora li s-a băgat în cap că sunt prototipul „omului nou”? lucruri cu care de fapt nu eşti de acord, când te arăţi entuziasmat pentru lucruri de care 

Cum este omul nou şi ce ştie el? Să asculte de un „şef” pe care-l aprobă când zilnic te plângi, când te dovedeşti a fi sperjur şi pervers?
este prezent şi-l înjură în lipsă, să fie slugarnic, deşi e nemulţumit, să nu stea drept şi să El vede că aştepţi totul „pe tavă”, în virtutea ideii „că-ai dreptul”, iar când ai o 
deschidă uşa cu piciorul, mâinile fiind ocupate. În plus, de oriunde, trebuie să-i „iasă” şi iniţiativă, o încadrezi în codul „pe orice căi”. Pentru asta, tactica şi strategia se încheie 
lui ceva. Dar mai ales, vrea să fie „şef”, asta însemnând că e „cineva”. într-o singură formulă - şmecheria.

Care-i cel mai „tare” şef? Nu, nu cel al Statului,  ci cel de pe scara blocului. Ales în Totuşi nunta trebuie făcută, dar când? Târguiala va mai dura, căci „omul nou” 
urmă cu 20-25 de ani „şeful de scară - om nou” a reuşit să se menţină şi să reziste (parte se va reintegra în circuitul materiei în natură) prin mimetism se va schimba, ba, 
tuturor schimbărilor. Chiar dacă s-au perindat „câţiva” preşedinţi de Stat, „câţiva” mai mult, va trebui să-şi schimbe şi năravul. Lucrul nu-i uşor, ba dimpotrivă şi mă tem că 
miniştri, nişte guverne, ei rezistă eroic, guvernaţi de vechile lor obiceiuri, înţeleniţi în până atunci mireasa va ajunge fată bătrână… Ba nu, căci au mare nevoie de ea! Dar 
mentalităţi învechite, fără funcţie dar omniprezenţi, neşcoliţi şi depăşiţi. Era cel mai pentru nuntă, oricum, va trebui să ne „învoim”. Iarăşi.
apropiat colaborator al sectoristului care trebuia să ştie şi el „câte ceva” despre locatari 

„Lettres dans mon”… bloc (de Est)
Doina TEODORU-GAVRILIU
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Zestrea

Capitolul IX - Ei, na, cică repede, dar o echipă e în ailaltă parte a urme de bucurie în glas, satisfăcut că-şi demonstrează 
Primăvară neagră oraşului, şi acolo s-a întâmplat alt accident, s-au ciocănit virtuţile de om al justiţiei române. Nu a spus altceva, şi a 

două autobuze şi s-au răsturnat, sunt multe victime şi pronunţat verdictul, silabisind numele şi prenumele cu 
- Pe dracu' ghem, ai strigat, ai urlat ca lupul în trebuie eliberate dintre fiare. Daa, uite-i că urcă, le-am vocea ridicată-n van:

pădure! Hai, oameni buni, uitaţi-vă, da' să nu atingeţi recunoscut maşina, poate scăpăm într-o oră, cel mult - Con-stan-da-che I-oa-na!, născută în Constanţa, 
maşina, să priviţi cam de la juma' de metru, să nu tropăiţi două! N-ar fi bine să mergeţi să anunţaţi fata, să vină la la origine, scrie turcă! Eei, asta-i bună, domnle, avem de-a 
terenul, se răstoarnă tăblăria şi fiarele în şanţ. Eei, e greu, identificare? Ne întâlnim cu toţii acolo, eu poate mai aflu face cu cetăţeni străini! E belea mare, doctore, e belea cu 
are capul fixat pe bord, cum stă, e greu de-a cura-n cap să- veşti despre cealaltă! siguranţă!
ţi dai seama, dar faţa priveşte spre noi, puteţi să-i - E bine şi aşa, dar am sta să vedem buletinele, să Printre mitocăniile lui, la urechile lui Cornel 
descifraţi fizionomia, se poate, cu puţină atenţie se poate. fim siguri că sunt ele, să nu facem fetei vreo gafă! ajungeau şi vorbele soţiei speriate şi mai tare de 
Ce spuneţi, o cunoaşteţi? - Corect, poate ea seamănă cu cine cunoaşteţi voi, comentariile insului îngâmfat:

Maria o privise şi numai după secunde s-a repezit dar actul ne demonstrează certitudinea! Aşa că, rămâneţi! - Cornele, am avut dreptate, săraca femeie! Ce-o 
să-l ia în braţe pe Cornel, spunându-i disperată: Acu', daţi-vă la o parte, să intre maşina cu piesele ei! să-i spunem Oanei, ce-o să le spunem copiilor? Lasă-l pe 

- Oofof, of, bărbate, sărmana femeie, ea este După o jumătate de oră, ultimii sosiţi au reuşit mai omul legii în pace, să plecăm înainte, avem confirmarea!
colega ta, nu-i aşa? întâi să scoată borseta cu actele şi s-o predea - Da, tată, ai dreptate! Domnule, noi mergem să 

În vreme ce-i vorbea îşi dusese palmele la ochi şi procurorului, care s-a repezit la agentul din dreapta sa: anunţăm copilul, ne vom întâlni într-o oră, două, la morgă, 
începuse să plângă în spasme, lacrimile prelingându-i-se - Scrie, băi, ai conceput capul la procesul-verbal, da?
printre degetele răsfirate, care-i tremurau în ritmul una borsetă neagră, o desfac şi-i scot conţinutul! Ai scris, - Aşa să fie, numai să fiţi acolo la timp, e sâmbătă, e 
hohotelor. Nu a urmat mult şi Cornel şi-a prins cu ambele mă? zi scurtă, mai avem treburi familiare, altfel, ne reîntâlnim 
braţe consoarta pe după umeri, zguduit de constatare, - Mai lent, domn' şăf, mai lent, nu sunt maşină de tocmai luni!
explicându-i: scris! Da, acu-s gata, ce are conţinutu'? - Vom fi, vom fi după cum am stabilit, sper să găsim 

- Da, fată scumpă, ea este, săraca! Pentru ce-a - Acte, bă, documente ne interesează, uite le-am fata pentru a-şi anunţa capul de familie, tata! Vă salutăm, 
venit după fiică, să-şi găsească moartea pe aici, pe unde- găsit! Ţine, domnle, geanta un pic! să trăiţi!
a făcut-o! Ce chestie, ce chestie tâmpită! Acum fii calmă, Cornel a luat borseta între palme şi aştepta munca Sprijinindu-şi soţia de umeri, a condus-o la maşină 
să discutăm cu domnii, să ne lămurească! Domnule de Sisif a procurorului. După câteva secunde, omul legii i şi apoi a plecat spre oraş în căutarea Oanei. Bulversat 
procuror, sunt medic, v-am spus, cu ce pot interveni să s-a adresat, verificându-l: cum nu se aştepta, Cornel a încercat să intre în vorbă cu 
grăbim lucrurile? - Doctore, cum ai spus că le cheamă? Maria:

- După ce sosesc ăia de la descarcerare şi-şi - Nu am spus nimic despre numele lor, nici nu am - Măi fato, să mergem mai întâi să-l găsim pe Călin 
mântuie treaba, ne deplasăm cu obiectul muncii, adică, şi fost întrebat! Oricum, aici, în maşină ar putea fi cadavrul la cămin! Nu ştiu cum îi vom spune, să meargă singur la 
arăta cu degetul spre cadavrul din maşină, la morga doamnei Ioana Constandache, pe cealaltă nu o cunosc! prietenă sau să mergem toţi trei, să o încurajăm?!
Medicinii Legale de la spitalu' Sfântu Spiridon, cunoşti - Da, aşa-i, primul act de identitate nu-i al ei, altfel îi - Fă cum vrei, nu mă simt în stare să comentez, să 
oraşul, aţi terminat şcoala aici, nu? zice femeii care trăia şi-i dusă la spital. Băi agent, nu scrie dau idei bune sau rele, te priveşte. Mă interesează să nu 

- Da, cunosc Iaşiul, aici am terminat facultatea, astea-n proces, nătărăule! sufere Ştefan al meu, e mai important pentru mine!
cunosc foarte bine şi spitalul şi în clinicile lui am învăţat - Nu, dom' şăf, nu scriu, ştiam că nu trebuie scrise! - De ce spui aşa, pentru a câta oară să-ţi amintesc 
carte! Cam cât va dura, când au spus că sosesc? - Ehei, aici e aici, cheia!, s-a pronunţat procurorul cu de acceptul acordat în urmă cu ani? Sunt implicat moral şi 

Fragment din romanul Destinul Chintei (în curs de apariþie)
Iorgu Gălăţeanu



şi ia în samă, căci noi de bună voia noastră am dat parte noastră şi o am Un zapis de danie inedit al familiei 
dăruit, şi la facire acestui zapis sau tâmplat faţă şi oameni streini şi de 
cinste, cari mai gios sau şi iscălit, şi noi încă pentru mai adevărată preotului din satul Băseşti 
credinţa niam şi iscălit.

7287: iuli: 13către schitul Avereşti de la 1789
Erei Antohi ot Băsăşti am dat danii
Eu Anisia preotiasa am dat danii şi am pus degitul1789 iulie 13 - Actul de danie al preotului Antohi din Băseşti şi al 
Toader sin preotul Antohi am scris zapisul,preotesei Anisia, prin care dăruiesc schitului Avereşti, judeţul Fălciu, 

1Erei Alixandru tăt  (?) preotului Antohipartea preotesei din Roşiori şi Avereşti, ca să fie ctitori, cum a dăruit şi 
Eu Toderaşcu Mălaiuru mazil în Tutova am fost faţă şi am pus vornicul de poartă Andrei, fratele preotesei.

degetul neştiind cartiOrigina, filigran, un rezumat se întâlneşte în Direcţia Arhivelor 
Eu Antohi Bogos în Băsăşti am fost faţă şi am pus degitul neştiind Naţionale Istorice Centrale, Fond Episcopia Huşilor, XXVII/39, nr.6.

carte
Eu Ursache Răcae vătaf în [...] am fost faţ şi am pus degetulAdică eu preotul Antohi din Băsăşti şi eu Anisia preoteasa cari mai 

gios niam, şi iscălit, datam adivărat şi încredinţat zapisul nostru la mâna 
Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Fond Episcopia svinţii sale părintelui Savii preogumen de Avereşti ca să se ştie că 

Huşilor, XXVII/34.făcând eu preotiasa Anisia sor lui Andreiu Mogâlde vornic de poartă, şi 
Notă:având şi eu parte de moşie în Avereşti şi în Roşiori asămene ca şi fratile 
1. probabil tatălmeu, şi văzând că fratile meu au dat parte sa danii schitului ci lau făcut 

părintele Sava pe moşia svinţiei sale Avereşti, undi să cinsteşti şi să 
prăznueşti Adormirea Pre Sfintei de Dumnezău Născătoarii, am dat şi Două acte de danie către schitul 
noi danii parte noastră de moşia ci avem în Roşiori şi în Avereşti acestui 
svânt schit de mai sus pomenit, ca să fie pentru pomenire strămoşilor şi Creţeşti, judeţul Fălciu (1748-1749)
a moşilor şi a părinţilor ci să tragi şi noao moşia di pi dânşii, şi să fim 
ctitori şi noi în veci. Şi fiind că noi nam făcut nici o cheltuială la judecăţile 
ce sau tâmplat mai înainte pentru acesti moşii, ci toată cheltuiala au 1748 (7256) Ioniţă, fiul lui Constandin Buciumaş din Pojoreni, 
făcuto frati meu, pentru aceea nici eu cheltuiala nam cerut, şi atâta niam dărueşte schitului de la Creţeşti, închinat Episcopiei Huşilor, parte de 
rugat părintelui, ca să ne primiască să fim şi noi ctitori la acest sfânt schit moşie din Foleşti, de pe Crasna, din ţinutul Fălciului, Original, hârtie 
ci să arată mai sus: şi niau primit, iar când cineva din niamurile noastre dublă, filigran, deget
ar vrea ca să strice dania noastră ori la ce judecată vor mergi să nu li să 
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fizic, este mâna copilei mele, sunt tatăl la amândoi copiii, pricepi sau nu pricepi odată? revăzut-o după douăzeci de ani, am recunoscut-o, ea este, mama Oanei! Părinţii mei au 

- Of, Doamne, Dumnezeule, în ce rahat s-a băgat omul meu şi m-a atras şi pe mine! secrete dezvelite de viaţă după ani, destinul soţului meu a făcut să vă apropiaţi, să vă 
Bine, omule, promit să nu te mai contrazic şi să te supăr cu nimic! Sunt foarte mişcată de îndrăgiţi! Eei, bine, şi el şi ea, tatăl tău şi mama Oanei, au avut curajul să prevină cununia 
ceea ce am văzut, să spun că s-a încheiat un capitol, te voi sprijini ca şi până acum, e bine voastră! Ascultă, încă nu ştii totul, nu întoarce capul şi bombăni, fata nu trebuie să afle 
sau nu? nimic! Şi nici tatăl ei legitim, de la Constanţa!

- Da, mamă, îţi mulţumesc încă o dată, te pup dulce, fata mea scumpă! - Ce dracul vreţi de la mine? De ce sunteţi în stare să inventaţi, nu vă sperie sufletul, 
După un sfert de oră au ajuns la căminul din Tudor Vladimirescu, au parcat maşina nu vă e teamă? Vreţi să despărţiţi doi tineri care se iubesc şi se adoră?! Tu, mamă, tu, tată, 

şi au intrat în blocul unde ştiau că locuieşte Călin. Au urcat la etajul trei şi s-au oprit în faţa de asta sunteţi voi capabili, să ne distrugeţi viaţa la amândoi? Şi numai pentru că nu-i 
uşii, bătând cu degetele tam-tamul cunoscut fiului. Le-a răspuns o voce de bărbat, place lui, tatălui de ea? Ce are sula cu prefectura?!
necunoscută: - Porcule, nu vorbi urât în prezenţa ei! Este purul adevăr, nu-mi întoarce spatele, te 

- Cine p..da măsii e aşa de dimineaţă? Nu, nu suntem acasă, dormim! pocnesc, dacă nu te uiţi la mine, când îţi vorbesc! De Revelion am vrut să vă spun, dar nu 
- Sunt tatăl lui Călin, pe el îl caut, sunt cu mama lui, să se trezească şi să ne eram sigur, mi-a trebuit timp să mă informez, să ştiu adevărul curat, să nu suferiţi, dacă aş 

deschidă uşa! fi spus lucruri neroade! Acum totul e sută la sută şi mai mult! Mama Oanei a pornit aseară 
- Băi Ştefane, scoală-te, e maică-ta şi cu taică-tu, o fi păţit ceva, deschide-le! spre voi, ne spusese la telefon, era disperată, nu dorea să se întâmple unirea voastră, ştia 
Dincolo de uşă, s-a auzit un scârţâit de pat şi paşii care înaintau spre ei, apoi cauza, dar nu mai are ocazia s-o facă, la ora asta e moartă! Da, o realitate tragică! Băi, mă 

ţăcănitul de întoarcere a cheii din încuietoare, vocea somnoroasă anunţându-i: asculţi sau pleci? Chiar vrei să te lovesc, aici, în hol?
- Da, tataie, am deschis, intraţi! Ce-aţi păţit, măi, fără să suflaţi o vorbă, hopa-hop - Mamă, spune-i să-mi dea pace, ce mai inventează pentru a-şi distruge fiul?!

pe capul meu? - Stai, Ştefane, stai pe loc, copile drag, sunt numai adevăruri! Vino să te strâng la 
- Bună dimineaţa, băieţi! Căline, îmbracă-te şi hai repede să o căutăm pe Oana, s-a piept, vreau să fie linişte între noi, poartă-te frumos cu tata! Eşti matur, peste câteva luni 

întâmplat o nenorocire! Spală-te pe ochi, îmbracă-te şi nu mai pierde vremea, îţi spunem termini cu facultatea, o să vii acasă, o să lucrezi în oraşul unde lucrăm şi trăim şi noi, vom fi 
când ieşim! împreună, o să-ţi găseşti altă fată, ascultă-ne, vă vrem binele la amândoi, şi Oanei şi ţie!

- Ce-i, mamă, ce poantă mai face tata cu mine? Nu e la curs, la Bucureşti? Spune, Călin s-a întors cu faţa spre ei şi s-a apropiat de Maria, a prins-o în braţe şi a sărutat-
domnle, nu fă să pută rahatul în casă, spune, sunt stăpân pe mine! Şi apoi, Oana nu ştiu o pe frunte şi pe tâmple, printre lacrimi, explicând:
dacă e la cămin, nu m-am văzut de vreo trei zile cu ea, spunea că trage o fugă acasă, să - Of, mamă, mamă, de-ai şti cât ţinem unul la altul, ce cuplu perfect suntem! De 
mai vorbească cu ai ei despre cununia civilă! atâtea luni, de când suntem împreună, ne-am dorit să fim numai alături, nu ne-am 

- Asta e buba, dragă fiule, cununia nu va mai avea loc, viaţa vă interzice şi noi, hazardat în legături de altă natură, fizice, parcă anume ceva ne frâna sângele, nu eram 
părinţii sunt de acord cu legea ei! Te-ai îmbrăcat, pot să vorbesc cu un om, să-i explic obsedaţi de chestia aia, sexuală, cum ar spune tataia! De aceea am vrut să facem o 
motivul real? surpriză părinţilor, să vă cunoaşteţi şi să ne felicitaţi cu toţii la cununie! Eei, poftim, aţi venit 

- Da, bine, tataie, sunt de acord, mereu am ascultat de voi, dar spune-mi, care e amândoi cu vestea bombă, că noi doi suntem fraţi!
nenorocirea? Bine, bine, e intim, mergeţi la maşină, cobor în două minute! - Completez eu, fiule, şi mama ei moartă! Eşti bărbat ca şi mine, fii tare, eşti sânge 

- Mai bine, tată, aici miroase a dugheană, ce dracu' băi, aţi lăsat scrumiera plină cu din mine, ajută-le pe amândouă, pe mama şi pe sora ta! Te smiorcăieşti mai rău decât 
chiştoace, de câte zile nu aţi scuturat-o? bebeluşii! Nu e momentul, Oana ne va înţelege, dacă eşti de acord, chiar eu îi voi spune 

- Ee, na, astea-s de ieri după-amiază, ce vrei, în cameră suntem trei fumători, ai şi adevărul! Trebuie să trecem peste momentul ăsta, ascultă-mă, s-o găsim şi să mergem la 
început cu observaţiile? Mamă, coborâţi, domnle, sosesc în două minute! morgă, sunt atâtea formalităţi de urmat!

Bucuroşi că l-au găsit, au ieşit şi au coborât treptele până-n holul de la intrare, - Spune-i, mamă, s-o termine cu glumele sau tâmpeniile lui, doar ştii de ce este el în 
aşteptându-şi odorul şi plănuind amândoi vorbele cu care să înceapă dialogul. După un stare! Ce vrea, să mă distrugă înainte de-a termina facultatea? Mai am o lună sau două de 
sfert de oră, tocmai când priveau afară pe geam, s-au pomenit prinşi de umeri şi întrebaţi: carte, trebuie să-mi pregătesc în tihnă licenţa!

- Deci, aşadar şi prin urmare, două întrebări, care e nenorocirea şi apoi încotro să - Nu, fiule, din păcate, tatăl tău are dreptate! Astăzi, amândoi am venit cu veşti 
pornim? Ăsta-i motivul din cauza căruia mă onoraţi cu prezenţa voastră, luat pe neve?! foarte proaste pentru tine şi pentru ea, prietena şi sora ta! Să mergem la ea, mamă, să nu 

- Nu vorbi prostii! Venisem să vă forţăm chiar, să vă răzgândiţi, să anulaţi cununia şi pierdem timpul, la unsprezece trebuie să ajungem la morgă! Trist dar adevărat! Mai multe 
să vă despărţiţi! Am primit invitaţiile, şi noi şi părinţii fetei, aţi vrut s-o faceţi fără acordul date, le vei afla după ce pornim!
părintesc! E grav din partea voastră, mucoşilor! - Hai, măi mamă, şi dumneata umbli cu prostii ca şi el?!

- Domnle, tataie, poţi s-o termini, ai venit să mă inhibi, să hotărăsc aşa cum vrei tu, - Nu, puiul mamii, niciodată nu voi glumi cu tine! Să mergem spre fată!
tată? Mamă, ce faci, nu-i spui nimic? Pe mine nu mă apără nimeni, nu mai am părinţi? De Fără să-i urmărească faţa fiului, încărcată de grimase şi lacrimi, continuu 
ce plângi, eşti femeie şi te-a speriat tonul lui? Ce-ai păţit, eşti bolnavă? mângâindu-i ceafa şi tâmplele, a tresărit şi s-a speriat la culme când acesta şi-a strecurat 

- Ba da, fiule, tocmai de aceea suntem aici, pentru binele tău şi al fetei! Sunteţi fraţi, capul din palmele-i calde şi moi şi a căzut grămadă la picioarele ei.
amândoi sunteţi copiii lui! Tată-tu mi-a vorbit deschis, mama fetei a fost recent la mine, am 
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Raptul Basarabiei
- Repere cronologice -
I (1812-1940)

Selecþie de Valentin NEGRE

16 mai 1812 - Pacea de la Bucureºti prin care Imperiul Otoman (Nota trimisã de Sfatul Þãrii guvernului român)
acceptã anexarea Moldovei de Rãsãrit de cãtre Imperiul Þarist: 27 martie 1918 - Sfatul Þãrii de la Chiºinãu adoptã Hotãrârea 

„Poporul umplea malurile Prutului, într-un permanent du-te Unirii Basarabiei cu patria-mamã, România:
vino, sãptãmâni întregi, de la un sat sau oraº la altul, luându-ºi adio de „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Þãrii declarã: 
la pãrinþii, fraþii, prietenii cu care trãiserã laolaltã pânã atunci...” Republica Democraticã Moldoveneascã... se uneºte cu mama sa 

(Cronicarul Manolache Drãghici) România.”
18 martie 1856 - Congresul de pace de la Paris hotãrãºte ca Imperiul (Hotãrârea Sfatului Þãrii de la Chiºinãu)
Rus sã retrocedeze Moldovei sudul Basarabiei (judeþele Cahul, Ismail ºi 28 octombrie 1920 - la Paris se semneazã tratatul prin care Marile 
Bolgrad): Puteri recunosc unirea Basarabiei:

„Hai cu Domnul Sfântul, „Înaltele puteri contractante declarã cã recunosc 
Haideþi peste Prut suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei”.
S-apãrãm pãmântul (Tratatul de la Paris din 1920)
Care l-am avut!” 23 august 1939 - semnarea Pactului de neagresiune sovieto-german, 
(Vasile Alecsandri) însoþit de un Protocol secret care pecetluieºte soarta Basarabiei:

4 aprilie 1877 - Convenþia de la Bucureºti prin care Rusia þaristã „...partea sovieticã subliniazã interesul pe care-l manifestã 
garanteazã integritatea teritorialã a României: pentru Basarabia. Partea germanã îºi declarã totalul desinteres politic 

„...Guvernul maiestãþii sale împãratul tuturor Rusiilor se faþã de aceste teritorii”.
obligã... a menþine ºi apãra integritatea actualã a României...” (Protocolul adiþional secret din 23 august 1939)

(Convenþia de la Bucureºti din 4 aprilie 1877) 26 iunie 1940 - prima notã ultimativã sovieticã prin care se cer 
ianuarie 1878 - Rusia solicitã României sudul Basarabiei (judeþele Basarabia ºi Bucovina de Nord:
Cahul, Ismail ºi Bolgrad): „Guvernul U.R.S.S. propune Guvernului Regal al României:

„Deci noi am vãrsat sângele nostru... pentru a pierde.” 1. Sã înapoieze cu orice preþ Uniunii Sovietice Basarabia;
(Mihail Kogãlniceanu) 2. Sã transmitã Uniunii Sovietice partea de nord a 

primãvara anului 1878 - Rusia ameninþã România cã, dacã nu-i Bucovinei.”
cedeazã sudul Basarabiei, va avea rãzboi: (Prima notã ultimativã sovieticã)

„...o armatã care a luptat la Plevna... va putea fi nimicitã, dar 27 iunie 1940 - a doua notã ultimativã sovieticã cere imperativ 
nu se va lãsa dezarmatã...” Basarabia ºi Bucovina de Nord:

(Carol I) „În decurs de patru zile începând de la orele 14, la 28 iunie sã 
iulie 1878 - Congresul de la Berlin hotãrãºte ca România sã cedeze se evacueze teritoriul Basarabiei ºi Bucovinei.”
Rusiei cele trei judeþe din sudul Basarabiei - Cahul, Ismail ºi Bolgrad: (A doua notã ultimativã sovieticã)

„Nu existã român, de la Domn pânã la ultimul cetãþean, care 27 iunie (noaptea) 1940 - guvernul român acceptã evacuarea 
sã nu deplângã deslipirea unei pãrþi din pãmântul strãmoºesc.” Basarabiei ºi Bucovinei de Nord:

(Carol I) „Am hotãrât evacuarea Basarabiei ºi Bucovinei de Sus... sub 
2 decembrie 1917 - Sfatul Þãrii proclamã Republica Democraticã presiunea forþei, într-unul din cele mai grele momente ale istoriei 
Autonomã Moldoveneascã: noastre.”

„Basarabia... se declarã de azi înainte Republica Democraticã (Gheorghe Tãtãrescu)
Moldoveneascã.” 28 iunie 1940 - Invazia trupelor sovietice pe pãmântul românesc 

(Declaraþia Sfatului Þãrii din 2 decembrie 1917) dintre Prut ºi Nistru:
24 ianuarie 1918 - Proclamarea independenþei Republicii „Þara se prãbuºeºte. În Basarabia ºi Bucovina se petrec scene 
Democratice Moldoveneºti: sfâºietoare.”

„Republica noastrã... s-a declarat cu totul neatârnatã...” (Generalul Antonescu)

Adică eu Ioniţă sin Costandin Bucimaş ot maria credinţă miam pus diagitul. din tot locul, ce sa alege parte noastră, care 
Pojoreni scriu şi mărturisăscu cu aceasta let 7256 aug.7 moşâi este pe apa Crasnii în silişte Foleştii. Am 
adevărat zapis al mieu la mâna sfinţii sali, Eu Ioniţă sin Costandin Bucimaş dato şi am închinato sfântului schit de le 
chiru chir Ierotei, episcop Huşilor; precum de Ereu [...] mam tâmplat Creţeşti care hram este ierarhu Nicolai de 
nimeni silit nici asuprit ce de a me bună voe am Ereu Ion [...] mam tâmplat. nimen siliţi nici asupriţi ce d:a noastră bun voi 
danie sfântului erarh Nicolai care este pentru ca să ne fie pomană vecinică noo şi 
închinată la sfânta episcopia Huşi şi am dată D.A.N.I.C., Fond Episcopia Huşilor, L/9. părinţilor şi fiilor noştri iar de sar scula ori cine 
danie parte ce mi sar vini din siliştia Foleştilor din niamul nostru ori ficiori ori nepoţi ori 
ce esti la ţinutul Vasluiului pe apa Crasnii iar II) 1749 (7258) nov. 23. Ion Bucimaş şi strănepoţi a o întoarce să fie afurisiţi de noi şi 
hotarul treci şi în ciasta parte de Crasna în sora lui Eftimia din Pojorăni, feciorii Mariei, fata d[e] D[u]mnezău şi în toată viaţa lor pricopsari 
ţinutul Fălciului pân în Zaria dialului despri lui Gheorghe Buciumaş dăruesc schitului din să nu aibă şi ertare să nu afle şi pentru mai 
Lohan. Care moşâe mis tragiu de pe maicăme Creţeşti partea lor de moşie din siliştea mare credinţa sau iscălit şi alţi oameni buni 
Marie fata lui Georgie Buciumaş. Am dat zapis Folteştilor, de pe Crasna, pentru pomenire. cari sau tâmplat la făcutul acestui zapis şi noi 
sfântului schit ce sa alegia parte mia despria Original, hârtie filigran. pentru credinţa am pus degitele.
alţi fraţi ca so fie poman nooa şi părinţilor noştri leat 7258 iul. 23
iară de sar scula cineva din niamul mieu cas Adică eu Ion Bucimaş şi cu Iftimia sora lui Eu Ion Bucimaş
strice a noastră driaptă danie să fie neertaţi de din Pojorăni feciorii Mării fetii lui George Eu Iftimie + ficiorii Mării
D[o]mnul D[u]mnăzău şi de maica precista şi Bucimaş făcutam adevărat zapisul nostru 
să aibă poroş înainte straşnicului giudeţu prin precum am dat parte noastră de moşiae cu doi N.A. Mai urmează un rând
sfântul erarhu Nicolai şi cându am făcut fraţi ce sa alegi despre alţi fraţi cu sâlişte cu Idem, L/12.
această zapis sau tâmplat şi aceşti oameni livezi cu loc de prisacă cu izvoară cu vad de 
buni carii mai gios sau şi iscălit şi eu pentru mai moară cu loc de fâneţi şi de ţari: şi cu tot vinitul 
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Umberto Eco, omul care a fixat bariere între Nãscut la Alessandria, Italia, Eco a avut motive 
munca de profesor universitar, romancier, ziarist, omul sonore „de a fi obsedat de mitul bibliotecii din 
care, prin 1954, a reuºit sã observe din interior Alexandria”. A avut întotdeauna obsesia focului „mi-e 
televiziunea italianã care se nãºtea atunci, RAI, omul fricã sã nu-mi ia foc biroul, mi-e teamã când cãlãtoresc, 
care a constat cã „toþi teoreticienii apocaliptici ai mass- sã nu fi izbucnit vreun incendiu acasã. Am descoperit 
mediei, veniþi prin filiera ºcolii de la Frankfurt, nu târziu cã între trei ºi optsprezece ani, în casa în care am 
vãzuserã niciodatã din interior mecanismul stat, cu un etaj deasupra mea locuia comandantul ºef al 
comunicãrii”. pompierilor din oraº”. Aºa se explicã de ce toatã 

Umberto Eco, omul care a descoperit în ironie copilãria ºi adolescenþa a auzit nopþile zgomotul 
esenþa ei aristocraticã, omul care a savurat deliciile de sirenelor de la maºinile care veneau sã-l ia pe cãpitan la 
ironie, satira subtilã cel ce a oferit ca profesor locul incendiului.
universitar o extraordinarã disciplinã a gândirii, Eco mãrturisea cã a studiat toate labirinturile 
pentru a obþine chintesenþa unei ºtiri, omul care nu clasice care sunt în aer liber pentru a construi 
accepta monotonia meselor rotunde, întrebãrile biblioteca din „Numele trandafirului”. În Evul Mediu 
stupide, omul lucid în faþa tuturor fenomenelor de totul ardea: fermele, castelele, bisericile, bibliotecile.
modã. Scena incendiului din roman, poate prea lungã, este tema 

Umberto Eco - profesorul din Bologna devenit celebru printr-un surprinderii cuvântului, a distrugerii memoriei. Eco avea nevoie de un 
roman, prin tratatele sale de semioticã, ca om de televiziune. labirint acoperit ºi astfel intervenea problema aerisirii, introducând 

Într-un secol a veritabilei literaturi filozofice, cu reprezentanþi pe mici ferestre spre a facilita circulaþia aerului, având în vedere 
mãsurã Proust, Thomas Mann, Musil, cu romane pe mãsurã, Umberto incendiul de la sfârºit. Aceastã bibliotecã avea sã împiedice atât 
Eco este cel ce va încerca sã redescopere bogãþiile unei lumi pierdute, comunicarea, cât ºi circulaþia.
care nu este alta decât Evul Mediu, un Ev Mediu a cãrui imagine Nu e vorba de o bibliotecã idealã, ci de o utopie, o imagine a 
întunecatã ºi obscurantistã a fost o provocare pentru lucrarea sa de bibliotecii de azi.
diplomã despre problema esteticã la Sfântul Toma d'Aquino. Pentru generaþiile de azi, tema distrugerii memoriei, a 

Umberto Eco s-a nãscut la Alessandria, în Italia, în 1932. ªi-a suprimãrii cuvântului, este înlocuitã sau va fi înlocuitã cu mitul 
trãit copilãria în Piemont, marcatã de a doua conflagraþie mondialã. „black-out”-ului, prin ºtergerea memoriei calculatorului.

În întreaga sa viaþã va îmbrãþiºa cariera de profesor universitar, Mitul bibliotecii l-a obsedat permanent. Într-un mic pamflet „De 
romancier ºi ziarist. bibliotheca”, Eco denunþã situaþia bibliotecilor publice italiene fãcute 

În timpul studiilor universitare va lucra ºi la televiziunea mai mult pentru a distruge cãrþile, condamnând vicleºugurile 
italianã. Eseul sãu publicat în 1962, „Opera deschisã”, avea sã devinã suportate de oameni pentru a ajunge la rafturi, pentru a avea acces 
manifestul „Grupului 63”, manifestul unei generaþii de scriitori liber la cãrþi. „Nu mergi într-o bibliotecã sã cauþi o carte cunoscutã. 
avangardiºti, animaþi de preocupãri politice, manifestare ce a Mergi acolo sã descoperi lângã o carte pe care o cãutai, o alta care este 
contribuit într-o mare mãsurã la izbucnirea miºcãrilor studenþeºti din poate mai importantã. Pentru a avea o asemenea bibliotecã trebuie 
1968. acceptat ºi riscul furtului. Numai atunci ea devine într-adevãr un loc 

Între 1966-1969, poate fi întâlnit ca profesor de comunicaþii pentru descoperiri ºi un instrument de educaþie”.
vizuale la Florenþa, între 1970-1971 predã semioticã la Milano, iar în Eco a fost fascinat de magia cãrþilor. „ªtiu pe de rost cãrþi 
1971 se mutã la Bologna. Va susþine seminarii în SUA, Franþa, niciodatã citite ºi nu cunosc cãrþi citite de mai multe ori... Iau o carte, 
Japonia, devenind o vedetã adevãratã. o citesc ºi descopãr cã deja o cunoºteam!”

Interesantã este înclinaþia sa spre semioticã, care îºi obligã, fãrã Eco nu adopta un sistem precis de clasificare a cãrþilor. Pentru 
exclusivitate, adepþii sã se intereseze de tot ºi de toate. Semioticul întrebarea „Le-aþi citit pe toate?” avea mai multe feluri de rãspunsuri. 
trebuie sã fie capabil sã decodifice ºi semnele cotidianului. Dar „Oh, chiar cu mult mai multe” sau „Nu desigur! Altfel de ce le-aº mai 
Umberto Eco va refuza mereu sã ridice bariere de netrecut între avea în bibliotecã. Într-o bibliotecã se pãstreazã cãrþile care trebuie 
discursul savant ºi cel al mass-mediei. consultate”.

Dintre lucrãrile sale de semioticã: „Structura absentã”, „Forma Mulþi cititori ai romanului „Numele trandafirului” cereau 
conþinutului”, „Teoria semioticii”, „Semioticã în filosofie a scriitorului veºti despre un anume manuscris dispãrut despre care 
limbajului”. vorbea în roman. Aºa se întâmplã când publici un roman intelectual ºi 

Semiotica este fondatã pe o dublã calitate a oamenilor: memoria, totodatã ironic - apare o adevãratã problemã de receptare.
care-i pune pe oameni în legãturã cu trecutul lor ºi capacitatea de a se Literatura postmodernistã se sprijinã pe ambiguitate, având 
proiecta în viitor, de a face previziuni. caracteristicã principalã ironia, mai bine-zis o distanþare ironicã.

Se pare cã Eco dispunea de aceastã calitate umanã de a evada În esenþa ei, ironia este aristocraticã ºi ea presupune o relaþie 
din prezentul palpabil ºi de a-ºi regiza absenþa, de a se ocupa de ceea deosebit de complexã între persoana care enunþã în mod expres 
ce nu existã în stare concretã. ªi ce nu existã în stare concretã? propoziþii contrare a ceea ce se întâmplã de fapt ºi interlocutorul 
Semnele, adicã un artificiu. (receptorul) sãu.

Eco are ºi o definiþie proprie a semioticii prin care totul se De altfel, ironia stabileºte nivele diferite de clase intelectuale.
transformã în semne. Iar sistemul de semne prin excelenþã este Pentru Eco cea mai fascinantã rãmâne mitologia. ªi nu este 
limbajul. lipsit de semnificaþie faptul cã în „Numele trandafirului” Eco 

Dar un nor banal poate fi ºi el interpretat drept un semn în introduce un protagonist contrar supraomului: omul în crizã 
mãsura în care forma lui îmi anunþã furtuna, ploaia sau vremea permanentã.
frumoasã. Supraomul dezvãluie o neliniºte socialã mic-burghezã, manifestã 

Semioticianul este omul care, plimbându-se pe stradã, percepe nevoia încãlcãrii legilor, nevoia unei rãzbunãri, toate pentru a stabili o 
semne, acolo unde alþii vãd obiecte. nouã ordine. Sã amintim de personajul Radolphe al lui Eugène Sue 

Semiotica este nouã doar ca disciplinã, ca practicã ea este foarte sau Contele de Monte Cristo al lui Alexandre Dumas.
veche. Dacã un bãrbat îºi încheie haina de la stânga spre dreapta, iar o Cele 500 de pagini, cu pasaje întregi în latinã, ale romanului 
femeie de la dreapta spre stânga, pare a fi doar problema croitorului. „Numele trandafirului” aduc în scenã personaje bântuite de pasiuni 
Pentru semiotician, opoziþia este semnificativã. teologice, în decorul pitoresc a lumii sec. XVI, am putea spune ºi un 

Dar numele lui Umberto Eco este legat poate cel mai mult de roman istoric care reînvie plãcerea de a povesti, care prezintã 
romanul „Numele trandafirului”. neliniºtea Europei de astãzi (aluzie ºi la Brigãzile roºii)-

Umberto Eco
Mioara POPA
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Prof. Gheorghe Clapa

Weimar, oraºul în care 
ministru a fost un poet*)

„La noi la Weimar, distanþe mari nu sunt; 
mãrimea noastrã stã în spirit.”

(Thomas Mann, Lote la Weimar)

În 2004, Weimarul celebreazã 85 de ani de la prima 
republicã germanã. Pe atunci, þara strãbãtuse doar un foarte 
scurt trecut republican. Constituþia de la Weimar, micul oraº 
al Turingiei ales de prima republicã germanã ca sediu al 
parlamentului sãu, data doar din 31 iulie 1919, când regimul 
prezidenþial succedase monarhiei.

La Weimar, orãºelul de pe Ilm, bântuie încã spiritul lui 
Goethe ºi Schiller. Cei doi scriitori germani - care marcaserã 
epoca de aur a oraºului, devenit leagãn al clasicismului 
german ºi capitala intelectualã a þãrii - se odihnesc în cripta 
marilor duci de Saxo-Weimar. Weimarul se afla chiar în 
mijlocul þãrii, dar ºi în centrul Europei, fiind - cu dealurile ºi 
vãile lui împãdurite - un fel de inimã verde a continentului.

Goethe a fãcut din Weimar un sãlaº al gândirii 
umaniste. Restabilirea lui în acest oraº dobândea liniºtea 
definitivã.

Prin intriga ºi polemica lui Karl August Böttiger, 
considerat primul reporter de scandal al Germaniei, ne-a 
parvenit latura umanã a falei spirituale a Weimarului.

Ce-ar fi fost Weimarul fãrã Goethe? El a vrut sã aducã - 
ºi a adus - la Curtea lui Karl August toatã crema 
intelectualitãþii germane. Weimarul atrãgea ca un magnet.

O vreme, scriitorii germani s-au reunit regulat la 
Weimar, cu prilejul inaugurãrii sãptãmânii cãrþii germane.

În 1922 oraºul a gãzduit congresul dadaiºtilor ºi 
constructiviºtilor.

Weimarul a cucerit lumea prin cultura sa. S-a fãcut cea 
mai bunã alegere pentru oraºul cultural european al anului 
1919.

Nici un alt oraº nu întrupeazã mai bine valenþa naturii 
umane ca Weimarul, cu partea sa luminoasã. Simbolul 
inteligenþei germane. Fantoma lui Goethe ºi umbra lui 
Schiller.

Pitoreºtile plaiuri bârlãdene, cu dealurile ºi livezile 
încãrcate de rod ºi de miros de fructe, cu vãile tãlãzuindu-ºi 
rodul bogat, cu liniºtea înfioratã a pãdurii, au oferit un climat 
favorabil preocupãrilor literare, astfel încât Bârladul a 
devenit... un fel de „Weimar”.

George Tutoveanu a deþinut funcþia de prefect al 
judeþului Tutova în timpul guvernãrii lui Nicolae Iorga «13 
aprilie 1931-31 mai 1932». În aceastã scurtã perioadã de timp 
a înfiinþat 50 de biblioteci sãteºti cu fonduri ºi cãrþi obþinute 
de la „Casa ªcoalelor”.

În deceniul al patrulea, al secolului trecut, activitatea 
culturalã a Bârladului a cunoscut cea mai vie trãire. G. 
Tutoveanu aducea în Bârlad numeroºi scriitori care 
participau la ºedinþele „Academiei bârlãdene”, în sala festivã 
a „Curþii cu juri”, în sala mare de lecturã a Bibliotecii „Casei 
Naþionale”, în Aula Liceului „Codreanu”, sau în satele ºi 
oraºele din jurul Bârladului.

Oraºul Bârlad a fost Edenul permanent al poetului 
George Tutoveanu, în care s-a simþit fericit ºi cãruia i-a dãruit 
întreaga florã a creaþiei sale. El a o fost centralizatorul 
spiritual al culturii bârlãdene timp de peste o jumãtate de 
secol.

Notã:
*) «...Bârlad (oraº devenit o vreme... un fel de 

„Weimar”)», G. Cãlinescu despre G. Tutoveanu în Istoria 
Literaturii Române de la origini pânã în prezent, Ediþia 

Mã doare doar Noapte si zi
De ce e lumeadorul de Tarã
cum e ea fãcutã?
De ce mã tem

Pentru Oana Pavãl Andrei - de ziuã ºi de noapte
Toronto - Canada Iar bãtrâneþea-i

jalnicã ºi slutã
E mult mai bine-n altã þarã ªi ne-nspãimântã
Cã-i lumea mai civilizatã, gândul despre moarte?
La noi nu va fi niciodatã
Cã lumea noastrã-i prea murdarã: De ce plãtim

mereu câte-o plãcere
Murdari sunt oamenii politici, Cu câte-un chin
Murdari ne sunt ºi comersanþii cu-asupra de mãsurã
ªi nici o ºansã s-avem alþii, ªi ne încearcã
Degeaba-i dãscãleºti ºi-i critici. silnica durere

ºi ne apasã muntele de zgurã?
Murdari ne sunt milionarii,
Murdari sunt boºii de tot felul, Acestea sunt
Se face lup îndatã mielul capriciile sorþii:
ªi-s hãmesiþi de tot primarii. un ochi când râde

celãlalt ne plânge
De asta am plecat din Þarã ªi ne îneacã
ªi mi-i ne-nchipuit de bine, neagra apa-a morþii
Respect uzanþele creºtine Când lumânarea
ªi am ºi piatrã funerarã. viþii ni se stinge.

Pe cerul nalt al vieþii mele Cinstiþi pe azi
Mai fulgerã câte-un erete cã nu ºtim ce-o fi mâine,
ªi-apare unul din regrete de-o fi mai rãu
Cã, uneori, mai vin ºi ele. sau dacã-o fi mai bine

dar retrãim
Iubita mamã nu mai are în cei ce vor rãmâne
Împodobit de flori mormântul ªi bezna moare
ªi plânsul mi-l îneacã vântul când Lumina vine.
Când stinge-aprinsa lumânare.

Petruº ANDREI
În rest, ºi pe aici e varã
ªi mi-i familiar cuvântul
Dar mi-i de-nstrãinare cântul
Cã doare mult dorul de Þarã.

,
,

Epigrame
Legitimaţie de maghiar
Şi-au făcut legitimaţii iarSfaturi
Şi în altă ţară ei rămân

(După C.D. Zeletin)
Dar sub apostila de maghiar

De bou, să te fereşti din faţă,
Inima să fie de... român.

De cal, să te fereşti din spate
Dar ţine minte-ntreaga viaţă:

Cauză şi efectDe prost, să te fereşti... din toate.
Tu la poartă ai lăsat-o
Şi te clatini pe cărareUnei femei
Ameţit de sărutare

Mai sinceră îmi pare luna
Şi... de palmă ce ţi-a dat-o.

Deşi se-arată pururi nouă,
Din două feţe îi văd una,

Lui Al. O. TeodorescuTu ai doar una şi-ţi văd... două.
(Păstorel)
Cu Păstorel o facem latăNaşterea Evei
Căci chelnerul nu lâncezeşte,Din coasta primului bărbat
Cu vinul dacă el ne-mbatăIeşise Eva cea divină,
C-o epigramă ne trezeşte.Eu toate coastele-aş fi dat

Să-mi facă Domnul o duzină.
Erată
Cu Eva care rupse mărulUnei poete
S-a spus că n-a mai fost de trai,Cu rugi, mătănii, post şi plângeri,
E altul însă adevărul:Ea şi-a fost sieşi propriul vraci
Cu ea noi am intrat în Rai.Şi-a scris „Poeme pentru îngeri”

Ca să se vindece de draci. Petruş ANDREI
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Oraºul Bârlad avea în sec. întinse Pieþe de târg, fãrã hotare 
XIX aspectul unui vechi târg drepte. E o clãdire fãrã nici un 
moldovenesc, cu strãzi înguste ºi fel de frumuseþe, strivitã sub 
prãfuite, cu clãdiri puþin turnurile prea grele, reînnoitã în 
rezistente, ce nu depãºeau douã chipul cel mai vulgar. Un pod de 
nivele, în centru aflându-se scânduri vechi, putrede, 
prãvãliile negustorilor. tremurãtoare, acoperã râul”.

Conducãtorii oraºului au Acelaºi aspect dezolant îl 
dovedit puþine preocupãri pentru regãsim ºi în descrierea 
o evoluþie urbanisticã unitarã, fapt scriitorului I. Simionescu 
remarcat de altfel ºi de cãlãtorii ce (1926): „Chiar în mijlocul 
treceau prin Bârlad. Acestora oraºului nu se simte dragostea de 
Bârladul le apãrea ca „un amestec arbori, nici de pajiºte verde. 
de cãsuþe ºi arbori fãrã linii fixate, Aproape de liceul cel nou, de vreo 
fãrã înãlþare, fãrã perspectivã, fãrã 40 de ani clãdit, este vechiul liceu 
mãcar turnurile de biserici care de lângã Biserica Domneascã, cu 
strãpung locuinþele ºi livezile clopotniþa de scânduri, gata sã se 
învãlmãºite”. prãbuºeascã. În faþa lui se aflã un parc, iar în mijlocul parcului se 

Au fost însã ºi excepþii. Printre edilii de seamã ai oraºului din ridicã statuia unuia din fraþii Codreanu, Nicolae, al cãror nume e 
sec. XIX îl putem aminti pe Andrei V. Ionescu, care într-o perioadã legat de instituþiile culturale ale Bârladului. În loc ca statuia sã 
de 26 de ani a fost de cinci ori primar. De numele lui se leagã o serie impuie, invocând amintirea unui om de bine, îþi deºteaptã mila, 
de îmbunãtãþiri edilitare, pavãri de strãzi, iluminat public, rãsfrântã bineînþeles asupra celor care nu pricep ce rost are o statuie. 
înfrumuseþarea Grãdinii Publice ºi sistematizarea zonei centrale de Parcul este plin de bãlãrii, prin împrejmuirea sãrãcãcioasã de sârmã 
astãzi, din faþa clãdirii primãriei, unde în trecut a existat o piaþã ghimpatã a strãbãtut un mãgãruº, care pãºtea ce mai gãsea verde. De 
numitã Domneasca ºi mai târziu Piaþa Unirii. jur împrejur, dragã Doamne, s-au plantat arboraºi. Neîngrijiþi, 

În memoriile sale, scrise în 1907 la îndemnul lui Iacob neudaþi, cu pãmântul bãtut la rãdãcinã, pãreau niºte crengi uscate, 
Antonovici, fostul primar Andrei V. Ionescu aminteºte despre cum a înfipte în pãmânt, cum stau înfipte la capetele mormintelor din satele 
amenajat aceastã zonã în 1875: „În Piaþa Domneascã am construit de munte, brãdiºori descetinaþi, semnul tinereþii celui înmormântat. În 
un bazin pentru apã ºi rezervor pentru caz de incendii, ca sã fie apã acel moment, privind de o parte clãdirea dãrãpãnatã a liceului vechi, 
abundentã ºi sã se poatã lua cu uºurinþã. Vis-a-vis de magazinul lui care adãposteºte acum Poliþia sau un Comisariat, alãturea Biserica 
Hagi Lazãr Cambur, astãzi proprietatea domnului Paveliau, Domneascã ºi ea lãsatã în pãrãsire, iar de cealaltã parte a drumului, 
comerciant de coloniale, era o piaþã ce se numea a Otcupului, Parcul, în jurul statuii unui om cãruia Bârladul îi datoreºte atâta, mi 
mlãºtinoasã ºi cu totul murdarã, acolo staþionau carele cu poloboace se pare cã mã aflu în cimitirul simþãmintelor noastre de pietate, de 
de vin, adesea pentru desfacere ºi tot aici se coteau de însãrcinaþii respect pentru trecut, de dragoste ºi grijã pentru locul în care ne 
primãriei. Am oprit a se mai vinde vinurile acolo ºi am strãmutat ducem viaþa”.
Otcupul în Piaþa Ocolului de vite iar în locul rãmas fãrã nici un Statuia lui N. Roºca Codreanu, sculptor I. Scutaru, a fost 
serviciu, am fãcut Scuar, prevãzându-l cu copaci, gazon ºi flori, de inauguratã în centrul Parcului din Piaþa Domneascã, la 6 decembrie 
cãtre grãdinarul comunei, adus de mine din Paris”. 1908, cu ocazia sãrbãtoririi jubileului de 50 de ani a Liceului „Gh. 

Pavarea zonei era o stringentã necesitate cãci, aºa cum Roºca Codreanu”.
relateazã Andrei V. Ionescu într-un memoriu datat 1861, în centru La manifestarea prilejuitã de dezvelirea statuii, au participat 
„gloderia era nemaipomenit de mare, astfel cã în dosul Hotelului numeroºi bârlãdeni, personalitãþi ale timpului, foºti elevi ai liceului 
Grandes s-a înecat un cal ºi altul vis-a vis de Leizer Kafman pe strada ºi chiar un grup de studenþi ieºeni.
Principalã”. Acum în a doua jumãtate a sec. XIX ne aflãm parcã la În condiþiile în care imobilul unde funcþiona Primãria oraºului, 
1837 când cãlãtorul rus Demidof descrie Bârladul „ca o mare de aflat în cartierul Podeni strada Dimitrie Cantemir nr. 2, 3, devenise 
pãmânt cleios în care caii înoatã pânã la pântece” ºi noteazã în impropriu, în 1934 au început lucrãrile la noua clãdire, prilej cu care 
continuare plin de amuzament cã „are de gând sã ajungã oraº dupã statuia lui N. Roºca Codreanu a fost mutatã pe amplasamentul 
locul mare pe care se întind strãzile, din care lipsesc decât casele ºi actual, în faþa instituþiei ctitoritã de acesta.
oamenii”. La 21 octombrie 1934, a avut loc solemnitatea punerii pietrei 

La început de secol XX cei care viziteazã Bârladul ne lasã de temelie a localului Primãriei Bârlad. Parcul Domneasca a fost din 
aceeaºi imagine a unui oraº patriarhal în care nimic nu tulburã nou amenajat ºi în centrul lui a fost ridicat bustul din bronz 
pacea ºi liniºtea zilnicã a locuitorilor, sau a diriguitorilor urbei. reprezentându-l pe filantropul Stroe Belloescu (14 iunie 1936) de 

cãtre Ateneul Popular C.F.R., bust astãzi dispãrut.
Presa vremii abundã de consemnãri privind greutãþile Dupã 1945 au fost realizate modificãri ºi amenajãri succesive. 

întâmpinate de pietonul obiºnuit pe caldarâmul neîntreþinut sau Între 1952-1953 Parcul reamenajat a primit denumirea de Parcul 
prost fãcut ºi numeroasele bãltoace de noroi ce apãreau dupã cea Eroilor Sovietici. Aici s-a amplasat o placã funerarã în amintirea 
mai micã aversã de ploaie. Nicolae Iorga, trecând prin Bârlad, la soldaþilor sovietici, cãzuþi în luptã în timpul celui de-al doilea rãzboi 
1902, face câteva notaþii deloc favorabile: „Nici un alt oraº din þarã mondial. Tot în aceºti ani în faþa Primãriei s-a amenajat un Scuar 
n-a pãstrat aºa de bine ca acesta icoana satului din care s-a dezvoltat. semicircular, iar în 1965 s-a construit o fântânã artezianã ºi douã 
Orãºeneºti sunt doar pavajul, sã-i zicem mai bine cu vechiul cuvânt, peluze. Pavat cu gresie coloratã ºi încadrat cu spaþii verzi a pus în 
mai potrivit, caldarâmul, vestit poate pe vremea sa, dar astãzi unul evidenþã Biserica Domneascã, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu.
din cele mai straºnice mijloace de pedeapsã pentru cine-ºi scâlcie Parcul în care decenii de-a rândul generaþii de bârlãdeni au 
ghetele, pe jos, sau îºi dârdâie oasele în trãsurã, pe dânsul, ºi Strada petrecut clipe plãcute, a dispãrut dupã construirea Casei de Culturã 
Mare. Bârladul are o singurã bisericã mai mare în mijlocul unei „George Tutoveanu” ºi modificarea traseului arterei principale de 

Evoluþia urbanisticã a zonei centrale a 
oraºului Bârlad în sec. XIX-XX

Prof. Marcel Proca
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Despre fractali
„Cei în vârstã privesc spre trecut, cei tineri spre viitor. 

ªi pentru cã am obosit privind spre trecut am sã mã ocup de viitor”.

este optimizarea raportului arie/volum.Articolul precedent, „Fractalii ºi matematica” („Academia 
Exemplu: Praful lui Cantor.bârlãdeanã”, 2004, nr.1), a trezit interesul unora dintre cititori, 
Iniþiatorul este un segment cu lungimea 1. Generatorul dintre care unii, cu o dezarmantã sinceritate, au declarat cã nu 

este regula: au înþeles mare lucru! Ca urmare, cu amabilitatea redactorilor 
- Împãrþiþi segmentul în trei pãrþi egale.revistei am sã revin asupra unor noþiuni legate de fractali.
- Îndepãrtaþi segmentul din mijloc.În zilele noastre, în cercetarea matematicii fundamentale, 
Ceea ce rezultã este un obiect fractal care este caracterizat de un deosebit ecou se bucurã teoria catastrofelor, a haosului, a 

prin faptul cã este fracþionat la infinit ºi prezintã fractalilor.
autosimilaritate la orice scarã (orice etapã a construcþiei).S-a constatat cã dacã un proces aleatoriu (cu rezultat 

Autosimilaritatea se mai numeºte ºi invarianta scãrii de imprevizibil) are variaþie finitã, atunci el este surprins grafic de 
proporþie (scalei). Dacã veþi revedea articolul precedent, veþi Clopotul lui Gauss. Dacã procesul are variaþie infinitã, iar 
întâlni steaua lui von Köch care are o evoluþie similarã cu Praful distribuþia variabilelor aleatorii este stabilã, atunci fenomenul 
lui Cantor.are structurã temporalã fractalã (FNY 91).

În cazul unor obiecte difuze: nor, fum, galaxii, populaþii Când în 1975 Bénoit Mandelbrot a publicat douã lucrãri, 
biologice, autosimilaritatea se considerã în sens static. De „O teorie a seriilor fractale” ºi „Geometria fractalã a naturii”, 
exemplu, pentru un nor se cautã forme analoage întregului (în oamenilor de ºtiinþã li s-au pus la dispoziþie instrumente noi de 
special pentru formaþiile stratus sau nimbus).cercetare cu aplicabilitate de necontestat în studierea ºi 

În acest mod, prin teoria fractalilor, se poate aborda înþelegerea naturii, instrumente complementare celor oferite 
studiul curgerilor turbulente, comportarea sistemelor electrice de geometria clasicã, pentru cã aºa cum observã Bénoit 
sau mecanice, reacþii chimice, aglomerãri galactice, distribuþia Mandelbrot „norii nu sunt sfere, munþii nu sunt conuri, insulele 
craterelor lunare.nu sunt cercuri, nici un obiect nu este învelit cu o coajã netedã”. 

ªi pentru cã orice suprafaþã realizatã natural sau artificial ªi Mandelbrot are dreptate pentru cã, aºa cum ºtim din proprie 
prezintã rugozitate, fractalii îºi manifestã prezenþa în materiale experienþã, FRACTALII sunt regula! Excepþiile sunt liniile 
ca gheaþa, depunerile electrolitice de metale, polimeri, perfecte, planele, poliedrele pe care le întâlnim cel mult în 
ceramicã.creaþiile arhitecþilor.

Ce sunt fractalii?Suprafaþa pãmântului, cu tot ce este pe ea: arbori, râuri, 
Definiþia acestei noþiuni are cam aceeaºi soartã ca ºi litoralul mãrii, craterele lunii, aglomerãrile stelare sau 

definiþiile punctului, ale dreptei, ale planului din geometria galactice, are o distribuþie fractalã. Procesele sau fenomenele 
euclidianã. Practic, fractalii se descriu prin proprietãþile lor.naturale, economice sau sociale au, de asemenea, variaþie 

Kenneth Falconer în „Geometrie fractalã” (1992) afirmã: fractalã.
„Definiþia unui fractal trebuie consideratã în aceeaºi manierã în Urmarea este cã în ultimele decenii a apãrut o foarte mare 
care acceptãm definiþia vieþii”. Spunem cã o mulþime este un diversitate de lucrãri în domeniu. Citãm câteva: Gercalation, 
fractal dacã are proprietãþile:fractals and anomalaus diffusions (Aharony, A., 1984), Logique, 

- O structurã finã, adicã are detalii la toate scãrile;langage et théorie de l'information (Apostel, L., Mandelbrot, B., 
- Geometria euclidianã nu poate descrie atât la nivel local, 1957), Fractali pretutindeni, Fractali în ºtiinþele naturii ºi 

cât ºi la cel global, proprietãþile, întrucât este prea neregulatã.aplicative” ºi numãrul lucrãrilor se amplificã cu zeci, sute.
- În general, este autosimilarã (eventual statistic Din motive didactice, fractalii realizaþi prin instrumente 

autosimilarã).matematice sunt de douã feluri:
- Are o dimensiune, în general, neeuclidianã, ce se 1. Fractali obþinuþi recursiv, procedeu ce presupune un 

defineºte recursiv.iniþiator (de la care se pleacã, aºa cum îi spune ºi numele) ºi un 
- Orice fractal poate fi descris printr-un proces iterativ.generator care dirijeazã iteraþiile urmãtoare.
- Deºi o curbã fractalã este continuã, ea nu este derivabilã, 2. Fractali rezultaþi dintr-un proces de creºtere unde se 

cãci nu admite tangentã în nici un punct.pleacã de la un germene pe care se dezvoltã fractalul cu o 
Timpul fractalanumitã reþea.
Este un set de intervale autosimilare între evenimente. Exemplu: Creºterea biologicã în care principiul de bazã 

Evenimentele se petrec într-o succesiune rapidã pentru o 
perioadã, formând un fascicul. Urmeazã o lungã întârziere pânã 
ce un nou fascicul de evenimente sã aibã loc.

Timpul dintre evenimente poate conduce la o scarã de 
proporþii în autosimilaritate. (Într-un articol viitor vom reveni 
asupra timpului fractal.).

Bibliografie:
Budei, L., „Modele cu fractali”, 2000.
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Vasile ÞUGULEA

PRAFUL LUI CANTOR



Valoarea  umanã a  Astronomiei

Evoluþia  istoricã a  Astronomiei  se  împleteºte  cu  aceea  filozofice.
a  societãþii  umane. Astronomia  a  apãrut  ca  o  necesitate  a  *
desfãºurãrii  vieþii  umane,  oferindu-ne  pe  lângã reperele  în  Pe lângã conþinutul sãu ºtiinþific, astronomia are o mulþime 
timp  ºi  reperele  în  spaþiu.  Prin  aplicaþiile  sale  ºi  de virtuþi formative pe care dorim sã le evidenþiem  în  cadrul  
implicaþiile  filozofice  ºi  religioase,  astronomia  influenþeazã acestui  articol:
istoria  ºi  cultura  noastrã. ! Astronomia este cea mai veche ºtiinþã. Ea a influenþat 

Rousseau  afirma  cã Astronomia  este  “profesorul  de  puternic percepþia pe care omul o are asupra lui ºi asupra 
civilizaþie” al  omenirii; într-adevãr,  ridicând  ochii  spre  cer  a  mediului înconjurãtor.
ajuns  sã cunoascã Pãmântul  ºi  sã-l  stãpâneascã. ! Astronomia este purtãtoarea unei puternice încãrcãturi 

Astronomia  ne  dã o  viziune  globalã a  lumii  în  care  culturale, care înglobeazã originile noastre îndepãrtate, 
trãim,  ne  deschide  ochii  ºi  mintea  asupra  alcãtuirii  conºtientizarea situãrii noastre în Univers, considerente de 
Universului,  ne  ajutã sã ne  integrãm  în  acesta,  sã înþelegem  ordin cosmologic ºi filosofic.
locul  pe  îl  ocupã Pãmântul  ºi  noi  în  imensitatea  spaþiului  ! Astronomia a influenþat ºi influenþeazã istoria ºi cultura 
cosmic: noastrã, prin aplicaþiile sale practice ºi implicaþiile sale 

“Cât  de  slabã este  lumina  care  vine  la  noi  de  la  filosofice ºi religioase.
stele…  Dar,  fãrã ea,  cu  atât  mai  rudimentarã ar  fi  fost  

! Astronomia constituie un exemplu de interacþiune între 
astãzi  mintea  omeneascã!” (Jean  Perrin) ºtiinþã, culturã ºi tehnologie. Ea demonstreazã unicitatea 

Matematicianul,  astronomul  ºi  filozoful  Henri  Poincaré ºtiinþei  ºi oferã o multitudine de exemple care se pot 
(1854-1912)  a  caracterizat  importanþa  Astronomiei  prin  valorifica din  punct  de  vedere  educativ.
aceea  cã:

! Astronomia trezeºte curiozitatea, imaginaþia, îndeamnã la 
* este  utilã pentru  cã e  mare,  pentru  cã e  frumoasã,  cercetare ºi descoperire. 

pentru  cã îl  ridicã pe  om  deasupra  sa  însuºi.  În  imensitatea  
! Astronomia conºtientizeazã locul pe care îl  ocupãm în Universului,  omul  este  un  punct  obscur,  un  grãunte  de  

Univers, caracterul singular al Pãmântului ºi importanþa nisip,  dar  inteligenþa  sa  poate  cuprinde  totul.  De  aici  
protejãrii  lui.conºtiinþa  propriei  sale  forþe  ºi  curajul  de  a  acþiona  spre  

! Astronomia evidenþiazã fragilitatea ecosistemelor terestre, orice  înfãptuire;
influenþa factorilor cosmici asupra lor, ca: radiaþia solarã, * este  utilã deoarece,  prin  grandoarea  fenomenelor  sale,  
variaþii ale orbitei terestre, variaþii ale orbitei Lunii, ne  dã puterea  de  a  înþelege  mai  bine  natura  ºi  de  a  ne-o  
coliziunile cu alte corpuri  etc.apropia  mai  mult,  folosind-o  pentru  nevoile  noastre.

! Astrofizica este una dintre cele mai dinamice ºtiinþe (alãturi Astronomia  este  ºtiinþa  care  ne  aratã cã Universul  are  
de geneticã ºi informaticã). legile  sale.  De  aceea  urmãrim  sã descoperim  cât  mai  multe  

! Astronomia poate fi folositã la ilustrarea multor concepte dintre  ele,  pentru  a  le  utiliza  în  construcþia  viitorului  
fizice, cum ar fi  cele din  capitolele: gravitaþia, teoria nostru.
relativitãþii, electrodinamicã,  opticã,  metode de Caldeenii  au  fost  primii  care,  inspiraþi  fiind  de  
determinare a distanþelor  folosind paralaxele diurne ºi spectacolul  plin  de  armonie  al  nopþii  înstelate,  au  ajuns  la  
paralaxele stelare etc.convingerea  cã mulþimea  punctelor  luminoase  de  pe  cer  nu  

! Laboratorul ceresc realizeazã condiþii pentru determinãri de: este  o  îngrãmãdire  confuzã.  Aceasta  le-a  sugerat  apoi  ideea  
temperaturi, densitãþi, presiuni, câmpuri magnetice, câmpuri de  regularitate,  fãrã însã a  ajunge  sã cunoascã regulile  ei.
gravitaþionale, mase, energii, etc.Cu timpul,  Hiparh,  Ptolemeu,  Copernic  ºi  Kepler  au  

! Astronomia poate servi ca model tuturor ºtiinþelor bazate pe descoperit  regulile  pe  baza  cãrora  Newton  deduce  legea  
observaþii.atracþiei  universale.  Cunoscând-o,  omenirea  a  învins  câmpul  

gravitaþional  al  Pãmântului  ºi  a  trecut  la  cucerirea  ! Astronomia favorizeazã creºterea interesului ºi aprecierea 
cosmosului. publicului pentru ºtiinþã ºi tehnologie.

Succesele  obþinute  de  astronomi  în  predicþia  *
fenomenelor  astronomice  au  dovedit  existenþa  legilor  ºi  În  modul  nostru  de  a  gândi  ºi  de  a  trãi  existã ºi  
posibilitãþilor  cunoaºterii  lor  în  urma  unei  activitãþi  speranþa  profundã cã,  dacã vom  cunoaºte  începuturile,  vom  
îndelungate,  stimulându-i  pe  toþi  cei  care  studiazã lumea  fi  pe  deplin  în  mãsurã sã cunoaºtem  locul  ºi  semnificaþia  
înconjurãtoare.  Ca  ºtiinþã,  prin  metodele  ei  de  calcul ºi  de  momentului  pe  care  îl  trãim  ºi,  totodatã,  vom  înþelege  ºi  
lucru,  Astronomia  ºi  Astrofizica  pot  servi  ca  model  tuturor  ne  vom  putea  alege  în  mod  conºtient  viitorul.
ºtiinþelor  bazate  pe  observaþii.  Rezultate  ca:  determinarea        Dezvãluirea  celor  mai  profunde  mistere  ale  evoluþiei  
distanþelor  pânã la  diverºi  aºtri,  a  dimensiunilor  lor,  originare  a Universului,  necesitã probabil  o  nouã fizicã,  o 
precizia  cu  care  se  prezic  eclipsele,  descoperirea  unor  noi  sintezã profundã între  relativitate  ºi  mecanica  cuanticã.
planete  numai  prin  calcul  etc. ,  demonstreazã posibilitãþile  Apar  mereu  noi  probleme  în  aria  de cuprindere  a  
extraordinare  ale  acestei  ºtiinþe  a  viitorului. Astrofizicii  contemporane:  problema  marilor  energii  ºi  a  

Astronomia  ne-a  învãþat  ca  din  mulþimea  marilor densitãþi  de energie - radiogalaxii,  quasari,  problema  
aparenþelor  sã descifrãm  adevãrul.  Astronomia  este  cea  care  „gãurilor  negre”,  existenþa  ºi  rolul  antimateriei  etc. .
a  creat  modelarea  matematicã a  naturii.  Aceasta  a  avut  un  Telescoapele  de  ultimã generaþie  ºi  supertelescoapele  

plasate pe  Pãmânt,  dar  ºi  în  spaþiul  cosmic,  vor  permite  rol  important  în  constituirea  ºi  dezvoltarea  ulterioarã a  
obþinerea  unor  informaþii  deosebite despre structura ºi  matematicii  ºi  ºtiinþelor  exacte.
evoluþia  materiei  din stele  ºi  sisteme stelare.Se  poate  afirma  cã atrãgând  ºtiinþele  spre  nemãrginire,  

Efectuând  observaþii  ºi  o  interpretare  corectã a  astronomia  le-a  obligat  sã se  dezvolte  corespunzãtor  ºi  cã,  
acestora,  este  posibil  sã descoperim  istoria  evoluþiei  în  acelaºi  timp,  a  oferit  sprijin  anumitor  concepþii  

Ioan ADAM
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Despre „enigmisticã”, în termeni generali, se scrie destul Din pãcate, s-a produs un fel de cursã pentru originalitate, 
de rar în publicaþiile noastre, deºi are o vechime în lume de apãrând nesfârºite variante, ceea ce l-a fãcut pe Toma Michinici 
multe mii de ani. sã afirme cã „existã mai mulþi compunãtori decât dezlegãtori!” 

Ne-au lãsat lucrãri monumentale Dr. Nicolae Andrei cu al Unele publicaþii nici nu mai insereazã enigmisticã neavând 
sãu „Îndreptar rebusist” ºi Dr. Gheorghe Sanda cu „Ghidul posibilitatea de control al paternitãþii ºi prioritãþii acestora.
enigmistului”. Pânã unde s-a mers cu goana dupã originalitate aº vrea sã 

Iar în folclorul nostru avem tezaurul ghicitorilor, al vã dau un exemplu elocvent.
cimiliturilor ºi de ce-urilor aºa cum le-au adunat mari folcloriºti, Este cunoscut termenul de PALINDROM, adicã un cuvânt 
ca: S.Fl. Marian, Tudor Pamfile, G. Dem. Teodorescu, I.A. sau o frazã care se citeºte la fel de la stânga la dreapta ºi de la 
Zanne, Artur Gorovei, George Pascu ºi alþii. dreapta la stânga (gr. „Palin” însemnând „din nou” ºi „dromos” 

Secolul 20 avea sã nascã însã un hegemon: „Cuvinte - „drum”).
încruciºate” (21 decembrie 1913, Arthur Wynne în ziarul „New Pentru varianta când cuvântul sau fraza s-ar citi într-un fel 

de la stânga la dreapta ºi într-altfel de la dreapta la stânga York World”).
enigmistica are introdus termenul „POLINDROM”. Dar „polin” O ºaradã, o enigmã, o criptografie, o anagramã, un 
nu înseamnã nimic. (Poate s-a vrut „poli” ceea ce ar duce la logogrif, un palindrom etc. au un singur rãspuns sau doar 
cuvântul „polidrom”, „poli” fiind un prefix cu sens de câteva cuvinte, pe când un careu de cuvinte încruciºate conþine 
compunere „mai mulþi, mai multe”).zeci de enigme ºi deci tot atâtea rãspunsuri deodatã!

ªi iatã ce scrie „Dicþionarul explicativ al limbii române” la Enigmistica supravieþuieºte ºi îºi pãstreazã frumuseþile ei. 
cuvântul PALINDROM: Grup de cuvinte sau cuvânt care poate De aceea meritã sã fie cultivatã în continuare ºi pasionaþii ei nu 
fi citit de la stânga la dreapta ºi de la dreapta la stânga, fãrã sã-lipsesc. În plus, enigmistica se preteazã la versificaþii ce ating 
ºi piardã sensul; p. ext. Joc distractiv constând în gãsirea unui niveluri literare deosebite. Poate doar folclorul enigmistic pare 
cuvânt care citit ºi normal ºi invers sã aibã fie acelaºi înþeles fie, disparent, dar asta nu numai la noi. În revista francezã 
în al doilea caz, sã dea un alt cuvânt. Termenul „Palindrom” nu „Historia”, nr.217/1964, Marcel Bernasconi semnala, cu regret, 
existã în DEX. Lingviºtii Academiei Române ºtiu mai bine.dispariþia folclorului enigmist în Franþa.

Altfel ar fi ca ºi când aº pleca de-acasã de pe strada mea, Prin anii 1975 corespondam cu Dumitru Tomulescu, 
pãºind pe trotuarul din dreapta ºi m-aº întoarce pe trotuarul din bãtrân învãþãtor din satul Cremenari, comuna Galicea, jud. 
stânga, n-aº mai fi fost pe strada mea!Vâlcea, care mi-a semnalat unele ghicitori din epocã, 

Nu originalitatea cu orice preþ trebuie cãutatã prin fel de contrazicându-mi pesimismul.
fel de diversificãri, ci frumuseþea, valoarea culturalã a creaþiilor Le reproduc mai jos:
enigmistice accesibile ºi atrãgãtoare publicului larg.- „Þârâie dar greier nu-i/ Stã pe masã unde-l pui/ Numãr 

Se întâmplã ca cititorii sã nu reuºeascã sã dezlege unele poartã-n loc de nume/ ªi ne duce glasu-n lume” (Telefonul).
astfel de probleme pentru cã nu reuºesc sã descifreze modul de - „Unul mare, unul mic,/ Unu-nalt, unul voinic/ ªi-unu-
citire folosit de autori, chiar dacã citesc dezlegarea!ncins cu brâu de fier/ Sunt la muncã pe ºantier” (Mâna cu cele 

Enigmistica nu înseamnã probleme care sã nu se poatã cinci degete).
dezlega, ci probleme care sã atragã cititorul, sã simtã - „Cu trei ochi în trei culori/ E atent la trecãtori/ ªi þi-
frumuseþea ºi bucuria de a le citi ºi dezlega.aratã, fãrã grai/ Când sã mergi ºi când sã stai” (Semaforul).

Caracterul culturii de masã pe care l-a luat rebusismul prin Ceea ce uimeºte la ghicitorile fãurite de poporul român 
cuvintele încruciºate trebuie sã-l realizeze ºi enigmistica este uriaºa lor densitate tematicã. Este înfãþiºat tot ceea ce a 
modernã, pentru cã folclorul enigmist a existat tocmai prin putut sã cadã sub observaþia simþurilor ºi judecãþii omeneºti, de 
caracterul de masã pe care l-a avut.la propria reprezentare fizicã a fiinþei umane, apoi a mediului 

Pânã la apariþia cuvintelor încruciºate toate producþiile înconjurãtor, a faunei ºi florei, a virtuþilor ºi viciilor, a 
enigmistice se intitulau „Jocuri”. ªi la fel se intitulau ºi rubricile sentimentelor de dragoste, curaj, bunãtate, rãbdare etc., 
din paginile de reviste. Denumire care a continuat o bunã precum ºi a celor blamabile, ca: invidia, lenea, lãcomia, apoi a 
bucatã de vreme ºi dupã apariþia cuvintelor încruciºate, pânã îndeletnicirilor de tot felul, a atitudinii faþã de viaþã ºi de 
când, într-un articol din revista „Rebus”, o voce a spus rãspica: moarte, o adevãratã filozofie a folclorului, unele dintre 
„Nu jocuri” ci „probleme”! De ce „jocuri”? sunt o cale directã de ghicitori, prin forþa lor moralizatoare sau pildelor lor, trecând 

în rândul proverbelor. instruire, adicã de cãpãtare de cunoºtinþe, de disciplinare a 
Ce spuneþi despre ghicitorile de mai jos care exprimã muncii intelectuale, de apel la tot ceea ce ºtii ºi la dorinþa de a ºti 

noþiuni abstracte? printr-o frumuseþe de limbã cuceritoare? mai mult” (Mihai Gafiþa, articol în revista „Rebus” din 20 
Gândul: „Nuieluºe fermenea/ Colindai lumea cu ea” septembrie 1958).

(fermenea = scurtã þãrãneascã). Tot aºa aº zice ºi eu cã este nepotrivit de a se mai spune 
Cuget: „Ager, sprinten ºi uºor/ Fãrã aripi pot sã zbor/ „enigmisticã minorã”.

Peste ploaie, peste nor”. Prin vechimea milenarã ºi prin calitãþile deosebite, mereu 
Enigmistica, întocmai ca ºi cuvintele încruciºate, ascute atractive ºi frumoase, enigmistica este un constant vector al 

agerimea minþii, îmbogãþeºte cunoºtinþele, exerseazã atenþia, culturii de masã, adresându-se tuturor categoriilor de cititori 
cultiva munca organizatã, dezvoltã judecata, distreazã instruind, mari ºi mici.
îmbogãþind cultura de masã. Enigmistica nu este o cenuºãreasã, ci un membru egal cu 

Pe acest fond ºi tezaur folcloric enigmistica  modernã cuvintele încruciºate în ceea ce înþelegem astãzi prin cultura de 
dispune ºi are mereu replici deopotrivã de frumoase ºi de înalte. masã ºi prin termenul de rebusism.

Enigmistica si frumusetile ei,,

Vasile TURCULESCU
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chiar fiind eroinã... am sã mai revin”. timp, nu le dai importanþã ºi crezi chiar cã le-
Pânã la mijlocul lunii martie, romanul ai uitat... când, deodatã, ele reînvie, se trezesc 

predat editurii (144 pag.) a intrat sub tipar ºi din umbrã ºi te obsedeazã din nou. Aºa s-a 
într-un timp enorm de scurt, cu corecturi de întâmplat ºi cu Amândoi. E un fel de roman 
autor cu tot (4 ºi 21 februarie), cartea a intrat poliþist ºi mai ales o eroinã m-a atras în 
în librãrii. Scriitorul noteazã în Jurnal: „Dupã aceastã carte: Solomia. Este o fiinþã 
ce a apãrut Amândoi, acum câteva zile, vreau elementarã, jumãtate þãrancã, jumãtate 
sã mã apuc de Pãcalã ºi Tândalã, care aº dori orãºancã, în care sentimentele, pasiunile îºi 

pãstreazã toatã adâncimea lor originarã. sã fie într-un fel opera mea cea mai 
Solomia e în stare de orice faptã, de orice reprezentativã, maturã, dacã s-ar putea, o 
jertfã, când i se aratã un pic de atenþie. Aºa se epopee a vieþii româneºti într-un sens, cum e 
întâmplã ºi în roman [...] Cartea trãieºte ºi de exemplu Don Quijotte sau Suflete moarte. 
prin alþi eroi: procurorul Dolga, familia Fireºte, de la intenþie pânã la realizare, 
Dãniloiu, Deluleºtii, Dicã, Secuianu etc. drumul e mai lung ca de la Ierusalim pânã la 
Aceºtia formeazã partea din care e formatã Roma, dar lucrul mã pasioneazã” (Joi, 21 
acþiunea. Sunt eroii micii noastre burghezii martie 1940, Bucureºti). Scriitorul schiþeazã 
provinciale, cu ticurile, apucãturile lor nucleul viitorului roman care rãmâne sub 
specifice.”stare de proiect. Mai noteazã, la o lunã (12 

Dan Petraºincu a plecat, dupã interviu, aprilie 1940): „Al. Rosetti gustã mult 
cu un exemplar al romanului, pe care l-a citit Amândoi, iar Horia Roman îl gãseºte grozãvie 
pe nerãsuflate, scriind pentru a doua zi întâia mare...” Care scriitor nu e sensibil la cuvinte 
cronicã literarã (Un roman „poliþist” de Liviu de laudã!?
Rebreanu, în „România literarã”, II, 51, 31 În presã, întâia ºtire o dã poetul ºi 
martie 1940, p.22): „Romancierul din zilele publicistul Camil Balthazar, prieten cu 
lui de mare inspiraþie nu ºi-a uitat romancierul: „Liviu Rebreanu scrie o carte. 
meºteºugul. Liviu Rebreanu ºtie sã facã un De data asta, una de dragoste, care, în prima 

ei redactare, trebuia sã se cheme Alibiul. roman. În toate cãrþile sale, aceastã ºtiinþã a 
compoziþiei este prezentã, neºtirbitã [...] Arta Eroina principalã a noului roman, pe nume 
de a modela pasta umanã dupã voie nu-l Solomia, îl amuzã ºi îl încântã în mod 
pãrãseºte nicicând. Chiar dacã se joacã; ºi deosebit (dupã însãºi mãrturisirea sa)”. 
romanul Amândoi a ieºit dintr-un astfel de („Jurnalul”, II, 110, 28 februarie 1940, p.2). 

Altã ºtire apare dupã lansare: „O revelaþie joc. Demult, pe romancier, îl preocupa gândul 
pentru literatura româneascã - Liviu de-a scrie un roman poliþist... fãrã defectele 
Rebreanu. Amândoi. Creaþie de robustã acestui gen! Un roman poliþist autohton mai 

întâi. Adicã de ce în toate romanele poliþiste vigoare, noua lucrare a celui dintâi scriitor al 
sã fie vorba numai de personaje cu nume þãrii aduce o temã ineditã, un subiect 
englezeºti, exotice? Mediul nostru nu e destul senzaþional ce va constitui o surprizã pentru 
de exotic el însuºi?”publicul cetitor ºi o realã desfãtare”. 

Au  u r m a t  a l t e  º a i s p r e z e c e  („România literarã”, II, 50, 24 martie 1940, 
recenzii/cronici literare numai în anul 1940, p.4). În aceeaºi publicaþie, Neagu Rãdulescu, 
printre care se numãrã cele ale lui Mihail la rubrica Ciºmigiul cu sticleþi, îi dedicã o ºarjã 
Sebastian, Vladimir Streinu, Pompiliu amicalã, romancierul prezentat cu un cuþit 
Constantinescu. În anul urmãtor, în Istoria însângerat în mânã, cu morþii pe pat-subpat, 
literaturii române de la origini pânã în prezent exclamã: „I-am ucis pe amândoi, acum sã ucid 
(141, p.653), G. Cãlinescu adnota sever, dupã ºi câþiva cetitori”.
considerarea romanului Gorila ca neizbutit Dan Petraºincu îi ia un interviu. 

Rãspunsurile concise ale romancierului literar: „Nu mai bun este romanul poliþist 
completeazã nu numai laboratorul de creaþie Amândoi, istoria unei servitoare criminale”.
al sãu, dar ºi atmosfera, în genere, a operei Publicul cititor a receptat altfel romanul: 
(„Jurnalul”, II, 141, 30 martie 1940, p.2): în anii 1942 ºi 1944, au apãrut alt douã ediþii, 

„La început, cartea trebuia sã se reproduse stereotip dupã prima, cu unele 
intituleze Cine?, dar am rãmas la Amândoi. E amendamente puþin importante ale 
o simplã indicaþie: se întâmplã douã crime în autorului, ºi o ediþie în limba germanã (Alle 
roman [...] Sunt subiecte care zac în tine mult Beide, Viena, 1944).

Mircea COLOŞENCO Liviu Rebreanu
urmare de pe coperta 2

Orientarea scheletelor umane în direcţia 
vest-est, zăbala dintr-o singură vergea şi vasul de 
lut cu elemente specifice de decorare dovedesc 
că necropola aparţine pecenegilor şi datează 
probabil din secolele X-XI.

Trebuie să amintim că în anul 1969 la circa 1 
km distanţă în zona de sud-vest a oraşului, în 
punctul „Moara lui Chicoş” a fost descoperit un alt 

2mormânt turanic . Presupunem că cele două 
morminte aparţin aceluiaşi complex funerar.

În concluzie, zona Bârladului prezintă un 
interesant areal de percepţie şi studiere a 

3nomazilor de neam turanic , cercetările 
sistematice ulterioare putând să aducă noi 
informaţii.

Note:
1. Victor Spinei, Antichităţile normazilor 
turanici din Moldova în primul sfert al 
mileniului al II-lea, în SCIVA, tomul 25 (1974), 3, 
p.389.
2. Ghenuţă Coman, Statornicie şi continuitate. 
Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, 
Bucureşti, 1980, p.71;
3. Pentru detalii despre pecenegi şi necropolele 
funerare din Moldova Meridională vezi Victor 
Spinei, Marile migraţii din estul şi sud-estul 
Europei în secolele IX-XIII, Iaşi, 1999, p.88-151; 
Idem, Realităţi etnice şi politice în Moldova 
Meridională în secolele X-XIII. Români şi 
turanici, Iaşi, 1985.

Mormânt dublu 
tumular descoperit 

pe „Dealul 
Ţuguieta”, Bârlad, 

jud. Vaslui, 
aparţinând nomazilor 

turanici
urmare din pag. 7

Monumentul funerar al  famil iei  
Manolache Costache Epureanu din cimitirul 
„Eternitatea” Bârlad, ridicat prin subscripţie 
publică şi sprijinul financiar al nepoţilor săi, 
Anton şi Emanoil Bibescu. Fii lui Epureanu au 
fost: Ioan Costache Epureanu (1894), 
principesa Elena Al. Bibescu (1902), Ecaterina 
Ecsarhu (1913).
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