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Alexandru Vlahutã
, - 85 de ani de la moarte
La 1 mai 1915 „trei suflete îmbãtate de frumos ºi dornice de
muncã pentru mai multã luminã, George Tutoveanu, Tudor
Pamfile ºi preotul Toma Chiricuþã - aºa cum scria Vasile
Damaschin în 1925 în „Graiul nostru”, cu ocazia unui interviu
luat lui George Tutoveanu -, au pus bazele Societãþii literare
„Academia Bârlãdeanã”. La propunerea membrilor sãi,
scriitorul Alexandru Vlahuþã a fost desemnat preºedinte de
onoare al Societãþii, legãturile lui cu Bârladul fiind
profunde, multiple ºi durabile în timp.
Nãscut pe meleaguri tutovene, la Pleºeºti, Alexandru
Vlahuþã urmeazã ºcoala primarã ºi liceul la Bârlad, unde
revine, ori de câte ori viaþa i-a îngãduit.
În perioada oct.1916-oct.1918, Alexandru Vlahuþã,
împreunã cu familia, s-a refugiat la Bârlad, unde a fost
gãzduit de profesorul Eugen Bulbuc, în casa cãruia aveau
loc unele din întrunirile „Academiei Bârlãdene”. Aici era
locul de întâlnire al scriitorilor ºi artiºtilor, precum poetul
Vasile Voiculescu, medic la Spitalul Militar, Victor Ion Popa,
fraþii Iuliu ºi Virgil Niþulescu, Mihai Lupescu ºi chiar George
Enescu, venit la Bârlad, ca ºi în alte oraºe ale Moldovei, dând
recitaluri de vioarã în sprijinul ostaºilor rãniþi. Aceste minunate
seri erau patronate de spiritul artistic al scriitorului Alexandru
Vlahuþã, care spunea cã „aici ºi-a uitat de multe ori toate
amãrãciunile pribegiei”.
Prof.drd. Elena Monu

( 5 septembrie 1858 - 19 noiembrie 1919 )

Simona Pricop

Redescoperirea lui Vlahuþã
Puþini bârlãdeni din generaþia tânãrã
ºtiu cã autorul României pitoreºti s-a nãscut ºi
a copilãrit pe meleagurile oraºului lor. Astãzi,
pentru cei mai mulþi, Alexandru Vlahuþã nu
este decât un nume întâlnit prea rar în
manualele de literaturã românã. Totuºi,
existã voci care îºi amintesc de poetul,
prozatorul ºi gazetarul Alexandru Vlahuþã ca
de unul din cei mai valoroºi oameni de
culturã ai Bârladului ºi nu numai.
S-a nãscut la 5 septembrie 1858 la
Pleºeti, în fostul judeþ Tutova, astãzi comunã
ce îi poartã numele. Era cel de-al optulea ºi
ultimul copil al lui Neculai ºi Ecaterinei
Vlahuþã. Copilul Vlahuþã nu s-a bucurat pe
deplin de dulceaþa vârstei, fiind firav ºi
predispus la boalã: „Plãpând, bolnãvicios de
mic, suferind într-una de friguri ºi de dureri
de cap, stam zile-ntregi la fereastrã... Biata
mama, cât mã doftoricea când zãceam de
friguri pe prispa de lut, la soare. (...) La þarã
într-un cãtun sãrac, pe valea Similii - cu faþa
la drum, cu o casã veche acoperitã cu trestie;
o sãliþã între douã odãi poleite cu scânduri de
stejar, în fund un iatac c-o fereastrã ce da în
livadã, pereþii ºi bagdadiile albe, prispa lipitã
cu lut, ograda largã, de jur împrejur gard de
nuiele, încununat cu mãrãcini, iar dincolo de
gard, în toate pãrþile, dealuri rotunde, cu
dumbrãvi pe coamã, cu holde învârstate de
dulcea revãrsare a coastelor, pânã-n ºiragul
de sãlcii de pe malul gârlei, - acolo-i toatã
copilãria mea, sãrmana mea copilãrie”.
La 9 ani intrã în ºcoala primarã din satul
natal, pe care o absolvã în 1871. Din
nefericire, în toþi anii de ºcoalã, poetul suferã
din cauza situaþiei materiale precare, fiind
nevoit sã facã multe servicii gazdei sale, „þaþa
Elenca din Cotu-Negru”: „Mult m-a chinuit
sãraca (...). În fiecare dimineaþã mã ducem în
piaþã de-i fãceam târguielile, pe urmã-i
aduceam douã cofe de apã - iarna pe ger, mi
se lipeau degetele de toarta ciuturii, pe care
de abia o scoteam din fântâna adâncã de nu-i
vedeam fundul”.
Între anii 1867-1868 urmeazã cursurile
clasei a doua a „ºcolii noi primare din
Bârlad”, unde îi are colegi pe Nicolae Tonitza,
pe savantul ºi scriitorul Paul Bujor, pe
filologul Alexandru Philippide, mai mare cu
un an.
Clasa a treia o urmeazã la „ºcoala
primarã de bãieþi nr.5 din urbea Bârlad”, iar
a patra la ºcoala primarã nr.1.
Între 1871-1878 este elev al Liceului
„Gh.Roºca-Codreanu”, desfãºurând o bogatã
activitate culturalã ºi unde îl are profesor pe
Stroe Belloescu. În perioada liceului, Vlahuþã
ºi colegii sãi „nu cunoºteau alte distracþii
decât cetitul cãrþilor ºi plimbãrile pe aleile
retrase din grãdina publicã sau dealul

Þuguieta” (Gheorghe Vrabie, Bârladul
cultural, p.145). În ultima clasã de liceu se
cãsãtoreºte cu Ida Pagano.
Dupã susþinerea examenului de
bacalaureat (1879) s-a înscris la Facultatea de
Drept în Bucureºti, fãrã a o termina. În 1879
se stabileºte la Târgoviºte unde este încadrat
profesor de Limba românã ºi Limba latinã la
gimnaziul „Ienãchiþã Vãcãrescu”, apoi la
ªcoala divizionarã de la Mãnãstirea Dealu,
post din care este îndepãrtat în 1882. Se
angajeazã ca avocat. În 1885 se desparte de
Ida Pagano, dupã trei ani recãsãtorindu-se cu
Margareta Dona, de care divorþeazã în 1896.

Casa profesorului Bulbuc din Bârlad (1917).

Debutul în prozã are loc în anul 1886, iar
în 1887 îi apare ºi primul volum de poezii,
ambele primite cu interes de cititori. „Pentru
un scriitor, proza este piatra de încercare.
Versul uneori acoperã prin ritm ºi rimã
goliciunea cugetãrii, dar proza artisticã te
trãdeazã când nu poþi s-o mânuieºti”.
În 1900 primeºte premiul „Nãsturel” al
Academiei Române. În anul urmãtor scoate
Sãmãnãtorul împreunã cu George Coºbuc.
Lucreazã la elaborarea unor cãrþi de citire
pentru ºcoli primare. Între 1902-1918 este
referendar la Casa ªcoalelor.
În 1905 se cãsãtoreºte pentru a treia
oarã cu Alexandrina Ruxanda Gâlcã ºi
cãlãtoreºte în Franþa, Italia ºi Norvegia.
Între 1912-1916 s-a instalat la
Dragosloveni, „unde poarta casei era mereu
deschisã pentru prietenii sãi scriitori”.
Rãzboiul îl poartã pe Alexandru Vlahuþã
din nou acasã, refugiindu-se la Bârlad la data
de 5 decembrie 1916. Este gãzduit în casa
profesorului de muzicã Bulbuc de pe
bulevardul Epureanu. Aici, poetul iniþiazã
adevãrate ºezãtori literare la care participau
George Tutoveanu, N.Iorga, Victor Ion Popa,
V. Voiculescu, Nichifor Crainic ºi
Delavrancea veniþi de la Iaºi. Nu permitea
citirea de versuri deprimante cãci: „În aceste
vremuri orice scriitor este un ostaº ºi noi

avem datoria sã înãlþãm sufletele celor care
poartã armele”. ªedinþele erau urmate de
vizitarea expoziþiei de picturã, organizatã de
Vlahuþã în sufrageria cea mare a casei
Bulbuc. Seara se termina cu audiþii muzicale
susþinute de talentaþii membri ai familiei
Bulbuc.
Aºa cum mãrturiseºte I.Valerian, poetul
era adânc preocupat de starea de spirit ºi de
soarta soldaþilor de pe front: „Un gând mai
ales îl obseda: starea de spirit de pe front. Iam spus tot ce ºtiam despre þinuta dârzã a
ostaºilor din tranºee, dar el ar fi vrut sã afle
mai mult, sã-i vadã la faþa locului. Mai târziu,
Vlahuþã a cerut aprobarea ºi a vizitat frontul
Mãrãºeºtilor, deºi starea sãnãtãþii nu-i era
prea bunã”. Mai mult, împreunã cu George
Enescu a vizitat spitalele de rãniþi din Bârlad
cãrora unul le cânta cu vioara ºi altul le citea
versuri ºi le scria scrisori cãtre familiile celor
ce nu puteau mânui condeiul.
Tot I.Valerian povesteºte cum bârlãdenii
„puteau sã-i zãreascã dimineaþa pe soþii
Vlahuþã parcurgând agale aleile rãcoroase
din grãdina publicã, uneori þinându-se de
mânã ca doi logodnici. (...) Odatã, împreunã
cu G.Tutoveanu, ne-am alãturat ºi noi, iar
Vlahuþã ne-a condus prin cartierul CotuNegru. «Asta-i mahalaua unde am locuit când
urmam liceul. Revãd aceleaºi cãsuþe sãrace
ca ºi la Pleºeºti, doar cã n-au stuf deasupra.
Parcã aud sunând clopotele de la Biserica
Domneascã ºi pe profesorul de Italianã
spunându-mi enervat: Elevul Vlahuþã, roagã
pe clopotar sã mai tacã în timpul lecþiilor. ªi
clopotarul se strâmba la mine ºi trãgea mai
tare de frânghie.»”
Dupã rãzboi, poetul scoate revista
Lamura.
A încetat din viaþã la 19 noiembrie 1919.
În 1948 a fost ales, post-mortem, membru de
onoare al Academiei Române.
Din volumele sale amintim: Din goana
vieþii (1892), Dan (1894), România pitoreascã
(1901), Din trecutul nostru (1908), Dreptate
(1914).
„Numai lumina soarelui încãlzeºte
pãmântul ºi sufletele. O astfel de razã solarã a
fost Al.Vlahuþã pentru neamul nostru”
(George Tutoveanu).
Informaþii preluate din: Bârladul,
odinioarã ºi astãzi, 1984
Vol.II, pp.74-81, autor Gheorghe
Gohoreanu;
Vol.III, pp.522-531, autori Emilia St.
Milicescu, I.Valerian;
Istoria Bârladului, vol.II, 2002, p.463464.
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Alexandru Vlahuţă
Dupã Caragiale, dupã Delavrancea ºi
Coºbuc, iatã-l ºi pe Vlahuþã plecat de pe aceastã
vale a plângerilor ºi a trandafirilor.
Cãci dacã pentru cei mulþi pãmântul este o
vale a plângerii, pentru el era ºi o înflorire de
roze. Avea trandafiri în suflet ºi lumina cu ei ºi-i
risipea ca o cascadã blândã, ca o revãrsare
bogatã de-a lungul patriarhalelor cerdacuri din
pânzele lui Grigorescu.
Aºa l-am cunoscut eu pe Vlahuþã prin
1910, când locuia în Palatul
funcþionarilor publici de la
ªosea.
ªi aceastã amintire nu
vreau s-o ºterg din suflet,
cãci e plin de seninãtate.
În odãile luminoase
ºi primitoare,
înduioºate de surâsul
blând al doamnei
Vlahuþã, maestrul
trecea liniºtit printre
oaspeþii sãi, cu gesturi
lente ºi armonioase, cu
lumini de bunãtate în
privirea pãtrunzãtoare.
Era un colþ de pace ºi de
poezie casa lui Vlahuþã. De la
ferestrele înguste, din balconul împodobit
cu muºcate, se vedeau, jos, copacii ªoselei
Kiseleff, iar departe orizontul albastru.
ªi toate încãperile erau pline de lumina
liniºtitã a depãrtãrilor.
O mare dragoste de viaþã, adânc înþeleasã
ºi trãitã calm se desprindea din toatã fãptura
lui Vlahuþã.
Nimic brutal, nimic zgomotos, nimic
dizarmonic.
Omul acesta avea ceva dintr-o altã epocã.
Era potolit în gesturi ºi vorba lui era domoalã,
plinã, totuºi, de o sonoritate catifelatã. O
energie care nu îmbrãca niciodatã forme
violente, dar pe care o ghiceai în ochii sumbri,
sub fruntea chinuitã de gânduri, sub povara
pãrului bogat ºi negru.
ªtia sã rãmânã poet în mijlocul înfrigurãrii
contemporane ºi sã trãiascã pentru ei ºi ai lui,
cu lumea lui de visuri, cãrora le dãdea o aºa de
mare intensitate încât deveneau realizãri:
- Sunt mulþumit... fiindcã sunt liber sã
contemplu peisajul pânã-n zare, cât vreau, de
dimineaþã pânã seara...
ªi pe urmã, sunt bogat: în fiecare zi, am o
zi întreagã, care este a mea... Fac ce vreau cu
dânsa. O zi întreagã! A mea... De dimineaþã
pânã seara... Nu mi-o poate lua nimeni... O zi
întreagã...
*
Epicurian delicat, pricepea valoarea
nuanþelor. Asemenea albinei, din cea mai umilã
manifestare a vieþii, culegea mierea
parfumatã... Mã uitam la el adesea, în vremea
suculentelor ospeþe la care venea Coºbuc,
Dobrogeanu-Gherea, Iosif, Goga, colo sus, în
Palatul funcþionarilor publici.
Când îºi turna vin, îl gusta cu toate
simþurile. Privea lung paharul gol. Ce elegant
obiect de artã, câtã impalpabilã frumuseþe
doarme într-un pahar gol!
Ochii lui Vlahuþã se încântau de armonia

vinului de chihlimbar sau de rubin, urcând în
cristalul pur ºi mãritându-ºi culori cu
transparenþa cupei: prindea cu amândouã
palmele paharul ºi-i savura contactul rotund ºi
proaspãt; cu mâini tremurãtoare îl ridica ºi, cu
ochii pe jumãtate închiºi, cu nãrile în freamãt,
aspira din plin aroma generoasã a licoarei lui
Bachus... ªi numai dupã aceastã senzualã
pregãtire sorbea din primul pahar, dupã ce alþii
goliserã, pe nerãsuflate, câteva...
Înainte de a aprinde o þigarã, o
pipãia, îi mângâia silueta finã ºi
elegantã... Se minuna de
fenomenul misterios al
chibritului care scapãrã ºi
se aprinde, pâlpâire
efemerã a unui fluturaº de
foc, minusculã ºi
fermecãtoare feerie...
Cel dintâi fum
albãstrui, amestecat cu
aburul parfumat al cafelei
abia turnate, urca spre
tavan, ºi în împreunarea lor
Vlahuþã pãrea cã trãieºte
eternitãþi de vis ºi de voluptate,
pe care grãbiþii veacului nu le mai
cunosc, cãci au pierdut cultul
amãnuntului ºi al armoniilor intime...
*
Personalitatea lui Vlahuþã, aºa cum l-am
vãzut eu, va trãi de-a pururi în proza lui
mlãdioasã, plinã de ritm ºi de bucurie a
simþurilor, în proza lui care se leagãnã, coboarã
ºi urcã în curbe armonioase, cu graþia unei
sirene care ar dansa în valuri luminoase ºi pure,
în cadenþe mângâiate ºi mult liniºtitoare...
*
L-aº fi visat bãtrân, bãtrân de tot,
sãvârºindu-se într-un decor vrednic de el.
Dar a murit ca ºi ceilalþi mari prieteni ai
sãi, moarte sãracã ºi neagrã...
Caragiale printre strãini, Delavrancea la
Iaºi, în cele mai triste clipe ale vieþii sale, când
þara îi trecea prin ceasurile cele mai grele. N-a
trãit mãcar câteva luni mai mult, bietul conu
Barbu, sã-ºi vadã visul cu ochii!
Coºbuc era zdrobit... Îl sfâºiase pieirea
scumpului sãu copil, zdrobit de un automobil.
N-au avut un sfârºit senin oamenii aceºtia.
Intraserã de vii în nemurire, dar moartea lor na fost august crepuscul de zei, ci agonie de
muritori nefericiþi.
*
Aº vrea totuºi sã uit cã rãzboiul a trecut
peste Vlahuþã, ruinându-l, îmbãtrânindu-l,
schimbându-l, doborându-l. Pentru mine el va
trãi de-a pururea în decorul familiar, alãturi de
buna doamnã Vlahuþã, în odãile luminoase ºi
primitoare, în soarele lui Grigorescu.
Îl vãd turnând vin în cupa lui Coºbuc,
evocând pe Caragiale, mângâind genele foarte
lungi ale unui copil din vecini sau contemplând
cu o infinitã voluptate de la fereastra cu
muºcatele roºii vibraþiile albastre ºi liniºtite ale
depãrtãrilor.
*
Victor Eftimiu, Portrete ºi amintiri,
Editura pentru literaturã, Bucureºti, 1965.

Iubire
Lui Alexandru Vlahuþã

Ne spui cã viaþa are farmec
ªi eºti o forþã-n univers:
„ªi glasul tãu devine cântec,
Gândirea ta se face vers”.
L-ai întâlnit pe Eminescu
ªi glasul i l-ai cunoscut,
I-ai fost alãturi în durerea
Ce-asupra Lui s-a abãtut.
Citim ºi noi mãiastra-i Carte,
Blagosloviþi de calde ploi
ªi, din lumina de Luceafãr,
Curat, ne-mpãrtãºim ºi noi.
Ai fost poet cu demnitate
ªi drept asemeni unui brad,
Azi eºti slãvit în toatã Þara
ªi-i sãrbãtoare în Bârlad.
Ai închinat un imn iubirii
C-ai socotit-o lucru sfânt
ªi ai luptat pentru „Dreptate”,
Dând oropsiþilor cuvânt.
În vers, cu-asupra de mãsurã,
Tu ai înfãþiºat dureri
ªi-ai condamnat cu vehemenþã
Pe toþi cei lacomi de averi.
Ai spus în versuri sus ºi tare:
În Þara asta nu-i de trai
Când cei cinstiþi îndurã iadul
Cã hoþi-i izgonesc din rai.
În Þara noastrã-i rea tocmealã,
Poporu-o duce-n rugãciuni
Cã-i dau sus-puºii pâine-amarã
ªi-aceleaºi searbede minciuni.
Cântat-ai „Omul”, „Muncitorul”
ªi amãrâtul „Proletar”,
Ai proslãvit „Sãmãnãtorul”
ªi-apãrãtorul de hotar.
Lipsiþi de visuri „Visãtorii”
Primit-au sfaturi ºi mustrãri,
Pe cerul necuprins al artei
Sã-ºi caute mereu cãrãri.
Fãcut-ai crez din „Sfânta muncã”
Sã fie pildã tuturor,
„Un suflet larg sã te-nþeleagã”
ªi sã te ºtie un popor.
Poete, viaþa are farmec
ªi eºti o forþã-n univers:
„Cãci glasul tãu devine cântec
ªi gândul þi se face vers”.
Petruº Andrei
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Prof. Zamfira Dumitricã

Alexandru Vlahuþã - un suflet al plaiurilor natale

Despre poetul plaiurilor
tutovene s-a scris ºi s-a vorbit mult.
În numeroase conferinþe ale
Academiei Bârlãdene s-au fixat
laturile ce-i caracterizeazã bogata-i
personalitate-poet, romancier,
nuvelist, publicist.
Zãvoaiele ºi colinele tutovene,
acele locuri cu ape molcome ºi
linse, dealuri rotunde cu dumbrãvi
pe creºtet ºi cu holde revãrsate pe
dulcea înclinare a coastelor, i-au
structurat acea înclinare spre
visare ºi poezie iar atmosfera plinã
de idealism social a dascãlilor
ardeleni de la „Sãmãnãtorul”
bârlãdean - acel dor sfânt de luptã
pentru dreptatea celor mulþi ºi
umiliþi. În acest sens Cãlinescu
remarcã „oroarea înnãscutã de
brutalitate, compasiunea pentru
mizeria umanã”.
În întreaga prozã a
scriitorului douã motive revin
continuu constituind douã
coordonate sufleteºti ºi anume mediul de sat ºi cel de oraº în care
ºi-a petrecut copilãria ºi prima
tinereþe. Amintirile despre þãranii
necopþi ai Pleºeºtilor, despre
casele lor pleoºtite ºi satul „o
adevãratã paraginã”, sunt
copleºite de altele luate din mediul
de oraº „Revãd liceul din Bârlad scrie în 1891 - de acum 20 de ani,
un ºir de odãi vãruite, o clãdire
veche c-un vechi ºi primitor
mobilier de ºcoalã, în faþã piaþa
domneascã c-o bisericã ºi o
clopotniþã de sama þaþei Elenca din
Cotu Negru”.
Din toate acestea s-a nãscut
ambiþia de a învinge totul prin
muncã, printr-o muncã de
neînchipuit depusã încã de pe
bãncile liceului.
Despre prietenii lui din
aceastã perioadã, despre „cetitul”
cãrþilor, a „plimbãrilor” pe aleele

retrase din Grãdina Publicã sau dealul Þuguiata, însuºi poetul spune
în volumul „Din goana vieþii” „Þi-aduci aminte, îmi zise el dupã o micã
pauzã, de noaptea aceea în care am citit „Sãrmanul Dionis”. ªtii cum
ne opream la fiecare frazã, la fiecare epitaf ce ne surprindea prin
realitatea lui ºi cu ce foc simþeam ºi admiram frumuseþele acele. În ce
clasã eram? Într-a treia mi se pare. ªedeam amândoi într-o odãiþã la
Similãchioaia, pe uliþa gãrii. ªtii cum ne închideam cu pazã de câte
ori aveam câte ceva frumos de cetit - o poezie de Eminescu. Iute
salteaua jos ºi ne întindeam la pãmânt, pe brânci, þinând totdeauna
pagina aºa ca sã vadã ºi cel care o ascultã; obicinuita lãcomie de a
sorbi prin cât se poate mai multe simþuri impresiile fericite cu care
aºa de rar te întâlneºti”.
Precocitatea lui Vlahuþã, pasiunea-i pentru lecturã, atitudinile
serioase pe care le avea în faþa vieþii au fãcut din el un elev deosebit,
cu prieteni mulþi care cu drag îºi aduc aminte de el, ca Grigore
Opriºan sau N.Petraºcu, din care spicuim câteva amintiri legate de
aceastã vârstã: «Îmi reamintesc, spune el, de o reprezentaþie cu haz
datã de noi, bãieþii de 16 ani, la teatrul din Bârlad, cu loji în care
scaunele se aduceau de acasã. Jucam „Cinel-Cinel” de V.Alecsandri,
eu, Alecu Vlahuþã, Nataliþa ºi alþi doi actori - Vlahuþã fãcea pe Sandu
iar eu pe Graur. Reprezentaþia începutã sub bune auspicii se
transformã într-o adevãratã comedie. Necunoscându-mi înfãþiºarea ºi
rolul pe care îl aveam în piesã Vlahuþã vãzându-mã intrând pe scenã
izbucni atât de tare în plâns încât îi crãpã buzele din cauza mustãþilor
lipite pe ele. El duse mâna la gurã iar lumea în strigãte de - bravo - nu
mai contenea cu aplauze».
Începuturile literare cu bogate impresii ale satului natal ºi
determinate de atmosfera înalt intelectualã a Bârladului de altãdatã
s-au produs în clasele de liceu. Iatã o altã mãrturie: „În clasa a cincea
ºi a ºasea, scrie profesorul Bujor, începuse a scrie mici schiþe literare
pe care ni le citea cu o voce fermecãtoare, o satirã în versuri la adresa
profesorilor. De aceastã satirã au fãcut mult haz ºi cea mai mare parte
dintre profesori afarã de unul singur, rigidul Ion Popescu, care a fãcut
aspre observaþii lui Vlahuþã. Când era pe punctul de a termina clasa a
ºaptea, a scris cunoscuta poezie „Dormi iubito” fiind profund
impresionat de moartea unei domniºoare din Bârlad care era socotitã
de tineretul de atunci o zânã”.
La vârsta de 20 ani, absolvent al liceului bârlãdean, pãrãseºte
aceastã atmosferã atât de familiarã a târgului domnesc din Þara de
Jos ºi pleacã la Bucureºti pentru a-ºi trece bacalaureatul. Acum
cunoaºte pe marele sãu maestru Eminescu ºi tot acum încearcã sã-l
întâlneascã pe regele poeziei Alecsandri.
Perioada începuturilor, aºa cum se oferã ea dintr-un caiet
intitulat „Începuturi”, poartã rezonanþa adâncã a atmosferei
Bârladului, dar are ºi menirea de a pune în luminã încã de pe acum
stãri sufleteºti ce vor fi specifice creaþiei acestuia. Începuturile sunt
categoric, dupã opinia criticii, influenþate de lirica lui Alecsandri ºi
Bolintineanu, precum ºi de poezia popularã, doar mai târziu va fi
dominat de geniul eminescian. Citãm câteva din acestea: „Dulce
înger”, „Dor de ducã”, „Luna”, „Noaptea”. Toate aceste poezii fac
parte din „Începuturi”, despre care el însuºi va vorbi mai târziu, în
1883, ºi va mãrturisi cã sunt scrise pe bãncile liceului bârlãdean.
Dupã 1882 cu poezia „Pãcatul” se va putea observa o influenþã în vers
a lui Eminescu.
Paralel cu activitatea poeticã Vlahuþã a avut ºi alta de polemist la
ziarul din Târgoviºte - „Armonia”, „România liberã” ºi o întreagã
activitate ideologicã pe care scriitorul bârlãdean o va desfãºura la
„Sãmãnãtorul”, „Dacia”, „Flamura”.
Aruncând o privire asupra celor relatate pânã acum putem
observa cã aceastã perioadã a începuturilor literare ale lui Vlahuþã
este destul de importantã. Ea nu meritã soarta pe care a avut-o de a fi
ignoratã de cei care s-au ocupat de scriitorul bârlãdean. Este
importantã prin faptul cã din ea se poate vedea precocitatea acestui
poet, limpezimea ºi uºurinþa cu care mânuia versul. Aºa cã fiind
stãpân pe vers ca ºi înzestrat cu o simþire adâncã, trainicã, Vlahuþã
nu a creat o poezie pastiºã dupã cum s-a spus, ci o poezie care este a
lui, cu o notã distinctã care ar trebui mai mult pusã în luminã. Iar
poezia aceasta nu se naºte, nu-ºi trage seva decât din aceea a lui
Eminescu, ci izvorãºte din sufletul atât de bogat al feciorului de rãzeº
de pe malurile Similei, din sufletul încãlzit la armonia ºi graþiozitatea

versului lui Alecsandri ºi
Bolintineanu, ca apoi sã fie
dogorâtã de vãpaia versului
eminescian.
Por nind de la aces t e
„Încercãri” poetice ºi polemice cele
dintâi scrise în atmosfera
patriarhalã a oraºului
moldovenesc, Vlahuþã ajunge sã se
impunã în poezia ºi proza
româneascã. El s-a impus ca
ideolog, animator, dascãl al
românismului în clipe de grea
cumpãnã. ªi, desigur, cã în aceastã
laturã Bârladul, cu acea pleiadã de
dascãli ardeleni ºi cu atmosfera lui
îmbibatã de naþionalism mesianic
a avut o contribuþie în formarea
sufleteascã a poetului nostru.
Luminarea ºi instrucþiunea
poporului prin ºcoalã ºi bisericã
„LUMINA - iatã ce-i trebuie
României” era glasul ce strãbãtea
prin „Sãmãnãtorul” bârlãdean
într-o perfectã consonanþã cu
„Sãmãnãtorul” bucureºtean.
Hotãrât lucru cã între
atmosfera mesianicã de la
„Sãmãnãtorul” bârlãdean cu care
poetul nostru ºi-a hrãnit sufletul în
nopþi târzii ºi formaþia lui
intelectualã existã o puternicã
legãturã. Structura intimã a fost
închegatã în atmosfera oraºului în
care ºi-a petrecut copilãria ºi
prima tinereþe. Aici pe lângã
„Încercãri” poetice, Vlahuþã ºi-a
cimentat credinþele ºi ºi-a încãlzit
sufletul la dragostea pentru neam
ºi þarã a unor dascãli precum Ioan
Popescu, ªtefan Neagoe, Chenciu
ºi alþii.
Nu putem încheia decât cu
mãrturia poetului bârlãdean
Tutoveanu, cãruia Vlahuþã i-a lãsat
o amintire neºtearsã „Îmi vorbesc
cu glas emoþionat de legãturile
puternice ce dãinuiesc între om ºi
pãmântul pe care locuieºte. Îmi
lãmurea anume cum firea
moldoveanului, care este înclinat
spre visare, misticism ºi sacrificiu
se datoreºte zãrilor unduioase ale
dealurilor ºi colinelor din aceastã
parte a þãrii. De multe ori sfârºea înþeleg de ce ai rãmas în Moldova
ºi în Bârlad-, avea un mare dor de a
evoca trecutul. Ne duceam de
multe ori pe dealul Þuguietei ºi
prin Cotu Negru, unde-mi arãta
fiecare colþ de care avea legatã
vreo amintire din copilãrie. Viaþa
lui Vlahuþã ca ºi opera lui, n-a fost
numai o scarã de luminã între
pãmânt ºi cer, dar ºi legãtura
tainicã dintre sufletul unui popor
întreg ºi frumuseþile pãmântului
pe care îl stãpâneºte”.
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Bustul poetului Alexandru Vlahuþã
Motto: „Numai lumina soarelui încãlzeºte
pãmântul ºi sufletele. O astfel de razã
solarã a fost Alexandru Vlahuþã pentru
neamul nostru.” (George Tutoveanu)
Potrivit mãrturiilor vremii, posteritatea
a fost generoasã cu Alexandru Vlahuþã, care
nu a cunoscut soarta tristã a unor poeþi de
mare talent. „Numele ºi literatura lui au fost
obsesia generaþiilor trecute - menþiona ªerban
Cioculescu în articolul „Cazul Vlahuþã” manualele didactice îl spicuiau de zor, dascãlii
ni-l dãdeau ca exemplu de limpezime, emoþie ºi
gândire, universitarii dãdeau tonul, în frunte cu
G. Ibrãileanu care i-a consacrat teza de
doctorat”.
În perioada dintre cele douã rãzboaie
mondiale scriitorii de prestigiu privind, lucid
moºtenirea lui Alexandru Vlahuþã, i-au fixat
locul în cultura noastrã. Dintre articolele ºi
studiile strãbãtute de simpatie s-au întocmit
temeliile unei juste aprecieri a valorii operei
sale. Se împlinesc 85 de ani de la încetarea sa
din viaþã, timp în care societatea româneascã
ºi-a schimbat de câteva ori în mod radical
structurile, concepþiile, perspectivele, felul de
a gândi ºi a simþi.
Sã mai amintim, în aceastã scurtã trecere
în revistã, cã aprecierea operei lui Alexandru
Vlahuþã a dovedit, mai ales dupã ce marea
generaþie care a stat în jurul sãu, în anii
tinereþii ei, s-a stins, un anume recul, dacã nu
chiar o eclipsã în ceea ce priveºte judecãþile
critice. Astfel, instituþiile de învãþãmânt
româneºti nu au mai pãstrat fervoarea faþã de
opera lui Vlahuþã.
Într-o succesiune mai rapidã, sau mai
lentã, în selecþii mai largi sau mai restrânse,
opera lui Alexandru Vlahuþã s-a tipãrit ºi dupã
1969 - an când s-a comemorat semicentenarul
morþii sale -, dovedind cã publicul aflã
contingenþe cu opera lui ºi este interesat de
mãrturiile pe care scriitorul le-a lãsat
posteritãþii.
Alexandru Vlahuþã este omul Tutovei, nu
numai prin originea sa de fecior de rãzeº din
Pleºeºtii satului Buda-Pãtrãºcani, ci prin viaþa
în care a pulsat mireasma acestor þinuturi.
Glia, pãmântul Tutovei, dragostea faþã de
colinele ondulate de vreme ale acestei pãrþi
din Moldova, l-au fãcut sã vibreze în scrisul
sãu pe Alexandru Vlahuþã.
Bârladul a þinut sã-l omagieze pe primul
Preºedinte de onoare al „Academiei
bârlãdene” prin realizarea unui bust. La 22
februarie 1920 periodicul bârlãdean
„Libertatea” (vezi, Biblioteca Naþionalã a
României - fostã Biblioteca Academiei
Române (B.A.R.), cota: Periodice (P) IV
inventar Nr.5176) a publicat un articol
intitulat „Bustul lui Alexandru Vlahuþã la
Bârlad”. Comitetul care a organizat parastasul
din 15 februarie pentru comemorarea poetului
Al.Vlahuþã atenþiona cã din suma subscrisã de
965 lei s-au cheltuit 887,60 lei iar suma
rãmasã de 77,40 lei urma a fi subscrisã pe
prima listã pentru ridicarea unui bust poetului
dispãrut. Arhiereul Iacov al Bârladului a
oficiat slujba gratuit (Vezi „Tribuna Tutovei”,
ziarul partidului Liga Poporului de sub

Ioan C.Dimitriu-Bârlad în faţa
bustului lui Vlahuţă.

conducerea generalului Averescu, din 1 martie
1920, p.4, Biblioteca Naþionalã a României
(B.N.R.). Liga „Drepturile ºi datoriile
femeilor” a dat un mare festival artistic literar
în memoria poetului Alexandru Vlahuþã
vineri, 5 martie 1920, în scop de a ridica un
bust marelui poet. Atât din punct de vedere
moral, cât ºi material, reuºita a fost strãlucitã.
Sala teatrului „Carol” rar a fost vãzutã cu aºa
multã lume, menþiona sãptãmânalul local
„Tribuna Tutovei”, din 14 martie 1920
(B.N.R., cota P IV 5915).
Ziarul Partidului Naþionalist din judeþul
Tutova „Brazda Nouã” (B.N.R., P IV 9764), a
publicat, sub semnãtura lui I.Gr.Opriºan,
articolul intitulat „Monumentul lui A.
Vlahuþã” pe care îl reproducem integral:
„Cum cã Bârladul are de îndeplinit o
pioasã ºi grabnicã datorie faþã de acela care a
adus cel mai de seamã capitol în istoriografia
orãºelului nostru pentru a trece dincolo de
dânsul patrimoniul naþional, nu mai rãmâne
îndoialã. Marele Vlahuþã, din Peleºeºtii
Tutovei, va fie eternizat în oraºul copilãriei sale.
An de an, monumentul amintitor de bunãtatea
ºi discreþiunea supremã a unui suflet urzit pe
plaiurile tutovene va fi altarul de pelerinagiu al
generaþiilor viitoare.
Mã gândesc cu acest prilej cum se vor
îngrãmãdi atâþia artiºti care sã dea ghes
comisiei însãrcinate cu ridicarea
monumentului, ºi care sã facã atmosferã
moralã, de pietate, o atmosferã de
comercializare. Ca bârlãdean cred cã ar fi bine
sã nu se treacã peste harnicul ºi modestul
sculptor, el însuºi fiu al oraºului nostru,

Dimitriu-Bârlad. Bustul maestrului Vlahuþã,
deja lucrat, este de o ireproºabilã execuþie ºi de
o adâncã pãtrundere sufleteascã. Ar fi o atenþie
binemeritatã pentru un artist care cel dintâi a
înþeles sã aducã prinos de închinare marelui
dispãrut”. Astfel glãsuia sãptãmânalul
bârlãdean din 15 martie 1920, p.2, la numai
patru luni de la încetarea din viaþã a
maestrului Alexandru Vlahuþã.
La iniþiativa executãrii lucrãrii de artã
plasticã, cu caracter monumental, privind
figura marelui scriitor au contribuit ºi
amintirile pe care oraºul Bârlad le-a pãstrat
acestuia. Dupã rãzboi, atât I.Gr.Opriºan, cât ºi
sculptorul Ioan C. Dimitriu-Bârlad s-au mutat
la Bucureºti. Din articolul prezentat mai sus
rezultã cã, imediat dupã moartea poetului,
sculptorul Dimitriu-Bârlad a trecut la
turnarea în bronz a chipului lui Vlahuþã. Mai
mult ca sigur cã I.Gr.Opriºan a vizitat
atelierul de sculpturã a talentatului artist
plastic, aflat în proprietatea sa din Parcul
Cornescu, str. D., Nr.16 din Bucureºti. În
bustul dedicat lui Al. Vlahuþã sunt redaþi ochii
pãtrunzãtori ºi totodatã figura blajinã a sa.
Opera închinatã marelui poet întruchipeazã o
armonie de creaþie unicã. Bronzul redã, prin
dalta mãiastrã a artistului, armonia ºi
expresivitatea, note, care caracterizeazã omul
ºi opera acestui duios cântãreþ. Talentatul
sculptor a reuºit sã redea stufiºul pãrului ºi
ochii - ochii aceia care ardeau de viaþã
lãuntricã.
Iancu Mihãilescu în articolul intitulat „La
noi? Ca la noi!” se întreba: „...Unde-s banii? Sau strâns sau nu? În Bârladul nostru
modestul bust al blândului Vlahuþã nu se
poate înãlþa din lipsa ridiculei sume de
zece mii de lei, iar eroilor între eroi, cãpitan
Ignat, maior Vrânceanu ºi atâþia alþii nu se dã,
mãcar unor strãzi numele lor, necum sã li se
ridice câte un semn cât de modest de
recunoºtinþã! Da! La noi, ca la noi! Dar, oare
pânã când?” („Brazda nouã”, anul IV, nr.1, 14
ian.1924, p.2).
În anul 1924 a apãrut „Universul literar”,
numãr festiv închinat scriitorului Vlahuþã cu
aceeaºi pozã rotundã, cu pãrul bogat ºi cu
cãrarea într-o parte, cu ochii de vultur, dar
totuºi blânzi. Amplasamentul cel mai potrivit
a fost stabilit în Grãdina Publicã a oraºului
Bârlad, într-un punct cu o perspectivã
formidabilã. Montarea bustului pe soclu de
piatrã s-a realizat chiar sub supravegherea
atentã a artistului, care a pregãtit statuia în
vederea inaugurãrii.
„Academia bârlãdeanã” condusã de
George Tutoveanu ºi comitetul societãþii „Liga
pentru drepturile ºi datoriile femeiilor”,
sufletele distinse, admiratoare ale poetului,
doamnele: Lucia Teodorescu Nechifor,
preºedintã; Lucreþia Corbea, secretarã; Maria
C. Lupaºcu, casierã; Eliza Pallady, Elena
Bujoreanu, Jeny V. Georgescu-Bârlad, Maria
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Crambru, membre ºi domnul Corneliu
I.Droc au fost iniþiatorii ridicãrii
bustului lui Alexandru Vlahuþã din
Grãdina Publicã a Bârladului.
Ziua de 24 septembrie 1924 a
constituit o sãrbãtoare ºi un vibrant
omagiu adus geniului literaturii
româneºti, a cãrui figurã în bronz
vegheazã de atunci pe soclul sãu. La
dezvelirea bustului au asistat George
Tutoveanu, care a ºi luat cuvântul, Ion
Minulescu, George Topîrceanu, Virgil
Nitzulescu, George Pallady, I.Palodã
(dr. I.Veinfeld), Neculai Costãchescu,
dr. Ioan Ciolan, Maria Giurgea,
Grigore Veja, Emil Maur ºi autorul
bustului, artistul plastic Ioan C.
Dimitriu-Bârlad.
În cuvântul omagial, George
Tutoveanu a rostit fraze retorice:
„Amintirea acestui scriitor va trãi de-a
pururi, plutind deasupra acestui oraº, al
Bârladului, unde fiecare colþ de stradã
este legat cu una din zilele vieþii lui; va
trãi de-a pururi, plutind deasupra
acestor dealuri, care l-au trezit mai întâi
la priceperea frumuseþilor naturii; va
trãi de-a pururi, plutind deasupra
grãdinii noastre publice, unde fiecare
arbor este un prieten de-al lui, tovarãº de
visuri ºi de ideal”. Au luat parte un
mare numãr de cetãþeni ai oraºului
care au ovaþionat evenimentul,
rãsplãtind cu aplauze vorbitorii.
Peste ani, în convorbiri ulterioare,
G. Tutoveanu îi mãrturisea lui G.G.
Ursu nemulþumirea faþã de execuþia
artisticã a bustului: „Vlahuþã n-a fost
frumos, dar bustul l-a urâþit ºi mai mult.
Parcã ar fi un þãran ros de pelagrã”.
Viitorului profesor universitar G.G.
Ursu i se pãrea expresiv, întrucât
chipul lui sugereazã calmul unei
conºtiinþe, care spre apus, îºi face
bilanþul vieþii ºi simte cã ºi-a fãcut
datoria, iar ºuviþa de pãr alunecatã
peste fruntea adânc brãzdatã
aminteºte de portretul ce i l-au fãcut
Nicolae Iorga, Tudor TeodorescuBraniºte, Tudor Vianu ºi alþii.
Prin executarea portretului lui
Alexandru Vlahuþã, sculptorul Ioan C.
Dimitriu-Bârlad a urmãrit sã scoatã în
evidenþã întregul complex de trãsãturi
ale poetului, reuºind sã redea o sintezã
a personalitãþii acestuia. El a surprins
conþinutul lãuntric ºi toate însuºirile
particulare ale poetului Alexandru
Vlahuþã, singularizându-l. Cãutând sã-i
înþeleagã felul de viaþã ºi forþa moralã a
personalitãþii a reuºit sã redea
trãsãturile individuale ale caracterului
ºi înfãþiºãrii nefalsificate.
Ioan C. Dimitriu-Bârlad a excelat
în portretistica statuarã dând dovadã
de o adâncã ºi sublimã înþelegere a
sufletelor pe care robustul sãu talent ºi
perfecta stãpânire a tehnicii i-a
îngãduit sã o transpunã cu o mare notã
de individualitate, cu voinþa proprie a
materiei. Lucrarea sa oglindeºte o
evoluþie ce tinde spre desãvârºire.
Bustul lui Alexandru Vlahuþã era
orientat cu faþa spre restaurantul ºi

spre chioºcul în care duminicile cânta
fanfara militarã.
În 1936 este tipãritã o ilustratã ce
reprezintã „Aleea Grãdinii Publice”
editatã fiind de Librãria
„M.Eminescu”, Bârlad - Nr.7 „Ilustraþia Gherla”, având în prim plan
statuia lui „Al. Vlahuþã”, orientatã cu
faþa spre Pavilion, adicã spre vest. Doi
ani mai târziu aceeaºi imagine
fotograficã este reprodusã de data
aceasta de Ed. Librãria „Lumina” L.Z.
Papper, Bârlad, nr.7 - „Ilustraþia
Gherla”.
Credincioasã frumoasei tradiþii,
studenþimea creºtinã tutoveanã nu
scãpa niciodatã prilejul de a-ºi
manifesta recunoºtinþa faþã de marele
poet ºi îndrumãtor Alexandru Vlahuþã,
patronul ei. În fiecare an, ziua de 30
august era închinatã cinstirii memoriei
marelui cântãreþ, care, alãturi de
Eminescu, a sintetizat toatã comoara
de sensibilitate ºi gândire româneascã.
Programul comemorãrii era compus
din trei pãrþi: parastasul, requiemul ºi
festivalul.
Dimineaþa la orele 10 se oficia în
Biserica „Sfântul Dumitru” din Bârlad,
de cãtre un sobor de trei preoþi,
serviciul divin al unui parastas pentru
odihna sufleteascã a poetului ºi a
tuturor studenþilor morþi.
Rãspunsurile se dãdeau de obicei de
corul asociaþiei de sub conducerea lui
Georgicã Dragomir, student la
conser vat or. Dupã t er minarea
serviciului divin, asistenþa formatã în
cea mai mare parte din studente ºi
studenþi, se îndreptau spre Grãdina
Publicã unde se af la bustul
sãrbãtoritului. De regulã luau cuvântul
câte un reprezentant al studenþimii ºi
întotdeauna George Tutoveanu,
prietenul de altãdatã al poetului.
Vorbitorii evidenþiau valoarea operei
lui Alexandru Vlahuþã, insistând mai
mult asupra laturii naþionaliste a ei.
Dupã terminarea cuvântãrilor se
fãceau fotografii în faþa statuii.
Dupã-amiaza, la orele 18, se þinea
în sala Curþii cu juri festivalul artisticliterar. Cuvântul de deschidere se þinea
tot de cãtre un student, dupã care urma
o conferinþã prezentatã de un
intelectual al urbei. Corurile ºi
recitãrile completau programul.
Operã a lui Ioan C. DimitriuBârlad, bustul poetului Alexandru
Vlahuþã din Grãdina Publicã a oraºului
Bârlad, ºi-a gãsit locul în grãdina
copilãriei sale. Privind bustul
constatãm cã ne aflãm în faþa unui
talent real, care a ºtiut sã dea cãldurã
bronzului ºi sã punã viaþã artei, în tot
ce a înfãptuit mâna sa.
Anul acesta se împlinesc 85 de ani
de la moartea poetului ºi 80 de ani de la
inaugurarea bustului marelui OM,
Alexandru Vlahuþã. „Dar ce este omul,
oare, decât o nesfârºitã silinþã spre mai
bine? (Alexandru Vlahuþã, „Gânduri”,
p.29) .

Nicolae Mitulescu

DRAGOSLOVENI
(Vrancea) - Muzeul memorial
„Alexandru Vlahuþã”

Pe drumul european care leagã capitala de partea esticã
a þãrii, la jumãtatea distanþei dintre localitãþile Râmnicu
Sãrat ºi Focºani, se aflã comuna Dragosloveni, aºezare situatã
într-o zonã de interferenþã geograficã în care ultimele terase
subcarpatice acoperite de întinse plantaþii viticole, se pierd în
imensitatea Câmpiei Române.
De existenþa acestei aºezãri sunt legate numele a douã
personalitãþi marcante ale literaturii române. Aici, la
Dragosloveni, (Plãineºti, cum i se spunea cu ani în urmã) s-a
nãscut Duiliu Zamfirescu (1858-1922) ºi tot aici, a trãit o
perioadã din viaþã scriitorul Alexandru Vlahuþã (1858-1919),
trecutul lui fiind marcat, azi, printr-un interesant Muzeu
memorial care îi poartã numele ºi care a fost inaugurat în
anul 1958.
Deºi Alexandru Vlahuþã s-a nãscut la Pleºeºti, azi
comuna Alexandru Vlahuþã, din apropierea Bârladului, în
anul 1905 se cãsãtoreºte cu fiica unui proprietar din
Dragosloveni, fapt ce îl determinã sã se retragã, deseori, la
casa conac de aici pentru a gusta din liniºtea dupã care tânjea,
cât ºi pentru a putea scrie în tihnã.
Casa, situatã în mijlocul unei frumoase grãdini în care
chipul blând al scriitorului turnat în bronz parcã te întâmpinã
cu toatã ospitalitatea, devenise, aºa dupã cum avea sã spunã
un alt mare scriitor, Gala Galaction, „unul din principalele
cenacluri din þarã, loc de întâlnire a scriitorilor ºi a altor
oameni de culturã din România”.
Casa muzeu de la Dragosloveni este formatã din parter ºi
etaj ºi dispune de ºase camere din care patru sunt situate la
parter ºi douã la etaj, fiind construitã într-un stil arhitectonic
românesc cu un „pridvor larg sprijinit pe stâlpi sculptaþi”.
Dintr-un alt mare cerdac situat la etaj, privirea poate
cuprinde întreaga zare ºi „dealurile domoale ale Costeºtilor ºi
Bordeºtilor, având la poale verdele crud al câmpiei”.
Aici se va stabili scriitorul Alexandru Vlahuþã în anul
1912.
„Am fãcut planuri sã ne retragem acolo - avea sã spunã
scriitorul - dacã s-ar putea construi în pod o camerã pentru
mine, sã mã ºtiu eu, acolo, singur, cred cã atunci aº începe,
într-adevãr, sã-mi trãiesc viaþa mea”.
Astfel cã, în anul 1912, Alexandru Vlahuþã scria
mulþumit cã a reuºit sã-ºi înjghebe un cãmin liniºtit, aºa cum
ºi-a dorit, „cã de când mã ºtiut tot sub bici am gândit ºi ca
frunza pe apã am trãit pânã la vârsta în care mã aflu”.
Aici, la Dragosloveni, Alexandru Vlahuþã era foarte des
vizitat de prieteni precum B.ªt.Delavrancea, I.L.Caragiale,
Nicolae Grigorescu ºi chiar C.Dobrogeanu-Gherea.
Dar, din pãcate, scriitorul nu avea sã se bucure mult timp
de liniºtea râvnitã ºi gãsitã aici, pentru cã, la 21 noiembrie
1916, datoritã începerii rãzboiului, s-a vãzut nevoit sã ia
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drumul pribegiei îndreptându-se spre
Moldova. A pornit la drum cu un car cu boi
(foto), care se pãstreazã ºi azi sub un ºopron

al muzeului de la Dragosloveni, în care a
încãrcat cele necesare, alãturi de o serie de
picturi ale lui Grigorescu.
În timpul rãzboiului casa a fost devastatã
de trupele germane, astfel cã scriitorul va
rãmâne tot „ca frunza pe apã”, pentru scurta
perioadã de timp pe care o mai avea de trãit.
La 19 noiembrie 1919 a sfârºit la Bucureºti.
Ca semn de recunoºtinþã a meritelor sale
ºi ca un pios omagiu adus acestui mare
scriitor, nãscut pe plaiurile noastre moldave,
în anul 1958, casa de la Dragosloveni a fost
restauratã ºi amenajatã fiind transformatã
într-un muzeu memorial pe frontispiciul
cãruia a fost înscris numele scriitorului.
Aici, în acest muzeu, se pãstreazã un
bogat ºi preþios tezaur, o comoarã de valori
din conþinutul cãreia vom încerca sã
evidenþiem câteva.
La parter, „casa de jos” - cum i se spune -,
sunt expuse în toate cele patru camere piese
de mobilier, multe scoarþe lucrate la rãzboi cu
frumoase înflorituri, precum ºi obiecte
specifice interioarelor þãrãneºti, în general, de
tip Vrancea.
Tot în camerele de jos întâlnim cãrþi ale
scriitorului, apãrute în timpul vieþii, diverse
copii, manuscrise, fotografii ºi câteva picturi
semnate de celebrul Nicolae Grigorescu.
Trebuie sã spunem cã întregul ºir de
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exponate începe cu o fotografie reprezentând
un interior de casã þãrãneascã din satul natal
al scriitorului (Pleºeºti) urmatã de o a doua
care îl reprezintã pe copilul Alexandru
Vlahuþã, elev la ºcoala primarã din oraºul
Bârlad.
Vizitatorul ia apoi cunoºtinþã de primele
încercãri literare ale scriitorului, lucrãri
realizate sub influenþa eminescianã, pentru cã
Alexandru Vlahuþã îl cunoºtea bine pe marele
poet cu care se împrietenise la Bucureºti ºi
despre care un înscris al scriitorului aflat în
muzeu, confirmã acest lucru: „Mâncam
adesea la acelaºi birt... ºi multe seri le
petreceam vorbind rãu despre lume”.
O serie de exponate sunt legate de
perioada anilor 1893-1896 când Alexandru
Vlahuþã scoate ºi conduce revista „Vieaþa” în
care publicã schiþele: Socoteala, Câþiva paraziþi
etc. Tot aici se aflã expus studiul scris de
Vlahuþã, „Pictorul Nicolae Grigorescu - viaþa
ºi opera lui”, Bucureºti, 1910.
Apoi, un exemplar din „Revista nouã” a
lui B.P.Hasdeu aminteºte vizitatorului despre
o altã faþetã a activitãþii scriitoriceºti a lui
Vlahuþã, activitatea gazetãreascã.
Reþine atenþia o fotografie a scriitorului
alãturi de un alt titan al literaturii române,
George Coºbuc.
La 9 martie 1893, Alexandru Vlahuþã a
fost propus sã devinã membru corespondent
al Academiei Române. Scriitorul refuzã
propunerea motivându-ºi gestul printr-o
scrisoare publicatã în „Constituþionalul”,
scrisoare a cãrei copie poate fi vãzutã ºi cititã
în acest muzeu.
Un întreg grupaj de scrisori, care mai de
care mai interesante, completeazã tezaurul
muzeistic. Astfel, poate fi vãzutã o scrisoare
semnatã de D.Buzdugan prin care i se aprobã
scriitorului sã aducã din Franþa un numãr de
22 tablouri semnate de Grigorescu; pe
scrisoare se poate observa o ºtampilã a
Legaþiei franceze, precum ºi avizul favorabil
conform cãreia autoritãþile vamale franceze

trebuia sã lase liberã trecerea acestora.
Tablourile urmau sã intre în inventarul
Muzeului Naþional de Artã al României.
- O scrisoare datatã 6 mai 1882, adresatã
lui Iacob Negruzzi „vorbeºte” despre
Eminescu ºi despre faptul cã acesta îi este
model în actul sãu de creaþie: „îmi va sluji ca
model acest mare maestru care-ºi cunoaºte
atât de bine limba ºi care-ºi mlãdie atât de
artistic gândirea”.
- O altã scrisoare adresatã lui Spiru
Haret, ministrul Instrucþiunii publice,
vorbeºte despre „România pitoreascã”, având
pe ea referatul acestuia: „Se aprobã planul
lucrãrii aºa cum este expus”.
- O carte poºtalã trimisã de Al.Vlahuþã
din Milano, doctorului I.N.Dona, descrie
peripeþiile drumului fãcut pânã acolo.
În ultima camerã privirea vizitatorului se
opreºte pe o fotografie a scriitorului din anul
morþii (1919) ºi una a mormântului sãu din
cimitirul Bellu (Bucureºti), acolo unde,
contrar dorinþei sale testamentare, a fost
înhumat.
Tot aici se aflã un emoþionant document,
testamentul scriitorului datând din 3 mai
1913, ora 10 dimineaþa. Reþinem din
conþinutul acestuia rugãmintea pe care o
adresa soþiei potrivit cãreia cerea sã i se ardã
toate manuscrisele, apoi cum sã se împartã
averea între soþie ºi cele douã fiice ale lor, Ana
G. Grigorescu ºi Margareta ªtefãnescu.
De asemenea, roagã sã fie înmormântat
în cimitirul satului Dragosloveni în cea mai
desãvârºitã „tãcere”.
Despre conþinutul acestui muzeu
memorial s-ar putea scrie multe lucruri
interesante, dar le lãsãm contactului direct al
celui care îºi îndreaptã paºii spre acest lãcaº
evocator al unui titan al literaturii române
plecat, cândva, de pe plaiurile noastre
bârlãdene.
Muzeul memorial de la Dragosloveni se
înscrie, astfel, între obiectivele de importanþã
naþionalã ale culturii române.

Nicolae Mitulescu

Scriitorul Alexandru Vlahuþã mai puþin cunoscut
Câteva file de jurnal aparþinând Jeniþei Ghiga-Bulbuc intrate în
posesia prof. univ. dr. Emilia Milicescu, fiica scriitorului B. ªt.
Delavrancea, precum ºi unele amintiri pe care aceasta le-a pãstrat de la
tatãl sãu, aduc în atenþia iubitorilor de literaturã câteva date mai puþin
cunoscute din viaþa scriitorului Al.Vlahuþã.
Fiicã a profesorului de muzicã, Eugen Bulbuc din Bârlad, în casa
cãruia ºi-a gãsit gãzduire Alexandru Vlahuþã în timpul refugiului din
preajma primului rãzboi mondial, Jeniþa Ghiga - Bulbuc a þinut un
jurnal de însemnãri personale în care nu a omis sã înscrie ºi câteva
rânduri referitoare la personalitatea ºi activitatea (atât cât a stat la
Bârlad) oaspetelui familiei sale.
Extrem de impresionatã de tot ceea ce Alexandru Vlahuþã fãcea, în
scurta lui ºedere la Bârlad, precum ºi de uriaºul bagaj de cunoºtinþe pe
care îl etala cu o foarte mare uºurinþã, Jeniþa a lãsat însemnãri
preþioase care vin sã confirme complexitatea personalitãþii acestui
mare scriitor a cãrui obârºie se aflã pe meleagurile noastre moldave.
Astfel, din însemnãrile Jeniþei, reþinem cã Alexandru Vlahuþã era
un poliglot care îºi redacta unele nuvele direct în latineºte pentru ca
apoi sã le traducã. Cunoºtea latina ºi greaca ºi se descurca destul de
bine în francezã. Vorbea ºi scria în limba italianã, fapt ce vine sã
confirme activitatea sa pedagogicã (predarea limbilor latinã ºi greacã în
ºcoalã).

Jeniþa Ghiga - Bulbuc, cât ºi Emilia Milicescu, cea care a rãtãcit
adesea prin sipetul cu amintiri ale tatãlui sãu, ne spun cã Vlahuþã „era
un om cultivat ºi foarte receptiv la valorile altora, curios sã ºtie cât mai
multe... a promovat cu o rarã consecvenþã ºi pasiunea valorilor
propriului sãu popor, florile albe ale geniului naþional”.
Considerând misiunea scriitorului ca pe o permanentã datorie faþã
de popor, s-a aplecat cu „infinitã dragoste ºi delicateþe sufleteascã”
asupra nevoilor celor mulþi.
„Singur, sau întovãrãºit de George Enescu, a vizitat spitalele de
rãniþi din Bârlad, cãrora unul le-a cântat cu vioara lui fermecatã ºi altul
le-a citit versuri proprii sau pe ale lui Eminescu ºi le-a scris scrisori
cãtre familiile lor celor ce nu puteau mânui condeiul.”
„La ºedinþele literare iniþiate de el (ºi la care B.ªt. Delavrancea
venea de la Iaºi), participau: poetul bârlãdean George Tutoveanu,
Nicolae Iorga, Victor Ioan Popa, Vasile Voiculescu ºi alþii, ºedinþe care
erau urmate de vizitarea expoziþiei de picturã, organizatã tot de
Alexandru Vlahuþã, în sufrageria cea mare a casei Bulbuc, împodobitã
cu covoarele aduse de el dupã care, seara se termina cu audiþii muzicale
susþinute de talentaþii membri ai familiei Bulbuc”.
Aceste aspecte, mai puþin cunoscute, din viaþa ºi activitatea lui
Alexandru Vlahuþã, vin sã completeze portretul unei personalitãþi
culturale complexe de la a cãrei trecere în nefiinþã se împlinesc, anul
acesta, 85 de ani.
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Nicolae Mitulescu

AGAPIA (Neamþ) - Casa Memorialã „Alexandru Vlahuþã”

Într-o minunatã zonã încãrcatã de bogãþia pãdurilor de brazi ºi
apãratã, prin poziþia ei geograficã, de tãria ºi efectele neplãcute ale
vânturilor, zonã a cãrei liniºte a atras încã de foarte multã vreme pe
oamenii de creaþie, se aflã mãnãstirea AGAPIA, cu aºezãrile laice din
jur.
Printre personalitãþile culturii româneºti care, adesea, au
poposit la Agapia, s-a aflat ºi scriitorul Alexandru Vlahuþã, cel care,
anual, venea pe aceste fermecãtoare meleaguri pentru a-ºi
reîmprospãta forþele ºi a se afla în mijlocul familiei sale.
ªi spunem acest lucru pentru cã aici Alexandru Vlahuþã ºi-a
crescut fiicele, Ana ºi Margareta, aici au locuit pãrinþii sãi ºi un frate,
care avea sã se cãlugãreascã mai târziu.
Casa în care a locuit familia sa ºi în care el poposea în perioadele
de odihnã, avea sã fie transformatã în Casã memorialã ca omagiu
adus celui care a creat „România pitoreascã”.
Pentru orice vizitator accesul în acest sanctuar al literaturii
române poate fi fãcut chiar prin curtea mãnãstirii.
Pe peretele exterior, la intrare, se aflã montatã o placã pe care
scrie cã în aceastã casã a locuit Ecaterina Vlahuþã ºi Elisabeta
Strãjescu, sora sa.
„Venind adeseori, în timpul verii la Agapia, spre a se odihni
împreunã cu unii dintre prietenii sãi, Al. Vlahuþã locuia în aceastã
casã”.
Imobilul este compus din douã camere ºi un hol mare cu un
perete format din sticlã (geamuri) ºi care a fost construit chiar de
Vlahuþã, în anul 1910. Acest hol servea drept camerã de primire a
prietenilor ºi unde se discutau probleme literare, hol mobilat destul
de simplu: o casã lungã, patru scaune, un dulap, un cufãr, la care se
poate adãuga, în completare, fotografii de familie, fotografii cu
Delavrancea ºi Caragiale, fotografii ale lui Goga, Coºbuc, Stere etc.

Tot aici se mai aflã expuse o scrisoare a pictorului
N.Grigorescu, apoi o vitrinã cu cãrþile scriitorului printre care se
poate observa ºi studiul închinat pictorului N.Grigorescu, apãrut la
Bucureºti în anul 1910 („Pictorul N.Grigorecu - viaþa ºi opera”),
precum ºi câteva facsimile.
Pe un coridor ce se deschide din acest hol, în partea stângã ºi în
cea dreaptã, se gãsesc douã dormitoare. În cel din partea stângã, pe
un perete, se aflã un portret de mici dimensiuni (copie dupã
Grigorescu) reprezentând pe tatãl scriitorului la împlinirea vârstei
de 100 de ani.
Casa Memorialã „Alexandru Vlahuþã” de la Agapia, vizitatã
anual de mulþimea oamenilor de culturã nu este dotatã cu aºa multe
elemente evocatoare, dar acest lucru nu minimalizeazã forþa de
atracþie manifestatã de cei dornici de cunoaºtere, de cei care
respectã memoria marilor oameni dispãruþi.
În continuare, redãm pentru frumuseþea lor câteva rânduri
dintr-o scrisoare aflatã la Agapia ºi adresatã de Vlahuþã fiicei sale,
Margareta:
" Sã trãieºti Mimilicã dragã ºi sã fii bunã, sã fii bunã pentru ca
sã poþi fi fericitã. Cei rãi nu pot fi fericiþi. Ei pot avea satisfacþii,
plãceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu pentru cã, mai întâi, cei rãi
nu pot fi iubiþi, ºi-al doilea,... al doilea... de! norocul ºi celelalte "pere
mãlãeþe", care se aseamãnã cu el, vin de-afarã, de la oameni, de la
împrejurãri, asupra cãrora n-ai nici o putere, pe când fericirea,
adevãrata fericire în tine rãsare ºi-n tine-nfloreºte ºi leagã rod, când
þi-ai pregãtit sufletul pentru ea. ªi pregãtirea este o operã de fiecare
clipã, - când pierzi rãbdarea, împrãºtii tot ce-ai înºirat ºi trebuie s-o
iei de la început. De aceea ºi vezi aºa puþini oameni fericiþi... Atâþia
câþi meritã.
Eu am mare încredere în voinþa ta. Rãmâne sã ºtii doar ce vrei.
ªi vãd c-ai început sã ºtii asta. Doamne, ce bine-mi pare c-ai început
sã observi ºi sã-þi faci singurã mustrãri, ºi sã-þi cauþi singurã drumul
cel adevãrat!
Aºa, Mimilicã dragã, ceartã-te de câte ori te simþi egoistã, de
câte ori te muºcã de inimã ºarpele rãutãþii, al invidiei sau al
minciunii. Fii asprã cu tine, dreaptã cu prietenii ºi suflet larg cu cei
rãi. Fã-te micã, fã-te neînsemnatã de câte ori deºertãciunea te
îndeamnã sã strigi: "Uitaþi-vã la mine!". Dar mai ales vreau sã scrii
de-a dreptul în sufletul tãu aceasta: Sã nu faci nici o faptã a cãrei
amintire te-ar putea face vr-odatã sã roºeºti. Nu e triumf pe lume,
nici sprijin mai puternic, nici mulþumire mai deplinã, ca o conºtiinþã
curatã. Pãstreazã scrisoarea asta. Când vei fi de 50 de ani ai s-o
înþelegi mai bine. Sã dea Dumnezeu s-o citeºti ºi-atunci cu sufletul
senin de azi, când ai împlinit ºaptesprezece ani.
Te îmbrãþiºeazã cu drag A. Vlahuþã. "
M-rea Agapia
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Petruº Andrei

A. Vlahuþã - Protestul romantic
Cititorul pasionat din zilele noastre care
parcurge cu atenþie scrierile lui A.Vlahuþã,
þinute, pe nedrept, într-un con de umbrã, este
rãsplãtit din plin.
Poetul, aºa cum singur mãrturiseºte cu
dragoste de discipol, a suferit, ca ºi Veronica
Micle ºi generaþii întregi de poeþi, influenþa
covârºitoare a poeziei eminesciene. În picturã
sau sculpturã se face un titlu de glorie din a fi
elevul unui geniu. Multe dintre creaþiile sale
lirice rezistã fãrã îndoialã timpului dar
valoarea lui A.Vlahuþã stã în totalitatea operei
sale.
Debuteazã editorial în 1886 cu un volum
de „Nuvele”; un an mai târziu îi apare ºi
primul volum de „Poezii”; în 1892, volumul de
prozã „Din goana vieþii” ºi a doua ediþie a
volumului de „Poezii”; în 1893 îi apare
romanul „Dan”; în 1894 - volumul „Un an de
luptã”; în 1895 volumul „Icoane ºterse”
(Nuvele ºi amintiri) ºi volumul de poezii
„Iubire”; în 1896 volumul de prozã „În
vâltoare”; în 1899 volumul „Clipe de liniºte” ºi
„Poezii. Ediþie completã”; în 1901 apare
„România pitoreascã”; în 1908, douã volume:
„Din durerile lumii” ºi „Din trecutul nostru”;
în 1909, volumul „File rupte”; în 1910, volumul
„Pictorul N.I.Grigorescu”; în 1911, volumul
„La gura sobei”; în 1914, volumul „Dreptate”;
în 1915 - volumul „Poezii - 1880-1915”, volum
pentru care i se acordã Marele Premiu al
Academiei Române.
A. Vlahuþã, de la a cãrui dispariþie fizicã
se împlinesc pe 19 noiembrie 2004, 85 de ani,
a fost un „publicist merituos” (G.Cãlinescu),
un pasionat jurnalist, lui îi datorãm
p u b l i c a þ i i l e : „A r m o n i a ”, „V i e a þ a ”,
„Sãmãnãtorul”, „Dacia”, un poet sensibil dar
ºi un revoltat ºi un precursor al marilor
prozatori de mai târziu.
Considerãm cã, dupã o mai justã
examinare esteticã a întregii sale opere, se
cuvine ºi o mai dreaptã cinstire. Putem spune
cã opera sa, luatã în ansamblul ei, este un
imens strigãt de revoltã ºi o evanghelie a
durerii în acelaºi timp.
Neajunsurile copilãriei, bolile care l-au
asaltat, dezamãgirile de mai târziu, eºecul
primelor douã mariaje, rãutatea ºi invidia
oamenilor, corupþia, mercantilismul, lãcomia
ºi demagogia oamenilor politici, nedreptãþile
lumii în care a trãit ºi ororile rãzboiului au dat
consistenþã protestului sãu liric. Poetul
A.Vlahuþã îºi duce existenþa „La vatra rece” în
condiþiile vitrege ale unor ierni aspre precum
eroul liric din „Noapte de decemvrie” sau din
„Cugetãrile sãrmanului Dionis”:
„Oblonitu-mi-a fereastra/ Gerul cu-a lui
flori de gheaþã/ ªi, în toatã casa asta,/ Eu
sunt singura viaþã”. În atare condiþii, din
prezent sau „Din trecut” îi dã imbold nu
dorinþa de a trãi ci, dimpotrivã, „moartea
dragostei de viaþã”.
Privind fauna contemporanã, Vlahuþã
înfiereazã, ca ºi genialul sãu mentor, pe
„trântorii de cafenele”:
„Politici, oratori de stradã,/ Stupizi ce se
socot isteþi,/ Fãþarnici patrioþi grãmadã,/ De

vorbe goale precupeþi”. Cel care invoca
eminescian fiinþa iubitã:
„Lasã-þi frumuseþea pradã/ Caldelor
îmbrãþiºãri,/ Te-aº topi în sãrutãri,/ Ca pe-un
flutur de zãpadã”, condamna pe contemporani
pentru inimile lor „seci ºi strâmte” ºi pentru
nepãsarea cu care privesc durerea ºi
nefericirea omului de geniu. Dacã în poezia
eroticã, uneori discursivitatea dilueazã
emoþia, în poezia de revoltã socialã poetul se
transformã „Într-o trâmbiþã de alarmã”.

În „Liniºte”, liniºtea dinaintea furtunii,
dupã modelul celebrelor scrisori eminesciene,
Vlahuþã vede ºi el cei doi poli ai societãþii
româneºti: un pol al opulenþei, al spoielii din
saloanele bogate iar celãlalt al pauperitãþii dar
ºi al înaltelor simþiri. Unui tânãr confrate,
poetul i se adreseazã categoric:
„A, nu-þi tãvãli talentul prin saloanele
bogate/ Unde capul nu gândeºte, unde inima
nu bate”.
Într-o asemenea societate, ca ºi-n
celelalte de mai târziu, dictonul: „Homo
homini lupus” este cum nu se poate mai
adevãrat. Poetul se mulþumeºte, deocamdatã,
pânã la revolta prometeicã, sã constate cã
„Durerile vin tot mai multe” ºi cã „Tot omul eun vrãjmaº la pândã”. Omul de mâine, adicã
de astãzi, este „mai nervos, mai sceptic,/ Mai
înrãit de suferinþã” pentru cã „lupta se
înteþeºte,/ ªi nu-i alegere de armã,/ Sub
pumnul grosolan al forþei/ Dreptatea celui
slab se sfarmã”.
Cele ºapte „Profiluri” dau mãsura
contemporanilor sãi: un pios cãlugãr cere
Tatãlui Ceresc îndurare ºi iertare pentru
pãcatele tinereþii; „o grãdinã de bãiat” este, de
fapt, un filfizon ºi un cartofor; un cãpitan este
lipsit de bãrbãþie; un parvenit regretã cã nu

„Un revoltat este un om care spune
nu, mai curând sã moarã în picioare decât
sã trãiascã în genunchi.” (Albert Camus)
are certificat de nobleþe; un critic „asasin”
scrie cronici „ucigaºe” la adresa confraþilor;
un director al unui „institut particular”
prosperã în detrimentul copiilor zburdalnici;
„Damian, poetul liric” este privit cu ironie dar
ºi cu un fel de compasiune... Marmura creaþiei
sale lirice se aflã în poezia de dragoste,
îndeosebi în sonete, dar ºi în poezia revoltei
prefigurând pe „poetul pãtimirii noastre”:
„Nu mai are cum þãranul/ Din pãmânt sã
scoatã banul/ Vouã sã vi-l dea/ Foametea de
pe la sate/ Va sã vie sã mai stea/ ªi-n cele
palate!” („Ananghie”).
Celebra poezie „1907” este inspiratã din
tragedia acelui an însângerat dovedind, dacã
mai era nevoie, cã „Minciuna stã cu regele la
masã” dintotdeauna.
Groasa linguºealã, prigonirea adevãrului
ºi minciuna deºãnþatã sunt exprimate în
versul emblematic: „Încai þãranii zburdã pe la
sate”.
O lume clãditã pe minciunã, mai devreme
sau mai târziu, trebuie sã se prãbuºeascã
pentru ca sã rãsarã „o alta limpede ºi blândã”.
Pentru poetul „Semãnãtor”, „Cuvântul” are o
putere miraculoasã:
„Ca-n basme-i a cuvântului putere:/ El
lumi aievea-þi face din pãreri/ ªi chip etern
din umbra care piere/ ªi iarãºi azi din ziua cea
de ieri”.
Revolta romanticã îmbracã douã aspecte:
„În societate, ca acþiune, ºi, în literaturã, ca
temã” (Elvira Sorohan - „Ipostaze ale revoltei
la Heliade Rãdulescu ºi EMINESCU”, Editura
„Minerva”, 1982).
Prin poezia sa, Vlahuþã dã „Dreptate”
celui sãrman care, din dragoste de Þarã, face:
„Din pãmânt stropit cu lacrimi flori de aur sã
rãsarã!”; iar „Triumful aºteptãrii” nu-i tocmai
departe:
„Nebiruit e omul ce luptã cu credinþã!/ El
ºtie cã pe lume nimic zadarnic nu-i;/ Cã,
dincolo de truda ºi jertfa clipei lui,/ În tainã,
vremea þese la sfânta biruinþã!”.
Într-un gest asemãnãtor celui al lui
Albert Camus, A.Vlahuþã refuzã „onoarea ce ia fost fãcutã prin alegerea sa ca membru
corespondent al Academiei, aºa cum a refuzat
ºi voievodalul sãu prieten - de Eminescu facem
vorbire - medalia prin care regina ºi poeta
Carmen Sylva voia sã-i rãsplãteascã geniul:
„ªi suferind, în veci n-am scos un
geamãt;/ Nimic nu-mi pleacã fruntea, nici
gândirea,/ În adevãr sînt tare:/ Eu sînt
stejarul neclintit de vânturi” („Þie, mamã”).
„La þarã” sunt adevãratele „comori de
verdeaþã ºi de hranã” dar ºi de frumuseþi: „Din
iazuri îºi scot capul nuferi galbeni;/ De flori
pãºunile-s împestriþate,/ ªi aerul te-adoarme
de mirosul fâneþelor cosite”; aici „Nu mai e
jale, nici urât, nici grijã” ºi poetul poate gusta
„Un ceas de liniºte” în timp ce „Din cer cad
sãrutãri în noaptea asta”. Bucurie de scurtã
duratã pentru cã are loc trezirea la cruda
realitate; o „Mutare silitã” îi face pe bieþii
oameni sã-ºi blesteme pânã ºi dezmierdãrile:
„O, blestemat amor al sãrãciei!”.
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Sãrmanilor oameni care „n-au plãtit
chiria” „boarfele în drum sunt aruncate” în
timp ce „ploaia curge batjocoritoare”: „La cei
sãraci iubirea e o crimã”; de aceea ºi îndemnul
subtil la revoltã: „ª-acea mizerie ce-ncurcã
drumul/, Acele mobile stricate, roase,/ Ce
prin noroi spre viitor se-ndreaptã,/ Par
începutul unei baricade”, spre care zeiþa
libertãþii duce poporul oprimat. În astfel de
momente, „Muncitorul” apare „Ca un
biruitor” ce asemeni unui „Atlet strãlucitor cantr-o arenã/ Va-ngenunchea pe monºtrii/ Ce
þin poporul orb ºi-n întuneric,/ Eroic suflet,
braþe oþelite!/ În el poate-i izvorul de putere/
Mãreaþã, generoasã,/ Ce va reda viaþa-acestui
secol/ De viþii ºi de anemie putred”.
Un „Copil”, „Nãscut dintr-un fierar ºi-o
þesãtoare”, silit sã-ºi câºtige existenþa „într-un
infern”, se stinge ca o lumânare, ucis de
„cruda ftizie”.
Un „Proletar” care, atunci ca ºi acum, un
loc de muncã: „Cer sã muncesc, sînt sãnãtos,
sînt vrednic,/ ªi duc la ostenealã./ Am douã
mâini de fier, vin de departe/ ªi-s douã luni de
când la orice uºã/ Bat ºi mã rog zadarnic”.
S-a vorbit ºi se vorbeºte, pe bunã
dreptate, de actualitatea genialului Caragiale
dar ce ziceþi de actualitatea lui Vlahuþã? ªi de
acelaºi „Proletar”:
„Prin sate, prin oraºe, pe la fabrici,/
Cerºindu-ºi loc de muncã/ Purtându-ºi forþa,
foamea pretutindeni,/ Pururi gonit, apoi
cãzând de trudã,/ Învins, chemându-ºi
moartea”.
„Þarã de pripas”, România este
prezentatã ca o þarã a contrastelor:

Gicã Iureº

„Am vãzut neruºinarea, am vãzut-o
dezbrãcatã,/ Cu corupþia pe buze ºi cu inimansetatã.../ Am vãzut deºertãciunea... Am
vãzut talentu-n zdrenþe,/ Cinstea de foame
murind,/ Am vãzut Puterea mândrã pe
Dreptate pãlmuind,/ Sãrãcia-n jgheab de rele
ca în guri de lei zvârlitã,/ ªi-Avuþia nemiloasã
în orgie tãvãlitã”.
Frondeor ºi vizionar, Vlahuþã înfãþiºeazã
tabloul dezolant al României contemporane:
„În zece ani ce de lingãi/ Nu se vãzurã-n slujbe
mari,/ Câþi oameni fãrã cãpãtãi/ N-ajunserã
milionari!/ Veniþi ºi voi, strãini calici,/ ªi
strângeþi tot ce-a mai rãmas!/ Ce sã mai faci?
Ce sã mai zici?/ Sãrmanã þarã de pripas!”. O
postumã pare, de asemenea, scrisã pentru
„Cârmacii” zilelor noastre.
Privind fauna politicã, dovedind un
pãtrunzãtor spirit de observaþie, Vlahuþã îºi
exprimã indignarea ºi oprobiul: „ªi-am vãzut
maimuþãria, strâmbãturile greþoase/ Ãstor
molii, ãstor ciocli, dezmãþaþi copii ai spumei,/
Care-n aur vãd smintiþii sufletul ºi cinstea
lumei,/ Inimi dogorâte-n para poftei de-a senavuþi/ Stând ca viermii pe-un cadavru ce-anceput a se-mpuþi/ I-am vãzut-pãpuºi gãtite,
tologiþi în jeþuri moi,/ Trântori fãrã nici o
grijã ºi strãini de-orice nevoi/ (...) Stoarceþi,
stoarceþi toatã mãduva din þarã!/ Nu vã pese!
Striviþi totul!/ Cugetaþi cã poate mâini o sã
pierdeþi cârma þãrii/ ªi-or sã vinã alþi stãpâni/
Deci, pârjol ºi jaf! Opinca - hoitul sã rãmânã os
-/ Ca sã nu mai aibã alþii, dupã voi, nimic de
ros (...) ªi când cugeþi c-aceºti trântori, astã
haitã de samsari/ Prin tertipuri ºi prin intrigi
au ajuns puternici, mari,/ ªi-apoi, dupã ce-au

dat palme ºi-au scuipat în faþa þãrii/ Dupã ce-ambrâncit poporul în prãpastia pierzãrii,/
Dupã ce n-a rãmas lucru nebatjocorit de ei/ Au
curajul aceºti oameni de nimic, aceºti miºei -/
Au curaj în faþa lumii ca sã strige-n gura mare:
„Ne vrea Þara!” Îi vrea Þara?/ Auziþi
neruºinare/ Vai, de-ar fi pe voia þãrii, ºtiþi voi
unde v-aþi trezi?/ Într-o OCNÃ - da! acolo
oasele v-ar putrezi!/ Asta-i lecþia pe care o
lãsaþi posteritãþii!/ Ah, cumplit v-aþi râs de
lege ºi de cumpãna dreptãþii,/ ªi de oameni ºi
de Þarã ºi de tot ce-i sfânt pe lume!/ Peste
veacuri depãrtate vor pluti a voastre nume,/
ªi vor spune cã sub soare n-au stat rãi, cãlãi,
bandiþi/ Nici atât de cruzi la suflet nici atât de
iscusiþi!”.
Dupã cum putem constata, ºi actualitatea
lui Vlahuþã este indiscutabilã întrucât „Istoria
se repetã”.
Poetul A. Vlahuþã a cãutat o viaþã
întreagã „Un suflet larg” sã-l înþeleagã:
„Te-oi întâlni vreodatã-n cale/ Prieten
pururi aºteptat/ Sub raza gândurilor tale/ O
clipã poate-am lunecat”.
Speranþa poetului se împlineºte la
începutul noului mileniu când, iatã, citindu-i
versurile, îi admirãm premoniþia, îi apreciem
talentul ºi-l rãsplãtim cu „Iubire” ºi neuitare.
Prefigurând pe Tudor Arghezi, cel din
universul miniatural, pe Goga ºi Topîrceanu
prin armonia ºi muzicalitatea versurilor ºi
continuând pe Heliade ºi Eminescu, prin
revolta romanticã, A.Vlahuþã rãmâne, alãturi
de George Tutoveanu, unul dintre poeþii
însemnaþi ai Þãrii de Jos.

Vlahuþã traducãtor

Poeta Ada Negri (foto), nãscutã la Lodi, în
Italia, la 1870, aparþine generaþiei primilor
intelectuali ai proletariatului.
Învãþãtoare, ca profesie, zugrãveºte în
poezia sa lupta muncitorilor italieni, pledând cu
patos cauza celor umili.
A debutat la 22 de ani cu volumul
„Fatalitate”. În 1895 publicã „Furtuni”, ce
reprezintã opera sa cea mai autenticã. Urmeazã
„Maternitate” (1904), „Din adânc” (1910), „Exil”
(1914), „Cartea Marei” (1919), „Cântecele
insulei”, în care abordeazã problematica femeii,
iubirea, maternitatea, suferinþele singurãtãþii.
Proza sa cuprinde: „Singuraticele” (1917),
„Surori” (1929) ºi romanul autobiografic
„Steaua dimineþii” (1921).
A încetat din viaþã la Milano, în 1945.
Asupra poeziei sale s-a aplecat A. Vlahuþã
traducând în româneºte multe titluri din primele
douã volume.
Despre Ada Negri A.Vlahuþã scrie în revista
ilustratã enciclopedicã „Gazeta sãteanului” din 5
iulie/5 august 1898, nr.12/13 (299/300): „ea a
simþit de timpuriu misterioasa tresãrire a
geniului ºi inima ei caldã de italiancã ºi de poetã
a scos, de la primele încercãri accente de o
miºcãtoare sinceritate, versuri ce par a izbucni
din sufletul unui popor întreg”.
Reproducem poezia „Nu te mai întoarce”,
din volumul „Furtuni”, în traducerea lui A.
Vlahuþã ºi publicatã în „Gazeta sãteanului”, an
XV, nr.3 (290), 5 martie 1898.

Nu te mai întoarce...
Nu, nu te mai întoarce-n veci departe
Rãmâi. - Iubirea noastrã am ucis-o.
Prea mult mã chinuia. ª-am biruit-o,
Am mutilat-o toatã,
Cu dinþii am muºcat-o, am sfãrmat-o,
Am omorât-o, uite! Acum tace.
În fine tace. ªi sângele în vine
Mai potolit îmi bate.
ªi noaptea pot dormi. Nu mã mai vaiet
Chemându-te, pierdutã. A, ce bine-i!
În liniºtea adâncã, nesfârºitã,
Mi-i inima-mpãcatã;
ªi þese, þese-n firele uitãrii
Odihna-mi scumpã. - Nu te mai întoarce. Sã te urãsc voiu, cum ºtiui odatã
Sã te iubesc, nebunã:
Sã te urãsc pentru-ai mei ani în floare
Ce þi-i jertfii în chinul aºteptãrii;
Sãrmanã tinereþã fãrã parte,
În umbrã istovitã!...

Vreau liniºte - tãcere-adâncã. Faceþi
Sã tac acolo-n fund sinistrul geamãt. E cineva acolo-n fund, un duºman,
Un bolnav ce se vaitã:

A... dar în urã suferi; plângi în urã...
ªi eu... l-aº avea vecinic înainte
Chiar blestemându-l. - Nu mai am putere
De luptã, nici de lãcrimi!

E cineva strivit de-o greutate,
De-un chin de care nu poate sã scape,
E-un suflet ce se zbate, cere sprijin,
ªi nu, nu vrea sã moarã!
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Succinte observaþii cu privire la
prezenþa lui A. Vlahuþã în manualele ºcolare

Manualele ºcolare sunt printre
cele mai autentice antologii în sensul
cel mai propriu al termenului. Ar
trebui, datoritã destinaþiei, sã
guverneze la alcãtuirea acestora, cele
mai viabile criterii de selecþie a
autorilor ºi a operelor menite sã
constituie modele care frizeazã
idealul estetic, încât însuºirea
terminologiei literare de cãtre elevi, a
înþelegerii procesului ºi tehnicii de
creaþie ar tisticã, a educãrii
interesului pentru lecturã... sã fie
asigurate, în primul rând, prin
calitatea antologiei, a manualului
redactat.
Aceste aspecte constituie, însã, o
sumã de probleme de proximã
importanþã - care pot fi studiate,
aprofundate ºi oferite în permanenþã
perfecþionãrii în cadrul consacrat al
preocupãrilor instituþiilor de
î nv ã þ ã m â n t º i d e c e r c et a r e
corespunzãtoare.
De aceea ne vom rezuma doar sã
oferim, cu prilejul comemorãrii celui
mai preþuit dintre scriitorii de pe
meleagurile tutovene decenii de-a
rândul în secolul trecut câteva
aspecte referitoare la manualele
ºcolare ºi opera lui Al.Vlahuþã. ªi
aceastã apreciere ºi preþuire se poate
urmãri ºi prin evidenþierea modului
în care a fost inclus Al. Vlahuþã ºi
opera sa în manualele ºcolare.
Câteva observaþii ne vom permite
sã le însemnãm în rândurile care
urmeazã.
Prezenþa autorului ºi o mare
parte dintre operele sale a cunoscut
în unele intervale de timp, o atenþie
particularã, poate nu totdeauna chiar
la exigenþele alcãtuirii manualelor
ºcolare. În deceniile al ºaselea ºi al
ºaptelea din secolul anterior erau
frecvente în cuprinsul manualelor
opere ca schiþa „Socoteala”, poezia
„Unde ni sînt visãtorii?...”, „România
pitoreascã” (Fragmente) etc. ale lui
Al. Vlahuþã.
Din studierea suficient de atentã

a celei mai mari pãrþi din manualele
ºcolare de limba ºi literatura românã
dupã 1990 constatãm cã în toate
editurile aproape, ºi pentru toate
clasele nu sunt selectate opere din
creaþia poetului, prozatorului ºi
gazetarului Al.Vlahuþã.
Sã poposim concret asupra unor
constatãri pentru epoca în care a trãit
ºi ºi-a desfãºurat activitatea cel mai

de seamã dintre poeþii catalogaþi
uneori în gruparea epigonilor lui
Eminescu. Cititorul constatã cã
rãmâne uneori fãrã rãspunsuri
mulþumitoare la considerentele care
au stat la bazã când acelaºi scriitor în cazul nostru Al. Vlahuþã - la aceeaºi
autori de manualele destinate
aceleiaºi clase, scriitorul este sau nu
este prezent în ediþii ºi edituri
diferite.
Literatura românã între ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea ºi
primele decenii ale celui urmãtor se
caracterizeazã, cum observa G.
Cãlinescu, prin aceea cã „se afirmã
acum puternic poezia socialã ºi
proza de tendinþã realistã, alãturi
de renaºterea unui romantism
provincial ºi þãrãnesc”1).
Dupã ce se defineºte succint

realismul ºi se face o scurtã
retrospectivã pentru secolele XVII ºi
XVIII, se conchide cã: „...realismul
începe sã fie ilustrat în literatura
noastrã în a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea prin operele unor scriitori
ca I.Creangã, I.L.Caragiale, I.Slavici,
apoi B.ª t.Delavrancea, Duiliu
Zamfirescu, Al.Vlahuþã, G.Coºbuc
care îºi continuã activitatea creatoare
ºi în primele decenii ale secolului al
XX-lea” ºi exemplele sunt date din
operele unor scriitori aparþinând
epocii fãrã a se cita nici una dintre
scrierile lui Al.Vlahuþã2).
În schimb, când este prezentat
foarte succint Sãmãnãtorismul,
„orientare literarã care îºi are punctul
de plecare în programul revistei
«Sãmãnãtorul», apãrutã la Bucureºti
între 1901 ºi 1910 ºi condusã iniþial de
Vlahuþã ºi Coºbuc, apoi de N.Iorga
(1903-1910)”3), lui Al. Vlahuþã i se
acordã un spaþiu ceva mai consistent
decât chiar lui Duiliu Zamfirescu,
ªt.O.Iosif ºi N.Iorga.
Dacã în ediþia din 1978 prezenþa
lui Al.Vlahuþã se rezumã doar la ceea
ce am constat mai sus, dupã douãzeci
de ani, în 1998, reputatul profesor
universitar doctor Constantin
Parfene consemna cã autorul
modelului de reportaj literar
„R o m â n i a p i t o r e a s c ã ” e s t e
„considerat de contemporani drept
cel mai mare poet de dupã Eminescu”
ºi „îºi înscrie prima perioadã a
creaþiei sale sub semnul
eminescianismului...” ªi mai departe,
în micromedalionul consacrat lui
Al.Vlahuþã citim: „Original este
Vlahuþã ºi în nuvelele «Din durerile
lumii» sau în romanul «Dan» (despre
care s-a spus cã anticipeazã unii eroi
sadovenieni de exemplu din
«Însemnãrile lui Neculai Manea» ºi
«Locul unde nu s-a întâmplat nimic»
sau ai lui I.Al.Brãtescu-Voineºti,
I.A.Bassarabescu), precum ºi în
schiþe ca «Mogâldea», «Socoteala»,
povestirea «Viºan» sau «Cassian»,
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inspirate din viaþa oamenilor umiliþi ºi
asupriþi.
Cu «România pitoreascã» (1901),
suitã de reportaje de o autenticã
valoare literarã ºi educativã,
Al.Vlahuþã se impune printre
primii autori care au creat scrieri
4)
de acest fel în literatura românã”
(s.n., M.L.).
Ediþia din 1993 a manualului este
redactatã de un numãr însemnat de
autori. În afarã de cei trei profesori
care alcãtuiesc antologia manualului
de cl.a X-a, din 1998 s-au mai strãduit:
A.Gh.Olteanu, Maria Pavnotescu,
Gheorghe Lãzãrescu ºi Elena BerceaGãgeanu ºi cu acest prilej sunt incluºi:
Al.Macedonski, iar la „sãmãnãtorism”
sunt citaþi ªt.O.Iosif, Emil Gîrleanu,
C.Sandu-Aldea5).
Lui Al.Vlahuþã i se consacrã un
spaþiu la pagina 165 destul de generos
ºi se oferã elevilor acelaºi fragment din
„România pitoreascã”, „La Câineni”,
anticipat de aprecierile profesorului
u n i v. d r. C o n s t a n t i n Pa r fe n e :
„Dragostea scriitorului pentru trecutul
de luptã al poporului, pentru
frumuseþile naturii patriei îºi gãseºte o
aleasã expresie liricã în „România
pitoreascã” ºi se citeazã fragmentul,
destul de substanþial, de care
aminteam.
Un loc aparte ocupã „România
pitoreascã” ºi în manualul de „Lecturi
literare” pentru clasa a VIII-a valabil
un numãr apreciabil de stagiuni
ºcolare ºi dupã care s-au alcãtuit în
multe sesiuni de concursuri de
admitere în liceu subiectele de
examene. Fragmentul epilog „Þara.
Poporul” îl întâlnim frecvent câþiva ani
mai ales formulat astfel sau
aproximativ la fel: „De la «România
pitoreascã» a lui Alexandru Vlahuþã la
«România pitoreascã de astãzi»”.
Teme ca: „Prezentaþi portretul
moral al poporului român, aºa cum se
desprinde din textul lui Vlahuþã” sau
„Explicaþi afirmaþia scriitorului:
poporul român este «podoaba cea mai
aleasã ºi mai mândrã-ntre podoabele
þãrii»”6) º.a. sunt de o sigurã ºi
consistentã valoare instructiveducativã, formaþionalã în orice

perioadã. De altfel, manualul lui
Dumitru Sãvulescu, sub acest aspect,
credem cã a fost unul dintre manualele
ºcolare cu cea mai eficientã contribuþie
la predarea limbii ºi literaturii române
în gimnaziu.
Ce se întâmplã dupã 1990?!
Al.Vlahuþã ºi opera sa nu mai
figureazã în manualele ºcolare deloc
sau aproape deloc.
În programa de bacalaureat pentru
acest an, 2004, au fost incluºi doar 16
scriitori, numiþi cu un termen
dogmatic „autori canonici” (s.n.,
M.L.) din care, fireºte, Al.Vlahuþã nu
face parte.
Situaþia este identicã ºi în
manualele ºcolare, dar ºi în cuprinsul
revistei „Limbã ºi literaturã românã
pentru elevi” ºi în redactarea
subiectelor pentru concursuri de
admitere, testãri etc., atât pentru
învãþãmântul gimnazial ºi liceal, cât ºi
pentru învãþãmântul academic.
Al. Vlahuþã, omul ºi opera, se pare
a fi intrat într-un interval de timp mai
puþin fast. Timpul este cel care va face
ºi desface valorile.
Note:
1. Nicolae I.Nicolae, Emil Leahu,
Constantin Parfene, „Limba ºi
literatura românã. Manual pentru
clasa a X-a”, E.D.P.R.A., Buc., 1998,
p.213.
2. Op.cit., p.214. Cf. ºi Emil Leahu,
Constantin Parfene, „Limba ºi
literatura românã. Manual pentru
clasa a X-a”, E.D.P., Buc., 1978, p.5.
Manualul era alcãtuit ºi publicat
douã decenii înaintea celui din
1998.
3. Idem.
4. Ibidem.
5. În ediþia din 1997 se renunþã la
Al.Macedonski ºi capit olul
„Literatura românã la sfârºitul
sec.al XIX-lea ºi începutul sec. al
XX-lea” este atribuit lui Emil Leahu
ºi nu lui Const.Par fene
(Incertitudine, confuzie, eroare de
tipar?!). Referirile la Al.Vlahuþã
rãmân neschimbate (pp.213-216).
6. Dumitru Sãvulescu, „Lecturi
literare”, manual pentru clasa a
VIII-a, E.D.P., 1978, Buc., p.13.
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Din vremea lui Vlahuþã

I.L. Caragiale ºi „gesticulaþiunea gândirii”
Relaþia limbaj-gândire a
preocupat multã vreme ºi pe
destui cercetãtori din varii
domenii (filozofie, psihologie,
ºtiinþele educaþiei ºi, desigur,
lingvisticã) pentru ca o concluzie
definitivã sã încerce a se instala.
Unul dintre numele cu greutate
în domeniu este cel al lui Jean
Piaget, care „a studiat în mod
aprofundat gândirea, pe când
limbajul a fost considerat numai
ca un mijloc de a studia gândirea
pe care o exprimã". (1) Relativ
recent, ca urmare a aplicãrii unui
ºir de experimente, ale cãror
concluzii au fãcut obiectul
câtorva lucrãri de referinþã în
domeniul psiholingvisticii ºi al
teoriei comunicãrii, Tatiana
Slama-Cazacu a formulat cu
fermitate urmãtorul adevãr: ,,...
fiecare dintre aceste procese
(gândirea ºi, respectiv, limbajul,
n.n.) se dezvoltã graþie celuilalt
ºi o datã cu acesta" ºi este
indispensabil ,,a þine seama
necontenit de relaþiile strânse
dintre gândire ºi limbaj la om în
general".(2)
Am preferat acest
preambul cvasiºtiinþific pentru al plasa pe I.L. Caragiale printre
cei dotaþi cu un simþ intuitiv
aparte, care l-a fãcut sã rosteascã
sintagma din titlul lucrãrii de
faþã. Dupã „Moº Virgulã", cum
prea bine se ºtie cã a cerut sã i se
spunã de cãtre posteritate,
punctuaþia nu-i altceva decât
ref lexul miºcãrii noastre
interioare, pe care o redã - sau,
mai bine zis, ar trebui sã o redea în beneficiul cititorului. ,,Dragii
mei - ni se adresa cu pãrinteascã
bunãvoinþã. Sã nu uitãm
niciodatã cã semnele scrisului
nostru sunt roadele gândirii
noastre, cu multe necazuri ºi
rãbdare cucerite de strãvechii
noºtri pãrinþi. Sã fim cu ele
stãpâni severi, dar ºi cuminþi ºi
omenoºi! Sã nu le cruþãm când
trebuie sã ne serveascã, dar nici
sã le punem la slujbe nepotrivite
cu puterea lor - cãci în amândouã
cazurile trãdãm egal interesul
nostru propriu, pãgubim
intenþiei gândirii noastre... ºi mai
stãruitor vã rog luaþi aminte cu
dinadinsul la punctuaþia mea,
pãstraþi-o cu toatã
scumpãtatea..." (3)
Nu cred cã un actor de
talia lui Radu Beligan sã fi
parcurs aceste rânduri

testamentare ale dramaturgiei, pentru a-ºi motiva un principiu:
,,Ca regizor, nu mi-am putut permite sã clintesc nici mãcar o
virgulã din teatrul lui Caragiale" (fragment dintr-un dialog pe care
l-am avut cu marele artist în anii '80, dupã premiera cu ,,O
scrisoare pierdutã" pe scena bãcãuanã). Nici Mircea Corniºteanu,
actualul director al Teatrului Naþional din Craiova, în aceiaºi ani,
nu se aventura sã umble în textul vreunei piese semnate de
Caragiale. ªi cum sã o facã dacã, la vremea lui, Eugen Lovinescu
observa cu dreptate: actorul care ,,dã atenþie cuvenitã punctuaþiei
gãseºte mai repede sensul frazei, deoarece autorul însuºi (în
special dramaturgul, dar nu numai el), atunci când scrie ºi
<<aude>> textul, îl <<ascultã>> interpretat, cãutând ca prin
punctuaþie sã dirijeze lecturile ulterioare".(4)
Deducem cã semnele de punctuaþie contribuie la
organizarea frazei pe principiile artei muzicale. Enunþul va cãpãta
contururile unei partituri pe care actorul, dar de fapt orice cititor,
o va intona potrivit codurilor înscrise.

De la I.L.Caragiale nu avem prea multe replici explicite la
necesitatea utilizãrii unei limbi corecte, dar cele care sunt au o
forþã uriaºã de pãtrundere în conºtiinþa vorbitorilor. Înainte de
toate, analogia dintre limba naþiunii ºi o plantã care necesitã
ocrotire a fãcut carierã. În 1985, vorbind cu Iorgu Iordan, am
înregistrat vorbe ca acestea: ,,Limba noastrã a fost consideratã ca o
grãdinã cu plante de toate felurile, care sunt cuvintele ºi
construcþiile din cuvinte. Ea trebuie utilizatã pentru a se putea
menþine ºi dezvolta. O limbã îngrijitã, cultivatã este întocmai ca ºi
o plantã, frumoasã pentru cã se supune unor reguli care plac
oamenilor ºi care îi ajutã sã foloseascã limba cu intenþii de naturã
esteticã".(5)
ªi acum, I.L.Caragiale: ,,Sãrmana limbã româneascã! Nu
mai este, cum ar fi trebuit sã fie, o plantã cultivatã! A ajuns
buruianã sãlbaticã!" (6) Nostalgia scriitorului se întindea pânã
cãtre anii de ºcoalã, când a deprins durabil regulile de scriere
corectã de la celebrul Basile Drãgoºescu, dascãlul sãu de la ªcoala
Primarã de Bãieþi Nr. 1 din Ploieºti. Acesta îl apreciase ,,cu notele
cele mai mari, remarcându-se în mod excepþional la limba
românã".(7) Clasele urmãtoare de la gimnaziul particular al lui
Pavel Eliade ori de la Gimnaziul ,,Petru ºi Pavel" (la limba românã
a primit nota 10) i-au consolidat deprinderea de a folosi „un
vocabular îngrijit ºi o extrem de corectã exprimare".(8) La cincizeci
de ani de la absolvirea ºcolii elementare, Caragiale îºi amintea cu
aceeaºi recunoºtinþã: ,,Sã las cã domnul Drãgoºescu avea ºtiinþã de
carte ºi talent la predare, dar mai avea ºi o nuieluºe, care ardea ca
focul... Ah! sfinte analise, gramaticalã ºi logicã! ªi încã ºi mai

sfântã nuieluºe! Sã fi poftit sã
scrii, la dictando, indiferent numai
sau nu mai, sau mãcar sã fi
confundat pe ºi conjuncþia cu ºi
adverbul!... or sã nu fi pus
virgulele ºi celelalte semne la
locul cuvenit!... Unde eºti, acuma,
tu, magicã nuieluºe, sã te arãþi
numai în pragul unei redacþiuni
de revistã literarã, enciclopedicã,
criticã º.c.l...."(9)
Din pãcate, remarca
autorului ,,Scrisorii pierdute" este
cât se poate de actualã. Am intrat
în mileniul al III-lea cu
sentimentul provizoratului,
marcaþi de suficienþã, preamãrind
parcã jumãtãþile de mãsurã în
ceea ce priveºte, desigur, limba
românã. Realitatea nu ne-a
descurajat total. Dimpotrivã, ne-a
determinat sã reînviem o tradiþie
a concursurilor pe tema utilizãrii
limbii naþionale. Dacã în 1989, un
prim an Eminescu, am deschis
Campionatul de ortografie, la
Bacãu, dar cu iradiere naþionalã,
în 2004, reluãm Campionatul
limbii române, cu convingerea cã
împlinim un deziderat moºtenit
de la marii clasici: cultivarea
limbii.
*
Note:
1. Tatiana Slama-Cazacu,
Introducere în psiholingvisticã,
Bucureºti, Editura ªtiinþificã,
1968, p. 314.
2. Ibidem, p. 335.
3. I.L. Caragiale, apud Anatol
Ciobanu, Punctuaþia limbii
române, Chiºinãu, Editura
„Lumina“, 1993, p. 8.
4. E. Lovinescu, Despre dicþiune,
Bucureºti, 1965, p. 23.
5. Ioan Dãnilã (coord.), Preocupãri
privind modernizarea predãriiînvãþãrii la limba românã în ciclul
primar, Bacãu, Liceul Pedagogic
„ªtefan cel Mare“, 1988, p. 32.
6. I.L. Caragiale, apud B. Cazacu,
I.L. Caragiale ºi cultivarea limbii,
în „Limba ºi literatura românã“,
an XI, nr. 2, 1982, p. 6.
7. C.M. Boncu, Date noi privind
anii de ºcoalã ai lui I.L. Caragiale,
în „Limbã ºi literaturã“, nr. 4,
1974, p. 748.
8. Ibidem, p. 751.
9. I.L. Caragiale, Opere, vol. IV,
Bucureºti, Fundaþia pentru
Literaturã ºi Artã, 1938, p. 131,
apud C.M. Boncu, „I.L. Caragiale,
elev în ºcoala elementarã“, în
„Limbã ºi literaturã“, nr. 1, 1976,
p. 197.
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Prof. dr. Tatiana Bradu

Liceul Pedagogic „Al.Vlahuţă”, Bârlad
- una din cele mai vechi şcoli pedagogice din ţară -

Înfiinþarea la Bârlad a unei ºcoli care
sã aibã menirea de a pregãti cadre pentru
învãþãmântul primar era o necesitate.
Acest vis a devenit realitate prin acþiunea
unor intelectuali patrioþi ca: C.Esarcu,
V.A.Ureche, A.T.Laurian, Al.PapiuIlarian, P.S.Aurelian, la care au aderat
Ion Heliade Rãdulescu, Petre Poenaru,
Al.Odobescu, B.P.Hasdeu, pictorii Aman,
Andreescu, Tattarascu, compozitorul
Al.Flechtenmacher etc., care au înfiinþat
la Bucureºti, în luna noiembrie 1866,
Societ at ea pentr u învãþãtura
poporului român. La 15 februarie 1867,
având ca preºedinte pe Iacob Fãtu, se
î n f i i n þ e a z ã S o c i et a t e a p e n t r u
învãþãtur a popor ului r omân,
secþiunea Tutovei, constituitã în oraºul
Bârlad, ca vicepreºedinþi fiind Ioan
Popescu ºi Ioan Vârgolici, ca secretari Lascãr Costin, N.Dospinescu, Panaite
Chenciu, Stroe Belloescu ºi ªtefan
Neagoe, iar casier - diaconul Gheorghe
Albu.
Scopul principal al Societãþii,
secþiunea Tutovei, era, în primul rând,
înfiinþarea, la Bârlad, a unei ºcoli
normale. Acest þel era dictat de reale
necesitãþi didactice. În acea vreme exista
în Moldova numai o singurã ºcoalã cu
caracter pedagogic, ªcoala
preparandalã din Iaºi (1855), care nu
putea satisface nevoia de cadre didactice
necesare ºcolii primare.
Zelosul intelectual ardelean Ioan
Popescu, transilvãnean venit pe plaiurile
bârlãdene dupã revoluþia din 1848, ia
memorabila hotãrâre de a înfiinþa la
Bârlad o ºcoalã normalã pentru
pregãtirea de „învãþãtori buni, care sã
posede cunoºtinþele, aptitudinea ºi înalta
moralitate, neapãratã pentru a rãspândi
învãþãtura ºi buna creºtere în comunele
rurale” („Expunerea de motive, apel cãtre
cetãþeni”).
La 29 noiembrie 1870 se inaugureazã
la Bârlad, ªcoala Normalã, având ca prim
director pe întemeietorul ei, Ioan
Popescu, urmând în ordine cronologicã,
dupã acelea din Iaºi (1855), Bucureºti
(1867), Ploieºti (1868) ºi Focºani (1870),
devenind, dupã liceu, al doilea focar de
culturã al Bârladului.
În 1874, dupã 4 ani de muncã
intensã, timp în care au predat gratuit
profesori ca Ioan Popescu, ªtefan
Neagoe, Constantin Dimitrescu-Iaºi, mai
târziu rector al Universitãþii din
B u c u r e º t i , M . L e o n , P. C h e n c i u ,
G.Ghimbãºeanu, dr.Ioan Codrescu etc.,

ªcoala Normalã din Bârlad dã prima
promoþie de 52 de învãþãtori calificaþi,
care, toamna, au luat drumul cãtre satele
din judeþ, ca sã destrame întunericul
neºtiinþei de carte, împreunã cu cei 18
învãþãtori vechi.
ªcoala Normalã a avut local propriu
abia în 1897, un edificiu ce a constituit o
podoabã arhitecturalã a oraºului,
construitã dupã modelul arsenalului din
Veneþia. Cuprindea 10 sãli de clasã ºi încã
3 sãli pentru ºcoala de aplicaþie, 8
dormitoare, 2 laboratoare, 2 biblioteci, un
amfiteatru ºi o salã de spectacole (în total
o suprafaþã construitã de aproximativ
6500 m2). La aceasta se adaugã anexele:
baia ºi spãlãtoria, uzina electricã,
infirmeria, douã ateliere, magaziile
destinate fermei ºcolare. Spaþiile
construite, aleile, spaþiile verzi ºi terenul
arabil din jurul ºcolii se ridicau la 11 ha.
ªcoala a suferit stricãciuni în timpul
primului rãzboi mondial ºi mai ales în
urma puternicului cutremur din
noiembrie 1940, fapt care a determinat
întreruperea cursurilor ºi repartizarea
elevilor la diferite ºcoli normale din þarã
(timp de un an): Dorohoi, Câmpulung
Muscel, Galaþi. Localul propriu,
recondiþionat, este incendiat de
furibundele trupe germane în retragere.
Pe locul unde altãdatã s-a înãlþat
cetãþuia culturalã din partea de nord a
Bârladului se aflã astãzi Palatul de
Justiþie ºi blocul Z1 de pe strada
Republicii nr.277. Din vechiul local mai
supravieþuieºte, ca o solidã amintire a
trecutului, „castelul”, o clãdire care
altãdatã servea ca locuinþã pentru
directorul ºcolii. De-a lungul anilor a
trecut de la un „stãpân la altul”, gata ºi ea
sã se prãbuºeascã (cunoscutã astãzi sub

numele de „Casa roºie”).
Dupã distrugerea localului propriu al
ºcolii, în împrejurãrile arãtate mai sus,
conducerea de atunci a ªcolii Normale a
depus eforturi lãudabile ca nici o clipã sã
nu se întrerupã cursurile, trecând din
nou, ca la începuturi, din local în local:
* în anul ºcolar 1944-1945: în localul
Liceului Codreanu (Liceul de bãieþi), azi
Colegiul Naþional „Gh.Roºca Codreanu”
(elevii normaliºti învãþau dupã-amiaza);
* între anii 1945-1947: cu câteva clase
în actualul local al ªcolii nr.4 „Tudor
Pamfile”, ºi cu celelalte clase la Liceul de
bãieþi;
* în anii 1947-1949: cu toate clasele la
ªcoala primarã nr.2, de lângã biserica Sf.
Gheorghe, azi ªcoala nr.5;
* în 1949-1958: a funcþionat în fostul
local al Liceului industrial de fete
„Nicolae Roºca-Codreanu”, astãzi fostul
local al Centrului de Plasament nr.2;
* la 7 decembrie 1958 se înfiinþeazã
Complexul ªcolar Bârlad, unde urmau sã
fie instruiþi elevii din trei licee bârlãdene
(ªcoala Normalã Pedagogicã, Liceul „Gh.
Roºca-Codreanu” ºi Liceul de Fete) ºi ºase
ºcoli generale.
Începând cu aceastã datã ªcoala
Normalã capãtã stabilitate în privinþa
localului ºi a procesului de învãþãmânt
desfãºurat. În perioada 1959-1962 a fost
mutat de la Iaºi la Bârlad Institutul
Pedagogic de 2 ani, care a funcþionat
paralel cu ªcoala Pedagogicã, dând
absolvenþi atât la cursurile de zi, cât ºi la
fãrã frecvenþã. În 1966, ª coala
Pedagogicã se transformã în Liceul
Pedagogic cu durata cursurilor de 5 ani,
ca urmare a directivelor de partid ºi de
stat.
În anul 1970, când Liceul Pedagogic

îºi sãrbãtoreºte centenarul, prin decret al Consiliului de
Stat, se conferã liceului numele scriitorului bârlãdean
„Alexandru Vlahuþã”, nume ce-l poartã ºi astãzi ºi,
probabil, mulþi ani de aici înainte. (În existenþa sa, ªcoala
Normalã din Bârlad a purtat douã nume: Principele
Ferdinand ºi Alexandru Vlahuþã.) În anul centenarului a
absolvit cea mai numeroasã promoþie de învãþãtori ºi
educatoare din istoria acestei ºcoli (330, în total).
Liceul Pedagogic „Al.Vlahuþã” îºi încheie misiunea de
a pregãti învãþãtori ºi educatoare în anul 1984, când a
absolvit liceul pedagogic, dupã 4 ani de studiu, ultima
serie de educatoare. În aceastã perioadã de funcþionare
(1870-1984) a pregãtit aproape 6300 de învãþãtori ºi
educatoare.
Prezentul... începe cu anul 1990 când, în urma mai
multor memorii adresate Ministerului, se obþine acordul
de principiu pentru reînfiinþarea ªcolii Normale la
Bârlad. Astfel, pentru anul ºcolar 1990-1991 s-a aprobat
un plan de ºcolarizare de 112 locuri pentru profilul
pedagogic, în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”,
însemnând trei clase de învãþãtori ºi una de educatoare.
Deoarece funcþionarea profilului pedagogic, cu
problemele sale specifice, în cadrul Liceului Teoretic,
devine tot mai dificilã, cu acordul Inspectoratului ªcolar
se obþine de Ministerul Învãþãmântului decizia de
(re)înfiinþare a ªcolii Normale „Al.Vlahuþã” din Bârlad ca
unitate independentã, statut juridic ce devine efectiv din
anul ºcolar 1994/1995.
Dar, noua Reformã a învãþãmântului aduce iar nori
negri asupra învãþãmântului pedagogic din România, în
sensul cã din Planul-cadru de învãþãmânt pentru
învãþãmântul preuniversitar, la filiera vocaþionalã,
profilul pedagogic, dispare specializarea învãþãtorieducatoare, Ministerul Educaþiei Naþionale optând
pentru pregãtirea acestora prin formula Colegiile
Universitare de Institutori, subordonate Universitãþii.
Printr-o regândire a acestui punct de vedere, din anul
ºcolar 2001-2002 se reintroduce specializarea învãþãtorieducatoare în cadrul profilului pedagogic.
15 septembrie 2001 înseamnã pentru Liceul
Pedagogic „Al.Vlahuþã” Bârlad actul de naºtere pentru
noul local în care funcþioneazã aceastã unitate de
învãþãmânt, unicã în judeþ prin specializãrile în care
pregãteºte elevii în liceu.
Din totdeauna Liceul Pedagogic a fost ºcoala care a
modelat suflete ºi care a învãþat ºi pe alþii sã le modeleze.
„Materialul” pentru modelat a fost primit din Bârlad ºi
din împrejurimi, uneori chiar ºi mai departe de 100-130
km distanþã de oraº, datoritã renumelui cucerit în timp de
acest lãcaº de culturã.
În viaþa socio-culturalã a Bârladului este un simbol al
calitãþii ºi performanþei, un focar de emulaþie spiritualã,
un loc spre care þintesc sã ajungã cei mai talentaþi ºi cei
mai sufletiºti copii. Fiind convinºi cã în oraºul Bârlad, ºi
chiar în judeþ, existã mulþi copii talentaþi care nu pot sã-ºi
valorifice talentul în liceele teoretice ºi tehnologice, în
cadrul unei pregãtiri de specialitate adecvate, ne-am
propus, cu acordul forurilor superioare, sã „modelãm” în
cadrul acestui liceu vocaþional toþi „talentaþii”: învãþãtorieducatoare, viitori actori, plasticieni, gimnaste, atleþi,
rugbiºti, vorbitori de limba englezã ºi francezã.
Noua structurã a liceului se pare cã a cãpãtat
valoarea pe care o dorim. Încurajaþi de unele succese
obþinute în ultimii ani, suntem hotãrâþi sã acþionãm cu ºi
mai multã vitalitate pentru a menþine, cel puþin,
prestigioasa noastrã ºcoalã, care poartã numele unui
cunoscut scriitor bârlãdean.

Cenaclul „Alexandru Vlahutã”,
, Bârlad
ªtefan Petrea

Alina Bârsã

Justiþie

14 ale lunii. EA
Galopul calului fãrã picioare
e hieroglifa din
marginea vieþii.
EA e un nume frumos ºi singur,
Stãpân absolut,
dar neputincios,
Cãci de buzele ei cu gust de vânt
Au mâncat picioarele hieroglifei,
Zborul calului
fãrã aripi
Va dormi sub perna vieþii
Doar atâta timp cât
EA
E un nume absolut,
frumos
ºi singur

...ªi o sã ningã!
Doamne, o sã ningã,
ªi-o sã ne-ngroape albul
Pân' la piept.
...ºi-o sã ne doarã!
Doamne, o sã ne doarã!
Dar n-am putea pretinde
Cã nu-i drept.

Cicerone Busuioc

Lupta lui Don Q.
Lucian Dogaru

Buciumul de aur
De-atâta singurãtate
Mi-am lipit mâna pe pãmânt:
Prin vârful degetelor
Urcã patru dricuri
Cu prieteni.

Obsedat de ereditate
Protestez la gura sobei
cu o ulcicã de vorbe goale în mânã,
În faþa trinitãþii plus unul papale.
Chinuit cu rãspunsul
nu vin paralel cu ideile savante
mã las copleºit de ereditate.

Edith-Andreea Mastacan

De ce-ai plecat?
De ce-ai plecat?, O floare-a vieþii mele
Þi-ai aruncat sãmânþa-n alt pãmânt
Te-ai aºezat departe-n alte stele
ªi mie mi-ai sãpat un hâd mormânt.

De ce-ai plecat? A mea iubire-adâncã
Tu m-ai fãcut în inimã s-o-nchid
Am aºezat deasupra ei o stâncã
O poartã ce doar eu pot s-o deschid.

De ce-ai plecat? A vieþii-mi alinare
A dispãrut cum fumu-ncet, în cer
Se duce. Ai fost al vieþii-mi soare
Ai fost tãrâmul încãrcat de-adânc
mister.

De ce-ai plecat? Oh! Da.
Nu mã iubeai!
Cãci tu nu m-ai iubit chiar niciodatã
Iubirea-mi cu minciuna o þineai
ªi doar iluzii mi-am fãcut viaþa toatã.

Atât de drag...
Atât de drag mi-ai fost, iubite
ªi-atâta dor þi-am dus odatã
Atâtea nostalgii duioase
Stãteau la poarta ta sã-mi batã.
Atât te-am cãutat, strãine,
C-aveam atâta-nfrigurare
În mine-ngrãmãdeam suspine
În mine clocotea o mare.
ªi te-am gãsit...
Mi-ai stins tot dorul
ªi aºteptarea ta cea mare,
În mine-a rãsãrit iubirea
ªi saltã bucurii în zare.

Imagini de la Casa memorială
“Alexandru Vlahuţă”,
Dragosloveni

Necrologul scriitorului semnat de Gh. Adamescu.
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