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STIMAT AUDITORIU*,
De curând, Dl. C. D. ZELETIN,
personalitate importantã a vieþii ºtiinþifice,
universitare ºi literare româneºti, cetãþean
de onoare al Bârladului, prieten statornic al
oraºului nostru ºi al spiritualitãþii lui, a
împlinit vârsta de 70 de ani !
Cu ani în urmã, Academia
Bârlãdeanã, pe care o reprezint ca
preºedinte ºi cãreia Dl. C.D. ZELETIN îi
este preºedinte de onoare, a luat iniþiativa,
pornind de la ideea cã dacã N. Iorga a elogiat
în capodopera sa Oameni care au fost
personalitãþi defuncte, am luat iniþiativa,
aºadar, de a omagia personalitãþi în viaþã...
Sarcina prezentãrii mele este în mod nobil
uºuratã de faptul cã Dl. C.D. ZELETIN, deºi
a pãrãsit oraºul nostru de peste jumãtate de
secol, a continuat sã þinã o legãturã vie cu
Bârladul intelectual ºi cu oamenii lui.
Personalitatea Dlui C.D. ZELETIN
nu este uºor de prins într-o formulã. Ovidiu
Drimba îl socotea „personalitate poliedricã a
culturii române”, ceea ce eu, ELENA
MONU, îl defineam printr-o sinonimie
„personalitate de tip renascentist”. Am
put ea folosi epit etul moder n de
interdisciplinar, personalitate
interdisciplinarã, întrucât D-sa ilustreazã la modul profesionist - pe de o parte biofizica
ºi medicina, iar pe de alta, arta, mai exact
literatura, exprimând-o prin multe din
speciile ei: poezia, proza, critica de artã ºi
tãlmãcirea din italianã, francezã, latinã.
Nu putem, totuºi, sã începem
prezent area noastrã fãrã a cit a
caracterizãrile celor doi stâlpi ai culturii
române, TUDOR VIANU ºi
PERPESSICIUS, formulate în urmã cu 40
de ani.
Iatã, aºadar, ce spunea Tudor
Vianu: „C.D. Zeletin m-a surprins prin
întinderea intereselor lui literare ºi prin
netãgãduita siguranþã în stãpânirea versului
clasic” ºi: „Medicul se asociazã atât de fericit
în d-ta cu poetul, ºi acesta din urmã dispune
de o vibraþie atât de exultantã la atingerea
tuturor înfãþiºãrilor lumii, încât sunt sigur
cã vei ºti sã distilezi uimirea ºi bucuria chiar
din substanþa existenþei celei mai cenuºii.
Am admirat (...) fervoarea liricã, dar mai
ales, dupã cum þi-am spus-o ºi alte ori, nuºtiu-ce atitudine înaltã ºi nobilã a poetului”.
Iar Perpessicius îl caracteriza apodictic:
„Poet de categoricã originalitate, familiar, în
egalã mãsurã, al reflecþiei ºi al metaforei...
Poet original de mari perspective”.
***
Daþi-mi voie sã prezint un
curriculum vitae, sãrind peste enumerarea
celor 39 de volume literare tipãrite.
Nãscut: 13 aprilie 1935, la Burdusaci,
judeþul Bacãu.
Numele: Constantin Dimoftache.
Pãrinþii: Nicolae, preot, ºi Maria, n.

Þarãlungã, învãþãtoare. Deºi premiant,
în anul III de facultate (1956), ameninþat
sã nu-ºi poatã continua studiile din cauza
„originii sociale nesãnãtoase”, a fost
nevoit sã fie înfiat de cãtre bunicii
paterni, Constantin Dimoftache ºi
Natalia Dimoftache, nãscutã Palade. În
felul acest a, numele a rãmas
nemodificat, singura schimbatã fiind
iniþiala tatãlui: N(icolae) a fost înlocuit
cu C(onstantin).
Pseudonimul literar: C.D. Zeletin.
Profesia: medic, profesor universitar de
biofizicã, scriitor.
Studii ºi activitate ºtiinþificã:
o Colegiul Naþional „Gheorghe RoºcaCodreanu” din Bârlad, 1952.
o Facultatea de Medicinã, Secþia Pediatrie,
I.M.F., Bucureºti, 1959.
o Intern prin concurs al clinicilor din
Bucureºti, 1958-1961.
o Doctor în ªtiinþe Medicale, specialitatea
Fiziologie, 1974.
o Membru al Consiliului Societãþii
Române de Biofizicã Purã ºi Aplicatã,
din 1990.
o Redactor-ºef al revistei Romanian
Journal of Biophysics, editatã de Editura
Academiei Române, din 1991.
o Profesor prin concurs la Catedra de
Biofizicã a Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie „Carol Davila”, Bucureºti, din
1993.
o Membru al Academiei de ªtiinþe
Medicale, din 1994.
o Autor al unor tratate ºi manuale de
biofizicã.
o Peste 70 de lucrãri ºtiinþifice în
domeniul medicinii nucleare,
criobiofizicii, citospectrofotometriei,
modelãrii cibernetice unor procese
biologice etc., comunicate la manifestãri
ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale ºi
publicate în reviste de specialitate din
þarã ºi strãinãtate.
Titluri ºi funcþii:
o Membru al Uniunii Scriitorilor din
România, din 1967.
o Preºedinte de onoare al Academiei
Bârlãdene, din 1991.
o Preºedintele Societãþii Medicilor
Scriitori ºi Publiciºti din România, din
1990.
o Ordinul Naþional „Serviciul Credincios”
în grad de Ofiþer, conferit de Preºedinþia
României, 1 decembrie 2000.
*

*

Fragmente din alocuþiunea susþinutã pe
scena Teatrului “Victor Ion Popa” din
Bârlad, cu prilejul sãrbãtoririi medicului
Constantin Dimofrache, scriitorul C.D.
Zeletin, la 70 de ani, duminã, 24 aprilie
2005.

Academia Bârlãdeanã, una din
cele mai vechi societãþi artistice din þarã,
a fost înfiinþatã la 1 mai 1915 de cãtre
poetul G. Tutoveanu, etnologul Tudor
Pamfile ºi preotul publicist Toma
Chiricuþã, avându-l ca preºedinte de
onoare pe A. Vlahuþã.
Sufletul Societãþii a rãmas, de la
întemeiere pânã în 1957, anul morþii lui,
poetul G. Tutoveanu.
Cei 90 de ani pe care-i împlineºte ar
putea fi grupaþi în trei perioade distincte.
Prima, de la înfiinþare pânã în 1947, an de
negru triumf al puterii comuniste în
România, a doua între 1947 ºi 1989, patru
decenii de persecuþii sistematice a tot ce
era viaþã patrioticã ºi creatoare
româneascã, orchestrate de puterea
instalatã de Moscova, decenii în care
centrul activitãþilor celor mai mulþi dintre
scriitorii bârlãdeni s-a mutat în Bucureºtii
mai heterocliþi ºi mai puþin expuºi decât
Bârladul, ºi ultima perioadã, care începe
cu anul 1990 ºi continuã pânã azi, când
viaþa ei a ieºit din nou la luminã.
Pânã când se va învrednici unul din
membrii de azi ai Academiei Bârlãdene
sã elaboreze un istoric adus la zi, m-am
gândit cã e bine sã reeditãm studiul
diacronic publicat de G.G. Ursu (sub
numele de G. Ursu), pe atunci secretar al
Academiei Bârlãdene, în triplul numãr
al revistei Pãstorul Tutovei, V, 8-9-10,
1942, pp.490-506, revistã a Asociaþiei
preoþilor din judeþul Tutova, condusã de
protoiereul Gr. A. Dimitriu, numãr
închinat împlinirii a 70 de ani de la
naºterea lui G. Tutoveanu (1872-1957).
Este cel dintâi istoric al Academiei
Bârlãdene ºi el meritã din plin
retipãrirea, atât pentru valoarea
documentarã, cât ºi pentru harul de
povestitor al autorului, poet, istoric
literar, profesor universitar, mare iubitor
al Bârladului, al istoriei ºi culturii lui.
G.G. Ursu (1911-1980), admirabil prieten
al nostru, a fost un om adânc, discret,
foarte cultivat, cu o puternicã viaþã
afectivã ºi putere de dãruire, care a
închinat nenumãrate poezii pline de
vibraþie ºi duioºie Bârladului care îi
datoreazã mult.
C.D. ZELETIN
Preºedinte de onoare al
Academiei Bârlãdene
Bucureºti, 5 februarie 2005
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La sărbătorirea lui C.D. Zeletin (24 aprilie 2005) din sala Teatrului “Victor Ion Popa” din Bârlad au susţinut alocuţiuni:
Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Theodor Codreanu, de la Huşi: “Poetica transparenţei”, Constantin Tigeliu
Crăescu, de la Paris, ex-bârlădean: “Dialogul artelor cu ştiinţa”, Elena Popoiu: “Confesiunea unui poet traducător de poezie: C.D.
Zeletin”, Gruia Novac: “C.D. Zeletin, reparator al perturbaţiilor normalului” şi Serghei Coloşenco, care a prezentat volumul de versuri
“Nu-i mai ajunge sufletului...”, de C.D. Zeletin - darul Academiei Bârlădene Preşedintelui ei de onoare - şi placheta nr.34 din colecţia
“Biblioteca Rebus”, intitulată “C.D. Zeletin”.
Publicăm alocuţiunea Elenei Popoiu şi a lui Gruia Novac.

Elena Popoiu

Confesiunea unui poet traducãtor de poezie:
C.D. ZELETIN
„Câtã apã a trebuit sã curgã în fluviile,
râurile ºi pâraiele graiului pânã sã se ºlefuiascã
nestematele din cuarþ pe care le strâng poeþii de pe
prunduri!”
C.D. Zeletin

„Aºa cum am început sã scriu singur,
tot aºa am început sã traduc singur, fãrã
nici un impuls din afarã: ca ºi în privinþa
poeziei proprii, ºi în privinþa traducerii de
poezie, primum movens a fost spontan”,
mãrturiseºte C.D. Zeletin.
Începutul urcã spre anii '50, cu
poeme din Les Châtiments de Victor Hugo
ºi, coup d'essai temerar, Chanson
d'automne de Paul Verlaine care, „trecut
încã de pe atunci prin zeci de variante, nu
ºi-a gãsit nici pânã astãzi forma finalã”.
Mai târziu, aceste încercãri au atras
atenþia unchilor poetului, Nicolae
Brãescu ºi Emil Palade, amândoi buni
cunoscãtori ai limbii ºi literaturii
franceze. Lor le citea tânãrul traducãtor
versiunile unor aubade medievale, dar ºi
poezii de Ronsard, Leconte de Lisle ºi
Baudelaire.
„Traduceam împreunã, în raiul
pãrintesc din Burdusacii Zeletinului, cu
cel dintâi A Villequier din Les
Contemplations de Victor Hugo, iar cu cel
de-al doilea, alte poezii ale aceluiaºi
titan”.
Câþiva ani mai târziu, student
medicinist la Bucureºti, îºi prezenta
proiectele traducerilor unor interlocutori
de talia lui Victor Eftimiu, Tudor Vianu ºi
Perpessicius.
„Scuturându-ºi nervos laringele
sonor, frumosul truver bãtrân” - este
vorba de Victor Eftimiu - îi declamã mai
tânãrului confrate din sonetele sale (între
care François Villon ne recita balade),
dupã ce, într-o discuþie pe marginea
traducerilor lui Lascãr Sebastian din
Petrarca, îi explicã de ce, încã din
tinereþe, s-a lepãdat de aceastã
îndeletnicire: „un confrate îi citise, la
Paris pare-mi-se, traducerea ungureascã a
mai mult decât celebrului Chanson
d'automne al lui Verlaine... Impresia a fost

catastrofalã... Traducerea maghiarã,
franc trohaicã ºi egal zigzagatã, nu
primea melancolia uºor coriambicã a
cântecului de toamnã verlainian...” Era
prin anii '60.
ªi tot cam pe atunci, îl însoþeºte pe
Tudor Vianu în plimbãrile de searã sau
nocturne spre Pãdurea Bãneasa, plimbãri
recomandate de medici profesorului dupã
infarctul miocardic din vara anului 1960.
Se plimbã „ºlefuind împreunã cu
endecasilabi din Dant e ºi din
Michelangelo”. Vianu însuºi tradusese un
sonet al marelui Buonarroti ºi avea în
perspectivã traducerea, mãcar parþialã, a
Triumfurilor lui Petrarca. „În Moartea
Laurei, tãlmãcitã de mine”, precizeazã
C.D. Zeletin, „se gãsesc unele intervenþii
ale marelui savant ºi scriitor”. Tudor
Vianu a scris prefaþa volumului Sonete de
Michelangelo: data - 28 aprilie 1964 reprezintã „probabil ultima paginã
literarã a profesorului”.
Dar „lectorul cel mai atent, lectorul
total ºi plin de dragoste” al tãlmãcirilor
franceze, în special din Baudelaire, a fost
Perpessicius, el însuºi excelent
traducãtor din lirica latinã ºi francezã.
Remarcile sale, unele scrise, „fac dovada
unei intransigenþe faþã de spiritul ºi chiar
litera textului”, ºi a unor „brize critice
ascunse în ironia lui abia perceptibilã ºi
uneori sibilinicã”.
ªi C.D. Zeletin tranºeazã: „Între
marii oameni de litere ce i-au fost
contemporani - George Cãlinescu, Tudor
Vianu, Alexandru Philippide, Pompiliu
Constantinescu, Vladimir Streinu Perpessicius era cel mai fin cunoscãtor al
literaturii ºi mai ales al operei franceze”.
Parcursul operei de traducãtor al lui
C.D. Zeletin este unul de decenii, de o
viaþã: început în anii '50, cunoaºte primul
coup de maître în 1964, cu Sonetele lui

Michelangelo, continuã cu Lirica
Renaºterii italiene (1966); doi ani mai
târziu apare o primã versiune a Florilor
Rãului (în colaborare); 1981 este anul
Florilegiului de Liricã francezã modernã,
alcãtuit, tradus, adnotat ºi cu postfaþã de
C.D. Zeletin; sunt incluºi Nerval, Gautier,
Baudelaire, Mallar mé, Verlaine,
Rimbaud, Valéry ºi Apollinaire; în 1991
apare integrala Florilor Rãului, summum
cãtre care vor fi þintit mulþi poeþi ce ºi-au
încercat condeiul ºi ca traducãtori: Pillat,
Arghezi, Philippide, Nina Cassian,
Veronica Porumbacu, Ion Caraion etc.
„Cea dintâi versiune româneascã
integralã în viziunea unui singur
traducãtor”, cum sublinia Ovidiu Drimba,
capodopera lui Baudelaire în româneºte
este cu adevãrat „o remarcabilã biruinþã a
expresivitãþii româneºti”, dupã
aprecierea lui ªtefan Augustin Doinaº.
Cu rigoarea ºi erudiþia omului de
ºtiinþã, cu talentul ºi forþa empaticã a
artistului, poetul traducãtor de poezie
ºlefuieºte versurile poetului din care
traduce simþindu-se de douã ori
rãspunzãtor, faþã de celãlalt ºi faþã de
sine, faþã de limba din ºi faþã de cea în
care traduce, ºi bântuit de duble îndoieli
pe care, cu subtilitate ºi eleganþã le
confeseazã într-un rafinat eseu intitulat
simplu Mãrturie ºi constituind postfaþa la
Florilegiul de poezie francezã. Dan
Grigorescu evidenþiazã „dezarmanta
francheþe” a acestei confesiuni, meditaþie
cu privire la condiþia traducãtorului,
reþinând mai ales ideea „fragilitãþii pe
care o implicã, în însãºi natura ei, poezia
tradusã”.
Reputatã traducãtoare din limba
francezã, Irina Mavrodin, cãreia îi
datorãm integrala Proust în limba
românã, vede în traducere „un act de
creaþia care intrã în contradicþie cu
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statutul ingrat al traducãtorului”. Ea simte traducerea ca pe un
exerciþiu de creaþie, de disciplinare, de „rãbdãtoare obstinaþie în
a duce la bun sfârºit o muncã uneori ingrat de dificilã”, exerciþiu
deopotrivã de umilitate (traducãtorul este cel fãrã nume pe
copertã) ºi de orgoliu creator exprimat prin voinþa de a depãºi
condiþia traducãtorului prin însãºi performanþa traducerii.
La capitolul Mãrturii asupra statutului traducerii, gãsim în
postfaþa lui C.D. Zeletin alte douã opinii de marcã. Astfel,
Marguerite Yourcenar considerã cã „traducerea bunã este,
indiscutabil, cea fidelã, dar ºi în traducerile de poezie,
fidelitatea, neînsoþitã de alte virtuþi, nu e de ajuns ca sã le facã
suportabile”. „Traducãtorul de poezie, liber sã dispunã de
imaginaþia sa, sub provocarea fertilã a originalului, este în
acelaºi timp un rob de galerã anticã, obligat sã vâsleascã
înlãnþuit”. C.D. Zeletin simte nevoia sã continue aceastã
„admirabilã apoftegmã” a lui Darie Novãceanu: „În afara dramei
apartenenþei pe jumãtate..., în afara dicotomiei la care mã
supuneam împãrþindu-mã între poezia proprie ºi tãlmãcirea de
poezie, venea sã se adauge efortul special de stingere voitã a
entuziasmului în faþa poeziei gata de tradus (adicã învãþatã
aproape pe dinafarã, uneori cântatã sau chiar dansatã)...
Traducerea a rãmas pentru mine o viaþã petrecutã între ciocan
ºi nicovalã!”
Confesiune, meditaþie, profesiune de credinþã, eseul lui
C.D. Zeletin nu se adreseazã doar traducãtorilor. Sã-i vizeze oare
pe beneficiarii operei de traducere, cititorii - consumatori cel
mai adesea neavizaþi ºi nepãsãtori care nu numai cã nu citesc cu
originalul en regard, spre a încerca o comparare, dar prea puþini
aruncã o privire cãtre numele traducãtorului? Cert e cã îl citesc
ºi îl vor citi cu delectare cititorii de profesie, împãtimiþii de
literaturã ºi cei în stare sã preþuiascã truda ºi sã estimeze
valoarea unei traduceri, cunoscând limba din care s-a tradus.
Sunt aici de citit neapãrat, dar ºi de citat adagii memorabile
despre ce este, ce nu este sau nu ar trebui sã fie o traducere de
poezie:
* Poezia tradusã rãmâne un tratat de pace ameninþat din
amândouã pãrþile...
* Opera de adopþiune care este poezia tãlmãcitã e de naturã
sã-l ºi satisfacã, dar sã-l ºi nemulþumeascã [pe traducãtor].
* Menit sã rãmânã în umbra unui oarecare anonimat...
depinde de puterea lui de smerenie sã îndure mai mult sau mai
puþin acest destin...
* Conºtiinþa [traducãtorului] nu poate trãi total în afara unui
complex de culpabilitate ºi de atârnare.
* Nu existã epitet mai nepotrivit ataºat termenului de
traducere decât acela de exact. Dacã e sã fie ceva exact în
tãlmãcirea unei poezii, aceasta este distanþa optimã faþã de
original, pe care o dicteazã numai personalitatea tãlmãcitorului ºi
alte imponderabile care þin de clipa sufleteascã.
* A traduce cu egal interes toþi poeþii... nu este cu putinþã
pentru un traducãtor care e ºi poet, caracterizat deci prin afinitãþi,
rezonanþe, admiraþii ºi chiar slãbiciuni...
* Nu se poate traduce poezie din toate în toate limbile. De
multe ori nu se pot gãsi nici mãcar echivalenþe semantice, necum
ritmul, muzicalitatea, atmosfera ºi mai cu seamã acel nu-ºtiu-ce,
imponderabilul în care stã bunã parte din farmecul unei poezii.
* Bogãþia limbii române... dã cu uºurinþã gãzduire poeziei din
orice limbã, dar mai ales din limbile romanice, dintre care
franceza stã, împreunã cu italiana, pe locul întâi. Pentru auzul
românului, limba francezã îºi are dulceaþa ei suavã ºi de o
oarecare senzualitate, trezind o senzaþie de topire a claritãþilor
sudului latin în misterioase neguri septentrionale de adâncimi ale
nedesluºirii care ele însele sunt muzicã... Tâmpla româneascã are
acest auz...
Am citit aceste reflecþii confesive cu plãcerea cititorului
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negrãbit ºi interesul pasionatului de poezie. Nu sunt puþini
poeþii traducãtori de poezie, din fericire. Dar puþini îºi fac din
traducere o nobilã þintã, necum sã o ducã la bun sfârºit.
„Osteneli de peste 25 de ani”... „fãrã grabã...” spune C.D.
Zeletin. ªi fiecare vorbã are acoperire. Trebuie, aºadar, sã existe
ani lungi de convieþuire între limbi, între poeþi, cât sã se nascã
nu doar afinitãþi, ci o empatie între creatorii în prezenþã.
Sã citeºti, sã reciteºti, sã aºterni un vers, sã-l refaci de
douã, de zece, de douãzeci de ori ºi sã nu fie de ajuns, când crezi
cã sunã bine, cã varianta e mulþumitoare, sã plimbi obsedant
prin minte versul cu altã topicã, cu un alt cuvânt, cu o altã
rimã...
Sã citeºti, cãci nu se poate altfel, alte versiuni, sã recunoºti
reuºitele, ºi sã cauþi mai departe convins cã se poate...
Sã publici, alegând din atâtea variante ºi, sã zicem peste
zece ani, sã oferi cititorului atent surpriza unor noi soluþii...
Impresia finalã nu poate fi alta decât de admiraþie ºi de
copleºire.
C.D. Zeletin poate gândi ºi rosti fãrã teamã versul horaþian
Exegi monumentum...
Unei trecãtoare (I)
Asurzitoare strada urla jur-împrejur...
Înaltã ºi cernitã, durere maiestuoasã...
O tânãrã femeie trecu ºi, fastuoasã,
Îºi legãna în voie al mânecii ajur.
Aleasã ºi vioaie, þinutã statuarã...
Sorbeam crispat, cu sete tiranã ºi nebunã,
Din ochii, o boltã cu semne de furtunã,
Dulceaþa ce vrãjeºte, plãcerea ce omoarã.
Un fulger... apoi noaptea! - Frumoasa fãrã nume,
N-or sã mai vadã ochi-mi decât în altã lume
Privirea-þi vie care m-a renãscut deodatã?
E prea târziu! Sã mergem! E poate niciodatã!
Nu-mi cunoºteai cãrarea, nu ºtiu ce drum aveai,
Te-aº fi iubit, strãino! O, tu, care ºtiai!
Unei trecãtoare (II)
Asurzitoare strada urla jur-împrejur..
Înaltã ºi în doliu, de-o amplã maiestate,
Zãrit-am o femeie... Cu braþele bogate,
Îºi legãna în voie al mânecii ajur.
Nobleþe, vioiciune ºi gleznã statuarã...
Sorbitu-i-am cu sete, crispat extravagant,
Din ochiul ei, cer vânãt de uragan gigant,
Dulceaþa ce vrãjeºte, plãcerea ce omoarã.
Un fulger apoi noaptea! - Frumoasã care treci,
Fãcând cu o privire sã mã mai nasc o datã,
Vedea-ne-vom, vai, numai în lumea cea de veci?
E prea târziu! Departe! Ori poate, niciodatã!
Nu-mi cunoºteai cãrarea, nu ºtiu ce drum aveai,
Tu, ce-ai fi fost iubitã, o, tu, care-o ºtiai!
(Charles Baudelaire, A une passante)
Omagiul nostru cald poetului nãscut cu cartea în mânã,
cãrturarului profund, spiritului de o armonie renascentistã,
poetului traducãtor de poezie C.D. Zeletin, ce-ºi meritã pe deplin
numele pe copertã!
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Prof. Gruia Novac

C.D. ZELETIN, REPARATOR AL
PERTURBAÞIILOR NORMALULUI
Motto: „Aluzia, elogiul adus inteligenþei de cãtre
fineþe ºi puterii de cãtre slãbiciune...”
(C.D. Zeletin, Adagii, 1999, p.67)

Cine crede cã poate vorbi despre
Constantin Dimoftache Zeletin ca
despre un teritoriu cunoscut prin
explorare, va trãi mari uimiri dupã
rostirea concluziei. C.D. Zeletin este
asemenea vastului care te copleºeºte ºi,
totodatã, îþi dã senzaþia îmbrãþiºãrii calde.
Pentru cã Domnia-Sa trãieºte auroral, din
aceastã stare conºtientã izvorãºte
zâmbetul sãu serios, înstãpânind credinþa
în apodicticul adagiu latin non omnis
moriar.
Mã tem sã nu cad în pãcatul
ecomionului gãunos (atât de vizitat în
coteriile literare româneºti din veac!),
ºtiut fiind cã d-l C.D. Zeletin acceptã
aprecierile, dar nu se aratã entuziasmat de
flatãrile în staniol. Am scris despre o parte
a creaþiei literare cedezeletiniene, dupã
puteri, cu nepãrtinire ºi, sper, fãrã judecãþi
postiºe, cãutând adevãrul.
Nãdãjduiesc sã nu-i pierd mãcar
cordialitatea, zonã a comportamentului în
care excesele, aproape ecumenice, senghesuie firesc. Fiindcã d-l C.D. Zeletin nu
seamãnã cu Nichita Stãnescu, de pildã,
care cultiva prietenia, dar uita rapid
prietenii. Medicul ºi scriitorul aniversat
acceptã oºti de prieteni în preajma-i,
lãsându-i apoi sã discearnã (sic!) între a-i fi
câºtigat ori nu prietenia. Nu lasã nici un
semn cum cã s-ar divulga în vreun fel,
întrucât Omul Nostru este un artist al
disimulãrii imperiale.
De fapt, Constantin Dimoftache nu
existã.
Am descoperit doar un Om printre
oameni, care ºtie, desãvârºit, Limba lui
Eminescu.
Cunoaºte, pânã la nuanþele ei
indicibile, Limba lui Michelangelo.
Stãpâneºte, fãrã riscul bluff-ului,
Limba lui Voltaire.
Posedã Limba lui Publius Ovidius
Naso, nefericitul între fericiþii Tomisului.
Gândeºte brevilocvent Slova veche a
lui Homer.
Pricepe exactitatea Limbii lui Goethe.
Nu-i este strãinã hulita Limbã a lui

Esenin.
Înþelege rãdãcinile sanscritei.
Face orice conexiuni între structurile
lingvistice de bazã ale limbilor neolatine.
Ca nimeni altul, foloseºt e
terminologia medicinei, fizicii ºi chimiei,
coagulând totul într-un limbaj al lui homo
cultus.
Simte fineþea semanticã a limbilor în
care comunicã ºi te încredinþeazã pânã la
persuasiune.
Te copleºeºte cu câtã poezie se
desfatã, el fiind o prelungire a
peripateticilor.
Îþi completeazã, pe nesimþite,
informaþiile despre proza lumii, pe care-o
comenteazã cu pacienþã.
Îþi aratã lejer cã nu-i sunt strãine
ascunziºurile spaþiilor teatrale, evocândule acrimonios.
Simezele îi sunt de o familiaritate
trezind invidii.
Istoria ºi-o face canava, pe care
brodeazã con brio, instantaneu de vrei,
imagini de epoci ºi genealogii uitate.
Familia ºi neamul i-au fost creuzet al
formãrii sale ca unicat, obligând Timpul
sã-i dezvãluie cu celeritate substanþa
ontologicã.
Peste toate, amintirea MAMEI îi este
icoanã tãmãduitoare.
Asemenea lui V. Voiculescu, ºi El e o
trinitate: artist, medic, sãtean, spaþiu aflat
într-o perpetuã ebuliþie.
Ca un corolar, scrisul Sãu propriu
continuã sã rãmânã un apel la Eternitate.
Ne-o spune singur: „În arta mea profesorii
au fost morþii. Adicã timpul...” (Adagii,
1999, p.12).
Criticul Gheorghe Grigurcu îl vede
„ca pe una din figurile cele mai ataºate ale
scrisului românesc cont emporan”
(„România literarã”, nr.14/13-19 aprilie
2005, p.9).
ªi pentru cã aceastã operã unitarã în
varietatea ei trebuia sã poarte un nume,
I s-a spus C.D. ZELETIN!
Datat: 13 Aprilie 2005, împreunã cu
urarea La mulþi ani !

Constantin Mãlinaº

Povara fãrã
greutate
În memoria spiritului
astral al lui G. Tutoveanu
Pãsãrile-n stol de ce
sã se ducã-n altã-þarã
când în suflet de copil
eu aveam o primãvarã!
Le priveam cum unghiuri lungi
înºirau ca sã se scalde
în albastrul fãrã plumb
dinspre noi spre þãrmuri calde.
ªi uºoara lor plutire
frântã-n vaiete de fum
mã durea cu o pãrere
junghiatã ºi acum.
Tot visam ca sã se-ntoarcã
tot speram ca sã nu cadã
obosite de neant
undeva în þãri strãine
prefãcute în zãpadã.
Literele tot mai mici
sunt doar vaiere ce zboarã
lasã-n suflet licurici
apãsãri fãrã povarã!
Astfel pierdem zi de zi
tipãrirea lor seninã
ne-ncãrcãm din gând cu gând
în speranþa cã-i luminã.
Scrisu-acela miºcãtor
pe a lumii tablã albastrã
ne graveazã-un fel de dor
apãsându-ne pe umeri
îl purtãm ca o fereastrã.
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G.G. Ursu

Istoricul societãþii literare „Academia Bârlãdeanã”

G. Tutoveanu

Societatea literarã „Academia
Bârlãdeanã” a fost întemeiatã la 1 Mai
1915 , d u p ã c u m m ã r t u r i s e º t e
Tutoveanu1) însuºi: „Cum s-a înfiinþat
Academia noastrã? Sunt lucruri în viaþã,
pe care nu le putem explica prin
raþionamentul arid ºi glacial al logicei.
Ne-a venit, aºa, într-o zi din primãvara
anului 1915, data exactã 1 Mai, sã
întemeiem o societate, unde sã ne putem
comunica ideile ºi sã ne amestecãm
expansiunea sufleteascã. ªi aºa s-a
nãscut „Academia Bârlãdeanã”, numitã
astfel, nu cu gând de fãloºie, ci într-un
moment de elan tineresc! Am fost trei numãr simbolic!:
Maiorul Tudor Pamfile, omul cãruia
i s-a ridicat un monument de bronz în
grãdina publicã din Tecuci, dar nu i s-a
ridicat unul, în sufletul generaþiei care a
venit..., Pãrintele Toma Chiricuþã,
actualul preot de la biserica „Zlatari” din
Bucureºti ºi directorul revistei
„Comoara Darurilor”, ºi eu. Nu voiu uita
niciodatã, ochii mari cu care m-a privit
acesta, într-una din plimbãrile noastre
prin aleea dinspre apus a grãdinii
publice pe care o botezasem Iasnaia
Poliana, când dupã una din predicile de
„convertire” pe care mi le þinea, i-am
rãspuns: Am înþeles! acum a mai rãmas
sã mã faci sã ºi simt, toate acestea!”
La cele dintâi ºedinþe au luat parte,
în afarã de cei trei întemeietori, ºi fraþii
Iuliu ºi Virgil Niþulescu, medici, foºti
bur sieri ai lui R ochfeler ; G.
Alexandrescu, profesor la liceul

„Codreanu”, apoi la liceul „Lazãr” din
Capitalã; C. Popescu-Gruia, avocat ºi
profesor la ªcoala Normalã „Principele
Ferdinand”, apoi la ªcoala Normalã din
Ploeºti; M. Rãdulescu, profesor la liceul
„Codreanu”, apoi la liceul din Buzãu, iar
ca mai noi veniþi: Donar Munteanu,
Victor Ion Popa, V. Voiculescu, Mihai
Lungeanu, I.M. Raºcu, I. Valerian, Petru
Cancel, Cãpitanii Iulian Popovici ºi G.
Alexandreanu, Mihai Lupescu, Natalia
Paºa, G. Pallady, Virgil Duiculescu, N.
Bogescu, G.M. Vlãdescu, Ion Palodã, G.
Ponetti, C.R. Criºan; apoi ultima
generaþie a Academiei Bârlãdene: G.
Nedelea, Mircea Pavelescu, V.
Damaschin, ªtefan Cosma, G. Ursu, G.
Damaschin, Cicerone Mucenic, M.
Panaite, Const. Rânzescu, C. Ioniþã,
Paul Viscocil, Emil Tudor, Iulian
Iavoroschi...
Cea dintâi manifestare a societãþii,
au fost ºedinþele sãptãmânale, unde se
discutau numai lucrãrile originale, dar
se fãceau ºi dãri de seamã asupra
chestiunilor literare discutate în acea
vreme.
„Fosta mea locuinþã, scrie G.
Tutoveanu, de pe Vornicul A. Sturdza, a
fost martora acestor deslãnþuiri de
viforoase discuþii, complectate de
floretele epigramatice ale fraþilor
Niþulescu, C. Gruia ºi G. Pallady ºi
critica înverºunatã a pãrintelui T.
Chiricuþã sau Tudor Pamfile, peste care
se revãrsa luminos ºi fraged, veselia
sgomotoasã a lui Cancel ºi Victor Popa”.
A venit rãsboiul ºi i-a apucat pe
academicienii bârlãdeni în plinã ºedinþã.
Pe unii i-au luat cu dânsul, pe alþii i-a
adus. Alexandru Vlahuþã a fost unul din
cei aduºi: venise sã-ºi petreacã zilele
refugiului în oraºul copilãriei. De dragul
lui Vlahuþã, s-a pus la cale încã o ºedinþã
Joia, la profesorul Eugeniu Bulbuc, unde
era gãzduit veneratul magistru. Au fost
ºedinþe de neuitat, însufleþite, ºedinþe
peste care domnea spiritul domol ºi
înþelept al lui Vlahuþã, care rãnit adânc
de marea dramã a mândriei noastre
naþionale, gãsea câteva ceasuri de liniºte
în acest academic cerc bârlãdean.
ªedinþele acestea erau „ca o descãrcare
sufleteascã unde ne mai învioram”, îºi
aduce aminte poetul Tutoveanu. La una
din ele, a cetit Mihai Lupescu, moºul cu
vorba aºezatã, snoava „Un om care se
ouã”, publicatã apoi, în „Calendarul

*)
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Nostru pe 1918”.
Uneori, ºi acele zile erau de mare
sãrbãtoare, scrie Tutoveanu, hotãram:
mâne facem o plimbare. Era una din
plãcerile lui Vlahuþã ºi plecam de ne
înmiresmam sufletele, la umbra vreunui
conac, unde gãseam braþe frãþesc
deschise ºi miros plãcut de busuioc ºi
livãnþicã”.
Cu Vlahuþã, s-au vizitat: familia
Exarhu, de la Epureni, precum ºi
mãnãstirea Adam, unde am fost oaspeþii
lui C. Dabija ºi via din Crâng, a lui N.
Budu.
Plimbarea de la Epureni, a fost
evocatã cu humor de Victor Ion Popa2),
pe-atunci june academician, într-un
articol „Lângã meºterul Vlahuþã”.
Peripeþiile sunt redate amãnunþit.
Academia Bârlãdeanã era în pãr.
Trãsurile încãrcate se lãsarã adânc pe
arcuri când au plecat din faþa casei
profesorului Bulbuc. Erau toþi
academicienii: pict or ul Nicolae
Constantinescu, meºterul Vlahuþã cu
Doamna, poetul George Tutoveanu cu
Doamna, Mihail Lungeanu, Vasile
Voiculescu, medicul ºef al spitalului
militar de la ºcoala Sfântul Gheorghe, cu
grad de cãpitan, bãrbuþã de mucenic ºi
douã volumaºe de poezii suave, scrise la
cãpãtâie de bolnavi ºi muribunzi. Urma
apoi aceea ce Victor Ion Popa numea
„hãlãciuga academicã”, încãrcatã într-o
briºcã. Adicã fraþii Niþulescu, Jules cel
serafic, Virgil cel pozitiv ºi Victor Ion
Popa, proaspãt demobilizat în biata
România fãrã munþi, de-atunci.

Academia Bârlãdeanã
Plimbarea fusese chivernisitã bine.
Înainte de-a ajunge la Epureni,
academicienii se aºezarã pentru un
prânz la iarbã verde, la o umbrã de
copac. Bãtrânul A. Exarhu, bunul boier
de la Epureni ºi fiica lui Madeleine, le
trimisese vorbã sã le facã bucuria de-a fi
oaspeþi la masa lor. Dar Vlahuþã fusese
neîndurãtor: „Nimeni nu se mai poate
lãuda azi cã-i destul de boier sã-ºi
îngãduiascã nouã musafiri la masã”.
Vremurile erau grele ºi pãrerea lui
Vlahuþã lege. S-au aºezat la prânz:
feliile de caº proaspãt, ouãle cleioase de
raþã, hãlcile de miel fript ºi plãcintele cu
brânzã de vacã, pufoase ºi rumenite, se
arãtau ispititoare. Vinul era din viile lui
Bulbuc, întinse pe coasta dinspre Cotul
Negru.
Mihail Lungeanu veni cu o
propunere mântuitoare: caºul proaspãt
fãrã ceapã verde nu se poate. Academia
Bârlãdeanã primi cu entuziasm, dar a
intervenit Doamna Vlahuþã, cerându-le
sã se sacrifice sub cuvânt cã nu se pot
duce în casa omului cu ceapa în nas! ªi
academicienii, fãrã de Lungeanu care na primit jertfa amarã, n-au mai mâncat
ceapa verde, înghiþindu-ºi ciuda. Casa
boiereascã a lui A. Exarhu i-a primit
frumos: cu mobile rare ºi vechi, cu
tablouri de preþ, cu ospitalitate largã,
cu ceai în ceºti englezeºti. Dar spre
marea amãrãciune a tuturor membrilor
Academiei Bârlãdene, Domniºoara
Madeleine Exarhu le-a imputat cã n-au
venit la masã: dacã ar fi venit, ar fi
putut avea plãcerea deosebitã de-a
mânca împreunã ceapã. „Fãrã
dumneavoastrã, ºi eu ºi tata, a trebuit
sã renunþãm. ªi cu mare durere! Doar
nu era sã vã primim cu ceapa în nas!”
ªi-aceasta a fost unica supãrare la
vizita Academiei Bârlãdene, în conacul
boieresc de la Epureni, unde s-a putut
admira liniºtit portretul Elenei Negri,
nemuritoarea steluþã a bardului de la
Mirceºti, inelul lui Veniamin Kostache
ºi alte minuni ale trecutului Moldovei.
Într-un interviu3) acordat revistei
„Viaþa Literarã”, poetul Tutoveanu
adresându-se lui I. Valerian, evocã
ºedinþa academicã de la mãnãstirea
Adam:
„Cred cã-þi aminteºti cum într-o
varã, ai venit cãlare de la Tecuci,
trecând de-a dreptul peste lanurile de
grâne ºi prin tarlale de porumb, ca sã
nu lipseºti de la ºedinþa pe care-am
þinut-o la arhonderia mânãstirii Adam
ºi unde Toma Chiricuþã ºi-a desfãºurat
pledoaria-i înflãcãratã pentru apãrarea
poeziei blagiste”.
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Poetul I. Valerian îºi aminteºte cuasemenea duioºie, de epoca aceasta din
cursul rãzboiului, a Academiei
Bârlãdene: „Sunt prea luminoase
amintirile care mi-au bucurat odatã
monotonia vieþii provinciale... L-am
cunoscut, (e vorba de Tutoveanu), mai
de aproape în timpul rãsboiului când,
dupã sângeroasa surprindere, ne
schimbam ultimele pansamente în
spitalul din Bârlad. Odãiþa de bejenie a
lui Vlahuþã ne aduna în fiecare searã...
Mult timp dupã ce am pãrãsit Bârladul,
am cãutat sã nu lipsesc Sâmbãta de la
ºedinþele literare, care se þineau în

Al. Vlahuţă, primul Preşedinte de onoare al
“Academiei Bârlădene”.

locuinþa poetului Tutoveanu. În
accelerat, tren de marfã sau cu o simplã
locomotivã, sosirile mele prompte,
mânjite de funiginã, erau primite de
membrii Academiei Bârlãdene, cu
exclamaþii de epopee”.
Rosturile literare în numele cãrora
a luat fiinþã societatea, ni le lãmureºte
fondatorul ei G. Tutoveanu, într-un
articol4): „ªtiind cã unitatea culturalã ºi
sufleteascã a tuturor popoarelor a mers
înaintea unitãþii lor politice, noi am
rãspuns la vrãjmãºia celorlalte
neamuri, printr-o singurã hotãrâre:
Statornicirea-n inimi ºi-n minþi a unei
luminoase conºtiinþi naþionale, prin
ajutorul unei literaturi isvorâte din
adâncurile sufletului românesc ºi
rãspândirea acestei literaturi, pânã-n
cele din urmã straturi ale neamului
nostru. Scriitorii, fiind înaintaºii fireºti
ai acestei continui lupte de reînãlþare,
ei, în orice colþ de þarã i-ar sili viaþa sã
trãiascã, trebuie sã rãmânã de-a pururi

la înãlþimea chemãrii lor. Din aceste
idei ºi sentimente, a luat fiinþã, în Mai
1915, aceastã societate literarã...”
Valoarea societãþii, pentru noi, stã
în polarizarea în jurul ei a atâtor
scriitori de seamã sau talente
începãtoare, trezind virtualitãþi ºi
contribuind astfel la transformarea
unui colþ de þarã într-o vatrã luminoasã
de culturã.
În afarã de cei citaþi mai sus, „au
împletit la temelia acestei societãþi
macar un strop de luminã din propriul
lor suflet” scriitori ca: Nichifor Crainic,
Pamfil ªeicaru, A. Mândru, G. Taºcã, I.
Buzdugan, V. Savel, Maria Grigorescu,
Emil Maur, Gr. Veja, N.N. Lenguceanu,
C.Z. Buzdugan, I. Pajurã, N. Lupu
Kostache, Aurel Balaban, Zoe G.
Frasin, I. Viscol, Alexandrina Fostini,
Liana Luncã, Marieta Creangã.
Pentru a traduce ºi mai mult
ideea-n fapte, societatea a tipãrit în
1917 „Calendarul Nostru pe 1918”,
„ªtefan cel Mare” de Al. Vlahuþã, „Din
þara zimbrului” de V. Voiculescu, a
ºasea ediþie din „Albastrul” lui
Tutoveanu, trimiþându-le gratuit în
satele Basarabiei însetoºate de slova
româneascã; ºi a fãcut sã aparã revista
literarã „Florile Dalbe”, la 1 Ianuarie
1918, cea dintâi publicaþie literarã de
dupã rãzboi.
„Florile Dalbe”5) au apãrut între 1
ianuarie ºi 15 decembrie 1918, în 23 de
numere, sub conducerea unui comitet
de redacþie, format din G. Tutoveanu,
V. Voiculescu, Tudor Pamfile ºi M.
Lungeanu, Însemnãtatea deosebitã a
revistei constã în crezul, limpede
afirmat, al tradiþionalismului ºi-n faptul
cã-n paginile ei ºi-n atmosfera pur
literarã a societãþii care-i anima, în
afarã de scriitorii, ajunºi la maturitate
sau în plinã dezvoltare, din comitet, ºiau început cariera scriitori ca: I.
Valerian, Victor Ion Popa, G. M.
Vlãdescu, G. Pallady, Magdalena
Exarhu, I. Ojog. Toþi erau membri ai
Academiei Bârlãdene ºi toþi aveau
talent. Un poet ca I. Valerian, de
exemplu, directorul de mai târziu al
acelei reviste de modernã þinutã „Viaþa
Literarã”, a debutat la „Florile Dalbe”
prin bucãþile din „În albastru”6),
7)
8)
„Luntraºul” , „Blestemele” , „Un
9
templu” .
Cu ochii duºi departe
În zarea plinã de fiori,
Mã prind visând adeseori,
În zarea plinã de fiori,
De nãzuinþi deºarte...
(În albastru)
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Victor Ion Popa, care se va afirma
mai târziu, în teatru ºi-n roman, începe
la revista noastrã „Florile Dalbe”, cu
versuri humoristice, cu-o lacrimã
gâlgâind printre glume:
Avea iubita un cãþel,
Se gudura pe lângã mine,
ªi-l depãrtam încetinel,
Cãci drept vorbind, e o ruºine
Sã-þi faci de joacã cu-n cãþel
Când e iubita lângã tine
ªi are mijloc subþirel.
ªi am plecat... Un an sau doi
ªi-au nins cenuºa între noi...
Azi am trecut pe lângã poartã
ªi am simþit când am trecut
Cã dragostea de mult e moartã
ªi eu rãmas un neºtiut.

Virgil Duiculescu; casier, I. Palodã, ºi
membrii: D-ra Natalia Paºa (Silvia Pan),
G. Ponetti, Leon Revent ºi N. Bogescu.
Academia Bârlãdeanã a izbutit sã
întreþinã strânse legãturi cu o seamã de
scriitori din alte oraºe, care veneau din
când în când sã ia parte la ºezãtorile
acestei societãþi: La Bucureºti,
pãrintele Toma Chiricuþã, G.M.
Vlãdescu ºi Mircea Damian; la Tecuci,
G. Dimitriu; la Bacãu, pãrintele C.R.
Criºan; la Galaþi, N.N. Lenguceanu, Gr.
Veja, Emil Maur, Const. Buzdugan, I.
Pajurã ºi pãrintele Petru Savin.
Manifestarea cea mai de seamã

Dar cânele venind la poartã
Ca sã mã latre, a tãcut...
Iubirea mea, e astãzi moartã,
Dar cânele m-a cunoscut.
(M-a cunoscut10)
G. Pallady s-a format, de asemeni,
la „Florile Dalbe” ºi-n cercul Academiei
Bârlãdene, dupã cum o ºi recunoaºte11):
„Pãn' la 1914, preocupat de grijile
agriculturii ºi carierii militare, am
înmagazinat ºi am scris chiar, fãrã nici
o manifestaþie exterioarã însã. Cercul
Academiei Bârlãdene ºi conducãtorul ei
G. Tutoveanu, a fost prilejul primelor
mele manifestaþiuni literare exterioare.
Mediul în care se complãceau talente ºi
valori, ca Tudor Pamfile, I.M. Raºcu, N.
Bantaº, fraþii Iuliu ºi Virgil Niþulescu, I.
Valerian, Toma Chiricuþã ºi alþii, mi-a
fost foarte favorabil dezvoltãrii unei
dispoziþiuni cãtre literaturã, care nu
aºtepta decât sã facã explozie. ªedinþele
noastre sãptãmânale, precum ºi ºezãtorile la care-am luat parte, mi-au fost
un imbold salutar pentru a-mi revãrsa
prea plinul paharului închis în mine”.
Debutul lui G. Pallady, care va da
în 1924, volumul „Simboluri” din
editura „Ramuri”, cu versuri elegante,
constã în traduceri din poemele în
prozã, pline de atâta sensibilitate, ale
Madelenii Exarhu, de la Epurenii
Tutovei, nepoata lui Manolache
Kostache Epureanu, amfitrioana
cercului academic din evocarea cu
ceapã ºi renunþãri, de mai sus, a lui
Victor Ion Popa.
Comitetul de conducere al
Academiei Bârlãdene, dupã rãzboiul
întregirii, a fost alcãtuit astfel:
Preºedinte, G. Tutoveanu;
vicepreºedinte, G. Pallady; secretar,

Tudor Pamfile

întreprinsã de Academia Bârlãdeanã,
sunt ºezãtorile publice, þinute în sala
„Casei Naþionale”, care-au avut darul sã
adune la un loc pe toþi iubitorii de
literaturã ºi muzicã din oraºul nostru.
La aceste ºezãtori au þinut
conferinþe: G. Tutoveanu, Ion
Beldiman, Leon Revent, Victor Ion
Popa, G.M. Vlãdescu, Petru Todicescu,
Virgil Duiculescu; ºi au citit din
lucrãrile lor: D-ºoara Natalia Paºa ºi
domnii: G. Pallady, G.M. Vlãdescu, Gr.
Veja, Emil Maur, N. Bogescu, C.Z.
Buzdugan, Ion Pajurã, Virgil
Duiculescu, Const. Moroºanu, Ion
Palodã, Leon Revent, G. Mihailescu, G.
Ponetti, Mircea Damian, C.R. Criºan,
Vasile Damaschin, G. Ursu, ªtefan
Cosma, Ion Bãncilã, Ion Gheorghiu. Au
încheiat întotdeauna ºezãtorile un
quartet ºi orchestra lui I. ªerbãnescu.
S-au þinut 60 aproape, din asemenea
ºezãtori, în mijlocul unor ascultãtori
care umplea nu numai sala de
conferinþe, dar ºi sala bibliotecii ºi
antretul.

Dorind sã se punã în lumina
adevãratã viaþa ºi opera lui Alexandru
Vlahuþã, care prin copilãria ºi tinereþea
lui aparþine Bârladului, societatea a
hotãrât sã-l comemoreze printr-o serie
de ºezãtori publice la care sã se discute
în amãnunt întreaga operã a acestui
mare înaintaº. A fost împãrþitã opera
lui Vlahuþã în 12 conferinþe, tratând
diferitele laturi ale activitãþii lui:
Vlahuþã poet, nuvelist, romancier,
pictor în cuvinte al frumuseþilor þãrii
sale, iubitor al trecutului, prieten al lui
Grigorescu, polemist cetãþean... Au
vorbit la aceste conferinþe: D-ºoara
Marieta Creangã ºi domnii: Virgil
Duiculescu, Leon Revent, Paul
Constantinescu, Ion Beldiman, Gr.
Veja, G. Mihailescu.
Într-adevãr, la 10 decembrie 1924,
A c a d e m i a B â rl ã d e a n ã a n u n þ ã
hotãrârea sa de a comemora pe
12)
Vlahuþã, printr-un apel : „Convinºi pe
deplin cã nu este o comemorare mai
potrivitã pentru un scriitor decât
rãspândirea cât mai mult a operei sale,
ne-am hotãrât sã þinem, iarna aceasta,
în sala „Casei Naþionale” din Bârlad13), o
serie de conferinþe în cari, opera
literarã a lui Vlahuþã sã fie discutatã în
amãnunt, împãrþind aceastã operã în
12 subiecte:
1. Vlahuþã, poet liric. Iubirea în poezia
lui Vlahuþã. (Poezii, Iubire). Înscris,
Virgil Duiculescu.
2. Vlahuþã, poet satiric. (Din goana
vieþii, Delendum).
3. Vlahuþã, nuvelist. (Nuvele,
Dreptate, În vâltoare).
4. Vlahuþã, romancier. (Dan).
5. Vlahuþã, filosof. Înscrisã D-ºoara
Marieta L. Creangã.
6. Vlahuþã, reînvietor al trecutului.
(Din trecutul nostru).
7. Vlahuþã, pictor în cuvinte al
frumuseþilor þãrii sale. (România
pitoreascã).
8. Vlahuþã, pedagog. Înscris, I.
Cotoranu.
9. Vlahuþã, prieten al lui Grigorescu.
(Grigorescu).
10. Vlahuþã, polemist. (Un an de luptã).
11. Vlahuþã, cetãþean. Înscris, I.
Beldiman.
12. Vlahuþã, intim. Înscris, Victor Ion
Popa.
ªi rugãm pe toþi scriitorii,
cãrturari ºi intelectuali sã se înscrie la
aceste conferinþe, dându-ne de ºtire
despre aceasta, pânã la 10 ianuarie,
1925.
Preºedinte, G. Tutoveanu
Secretar, Virgil Duiculescu

Academia Bârlãdeanã
Dupã cum s-a putut uºor observa
nu s-au þinut decât opt conferinþe, din
douãsprezece câte se proiectase. Apelul
acesta este primit de cãtre revista
„Þara de Jos”, a altui grup de bârlãdeni,
prin I.G. Opriºan, cu multã însufleþire,
în articolul „O chemare bârlãdeanã”.
Bârladul, acasã la el, sau risipit pe alte
meleaguri, se adunã la un loc, într-o
aspiraþie spiritualã identicã, întru slava
unuia dintre cei mai aleºi fii ai sãi.
„La Bârlad, începe I. Gr. Opriºan, e
un vechiu cerc literar în jurul lui
Tutoveanu. De multã vreme acest
inimos idealist strânge în prietenosul
cuib de amintiri, ef lorescenþa
intelectualã a Palodei. Casa lui de
odinioarã, din Munteni, ca ºi cea de
acum de la capãtul Epureanului,
pãstreazã o mireasmã curatã de
idealism. Presate flori de tinereþe
suf leteascã aromesc totdeauna
cuprinsul cald al acestui cuib de bune
amintiri, pe care ºi mai îmbietor îl face
„Mama Zoe”, tovarãºa poetului, ea
însãºi poetã de discretã distincþie.
Rãdãcinele acestui cerc literar se urcã
în trecut pânã dincolo de „FãtFrumosul” lui G. Tutoveanu, Emil
Gîrleanu, Nanu, ºi trec pe sub ogorul
„Semãnãtorului” tinereþii noastre. Iar
vârful se reazimã pe „Albastrul” acelor
nãdejdi din anii în care Vlahuþã,
pribeagul, bãtrânul de-o nespusã
frãgezime sufleteascã, îºi oprea
chervanul bãjeniei într-un lung popas
de rugãciune ºi credinþã româneascã pe
meleagurile Bârladului. Din vatra
aceasta culturalã se înalþã chemarea
pentru comemorarea scriitorului de la
Pleºeºtii Tutovei. Poate cã nimeni altul
nu era mai îndrituit sã punã aceastã
trâmbiþã la gurã, decât acela care
fusese cândva îndemnat de Vlahuþã sã
nu pãrãseascã Bârladul ºi care, în anii
de restriºte, însoþise pe pribeag pe
dealul copilãriei cu rãsãrituri de soare
însângerat. ªi tot acolo, în prourul
bãtrâneþilor, privea la apusurile
purpurii, învãlurind cu o cãutãturã de
dragoste tot cerul ce se pleacã peste
leagãnul primei lui tinereþi, cuibãrit
între Dealul Mare ºi al Þuguetei”.
Strângerea la un loc a acestor
conferinþe ar fi format un minunat
volum omagial, pe care Bârladul literar
de dupã rãzboi l-ar fi închinat cu iubire,
cu recunoºtinþã ºi cu devotament celui
mai mare înaintaº al sãu, numelui
aceluia care a contribuit ca nimeni altul
sã înteþeascã nimbul de strãlucire ºi
nobleþã care înconjoarã viaþa oraºului
nostru. E adânc regretabil cã nu s-a
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publicat mai nimic din ciclul acesta
comemorativ, în afara unui mic
fragment din conferinþa lui G. Dem.
Mihailescu14) despre „Vlahuþã reînvietor
al trecutului”, din care dãm ºi noi ceva:
„Vlahuþã pentru tineretul þãrii noastre
nu este numai scriitorul ce ne-a alinat
copilãria cu slovele lui fermecãtoare ºi
ne-a însufleþit tinereþea cu avântul sãu
sãnãtos ºi prielnic. El este mai mult
decât atât. El este duhovnicul, pãrintele
nostru sufletesc, ce, - din clipa în care
am început sã mergem singuri - ne-a
îndreptat paºii pe calea cea adevãratã”;
iatã câte fraze numai dintr-o conferinþã

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

Toma Chiricuţă

entuziastã.
Credincioºi hotãrârii de-a face din
societatea „Academia Bârlãdeanã” un
mijloc de propagandã culturalã, s-au
þinut câteva ºezãtori ºi prin alte oraºe.
Cele mai de seamã au fost ºezãtorile de
la Tecuci ºi de la Bãlþi, al cãror succes se
datoreºte spiritului de organizare al lui
Const. Turtureanu, avocat în Tecuci ºi
Orighen Carp, preºedintele societãþii
funcþionarilor publici din Bãlþi. Despre
ºezãtorile din alte oraºe, s-au scris
asemenea rânduri de înþelegeri, de
Palodã Arcaºul15): „Cu ocazia recentei
comemorãri a regretatului ªtefan
Peticã, „Academia” s-a alãturat
„Ateneului Popular” din Tecuci,
lucrând pentru reuºita solemnitãþilor
de la Buceºti, satul natal al autorului
„Fecioarei în alb”. Tot cu ocazia aceasta
„Academia Bârlãdeanã” a avut fericita
idee sã publice „Omagiu” închinat
amintirii lui Peticã... ªi ca sã se vadã cu
câtã râvnã lucreazã aceastã asociaþiune
- care va rãmâne în istoria culturalã a
oraºului Bârlad ºi deci a þãrii, prin
faptele de care este trainic legatã - vom
mai însemna încã una din biruinþele

„A c a d e m i c i e n i l o r ” p e t e r e n u l
propagandei culturale. Vreau sã
însemnez vizita Academiei Bârlãdene la
Bãlþi, în Basarabia. În frunte cu
inimosul preºedinte G. Tutoveanu, un
grup format dintre obiºnuiþii ºedinþelor
de Sâmbãtã seara: G. Pallady, G.M.
Vlãdescu, N.N. Lenguceanu... au luat
într-o bunã zi drumul peste Prut, cãtre
întristata Basarabie. ªi poposind
tocmai la Bãlþi, au anunþat printr-o
frãþeascã chemare pe orãºenii români,
de conºtiinþa naþionalã a cãrora se
îndoiesc atâþia, cã, un grup de scriitori
le dã întâlnire. Seara, la ora fixatã,
imensa salã era o mare de capete.
Veniserã moldovenii cu sutele, setoºi sã
asculte pe cântãreþii aceºtia care îi
priviserã cu încredere ºi frãþietate. Au
fost lecturi ºi recitãri din operile
proprii; lecturi aclamate frenetic,
recitãri bisate pânã târziu în miez de
noapte... A fost, într-un cuvânt, un
desãvârºit triumf”.
O preocupare dintre cele mai de
seamã a fost propaganda culturalã la
sate, alcãtuindu-se anume o serie de
ºezãtori prin comunele din judeþele
Tutova ºi Tecuci.
La aceste ºezãtori, în afarã de
conferinþe în care se trateazã chestiuni
culturale pe înþelesul celor mulþi, se mai
fac recitãri ºi muzicã aleasã anume
pentru sãteni. Asemenea serbãri,
organizate dimpreunã cu studenþii
tutoveni, sub conducerea lui Andrei
Ionescu ºi Mihai Panaite au fost þinute
în satele Zorleni, Pochidia, Unþeºti,
Gohor, Barcea, precum ºi în târgul
Iveºti din þinutul Tecuciului.
„Aducându-ne aminte de chipul în
care se fãceau altãdatã, în vechile
familii româneºti petrecerile culturale
„Academia Bârlãdeanã”, scrie preºedintele ei Tutoveanu16), a þinut în fiecare
varã cele mai frumoase ºezãtori pe la
conacurile de la moºii, de unde n-au fost
uitate încã, nici una din tradiþiile,
cântecele, poveºtile ºi pitorescul þãrii
noastre. În aceste ºezãtori, la care se
adunã cãrturarii fruntaºi ai satelor,
sufletele tuturor se încãlzesc de
dogoarea ºi de farmecul care pluteºte
întotdeauna deasupra pãdurilor,
podgoriilor ºi câmpiilor noastre”.
ªezãtori de felul acesta, s-au þinut
la conacurile: Dealul Mare al lui Lupu
Kostache, Cârlomãneºti al lui M. Bally,
Pleºa al lui Gavril Kostache; la
Mânãstirea Adam ca oaspeþi ai
doamnei Eleonora Fotino; la colonia de
varã de la Talaºmani, ca oaspeþi ai lui
Constantin Calmuschi ºi-n alte pãrþi.

Academia Bârlãdeanã
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Dar ºezãtorile care iau
dimensiunile unor adevãrate serbãri
culturale sunt acelea þinute în fiecare
an, la conacul moºiei Pochidia a
profesorului universitar G. Taºcã. Unul
din cei mai distinºi membri ai societãþii
G.M. Vlãdescu, în trãsãturi umoristice,
evocã exuberanþa unei asemenea
ºezãtori, zugrãvind cu vigoare de desen
scene de la ºezãtoarea de la conacul
moºiei Pochidia din 15 august 1924.
Sunt scene de la masa aºezatã în parcul
secular, rãmas de la bãtrânii boieri
moldoveni ce-au gospodãrit pe locurileacelea17): „În timpul mesei... ei, dar ce
masã? Mi-ar trebui o carte întreagã sã
înºir toate felurile de bucate ºi toate
vinurile puse la bãtaie de G. Taºcã. Mã
voi mulþumi sã vorbesc numai de
brânzã ºi cu toate cã înþelepciunea ne
povãþuieºte sã nu ne întindem la
caºcaval, trec peste dânsa ºi întind
numai degetele. - Mai lasã-mi ºi mie,
zise Pajurã încet, vãzându-mã pe mine
c-am întrecut mãsura. Dar doamna
Taºcã a ºi prins ºoapta ºi cu o graþie pe
care numai amicul Pallady o poate
spune într-un sonet, zice: - Mai vreþi? ªi
ne împinse o farfurie, zicându-ºi poate
în gând: „Numai de trei ori sã vie
Academia la noi, ºi ne isprãveºte
brânza!”
În timpul acesta, Tutoveanu
spunea, continuându-ºi toastul:
„Suntem la masa unui viitor ministru”.
Dar Gruia îmi fãcu semn sã-i trec lui
farfuria cu brânzã, spre marea
nenorocire a lui Maur, care rupea
sãlbatec dintr-un picior al nu ºtiu cãrei
dihãnii fripte.
- Omagiile mele, zice Buzdugan
spre doamna Taºcã. Bãnuesc cã urda îi
ºi mai bunã. - Mai toarnã-mi un pãhãrel,
dragã, îmi ºopti Pajurã duios.
Tutoveanu spunea mereu: „Aºa cã,
„Academia Bârlãdeanã”, potrivit
tradiþiei - Dar Revent unde-i? Mã
întreabã nu ºtiu cine. - Pst! Nu vorbi
tare cã-i ruºine! El e la farmacie, acolo
la Ivoranu...
Surprind ochii lui Lenguceanu cari
þâºneau ca douã gloanþe din
„ghizuniile” lor. Îmi spunea parcã:
„Numai la ospeþele Neroniene am
mâncat aºa, cu Petronius ºi cu
Seneca”...
- Dragã, îmi zice Pallady, ce ochi
frumoºi are... - Cine? - Ei, cine! ªi pironi
ochii în vag, cãutând poate o rimã, o
comparaþie.
Mã adresez doamnei Taºcã: Faceþi
ºi „Olandã” la ferma d-voastrã?
- Dar dumneata n-ai mâncat? - De

unde? zic eu fãcând o figurã foarte
nenorocitã, dar care se înveseli îndatã,
cãci graþioasa amfitrioanã îmi oferi un
burduºel întreg, adãugând: „Dumneata
eºti foarte idealist, domnule Vlãdescu”.
Iatã o epigramã18) a lui Const. Z.
Buzdugan de la una din asemenea
ºezãtori de la Pochidia: Profesorului

Neputând nici pân-acuma
Academiciani sã fie,
ªi-au fãcut - de-o parte gluma, Singuri ei Academie.
C. Z. Buzdugan
Poetului G. Pallady ce vine la
ºezãtorile «Academiei Bârlãdene» cu
20)
automobil
Poeþii toþi cãtre Parnas
Grãbesc cãlare pe Pegas;
Pallady însã mai abil
Grãbeºte pe-un automobil.
C.Z. Buzdugan
Dedicaþie
Lui G. Tutoveanu21)
Stimat Poet ºi Revizor,
Ca sã te scapi de-a noastrã gurã,
Sã uiþi cã eºti conservator,
Dar nu uita s-aduci trãsurã;
ªi pe la 6 de nu eºti
În curtea Maestrului Vlahuþã
Îþi viu acasã. Mã sileºti
Sã te iau iarãºi în cãruþã.
Victor Ion Popa
Odã ºoºonilor lui Tutoveanu22)

G. Pallady

Universitar G. Taºcã, cu ocazia unei
mese închinatã „Academiei Bârlãdene”:
De pe catedrã spui „economie”
ªi masa asta-i de risipitor;
Te-ntreb atunci, iubite profesor:
Aceasta nu-i curat demagogie?
Atmosfera de entuziasm, de
tinereþã spiritualã, de vis al
inteligenþei, din reuniunile Academiei,
n-o poate evoca mai adevãrat ºi mai
deplin decât acele producþii literare
izbucnite spontan la un conac de moºie,
în prospeþimea aerului de þarã, la o
ºedinþã intimã, când barierele dintre
oameni cad ºi spiritul scapãrã de
noutate ºi vigoare. De aceia, vom alege
câteva epigrame, versuri, cronici
rimate dintre cele mai bune ºi mai
caracteristice pentru ambianþa
Academiei.
Epigrame19)
Lui G. Tutoveanu
Autorul volumului „Albastru”
Deprins c-o singurã culoare,
Oricând e-n joc cer, zare, astru
Mã prind cã pentru Tutoveanu
ªi cerul gurii e albastru.
V. Voiculescu
Membrilor societãþii literare
„Academia Bârlãdeanã”

O, voi meniþi sã-i apãraþi
Augustele picioare
ªoºoni strãvechi ºi scâlciaþi,
ªi fãrã-ncheetoare!
Prin ce noroaie v-a purtat
Când noaptea garduri sare?
Aþi fost ºi voi la Podu-nalt
Cu ªtefan în picioare?
Cum staþi tãcuþi lângã birou!
Ce gânduri vã frãmântã?
E revizorul un erou?
Menirea lui e sfântã?
Dar în zadar îl protejaþi
De friguri ºi de ploi;
Cãci în politicã-nglodaþi
Rãmâneþi în noroi.
Iuliu ºi Virgilu Niþulescu ºi
Victor Ion Popa
Cei trei gherieri
Iatã, de pe-o cerere de înscriere în
Academia Bârlãdeanã, un catren în loc
de timbru ºi rezoluþia preºedintelui, tot
în versuri:
Ar trebui sã pun un timbru, însã cum
Poeþii sânt cu banii-n veci certaþi,
În locul lui scriu versuri ºi acum
Vã rog din nou, umil, sã mã iertaþi.
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Rezoluþie
Învins de doruri precum eºti
Aici o sã-þi îneci aleanul,
Cu „gherieri” ºi cu poveºti
Te-admitem dar...
G. Tutoveanu
Iatã acum o cronicã rimatã a lui
Virgil Niþulescu23), a unei ºezãtori la
„Casa Naþionalã”:
Ca ºi-altãdatã, sala este plinã
ªi Tutoveanu vine cam târziu...
Ca ºi-altãdatã, nici acum nu ºtiu
De ce e sexul slab care dominã,
Acest nerãbdãtor auditor
De crezi cã-i o-ntrunire femenistã...
Atâta doar e nou cã azi asistã
Primarul însuºi, binevoitor.
A aºtepta-i cumplitã suferinþã!
Dar uºa se deschide ºi în ropot
Aplauzele curg, ba chiar ºi-n tropot,
ªi intrã academica fiinþã.
Tãcere deci. Începe Tutoveanu
Sã recomande noul inspirat
Al cãrui ceas, pãcat, s-a deranjat...
Minutele treceau cum trece anu...
Dac-aº putea, i-aº trage-ncet jacheta
(Istorie ºtiam puþin ºi eu)
Dar în sfârºit e mare Dumnezeu...
Aplaudãm cu mâna ºi cu „gheta”
ªi-ascult apoi citirea din Vlahuþã,
Bucãþile-s alese nimerit;
Dar cititorii parc'a'au rãguºit
Deºi citesc doar câte o lecuþã.
Dar Tutoveanu crede-acum cu cale
Sã treacã-n partea treia la program
(O parte care chiar o aºteptam)
E vorba de lecturi originale...
Acum îºi plânge o iubire moartã
Un nou poet, cu mult prea tinerel,
C-apoi s-ajungã altul ajuns chel
De-o dragoste prea vie care-o poartã.
Programul se urmeazã-mbelºugat.
Dar chiar de s-ar gãsi printr-însul goluri
Noi l-am umplea îndatã cu „simboluri”,
Volumul unanim apreciat.
Urmeazã-n fine muzica divinã
La care nu-i nimic de criticat,
Pe Schubert Re Major l-am ascultat
Cu toþii, într-o liniºte deplinã...
ª-atât a fost! Dar data viitoare
La noi ºedinþi am hotãrât, halal!
Nemulþumiþi de un atare Þal
Sã mai plãtim ºi-o taxã de intrare!
Micul Gherier (Dr. Virgil Niþulescu)
Sub auspiciile Academiei
Bârlãdene au apãrut, în afarã de
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„Florile Dalbe” despre care am tratat
mai înainte, revista „Graiul Nostru”,
între aprilie 1925 ºi decembrie 1927 ºi
„Scrisul Nostru”, timp de trei ani 1929,
1930, 1931. Secretar de redacþie, în
decursul anilor 1925 ºi 1926 a fost G.
Ponetti, iar în 1927, Nicolae Bogescu.
„Graiul Nostru”, ca ºi „Scrisul
Nostru”, întocmai ca Academia
Bârlãdeanã care le anima, au fost
aºezate pe linia tuturor publicaþiilor
bârlãdene, cari au rãmas devotate, într-o
impunãtoare continuitate, crezului clasic
ºi tradiþionalist în literaturã, inaugurat
cu atâta strãlucire la „Fãt-Frumos”. Prin
direcþia aceasta constantã Bârladul
ocupã în istoria literaturii noastre
contemporane o poziþie tranºantã ºi se
integreazã cu desãvârºire în tradiþia
vechilor ºcoale critice moldoveneºti cari
au primit cu moderaþie ºi discernãmânt
pr ocesul de eur openizar e, de
modernizare a culturii noastre, a
societãþii noastre în perioada de
închegare a statului român modern.
Valului de modernism exagerat, de
„înstrãinare” care a invadat cu putere
miºcarea noastrã literarã de dupã
rãsboiu, Bârladul i-a opus, ca o
rezistenþã compactã ºi masivã, credinþa
îndãrãtnicã într-o artã altoitã pe
naþionalism.
Realizãrile literare ale grupului din
„Academia Bârlãdeanã” din revista
„Graiul Nostru” poartã semnãturile lui
G. Pallady, Ion Palodã, I. Bãncilã, Silvia
Pan, Virgil Duiculescu, G. Ponetti, în
special a lui G. Tutoveanu. Apoi
aparþinând aceluiaºi cerc academic Zoe
G. Frasin, C.R. Criºan, Mircea
Pavelescu, Vasile Damaschin, G. Ursu.
„Scrisul Nostru”, revistã cu
caracter pur literar, sub conducerea lui
G. Tutoveanu, ca director ºi animator
de fiecare numãr, prin articole de
directivã ºi amintiri literare cu tâlc
ideologic rãspicat, având secretar de
redacþie pe G. Ursu ºi administrator pe
G. Nedelea, a fost mijlocul de afirmare a
unei ultimei generaþii din „Academia
Bârlãdeanã”. Proza literarã e
reprezentatã de Dimitrie Fãrcãºanu,
Nicolae Bogescu ºi ªtefan Cozma,
poezia de G. Nedelea, G. Ioniþã, ªtefan
Cozma, Alexandru Pogonat, G. Ursu, în
frunte cu G. Tutoveanu, alãturi G.
Pallady.
ªi acum hai sã intrãm puþin în
grãdina minunatã a amintirii. În cercul
literar al Academiei mi-am trãit clipele
de luminã unicã ale primei tinereþi.
Evocarea lor n-ar fi la locul ei într-un
studiu de istoriografie dacã n-aº avea

credinþa cã rândurile mele vor însemna
o cât de palidã amintire a ambianþei
ideale a Academiei Bârlãdene.
ªedinþele intime academice aveau
loc, la început la „Casa Naþionalã”,
într-una din sãlile laterale, sau în marea
salã de conferinþe, unde-i aºezatã astãzi
biblioteca, strãjuitã de bustul sever al
lui Stroe Belloescu. Mai târziu ºedinþele
ºi-au schimbat sediul la locuinþa lui
Tutoveanu de lângã ºcoala Normalã.
Ce-a fost cercul academic pentru noi?
Acolo s'a simþit la ea acasã setea noastrã
de ideal ºi nostalgia noastrã de puritate.
Acolo am învãþat cultul literar. În 1926
când abia pusesem la chipiul de licean
tresa aurie de curs superior, în
nelãmurirea vârst ei hot ar ului
nestatornic, ºedinþele Academiei de
Vinerea erau aºteptate cu nerãbdarea
primelor neliniºti nemuritoare. Trãiesc
cu puterea de viaþã halucinantã
înaintea ochilor mei atâtea figuri ºi
scene cu care mi-am amestecat întâile
învãluiri de aripi.
Il vãd pe poetul Tutoveanu, bãtrân
cu suflet pur de adolescent,. aºa de
mãsurat, de corect ºi de discret, cu o
perfectã þinutã maiorescianã, în
mijlocul deslãnþuirilor de furtunoase
discuþii, conducând cu seninãtate
netulburatã tumultul ºi atrãgându-ne
atenþia mereu: „Bãieþi, arta trebue sã
fie îmbrãcatã în aur, purpurã sau
mãtasã, altfel nu trãeºte” sau „Bãieþi,
poezia mare pleacã din tradiþie ºi e
legatã de pãmânt”. Îl vãd pe George
Pallady, poetul elegant al saloanelor ºi
duios al pendulelor care se duc. II vãd
pe Mircea Pavelescu, subþire ºi înalt,
nepotul marelui Cincinat în a cãrui
intimitate fermecãtoare ne iniþiase,
învãþându-ne cum se „comite” un sonet.
Sã-þi rãsarã în minte un viers unic,
fulgerãtor, definitiv, care sã-þi
serveascã de „pointe” ºi dupã aceea
toate versurile sã curgã de la sine de la
sfârºit la început. Mi-aduc aminte ce
impresie rarã ne-a produs ciclul sãu de
sonete închinat sfinxului, pe care le
scanda cu atâta pregnanþã, aºa de
lapidare. Îl vãd pe G. Nedelea, scurt ºi
blond, absent totdeauna, zis „Rondelea”
pentru preferinþa lui pentru forma fixã
ºi cu întorsãturi a rondelului, în care
era neîntrecut meºteºugar. Câtã
rumoare a stârnit în ºedinþã, când ne-a
citit odatã : „Rondelul aceleiaºi femei”:
Cuprinde-mã în braþe tare
ªi strânge-mã cât poþi, cât vrei,
Sub calda lor îmbrãþiºare,
Pân-n-oiu mai ºti cu mine ce-i!
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Împotriva lui Nedelea, ne-am
exercitat atunci, pe loc floreta
epigramaticã în... epitaful:
Aici zace G. Nedelea,
Rondelist fãrã noroc,
Muza lui 1-a strâns în braþe
ªi 1-a omorât pe loc.
Tot aºa, rând pe rând, îl vãd pe
ªtefan Cozma, adversarul cel mai
neîmpãcat al pronunþãrii corecte a
neologismelor, apologetul poeziei de
tavernã, cu ciclul lui de „Haiduci", care
a însemnat pentru noi o adevãratã
surprizã :

Lui Cezar Ursu, directorul liceului
care a mers cu Academia la ºezãtorile
de la þarã:
Bine, maestre, Bârladul
ªi-a schimbat azi noapte cursu'
De-a ajuns Academia
Sã se ducã ºi cu... Ursu.
Doctorului I. Gheorghiu, membru al
Academiei:
De când ai devenit poet
ªi membru în Academie,
Nici un client nu þi-a rãmas
Nemaltratat c-o poezie.

luminând tot mai clar. Dar izbânda sã
se ºtie, a fost cuceritã ºi cu contribuþia
„A c a d e m i e i B â r l ã d e n e ” º i - a
preºedintelui ei G. Tutoveanu, care a
crezut cu îndãrãtnicie în puterile de
viaþã ale neamului nostru, biruitoare
pânã la sfârºit ºi-n literaturã, ca ºi-n
toate domeniile de afirmare ale
sufletului românesc.
Note:
1.
2.

Alta:
Mi-i dragã Stanca ºi de-oi ºti cã mor
Am sã o fur la noapte pe hangioacã,
Sã-i simt în mâni mijlocul de ºerpoaicã
ªi sã-i ºoptesc cuvinte lungi de dor.
Aduceþi bota plinã mãi flãcãi,
ªi-un miel grãsun sã sfârâie-n frigare,
Gãtiþi-vã în strai de sãrbãtoare
ªi chiuiþi sã sune ºapte vãi.
Îl vãd pe Vasile Damaschin, poet,
nuvelist, pictor, trecând cu uºurinþã de
la nuvela luatã din viaþa macedonenilor
cu zeci de omoruri pe-o singurã paginã,
la schiþa fragedã a pisicuþelor albe. Caut
sã-mi rechem clar contururile scenei deo puritate infinitã. O dimineaþã
trandafirie când lumina e-o mânã de
polen aruncat, fulguind pe fântâna cu
ghizduri de piatrã cenuºie, umbritã de
castani ºi de tufele de liliac. O pisicuþã
ca un ghem de lânã albã scãpat din
buzunarul unei ºcolãriþe s-a suit pe
ghizdurile fântânei ºi cascã, arãtându-ºi
limba delicatã ca o petalã de trandafir...
„Alþii se perindã în lumina de
argint a amintirii. Îl vãd pe gingaºul
Ioniþã; pe Emil Tudor, dialectician
subtil; pe George Damaschin trecând
brusc de la gravitatea unei discuþii
filosofice la plãnuirea unei nãsdrãvãnii;
pe Cicerone Mucenic, cu verva lui
neobiºnuitã ; pe Iulian Iavorschi,
tovarãº de hoinãreli spirituale; pe
Nicolae Bogescu, aºa de cumpãnit ºi de
delicat, cu suflet de adolescent la 35 de
ani ºi cu un cult neþãrmurit pentru cel
care era totdeauna pentru el „Domnul
profesor Iorg”; pe M. C. Panaite, gata sã
te loveascã, pe loc, cu o epigramã, în
plinã ºedinþã, din producþia cãruia
însemnez aici câteva:

Oricine în Academie
Pãtrunde fãrã nici un chin,
De-aceia îl vedeþi aicea
ªi pe Vasile Damaschin!
Totul se-nvãluie în mintea mea cantr-un abur. Drama lui Dimitrie
Fãrcãºanu, o clipã, îmi sângereazã
inima. Oare ce puteri fãrã seamãn i-ar
strânge de pe meleagurile unde i-au dus
preocupãri de carierã sau alte valuri ale
vieþii ºi i-ar aduna la un loc în aceeaºi
tovãrãºie unicã, sub semnul unei
aspiraþii spirituale identice, în oraºul
visului lor dintãi?
Mama Zoe, doamna Tutoveanu,
care fãcea din casa albã din fundul
Epureanului un cuib de mângâietor
idealism, nu mai este. „Palatul de
Cleºtar” al maestrului Tutoveanu,
biserica în care cultul frumosului nu ºia risipit niciodatã în zadar mireasma,
nu mai gâlgâie de tinereþe ºi voioºie ca
altãdatã.
Dar elanul de-atunci al Academiei
Bârlâdene nu s'a irosit în zadar. Toþi
tinerii din Academia Bârlãdeanã ºi-au
înscris numele în publicistica
româneascã, în gazetãrie, dacã nu în
literaturã. Iar spiritul Academiei
Bârlãdene, a rãmas. Continua
spiritualizare a vieþii, crezul clasic ºi
tradiþionalist în Literaturã, valoarea
simplului ºi a clarului, ideea latinã ºi
ideea provinciei creatoare, cari purced
din Mistral, afirmarea unei poezii
adevãrate isvorâte din marile fapte ale
pãmântului,- iatã patrimoniul spiritual
al Academiei Bârlãdene.
În biruinþa adevãrului asupra
minciunii din câmpul literaturii
româneºti, de astãzi, Bârladul îºi
revendicã partea sa de glorie.
Atmosfera s-a limpezit. Soarele se vede

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

„Scrisul Nostru”. Anul 1. Nr.2.
1929. Interviu acordat de G.
Tutoveanu, lui Vasile Damaschin.
„Curentul literar”. Anul III.
Nr.113. 31 mai 1941. „Lângã
meºterul Vlahuþã”. O amintire cu
ceapã ºi renunþãri, de Victor Ion
Popa.
„Viaþa Literarã”. Anul II. Nr. 55. 11
iunie 1927.
„Academia Bârlãdeanã”. „Graiul
Nostru”. Anul I. Nr.9, 10, 11.
Noiembrie, 1925. Bârlad.
Vezi G. Ursu. „Revista bârlãdeanã
F l o r i l e D a l b e ”, s t u d i u î n
„Orizonturi”, Galaþi. Anul II.
Nr.12. Martie, 1940.
„Florile Dalbe”. Anul I, Nr.6, 15
martie 1919.
Idem. 1-11 iunie 1919.
Idem. 1-11 octombrie 1919.
Ibidem. 1 noiembrie-15 decembrie
1919.
„Florile Dalbe”. Anul I, nr.10-11, 115 iunie 1919.
G. Pallady. Interviu acordat lui G.
Nedelea, din „Scrisul Nostru”.
Anul I. Nr.11. 1929.
„Þara de Jos”, revistã bârlãdeanã
în Bucureºti.
Tot la Bârlad, Academia a patronat
expoziþiile de picturã ale
talentaþilor pictori bârlãdeni: G.
Portase, I.N. Peiu ºi Cristea
Ionescu, astãzi profesori de liceu.
„Graiul Nostru”. 1925, p.102.
„Þara de Jos”. 1942, p.231.
„Scrisul Nostru”. Martie, 1929,
p.6.
„Balamucul”, în „Graiul Nostru”.
Nr.2, p.18.
„Graiul Nostru”. 1925, p.94.
Idem, p.147.
Idem, p.168.
Ibidem, p.150.
Ibidem, p.159.
Ibidem, 1926, p.25-26.

*) Pãstorul Tutovei, revistã lunarã a
Asociaþiei preoþilor din jud. Tutova,
anul V, nr.8-9-10, 1942.
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Mihai Luca

Academia Bârlãdeanã spre centenar

Aniversare - 90
Spicuiri din publicaþii locale
Acum optzeci de ani în urmã, aproape, într-un
editorial al revistei „Graiul nostru. Literatura - Cultura”, G.
Tutoveanu în partea a doua a articolului scria urmãtoarele:
„În afarã de maiorul Tudor Pamfile, acest înþelegãtor adânc
al literaturii populare, ºi preotul Toma Chiricuþã, sufletul
chinuit de nepotrivirile grozave dintre învãþãturile lui Iisus ºi
«realitãþile» vieþii, scriitori mulþi ºi «buni» au împletit la
temelia acestei societãþi, mãcar un strop de luminã din
propriul lor suflet: Nechifor Crainic, I.M. Raºcu, Pamfil
ªeicaru, A. Mândru, G. Taºcã, V. Voiculescu, P. Cancel, Victor
Ion Popa, I. Valerian, I. Buzdugan, George M. Vlãdescu, G.
Gruia, V. Lupu Kostache, M. Lupescu, Maria Grigorescu,
Emil Maur, Grigore Veja, N. Lenguceanu, C. Buzdugan, C.
Criºan, I. Pajurã, Aurel Balaban, Zoe G. Frasin, Natalia Paºa,
G. Pallady, Virgil Duiculescu, I. Paladi, N. Bogescu, Liana
Luncã, I. Vasiliu, G. Alexandrescu, Virgiliu Niþulescu,
Alexandrina Fostini, I. Vicol, G. Ponetti...” ªi articolul de
sintezã continuã pânã la sfârºit astfel: „Iar Alexandru
Vlahuþã, care în 1917 se refugiase în Bârlad sã-ºi
adãposteascã aici mândria rãnitã de nenorocirile rãzboiului,
mi-a spus adesea cã în mijlocul societãþii noastre ºi-a uitat de
multe ori toate amãrãciunile pribegiei...”
Sã remarcãm concizia cu care
surprinde
semnatarul articolului ºi precizia în creionarea celor mai
importante trãsãturi ale preocupãrilor spirituale pentru
ceilalþi doi membri fondatori alãturi de poet, Tudor Pamfile
ºi Toma Chiricuþã, apoi rolul important jucat de Al. Vlahuþã
în primii ani ai „Academiei bârlãdene”.
În sfârºit, finalul este întru totul edificator când ne
referim la condiþiile în care a luat fiinþã ºi s-a desfãºurat
activitatea remarcabilã în aceastã insolitã societate culturalã
decenii de-a rândul, inclusiv în anii unor perioade critice
între cele douã conflagraþii mondiale. „Fãrã statute, fãrã
cotizaþii, fãrã «carnet de depuneri» subliniazã cu pregnanþã
G. Tutoveanu, aceastã societate dãinuieºte numai prin
deplina înþelegere dintre cei care o alcãtuiesc. Pentru cã
nãzuinþele din care s-a nãscut «Academia bârlãdeanã» n-au
fost schimbate prin rãzboi, unitatea culturalã ºi, mai ales, cea
sufleteascã a neamului nostru rãmânând încã o
binecuvântare a viitorului, aceastã societate îºi va continua
cu îndãrãtnicie
modestele-i strãdanii de pânã acum;
neaºteptând decât o singurã rãsplatã: întemeierea unor
asemenea societãþi ºi în celelalte oraºe ale þãrii!...
Sã nu uitãm cã în vremuri de grea cumpãnã «întâi se
ridicã sufletele ºi apoi armele»!” 1) De câtã actualitate se
bucurã aceste dense constatãri nu mai este necesar, credem,
sã aducem alte argumente.
Într-un numãr anterior al revistei „ Graiul nostru”
apãrea în câteva pagini poza „Un an de la dezvelirea bustului
Al. Vlahuþã” cu explicaþia din subsol: „Bustul lui Al. Vlahuþã
dupã dezvelire ºi Societatea literarã «Academia Bârlãdeanã»
iniþiatoarea imortalizãrii marelui poet”.2) „Vlahuþã reînnoitor
al trecutului. Fragment din conferinþa þinutã sub auspiciile
«Academiei bârlãdene»” la Casa Naþionalã din Bârlad3),
precum ºi epigrame „De la ºezãtorile «Academiei bârlãdene»”

semnate de Const. Z. Buzdugan: Poetului G. Pallady care stã
la masa tineretului la un banchet dat de «Academia
bârlãdeanã»:
Volumul tãu «Simboluri» are
Avânturi tinereºti, cum ºtii;
Deci nu mã mir cât eºti de mare
Cã eºti la masa de copii.4)
Un “sonet academic” dedicat «Academiei bârlãdene»
ne introduce în atmosfera ºedinþelor obiºnuite ale
prestigioasei societãþi literare ºi culturale. Sonetul este
semnat de Virgil Niþulescu ºi precede articolul-bilanþ „Dupã
zece ani...” al lui G.Bãicoianu:
Academia noastrã literarã
În fiecare sâmbãtã promite
Sã dea luminii opere menite
Sã minuneze-ntreaga noastrã þarã;
Dar subiectele toate ne-nºelarã...
Aºa a fost sã fie pasã-mi-te,
Deci, bade Tutovene, taci ºi-nghite
Cu gândul la poetul ce-o s-aparã.
Cât despre noi, la fel ni e menirea;
Tãcând chitic, pe-un scaun la o parte
Tot timpul cât se lãfãie citirea,
Ni-i turta dulce, cea mai bunã carte,
ªi înghiþim ºi noi, cât cu putinþã...
ªi mulþumiþi, plecãm de la ºedinþã.”5)
La începutul sintezei lui G. Bãicoianu citim
urmãtoarele: sunt zece ani de atunci - pe la începutul lui mai
1915 - când, în Bârlad, trei suflete îmbãtate de frumos ºi
dornice de muncã pentru «mai multã luminã», G. Tutoveanu,
maior Tudor Pamfile ºi preot Toma Chiricuþã, la ideea plinã
de îndemn a primului, au pus temelia unei societãþi literare,
refãcând vechiul mãnunchi literar ce a fost odinioarã în jurul
revistei «Fãt Frumos». Dar «un hâtru bun de glume» din ei,
i-a spus într-o doarã «Academie bârlãdeanã»; ºi «academie»
azi, «academie» mâine..., «Academie bârlãdeanã» i-a rãmas
numele.
Informaþia avea sã fie ºi mai completã patru decenii
de la înfiinþare, când G. Tutoveanu preciza: „Data exactã 1
mai, sã întemeiem o societate unde sã ne putem comunica
ideile ºi sã ne amestecãm expansiunea sufleteascã”6)
Într-o „Pledoarie” în versuri cu un pronunþat accent
ironic faþã de unii membri marcanþi ai „Academiei
bârlãdene” T.F.Fir. în vreo 19 catrene reuºeste sã evoce
momente remarcabile, specifice, din activitatea societãþii 7)
Intrarea în Academie cunoºtea un anume fast ºi
constituia un moment important al vieþii ºi activitãþii celor
care deveneau membri, aºa cum rezultã ºi din cererea în
versuri adresatã preºedintelui, „Maestre” ºi având în loc de
timbru un „Catren” ironic despre arhicunoscuta jenã
pecuniarã a poetului.
Cererea semnatã cu semnul întrebãrii, ? (sic!)
primeºte o „Rezoluþie” tot în ton epigramatic, semnatã de G.
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Tutoveanu. Autorul, nimeni altul decât Virgil Niþulescu.
Amãnunte despre atmosfera din Academie... aflãm ºi
în „Cronica rimatã” la o ºedinþã a «Academiei Bârlãdene» la
care asistã „Primarul însuºi binevoitor”, cronicã semnatã
Micul Gherier ºi încheiatã astfel:
„Urmeazã-n fine muzica divinã
La care nu-i nimic de criticat,
Pe Schubert Re Major l-am ascultat
Cu toþii, într-o liniºte deplinã”...
Printre documentele în care se salutã într-un mod cu
totul original înfiinþarea societãþii literare este ºi scrisoarea
adresatã de profesorul universitar Ion Bianu unuia dintre
fondatori, primul ei preºedinte:
“Prea Stimate Domnule Tutoveanu,
Iartã-mã cã þi-o spun: prea eºti pretenþios. Vrei sã
faci un lucru aºa de frumos ºi de luminos ºi de înãlþãtor, cum
este «Academia Bârlãdeanã», ºi nimenea sã nu þipe, sã nu
mârâie, sã nu latre???
Dar ai uitat, umblând cu gândul spre stele, cã eºti cu
picioarele pe pãmânt?... ªi cã aici jos, este ºi noroi ºi pe lângã
ºi afarã de flori, sunt ºi buruieni, unele înþepãtoare, altele
contra parfumate?... cã sunt omizi care se urcã pe flori... cã
pe lângã nufãr sunt ºi broaºte care orãcãiesc în felul lor???
ªi vorba celui mare între cei mari:
«Non ragionar di loro, ma guarda... e passa!»”8)
Am insistat asupra unor aspecte ale celui de al
zecelea an de existenþã a Societãþii literare aniversate, 1925
pentru cã în acest deceniu s-a afirmat în modul cel mai
pregnant o seamã de scriitori ºi intelectuali valoroºi, cum
avea sã remarce Gh. Vrabie în lucrarea sa:
„Aceastã tendinþã specific bârlãdeanã a fost adâncitã
ºi mai mult în epoca post-belicã. E vremea «faimoasei»
societãþi «Academia Bârlãdeanã». Înjghebatã încã de prin
1915 de G. Tutoveanu, Tudor Pamfile ºi preotul Toma
Chiricuþã, cu o viaþã de scurtã duratã în timpul rãzboiului
ajunge ca prin 1925 sã trãiascã o epocã de mare glorie.
În jurul iniþiatorului ei care, ca ºi solitarul de la
Maillane s-a legat de oraºul copilãriei lui, roiesc talente unele
mai mari ca altele. De la Voiculescu, Victor Ion Popa, G.M.
Vlãdescu, M. Lungeanu, Iuliu Sãvescu, la George Pallady,
Virgil Duiculescu, G. Ponetti, Mircea Pavelescu, Nedelea,
Ursu, Damaschin, Cosma..., unii - talente formate, alþii înmuguriri ce aveau nevoie de cãldurã ca sã înfloreascã”9).
Despre «Academia Bârlãdeanã» pentru perioada
1915-1957 întâlnim “studii, rememorãri, documente ºi
inedite” într-un numãr apreciabil de pagini, 255, în partea I a
volumului Bârladul odinioarã ºi astãzi. Oameni ºi fapte. Vol.II,
sub redacþia lui Romulus Boteanu. Într-o intervenþie viitoare
sperãm sã poposim mai mult ºi asupra acestor surse ca ºi a
altora. Pânã atunci dorim ca ilustra «Academie Bârlãdeanã»
sã dãinuiascã decenii ºi secole într-un crescendo continuu.
Note:
1. Graiul nostru, I, nr.9-10-11, Bârlad, nov. 1925, pp.113-114.
2. Graiul nostru, I, 7-8, sept.-oct.1925, p.88. La pp.86-87 este
ºi „Al. Vlahuþã, îndrumãtorul” (fragment de conferinþã la
dezvelirea bustului sãu la Bârlad).
3. Op. cit., p.102.
4. Op. cit., p.94. ªi asemenea epigrame mai sunt semnate
de Vasile Voiculescu, G. Milly-Mileanu ºi dr. Virgiliu

Niþulescu. O reproducem pe cea a acestuia din urmã:
Unei epigrame care miroase a droguri farmaceutice:
Te-nºeli, iubite anonim;
Nu moare-a noastr-„academie”;
Cãci niciodatã nu-i prescriu
Reþete la vreo spiþerie. (p.147).
Acelaºi autor dedicã un „sonet academic” Academiei
Bârlãdene (p.151).
De altfel epigrama ºi poezia cu formã fixã se cultiva cu
predilecþie în cadrul societãþii. De la G. Tutoveanu ºi V.
Voiculescu, de la G. Nedelea ºi Virgil Duiculescu, de la George
Constandache ºi A. Mândru ºi pânã la regretaþii G.G. Ursu ºi
Cezar Stegaru... ºi mai ales pânã la eminentul om de culturã
ºi poet, preºedintele de onoare al Academiei Bârlãdene
omagiat într-o atmosferã cu totul remarcabilã în ziua de
Florii, anul acesta, la împlinirea vârstei de 70 de ani, C.D.
Zeletin.
Frecvenþa cu totul deosebitã a acestor specii la un mare
numãr de poeþi ne-a determinat sã propunem Fundaþiei
Culturale “Dr. Constantin Teodorescu” sã publice o asemenea
antologie.
5. Graiul nostru, I, 9-10-11, nov. 1925, p.151.
6. Istoria Bârladului, I, 2002, p.346.
7. Graiul nostru, I, 9-10-11, nov. 1925, pp.154-156.
8. Graiul nostru, I, nr.12, dec.1925, p.166.
“Infernul”, Dante, cap.III, versul 51: Nu te potrivi lor:
priveºte-i numai... ºi treci înainte.
9. Op. cit., p.161. Cei trei gherieri erau Iuliu ºi Virgil
Niþulescu ºi Victor Ion Popa, nume dat de profesorul
universitar P. Cancel fraþilor doctori Iuliu ºi Virgil
Niþulescu pentru cã mobilizaþi pãstrau întotdeauna o
þinutã militãreascã (p.159). Iuliu Niþulescu de la a cãrei
naºtere se împlinesc 110 ani ºi 30 de ani de la moarte
este medicul, nãscut la Bârlad, prof. univ. la Iaºi.
Cercetãri asupra metabolismului glucidic. Lucrãri:
„Patologia generalã”, „Reflexele condiþionate”, „Cercetãri
de fiziopatologie”. Academician. Cf. DEI, Ed. Cartier,
1999.

Cãrþi primite la redacþie
* „Ion Creangã” - Revistã de limbã, literaturã ºi
artã popularã - ediþie anastasticã, vol. I (1908-1909),
vol. II (1910), Vaslui, 2004.
* Lucian-Valeriu Lefter, Zãpodenii, vol. I, Iaºi,
2004.
* Gheorghe Lupaºcu-Suhuliþianu, Glorie ºi
declin, Editura Ars Longa, Iaºi, 2004.
* C.D. Zeletin, Nu-i mai ajunge sufletului...,
Editura Sfera, Bârlad, 2005.
* Petruº Andrei, Mierea din trestii de
cuvânt, Ed. Sfera, Bârlad, 2005.
* Spiridon Popescu, Îngeri între scaieþi, Ed.
Ager, Tg. Jiu, 2004.
* Dumitru Nedelea, Pelerinaj printre
orologii, Ed. Noel Computers, Ploieºti, 2001.
* D.Sîrghie, A-nflorit mãtrãguna, Ed. Alutus,
Slatina, 2003.
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Zâna Tãmãºanu

Amintirile ne cheamã...
Toamnã... Început de octombrie...
Întâlnire de promoþie! Întâlnire de
suflet... Întâlnire cu colegii ºi întâlnire
cu domnii profesori - câþi au mai
rãmas dupã 35 de ani de la absolvirea
liceului.
Emoþie... freamãt... strângeri de
mâini ºi îmbrãþiºãri.
Se intrã în sanctuarul liceului cancelaria. De data aceasta cei
aºteptaþi sã intre pe sub un tunel de
flori nu mai sunt bobocii din primul an
de liceu, ci domnii profesori profund
impresionaþi de gestul învãþãceilor.
Pãcat... Nu mai sunt toþi! Dar ºi din
cei rãmaºi se pare cã cineva nu a ajuns
încã - Ba da! În ultimul moment apare
rapid, vioi, cu mersu-i caracteristic, cu
zâmbetul pe chip. Da! Aþi bãnuit! Este
dl. profesor CONSTANTIN PARFENE.
Se face prezenþa, se þin alocuþiuni
de cãtre foºti elevi, de domnii profesori.
Ia cuvântul ºi dl. profesor Constantin
Parfene. Îi sunt sorbite fiecare din
propoziþiile spuse - joc al fanteziei ºi
imaginaþiei, al celui ce mânuieºte cu
uºurinþã cuvintele, dar ºi condeiul. Mie
îmi creºte inima de bucurie - este de-al
meu, e consãteanul meu!
Dupã prima parte a festivitãþii se
fac poze în faþa liceului. Ne ducem la dl.
profesor, îl salutãm - eu ºi soþul meu, a
cãrui întâlnire de promoþie este,
dumnealui se bucurã sã ne revadã ºi
facem împreunã o pozã.
La câtva timp, când sosesc pozele
îmi iau inima în dinþi ºi mã hotãrãsc sã-i
trimit ºi d-lui profesor una ºi sã-i scriu o
scrisoare prin care sã-i transmit urãrile
de rigoare cu ocazia sosirii sãrbãtorilor
de iarnã, dar mai ales sã-i mãrturisesc
toate sentimentele ce le-am avut pentru
d-lui ºi pe care niciodatã nu am
îndrãznit sã i le spun, nu numai din
timiditate, ci mai ales dintr-un profund
respect ºi veneraþie a unui om simplu
faþã de unul învãþat, a unui ºcolar faþã
de dascãlul sãu, lucru observat din ce în
ce mai puþin la generaþiile actuale, din
pãcate.
L-am asigurat pe dl. profesor de
toatã admiraþia ºi dragostea (a se citi
respectul) din partea unei foste
consãtence pe numele de fatã - Zâna
Berescu, cãreia i-a fermecat copilãria
ºi adolescenþa, când alãturi de ceilalþi
intelectuali ai satului: fraþii
Antonovici, fraþii-verii Butnariu,

Sâmbătă, 2 octombrie 1999, orele 15,
în partea de nord a Liceului “Mihai Eminescu”
din Bârlad, la 35 de ani de la absolvire:
Constantin Parfene,
Zâna şi Constantin Tămăşanu
(de la dreapta la stânga).

surorile Bãbâi, surorile Anton º.a.
p a r t i c i p a u l a 15 a u g u st l a
sãrbãtoarea ºi hramul satului
BOGDANA (sat mare rãzãºesc, cu
oameni gospodari, ce a dat mulþi
învãþaþi þãrii), când noi, copii, îi
priveam încântaþi dorindu-ne ca peste
ani sã ajungem ºi noi oameni mari învãþaþi.
Doream sã ne bucurãm de acelaºi
respect ca d-lor, care atunci când se
prindeau în horã, ceilalþi tineri ºi
oameni se dãdeau la o parte ºi-i priveau
cu admiraþie cum dansau.
Peste ani, când am ajuns în liceu
ºi-am citit romanele lui Liviu Rebreanu,
în care descria hora satului, am retrãit
aievea scenele din copilãrie.
Anii au trecut, mulþi dintre copiii
de atunci am terminat câte o facultate,
iar din când în când ne mai întoarcem
în sat, însã vremurile s-au schimbat,
obiceiurile s-au mai pierdut, respectul
s-a mai dus... nimic nu mai este cum a
fost, am rãmas doar cu nostalgia
sãrbãtorii de altãdatã.
Aceleaºi sentimente i le-am
transmis d-lui profesor ºi ca fostã elevã
a Liceului unde a predat ºi pe care l-a
condus, cu regretul cã nu l-am avut

profesor la clasã. Viaþa a fãcut ca,
totuºi, un pic sã mã simt eleva sau
studenta d-lui, când am dat examenele
de definitivat, gradul al II-lea, de
perfecþionare, cãci între timp,
îndrãgind literele, am ajuns profesoarã
de limba ºi literatura românã.
L-am felicitat pe domnul profesor
pentru fiecare succes pe care l-a avut în
cariera d-lui, cucerindu-l treaptã cu
treaptã ºi cã pentru mine a fost ºi
rãmâne un exemplu, un model demn
de urmat. I-am destãinuit cã ori de câte
ori am avut ocazia sã evoc anumite
personalitãþi bârlãdene - în perioada
1983-1990 am fost director al Bibliotecii
municipale „Stroe S. Belloescu” Bârlad,
ºi am avut numeroase ocazii sã fac
astfel de evocãri - „m-am mândrit” cu
d-lui.
Nu am scris scrisoarea pentru a
aºtepta vreun rãspuns, ci cu
mulþumirea cã am fãcut o bucurie unui
om, apreciindu-i munca de o viaþã, dar
nu micã mi-a fost mirarea ºi surpriza
când la 30 decembrie 1999, ca o
încununarea a anului ce tocmai se
încheia, am primit o scrisoare de la dl.
profesor, de vreo patru pagini - cu un
scris mãrunt ºi îngrijit, asemeni
scrisului eminescian ºi în care-mi
mãrturisea o mulþime de lucruri despre
viaþa ºi activitatea domniei sale.
Îmi îngãdui sã o reproduc ad
litteram, întrucât este un adevãrat
testament, dar, cred, ºi o premoniþie
a ceea ce avea sã i se întâmple, ºi
prezintã plinul vieþii unui om, ce avea
atâtea de fãcut, atâtea planuri de dus la
capãt... dar dl. profesor a vrut sã
înceapã noul mileniu dincolo, între
stele, de unde vegheazã probabil
asupra celor dragi.
Iaºi,
28 dec. 1999
Dragii mei prieteni
(ºi consãteni)
Am primit felicitãrile voastre, care
m-au bucurat nespus, ca ºi scrisoarea
Zânei. Vã mulþumesc din inimã pentru
rândurile trimise, care m-au transpus,
imaginar, în satul moºilor ºi strãmoºilor
noºtri. N-am mai fost cam demultiºor în
Bogdana, dar, de câte ori mã duc, trãiesc
puternice emoþii, nostalgia
copleºindu-mã. În primãvara anului ce
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N. Iorga.
Îmi aduc foarte bine aminte de tine,
Zâna, de pe când erai elevã. ªi soþia mea
te ºtie, i-ai fost elevã. Când te-a vãzut în
fotografie, imediat a spus, surprinsã,
„mi-a fost elevã, la Bârlad”. ªi soþul tãu
îmi este cunoscut. Numele de familie
Tãmãºanu îmi este destul de familiar.
Întâlnirea seriei voastre din
octombrie 1999 a fost foarte reuºitã. Mi-a
produs o mare plãcere întâlnirea cu
atâþia ºi atâþia foºti elevi, atmosfera de
bucurie ce a dominat-o. Mulþumesc mult
pentru fotografia trimisã. Este foarte
reuºitã. Mã bucur cã sunt împreunã cu o
consãteancã, ajunsã ºi ea profesoarã de
CONSTANTIN PARFENE

vine, îmi propun sã mã duc, negreºit, la
baºtinã, sã mai vãd casa în care m-am
nãscut (acum devenitã sediul primãriei
comunale). Mai am, acolo, o nepoatã, la
Suceveni ºi cumnatul, Alex Anton, care a
ajuns la vârsta de 94 de ani. Aveþi
dreptate când scrieþi cã satul de astãzi nu
mai este satul Bogdana de altãdatã. S-au
cam stricat ºi frumoasele obiceiuri din
trecut, care mie mi-au încântat copilãria
ºi primii ani ai adolescenþei. Evoc, cu
dragoste, satul natal, anii copilãriei cu
ghiduºiile ei, personalitãþi ridicate din
Bogdana (Episcopul Iacov Antonovici,
prof. Th. Moroºanu, din Verdeº, pe
bunica lui Iorga (Iaca MiclescuArghiropol), pe Iorga însuºi, pe care l-am
cunoscut, în casa tatãlui meu, pe când
aveam vreo ºapte ani, ºi multe alte
personalitãþi ale culturii noastre
(academicieni, profesori universitari,
scriitori, regizori, actori) cu care am fost
în corespondenþã. Cartea se intituleazã
Caleidoscop memorialistic-epistolar
(2 volume), este tehnoredactatã pe
computer ºi, acum, sunt în cãutarea unor
sponsori pentru a o tipãri. Am unele
promisiuni din Bârlad (prof. El. MonuDiaconu), dar, în ultima vreme, n-am mai
primit nici un semn din pãrþile acelea.
Oricum, cartea e scrisã, ºi când va apare
(fie ºi postum - sã nu zic într-un ceas rãu)
va stârni interes, sunt sigur, iar pentru
bogdãneni va fi un prilej de poetice
rememorãri ºi, poate, ºi unul de a se
mândri cã satul lor are un trecut
îndepãrtat, atestat de vechi documente
purtând peceþi domneºti, despre care a
vorbit, cu dragoste, însuºi marele învãþat

CALEIDOSCOP
MEMORIALISTIC - EPISTOLAR
Vol. I

ACADEMIA BÂRLĂDEANĂ
Editura SFERA

limba românã, ca ºi mine, ºi care a
rãmas, în continuare, cu o nedezminþitã
dragoste faþã de plaiurile natale. Familia
Berescu mi-e bine cunoscutã. Dacã tatãl
meu ar mai fi în viaþã, mi-ar oferi detalii
amãnunþite despre familia Berescu ºi
despre alþi bogdãneni pe care i-a avut
elevi. Tata i-a învãþat carte pe mai toþi
bogdãnaºii, care se aflã mai toþi la o
înaintatã vârstã, sau nu se mai aflã în
viaþã. ªcoala (clãdirea) actualã a ºcolii
(localul vechi) a fost construitã, în ultimii
ani ai secolului al XIX-lea, pe când
bunicul meu, Mihai Parfene, era
primarul comunei. Episcopul Iacov
Antonovici scrie elogios despre el, în
Istoria comunei Bogdana (Bucureºti,
1906). Dintr-o scrisoare adresatã mie de
unul dintre fiii episcopului (Vasile
Antonovici, fost avocat la Huºi), am aflat
cã noi am fi rude cu familia Antonovici.
Public, în cartea menþionatã, mai multe
scrisori de la Vasile ºi Cicerone
Antonovici (fii ai episcopului).
Scrisoarea voastrã m-a bucurat ºi

dintr-un alt motiv. Nu e bucurie mai
mare pentru un dascãl (fie el de orice
specialitate) decât aceea provocatã de
faptul cã elevii lui îºi amintesc cu plãcere
de el, cã îi urmãresc activitatea, cã se
bucurã de înfãptuirile lui. M-am strãduit,
în cariera mea, sã nu-mi dezamãgesc
elevii. Mi-am iubit profesia, am
exercitat-o cu pasiune ºi mã bucurã
fiecare succes obþinut în viaþã de
fiecare elev al meu. Dupã cum ºtiþi,
am mulþi elevi care au devenit
personalitãþi ale culturii noastre,
matematicieni, doctori, profesori,
ingineri, scriitori (ex. Cezar Ivãnescu,
Oct. Stoica, Lucian Vasiliu, Viorel
Dinescu, Simion Bogdãnescu - atâþia ºi
atâþia alþii), pe care îi evoc în cartea mea.
De la 2 oct. 1999, sunt pensionar,
dupã 47 de ani de activitate neîntreruptã
pe tãrâmul ºcolii ºi al cercetãrii
ºtiinþifice. Dar sã ºtiþi cã nu stau
degeaba. Continui sã studiez, sã
scriu. Peste câteva luni, îmi va apare
cartea Problematizarea ºi studierea
literaturii în ºcoalã - aspecte
teoretice ºi experimentale, la Editura
Universitãþii „Al. I. Cuza”, Iaºi - o carte
la care colaboreazã ºi Bârladul, printr-o
profesoarã de lb. românã. Am terminat
de redactat un studiu intitulat M.
Eminescu - note despre stilul
publicisticii sale (ºi umblu pe la edituri
sã-l pot publica, acum, cu prilejul anului
Eminescu (2000); e pe terminate un
volum de articole ºi studii, intitulat
Miscellanea (de fapt vol. al II-lea),
lucrez la o serie de articole despre poezia
religioasã a unor scriitori (clasici ºi
contemporani). Numai de mi-ar da
Dumnezeu sãnãtate ºi putere de muncã
sã pot continua pe aceastã linie. Dar, cu
urãrile voastre trimise prin scrisorile de
felicitare, cred cã mã voi menþine pe linia
de plutire. Pe la facultate mã duc mai
rar, deºi s-a tras de mine sã mai þin ore.
N-am mai acceptat, pentru cã nu prea
mai sunt în formã fizicã, ºtiindu-mã un
ins care trãiesc, cu orice fibrã a mea,
adevãrurile comunicate studenþilor.
Dragii mei foºti elevi, cred cã v-am
plictisit cu vorbãria mea (aºa-s bãtrânii,
au chef de sporovãialã, mai ales când li
se vorbeºte despre anii de altãdatã). De
aceea, am sã închei, asigurându-vã de
întreaga mea simpatie ºi urându-vã, la
rândul meu, sãnãtate ºi
La mulþi ani!
Constantin Parfene
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Ioan Nãdejde. Teza d-lui A. I. Philippide
Încercãri asupra stãrei sociale a poporului român în trecut de A. I. Philippide
Iaºi, 1881
Se ºtie cât de neînsemnãtoare sunt de
obicei tezele licenþiaþilor, mai ales la noi, cu
bucurie, însã ne vedem îndreptãþiþi a spune
cã teza de care ne ocupãm, face excepþie în
bine.
Dl. autor se încearcã a face cunoscutã
starea poporului român în trecut,
sprijinindu-se pe poezia popularã ºi pe
documente.
Dl. auditoriu admite douã perioade în
privinþa timpului compunerei poeziilor
populare. Una din acele perioade a produs
numai balade, alta balade ºi doine. Prin
urmare baladele culese pânã acuma le
desparte în douã grupe. Cea mai veche din
acestea ieste acea care cuprinde pe acele
cãror le corespund doine. Pentru a dovedi
aceastã idee, Dl. Ph. aratã cã în mod firesc
poeziile epice (baladele) sunt mai vechi
decât cele lirice (doinele), prin urmare
baladele fãrã doine corespunzãtoare ar fi
mai vechi.
Altã dovadã mai gãseºte D-sa în faptul
cã una din baladele cu doine
corespunzãtoare, a lui Codreanu, se
compune pe timpul lui Alexandru Iliaº la
începutul secolului al XVII-lea. Baladele
care seamãnã cu a lui Codreanu trebuie sã fi
fost compuse ori de atunci încoace, ori în o
perioadã anterioarã. Ipoteza din urmã nu se
poate admite de vreme ce balada lui
Codreanu a fost compusã în perioada a doua
a istoriei noastre, perioadã foarte deosebitã
de acea din secolele XIV, XV etc., ºi toate
celelalte care samãnã cu dânsa trebuie sã fi
fost compuse în aceeaºi perioadã. Dar
tocmai baladelor asemãnãtoare cu a lui
Codreanu le corespund doine, deci baladele
cu doine sunt mai noi.
Chiar starea socialã descrisã în
baladele fãrã doine ne dovedeºte cã sunt
cele mai vechi. În adevãr întâlnim boieri ca
Toma Alimoº, care duc viaþã rãtãcitoare ºi
se poartã ca egali cu hoþomanii timpurilor.
Apoi acei boieri sunt români ºi nu greci.
Apoi un fapt neobservat de Dl.
auditoriu ºi care vine tocmai în sprijinul
ideei D-sale ieste cã balada lui Mihu care
face parte din grupa întâia trebuie sã fi fost
fãcutã cam pe timpul lui ªtefan cel Mare, pe
când haiducea Mihul. Adecã prin secolul al
XVI sau ceva mai târziu. Prin urmare, dacã
unele balade cu doine se grupeazã în jurul
baladei lui Mihu ºi altele în jurul celei a lui
Codreanu ºi dacã data existenþei eroilor
Mihu ºi Codreanu este cunoscutã, nu încape
îndoialã despre vechimea relativã a celor
douã grupe. Cele ce seamãnã cu a lui Mihu

ne oglindesc starea socialã dinaintea
secolului al XVII ºi cele ce samãnã cu a lui
Codreanu ne oglindesc pe acea din veacurile
urmãtoare.
Dl. Philippide caracterizeazã epoca
celor mai vechi balade prin faptul cã
proprietatea nu era concentratã în mâinile
marilor proprietari. Pãmânturile domneºti
erau nemãsurat de mari. Unii voinici
rãtãcitori încercau a pune mâna pe pãduri
ºi poiene ºi a se face stãpâni, dar asemenea
pretenþii nu erau þinute în samã. În adevãr Stoian Popa zise Pãunaºului, care se
pretindea stãpân pe poiene, cã pãmântul
nu-i nici al unuia nici al altuia, ci al lui
D-zeu.
Lãcomia boierilor nu se întinse încã
asupra rãzeºilor, cãci era pãmânt slobod,
uºor de luat de la Domni.
Vitejia acestor oameni era mare ºi
prãdãciunile lor, dreaptã rãsplatã pentru ale
Tãtarilor, se întindeau pânã în Crim.
Femeia chiar iubea mai mult de cât ori ce
vitejia...
În epoca baladelor mai nouã þara este
schimbatã. Domnii nu mai au moºiile cele
întinse, totul a intrat în mâinile boierilor,
cari-s atât puternici în þarã ºi egali cu
Domnul. Ura cea mai neîmpãcatã se
nãscuse între boieri (mai toþi venetici) ºi
þãrani. Haiducii împlu codrii ºi pradã fãrã
milã pe boieri etc. În privinþa familiei se
vede de pe poezie, cã deºi bãrbaþii se arãtau
linguºitori ºi iubitori înainte de însurare, pe
urmã cuprinºi de nãcazurile vieþii se fãceau
aspri ºi liniºtea familiei nu putea sã existe.
În partea a doua unde studiazã
proprietatea dupã actele publice, gãsim fixat
timpul de când s-a început îngenunchierea
þãranilor ºi mijloacele prin care au pus
boierii de la început mâna pe dânºii.
Documentele vechi din veacul al XIV ºi
XV aratã cã Domnul avea proprietãþi foarte
mari, din care dãruiau cui vroia. Toate
moºiile marilor proprietari fuseserã
proprietãþi domneºti.
Apoi combate pe Cantemir ºi aratã, cã
satele domneºti nu erau sate de vecini, ci de
rãzeºi; cã domnul putea dãrui acele sate
pãstrându-ºi dreptul de a lua tot pentru sine
ºi mai departe birul ºi de a pretinde felurite
slujbe de la locuitori; ori cã putea ceda ºi
aceste drepturi tot boierului ºi chiar cu
dreptul de judecatã localã.
Deodatã nu simþeau rãzeºii
deosebirea. Cãci în adevãr, în loc sã
plãteascã bir lui Vodã, îl plãteau unui boier,
în loc sã facã slujbe lui Vodã, fãceau

boierului, în loc sã-i judece Vodã, îi judeca
boierul. Apoi de pãmânt nu duceau lipsã,
cãci satul era destul de mare ºi nu li se
neagã dreptul nici la imaº, nici la pãdure.
Negreºit cã nici nu aveau ce face
boierii cu pãmântul neîntrebuinþat de
rãzeºi, cãci cine era sã li-l lucreze.
Cum au ajuns boierii sã-ºi robeascã pe
þãrani?
În timpul rãzboaielor negreºit cã putea
pãþi multe pagube soldatul, dar cel puþin
rãmânea dator tot lui Vodã, care putea sã-i
dea pãmânt, sã-i ierte datoriile etc., în
sfârºit, cât ar fi fost Vodã de pãrtinitor tot
mai uºor era rãzeºului când avea a face cu
dânsul. Dar îndatã ce o aristocraþie lacomã
a ajuns atotputernicã atunci rãzboiul a fost
o adevãratã nenorocire. Boierul s-a folosit
de nevoile þãranului pentru a ºi-l supune,
folosindu-se de drepturile ce i se acordase
de Domni asupra rãzeºilor din satul dãruit.
Aristocraþia a ajuns puternicã mai ales
dupã cãderea dinastiei Muºeþeºtilor, adicã
dupã stingerea familiei lui ªtefan cel Mare.
Domnul ales nu putea sã se priveascã drept
unul cu mult mai pe sus de boieri ºi trebuia
sã se aºtepte la detronare ori la omor, dacã,
nu le-ar fi intrat în voie. Atunci au luat ei
toate pãmânturile domneºti ºi s-au pus pe
robitul þãranilor. Astfel au ajuns din rãzeºi,
vecini sau rumâni.
Dl. Ph. aratã cã ar fi o greºalã, dacã am
crede cã Mihai Viteazul a robit pe þãrani,
acest Domn a recunoscut numai printr-un
act un fapt îndeplinit.
Se înþelege cã s-au fãcut sate ºi cu
oameni veniþi din þãrile vecine, dar tot mai
multe au fost populate de urmaºii vechilor
proprietari mici.
Un lucru e de mirare, cum au mai
scãpat ºi pânã în zilele noastre încã sate
rãzeºeºti.
D-lui Philippide putem sã-i facem
numai singura observaþie, cã adecã sã se
dezveþe cât mai mult de pathosul ºi de
declamarea, care se vede cã þine loc de
ºtiinþã unora din Domnii profesori de la
facultatea de litere.
Altfel, lucrarea D-sale aruncã multã
luminã asupra trecutului nostru ºi ar fi de
dorit sã nu pãrãseascã aceste cercetãri
pentru ca sã contribuie ºi mai mult la
dezgroparea istoriei noastre sociale.
*
„Contemporanul”. Iaºi, I, 21, 18811882, p.781-784. Recenzia aparþine lui Ioan
Nãdejde, care semna cu pseudonimul Verax.
Notã: s-a pãstrat ortografia timpului.
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Lettres dans mon... bloc (de Est)
Vivat Academia, vivant professores! (I)

Dac-ai fi un uriaº ºi-ai sta pe dealul
dinspre Pogana, ar fi de ajuns sã te apleci ca
sã iei în cãuºul palmelor întregul oraº.
Fiind muritor de rând, cobori dealul
abrupt ºi ajuns la poalele lui pe teren plat, te
opreºti „la Toma”. Acolo este crucea
drumurilor: de-o iei la stânga, treci „Podu
Verde” ºi dai în Bd. Epureanu; la dreapta
sunt liceele care au fãcut faima Moldovei de
Jos. Se aflã de-o parte ºi de alta a strãzii. Pe
trotuarul din dreapta circulau elevele de la
„Iorgu Radu”, iar pe cel stâng (spre partea
inimii) domnii elevi de la „Codreanu”. Cele
douã trotuare erau legate de punþile
invizibile aruncate peste stradã din privirile
discret strecurate printre gene, cãci domnii
ºi domniºoarele eleve nu aveau voie sã
foloseascã acelaºi trotuar. Mai mult, pe
strada Regalã, segmentul dintre Bancã ºi
„Farmacia Droc” era interzis preumblãrii
elevilor.
Aºa era în perioada 1938-48. Doctor
Elena Ghenciu (P.N.Þ.), fosta elevã Monta
Armene, îºi aminteºte: „La intrare, d-na
maistrã de lucru Robescu, avea sarcina de a
sta cu rigla pentru a mãsura lungimea
fustelor uniformelor, lungime stas: 40 cm.
de la pãmânt! Tot dânsa verifica (pe timp de
iarnã) dacã nr. matricol era surfilat pe stofa
paltonului... Elevele cursului inferior aveau
datoria de a-ºi împleti pãrul în codiþe
împodobite cu funde bleumarin ce erau
ridicate în dreptul urechilor, ciorapii
trebuiau sã fie tricotaþi ºi mai aveau ºi
obligaþia sã salute elevele din cursul
superior. Ele erau mai „emancipate”.
Purtau ciorapi de mãtase, codiþele erau
înnodate pe ceafã, peste care trona ca un
fluture funda mare, bleumarin”.
Generaþia d-nei doctor a dat examenul
de capacitate degeaba, cãci reforma
învãþãmântului a adus un examen de
selecþie (în cursul superior au trecut puþine
eleve) ºi diversificarea în licee industriale.
Cu reforma, elevele cursului inferior au
pierdut dreptul mult aºteptat de a purta
ciorapi de mãtase ºi de a fi salutate de cãtre
elevele mai mici - ºi evocarea continuã:
„Directorul liceului era d-na prof.
Tuchilã Veronica, cu studii fãcute în Franþa,
care îºi „plimba” elevele prin Paris prin
intermediul fotografilor, a descrierilor ºi a
revistelor editate în lb. francezã pentru care
se fãceau abonamente.
Era o persoanã rasatã, de o mare
distincþie ºi demnitate. Era caldã ºi cu
multã autoritate moralã. Observaþiile erau
fãcute cu subtilitate ºi fãrã a jigni. Purta
rochii închise la culoare ºi ca patã de
culoare ajusta un guleraº alb.
Avea mare grijã ca fetele sã respecte
bunele maniere.
Orele de limba românã începeau cu
rugãciunea „Tatãl nostru” pe care d-na

profesor Busuioc ºi elevele o spuneau
aºezate în genunchi.
Abia dupã rugãciune se saluta clasa ºi
domnea exigenþa dreaptã. Regretul
dumneaei în faþa celor trei greºeli
gramaticale care aduceau corigenþa era
exprimat prin „mãi copile”...
Aproape de suflet mi-a rãmas d-na
prof. Adriana Popovici, „mãmoasã” ºi
ambiþioasã. Pentru dumneaei, elevele
veneau din vacanþã spre a pregãti renumita
echipã de dansuri populare în care fetele “bãieþi” dansau în travesti. Perechea mea
era Zizi (dr. Drãghici).
Dar cel mai mult o iubeam pe diriginta
noastrã, prof. de geografie Bãlãºica Titu,
care ne salva vacanþele de corigenþa la
matematicã intervenind plângând pe lângã
dl. prof. David („Lasã-le sã se bucure de
vacanþã, dã-le un 5, acolo...) Dl. David o
pâra: „Iar a plâns Bãlãºica pentru voi, ce sã
fac, cã n-o pot refuza...” Din dragoste ºi
admiraþie pentr u acest e doamne
profesoare, majoritatea clasei (de profil
uman, de altfel) am urmat: medicinã,
geografie, limba francezã, limba românã...”
O altã fostã elevã a Liceului „Iorgu
Radu”, Cornelia Neculau, pe atunci (în
1950) se numea Cornelia Curelaru, elevã cu
rezultate excepþionale la învãþãturã, primea
drept premiu „Opere” de V.I. Lenin
(probabil spre reeducare, ea fiind fiicã de
chiabur (adicã fiicã de om harnic care
fãcuse din Ocolul Silvic din Palerma
(Trestiana de astãzi) un punct de referinþã
în domeniu). Ce spunea d-na?
Citez: „În vis, uneori mai sunt elevã;
intru pe scara din spate (intrarea elevelor)
caut clasa mea pe care n-o gãsesc. Fãrã sã
vreau ajung pe scara principalã (intrarea
profesorilor) pe care nu aveam voie. De cele
mai multe ori rãmân nedescoperitã, dar
alteori apare secretara liceului, D-na Pavlov,
care cu voce ascuþitã îmi face observaþii.
Ciudat, în realitate nu s-a întâmplat
niciodatã”. De mult timp stabilitã la Berlin,
dna C.N. citeºte „Academia bârlãdeanã”,
cãci publicaþia, ca orice revistã care se
respectã, circulã. Citez : „Am luat iarãºi
rândurile lui Iorgu Gãlãþeanu „Societate
otrãvitã”. Un articol foarte trist, plin de
pesimism ºi durere, mai ales lipsa de
speranþã ºi perspective. Acum ºtiu mai mult
despre politicienii din alte þãri decât atunci
când eram în România. ªtiu mai multe
despre incorectitudinea, narcisismul lor,
despre goana dupã putere ºi bani. Cum
„sângele apã nu se face”, când este vorba
despre poporul român, îmi bate inima mai
repede ºi se face micã, micã. Citind
publicaþiile respective, m-am concentrat ºi
asupra ortografiei ºi anume, am constat cã
am învãþat-o greºit pe d-na Otto (care a venit
sã înveþe cu mine, româna) când se scrie „î”

din „i” sau din „a”. ªi aºa ajung la d-na prof.
Busuioc.
Reîntorºi din refugiu unde am pierdut
tot, am locuit pânã în vara urmãtoare la
fam. Rotaru. Toþi patru într-o camerã. La
limba românã am avut din clasa a III-a pe dna Busuioc.
A fost momentul primei ei degradãri de la cursul superior la cel inferior. Cãrþile
de limba românã nu mai erau bune. Materia
d e p r e d a t a p ã r e a î n „G a z e t a
învãþãmântului” ca ºi textele pe care le
dezvoltam noi, elevele. De exemplu, citat
dupã Stalin: „Scriitorii sunt ingineri ai
sufletelor omeneºti”, sau dupã Lenin:
„Învãþaþi, învãþaþi, învãþaþi”. Literatura era:
„Aºa s-a cãlit oþelul”, de N. Ostrovski.
„Mama” lui Gorki, cãrþi cu partizani ºi eroi
sovietici. Compunerile mele aveau 18-22
pagini. Apoi s-a mai schimbat
Au început temele dupã D. Deºliu, Z.
Stancu ºi altora care pur ºi simplu otrãveau
sufletele copiilor. Þinta erau moºierii,
chiaburii. Toþi erau lipitori, nãpârci,
vampiri ºi trebuiau terminaþi. Când eram în
clasa a IV-a s-a epurat biblioteca ºcolii.
Elevele ultimului an au trebuit sã ajute. Una
din ele a fost prinsã cã avea asupra ei, la
plecare, un volum de Ionel Teodoreanu. A
fost imediat eliminatã.
La predarea literaturii române, d-na
Busuioc, uneori, nu-ºi mai putea stãpâni
lacrimile ºi plângând în faþa clasei, spunea:
„Copii, în timpul meu am învãþat altfel.
Acum, aºa mi se cere, aºa vã spun”. A mai
fost toleratã câþiva ani, apoi mutatã la
ªcoala de meserii ºi, în final, datã afarã din
învãþãmânt. Am auzit cã lucra la sortat
cãrãmizi din casele distruse de rãzboi. N-am
avut curajul sã mã duc s-o vãd. Am mai
întâlnit-o de câteva ori pe Bulevard,
dimineaþa, cu o vãrguþã în mânã, când
ducea vaca la pãscut. Persoana ei degaja tot
atâta demnitate ca ºi în clasã. Era severã,
dar dreaptã. Pentru trei greºeli gramaticale
rãmâneai corigent. De aceea multe eleve nu
o plãceau. Pe strãzile Bârladului umbla un
bãrbat redus la minte care striga:
„Pantaloni de doc”. Cineva, pentru care
probabil cã strugurii fuseserã prea acri, i-a
fãcut rima: „pentru d-na Busuioc”. Omul era
inofensiv, dar nu ºi cel care l-a învãþat. Eu
am iubit-o ºi respectat-o. Nu ºtiu cât de bine
am învãþat limba românã, dar ea mi-a dat
lecþii de tãrie de caracter. Aºa am simþit-o
eu pe d-na Busuioc. Acum, mã duc la
culcare. N-aº vrea sã visez cã sunt elevã...”
Fiecare generaþie îºi are amintirile
dulci-amare legate de timpul când cele mai
mari emoþii erau date de Doamnele ºi
Domnii profesori care ne-au zidit viitorul.
Le suntem datori salutul de recunoºtinþã,
cu mâna pe inimã.
Aprilie 2005
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Petruº Andrei

Spiridon Popescu - „Înger între scaieþi”
(Editura „Ager”, 2004)
Primesc, prin bunãvoinþa domnului
director al Editurii „Sfera” din Bârlad,
charismaticul enigmis t Serghei
Coloºenco, douã cãrþi ale unor autori noi,
pentru mine; este vorba despre poetul
Spiridon Popescu ºi cronicarul modern
Dumitru Sârghie. „Înger între scaieþi”
capteazã atenþia ºi captiveazã cititorul
electrocutându-l, nu cu ºocuri electrice,
Doamne fereºte!, ci cu înalta tensiune a
umorului ºi intensitatea ironiei ºi
sarcasmului. Între parafrazã ºi parodie,
între litanie ºi blestem, între satirã ºi
scurt pamflet, dar ºi cu o undã de duioºie
ºi tristeþe, creaþia liricã a acestui poet
transformã cititorul blazat într-unul
pasionat. Prin mottoul din fruntea
volumului, autorul, aducând în
actualitate pe Bolintineanu, câºtigã de
partea sa atât adevãrul, cât ºi receptorul:
„Guvernanþi nemernici þara noastrã
are/ ªi prevãz prin secoli tot întunecare”.
Este, în scepticismul ºi sarcasmul
poetului adus în pragul disperãrii, un
umor negru, un realism înspãimântãtor,
o obiectivitate ºi o luciditate pe care încã
nu o au analiºtii noºtri politici.
Forma ºi fondul „Text-ament-”ului
sunt argheziene. Ideea moºtenirii
culturale îi aparþine marelui poet; stilul
con-fratelui sãu este desprins din graiul
oltenesc, grai contestat de lingviºti dar
acceptat, „bã, nenicã”, de literaþi.
Volumul conþine douã feluri de lacrimi:
„cu crocodili” ºi „de crocodil”. Prima
parte debuteazã cu un „Raport” adresat
domnului ministru, „general de armatã”
în care autorul cere pedepsirea poeþilor,
singurii „vinovaþi” de rãul mers al tuturor
lucrurilor în þara noastrã: „Ei încurcã
treburile-n þarã,/ Ei ni-i pun în cap
pe-nfometaþi/ Dumnezeii mamii lor! -De-o
varã/ Tot vã spun cã trebuie legaþi”.
De aceea, ºi de multe altele, poetul
Spiridon Popescu este cuprins de
„Tristeþe”; ºi cum sã nu fie, dacã în þara
asta sunt „prea multe semafoare”, „Cum
înverzeºte unul puþintel/ Se ºi-nroºeºte
altul lângã el” (p.10).
Când mai aude câte-o „Rugãciune”,
Dumnezeu rãmâne insensibil. Asemeni
lui Prometeu, autorul liric se ridicã
împotriva divinitãþii pentru cã:
„Trandafirii ni-i lãsaþi cu spini” ºi „Grâul
cu-ntuneric de neghinã”. Departe de a fi
un „biet intrus” între poeþi, Spiridon
Popescu mânuieºte aristocratic sonetul

cu gust de „Migdale amare”. Nu facem
nici o „Confuzie”; Spiridon Popescu este,
sub zâmbetul de suprafaþã, aºa cum
singur o spune, „Foarte trist” de aceea ºi
trimite o „Scrisoare cãtre George
Bacovia, prinþul tristeþii în poezia
românã. Când în sufletul poetului, locul
raiului, se dãrâmã ziduri transformânduse în „Ruine”, atunci în casa sa „e un
cazan cu smoalã”.
De la arghezianul ºi sorescianul
Spiridon Popescu aºteptãm un „Psalm”,
ºi el a venit, tot sub forma unui dialog
cârcotaº cu divinitatea:
„Doamne; dacã m-ai nãscut din
iubire,/ De ce nu mi-ai dat soarta
mielului? Pe miel îl mãnâncã lupul o

datã, ºi gata! - De ce mi-ai dat soarta
omului/ Sã mã mãnânce câinii toatã
viaþa?”. ªi toatã dupã-moartea, adãugãm
noi, dupã ce ai dus „o viaþã de câine”.
S p i r i d o n Po p e s c u e s t e u n
sentimental ºi un romantic lucid,
revoltat, ironic, uneori, persiflând,
criticând, vituperând, alteori, când e scos
din sãrite, înjurând... „Dar poeþii înjurã?,
o sã ne întrebaþi domniile voastre”. „Da,
rãspundem noi, înjurã ºi poeþii dar
numai atunci când, de-atâta lup, prinde-a
muºca ºi oaia”.
Unele catrene au densitatea
epigramei: „Dar Tu m-ai sfãtuit sã fiu
sensibil/ ªi iatã, Doamne, unde am
ajuns:/ Bãrbaþii mã dispreþuiesc în faþã/

Femeile mã-nºealã pe ascuns” („Mi-ar fi
plãcut sã fiu o brutã, Doamne!”, p.46).
Creaþiei „Mi-e viaþa un ocean în gri”
îi mai trebuia un vers, al 13-lea, ºi era
rondel, cã încolo are de toate ºi toate la
un loc îi dau frumuseþe: pe un ton
ºãgalnic, poetul abordeazã o temã (ºi o
teamã) profundã, moartea vãzutã ca
aspiraþie ºi presentiment; Bacovia îºi
anunþa iubita cã „Sunt câþiva morþi în
oraº”; Spiridon Popescu se plânge de
„Perceptorii aceºtia, iubito,/ Au inimi
mai de piatrã ca a ta-/ Pentru cã n-am
putut sã-mi plãtesc întunericul/ Au venit
ºi mi-au pus sechestru pe stea”. Cuprins
de o „Tristeþe” iremediabilã, poetul face
un bilanþ al operei ºi un rechizitoriu
contemporanilor ºi posteritãþii:
„Nu mi-ai adus nici o satisfacþie în
timpul vieþii”, îi reproºeazã poetul
poeziei; nici posteritatea la noi nu se
conduce dupã criteriile valabile în þãrile
civilizate. Nu intrãm în manuale ºi chiar
când intrãm, au alþii grijã sã ne scoatã,
cei care fac regulile jocului ºi ale
norocului.
Un înger, fie ºi între scaieþi, are
curajul de a discuta familiar pânã ºi cu
Dumnezeu: „Ce ai, Doamne, nu þi-e
bine?”.
În partea a doua ne întâlnim cu
altfel de lacrimi, „Lacrimi cu crocodili”.
Un „Cântec post-revoluþionar”
începe cu un blestem: „Gãsi-v-ar boala
rea de politruci”; ºi iatã de ce: pentru cã
„Aþi pus aceastã þarã pe butuci!”. Aferim!
Un „Discurs în Piaþa Universitãþii”
este un îndemn ferm pentru ca mãmãliga
sã mai facã explozie încã o datã; ºi-ncã o
datã: „Nu mai fi, tatã-aºa de mãmãligã/
Ridicã pumnii înspre cer ºi strigã”.
O ironie ucigãtoare la adresa
minerului, nu a aceluia care dã cãrbune,
ci a celuilalt care dã cu bâta: „Tovarãºe
miner, sã ne trãieºti/ Dar nu pentru cã-i
dai cãrbune þãrii/ Ci pentru c-ai venit la
Bucureºti/ ªi ne-ai muiat puþin ºira
spinãrii”. Temele ºi motivele liricii sale
sunt numeroase, dar singurãtãþii (sau
însingurãrii) poetul Spiridon Popescu îi
dedicã cele mai multe poeme.
Cartea se închide, de altfel, redând
poetul singurãtãþii sale.
„Îngere între scaieþi”, mi-a fãcut
plãcere sã te însoþesc o bucatã de drum.
Fii înger mereu ºi demon numai
câteodatã!
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Dumitru Sârghie - „A-nflorit mãtrãguna”
(Editura „Alutus”, Slatina, 2003)
Volumul, închinat mamei autorului,
celei care i-a spus „primele poveºti cu
cãpcãuni”, cuprinde texte publicate în
hebdomadarul „Linia Întâi” din Slatina,
texte care, dupã propria-i mãrturisire,
sunt „cronicele subiective, maliþioase ºi,
pe alocuri, dureros de obiective” ale unui
jurnalist de provincie (dar nu provincial);
articolele sale ilustreazã perioada dintre
2000-2003, o perioadã plinã de „orori ºi
erori” sãvârºite de emanaþii Revoluþiei de
la 1989 din þara noastrã, ºi care „troneazã
ºi astãzi, turceºte, în fruntea bucatelor”.
Articolele de fond atacã fondul
problemelor ºi conþin unele adevãruri pe
care revoluþia ulterioarã a societãþii
româneºti ºi a vieþii politice le-a
confirmat:
„Lãsând la o parte cei 50 de ani de
mizerie comunistã, aº putea spune cã
istoria celor 10 ani (sau 15, n.n.) de
pseudodemocraþie româneascã nu este
decât o succesiune de trãdãri, toate în
scopul de a deturna atenþia poporului de
la bunãstare, capitalism, libertate
deplinã, proprietate...(...) Între aceste
trãdãri, poporul rãtãceºte ºi nutreºte
speranþe deºarte” (p.9).
Textele, unele în acvaforte, având
titluri inspirate ºi previziuni validate,
sunt scrise cu vervã, cu talent, cu maliþie
ºi cu umor.
Mãtrãguna ori mandragora
(Mandragora officinalis) sau beladona
(Atropa belladonna) a inspirat ºi pe
Niccolò Machiavelli în comedia cu acelaºi
titlu.
Scriitor renascentist italian din
Florenþa, ca ºi Dante, nãscut însã mai
înainte cu douã secole, Machiavelli
argumenta în opera sa fundamentalã „Il
Principe” cã în politicã dicteazã
interesele ºi forþa ºi nu considerentele
morale. Ziaristul Dumitru Sârghie are, pe
lângã bogate cunoºtinþe politice ºi
temeinice cunoºtinþe de literaturã
universalã, fiind înzestrat, asemeni
Cassandrei cu darul premoniþiei,
anticipând, cu trei ani, victoria lui Traian
Bãsescu asupra lui Petre Roman, (deºi
„Petricã era cel mai bun!”), ºi obþinerea
mandatului de preºedinte al þãrii, în
2004. Campaniile electorale sunt, cum e
ºi firesc, nesecate subiecte de inspiraþie;
asemeni celebrului pictor spaniol Goya,
autorul scoate în evidenþã ceea ce unii
dintre candidaþi, de regulã cei din partea
puterii, ar vrea sã ascundã: aroganþa,

tupeul, festivismul, pâinea ºi circul,
luptele intestine pentru un ciolan mai
plin de mãduvã, opulenþa...
Revista „Academia bârlãdeanã”,
fiind apoliticã, neavând nici spaþiul
necesar pentru cele ale politicii, ca o
adevãratã „Grãdinã a Maicii Domnului”,
nu poate deveni teren de luptã pe care sã
se înfrunte simpatiile ºi antipatiile
politice, de aceea ne vom abþine sã
comentãm textele din acest punct de
vedere; totuºi, considerãm cã numele
fiicei celui mai mare poet român, dupã
Eminescu, trebuie rostit cu veneraþie,
mai ales cã poetul are sânge albastru, de
oltean. Nu putem fi de acord nici cu

idiosincrazia autorului faþã de
personalitãþile care au dat deja vieþii o
operã ºi operei o viaþã.
Literatura românã nu-ºi poate
permite sã le scoatã din istoria literarã
sau din manualele ºcolare, indiferent de
culoarea lor politicã sau de „pãcatele” pe
care unul sau altul le atribuie lor.
Cititorul, pasionat de frumosul artistic,
ºi care este implicat emoþional citeºte cu
reþinere, dacã nu chiar cu serioase
rezerve, acuzele nedrepte ºi insultele
nemeritate; ziariºtii, poeþii, pamfletarii,
gânditorii aforistici rãmân; oamenii
politici, dupã ce fac rãul pe care-l fac,
trec; cine îºi mai aduce aminte de un X
sau de un Y ajuns, vremelnic, în funcþia
de prim-ministru? Dar de un Marin

Sorescu, de pildã, vor ºti cu siguranþã, ºi
nepoþii noºtri; ºi nepoþii nepoþilor noºtri.
Antipatiile lui Dumitru Sârghie pot fi
simpatiile cititorilor ºi atunci aceºtia lasã
cartea din mânã; or interesul ziaristului
este sã atragã cât mai mulþi cititori, prin
adevãrul scriselor sale ºi prin
obiectivitate, prin spirit de observaþie,
dar ºi prin respectarea adevãratelor
valori; deja ne asalteazã veleitarismul,
impostura, pornografia, lipsa de bungust ºi de simþ estetic...
Suntem însã întru totul de acord cu
pamfletarul Dumitru Sârghie atunci
când afirmã cã, dupã 1989, „Prea au fost
lãsaþi unii sã fure, sã mintã ºi apoi sã
primeascã diplome ºi decoraþii pentru
acest lucru...! Prea ne-au condus ºi
somat: tontul, tâmpul, bulã, haplea,
tândalã, nãrodul, habotnicul, hãbãucul,
neghiobul, nãtãfleþul, gãgãuþã, budalã ºi
ludul!” („Dacã astãzi e luni, mâine e... Ion
Toma”, p.28).
Ne face o deosebitã plãcere sã
scoatem în evidenþã acele fragmente
care ne îndrituiesc sã afirmãm cã în
Dumitru Sârghie avem un scriitor
înzestrat cu talent ºi cu un suflet
sensibil, de poet:
„Cad benefic peste noi sãrbãtorile
de iarnã, iar noi plecãm, mãcar cu gândul
(...) spre Dumnezeu. Ce lumini, ce sfântã
gãlãgie insinuând putinþa de a ne strânge
unul pe celãlalt la piept! Privesc stelele,
prin noi, izvoare împietrite într-un ochi
cristalin, iar de departe se aude un plâns
proaspãt de mamã care-ºi aºteaptã
feciorul în pridvor”. („Suveranitatea
toleranþei creºtine”, p.30).
Cu gândul la obsedantele decenii ºi
la dictatura proletariatului,
transformatã în dictaturã personalã,
scriitorul se opune oricãror forme de
constrângere, dar democraþia prost
înþeleasã este mult mai periculoasã decât
dictatura chiar. Cã românul a fost strâns
în chingi? Dar românul este ca un pui de
vrabie þinut în pumn: dacã îl strângi prea
tare, îl înãduºi; dacã-i dai drumul din
mânã, þi-l mãnâncã mâþa!
Îl mai aºteptãm pe Dumitru Sârghie
cu o nouã carte, care sã treacã ºi
Bârladul, ºi Siretul, ºi Prutul, ºi Nistrul,
dar care sã rãmânã prin respectarea
adevãratelor valori, pentru cã politica,
asemeni pojarului, trece, arareori lãsând
urme, dar cultura supravieþuieºte.
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Victor Sterom

Gânduri de pe muntele apusului
* ªtiu cã iubirea la bãtrâneþe este
mai mult decât primejdioasã pentru cã
pare ultima ºi nu-mi îngãduie iluzia unei
consolãri. Uneori mi se pare cã sunt
iubit numai pentru cã ºi eu iubesc.
Transfer în beneficiul meu sentimentele
pe care le port altora. O iubesc destul de
mult ca sã-i ofer prilejul de a se despãrþi
de mine.
* Nu cred în diminuarea puterilor
mele, ci indiferenþa e semnul cel mai
sigur al bãtrâneþii. N-am sã trãiesc atât
ca sã am timp sã uit toate nenorocirile
cãrora le-am fost victimã ºi martor.
Multe detalii mi-au scãpat. Memoria
mea lucreazã ca o plasã cu ochiuri mari.
Nu reþin decât întâmplãrile care m-au
marcat.
* Primesc bãtrâneþea aºa cum într-o
zi voi primi moartea ca pe o veste rea ºi
urâtã pe care nu o pot evita. N-am sã pot
niciodatã sã cântãresc flacãra unei
lumânãri sau þipãtul unei mame în
dureri de naºtere ori tristeþea din ochii
unui copil. În fiece clipã trãitã sunt izvor
ºi apã curgãtoare. Dar când izvorul va
Inter

seca ºi apa se va usca, voi deveni
amintire fãrã chip ºi trecut fãrã glas.
* Uneori cred cã sunt admirat. Dar
acest lucru îmi dã impresia cã mã
îndatoreazã cu obligaþia de a-i fi aceluia,
aceleia recunoscãtor. Am iubit multe
femei. Dar rãstimpul marilor iubiri a
fost cu precãdere acela, al scrierilor
mele. Când sunt singur, chiar numai
dacã mã gândesc la semeni, e un fel de
a-mi spori teritoriul unui contact cu
lumea.
* Dacã nu trãiesc un sentiment al
morþii sau al tragicului, cred cã nu
existã în mine nici o umbrã de
spiritualitate. Nu-mi amintesc sã fiu
atât de dator semenilor mei pe cât sunt
faþã de mine însumi. Am dat cândva
peste un individ logoreic, dar i-am
închis gura aplaudându-l cu entuziasm lãsate de mine în trecerea ireversibilã
prin viaþã, pe care timpul sã nu le
care poate refuza orice compromis.
acopere ºi sã nu le uite. ªi muribund mã
* Nu m-am cunoscut îndeajuns voi agãþa de cuvinte cu gândul cã aº
decât în binele pe care l-am fãcut putea împiedica astfel moartea, fãrã sã
semenilor mei, cu sufletul mai greu bag de seamã cum mi se topesc
decât trupul. Nu cred cã sunt urme cuvintele în gurã...

Gura satului

El, Stelicã, unicul bãiat al familiei Marinescu în satul de la
gura vãii, este mereu frãmântat la gândul recãsãtoririi.
A fãcut un pas greºit la absolvirea facultãþii ºi acum vrea cu
tot dinadinsul sã îndrepte aceastã greºealã cât mai repede. Înalt,
blond, ochi cãprui, aduce cu taicã-sãu la fizic, iar interiorul este
mai mult al mamei.
Ignorând sfaturile pãrinþilor, a luat una de pe la câmp, care
nu se potrivea cu el. Nu i-a apreciat niciodatã gesturile lui fine de
soþ delicat, nu a vrut în nici un chip sã-l urmeze. Numai ceartã,
numai scandal!
Aceastã incongruenþã sentimentalã ºi temperamentalã s-a
sfârºit în faþa instanþei care a hotãrât despãrþirea.
A fost greu, dar pânã la urmã s-a lepãdat de satana!
E mai bine sã tai rãul de la rãdãcinã cât mai repede. Pãrea
sã urmeze o dramã cu urmãri nefaste.
Gura satului? Zeci de perechi de ochi ºi urechi urmãresc
situaþia nefericitã a tânãrului profesor.
Nu departe, la o paºitã de loc, este familia lui Ionescu B.
Fericitã de Providenþã cu trei fete. Aceiaºi ochi ºi urechi
urmãresc pe Ioana, viitoare soacrã cu trei gineri.
Fiica cea mare, Lili, subþiricã, înaltã, ºatenã, cu ochi mari,
blajini, studentã în ultimul an la medicinã, a fost colegã cu
Stelicã la ºcoala primarã ºi gimnaziu.
Stelicã ºi Lili au fost pregãtiþi de soþii Marinescu la limba
românã ºi matematicã pentru a obþine admiterea în clasa a IXa de liceu.
Acum, dupã experienþa amarã a lui Stelicã, în familiile
Marinescu ºi Ionescu B. se produc frãmântãri ºi neliniºti la

Prozã scurtã

gândul cã o pereche mai potrivitã - Stelicã + Lili - nici cã se mai
poate.
- Stelicã, îi zice mama într-o zi, ce zici de Lili, terminã ºi ea
acum, e de-odatã cu tine, suntem aproape, mai are ºi ea ceva...
- Ce sã zic, mamã, poate n-ar fi rãu. Am sã încerc sã vorbesc
cu ea, am sã-i propun sã facem revelionul la oraº. ªtii mata,
problema trebuie sã plece de la tineri, cã pânã la urmã ei
hotãrãsc în ceea ce priveºte prezentul ºi viitorul.
- Aºa este. De fapt, noi, pãrinþii, ne dãm pãrerea, nu
hotãrâm ca altãdatã când chiar pãrinþii fetei aveau iniþiativa.
Lili ºi Stelicã se regãsesc, îºi apropie tot mai mult ideile ºi
sentimentele, mai cu seamã cã ºi de la familia lui Ionescu B. se
aud niºte vorbe favorabile situaþiei celor doi.
„Ce sã faci, mai cauþi ºi la neam ºi sã mai aibã ºi ea ceva. E
mai bine-aºa”, menþioneazã într-o discuþie cu soþia sa Marinescu,
filologul-amfitrion.
Tinerii îºi fac revelionul în capitala Bãniei ºi se întorc veseli
ºi bine dispuºi. Se viziteazã reciproc din ce în ce mai des. Intrã în
joc ºi pãrinþii care de-acum discutã problema în toate detaliile ºi
consecinþele ei pentru tânãra pereche ºi cele douã familii.
Ochii ºi gura satului? Tot mai mult în miezul problemei.
Lili mai are câteva luni pânã îºi susþine licenþa, iar Stelicã,
profesor în sat, continuã discuþia prin scrisori.
În pofida multor pãreri contradictorii, unele de rea credinþã
venite din cercuri apropiate celor douã familii, la hotãrârea
tinerei perechi se asociazã ºi pãrinþii, stabilindu-se cãsãtoria
civilã ºi apoi nunta.
Gura de rea intenþie a satului? Rãmâne la o parte.
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Doamne, mai opreºte
clipa!
Doamne, mai opreºte clipa,
Pune-i stavilã în cale
Ca sã simt toatã risipa
Binefacerilor tale.
Doamne, înfloreºte-mi teii,
Nu le spulbera averea,
Ca, la flacãra ideii,
Sã adun, din trestii, mierea.
Doamne, pune cânt în ramuri
ªi mai dã-ne ploi cu soare,
Un surâs Tu pune-n geamuri
ªi-n bujorii din rãzoare.
Doamne, Tu mi-ai dat iubire
Din iubirea Ta divinã
ªi mi-ai dãruit simþire
Ca, din inima mea plinã,
ªi-altora sã dau Luminã!

„Eu cânt urcând...”
Privighetoarea ºi cu ciocârlia
Surori parcã erau, dar se certarã:
„A cui e mai utilã melodia,
Aceea sã domneascã peste Þarã!”
Privighetoarea, mai infatuatã,
Spunea cã-ndrãgostiþii o preferã,
Iar sora ei era dezavuatã
Cã melopeea sa-i cam efemerã.
Ea, filomela, e mai citadinã
ªi þine-n plisc spectacolul de galã
Cã este de origine divinã,
Pe când surata ei e cam... ruralã
Cã-ºi duce în câmpie existenþa
ªi cântã bine dar nu-i ascultatã...
„Aºa e, draga mea, dar uiþi esenþa”,
Rãspunse ciocârlia ofuscatã,
„Tu-ncânþi îndrãgostiþii pe-nserate
ªi-n zori din nou þie-þi rãsunã cântul,
Iar trilurile tale-s admirate
De tinerii de pe întreg pãmântul.
Se vede clar cã eºti privighetoare,
Cã te fãleºti, mai spuse ciocârlia,
Dar decât tine-s mai folositoare,
Eu, cu-al meu cânt, fac sã rodeascã glia.
Pe tine vara te-ocroteºte pomul
ªi viersul tu þi-l spui de la rãcoare,
Dar cântul meu înnobileazã omul
Cãci cânt urcând pentru cã zbor... spre
soare!”

Din glasul lor mãiestrele fac artã
Ca sã v-aducã fericire vouã
ªi chiar de, uneori, se mai ºi ceartã,
Dumnezeieºte cântã amândouã!

Copacul care cântã
Creºtea în inima pãdurii
Stejar cu frunte-mpãrãteascã
ªi nu-ndrãzneau sã-l taie furii
Nici trãsnetul sã mi-l loveascã.
De diadema lui bogatã
Se ruºina pânã ºi vântul
ªi nu mai cuteza sã batã,
Ci sta ca sã-l aline cântul
Cã-n fiecare dimineaþã
Când soarele ieºea din mare,
Copacul fremãta de viaþã
De se-auzea în depãrtare.
Veneau strãini din albul munte Cucernici clerici ºi mirenii Divinul cântec sã-l asculte,
Doinit pânã în pragul iernii.
Dar de pe-ntinderea pustie
Ori de pe-ntins noian de ape
Bãtu un vânt de nebunie
Ca nici un cântec sã nu scape.
Cu o nãprasnicã secure
Intrarã, ca o hoardã, hoþii
ªi, din magnifica pãdure,
Cãzurã arborii cu toþii.
Copacul, când simþi cã moare,
Îºi strânse-n rãdãcini pãmântul
Dar reuºirã sã-l doboare
ªi-n geamãt lung se stinse cântul.
În tufãriºuri ºerpi puirã
ªi criptogame veninoase,
Iar înspre cer nu mai suirã
Arpegiile-armonioase.
Trecu un timp; pãdurii moarte
I-au dat, cu chiu cu vai, lãstarii
Ca-n lume ei din nou sã poarte
Ce au ucis, cândva, tâlharii.
Din rãdãcina rãscolitã
Ori mugurii din ramuri frânte,
Printr-o mlãdiþã rãsãditã,
Copacul prinse iar sã cânte.
Lãsaþi-i cântul sã vã-ncânte
ªi pãsãrile cuib sã-ºi facã,
Iar el sã vã binecuvânte,
Altminteri, viaþa vi-i sãracã.

Satira I
De atâta rãu în lume
Simt cu mã-nrãiesc ºi eu...
Sã mã ierte Dumnezeu,
Dar o boalã fãrã nume
Stricã totu-n jurul meu:
Ea ne oþeteºte vinul,
Putrezeºte mãru-n pom,
Face-un darnic-econom
ªi mult mai profund suspinul,
Iar din om face neom.
De ne dã o palmã unul,
Nu-i întoarcem alt obraz
ªi, în loc sã facem haz,
Noi ne punem cu nebunul
ªi, pe foc, mai punem gaz.
Se-nmulþirã bãdãranii,
Ne sufocã pe noi toþi:
ªmecheri, ticãloºi ºi hoþi,
Ne subtilizeazã banii
Clanu-ntreg de mafioþi!
ªcoala nu mai este ºcoalã,
S-au stricat bieþii copii,
De vrei lecþii sã le þii,
Clasa e aproape goalã
ªi, la timp, degeaba vii.
Dar, de spus, ar fi mai multe
Cã îmi vin puhoi în gând
Când vãd oamenii plângând
Însã cine sã-l asculte
Pe nevolnicul flãmând?
Eu închei mica satirã...
Poate bunul Dumnezeu
S-o-ndura de neamul meu...
Gata! Rup struna la lirã
Cã... m-am oþetit ºi eu!
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Gabriela Spulber

Paradis ºi utopie
La început a fost paradisul. Mitul
Edenului este vechi de când lumea; el
rezumã o aspiraþie fundamentalã a unitãþii.
În Paradis, primii oameni trãiau într-o pace
perfectã, nu cunoºteau nici moarte, nici
boala, nici umilinþele degradante ale
muncii, nici mizeria socialã; erau liberi de
represiunile sociale ºi de tirania celor mari.
În cartea Genezei (Cartea originii) istoria
paradisului descrie mai întâi spaþiul uman
al unei vieþi în armonie miticã cu natura;
omul ºi-a reprezentat o astfel de viaþã într-o
grãdinã.
Acest spaþiu uman ºi-a gãsit foarte
curând o imagine ºi un nume paire-dae'za.
În persana veche desemna „un petec de
incintã” ºi nu dã nici o indicaþie despre
structura unui spaþiu uman protejat de un
perete. Din persana veche avem apoi
„paradis” care s-ar traduce prin „grãdinã de
agrement” sau „grãdina fericirii”. Deci,
oamenii ºi-au imaginat dintotdeauna locul
în care sã depãºeascã imperfecþiunile ºi
nefericirea umanã sub forma unei grãdini a
fericirii înconjuratã de un zid.
Grãdina constituie astfel proiecþia
unui vis utopic încã de la începuturile
evoluþiei umane.
Sub o formã simbolicã, povestea
biblicã a paradisului descrie o viaþã
originarã ºi naturalã care pãrea sã existe
pentru oameni undeva, la începuturi. Ea
anunþa, de asemenea, pentru sfârºitul
timpurilor, o reîntoarcere la domnia
armoniei perfecte.
Acea proiecþie foarte veche iudeocreºtinã (care are echivalent în multe
culturi) a unei lumi mai bune evocã deci o
epocã „naturalã” dar pierdutã, pentru a
crea promisiunea unui viitor mai bun,
model al unei epoci promise de fericire
universalã, dincolo de istorie.
Important nu este sã ºtim dacã Edenul
a existat sau nu, nici care îi era aspectul sau
amplasarea exactã, ci aceea cã existenþa lui
este atestatã doar sub forma unui mit
literar care face din Eden un „model”
inepuizabil, care demonstreazã originea ºi
scopul îndepãrtat al marilor grãdini.
Visurile originare ale umanitãþii = o
viaþã paradisiacã, lipsa grijilor, sãnãtatea ºi
fericirea eternã = se manifestã în mituri ºi
în existenþa descrisã cu exactitate a acestei
grãdini situatã unde va în Persia,
Mesopotamia sau Anatolia.
Grãdina este mereu reprezentarea
unei nostalgii, întoarcerea sentimentalã la
vârsta de aur ºi punctul de pornire pentru
Utopie.
Se poate mereu recunoaºte tentativa
de a recâºtiga încã de pe Pãmânt paradisul
pierdut ºi de a realiza mai devreme
promisiunea regatului din ceruri. Drumul

spre acest scop trece prin împãcarea cu
natura. Dar, doar arta poate permite o
astfel de împãcare.
Grãdinile sunt o legãturã între
sistemul natural ºi sensul artistic; ele
înglobeazã ºi transformã în artã toate
elementele naturale: apã, luminã, aer,
creºterea.
Mai mult decât atât: utilitatea,
securitatea, hrana, leacurile ºi rezervele
alimentare, acest domeniu înconjurat de o
incintã este propice omului ca sursã
absolutã de fericire. Cu grãdina, proiecþia
miticã a unei naturi frumoase ºi calme
poate exista în realitate.
Ca ºi poezia, literatura ºi pictura, arta
grãdinii denotã o anumitã predilecþie
pentru modelele destul de îndepãrtate
pentru a scãpa de orice formã de verificare
criticã, ceea ce exclude orice formã de
decepþie.
Liberã de orice legãturã istoricã sau
concretã „imaginaþia” se poate dezvolta,
liberã de datele umilitoare ale realitãþii.
Arta ºi mitul au creat un mare numãr
de astfel de paradisuri: Champs-Elysée,
Hesperidele, Arcadia cu o predilecþie pentru
insule ca Atlantida, Insula Fericiþilor, Itaca,
Avalon, Cythère, Sicilia, Capri, Insula
Mauriciu sau Tahiti, jungla subtropicalã sau
þara unde curge doar lapte ºi miere. Chiar
America, lumea alpinã din Elveþia ºi tot
universul au fost transformate în astfel de
peisaje îndepãrtate, utopice.
Prima caracteristicã a acestor
pradisuri este caracterul lor artificial. Cã
este vorba de mituri sau S.F., ele sunt lumea
oniricã ºi imaginarã mai mult decât locuri
concrete, localizabile pe hartã.
Dar nu existã lume oniricã sã nu
împrumute câte ceva din realitate: Utopia,
þara de nicãieri, rãmâne locul spre care tind
aspiraþiile de nepotolit ale omului. În acest
fel, grãdiniþele sunt ºi ele un produs al
aspiraþiilor nãscute din umilinþe ºi decepþii
cotidiene. Ele sunt reflectarea ºi perechea
acestei lumi în lumea frumuseþii.
Dominate de voinþa de a-ºi depãºi
limitele, ele aruncã o luminã particularã
asupra realitãþii istorice a genezei ºi a
creatorilor lor. Ca orice utopie, ele
reprezintã o criticã asupra unei situaþii
politice concrete, asupra contextului istoric,
a presiunilor ºi slãbiciunilor sociale.
Astfel, visul paradisului va îngloba
mereu, dublul aspect al intimitãþii ºi al
Utopiei, fuga în idilic, dispreþul realitãþii ºi
revolta în acelaºi timp, voinþa de schimbare
ºi libertate.
Forþa naºte frumuseþea visului,
imaginaþia devine putere ºi libertatea
umanã triumf exact acolo unde era
constrânsã sã se supunã în faþa necesitãþii.

Dacã vom urmãri calea utopiilor de-a
lungul timpului, vom vedea manifestându-se
elanul spre o reformã politicã, spre
revoluþii.
Cu grãdinile, vom vedea istoria
desenând momentele în care dorinþa vrea
sã devinã realitate.

Marin Arcuº

Lut nears
Albul se vrea independent ºi suveran
Neavenit ºi nul vârful de toc
Fragmente din halou - raze de foc Cu greu se pot aduce în prim-plan
Cu toate astea versul nu-i în van,
Cãci unda penetreazã fãrã ºoc.
Fragmente din halou - raze de foc Cu greu se pot aduce în prim-plan.
Meºter valah, fãrã program
Rãmas aºa mereu în stoc.
Lucreazã pe sub timp ºi loc
Silabisind din an în an.
Albul se vrea independent ºi suveran.

Paradox
Mental - un vid prea plin
De nelumeºti ºi orfice-ndoiri.
Transpaþial - într-o cosmoticã realã Cenuºa stâncilor din munþi
Devine chiar fiori, ori buze moi ºi frunþi.
Totul e cerc fãrã contur
În acest veºnic joc de foc.
Un dulce somn monadic inelar...
Dus ºi întors;
Fãrã de Timp,
Fãrã de Loc...

Meditaþie
Aud galbenul ruginiu al toamnei
Cum îºi ia rãmas bun de la naturã
Pentru a intra în timp...
Vãd lãcomia formelor
Niciodatã sãtulã de elemente,
Miros fructul împlinit al toamnei
Veºnic dãtãtor de viaþã ºi speranþã.
Simt prin tot ce pot avea mai bun
Cum verticalele interioare
S-agitã-n insondabil.
Mã sperii de ceea ce, desigur, va sã fie!
Sunt doar o simplã trecere spre vest
Pe un traiect efervescent, lumesc.
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Prunii de ieri

Vinele somnului

Când s-a dus ora în afarã de orã?
Când m-am dus eu fiindcã nu m-am dus?
Când era preacuratã aurorã
fãrã nici un scheletic intrus?

Nimeni din noi nu întreabã cãderea
ºerpii în veacuri încep sã repete
nemângâierea, nemângâierea
vinele somnului meu în perete
þipã un vrej înapoi revederea
melc sec ºi creier distrus pentru sine
vãile albe cu vãile negre
cerc alb de ninsoare pe nime, pe nime
Dumnezeu de furnici, de fluturi, de albine
cu scutul meu alb ce sã fac, ce sã fac?
Melodie de râmã, melodie de râmã
putrezesc în visarea unui singur copac.

Prunii de ieri în afarã de prunii
gândului meu, la care n-am fost
vântul de muþi prin petunii
bate, strãin, fãrã rost.

Stampã de mers
Am mers la inima ta
pe ceaþã, cu vântul demult
ºi-am întrebat-o când nu era
geam smult.
O împuºcãturã mai mult mã ura
pe fluvii, nestematã de ieri
ºi-am întrebat-o pe smeura
de ieri:
- Schiþã de mut?

Metasingurãtate
Vino în ghindã!
Are singurãtatea
singurãtate
sfânt sinucis în oglindã.

Orchestrã destrãmatã
Pasãrea nimãnui
ªi ca ºi ploile
eu nu eram
colibã simplã
ºi cu sufletul tãiat
ºi cu pãmântul
pe care
nu-l mai respir.
O pasãre frumoasã
ca o domniºoarã
ºi norii detronaþi.
Cruce singurã pasãre a nimãnui -,
de fapt moartea
munceºte!

Mâine de azi

Poem impresionist

Spun
cuvinte de dragoste
la urechea unei femei
din antichitate:
- Draga mea, nu mai fi tristã,
o sã încãrunþeºti
într-o privire!
- Draga mea, calea de ieri
tot mai strãbate
ziua de azi.

Marea uitându-se-n sine
O clipã maree-ntr-o clipã
miroase ºofranul ruine
în creierul care-nfiripã
Lungi libelule sihastre
a cãror vedere le-o suflã
o dungã de aer sub astre
la care se uitã o tufã.

Poe
Moment inutil
Mereu un melc începe sã plângã
ºi cautã copilãria mea.

Oare arborii se numãrã între ei?
Oare ochii tãi n-au fost ochii mei?
Oare creierul mãrii de sus mai adie
Ochii de ieri, ochii de azi, POEzie?

Napoleon sã fiu, ºi nu-mi dau seama
ce-or fi mâncat statuile de ieri,
crin înflorit la tâmple din icoana
pe care viermii treierã-n pãreri.
Smult în ciudata mea orchestrã vie
ºi destrãmatã, fãrã dirijor,
sufletul mielului pe-o nãsãlie
nu m-am gândit sã-l pun într-un ulcior.

Dezorientare
Nero,
tu cãþel
ca laptele roºu
care curge
pe scãri
unde sã mã duc?

Soare înapoi
Ramurã. Ramurã fãrã mine,
tu eºti de mult
tristeþea mea de aur mare
înlocuieºti meduzele din clipe
când mai rãsare
soarele înapoi
din amurg...
Ramurã. Ramurã fãrã mine,
nu existã lacrimã de pãmânt,
nu existã lacrimã de nisip,
se aflã doar o lacrimã de cometã
când mai rãsare
soarele înapoi
din amurg...
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Dumitru Nedelea, Pelerinaj printre orologii
Dumitru Nedelea, autorul acestui
fascinant „Pelerinaj printre orologii”,
este fiul lui George Nedelea, publicist,
poet, traducãtor, epigramist bârlãdean,
membru activ al „Academiei Bârlãdene”,
în perioada 1925-1937.
Legãtura lui Dumitru Nedelea cu
Bârladul ºi cu „Academia Bârlãdeanã”
este fireascã ºi suntem onoraþi sã
prezentãm cartea domniei sale în paginile
revistei noastre.
Volumul publicat la Ploieºti în 2001
(Editura „Noel Computers”), valorificã
patrimoniul de orologerie ce aparþine
Muzeului Ceasului „Nicolae I. Simache”
din Ploieºti, experienþa dobânditã în cei
32 de ani în care a activat ca muzeografconservator ºi mai ales sensibilitatea cu
care Dumitru Nedelea s-a aplecat asupra
fiecãrei piese.
Nu cred cã este deplasatã imaginea
pe care mi-am format-o despre autor. Îi
vãd pioºenia, delicateþea, pasiunea cu
care atinge ceasurile ºi, în acelaºi timp,
dorinþa specialistului de a le descoperi

tainele, mesajele simbolice, drumul lor
prin timp. Ceasurile devin astfel
documente care mãsoarã timpul ºi îi
rezistã.
Cartea, rezultat al unei cercetãri
profunde, este structuratã în capitole cu
titluri care incitã cititorul: „Ceasornice de
buzunar cu simboluri masonice” (p.14),
„Personalitãþi româneºti ºi ceasurile lor”
(p.39), „Ornice folosite în viaþa ruralã din
România. Sec. XVIII-XX” (p.44),
„O r o l o g i i „s i n i s t r e ”- o r o l o g i i l e
închisorilor” (p.82) etc.
Volumul se încheie cu un capitol
intitulat „Câteva figuri de iscusiþi
ceasornicari ºi pasionaþi colecþionari
contemporani din România” în care sunt
prezentate scurte biografii ale unor
vestiþi ceasornicari-colecþionari ºi piese
de valoare din colecþiile lor.
Cartea este bogat ilustratã,
transformând actul lecturii într-o
incursiune spiritualã în care cititorul
pierde mãsura timpului.

Marin Arcuº

Marin Rotaru, Gheorghe Gherghe:

Ghenuþã Coman, O viaþã dedicatã arheologiei
Ed. „Cutia Pandorei”, Vaslui, 2003
Redactorii revistei „Elanul”, editatã de Asociaþia Culturalã „Academia Ruralã Elanul” ºi ªcoala „Mihai Ioan Botez” din
Giurcani, comuna Gãgeºti, judeþul Vaslui, Marin Rotaru ºi zãicoianul Gheorghe Gherghe pe care-i felicitãm din inimã, au dat la
ivealã o impunãtoare lucrare (600 de pagini) realizatã în memoria profesorului ºi cercetãtorului în arheologia Moldovei,
Ghenuþã Coman.
Pentru lucrãrile „Murgeni. Contribuþii la istoria unei strãvechi aºezãri”, Vaslui, 1975 ºi „Statornicie. Continuitate.
Repertoriul arheologic al judeþului Vaslui”, 1980 („cartea vieþii mele”), profesorul-cercetãtor, urmând tradiþia unor mari
personalitãþi în istorie ºi arheologie - Al. Odobescu, Gr. Tocilescu, Vasile Pârvan, C. Daicoviciu, Emil Condurachi º.a., Ghenuþã Coman a cercetat întreaga arie a Moldovei sub raport istoric ºi arheologic, fãcând analogii cu alte culturi din
Muntenia (Cultura Dridu) ºi Ardeal (Cultura Sântana de Mureº) ºi publicând un numãr impresionant de articole în presa
vremii, începând cu anii studenþiei ºi pânã în ultimii ani ai vieþii, cu referire specialã la primul mileniu al erei noastre, când se
definitiveazã procesul de formare a poporului ºi a limbii române pe fondul daco - romano - slav.
Elementele de culturã materialã ºi spiritualã descoperite ºi cercetate de Ghenuþã Coman în spaþiul Moldovei atestã,
indubitabil, existenþa ºi continuitatea neîntreruptã a poporului român din vremuri imemoriale pânã în zilele noastre.
Spre sfârºitul vieþii, acest colos al arheologiei româneºti, a donat Muzeului de Istorie al Moldovei din Iaºi ºi Muzeului
Judeþean Vaslui, unde a lucrat o vreme ca muzeograf, vasta sa colecþie arheologicã cercetatã ºi adunatã într-o viaþã de om.
Ghenuþã Coman (1914-1981) rãmâne un mare om de ºtiinþã, un model de cetãþean, profesor ºi cercetãtor devotat trup ºi
suflet nobilei sale pasiuni.
„Aº sugera - se confeseazã Ghenuþã Coman - cã forþele naturii, frigul, cãldura, vântul, ploaia, foamea, setea, distanþele etc.
nu m-au învins, în timp ce anumite forþe zise „umane” din fericire foarte puþine - ce þin de domeniul individualismului,
egoismului, neomeniei etc. au reuºit uneori sã mã doboare fizic ºi moral. Am gãsit întotdeauna sprijinul moral în prea nobila
mea soþie - Teodora - „Dorica”, în prietenii vârstnici ºi tineri, specialiºti în arheologie, oameni de culturã care mi-au întãrit
convingerea cã tot ceea ce fac este util ºi de mare importanþã”.
Nu este deloc întâmplãtor. Toþi oamenii mari care au avut ceva de spus ºi de realizat în ºtiinþã, artã ºi culturã au avut de
suferit din partea detractorilor contemporani de rea credinþã ºi intenþie.
Dar, peste tot ºi peste toate, „Biruit-au gândul!”
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“Cuvintele încruciºate” în lume ºi la noi
Secolul 20, aº putea sã spun, cuprinde o serie de minuni pe
care le-am rezumat în revista „Rebus” nr.897, ianuarie 1998,
pag.18, astfel: „televiziunea, energia nuclearã, zborurile cosmice
ºi... cuvintele încruciºate”.
Dar aici, vreau sã justific aceastã poziþie pentru cuvintele
încruciºate. Pentru cã n-am glumit.
Iatã cum semnaleazã „Cartea Recordurilor” (The Guinness
Book of Records) apariþia cuvintelor încruciºate:
„Primul joc de cuvinte încruciºate a fost unul cu 32 cuvinte
inventat de Arthur Wynne (nãscut la Liverpool, Anglia) ºi publicat
în «The New York World» la 21 decembrie 1913”.
Aºadar, primul joc de cuvinte încruciºate din lume a fost
inventat de Arthur Wynne, un emigrant englez.
Nu are nici o legãturã cu pãtratele, romburile, triunghiurile
de pânã atunci, nu are nici o legãturã nici cu celebrul pãtrat ºi
frazã palindrom din antichitate: SATOR, AREPO, TENET,
OPERA, ROTAS, nici cu pãtratele magice din evul mediu.
Introducând punctele negre, Arthur Wynne a oferit
lumii: careul de cuvinte încruciºate!
Iar careul de cuvinte încruciºate dã posibilitatea sã se
prezinte orice idee, orice subiect, orice temã. La urma urmei,
însuºi cutezãtorul gând al lui Pico della Mirandola (1463-1494)
cu al sãu: „De omni e scibili” (despre tot ce se poate ºti), chiar
dacã, cu ironie, Voltaire (1694-1778) va adãuga, peste timp, „et
quibusdem aliis” (ºi câteva altele).
Careul de cuvinte încruciºate va avea capacitatea de a
îmbina utilul cu plãcutul instruind ºi destinzând în acelaºi
timp pe cititor, cum scrisese în antichitate Horaþiu: „Omne tulit
punctum qui miscuit utile dulci lectore delectando pariterque
monendo” (Ars Poetica 343).
În Europa, cuvintele încruciºate apar abia în anul 1924.
Adicã dupã 11 ani. De ce? Din cauza primului rãzboi mondial.
„Inter arma silent musae” (În timp de rãzboi, muzele tac).
La 2 noiembrie 1924, în ziarul londonez „Morning Post”
apare prima problemã de cuvinte încruciºate din Europa. În
aceeaºi lunã, la 23 noiembrie 1924, revista „Dimanche illustré”
publica primul careu de cuvinte încruciºate din Franþa. Autor:
Edouard Gellet Daisne.
Cuvintele încruciºate cucereau, cu adevãrat, lumea!
Drumul acesta va fi strãbãtut de o þarã sau de alta potrivit
limbii, culturii, specificului ºi tradiþiilor sale.
Peste tot a predominat un fenomen de masã, adicã atracþia ºi
entuziasmul cititorilor, fenomen care avusese proporþii
inimaginabile în America.
Lumea descoperea frumuseþile cuvintelor încruciºate. Ca
urmare, apar publicaþiile de specialitate, se organizeazã
concursuri diferite de dezlegãri, de compunere.
În România, primele jocuri de cuvinte încruciºate apar în
„Revista Copiilor ºi a Tinerimii” nr.1-4, aprilie 1925 ºi apoi în
„Oglinda lumii” nr.24, din 13 iunie 1925.
„Revista Copiilor ºi a Tinerimii” prezenta 3 careuri de
dimensiunea 15x15, unul dat ca model, al doilea pentru dezlegat,
iar al treilea pentru compunãtori.
Fenomenul de masã al atracþiei va apãrea în ambele cazuri,
dar cu un accent deosebit în cazul revistei „Oglinda lumii”, unde
careul cu grila 11x11 a prezentat accesibilitate mai uºoarã ºi, deci,
o atracþie mai mare. A contat, desigur, ºi faptul cã „Oglinda lumii”
era un adevãrat magazin pentru toate categoriile de cititori.
Evoluþia acceleratã ºi progresul cuvintelor încruciºate în
România s-a datorat unei succesiuni de descoperiri ce au culminat
cu ideea de calitate a cuvintelor încruciºate care puteau astfel sã

fie comparate ºi apreciate calitativ.
- Descoperirea ideii de „TEMÃ” s-a produs prin apariþia a
douã careuri de cuvinte încruciºate intitulate „Vasile Alecsandri”
ºi „Mihai Eminescu” în revista „Realitatea ilustratã” nr.32, din 28
august 1928, cuprinzând titluri de poezii din opera celor doi
poeþi. Autor: Constantin Cojan.
- Descoperirea ideii de „DEFINIÞII LIBERE”, pline de
fantezie ºi originalitate, prin careurile lui Nory Bedighian din
revista „Rebus”, seria veche.
- Descoperirea ideii de „CALITATE” a cuvintelor încruciºate concretizatã în urmãtorul barem:
- maxim 15% puncte negre faþã de suprafaþa grilei;
- minim 60% litere cuvinte tematice faþã de suprafaþa grilei.
Prima idee a unor termeni cantitativi sã poatã exprima
termeni calitativi i-a aparþinut lui N.Gh.Popescu-Rebus care, în
campionatul de compunere din 1926, de la „Gazeta de duminicã”,
într-un meci de baraj, a sugerat ideea unei grile 11x11 cu
maximum 15 puncte negre. La campionatul pe anul 1929,
N.Gh.Popescu-Rebus va deveni campion cu un careu 11x11 cu 6
puncte negre ºi 12 cuvinte lungi. O idee a indicilor de calitate a
fost sugeratã ºi de Miti Stãncescu în vechea revistã „Rebus”,
nr.48, la 15 aprilie 1933.
Aplicarea curentã a indicilor de calitate va apãrea în revista
„Rebus”, seria nouã, care a lansat campionate anuale de cuvinte
încruciºate tematice. La grila de dimensiunea 13x13 câºtigã
numãrul cel mai mare de litere cuvinte tematice îngrilate;
numãrul maxim acceptat de puncte negre 25.
În lume nu se cunoaºte decât relaþia numãr de puncte negre
ºi numãr de cuvinte lungi de dimensiunea grilei, adicã doar
aspectul de tehnicã de încruciºare.
În România, toate aceste recorduri sunt datorate
regretatului dr. Nicolae Andrei, dupã cum urmeazã:
Dimensiune
careu
8x8
9x9
10 x 10
11 x 11
12 x 12
13 x 13
14 x 14
15 x 15
16 x 16

Puncte negre/
cuvinte lungi
0/16
2/14
3/15
5/13
7/12
10/11
13/8
15/6
18/5

Revista
Rebus
Rebus
Rebus
Aº ii
Aº ii
Magazin rebusist
Magazin rebusist
Magazin rebusist
Magazin rebusist

Numãrul
º i anul
192/1965
195/1965
431/1975
3/1992
4/1992
36/1993
35/1993
34/1992
33/1992

Numai recordul 8 x 8 fãrã nici un punct negru a fost egalat de
Adriana-Doina Lupan, Cluj, în revista „Rebus” nr.299, din 1
decembrie 1969.
Recordul american de dimensiunea 15x15 la 19 ian.2001,
autor Joe di Pietro, este de 20 puncte negre ºi 6 cuvinte lungi.
Recordul românesc la aceeaºi dimensiune, stabilit de
dr.Nicolae Andrei, este de 15 puncte negre ºi 6 cuvinte lungi,
publicat în revista „Magazin rebusist” nr.34, din decembrie 1992,
cum se vede ºi în tabloul de mai sus.
Potrivit experienþei ºi evoluþiei cuvintelor încruciºate, în
România deosebim douã categorii mari ºi anume: cuvinte
încruciºate tematice ºi cuvinte încruciºate de definiþii, toate
cu o varietate infinitã. Cuvintele încruciºate de definiþii pot sã
aibã ºi o componentã tematicã, ea poate fi conþinutã numai în
grilã, ori numai în definiþii. Sã vã dau exemple:
În careul intitulat „Scurtã istorie”, publicat de Liviu Popescu,
Craiova, în revista „Pur ºi simplu” nr.4/1993, cuvintele îngrilate
nu au nici o legãturã cu titlul, dar prin definiþiile date îºi gãsesc
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cea mai deplinã concordanþã istoricã. Iatã:
Sfârºitul unui rege asediat (mat); Bãtutã odinioarã de turci
(alviþã); Istoria luptelor dintre cetãþile greceºti pânã la Maraton
(Olimpiadã); De strajã la hotar (þãruº); Ostaºii sãi erau salutaþi
cu salve (Roma); Urmeazã dupã un rege ºi reginã (valet);
Sfârºitul unei regine la Cartagina (ina); Vasal al sultanului (bei);
De la Ureche citire (timpan); Mãria Sa domnul pãmântean
(þãran); Consolarea celui ce n-a avut acces la Curte (jardinierã);
Urmaºul marelui han (motel); Primii prizonieri (pri); Domn
român de origine francezã (musiu); Statul roman (Vatican);
Încheiatã cu August (vara); Beneficiar al unei închinãri (idol);
Opusã neatârnãrii (atârnat).
ªi acum un careu de definiþii cu tema în grilã, intitulat „Jocul
spiritelor”, de Eugen Deutsch, Iaºi, cu frumoase definiþii în
versuri. Dau câteva exemple:
1. Cei ce-ncearcã pe cei duºi sã-nvie... (Spiritiºti);
2. Din somnu-n care sufletul dispare... (Transã);
- În cercul frânt, durat pentru vecie... (Arc)
3. Tentându-i cu-o rãsplatã de valoare... (Aur)
- Dar înºelând pe cei ce-l înconjoarã... (Triºor)
1. Pe lângã triste umbre-nlãnþuite... (Stafii)
- Se-aratã o fiinþã iscatã... (Duh)
2....primarã pradã deselor ispite... (Proastã)
- Ce îºi prezintã masca-i anormalã... (Ma)
3. ªi-ngheaþã tot ce întâlneºte-n vale... (Iarna)
- Cel ce-i aievea însã-n lumea mare... (Real)
Sunt bine cunoscute numele unor rebusiºti care s-au ilustrat,
de-a lungul timpului, ca autori de mare valoare, originalitate ºi
talent.
ªi nu putem uita nici aprecierile valoroase ale unor oameni
de ºtiinþã, artã ºi culturã, precum: Tudor Arghezi, Al.Graur, Iorgu
Iordan, Grigore Moisil, Emil Condurachi, Tudor Muºatescu, Mihu
Dragomir, Cicerone Theodorescu, Elena Cernei, Costache
Antoniu, Gr. Vasiliu-Birlic, Fory Etterle, Ionel Frunzetti etc.
Putem vorbi acum chiar ºi despre bibliografie rebusistã, o
adevãratã „opera magna”, din care citãm urmãtoarele titluri ºi
autori:
N.Gh.Popescu-Rebus: „Rebusismul”, album comemorativ
1925-1939.
Tudor Arghezi: „Cuvinte potrivite ºi... încruciºate”,
Bucureºti, 1933.
Nicolae Aragon: „Eseuri”, cuprinzând ºi un careu în limba
latinã, „Verba decussata”, de Victor Buescu, grila 9x9 cu 7 puncte
negre, probabil o prioritate mondialã. Bucureºti, 1934.
Gheorghe Sanda: „Ghidul enigmistului”, Editura Albatros,
Bucureºti, 1977.
Gheorghe Sanda: „Dicþionarul enigmistului”, cu teme ºi
cuvinte tematice în ordinea numãrului de litere, Editura SportTurism, 1980.
Nicolae Andrei: „Îndreptar rebusist”, Editura Sport-Turism,
1980. Istoricul jocurilor în lumea anticã, medievalã ºi
contemporanã; Glosar rebusist, cuvinte de 3 litere.
Nicolae Andrei: „Rebus-dicþionar”, cuvinte de 4 litere A-L.
Editura Sport-Turism, Bucureºti, 1986.
Nicolae Andrei: „Rebus-dicþionar”, cuvinte de 4 litere M-Z.
Editura Sport-Turism, Bucureºti, 1988.
Ionel Apostol: „Engleza prin exerciþii distractive”, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1980.
Ionel Apostol: „Germana prin exerciþii distractive”, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1983.
Eugen Diradurian: „Definiþia definiþiei”, studiu apãrut pe
parcursul a 3 ani pânã în martie 1992, în revista „Rebus” prin 49
de articole1).
Serghei Coloºenco: „Biblioteca Rebus”, colecþie de
plachete de cuvinte încruciºate cuprinzând scriitori ºi opera lor
prin careuri ºi enigmisticã, începând din anul 1999. Editura
Sfera, Bârlad.
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Activitatea rebusistã din þara noastrã a avut un stimulent
important în cercurile rebusiste înfiinþate în diferite localitãþi
din þarã, desfãºurându-se pe aceastã cale, iniþiative ºi acþiuni
demne de toatã lauda. Aº cita ca exemplu cercul „Feroviarul” din
Craiova, care a iniþiat festivaluri culturale cu comunicãri ºi
concursuri, a publicat plachete, a realizat un dicþionar de definiþii
alese din publicaþiile vremii, schimburi de experienþã ºi întreceri
cu alte cercuri, pânã ºi un film însoþit de comentariul adecvat al
preºedintelui cercului, regretatul Th.Sandu Ciobãncan.
A existat, la un moment dat, o polarizare a cercurilor
rebusiste la „Buletinul informativ al Cercului rebusist Bucureºti”,
buletin redactat de Ionel Apostol.
Pe tot traseul activitãþii rebusiste din România, revistele de
specialitate, cercurile rebusiste ºi rebusiºtii colaboratori
s-au îngrijit sã susþinã scrierea corectã a limbii române,
respectând regulile ortografice, ortoepice ºi de punctuaþie
stabilite de Academia Românã.
Revista „Rebus”, seria nouã, organizeazã Campionate
anuale de compunere tematicã. Pe anul 2004 acest campionat
a avut ca temã „Medici ºi farmaciºti”din întreaga lume, pe o grilã
de 13x13, cu 25 puncte negre maxim admise.
Nu e departe drumul pânã la un „Campionat mondial de
cuvinte încruciºate tematice” pentru care este nevoie de o listã
tematicã, traductibilã în limbile þãrilor participante, de o
dimensiune anume a grilei ºi a numãrului maxim de puncte
negre admise.
Totul este curat, comparabil calitativ ºi atractiv pentru toatã
lumea.
În ultima parte a secolului 20 s-a înregistrat o explozie a
integramelor, comparabilã cu fenomenul apariþiei în lume a
cuvintelor încruciºate. De fapt, tot o variantã de cuvinte
încruciºate, o variantã a omului grãbit, în care definiþiile sunt
sintetizate la maximum ºi incluse chiar în grila careurilor.
Ingeniozitatea rebusiºtilor români a dezvoltat acest gen pânã la
forme ºi valori inimaginabile, ceea ce le-a asigurat perenitatea ºi
apariþia de reviste cu tot felul de titluri.
S-au realizat de-a dreptul performanþe de integrame
tematice ºi chiar integrame de definiþii. Genul a fost ridicat la o
treaptã imprevizibilã la începuturile integramei. Ea este, totuºi, o
treaptã cãtre careul clasic de cuvinte încruciºate.
Aceastã accesibilitate la careul clasic trebuie înlesnitã de
aceste reviste prin publicarea dezlegãrilor în acelaºi numãr,
aºa cum trebuie sã procedeze ºi pentru oricare alt cititor cãruia îi
cade în mânã o revistã de cuvinte încruciºate. Aceasta este
regula fundamentalã a accesibilitãþii: Dezlegãtorul trebuie
ajutat, nu descurajat, umilit ori izgonit, ºi nici nu i se furã
timpul. El nu se întrece nici cu revista, nici cu autorul careurilor,
ci cu el însuºi.
În anul 2005, la 80 de ani de la apariþia cuvintelor
încruciºate în România (1925), putem sã spunem cã am atins un
nivel de mare însemnãtate ºi performanþã.
Aceste jocuri ale minþii au câºtigat o calitate esenþialã
devenind un excepþional instrument al culturii de masã.
Prin cercurile de cuvinte încruciºate se vehiculeazã tot felul
de cunoºtinþe iar limba se înfrumuseþeazã cu tezaurul de definiþii
care o apropie de literaturã prin fantezie, originalitate, talent ºi
frumuseþe.
Careurile didactice ale începuturilor au fãcut loc careurilor
tematice ºi de definiþii ºi este suficient sã rãsfoieºti o revistã de
cuvinte încruciºate pentru a constata aceastã realitate citind
chiar ºi numai titlurile careurilor. Pentru cã „titlul” a devenit
un certificat de calitate prin el însuºi.
ªi este de mirare cã, în lume, mai existã careuri de cuvinte
încruciºate fãrã nici un titlu!
1) „Definiþia definiþiei” a fost datã de Andrei Ciurunga ºi este
formulatã astfel: Haina pe care trebuie s-o îmbrace o noþiune când
merge la balul mascat al cuvintelor.

La mulþi ani !
Avem motive ca sã ne mândrim
Cã-i motivat roditul ºi culesul,
Azi, la aniversare, ne-ntâlnim
Dorind, în vers, sã dãltuim eresul.
E vis înalt, apropiat de cer,
Mai mult de-atât în anii ce-or sã vinã,
Iubind ce-i omenesc ºi ce-i mister,
E un imbold spre unda de Luminã,
Izvor curat de datinã creºtinã.
Bârladul, exprimându-ºi bucuria,
Îºi pune haina lui de sãrbãtoare.
Rãmâne-n urmã mai mãnoasã glia,
La ziua ei venim în dar c-o floare.
Acum iubirea ºi cu poezia
Devin, în carte, o durere-nvinsã,
E harul ce hrãneºte fantezia.
Noi sã menþinem flacãra nestinsã,
Eternã sã rãmânã - ACADEMIA!
Petruº Andrei
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