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Liceul bârlãdean
În ciuda multor vicisitudini întâmpinate în cursul
îndelungatei sale existenþe, târgul din „Þara de Jos” a reuºit sã
dobândeascã o strãlucitã faimã ca centru de culturã. La aceastã
faimã a contribuit substanþial liceul ctitorit în anii premergãtori
revoluþiei paºoptiste de cãtre patriotul umanist Gheorghe RoºcaCodreanu. Aici, la liceul bârlãdean ºi-au fãcut ucenicia, trãind ºi
muncind în condiþii deosebit de vitrege, faþã de cele de astãzi,
mulþi dintre pionierii ºtiinþei ºi culturii noastre contemporane.
Într-una din mahalalele Bârladului din ultimul pãtrar al
veacului trecut au trãit, au învãþat ºi au visat împreunã, la
aceeaºi gazdã, elevii de ºcoalã primarã, ºi apoi liceenii, Paul
Bujor (1862-1952), savantul biolog de mai târziu, vlãstar al unei
foarte modeste familii de funcþionar comunal din Bereºtii
Covurluiului (azi în judeþul Galaþi) ºi viitorul poet antimonarhic
Alexandru Vlahuþã (1858-1919) venit de pe meleagurile
Pleºeºtilor (azi judeþul Vaslui) dintr-o familie împovãratã de 8
copii. Între cei doi adolescenþi s-a legat o prietenie profund
înrâuritã de lectura în comun a revistei junimiste „Convorbiri
literare”, prietenie ce va dura întreaga lor viaþã. Alexandru
Vlahuþã va deveni unul din clasicii literaturii române, care, dupã
pãrerea autorizatã a istoriografului ºi criticului literar Valeriu
Râpeanu (în „Vlahuþã ºi opera sa”, Ed. tineretului, 1966) „...ºi-a
dobândit un loc însemnat în evoluþia culturii noastre, prin tot cea clãdit durabil, prin drumurile ce le-a deschis”. Iar Paul Bujor
îºi va dãltui numele în istoria ºtiinþei ºi învãþãmântului biologic
superior, ca fondator al ºcolii de morfologie animalã ºi zoologie
de la Iaºi - ºcoalã ce a dat þãrii o întreagã pleiadã de profesori
universitari ºi de liceu ºi numeroºi oameni de ºtiinþã ce-ºi aduc
contribuþia la dezvoltarea ºtiinþei ºi învãþãmântului biologic în
România - ºi militant progresist pe tãrâmul vieþii sociale. ªi,
chiar dacã creaþia literarã a lui Paul Bujor nu egaleazã în
dimensiuni pe cea didactico-ºtiinþificã, ea trãieºte ºi azi prin
vigoarea protestului faþã de nedreptatea socialã, faþã de
represiunile sângeroase ale guvernanþilor împotriva rãscoalei
þãrãneºti din 1907, de care este pãtrunsã.
Gândirea progresistã a profesorului Paul Bujor, formatã în
anii studenþiei sale la Paris ºi, mai ales la Geneva, unde a
frecventat cercurile emigranþilor ruºi - printre care ºi grupul
„Eliberarea muncii” condus de G. V. Plehanov -, s-a reflectat
viabil în neobosita sa activitate de promotor al ideilor înaintate
atât la catedrã, cât ºi în viaþa socialã. Paul Bujor ºi-a cultivat
elevii (printre care ºi semnatarul acestor rânduri) într-o
atmosferã ideologicã sãnãtoasã, tocmai într-o perioadã în care
ideile profasciste reacþionare începuserã sã infesteze lumea
universitarã ieºeanã. Asemenea lui Paul Bujor ºi Alexandru
Vlahuþã, de pe bãncile liceului bârlãdean ºi-au luat zborul o
sumedenie de alþi viitori mari savanþi, fondatori de ºcoli
ºtiinþifice sau animatori de prestigiu ai vieþii social-culturale. Voi
aminti doar câþiva din cei pe care, datoritã unui concurs de
împrejurãri fericite, i-am cunoscut, sau din relatãrile colegilor.
Aºa de pildã, pe marele Alexandru Philippide (18581933), întemeietorul ºcolii româneºti de filologie, autor al
monumentalei ºi epocalei opere lingvistice „Originea
românilor”, am avut prilejul sã-l ascult la una din prelegerile
cursului sãu „Introducere în ºtiinþa limbii” în anul universitar
1931-1932. Mi-amintesc cã prin verva lui sfãtoasã de bãtrânel
ºugubãþ - avea vreo 72 de ani -, coloratã de expresii neaoº
moldoveneºti, cele mai aride noþiuni de foneticã erau înþelese de
numerosul auditoriu studenþesc ce popula amfiteatrul pânã la
ultimul loc.
Filonul bârlãdean al ºcolii create de marele pionier în

lingvistica româneascã Al. Philippide se continuã, în prezent,
prin colegul meu de promoþie Gheorghe Ivãnescu, membru
corespondent al Academiei, profesor la Universitatea din Iaºi.
Reprezentant distins al ºcolii fondate de Al. Philippide ºi
dezvoltatã creator de academicianul Iorgu Iordan, Gh. Ivãnescu
are o însemnatã contribuþie la considerarea criticã a diverselor
ºcoli ºi curente din lingvistica contemporanã, integrându-se întro concepþie unitarã, proprie.
Despre marele nostru critic Garabet Ibrãileanu (18711936), fondatorul ºi animatorul din perioada ieºeanã a revistei
„Viaþa româneascã” studenþii de la filologie - foarte mulþi
bârlãdeni - vehiculau adevãrate „legende” în legãturã cu
fascinanta, complexa sa personalitate: nopþile albe la masa de
lucru, învãluit în norii fumului de tutun ºi aburii cafelelor, fobia
de microbi... Aceste legende nu fãceau decât sã creascã aureola
de savant admirat pânã la adoraþie de studenþi ºi sã intensifice
forþa de pãtrundere a ideilor sale progresiste în conºtiinþele
însetate de adevãr ºi de frumos ale elevilor sãi.
Nu este o simplã întâmplare faptul cã, doi dintre elevii
profesorului Ibrãileanu, criticul literar ºi publicistul George
Ivaºcu ºi poetul Gheorghe G. Ursu - ambii din promoþia 1929 a
liceului bârlãdean - aduc o contribuþie substanþialã în cultura
noastrã contemporanã. George Ivaºcu, în paralel cu remarcabila
activitate universitarã la catedra condusã de personalitatea
proteicã a profesorului George Cãlinescu, a fost timp de aproape
douã decenii prim redactor la revista „Contemporanul”, iar în
prezent este directorul „României literare”. Gheorghe Ursu, pe
lângã o laborioasã activitate didactico-ºtiinþificã universitarã, îºi
continuã cu admirabilã consecvenþã vocaþia de bard sensibil ºi
delicat, manifestatã încã din anii de ucenicie la cenaclul
bârlãdean, polarizat în jurul lui George Tutoveanu.
Despre un alt mare fiu al Bârladului, plecat de pe plaiurile
sud-moldovene, din cãtunul Perchiu (azi în judeþul Bacãu, în
apropiere de Podu-Turcului), despre savantul Vasile Pârvan
(1882-1927) ce-aº mai putea adãuga în plus faþã de ceea ce istoria
ºi arheologia româneascã îi datoreazã? Ecourile grandioasei sale
creaþii au trecut de multã vreme graniþele þãrii ºi rezonanþa ei
persistã ºi astãzi, încã destul de puternicã, amplificatã chiar. Am
descoperit aceasta, cu surprizã ºi satisfacþie de bârlãdean,
delectându-mã cu lectura savuroasã a unor pagini din recentul
„Jurnal italian” al lui Alexandru Balaci (Ed. Albatros, 1973).
Împãrtãºindu-ne cu generozitate impresiile, într-un context de
inegalabilã bogãþie de idei, Al. Balaci noteazã despre ªcoala
românã de la Roma fondatã de cãtre V. Pârvan: „Sub semnul
grav al lui Vasile Pârvan, personalitate excepþionalã a culturii
noastre, au activat ºi s-au afirmat pe plan internaþional tineri
cercetãtori ºi oameni de culturã care au contribuit pozitiv la
lãrgirea cunoaºterii în circuitul universal al istoriei ºi culturii
româneºti”.
*
Consider cã aceste câteva creionãri de figuri ale unora din
marile personalitãþi ce s-au plãmãdit în frageda lor tinereþe în
sãlile de clasã ale vechiului liceu bârlãdean, deºi departe de a
epuiza vasta frescã a tuturor predecesorilor - sunt suficiente
pentru a demonstra justeþea premizei de la care am plecat, aceea
cã, în ciuda condiþiilor precare în care au trãit ºi au muncit
aceºtia, liceul bârlãdean - ºi prin el întregul oraº - ºi-a clãdit
tradiþia sa culturalã, devenind un puternic focar din care au
iradiat forþe ce au dinamizat întreaga viaþã socialã ºi culturalã.
________________
“ªcoala bârlãdeanã”, noiembrie, 1974, p.105-107.
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Acad. Iuliu Niþulescu

Amintiri de la „Academia bârlãdeanã”
Participarea mea la activitatea
„Academiei bârlãdene” s-a petrecut în
tragicele împrejurãri ale primului
rãzboi mondial, când toþi trãiam, la
început sub apãsarea grijilor ºi
amãrãciunilor unor grele ºi
vremelnice înfrângeri, a exodului ºi a
epidemiilor ucigãtoare, iar apoi ne-am
simþit renãscuþi ºi însufleþiþi de
victorii ºi de realizarea idealului
naþional. Moldova devenise un
adãpost în faþa ocupaþiei germane ºi
mulþi din refugiaþi se opriserã în
Bârlad. Între aceºtia se numãra ºi
Alexandru Vlahuþã, fost elev al
Liceului Codreanu, precum ºi
doctorul Vasile Voiculescu, care
începuse sã fie cunoscut prin întâile
sale poezii publicate. El devenise
medicul ºef al unui spital de rãzboi,
instalat în ºcoala primarã „Sf.
Gheorghe”.
Eu ºi fratele meu Virgil, fost
profesor la Institutul de medicinã din
Bucureºti, eram absolvenþi de doi ani
de studii medicale ºi am fost
mobilizaþi la spitalele din Bârlad.
Întâmplarea a fãcut sã fiu încadrat la
spitalul la care a venit curând ca
medic ºef Voiculescu a cãrui familie
rãmãsese în Bucureºti, iar el s-a
adãpostit în cancelaria a ºcolii.
Astãzi e unanim recunoscutã
excepþionala valoare literarã a lui
Vasile Voiculescu. Mai puþini au putut
avea însã prilejul sã cunoascã marile
sale calitãþi sufleteºti ºi profesionale,
care fãceau din el un medic ºi un
pedagog ideal. Alãturi de primul meu
model de viaþã medicalã, niciodatã
abãtutã de la spiritul hipocratic, care
a fost tatãl meu, doctorul Ion
Niþulescu, mobilizat în timpul acela
pe front, doctorul Voiculescu mi-a fost
un maestru nu mai puþin preþios de la
care am învãþat, anticipând aº zice,
viitoarele studii medicale, nu numai
cunoºtinþe profesionale temeinice,
dar ºi etica severã ºi pãtrunsã de o
caldã umanitate care trebuie sã
caracterizeze pe un bun medic. M-am
simþit de îndatã atras sufleteºte de
ºeful meu care ºi el mi-a arãtat

simpatie ºi aproape în fiecare searã,
dupã orele de lucru, ieºeam
împreunã, îndreptându-ne cãtre
grãdina publicã sau ades ºi mai
departe de dealul care o dominã.
Doctorul Voiculescu, profund
cutremurat de tragedia pe care o
trãiam, continua în momentele de
rãgaz sã compunã poezii. Cred cã
unele din cele mai emoþionante poezii
publicate în anii rãzboiului au fost ale
sale. El le-a adunat chiar atunci întrun mic volum intitulat „Din þara
zimbrului”. Adânc umanitare, lipsite
de emfazã, ele oglindeau gândirea sa
frãmântatã, dar ºi energia unui
patriotism neînfrânt.
Aflând cã între timp venise în
Bârlad ºi Alexandru Vlahuþã, într-o
searã, în locul obiºnuitei plimbãri,
doctorul Voiculescu m-a luat sã facem
împreunã o vizitã veneratului poet, la
locuinþa în care îºi gãsise adãpost, în
casa profesorului Eugen Bulbuc.
Voiculescu i-a adus atunci lui Vlahuþã
un caiet cu poezii recente, iar eu am
putut face cunoºtinþa maestrului,
care cu firea sa caldã ºi potolitã, cu
vocea sa muzicalã ºi expresivã, mi-a
apãrut ca un mag legendar. Vlahuþã a
luat caietul cu versuri ºi mi-a dat
întâlnire pentru sãptãmâna
urmãtoare, primindu-mã ºi pe mine
ca pe un ucenic al poetului Voiculescu.
A c e s t a a fo s t î n c e p u t u l
adunãrilor sãptãmânale de la
Alexandru Vlahuþã, la care s-au
asociat îndatã ºi George Tutoveanu,
animatorul mai vechi al vieþii literare
bârlãdene. Îmi pot reaminti de
participarea poeþilor Donar
Munteanu, I. Valerian ºi a unor
scriitori ca Petru Cancel, Costa-Foru,
Lungianu, multilateralul poet,
grafician, caricaturist, prozator ºi om
de teatru Victor Ion Popa. Unii din
aceºtia se gãseau atunci refugiaþi în
Bârlad, alþii veneau numai în trecere
din când în când.
În atmosfera aceea de amar ºi de
anxietate din iarna anului 1916-1917
ºi vara anului 1917, întrunirile de la
Vlahuþã, la care participanþii îºi

citeau poeziile lor, sau mai ales îl
lãsau pe maestru sã le citeascã cu
dicþia sa desãvârºitã ºi discret
subliniatã cu gesturi expresive,
cãldura cu care ne simþeam primiþi de
maestru ºi de minunata sa soþie,
ascultând uneori venite de departe,
acordurile pianului la care studia, în
altã odaie, domniºoara Bulbuc, astãzi
cunoscuta pictoriþã Jeniþa Ghiga, în
întreaga aceastã ambianþã, pãtrunsã
de seriozitatea actualitãþii crude, dar
ºi desprinsã parcã de ea, grijile
noastre îºi gãseau clipe de alinare ºi
se topeau la cãldura unor emoþii
pãtrunzãtoare. Întrunirile acelea în
jurul maestrului Vlahuþã s-au gravat
adânc în sufletul meu ºi îmi rãmân de
neuitat.
În felul acesta am devenit
membru al „Academiei bârlãdene”,
care, dupã reîntoarcerea lui Vlahuþã
la Bucureºti, ºi-a continuat întrunirile
sale, acasã la poetul Tutoveanu, în
suburbia Munteni, unde locuia pe
atunci. Aci s-a reluat firul mai vechii
activitãþi ºi s-au asociat noi
colaboratori ºi colaboratoare, cei mai
mulþi tineri plini de entuziasm.
Trebuie sã reamintesc în primul rând
pe doctorul Toma Chiricuþã, venit de
curând de la studii ºi devenit de
îndatã un animator neobosit al
activitãþii Academiei.
Încurajaþi de îndemnul celor doi
poeþi, Voiculescu ºi Tutoveanu, ºi de
tovãrãºia cuceritoare a lui Victor Ion
Popa, am început ºi noi, adicã eu ºi
fratele meu, sã aducem la ºedinþele
Academiei, ca o expresie a exultanþei
noastre tinereºti, versuri scrise de
unul sau de altul din noi, fie scrise în
triplã colaborare adicã de noi cei doi
fraþi ºi de Victor Popa. Contribuþia
mea, aºa cum se întâmplã cu unele firi
mai timide sau critice, nu a luat
caracterul lirismului tineresc
obiºnuit, ci pe acela mai discret al
glumei, ironiei, satirei ºi mai ales al
parodiei, ceea ce însemna ºi o
încercare de a pãtrunde mai adânc în
taina farmecului versurilor pe care le
preþuiam. În aceeaºi dorinþã de a
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înþelege mai adânc ºi de a gusta cât mai
deplin poezia am adus de asemenea ºi o
sumã de traduceri din poeziile lui
Hérèdia, Regnier, Sully Prudhomme ºi
chiar din poeziile lui Baudelaire sau
Verlaine. Fiindcã la ºedinþele de la
Vlahuþã veneam purtând haine militare,
Petru Cancel, viitorul profesor de
slavisticã de la Universitatea din
Bucureºti, fire mai vioaie ºi veselã ne-a
poreclit pe mine ºi pe fratele meu „Cei
doi gherieri”. Porecla a prins ºi chiar eu
am semnat cu acest pseudonim unele
din versurile de atunci.
Odatã cu obþinerea doctoratului ºi
încadrarea mea în personalul didactic al
Facultãþii de medicinã din Iaºi, am
pãrãsit definitiv în 1921 oraºul Bârlad.
*
Împrejurãrile au fãcut ca multe din
manuscrisele mele de atunci sã fie
pierdute. Pãstrez încã numai unele din
parodiile ºi traducerile mele ºi ca
încheiere a acestor prea fugare amintiri,
reproduc aici urmãtoarele:
Epilog
Maestrului Al. Vlahuþã
la plecare sa din Bârlad
Atuncea când pe drumu-ntunecat
Gesticulând aprins, porneam buluc,
Un ochi umflat de somn, clipind mirat
Sta becul de la poarta lui Bulbuc.
Azi când privim cu toþii înapoi
Spre vila, care-n umbrã-ncet dispare,
Lumina tremurândã dintre foi
O lacrimã ce-atârnã grea îmi pare.
Noiembrie
Lui G. Tutoveanu
De mult peste ºesul scãldat în vãpãi
Tãcut-a prelungul cocoarelor glas,
ªi frunzele roºii fãcut-au popas,
Trudite de goana nebunã pe cãi.
Pe negrele dealuri, prin umede vãi
Vârtejuri de cicoare flãmânde au mas:
Din farmecul toamnei nimic n-a rãmas,
Azi domn e urâtul cu sfetnicii sãi.
Amurgul se-ntinde pustiu ºi cernit,
Chiar vântul de teamã pãtruns s-a oprit.

Stela Covaci

Grãdina cu amintiri
(Grigore Alexandrescu 21)
„...Iar noi ceilalþi, ceilalþi, ceilalþi
Stãteam ºi plecam,
Cufundaþi cu continent cu tot,
Ca niºte atlanþi...”
(Nichita Stãnescu, Tânjiri cãtre firesc)

Pornesc de la un vis straniu pe care l-am avut într-o noapte de noiembrie când
casa noastrã, a familiei Covaci, de pe Grigore Alexandrescu 21, a fost demolatã în
1988. În locul ei, expropriat ºi vândut de Primãria capitalei (Crin Halaicu) unor
rechini de la Renel, se înalþã sfidãtor un edificiu, sticlã ºi oþel, un monstru
nesimþitor, un ultim rãcnet al „progresului” hrãpãreþ ce a distrus ºi distruge tot ce
spiritul (inexistent pentru ei) vrea sã clãdeascã. În afarã de terenul nostru, sub
aceastã bancã, e cuprins ºi terenul urmãtor, din colþul cu str. Clopotarii Vechi, pe
care se afla o clãdire de la începutul secolului trecut al cãrei parter, prin tradiþie,
era destinat sculptorilor. Acolo, pe vremea noastrã, în spaþiul interior ºi, mai ales,
în curtea din faþã, George Apostu îºi elabora lucrãrile, abstracþiuni simbolice în
lemn sau piatrã, cu care ochiul nostru abia începea sã se obiºnuiascã.
În vis, am revenit pe tãrâmul casei noastre, mai bine zis în curtea ei. Totul
plutea într-un abur de crepuscul albãstrui. Prin poarta verde întredeschisã, se
strecurau fãrã zgomot doar siluetele celor care au fost cândva prietenii acelui loc
ºi care încã se mai aflã în viaþã: Gabriela Melinescu, Vlad Ciobanu, Tinu Frãþilã,
Sorin Dumitrescu, Luminiþa Tudor, Dora Stãnescu ºi alþii ºi alþii. Îndoliaþi,
pãºeau în ºir prin curtea lungã cu „pavajul gri” care, de aceastã datã, în
transcendenþa ei era strãjuitã pânã în profunzime de tufe mari de trandafiri
înfloriþi în roz pal, galbeni ºi albi. Flori de dimensiuni nemaivãzute se aplecau sub
greutatea de rouã cereascã asemeni unor capete de înger. ªtiam cã au venit sã îi
gãseascã acolo pe Aurel ºi pe Nichita. Eram fericitã ºi le zâmbeam, când m-am
trezit din acest vis paradisiac.
Un dor sfâºietor de acel loc mã cuprinde: de binecuvântata iubire cu care ne
întâmpinam prietenii, cu care oficiam gesturile casnice ce dintr-o datã deveneau
sacre, cum ne transfiguram în acele vremi de restriºte devenind unii pentru alþii
sprijin fãrã preþ, înãlþat în spirit ºi idei. Aceastã libertate interioarã, dupã cum
ne-au sugerat câþiva înþelepþi, ne-a fost fatalã: din toatã lungimea strãzii Grigore
Alexandrescu, numai acel colþ de vreo cinci-ºase clãdiri a fost demolat cu un an
înainte de evenimente (dec. 1989).
L-am revãzut în altã dimensiune, dar vreau sã-l povestesc aºa cum l-am
împodobit în realitate timp de 25 de ani, din 1964 pânã în 1988.
Am cumpãrat casa în 1966, pãrãsind camera de pe str. Miletin 14, îmbogãþiþi
cu o fetiþã de doi ani, dar ºi total lefteri ºi fãrã serviciu. Apariþia primei opere de
traducãtor, din limba portughezã în limba românã, a epopeei Luisiada de Camoes,
i-a permis lui Aurel Covaci, ieºit de sub interdicþia de publicare, sã cumpere de la
fostul lui ºef de echipã la caloriferie, aviatorul-erou C. Feºu, acel imobil ºi sã se
punã pe treabã, declarându-se „þãran necolectivizat”. Casa era pe stilul de sfârºit
de secol XIX, cu ºase camere ce necesitau o groazã de reparaþii. Cum era nepot de
fierar, îndemânatic ºi cu fantezie, Aurel ºi-a construit un strung ºi-a procurat
aparat de sudurã ºi alte nenumãrate scule, apoi, cu ajutorul unei imense schele
sudate, a pornit, fãcând cofraje, sã-i restaureze înfãþiºarea, ridicând de-a lungul
întregii curþi o boltã înaltã din lãstarii unei vii lãsatã în paraginã. Învigoratã, viþa
ne rãsplãtea an de an cu destul vin sã ne þinã o iarnã, dar, mai ales, era prilej de
bucurii: în buricul capitalei se petreceau cu ritualuri strãmoºeºti culesul
strugurilor, sãrbãtoarea batalului, „joile tineretului” ºi multe alte nãzbâtii boeme.
Penuria de legume, plãcerea de a nu depinde de ce îþi oferea piaþa socialistã,
i-a stimulat creativitatea lui Aurel, astfel încât, din viþa ce se înãlþa la patru metri
cât þinea casa, a desprins vrejuri cu care a împletit un gard viu în jurul
acoperiºului de tablã uºor înclinat. Pe acoperiº, am realizat, din pãmânt ºi
scânduri protectoare, grãdina de zarzavat cu de toate, unde printre mirosuri de
mãrar, leuºtean ºi roºii date în pârg cântau, însoþiþi de chitariºti celebri, poeþii,
noaptea la lunã.
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Pe „fâºia acestui loc îngust tãiatã în mijloc de un lãtrat de
câine” îºi descãrcau prinosul artiºti din „Cartierul latin”
(strãduþele din jur erau pline de ateliere), dar mai ales poeþii
atraºi de mierea regeneratoare a lui Aurel ºi a lui Nichita, care
a locuit aici împreunã cu Gabriela, peste patru ani. Veneau
poeþi îndrãgostiþi de nemurire, triºti, dar mai ales veseli, tãcuþi
sau jucãuºi: Mazilescu, Marius Robescu, Daniel Turcea, Ileana
Mãlãncioiu, Angela Marinescu, Mihai Ursachi, Ion Mircea ºi
alþii, ºi alþii...
Dupã poartã, tufa bãtrânã de liliac le spunea „bun venit”.
De Sfintele Paºti el înmiresma toatã casa. Încã de la Florii
serbam liliacul, întinzând hore, ca ºi copiii, în care se prindeau
ºi profesorul Papu, ºi domnul ªora, ºi Dan Deºliu, ºi Titus
Popovici, cântând „Înflorind grãdinile...”
Nu era idilic, era de-a adevãratelea.
Mai departe, dupã liliac, protejat de o bordurã de ciment,
stratul de pãmânt de sub viþã acoperit cu crini de august ºi
zambile, era o oazã în care l-am gãsit adormit de miros, dar ºi
de deznãdejde pe bunul ºi inimosul prieten, graficianul „X”
(Nicolae Alexe). Împlinise, în ziua aceea, 35 de ani ºi se
considera bãtrân.
(Pe bordurã, în douã rânduri, când ne-ntorceam spre
miezul nopþii, l-am aflat pe Nichita singur, dupã ce Gabriela
plecase de mult din þarã, privind „la fereastra pãtratã de sus”
ºi ºoptindu-ne: „Numai pe ea am iubit-o cel mai mult...”.)
Urma un roºcov imens, pe care se cãþãrase din vremi
caprifoiul sãlbatic. Sub el, o bancã verde de parc, recuperatã de
Aurel. Pe ea, în toamna anului 1983, s-a aºezat Nichita singur.
Era pentru prima oarã (ºi ultima), când l-am simþit cufundat
într-o deznãdejde profundã ºi grea. Noi, ceilalþi, aºezaþi în faþa
lui în jurul unei mese, ascultam impresionaþi melodii
acompaniate la chitarã atât de maestru pe versurile poetului
de cãtre prietenul lui, artistul Sorin Dumitrescu. Nichita le
asculta absent. Pe faþa lui uºor tumefiatã, începeau sã treacã
umbre de pe tãrâmuri nedorite.
M-am aºezat lângã el ºi l-am întrebat:
„- Ce-i cu tine, Nichita?”
„- Sunt putred tot, numai mintea mi-e vie...”, mi-a ºoptit
uitându-se în gol.
M-am retras sfioasã la locul meu. Se lasã o liniºte
desãvârºitã de parcã trecuse îngerul. În acel moment, fãrã nici
cea mai micã adiere de vânt, roºcovul slobozi înfiorându-se
ploaia de aur a frunzelor sale mãrunte, un ºuvoi ca un giulgiu
mângâitor, ocrotind revelaþia poetului.
Tot pe stânga, mai spre fundul curþii, unde în locul unui
cireº bãtrân ºi uscat din care bunul nostru vecin, sculptorul
Mircea ªtefãnescu, a cioplit zeci de linguri vândute prin
Fondul Plastic în numele supravieþuirii artei, noi am sãdit o
mladã de cireº, ce a crescut vãzând cu ochii. Când încã nu
apucase sã dea rod, Laura, fiica noastrã ºtrengarã, lega
primãvara cu aþe invizibile mãnunchiuri de cireºe din piaþã,
amuzându-se copios de bieþii studenþi de la Arte (ocupanþii
permanenþi ai podului doamnei U. unde a trãit Nichita), când
aceºtia, pofticioºi ºi flãmânzi, se sãltau pe furiº sã le culeagã.
Cireºul a început sã dea rod cu prisosinþã. Atunci s-a mai
instalat o serbare: culesul cireºelor (de unde poezia lui Nichita
În vizitã la cireº...). Mai era un spaþiu, al trandafirilor de
dulceaþã, adunaþi pânã nu dãdea soarele fierbinte. Alese,
petalele erau frecate cu sãricicã, fierte în cãzãnel de aramã, ºi
strecurate în borcane: dulceaþã rubinie, deliciul zeilor casnici.
Gutuiul de pe hotarul convenþional al curþii îmbogãþea
toamna rafturile lungului coridor din spate pe care se aliniau
respectuoase borcane mari cu celebrele murãturi ale casei
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Covaci ºi nesfârºitele „zacuºti”, toate fãcute pentru bucuria
prietenilor ºi a noastrã împreunã cu ei.
Poate sã parã neverosimil ceea ce povestesc, dar toate
rodeau din plin. Vegetaþia cãpãta la momente potrivite, la
rãdãcinã, porþii consistente de „supã de gãinã”, adicã
îngrãºãmânt obþinut prin macerarea subprodusului de la
gãinile ºi iepurii de casã pe care, uneori, îi ºi sacrificam pentru
prieteni.
Acesta era cadrul serbãrilor de varã încheiate de obicei cu
un foc de tabãrã la care frigeam slãninã ardeleneascã cu cepe
mari în vârful þepuºei, aºezaþi roatã. Acum, era rândul
cântãreþilor. Sculptorul Vlad Ciobanu, pe atunci încã student,
locuitor tot al celebrei mansarde, umplea cu vocea-i puternicã
mahalaua. Doine de haiducie, de cãtãnie, cântece de dincolo de
Prut o determinau pânã ºi pe Ileana Mãlãncioiu sã ne cânte cu
voce adâncã doina preferatã: „Doamne, ce negri sunt munþii,/
Toamna când pleacã recruþii...”. Intra în armonii ºi Augustin
Frãþilã, alt boem din podul lui „madam U.”. La chitara lui,
compunea melodii devenite celebre pe discul unicat cu
recitalul lui Nichita. Plãcea, în special, unul care mãrturisea
suferinþe ascunse:
„...Car un drapel, mãi, tatã Hristos,
Toate-s la fel numai cuþitul pe dos
ªi mã preling de azi pânã ieri Moarte de laº de aia fãrã dureri...”
Momentul Sorin Dumitrescu. El era cel care ne crea
transa ºi revelaþia poeziei ºi muzicii. Marele artist a propus ca
poezia lui Nichita: Marilena lui Marin, cântatã în cor ºi solo, sã
se consacre ca Imnul casei:
„Se duc soldaþi într-un rãzboi pierdut,
Rãzboi care încã nu a început...”
Iernile se îmbogãþeau ºi cu alte ritualuri. Sãrbãtorile
veneau în cete. Dupã Crãciun ºi Anul Nou, începeau
aniversãrile. Toþi eram nãscuþi iarna. În februarie: Laura,
Aurel ºi Andrei, fiul nostru; în martie: eu, Dora ºi Nichita. Se
umplea casa cu musafiri. Cu bani destul de puþini umpleam
casa cu minimum 13 feluri. La miezul nopþii, în timp ce
dopurile de la ºampanie zburau în tavan, se asculta o singurã
melodie: Vitea, Vitea..., cântecul preferat al contelui Lev
Tolstoi interpretat de un celebru cor de þigani. Noi dansam
improvizând „dansul pãlãriilor”...
ªi printre toate acestea, multã, multã poezie recitatã sau
nãscându-se spontan, cãci aveam mereu în preajmã vrãjitori
miraculoºi ale cãror izvoare de apã vie ne adãpau în acea
dimensiune mult râvnitã, fãcându-ne sã fim mai aproape,
pentru câteva clipe, de Dumnezeul creator.
Acestea au fost „tânjirile cãtre firesc”. Aceastã
împãrtãºire pãrea sã nu lezeze pe nimeni. „Dar n-a fost, n-a
fost aºa”. Demolatorii ºi-au fãcut datoria. Nepãsându-le cã acel
spaþiu, pe lângã boemã, era locul în care au fost create, prin
râvnã ºi seriozitate, capodopere ale culturii române. Ei l-au
distrus cu buldozerele, producând rãni adânci ºi moarte
pentru cei ce l-au înãlþat.
Se pare cã nimic nu e cu adevãrat valoros, dacã nu este
însoþit de jertfã ºi umilinþã. Se pare cã ºi acum mai aruncã cu
pietre ºi otravã într-acolo. Sã-i iertãm, cãci nu ºtiu ce fac.
Grãdina din vis mã aºteaptã cu paradisul ei, în
dimensiunea celestã esenþialã, unde tot ce a fost spirit nu va
pieri niciodatã.
Ian. 2006
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Doina Teodoru-Gavriliu

“Toate-s vechi ºi nouã toate” (II)
Abia azi pot continua scrisoarea. Între timp am întemeiat o
societate studenþeascã în cadrul universitãþii ºi în contextul legii
germane: „Bochumer Gesellschaft für rumanische Sparache un
Literatur”, cu patru prof. univ. ºi 20 de cercetãtori, în vederea
studierii limbii ºi literaturii române, a întãririi relaþiilor
culturale între România ºi Germinia, a schimbului de profesori
ºi studenþi... E o reuºitã foarte importantã!
În ceea ce priveºte profesorii din comisia de susþinere a
doctoratului, ei sunt aºa: câte un „director de tezã”, care, în
cazul meu au fost Boutière þi Poirier, apoi încã doi la teza
principalã ºi încã unul la cea complimentarã. Cei doi au fost
(dupã cum se vede ºi pe invitaþia alãturatã, cea pe care am
trimis-o la 100 de persoane): prof. Marie Roques, un mare savant
privitor la începuturile limbii ºi literaturii franceze, care s-a
ocupat ºi de un faimos text românesc - „Palia de la Orãºtie” -, ºi
care „supraveghea” relaþiile culturale franco-române între 19201945. Românii care veneau sã studieze la Paris trebuiau, vrândnevrând, sã umble cu „sãru'mâna” pe lângã el, pentru orice fel
de relaþie: bursã, presã, publicare de articole sau de studii etc.
Ceea ce eu n-am fãcut. Nici n-am dorit sã fie în comisie,
spunându-i lui Boutière cã e un „hârb”, era foarte bãtrân, dar
mereu al dracului. Însã Boutière m-a rugat ca sã-l accept, cãci i-a
fost profesor. Am avut o discuþie cu Roques prin martie 1958,
dupã ce citise teza, spunându-mi cam rãstit, cã n-a citit nicicând
un studiu cu credinþe de primãvarã unde sã nu se vorbeascã în
primul rând de agriculturã. La care i-am rãspuns: - Dar acum aþi
citit un astfel de studiu... El: - Da, dar trebuie sã schimbi! Eu: Nu schimb nici un cuvânt, însã pot sã schimb pe profesor! I-a
stat ceasul când a auzit acest rãspuns. Mario Roques, ca ºi
Poirier, ne considera pe noi românii un fel de „colonizaþi” ai
culturii franceze. De altfel, susþinerea mea, sau intervenþia mea
la Doctorat, a fost impunerea culturii româneºti nu numai
alãturi de celelalte culturi europene, ci chiar împotriva celei
franceze, cum a fost manifestaþia lui Iorga din 1906, din faþa
Teatrului Naþional din Bucureºti. Celãlalt profesor, Georges
Dumézil, cel mai mare indo-europenist de pe glob, l-am cunoscut
prin 1950, ducându-mã la cursul lui de „Civilizaþie” IndoEuropeanã, pe care-l þinea la École Pratique des Hautes Etudes,
în cadrul Academiei pariziene. Aci am urmat ºi cursurile
profesorilor: H. Jeanmaire (elenist), Varagnac (preisterien ºi
etnograf francez), Cl. Levi-Strauss (sociolog ºi eseist) ºi alþii.
Dintre toþi aceºtia, am rãmas cu Dumézil, ca fiind cel mai
important ºi care te ajutã temeinic prin cunoaºterea
fundamentalã a tuturor limbilor indo-europene. Acesta nu
accepta la cursul lui decât persoanele care cunoºteau bine douã
limbi clasice dintre care: latinã, greacã, sanscritã, iranianã,
hititã, celticã, germanicã ºi care mai sunt; sau limbi importante
pentru indo-europeanã, încã vii: armeana, oseta, lurda,
georgiana, iar eu am reuºit sã-i arãt cã limba românã, prin
credinþele strãvechi ce posedã, e importantã..., la acelaºi nivel,
cu toate cã e, în acest context, un surogat al latinei, ca celelalte
limbi neo-latine. I-am lãmurit douã scene de cult iraniene din
sec. 3-4, era noastrã, cu material românesc (scenele respective se
interpretau divers, cãci nu era nimic scris pe ele), ºi de atunci,
am rãmas la cursul lui, iar mai târziu, a venit cu bucurie la
invitaþia mea, în comisia Doctoratului. De altfel, numai el „ºtia”
cu adevãrat ce valoare are teza.
La teza complimentarã, am cerut sã vinã în comisie
profesorul ºi scriitorul Raimond Aron, una din personalitãþile
dominante ale Filosofiei istoriei ºi a sociologiei politice din
Franþa în ultimii 25 de ani. În teza de unde reiese cã: sau n-a citit
cartea de cãpãtâi a lui Xenopol: „Les Principes Fondamentaux
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de l'Histoire” (1899), sau a înþeles-o greºit... Dar s-a rãscumpãrat
la 3 mai '58, cãci m-a susþinut cel mai mult.
De altfel, susþinerea doctoratului nu e cine ºtie ce, e mai
mult o chestie de retoricã, un exerciþiu intelectual de mare
prestigiu, numai rareori, dezbaterea e într-adevãr realã. Fiindcã
etapa de bazã e cea a acceptãrii tezelor: dacã acestea sunt
acceptate, eºti doctor ºi fãrã susþinere (s-a întâmplat ca unul sã
moarã, dupã aceastã acceptare ºi înainte de susþinere, a fost
declarat doctor fãrã nici o greutate). De asemenea, „nota care se
dã de cãtre juriu, n-are valoare realã, ea þine mai mult de felul
cum candidatul s-a purtat, mai mult sau mai puþin academic. Am
asistat la o susþinere, unde juriul n-a dat nici o notã („magna
cum laude”, „cum laude”, „laude”, cele trei note date mai des),
dar a declarat pe candidat „Doctor al Sorbonei”. Esenþialul la
susþinere, este discuþia ce are loc, cãci sunt teze care nasc
probleme importante, altele nu. Asta depinde ºi de profesori,
care sunt uneori niºte uscãturi, un fel de discuri roase, care spun
cã au învãþat acum 30-40 de ani, când erau studenþi; alteori,
candidatul este un timid, care de spaimã uitã ce-a scris, încât râd
ºi profesorii ºi publicul. Alteori publicul este rãu, sau un
adversar al candidatului, vine cu toate neamurile lui ºi-i face
scandal etc.
La mine, situaþia a fost, în privinþa retoricii, indecisã. În
schimb, discuþia de fond, a fost fãrã eroare, corectã. Cum s-a
dezbãtut cam 6 ore (cu o pauzã de 20 de minute), s-au putut
lãmuri toate chestiunile puse. Eu am avut de „luptat” cu Mario
Roques ºi cu René Poirier, ceilalþi trei m-au susþinut atât de
mine, cât ºi cultura româneascã.
Pe vremea aceea, trãiam cam greu, cãci nu puteam avea un
lucru permanent din cauza acestei susþineri, precum ºi a altor o
mie ºi unul de lucruri. În acea lunã aprilie 1958, eram paznic de
noapte al unei staþii de benzinã de la ora 23 la ora 6, luna de
„muncã” terminându-se sâmbãtã 3 mai, la ora 6. Deci în
dimineaþa aceea nici n-am putut dormi ca lumea de grija
susþinerii, aºa cã la venirea mea la Sorbona la ora 13,30, eram
cam mahmur, altfel n-aveam absolut nici o îndoialã, eram sigur
cã voi ieºi bine: nimeni nu cunoaºte mai bine subiectul decât
mine. Pe altã parte, în acest tip de dezbateri, arta mare este sã
participi neîncetat, sã tai oarecum iarba de sub picioarele
adversarului, numai ºi numai pentru a-l þine psihologic în
nesiguranþã. Îmi era teamã de un lucru: sã nu mã elogieze
personal ºi sã nu-mi susþinã cu ºtiinþã pãrþile slabe ale tezelor
mele (cum se face uneori) ºi cum ar fi putut sã facã R. Poirier.
În ziua aceea de 3 mai erau trei susþineri de doctorat, însã
se pare cã numai al meu era de Stat. La Sorbona erau atunci
patru locuri unde se afiºau susþinerile ºi unde veneau ziariºtii ºi
alegeau subiectele ce le plãceau pe care apoi le publicau în
ziarele lor. Tezele mele au fost anunþate în douã ziare (unde am
vãzut eu din întâmplare). În cartierul latin existã o sumã de inºi
care vin regulat sâmbãta la Sorbona, între Paºti ºi 1 iulie, când
se susþin doctoratele, ca sã asiste. Printre ei sunt mulþi care nu
ºi-au fãcut tezele ºi vin cu nostalgie, alþii cu gelozie; dar sunt ºi
unii care vin pentru cã îi intereseazã subiectul (eu am asistat
astfel de 4-5 ori). Uneori sala este absolut goalã: comisia ºi
candidatul, alteori e arhiplinã, la mine era cam trei sferturi
plinã, dupã cum mi-au spus niºte prieteni (candidatul este cu
spatele la public, numai dacã e aplaudat, se ridicã în picioare, se
întoarce ºi mulþumeºte atunci vede sala). De regulã, funcþionari
de la ambasada americanã sunt în salã ca sã vadã
comportamentul candidatului, mai ales în domeniul ºtiinþelor,
uneori, peste vreo 10 zile, acest candidat care a susþinut bine
punctul sãu de vedere, iar subiectul era nou, se trezeºte c-o
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Petruº Andrei, 60
Poetul ºi profesorul
Petruº Andrei împlineºte la
1 iunie 2006 frumoasa
vârstã de 60 de ani. Nãscut
pe plaiuri nemþene, s-a
stabilit, dupã absolvirea
facultãþii, la Puieºti, predând
limba ºi literatura românã la
liceul din localitate. Membru
al Academiei bârlãdene,
poetul s-a prezentat în faþa
cititorilor sãi cu
v o l u m e l e :
Descântece de inimã rea,
Editura „Panteon”, Piatra
Neamþ, 1995 (cu o prefaþã
semnatã de editorul Daniel
Corbu); Floarea de jar,
ibidem, 1996; Flacãra de
veghe, Editura „Sfera”,
Bârlad, 2000 (cu o prefaþã de
Simion Bogdãnescu), 151 p.;
Dulce mea Doamnã /
Eminul meu iubit, poezii,
ibidem, 2002, 86 p.;
Cântecul toamnei, ibidem,
2003, 156 p.; Mierea din
trestii de cuvânt, ibidem,
2005, 178 p.; Poeme târzii,
ibidem, 2006, 276 p.
În afara aplecãrii sale
spre poezie, Petruº Andrei a
scris cronici literare, eseuri,
recenzii despre opera ºi
personalitatea scriitorilor:
ª tefan Vasiliu, Lucian
Vasiliu, Cezar Ivãnescu,
Daniel Corbu, Simion
Bogdãnescu, Nicolae
Botezatu, George Irava,
Marin Toma, Florin

Grigoriu, Gabriel Dragnea, Andra Dudulea, Laetiþia Tãnãsescu,
Constantin Clisu, Gabriela Tudoran, Pavel Mercescu, Eugen Cojocaru,
Floricã Dan, Alexandra Firiþã, Dan Iordache Danior, Vintilã
Anastasescu, Elena Anghel, Ion Machidon, Corneliu Bichineþ, Bogdan I.

La Biblioteca “Stroe Belloescu” - Bârlad, alături de doamna preşedintă
Elena Monu, enigmistul şi enigmaticul Serghei Coloşenco şi profesorul şi
eseistul Gruia Novac.

Pascu, Gruia Novac, Dan Ravaru, Florea Turiac, George Zamfir, Theodor
Codreanu, Iorgu Gãlãþeanu, Adrian Georgescu, Carmen Focºa, Doru
Popovici, Carmen Manuela Mãcelaru, Doru Ion Lazãr, Alexandra
Cârciumaru, Liviu Zanfirescu, Lavinia Dumitrescu, Aurelia Corbeanu,
Elena Cãlugaru Baciu, Hortensia Papadat-Bengescu, Alexandru Vlahuþã,
Serghei Coloºenco, Victor Sterom, Mihail I. Vlad, Gheorghe Cucu,
Gheorghe Þigãu, George Lixandru, George D. Piteº.
A colaborat la publicaþiile vasluiene: „Pãreri tutovene”, „Glasul
cetãþii” ºi în revistele: „Academia bârlãdeanã”, „Est” (Vaslui), „Prutul”,
„Zorile” (Huºi), „Sinteze literare” (Ploieºti), „Cuvântul adevãrului”
(Edmonton - Alberta - Canada), „Asachi”, „La Tazlãu” (Piatra Neamþ),
„Cronica”, „Convorbiri literare”, „Dacia literarã” (Iaºi)... Editeazã
revista „Visãtorii”. Este în colectivul de redacþie al revistelor: „Dor de
dor” (Dor Mãrunt - Cãlãraºi), „Bârladul” ºi „Amurg sentimental”
(Bucureºti) cu care organizeazã Concursul Naþional de Literaturã „Vara
visurilor mele”.
Despre poezia ºi proza lui Petruº Andrei au scris: Theodor
Codreanu, Simion Bogdãnescu, Daniel Corbu, Gruia Novac, Gheorghe
Clapa, Ion Gheorghe Pricop, George Irava, Victor Sterom, Mihail I. Vlad,
Gheorghe Þigãu, Diana Istrate, Ion Machidon, Mitriþa Galben, Nicolae
Mitulescu, Emilian Marcu, Adrian Alui Gheorghe, Florin Grigoriu (în
„Despre autori ºi cãrþi”, Editura Societãþii Scriitorilor Români,
Bucureºti, 2003), Marin Toma, Constantin Prangati, „Dicþionarul
oamenilor de seamã”, Editura „Crigarux”, Piatra Neamþ, 1999, Traian
Nicola în „Valori spirituale tutovene”, vol.6: R-Z, pp.735-740.
Este laureat al Festivalului Naþional de Poezie „Mihai Eminescu”
(2001 ºi 2005) ºi al Festivalului Naþional de Poezie „George Coºbuc” Bistriþa Nãsãud, 2005.
Academia bârlãdeanã îi ureazã lui Petruº Andrei multã sãnãtate ºi
putere de creaþie!
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Floarea de jar

Iarnã cu Esenin

Vã las sã petreceþi, prieteni,
Mai puneþi vin în pahar,
Eu plec, pe sub umbra de cetini,
Sã caut floarea de jar.

Caii lui senin scuturã iar coama
Pe câmpii de zahãr pârtie fãcând,
Glasul tinereþii le-nteþeºte goana,
Pe poet, cu lumea, iarna împãcând.

Puþini muritori îi ºtiu locul
ªi-o viaþã umblã-n zadar
Cã au numai unii norocul
S-atingã floarea de jar.

Sania se pierde pe sub dealuri hâde,
Veselie, cântec, râsete ºi-alai,
Clopoþelu-n urmã pân' la lacrimi râde:
„Ah, voi sãnii, sãnii! ªi voi cai, voi cai!”

Ea creºte în locuri ferite
Pe culmi pudrate cu var
Cã nu e tain pentru vite
Divina floare de jar.

Fetelor frumoase capul le suceºte,
Cântul se înalþã pânã sus la cer
Iar sub clar de lunã neaua strãluceºte,
Nimãnui nu-i pasã de atâta ger.

În drum sunt poteci cu hârtoape,
Rãzbaþi, de eºti temerar,
ªi-abia când ajungi pe aproape
Adulmeci floarea de jar.

Cântã-n spartul nopþii molcom vizitiul,
Pe poet l-îneacã valul de tristeþi,
Peste douã inimi s-a întins pustiul
ªi pe ochii vineþi alte dimineþi.

Nu creºte ca pomii-n grãdinã
Nici semãnatã-n ogor,
De-aceea, pe sub luna plinã,
Fãrã s-o vadã, mulþi mor.

Peste cânt ºi sãnii s-a întins rugina,
Glasul sunã aspru, gros ºi rãguºit,
Din regat de suflet a plecat regina,
Stâncã uriaºã-n el s-a prãbuºi.

Pe alþii mereu îi atrage
Vrãjindu-i îmbãtãtor,
Visând la aromele-i frage
Cad bolnavi unii de dor.
ªi totuºi, mã duc sã o caut,
Aceste toate ºtiind,
Momind-o cu sunet de flaut
S-o vãd odatã-nflorind.
Cândva, poate într-o-nserare,
Vã voi aduce în dar
Ca pe-o veºnicã lumânare
Aprinsã, floarea de jar.

Peste amintire soarele surâde
ªi-n auz mai sunã cântec ºi alai,
Clopoþelu-n urmã pân' la lacrimi râde:
„Ah, voi sãnii, sãnii! ªi voi cai, voi cai!”

Alături de eminescologul Theodor
Codreanu (29 septembrie 2003).

„Am în faþã trei cãrþi de versuri - cu
semnãtura dumitale. Vocaþia poeticã este
evidentã; tehnica prozodicã e a unui
rafinat în domeniu (...) Multe texte
probeazã existenþa focului sacru, iar linia
melodicã þine de acel ceva auzit
odinioarã.”
Constantin Ciopraga
*
Poezia lui Petruº Andrei îmbinã, sub
aspect formal ºi informal, expresia clasicã
(în sensul unui clasicism popular veritabil)
cu certe filiaþii moderne, fãrã însã a tinde
cãtre textualism.
Preferinþa autorului e aceea de a stiliza
(arghezian uneori), de a filigrana în
intimitatea cuvântului sentimentul întors
ca un ecou în memorie. Tonalitatea
oscileazã astfel între sentimentalismul (de
bunã calitate) ºi ironia finã ºi calmã. (...)
Clasic prin formã ºi romantic prin
viziune, poetul Petruº Andrei vegheazã
blând ºi muzical, uneori în melopee
folcloricã, la pãzirea fiinþei cuvântului
românesc. Eul sãu liric s-a adaptat perfect
la rostirea armonioasã ºi, de aceea, nu

provoacã imaginea prin fantezie dictatorialã,
nu cautã irealitãþi forþate, ci îºi asumã, în
general, imaginile recunoscut e ale
universului, într-o atmosferã de sfârºit de
secol. Nu provoacã nici sintaxa liricã, fiindcã
statuia versului sãu are hieratismul bizantin
al icoanelor, sensurile poetice ale dulcelui stil
nou.
Simion Bogdãnescu
*
„Un debut târziu”, în stare sã-l concureze
pe cel arghezian, cum, cu umor, o afirmã
autorul, realizeazã Petruº Andrei cu
„Descântece de inimã rea” (Casa de Editurã
„Panteon” - Piatra Neamþ, 1995).
Volumul se deschide cu un „Cuvânt
înainte” semnat de poetul Daniel Corbu, care
subliniazã sentimentalismul erotic de „Jurnal
Liric”, în „Poeme de mare acurateþe ºi
rafinament stilistic”, apreciind îndeobºte
virtuozitatea sonetelor. Aprecierea nu pare
hazardatã din douã motive: expresia poeticã
are acoperire într-un puternic fond afectiv, iar
rafinamentul semnalat vine dintr-o discretã
ironie care anihileazã primejdia unui
epigonism târziu eminescian, atât de
caracteristic „poeþilor sentimentali din
Moldova”.
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Lansare de carte la Casa de
Cultură “George Tutoveanu”
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Vasile Turculescu

Lecþia de istorie
Prima orã de curs, din prima zi de studenþie. Ce dulce aducere
aminte pentru cine a trecut porþile Almei Mater! Pentru mine însã,
aceastã orã depãºeºte cu mult tradiþionala semnificaþie pentru cã reunea
ºi condensa mai multe fapte deosebite.
Mai întâi, ºi poate cel mai important, pentru cã îl vedeam ºi-l
ascultam, pentru prima datã, pe marele istoric ºi savant Nicolae Iorga.
Iar în al doilea rând, pentru întâmplarea pe care am s-o povestesc mai
departe.
Era în toamna anului 1930. Abia sunase ceasul din „auditorium
maxim”, plin pânã la refuz de studenþii veniþi sã-l asculte pe marele
profesor, când, la catedrã, acesta îºi fãcu, deodatã, apariþia.
Intrase cu atâta impetuozitate, cã aproape mã uimise. ªi, ca ºi când
s-ar fi temut sã nu risipeascã nici o secundã, ºi-a anunþat tema cursului, ºi
a început imediat sã vorbeascã.
Tema se intitula: „Cauzele economice ale Revoluþiei franceze”,
despre care avea sã ne vorbeascã un an întreg, fãrã sã epuizeze subiectul.
Îl vãzusem de multe ori în ziare, îi ascultasem glasul la radio, dar,
acum, era cu totul altceva. Acum, era acolo, în faþa mea, la câþiva paºi, ºi
nu mã mai sãturam ascultându-l. Eram, ca sã zic aºa, numai ochi ºi
urechi.
Mã strãduiam sã iau cât mai bine notiþe, dar în acelaºi timp,
simþeam o nevoie irezistibilã sã-l privesc. ªi atunci am avut revelaþia unui
fapt cu totul neobiºnuit. Profesorul Iorga mã privea, parcã, cu aceiaºi
stãruinþã, tocmai pe mine.
Da, eram sigur, numai pe mine mã privea! Iar privirea lui mã
turbura, într-atât de sfredelitoare ºi de puternicã era.
Lecþia în sine pentru mine nu mai conta. Conta numai faptul cã
profesorul Nicolae Iorga alesese din atâþia studenþi numai unul singur, pe
mine, cu care angajase un dialog nevãzut. Stãteam, aºadar, cu ochii
aþintiþi în ochii lui. ªi ceva mã copleºea ºi mã fascina în acelaºi timp.
Pentru cã mã simþeam un privilegiat, ºi o undã de bucurie îmi inunda
sufletul, pentru cã marele Nicolae Iorga acorda numai mie aceastã
atenþie.
Notiþele mele erau din ce în ce mai sumare ºi dacã eu îmi mai
aruncam din când în când ochii pe caiet, profesorul Iorga nu mã slãbea
din strânsoarea privirii lui ascuþite. Nu mai vedeam nimic în jur, ºi
uitasem ºi de o colegã care, la începutul orei mã impresionase cum îi
mergea condeiul scriind cu mâna stângã. Peste timpii istorici evocaþi de
Nicolae Iorga, nu vedeam decât silueta impunãtoare a acestuia, uriaºã,
demiurgicã, rostogolitoare! ªi ochii, ochii care mã priveau fãrã contenire
ºi care îmi transmiteau o bucurie paradisiacã, într-atât de fericit ºi de
transportat mã simþeam.
Pot sã spun cã întreaga orã am plutit. Cât de fericit am putut sã fiu!
ªi nu pot sã uit nici acum, dupã atâþia ani, acea baie de fericire.
Dar, o orã de curs n-are decât 50 de minute ºi ceasul din amfiteatru a
sunat din nou. Profesorul Iorga a încheiat lecþia cu o frazã „à la Iorga”. ªi,
pe urmã, privindu-mã, mai departe, tot pe mine, a fãcut un semn cã mai
are încã ceva de spus.
„Sunt de mulþi ani profesor, a continuat el, ºi mã strãduiesc nu
numai sã vã transmit cunoºtinþe care sã vã fie folositoare, ci, deopotrivã,
mã strãduiesc sã vã fac cetãþeni care sã ºtiþi cum sã vã purtaþi. Te privesc,
de la începutul orei, doar þi-oi lua pãlãria aia de pe pupitru, care mi-a pisat
nervii.”
Într-o clipitã, toate visurile ºi bucuriile mele s-au spulberat. Dar mai
repede decât aceastã prãbuºire sufleteascã a fost gestul cu care am bãgat
pãlãria în bancã, încât nu ºtiu dacã cineva a mai putut observa ceva. Ar fi
vãzut însã, negreºit, dacã ar fi privit feþele studenþilor din rândul al
treilea, pentru cã, unul dintre ei s-a preschimbat, pe loc, într-o torþã de
foc.
Dacã pot sã mã justific, acum, dupã zeci de ani, faþã de memoria
profesorului Iorga ºi faþã de colegii mei de atunci, aº vrea sã adaug numai
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Un român în Mãrile
Sudului în secolul al
XIX-lea
Geografia m-a pasionat, întotdeauna, în mod
deosebit. Se poate ca aceasta sã se fi datorat întâilor
mei profesori de la liceul Carol I din Craiova. Astfel,
prin 1922, comandorul Rãdulescu bãtrân pensionar, ne
plimba peste mãrile ºi oceanele pãmântului ºi ne
înfãþiºa atâtea minunãþii încât uitam cã ne aflam la
ºcoalã ºi n-am fi vrut ca ora sã se mai sfârºeascã.
De la el am reþinut o întâmplare care mã face sã
cred cã pe lângã o serie de mari cãlãtori români ca
Racoviþã, Popper, Ghica ºi alþii, au mai existat unii
despre care nici un fel de ºtire n-a mai ajuns pânã la noi.
În tinereþe, fostul nostru profesor fusese cadet în
marina francezã. Nu ºtiu cum ajunsese acolo. Dar pe
când se afla undeva, prin mãrile Sudului, a trãit o
întâmplare pe care vreau sã v-o povestesc. Vasul sãu se
afla în preajma unor insule aproape fãrã nume ºi
trebuia, negreºit, sã acosteze pentru a se aproviziona cu
apã potabilã.
Potrivit uzanþelor sau chiar unui protocol al
vremii, au trebuit sã meargã mai întâi la ºeful de trib,
cãruia i-au prezentat diferite daruri.
Tribul era puþin numeros, trãia într-o insulã
inundatã de vegetaþia cea mai abundentã, iar ºeful
respectiv, în mod cu totul inexplicabil, ºtia oarecum
limba francezã, ceea ce le-a înlesnit, cât de cât, sã se
poatã înþelege. Frapa însã ºi intriga foarte mult grupul
celor de pe vas, faptul cã ºeful de trib se deosebea
izbitor de supuºii sãi. Avea în mod clar trãsãturi de
european, cu toatã pielea sa puternic bronzatã ºi
tãbãcitã de vânturile alizee. Aºa cã, dupã ce au trecut
primele momente de prezentare, cineva l-a întrebat
dacã era, într-adevãr, bãºtinaº sau a venit din altã
parte. La care bãtrânul ºef de trib le-a spus, în modul cel
mai natural, cã este european ºi anume, român.
Atunci, ofiþerii francezi l-au scos în faþã pe tânãrul
cadet Rãdulescu, care a purtat, acolo, la mii de
kilometri de þara noastrã, o convorbire emoþionantã din
care a aflat cã ºeful de trib era originar din Brãila ºi cã
plecase în lume de tânãr atras de mirajul catargelor
care strãjuiau portul din oraºul sãu.
Asemenea întâmplãri ºi multe altele ascultam noi
de la bãtrânul nostru profesor care, cu un dar
neîntrecut de povestitor, ne insufla dragostea pentru
întregul pãmânt ºi oamenii sãi.
S-a întâmplat ca în anii urmãtori sã avem un alt
bun profesor de geografie, ce-i drept, foarte sever ºi
exigent. Dar câtã frumuseþe putea sã se reverse în
suflete când ne vorbea de munþii þãrii noastre, de râuri,
de câmpii, de îndeletnicirile ºi vrednicia oamenilor. Iar
pe deasupra desena pe tablã hãrþi cum n-am vãzut
vreodatã mai frumoase. Sensibilitatea îi venea de la
faptul cã era moldovean (din Tecuci), era scriitor,
moºtenea ceva din harul lui Eminescu, al lui Creangã ºi
al lui Sadoveanu. Se numea Ion Dongorozi.
Atunci când i-a apãrut romanul „Cum s-o despãrþit
tanti Veronica”, o mare librãrie din Craiova i-a fãcut o
vitrinã de prezentare. Profesorul nostru era stimat ºi
respectat.
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Elena Monu

Familia Roºca-Codreanu de la Bârlad - Ctitori de aºezãminte
religioase ºi ºcolare (I)
Familia Roºca-Codreanu din þinutul Tutovei aparþine
neamului Roºca din Moldova, cu numeroase ramuri, de o
parte ºi de alta a Prutului. Din Moldova istoricã, cu
fruntariile cunoscute, neamul Roºca s-a „roit”, începând cu
secolul al XIX-lea în tot spaþiul românesc.
Primul ascendent (suitor) al familiei din þinutul
Bârladului, Maftei (Matei) Roºca, negustor de vite ºi
îndeosebi de cai, a trãit, dupã Ivan Antonovici, între 15701639. În 1629, domnul Moldovei, Alexandru Coconul, i-a
dãruit moºia Fruntiºenii (n.n., de la primul stãpân, un
Frunteº), sa domnesc - din hotarul târgului Bârlad, ca
rãsplatã pentru „doi cai buni daþi în slujba Þãrii”. În afarã de
Fruntiºeni, Maftei Roºca mai deþinea urmãtoarele sate ºi
moºii: Popenii (þinutul Tutovei), Bereºtii ºi Feleºtii (þ.
Covurlui) în pãrþi, în calitate de rãzeº din Bãlãneºti (þ.
Fãlciu). Pânã la sfârºitul vieþii sale, Maftei Roºca nu a obþinut
funcþii (dregãtorii). Din cãsãtoria sa cu o Anastasia a avut
cinci copii: Grigore, Gavril, Angheliþa, Zinica ºi Vasilica.
Dacã Maftei Roºca nu a intrat în rândul stãrii
diriguitoare - boierimea - în schimb, copiii sãi au reuºit; fetele,
prin cãsãtorii cu boieri, iar bãieþii prin obþinerea de funcþii,
ca rãsplatã pentru serviciile fãcute domniei. Astfel, Zinica, a
primit de la tatãl ei Fruntiºenii, fiind mãritatã cu Pârvu, a
avut o fiicã, Ruxanda, care, la rându-i, se va cãsãtori cu
Dediu, cãpitan de la Galaþi; aceºtia vor deveni prin cãsãtoria
fiicei lor, Ana, socrii lui Mihail Racoviþã. Sora Zinicãi,
Vasilica, a fãcut o cãsãtorie, avantajoasã pentru urmaºii ei, cu
Enache Palade, unul din apropiaþii domnului Vasile Lupu
(1634-1653). Cãsãtoria lui Palade, grec de origine, cu Vasilica,
proprietara de moºii, i-a permis acestuia, dupã legile Þãrii, sã
se împãmânteneascã ºi, în consecinþã, sã primeascã sau sã
cumpere moºii, el ºi fiii sãi. Iatã un exemplu: fiul sãu, Teodor
Palade, obþine satul cu moºia Bãcani, pe care Pãlãdeºtii au
stãpânit-o timp de aproape trei secole, pânã în 1933 când
ultimul, Mache Palade, a donat conacul ºi moºia Academiei
Române. Neamul Pãlãdeºtilor s-a stins dupã 350 de ani cu
pictorul Theodor Pallady.
Pentru subiectul nostru, revenim la unul din fiii lui
Maftei Roºca, Grigore. Grigore Roºca a locuit la Bârlad, dar
copiii sãi, din cãsãtoria cu Mãricuþa, Ioan ºi Ilinca, s-au mutat
în þinutul Codrului. Ioan Roºca, fiul lui Grigore, nepotul lui
Maftei, a plecat de la Bârlad, deoarece domnia l-a investit cu
dregãtoria de cãpitan al Codrului; de la aceastã funcþie i-a
rãmas porecla („cognomenul”, cum ar fi spus romanii) de
Codreanu. Porecla s-a transmis urmaºilor sãi direcþi ºi a
devenit patronimicul familiei. Din cãsãtoria cu Mãriuþa, Ioan
Roºca-Codreanu a avut doi fii: Simeon ºi Lupu. Simeon, unul
din dregãtorii lui Dimitrie Cantemir, s-a cãsãtorit cu Sofia,
fiica jicniceriului Gheorghe Moþoc, dar a plecat în Rusia
împreunã cu grupul de boieri, ataºaþi domnului Moldovei
dupã catastrofa de la Stãnileºti (18-24 iulie 1711).
Fratele sãu, Lupu, revenise la Bârlad înainte de 1700,
unde a rãmas pânã la sfârºitul vieþii sale. Soþii Lupu ºi Sanda
Roºca-Codreanu au avut mai mulþi copii: Dediu, Vasile,
Antonia, Ilinca. Dintre copiii lor, Dediu a primit acest nume

de botez, destul de rar, de la naºa ºi strãmãtuºa Ruxanda
Dediuleasa, numitã aºa în documentele vremii dupã soþul ei,
Dediu Spãtaru. Ruxanda ºi Dediu au fost pãrinþii frumoasei
Ana, a doua soþie a domnului Mihail Racoviþã. Afirmaþia
noastrã se bazeazã pe memoriul spãtarului, Ion Codreanu, de
la 1820 în care acesta scrie cã: „Spãtãreasa Dediuleasa,
soacra lui Mihail Racoviþã, l-a avut pe Dediu Codreanu
strãnepot ºi hin de botez”. Între Dediu ºi Ruxanda a existat,

aºadar, o dublã înrudire, de sânge ºi artificialã, fenomen
frecvent întâlnit în societatea româneascã din toate
timpurile. Nãscut, undeva, pe la finele secolului al XVII-lea,
Dediu ºi-a petrecut tinereþea în casa lui Mihail Racoviþã ºi a
doamnei Ana, care îi era mãtuºã. Ruxanda Dediuleasa a
hotãrât sã-i lase ca danie lui Dediu moºia ºi satul Fruntiºeni,
pe care o poseda în calitate de clironoamã de la vara sa,
Axiniþa Cerchez. Spre sfârºitul vieþii, Ruxanda Dediuleasa a
lãsat averea sa, compusã din multe moºii, uneia dintre
nepoate, domniþa Ruxandra, fiica lui Mihai ºi a Anei
Racoviþã, cu condiþia ca domniþa sã-i respecte hotãrârea cu
privire la Fruntiºeni. Domniþa Ruxandra a respectat voinþa
bunicii ºi a emis un act de danie la 12 noiembrie 1743 lui
Dediu Codreanu; documentul domniþei cu sigiliu poartã ºi
semnãtura soþului ei, Grigoraº Costache. Stãpânirea
Fruntiºenilor de cãtre Dediu Codreanu a fost întãritã printrun hrisov domnesc din 7 mai 1751, de cãtre domnul
Constantin Racoviþã, fratele domniþei Ruxanda. Tot domnul
Constantin Racoviþã i-a dãruit serdarului Dediu Codreanu
moºia Dealu Mare prin hrisovul din 1 august 1752. În 1756,
Dediu Codreanu, ispravnic de Tutova, a mai primit o altã
danie de la acelaºi domnitor, Balumireºtii, un alt trup de
moºie de la Dealu Mare. De fapt, moºia Balumireºti fusese
cumpãratã de Dediu Codreanu, pe baza dreptului de
protimisis de la un Constantin Cozma, deoarece se declara el,
Dediu: „îi rãzeº vechi ºi mai ales cã-i ºi strãnepot lui Maftei
Roºca”.
Dediu Codreanu s-a cãsãtorit târziu, pe la 40 de ani, cu
Maria Sãndulache de la care a avut un singur fiu, Dimitrie.
Credem cã atunci, în deceniul al ºaselea al vieþii sale, Dediu
se considera un om împlinit nu numai pentru funcþii ºi avere;
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important era cã familia
Codreanu îºi asigurase
continuitatea prin unicul sãu
fiu, Dimitrie. Soarta i-a
devenit potrivnicã pentru cã
într-un timp scurt, pe la 1757
ºi-a pierdut copilul ºi, la
puþinã vreme ºi pe mama
acestuia. Îndurerat, Dediu
pãrãseºte Bârladul ºi se mutã
la Iaºi. În memoria soþiei ºi
fiului sãu, Dediu intenþiona
sã facã un schit la Fruntiºeni
cãruia sã-i lase moºiile sale.
Sprijinit de protectorul sãu,
logofãtul Ioan Cantacuzino
Deleanu, Dediu înfruntã
tragedia ºi îºi întemeiazã o
nouã familie. Se cãsãtoreºte,
a doua oarã, pe la 60 de ani,
cu Ecaterina, fiica stolnicului
To m a L u c a . S o þ i a s a
descindea pe linie colateralã
din Ion Neculce printr-o bunã
a sa, Maria ªtefan Luca, una
din surorile marelui cronicar.
A doua sorã a lui Neculce,
Sanda, cãsãtoritã cu
cãpitanul Done de la Focºani,
va fi prin fiica sa, Ecaterina,
bunica lui Ienãchiþã
Vãcãrescu.
Dediu s-a întors la Bârlad
cu tânãra sa soþie ºi a
renunþat sã mai facã schit la
F r untiºeni; mat erialele
cumpãrate s-au folosit la
refacerea bisericii Sf.
Dumitru. Din cãsãtoria lui
Dediu cu Ecaterina au
rezultat trei copii: Ioan,
Maria ºi Casandra. Credem
cã toþi copiii s-au nãscut la
Dealu Mare, unde Dediu ºi-a
fãcut case ºi „mai la deal
ceva” o bisericã cu hramul Sf.
Dumitru. Dupã funcþia de
ispravnic de Tutova, Ioan
Codreanu a fost mutat în
aceeaºi funcþie la þinutul
Putna. Pe când deþinea
isprãvnicia Putnei, la 1768 a
izbucnit un nou rãzboi rusoturc. Armata þaristã ocupa
Moldova pentru a doua oarã,
iar locuitorii þãrii suportã
jafurile ºi violenþele ruseºti.
Î n a c e s t e î mp r e j u r ã r i
dramatice, Dediu Codreanu
se refugiazã cu familia sa ºi
alþi boieri în nordul Moldovei.
Acolo moare în împrejurãri
necunoscute. Nu se cunoaºte
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Elena Androne

Un „om nou” în derivã
Înainte de 1989 „omul nou” era un fel de
animal numai bun de tras la jug. Ca cetãþean
al României, el nu ºtia, sau nu i se dãdea voie
sã ºtie, nici mãcar cã poate avea un interes
în ceea ce priveºte autoritãþile, fie ele de
naturã civicã, politicã, socialã, sau culturalã
(mã refer aici la structurã, organizare ºi
funcþionare a instituþiilor care reprezentau
autoritãþile statale). În acelaºi timp,
„democraþia” emfaticã a comuniºtilor,
exercitatã mai ales cu ocazia congreselor de
partid, sau a aºa-ziselor alegeri, când
oamenii deveneau doar niºte animatori într-o
piesã de teatru bine pusã la punct, era mai
degrabã o faþã a unui sistem autoritar. Un
aspect ce îºi propunea sã promoveze pe plan
extern o imagine a României, chiar dacã
falsã, de þarã în care oamenii sunt liberi sã
acþioneze ºi sã se exprime. Cenzura ºi
autocenzura au transformat românii în niºte
fiinþe animalice care se temeau ºi de umbra
lor. Chiar dacã existenþa cenzurii se poate
plasa ca formã incipientã prin anii 1500, ca
fiind o structurã de cenzurã religioasã, cea
din perioada comunistã a fost lovitura de
graþie pentru libertatea de exprimare.
Pentru ca ea sã existe a fost nevoie de o
organizare minuþioasã din partea oamenilor
de partid, dar printr-o sârguinþã maleficã
ideile aberante ale unui regim constrângãtor
au devenit legi. Astfel s-a nãscut
conformismul, pe de o parte, iar pe de
cealaltã, disidenþa. Nici nu se mai poate pune
problema despre interes public, sau
transparenþã a autoritãþilor în perioada
comunistã! Dar sã nu ne hazardãm în
afirmaþii! Pentru cã dacã luãm în calcul ceea
ce a urmat dupã 1989, nu putem spune cã am
scãpat în totalitate de tarele comuniste.
Omul nou, cel de dupã revoluþie, este,
aºa cum foarte bine spunea ºi Gabriel
Liiceanu, ca un deþinut eliberat dupã ani grei
de penitenþã. Dezorientat ºi absent la
realitate, românul post-comunist trãieºte
drama democraþiei prost înþelese. Chiar dacã
au trecut 15 ani de la marea schimbare
politicã, românii încã mai învaþã sã-ºi
exercite în mod corect drepturile
democratice, sau sã cearã de la autoritãþi
acea transparenþã care poate ºi trebuie sã fie
acordatã. De aceea, sunt cazuri în care
interesul românilor nu este compatibil cu cel
al autoritãþilor. Vina? Aparþine ambelor
tabere! Pe de o parte, expectativele
cetãþeanului român sunt câteodatã prea mari
ºi cu cerinþe de rezolvãri imediate pentru
puterea de reacþie a autoritãþilor, iar pe de
cealaltã parte, instituþiile care reprezintã
autoritãþile au creat un cerc birocratic prea

complicat pentru capacitatea de înþelegere, sau
de decodificare a omului de rând. În acelaºi timp,
cetãþeanul nu înþelege, sau nu vrea sã înþeleagã
cã are niºte obligaþii faþã de cei care îl reprezintã.
Este vorba, de exemplu, despre acea obligaþie
de a participa la procesul de input politic,
proces prin care sunt luate deciziile politice. Cu
alte cuvinte, este adus în atenþie feedback-ul,
realizat între emiþãtor (puterea politicã) ºi
receptor (cetãþeanul). Românul este interesat
mai mult de acel proces de output. Cu alte
cuvinte, pe el îl intereseazã cine câºtigã
alegerile, nu cum le câºtigã, sau se preocupã de
cine va fi beneficiarul unei legislaþii, nu de
modul cum se voteazã acea legislaþie. Chiar ºi în
ceea ce priveºte exercitarea dreptului de vot. El
voteazã pentru un partid datoritã unei fidelitãþi
tradiþionale, sau din alte motive, dar care nu sunt
legate de o dorinþã de a dirija cursul politicii.
Doar aºa se poate explica longevitatea statutului
de preºedinte al lui Ion Iliescu. Românii l-au
votat, pentru cã l-au considerat un fel de
eliberator din ghearele comunismului, omul care
le-a redat dreptul la speranþã civicã ºi libertate.
Sã fi fost oare Iliescu un fel de Mesia al politicii
româneºti?! Mã îndoiesc!
Vãzut liber, românul nu ºtie încotro sã se
îndrepte. Ce drepturi, ce interese civice, morale
etc?! Ceea ce conteazã azi ºi ce îl macinã pe
român este banul. Putem spune cã românii se
împart în douã categorii clar delimitate: sãraci ºi
bogaþi. Nu existã clasã de mijloc, din acest punct
de vedere. Cei bogaþi, numai ei ºtiu cum ºi-au
câºtigat averile, iar cei sãraci sunt avizi de orice
modalitate de a face bani. De aceea, þara rãmâne
fãrã valori (ºi sunt destule!). Munca în
strãinãtate a devenit un fel de rai al pauperilor
români. Ce câºtigi într-o lunã în altã parte, nu
câºtigi în România într-un an. Dezamãgiþi, în
continuare dezorientaþi, românii au devenit din
animalele dresate, aºa cum erau pânã în 1989,
niºte animale disperate dupã mâncare. Interesul
public, transparenþa autoritãþilor, aproape cã nu
mai au valoare pentru majoritatea românilor.
Sunt niºte noþiuni care existã, dar care stârnesc
un interes minim. Nevoia stringentã a românului
este de ordin material. ªi parcã nu era de ajuns
cã þara noastrã se îndrepta spre nicãieri,
inundaþiile care cresc în proporþii pe zi ce trece,
vin parcã sã întãreascã, condiþia de fatalitate a
unui popor ºi aºa destul de zbuciumat. Singurul
aspect pe care nu-l mai poate atinge nici o
intemperie a sorþii este tradiþia. Dar, cui îi mai
pasã acum de ea?! Tradiþia nu îþi dã casã nouã ºi
nici nu þine de foame!
Fiecare popor trebuie sã-ºi consume
nebunia, spunea la vin moment dat Cioran.
Românii ºi-au consumat-o în 1989 ºi s-au ales cu
... nimic. Cel puþin deocamdatã!!!
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Gheorghe Clapa

Despre marea valoare documentarã
a unei vechi tipãrituri
În fondul Muzeului de istorie a literaturii
române din Iaºi se aflã o carte tipãritã la sfârºitul
veacului al XVII-lea, de o valoare deosebitã. Este
vorba de „Sfânta ºi dumnezeiasca evanghelie”,
tipãritã la Bucureºti, în anul 1682, în epoca
Domnului ªerban Cantacuzino, care, împreunã
cu „Apostolul”, tipãrit în acelaºi loc, în anul 1683,
au pregãtit apariþia renumitului monument de
literaturã romanã veche: „Biblia de la Bucureºti”,
editatã de fraþii Radu ºi ªerban Greceanu, în anul
1688.
Un exemplar din „Sfânta ºi dumnezeiasca
evanghelie”, din anul 1682, intrat în patrimoniul
muzeului ieºean, prezintã o valoare mult mai
mare, prin faptul cã, imediat dupã tipãrire, a fost
dãruit de cãtre Mitropolitul Þãrii Româneºti,
Teodosie, Mitropolitului Moldovei, Dosoftei, dupã
cum atestã însemnarea acestuia din urmã de pe
fila cu gravura evanghelistului Ioan, continuatã
pe fila 1: „Mi-au dãruit sfinþia sa fratele
Mitropolitul de Ungrovlahia Kir Teodosie ºi eu o
am dãruit Sfintei Mitropolii ceºtii noauã ce-i zâc
Bisearica Albã - 7191, (1682) noem. 4. Dosoftei,
mitropolit Suciavii”.
Gestul acesta nu simbolizeazã numai un dar
fãcut de cãtre un mitropolit cãtre altul, ci
continuã tradiþia statornicitã de cãrturarii din
toate provinciile locuite de români de a rãspândi
manuscrisele ºi tipãriturile pe toate teritoriile, în
scopul pãstrãrii unitãþii ºi continuitãþii limbii ºi
culturii pentru românii de pretutindeni. Încã de
la primele manifestãri ale tiparului în Þara
Româneascã ºi Transilvania se tipãresc ºi cãrþi
pentru românii din Moldova, întrucât aceastã
provincie, datoritã zbuciumatei sale istorii, a
cunoscut introducerea tiparului abia în timpul
Domnului Vasile Lupu ºi al mitropolitului
cãrturar, Varlaam. În acest sens oferim exemplul
„Tetraevanghelului” tipãrit de Filip Moldoveanul
la Sibiu, în anul 1546, ºi al „Apostolului” tipãrit
de cãtre Dimitrie Liubavici, la Târgoviºte, în anul
1547.
Evanghelia oferitã de Mitropolitul Teodosie
Mitropolitului Dosoftei a avut o istorie destul de
vitregã. Scurt timp dupã ce a fost adãpostitã în
noul lãcaº (Biserica Albã) unde se stabilise ºi
sediul Mitropoliei Moldovei ºi Sucevei, întrucât
pânã atunci fusese la Suceava, cartea este furatã
„...di o oariºi cari limbi pãgâni...”, dupã cum se
aratã într-o însemnare de mai târziu de pe
contrapagina primei file nenumerotate. Cine o fi
rãpit-o prima datã, nu se ºtie. O gãsim însã în
anul 1685 în posesia unei oarecare Aniþa
visterniceasa, care o dãruieºte bisericii din
Sãnãteºti, aºa cum glãsuiesc însemnãrile de pe

Cele două pagini cu însemnările Mitropolitului Dosoftei

filele 45-49: „Aciastã ivanghelii am cumpãrat [o] eu Aniþa visterniceasa ºi
am dat [o] la svânta besericã în sat în Sãnãteºti, ca sã ne fie nouã pomanã
sufletului. Iunie 1, vãleat 7193, în zilele lui Dumitraºcu Vodã, în domnia a
doua, ca sã sã ºtie ºi eu sãngorã am scris”.
Dar, nici aici, cartea nu stã prea mult. De data aceasta se pare cã a
fost rãpitã de tãtari, întrucât Ion Chiful, autorul unor însemnãri de pe
filele 41-43, reluate de aceeaºi panã pe filele 51-58, o rãscumpãrã de la un
tãtar la anul 1721 ºi o dãruieºte bisericii din Greceni. De la biserica din
Greceni este luatã prin schimb ºi dãruitã bisericii din satul Sãrãþeni de o
persoanã care nu semneazã însemnãrile de pe filele 58-61: „ªi pentru
ace[a]stã Sfântã Ivanghelie româneascã am dat altã Sfântã Ivanghelie
sârbiascã în locul ei aice la Greceni, la hramul lui Sfete Neculai... iar
aciastã rumãniascã am dat[-o] la Sfânta besãricã la Sãrãþeni, la hramul
Adormirii Precistii la priotul... Cociorvã ca sã fie domnilor sale pomanã
în veci. 7249 (1741) mai, 21”.
În aceastã bisericã, se pare, a stat pânã în anul 1876, întrucât atunci
apare o nouã însemnare aparþinând preotului I. A. Dumbravã, de data
aceasta cu caractere latine, pe ultima filã rãmasã albã. Dupã anul 1876 nu
mai gãsim alte însemnãri. Se ºtie, însã, cã spre sfârºitul veacului al XIXlea a intrat în posesia lui Iacov Antonovici, fost episcop de Huºi, care a
lãsat-o moºtenire nepotului sãu, I. C. Antonovici, fost institutor în oraºul
Bârlad ºi animator al vieþii culturale de aici, prieten al marelui istoric
Nicolae Iorga, al folcloristului Tudor Pamfile ºi al altor personalitãþi ale
veacului XX. Acesta a donat-o, împreunã cu alte 36 de vechi tipãrituri ºi
manuscrise Muzeului de istorie al literaturii din Iaºi.

Ultima parte a însemnării cu semnătura Mitropolitului Dosoftei
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Mircea Coloºenco

1.
În urmã cu patru decenii,
apãrea, la Editura Tineretului din
Bucureºti, volumul 11 elegii de Nichita
Stãnescu, al patrulea în ordinea editãrii
(Dat la cules: 08.04.1966. Bun de tipar:
07.07.1966. Tiraj: 4140 exemplare). Din
sumarul lui, lipsea Elegia oului, a noua,
datoritã cenzurii exercitate de
redactorii-ºefi ai editurii (Viorica
Mihãileanu ºi Gheorghe Buzatu), deºi
aceasta fusese publicatã iniþial în presã
(„Gazeta literarã”, XIII, 4, 27 ianuarie
1966, p.1), fiind deja „testatã” de
Direcþia Presei ºi Tipãriturilor!
Anterior, vãzuserã lumina tiparului:
Elegia a doua, getica („Gazeta literarã”,
XII, 40, 30 sept. 1965, p.5), Elegia a
treia („Gazeta literarã”, XII, 47, 18
noiembrie 1965, p.5) ºi Elegia întâia
(„Gazeta literarã”, XII, 48, 30 nov.
1965, p.5).
La sfârºitul lunii septembrie
1966, intrase volumul în librãrii.
Primele cronici literare se
datoresc lui Ion Gheorghe (Et in
hiperboreea ego, în „Luceafãrul”, IX, 40,
1 oct. 1966, p.7) ºi Matei Cãlinescu
(Poezie ºi profunzime, în „Gazeta
literarã”, XIII, 40, 6 oct. 1966, p.7),
urmate de cele semnate de N.
Manolescu, Mircea Martin, Radu
Cârneci, Dimitrie Costea, Voicu
Bugariu, Lucian Raicu, Laurenþiu
Ciobanu, M. N. Rusu, ªerban Foarþã,
Ion Acsan, Constantin Pricop,
Gheorghe Tomozei, Victor Felea, Marin
Mincu, Ion Lungu, Bodor Pál, Dumitru
Bãlãeþ, dupã cum se observã, mai mult
poeþii ºi-au spus cuvântul, atraºi de
noutatea poematicã.
Redãm câteva consideraþii
critice:
· „Elegiile sale sunt aproape
toate elegii ale opþiunii. ªi, în aceeaºi
mãsurã, elegii ale unitãþii, cãci unitate
înseamnã consecvenþã, iar consecvenþã
e opþiune repetatã”. (Mircea Martin)
· „N u c l e u l e l e g i i l o r î l
constituie contemplarea dinafarã a
omului, o dureroasã contemplare de
sine. Ieºirea din sine a omului ºi
contemplarea condiþiei sale cu un ochi
exterior, deci relativizarea sa”. (Lucian
Raicu)
· „Plictisit parcã de farmecul
juvenil, de aerul serafic rãspândite de
poemele sale mai vechi, Nichita

Stãnescu persevereazã de câtva timp de la 11 elegii mai precis - într-o poezie
de sfere abstracte, turmentatã de
mustul amar al cunoaºterii”. (Dumitru
Micu)
· „Ctitor al unui nou limbaj
liric în poezia româneascã din ultimele
decenii - adorat, hiper-elogiat, dar ºi
controversat ºi negat ca, odinioarã, un
Ion Barbu sau un Tudor Arghezi Nichita Stãnescu trebuie citit vers cu
vers, silabã cu silabã chiar ºi acolo unde
versul este strigãt, om ºi piatrã, ºi unde

totul pare simplu ºi deja spus cu mii de
ani înainte”. (Constantin Criºan)
Întâia traducere a uneia dintre
elegii, A unsprezecea (Intrare în
muncile de primãvarã), aparþine lui
Petru Popescu, Eleventh Elegy, în
„Romanian Review”, XXII, 3, 1968,
p.19-22.
Întâiele traduceri integrale ale
volumului au apãrut, în limba cehã, la
Praga, în 1969, datoritã Evei
Strebingerova ºi Josef Hrišal ºi în
românã-germanã de Dieter Schlesak, în
Bucureºti. Au urmat, în 1970 (bilingvã,
românã-englezã, trad. Roy MacGregorHastie); 1975 (englezã, Petru Popescu ºi
Peter Jay); 1987 (bilingvã, românãitalianã, Claudio Parenti ºi Fulvio Del
Fabbro); 1994 (spaniolã, Pierre Zekeli).
2.

Dacã toate ediþiile enumerate
pânã acum au apãrut pentru Occident,
iatã cã, în anul 2004, la Chiºinãu, în
Editura „Mesagerul”, au vãzut lumina
tiparului douã elegante ediþii bilingve,
româno-rusã ºi, respectiv, românoucraineanã, pentru Orientul european.
Ambele ediþii se datoreazã
aceluiaºi întreprid poet Valeriu Matei,
care, în calitate de editor, adnoteazã,
pentru fiecare ediþie în parte: „e un
modest omagiu adus Marelui Poet la
împlinirea a 70 de ani de la naºterea sa.
Este cea dintâi traducere integralã în
limba rusã [ºi, respectiv, în limba
ucraineanã] a celor 11 Elegii (Cina cea
de tainã) - cheia de boltã a universului
poetic creat de Nichita Stãnescu”. De
altfel, ediþiile au fost realizate cu
sprijinul financiar al Editorului ºi al
Fundaþiei „Union Fenosa” din
Republica Moldova, reprezentatã de d-l
Ignacio Ibarra, care, la rându-i, þine sã
sublinieze cã gestul fãcut e pentru a
oferi „o plãcutã reîntâlnire cu una
dintre operele de referinþã ale poeziei
moderne”.
Traducerea în limba rusã
aparþine Miroslavei Metleaeva, iar, în
limba ucraineanã, poetului Ivan Draci,
cu ajutorul lui Valeriu Matei, a
Miroslavei Metleaeva ºi a Galinei
Rogovaia. Imaginile de pe coperþile
ediþiilor reproduc creaþiile pictorului
Iurie Matei (Umbra unei pãsãri peste
arma unui cântec, la ediþia rusã; Popas
în pustiul geometric, la ediþia
ucraineanã).
De menþionat faptul cã, în
limba rusã, creaþia poeticã nichitianã a
fost transpusã, într-o versiune datând
din 1984, de cãtre un colectiv de
traducãtori sub coordonarea lui Iuri
Kojevnikov, care este ºi traducãtorul a
patru dintre elegii, însã, în limba
ucraineanã, nu fusese transpus nici
mãcar un vers.
În aceste ediþii, dat fiind faptul
cã poetul-editor Valeriu Matei este un
fin cunoscãtor al ambelor limbi slave,
dar ºi al subtilitãþilor poematice ale
limbii române-materne, transpunerile
se constitue în reproduceri fireºti,
echilibrate ale limbajului ºi sensurilor
nichitiene în cele douã limbi slave de
dincolo de Nistru. De altfel, este meritul
întregii echipe care s-a ocupat nu numai

Academia Bârlãdeanã

Pagina 14

Serghei Coloºenco

Tunelul de la Bereºti

Construcþia tunelului de cale feratã ce face legãtura între Bârlad ºi
Galaþi a fost realizatã de Întreprinderea italianã Pietro Bertolero ºi
Giuseppe Giachetti începând din 1906.
Prezentãm câteva consideraþii privind construirea acestui tunel din
Memoriul prezentat de întreprinderea italianã Ministerului Lucrãrilor
Publice, tipãrit la Bucureºti în 1908, la Tipografia G. A. Lãzãreanu,
strada Episcopiei nr. 3 ºi aflat la Biblioteca Academiei în 23 de pagini.
Îndatã dupã încheierea contractului, ne-am pus pe lucru ºi în cel
mai scurt timp posibil am adus la faþa locului utilajul ºi materialele
necesare, precum ºi lucrãtorii speciali. Transporturile le-am fãcut cu
carele, deºi nu eram obligaþi la aceasta, contractul prevãzând la art. 4 cã
nu suntem datori de a începe lucrarea mai înainte de a ni se pune la
dispoziþie liniile de la Bârlad ºi Bereºti pânã la tunel, spre a putea
circula cu trenurile de lucru.
Încã de la începutul lucrãrii, d. inginer diriginte ne dã ordinul de a
începe zidãria, nu cu grosimea normalã de 0,60 m prevãzutã în proiect,
dar cu 1,00 m la capul de la Tãlãºmani ºi cu 0,80 m grosime la cel de la
Bereºti.
Dupã ce, cu aceste grosimi, am executat o micã porþiune din tunel,
la 22 decembrie 1906, prin ordinul d-lui inginer dirigent No. 314,
lucrãrile au fost suspendate din cauza gerului excesiv.
La reluarea lucrãrilor, cãtre sfârºitul lui martie 1907, d. inginer
dirigent ne prescrie sã continuãm tunelul cu 0,80 m grosime la ambele
capete, iar la capul Tãlãºmani, dupã executarea câtorva inele, sã
reducem grosimea la 0,80 m.
Pentru buna desfãºurare a lucrãrilor s-a apelat la inginerul Gogu
Constantinescu* ca sã constate, în mod tehnic, presiunile în diferitele
puncte pe unde s-au manifestat crãpãturi în zidãrie.
D. Constantinescu a constatat cã presiunile variau între 4 ºi 9
atmosfere ºi cã ar trebui, pentru a putea rezista acestor presiuni,
grosimi ale bolþii de la 1 m la 1,40 m.
Sistemul de lucru ce întrebuinþãm are, între altele, preþiosul
avantaj cã creºterea presiunilor, ºi prin urmare necesitatea sporirii
grosimilor, se poate recunoaºte în timpul lucrului, prin deosebire de
sistemul prin bouclier, care nu este practic admisibil decât atunci când
natura terenului este atât de bine cunoscutã, încât sã se poatã
determina apriori presiunile ºi sã se stabileascã pe baza lor grosimea
uniformã ce trebuie sã aibã tunelul pe toatã lungimea sa.
Dacã ne raportãm acum la regulile artei, ºtiut este cã o
construcþie de zidãrie, pentru ca sã se gãseascã în condiþiuni bune de
stabilitate, trebuie sã aibã dimensiuni astfel încât rezistenþa ei sã fie de
6 sau cel puþin de 4 ori mai mare decât aceea sub care s-ar provoca
ruperea, cu alte cuvinte, coeficientul ei de siguranþã sã fie, dacã nu mai
mare, cel puþin de 4.
Sã examinãm dacã întrebuinþarea sistemului prin bouclier, mai
ales cu reducerea neprevãzãtoare ºi foarte periculoasã a grosimilor
zidãriei, ar fi cel puþin prielnicã pentru lucrare.
Direcþia serviciului de Poduri ºi ªosele recunoaºte „cã e mai
preferabil o zidãrie ordinarã mai groasã decât una subþire ºi armatã”, ºi
cu atât mai mult - adãugãm noi - decât una subþire ºi tot ordinarã.
Deci, în loc a se plãti un adaos de 3% din preþ, cum prevede
contractul, pentru a se întrebuinþa sistemul prin bouclier, cu o grosime
de zidãrie care nu este capabilã sã reziste în timpul lucrului cu sistemul
belgian, este preferabil sã se consacre acest adaos de cheltuialã pentru a
spori grosimele ºi a se întrebuinþa, ºi de aici înainte, acest din urmã
sistem.
Procedându-se astfel, nu numai cã rezultatul final va fi mai bun,
cãci se va obþine un tunel cu zidãrie mai groasã, dar, dupã toate
probabilitãþile, se va realiza, în definitiv, ºi o economie în cheltuialã.
În adevãr, cu sistemul prin bouclier zidãria va trebui, dupã cum
am mai spus, sã aibã aceeaºi grosime pe toatã lungimea, aceastã
condiþie fiind indispensabilã pentru aplicarea practicã a sistemului.
Sistemul belgian are din acest punct de vedere un avantaj
considerabil asupra celuilalt, cãci permite sã se recunoascã, în timpul
lucrului, intensitatea presiunilor ºi sã se proporþioneze grosimile cu
aceste intensitãþi; totul atârnã de perspicacitatea ºi de dreapta judecatã
a conducãtorilor lucrãrii care, în nici un caz, nu trebuie sã fie dominaþi
de idei preconcepute.

În sistemul de strãpungere ordinarã prima indicaþie cã grosimile
sunt nesuficiente, nu numai pentru a ajunge la închiderea unui inel fãrã
degradãri, dar pentru ca ea sã prezinte garanþii de soliditate în viitor,
adicã sã aibã coeficientul de stabilitate sau de siguranþã reclamat de
regulile artei, prima indicaþie, zicem, este datã tocmai de faptul cã
lucrãrile nu se pot continua fãrã degradãri; deºi se iau toate mãsurile de
precauþiune indispensabilã, aºa dupã cum este cazul nostru, cãci, mai
repetãm, dacã grosimile ar fi astfel încât coeficientul de siguranþã sã fie
cel puþin de 4, nu este nici o îndoialã cã tunelul s-ar putea executa cu cea
mai mare înlesnire prin sistemul belgian, fãrã nici o teamã de a se
produce degradãri sau accidente în timpul lucrului.
Dacã însã grosimea este neîndestulãtoare, atunci chiar de se
ajunge la încheierea nevãtãmatã a inelelor, aceasta nu înseamnã cã
tunelul va rãmâne în picioare pe viitor ºi cã el nu se va prãbuºi mai
degrabã sau mai târziu. Dovada ne-o dã unele pãrþi din tunel care, deºi
au fost date complecte ºi nevãtãmate, astãzi, dupã aproape un an, încep
a se degrada.
Din aceste consideraþiuni rezultã cã sistemul belgian este
preferabil sub toate punctele de vedere, adicã atât ca indicaþii în timpul
construcþiei cã grosimile trebuiesc modificate, cât ºi ca preþ, cu condiþie
ca natura terenului sã permitã întrebuinþarea lui, ºi afirmãm încã o
datã, în modul cel mai formal ºi afirmarea noastrã va fi desigur
confirmatã de toþi oamenii competenþi, cã natura terenului strãbãtut de
tunelul de la Bereºti, cel puþin pânã acum, este perfect compatibilã cu
întrebuinþarea acestui sistem.
Pânã în luna septembrie 1908 s-au construit:
galeria de înaintare: 1074,30 m.
bolta ziditã: 1016,80 m.
picioarele boltei: 924,00 m.
radierul 883,50 m.
ºi acestea în afarã de numeroasele pãrþi dãrâmate ºi refãcute din
ordinul serviciului de control, de ambele pãrþi ale tunelului.
Natura pãmânturilor întâlnite, pãmânturi care au fost cu mult mai
rele de cum se prevãzuse, ºi modul de a lucra ce mi s-a impus de
serviciul de control.
Necesitatea de a spori dimensiunile secþiunilor, ceea ce neapãrat
reclamã un timp mai îndelungat pentru executarea tunelului.
La aceste cauze fireºti, au venit sã se adauge diferitele suspendãri
de lucru, ordonate de serviciul de control. Între acestea trebuie sã
punem, îndeosebi, pe cea din urmã, care a fost pronunþatã deºi ultimele
inele dinspre Tãlãºmani nu dãdeau semne de deteriorare, iar
neînsemnatele degradãri manifestate în douã inele construite ceva mai
înainte nu prezentau nici un caracter de gravitate, care sã justifice o
asemenea mãsurã.
Însemnatele lucrãri de dãrâmare ºi de refacere a zidãriei ce ni s-au
impus, contribuie de asemenea la întârzierea semnalatã.
În timpul lucrãrilor o deformaþie apreciabilã se poate totdeauna
ivi, orice s-ar face, într-un tunel care strãbate pãmânt argilos ºi
compresibil, cum este cel de la Bereºti, cu orice materiale ar fi
construit, ºi cu atât mai mult când acest material este betonul turnat.
Asemenea deformaþii se observã în toate tunelurile construite atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate, afarã doar de cele ce strãbat stânci cu totul
compacte ºi, pânã acum, nu credem sã se fi considerat asemenea pãrþi
apreciabil deformate, dar care nu prezintã urme aparente de degradare,
ca stricate.
În tunelul de la Bereºti s-au produs de asemenea deformaþii de
aceastã naturã în pãrþile deja construite, din care unele de mai bine de
un an, fãrã sã se iveascã urme de stricãciuni, deºi se pot ivi cu timpul,
din cauzã cã grosimile cu care a fost construit tunelul sunt prea mici
pentru a da coeficientul de siguranþã cerut de regulile artei pentru o
asemenea construcþie.
În ciuda tuturor neajunsurilor ce au apãrut în timpul construcþiei,
tunelul a fost terminat nu mult dupã expirarea contractului ºi este folosit
ºi astãzi.
______________
* George (Gogu) Constantinescu (1881-1965), om de ºtiinþã,
inginer, inventator român. A creat în 1912 ºtiinþa ºi tehnica sonicitãþii,
ramurã a mecanicii mediilor continue. Pionier al construcþiilor de
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Inventarul donaþiei de carte rarã a domnului C.D. Zeletin
fãcutã Academiei bârlãdene
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2.

3.
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14.

15.
16.
17.

18.
19.

A. Vlahuþã, Pictorul N. I. Grigorescu. Vieaþa ºi
Opera. Ediþia Casei ªcoalelor, Bucureºti, Atelierele
grafice Socec, 1910. Ediþie bibliofilã, de lux ºi cu tiraj
redus. A aparþinut lui Perpessicius, care i-a dãruit-o lui C.
D. Zeletin (1968). Poartã pe prima paginã semnãtura lui
Perpessicius.
G. Tutoveanu, Balade. Bucureºti, „Convorbiri literare”,
1919. Important: este exemplarul pe care G. Tutoveanu
a fãcut corecturile pentru o eventualã ediþie a doua.
G. Tutoveanu, Gedichte Auswal. In's Deutsche
übertragen von A. Flachs. Bârlad, „Fraþii Chiriac”, 1934.
Legãturã nouã, cu iniþialele „C. D. Z.” pe cotor. Pe pagina
de gardã poartã semnãtura lui „Polidor G. Tutoveanu, 2
oct. 1934, Bucureºti”.
G. Tutoveanu, Albastru. A ºasea ediþie, Bârlad,
„Lupaºcu”, 1918. Format mic: 9/15,5. Exemplar legat.
G. Tutoveanu, Albastru. A ºasea ediþie. Bârlad,
„Lupaºcu”, 1918. Format mic: 9/15,5. Exemplar legat.
G. Tutoveanu, Albastru, Bucureºti, „Minerva”, 1910.
Dedicaþie a lui G. Tutoveanu cãtre Tudor Pamfile.
Copertã cu un peisaj în culori de Ary Murnu, inspirat de
poezia Nimeni, detaliu reþinut de C. D. Zeletin de la G.
Tutoveanu.
G. Tutoveanu, Tinereþã. „Ramuri”, Craiova, 1924.
G. Tutoveanu, Logodnica lui Vifor. Bucureºti,
„Curentul”, 1935. Poartã dedicaþie: G. Tutoveanu cãtre
Vasile Militaru.
George Tutoveanu, Versuri. Ediþie îngrijitã de Ion
Popescu, cu un cuvânt înainte de G. G. Ursu. Editura
pentru literaturã, 1968. Cu un portret de Dimitrie
Hârlescu.
George Tutoveanu, Versuri. Ediþie îngrijitã de Ion
Popescu, cu un cuvânt înainte de G. G. Ursu. Cu un
portret de Dimitrie Hârlescu. Editura pentru literaturã,
1968. Exemplar legat ºi cu supracopertã.
G. Ursu, Poetul G. Tutoveanu. Bârlad, „C. D. Lupaºcu”,
1928.
G. Ursu ºi G. Nedelea, Antologia scriitorilor
bârlãdeni. Atelierele grafice Neculai Peiu, Bârlad, 1937.
G. Ursu ºi G. Nedelea, Antologia scriitorilor
bârlãdeni. Atelierele grafice Neculai Peiu, Bârlad, 1937.
Exemplar legat.
G. Ursu, Istoria literarã a Bârladului, II, Bucureºti,
1936. Exemplar cu legãturã nouã, viºinie, purtând pe
cotor iniþialele „C. D. Z.”.
G. G. Ursu, N. Beldiceanu. Editura pentru literaturã,
1961.
G. G. Ursu, Memorialistica în opera cronicarilor.
„Universitas”, Minerva, 1972.
G. G. Ursu, Dealul brânduºelor, poezii, Editura Litera,
Bucureºti, 1974. Poartã dedicaþie cãtre fiica sa, Dana,
viitor profesor univ. dr. de biochimie la Universitatea
Bucureºti (Dana Iordãchescu), de la care cartea provine.
G. G. Ursu, Fulg ºi zãpadã (poezii). Editura Litera,
Bucureºti, 1978.
x x x, Calendarul nostru pe 1918, vol. I ºi II (volumul e

unic, dar legãtorul, din neatenþie, l-a legat în douã volume). C.
D. Zeletin l-a comandat unui anticar particular, prin anii 1968
(comandã specialã).
20. V. Voiculescu, Poeme cu îngeri. Editura Fundaþia culturalã
Principele Carol. „Cartea vremii”. Exemplarul poartã
însemnarea în creion roºu, ºtearsã: „Elevul V. Þarãlungã,
Premiul în clasa a III-a”. Vasile Þarãlungã (1912-1988) este
fratele mamei lui C. D. Zeletin.
21. V. Voiculescu, Urcuº, Bucureºti, Fundaþia pentru literaturã ºi
artã „Regele Carol II”, 1937. Ediþia princeps.
22. V. Voiculescu, Întrezãriri, Bucureºti, Fundaþia pentru
literaturã ºi artã „Regele Carol II”, 1940. Ediþia princeps.
23. V. Voiculescu, Duhul pãmântului, Teatrul românesc.
Umbra. Faþa ursului. Fundaþia regalã pentru literaturã ºi
artã, Bucureºti, 1943. Ediþia princeps.
24. N. N. Tonitza, Cronici fanteziste neliterare. Editura I.
Brãniºteanu, Bucureºti. Viniete de autor. Exemplarul poartã
autograful lui N. N. Tonitza cãtre Perpessicius (9 aprilie 1927),
al cãrui colaborator era la Universul literar, pe care
Perpessicius îl conducea. Exemplar dãruit de Perpessicius lui
C. D. Zeletin, în 1968.
25. Ar. Densuºianu, Istoria limbei ºi literaturei române. Iaºi,
1885, Tipografia Naþionalã. Carte legatã în piele ºi mãtase,
foarte bine conservatã. Exemplarul poartã nr. 1321 ºi este
iscãlit de cãtre autor: „Ar. Densuºianu”. A aparþinut
scriitorului Eugen Barbu, iscãlit în verde pe carte, de la care l-a
achiziþionat C. D. Zeletin.
Important: dintr-o greºealã a legãtorului, cartea lui Aron
Densuºianu a fost legatã împreunã cu volumul Doctorului
Constantin C. Codrescu, Compendiu de igienã generalã ºi
aplicatã, Ediþia a II-a, Bârlad, Tipografia Asociaþiunii
„Unirea”, 1885.
26. Tudor Pamfile ºi Mihai Lupescu, Cromatica poporului
român. Academia Românã, Din viaþa poporului român.
Culegeri de studii, XXIV, Bucureºti, Socec et Co. ºi C. Sfetea
etc.
Cartea a aparþinut profesoarei ºi etnografei Alexandrina
Enãchescu Cantemir (1881-1970), sora mamei (Constanþa)
savantului George Emil Palade, primul român laureat al
Premiului Nobel. Talentat la desen, George Emil Palade,
anatomist în tinereþe, a ajutat-o pe mãtuºa sa în desenarea
anumitor planºe ale vastului sãu album, Portul popular
românesc (Craiova, 1939; Bucureºti, 1971; Tokio, 1976).
27. D. Iov, În lunca Trotuºului. Nuvele. Bucureºti, Editura
literarã a Casei ªcoalelor, 1923.
28. P. Cancel, Termenii slavi de plug în România. Bucureºti,
Socec et Co., Bucureºti, 1921.
Petre Cancel (1890-1947) a fãcut parte din prima generaþie a
Academiei Bârlãdene. A scris poezii în colaborare cu fraþii
Nitzulescu ºi Victor Ion Popa („Cei trei Gherieri” etc.).
Ulterior, profesor de slavisticã la Universitatea din Bucureºti.
29. P. Cancel, Despre „rumân” ºi despre unele probleme
lexicale vechi slavo-române. Bucureºti, Socec et Co., 1921.
30. P. Cancel, Originea poeziei populare. Precizãri,
distincþiuni. Bucureºti, Casa ªcoalelor, 1922.
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La 20 mai 2006 se împlinesc 7 ani de la înfiinţarea Editurii „Sfera”. În această perioadă s-au tipărit
aproape 200 de titluri de cărţi din diferite domenii. Unele dintre cărţi au autori stabiliţi în
Finlanda, Franţa, Canada.
Dintre acestea, vă oferim...
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