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31. Ion Buzdugan, Metanii
de luceferi. Poeme.
Editura Naþionalã Gh.
Mecu, Bucureºti, 1942.
„Operã premiatã de
S.S.R. (Societ at ea
Scriitorilor Români)”,
notã a poetului pe
coperta interioarã.
Erou al Unirii
Basarabiei cu Þara,
secretar al Sfatului
Þãrii, autor al
r e d a c t ã r i i Ac t u l u i
Unirii, poetul Ion
B u z d u g a n
(1887— 1967), a fost
unul dintre cei dintâi
membri ai Academiei
Bârlãdene.
32. A.S. Puºkin, Evgheni
Oneghin. Roman în
versuri. În româneºte
de Ion Buzdugan.
Prefaþã de Perpessicius.
Editura pentru
literaturã, Bucureºti,
1967. Volumul a apãrut
îndatã dupã moartea
lui Ion Buzdugan...
Pagina de gardã poartã
dedicaþia autografã a
surorilor lui Ion
Buzdugan, Dusica,
Lorica ºi Valentina,
cãtre C.D. Zeletin.
33. v. Smirnova-Rakitina,
Av i c e n n a , E d i t u r a
tineretului, „Oameni de
s e a m ã ”, 19 61. Î n
româneºte de Ion

Buzdugan.
34. V i r g i l C a r a i v a n ,
Domniþa Ilina.
Biblioteca „Minervei”
n r. 6 3 , B u c u r e º t i ,
„Minerva”, 1909.
35. Virgil Caraivan, Poveºti
corsicane (traducere
de...). Biblioteca
popularã „Socec”, 1910.
36. Virgil Caraivan, La
ºezãtoare. Poveºti ºi
snoave. Ediþia a II-a,
Bucureºti, Editura
Cartea româneascã,
1922.
37. ªtefan Peticã, Poeme.
Biblioteca Dimineaþa.
Editura Adevãrul.
38. Gr. Tabacaru, ªtefan
Peticã. Note biografice.
Amintiri. Scrisori.
Va l o a r e a o p e r e i
poetice. Caracterele
poeziei peticiane.
Ediþia I. Editura
Librãriei Dimitrie C.
Patron, Tecuci, 1925.
Exemplar legat,
pur tând iniþialele:
„C . D . Z . ”. C o p e r t a
interioarã poartã
semnãtura „Nicolae
Dimoftache” (tatãl lui
C.D. Zeletin).
39. ªtefan Peticã, Opere.
Ediþie îngrijitã de N.
Davidescu. Bucureºti,
Fundaþia pentru
lit eraturã ºi ar tã
„Regele Carol II”, 1938.

40. I. Valerian, Stampe.
Desene de V. Feodorov.
Editatã de revista Viaþa
literarã, 1927.
I.Valerian (1895—1980),
face parte din prima
generaþie a Academiei
Bârlãdene.
41. I. Valerian, Cara-Su,
Editura pentru
literaturã, 1969.
42. I. Valerian, Chipuri din
viaþa literarã. Editura
Minerva, 1970.
Tãieturã anexatã:
necrologul din România
liberã.
43. Romulus Dianu, Nopþi
la Ada-Kaleh, Editura
Eminescu, 1970.
44. N a t a l i a N e g r u ,
Mãrturisiri. Nuvele.
Bucureºti, Flacãra, f.a.
45. Victor Ion Popa, Ciuta.
Piesã în 3 acte. Alcalay,
f.a.
46. M. Lungianu, La Cruci.
Icoane de la þarã.
Biblioteca Minervei,
nr.117, Minerva, 1911.
Mihail Lungianu a luat
parte la multe întâlniri
ale Academiei
Bârlãdene.
47. M i h a i l L u n g i a n u ,
Însãilãri. Icoane,
însemnãri ºi povestiri.
Socec et Co., Bucureºti,
1921.
- continuare în pagina 19 -

Fotografii din donaþia C.D. Zeletin
1. Inaugurarea Casei Naþionale “Stroe S. Belloescu” din Bârlad, 1910, sediu al
Academiei Bârlãdene (donaþie 2006).
2. Poetul G. Tutoveanu desen de Stavru Tarasov (donaþie 1990).
3. Scriitorul G.G. Ursu. 1911-1980. Portret de Ionel Peiu (donaþie 2006).
4. Scriitoarea Zoe G. Tutoveanu - Zoe G. Frasin - 1872-1940. Portret de G. Portase.
A aparþinut Margaretei Tutoveanu, apoi lui C.D. Zeletin, care l-a dãruit
Academiei Bârlãdene în anul 2006.
5. Scriitorul Romulus Dianu. 1905-1975. Portret de Ionescu-Sin. A aparþinut
Ioanei Dianu, apoi lui C.D. Zeletin, care l-a dãruit Academiei Bârlãdene în anul
2006.
6. Portretul fotografic al lui Lupu C. Kostaki, datat 1917.
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EVOCÃRI
Dumitru Nedelea

GEORGE NEDELEA
O casã ca multe altele din cartierul „Morilor de vânt” al
oraºului Bârlad, casã construitã din lemn ºi vãlãtuci,
compusã din douã camere ºi un antreu, caracteristica micilor
imobile din aceastã margine a oraºului, în perioada anilor
1930.
Într-o asemenea casã, la nr 15, de pe strada ce urca în
pantã, denumitã Siret, apoi Cpt. Costache ºi, în ultimul timp,
Gh. Doja, am vãzut lumina zilei. Tot aici se nãscuse, a trãit ºi
a creat tatãl meu, pânã în ultima clipã a vieþii sale.
Ca fiecare om care trece cu amintirea prin anii
copilãriei, locul de naºtere, cuibul de unde apoi zboarã,
rãmân în memorie ca ºi aducerile aminte, exprimate verbal
sau în scris, ºi care pot fi reþinute numai în mãsura talentului
cu care eºti înzestrat pentru a le reda.
Încerc sã depãn timpul înapoi, când „de o ºchioapã
numai”, eram rãsfãþat de bunicul meu, Andrei Nedelea, iar
bunica, grijulie mã înfãºura ca sã nu rãcesc. ªi cum celor mici
le plac dulciurile, eram acela care îl aºtepta pe tata în pragul
casei sã-mi aducã ciocolatã, iar el nu îmi aducea decât un
anumit fel de categorie de dulciuri, ºi anume: medalioane de
ciocolatã cu portretele domnitorilor imprimate fie pe
ambalaj, fie direct pe suprafaþa lucioasã ce se afla sub
ambalaj. Îmi aduc aminte cu câtã nerãbdare, dar ºi cu sfialã,
aºteptam sã primesc acei bãnuþi aurii pe care tata îi scotea
din ungherele buzunarelor, ºi avea multe, dacã pun la
socotealã ºi vesta, bãnuþi tip medalion de ciocolatã pe care se
aflau imprimate chipurile lui ªtefan cel Mare, Matei Basarab,
Vasile Lupu etc... Dar, aici era „examenul” pentru cã dacã nu
recunoºteam chipul domnitorului respectiv, nu primeam
„cadoul”, spunându-mi-se pe un ton grav: „Sã nu crezi, bãiete,
cã istoria este atât de dulce... În consecinþã, trebuia sã fiu
atent pentru a da rãspunsul, ºi numai astfel puteam gusta din
„dulceaþa istoriei”!
Mama, care se ocupa cu treburile casei, dar mai ales cu
vieþuitoarele din curte, nu-i era uºor ca într-un spaþiu de
câþiva metri sã creascã oi, capre, purcei ºi , nu în ultimul
rând, ºi o vacã. Pe timpul iernii mieii abia nãscuþi trebuiau
aduºi în casã ºi, cum dormeam cu toþii într-o singurã camerã,
pentru a face economie de lemne, pentru mine era o plãcere
sã îi vãd zburdând prin camerã, treabã care nu îi plãcea tatei.
Parcã îl vãd pe tata cum îºi lua hârtiile de pe masã,
retrãgându-se într-un colþ pentru continuarea lucrului
început. Se forma, astfel, o adevãratã „orchestrã simfonicã”:
mieii din casã îºi chemau mamele de afarã, iar oile din curte
doreau sã îºi vadã odraslele prin chemãri jalnice din când în
când, mai loveau ºi cu capul în uºã, de acest vacarm scãpai
numai dacã îþi trãgeai plapuma pânã peste urechi. Cam pe la
miezul nopþii, dupã ce cocoºul repeta câteva „semnale
nocturne”, tata se trezea,aprindea sau mãrea flacãra unei
lãmpi din veghe ºi, în pat îºi continua lectura sau chiar scria
ceva. Ce scria, abia mai târziu am putut afla, dar de acest
aspect mã voi ocupa în continuare.
Câte clipe frumoase se pot reaminti din casa
pãrinteascã, însã ele pot fi umbrite ºi de unele momente grele
care apãreau, mai ales, atunci când ploile torenþiale fãceau sã
se umple antreul, datoritã poziþiei casei noastre aflate în
pantã, sau când prin tavan se prelungeau uºor, pe direcþii

George Nedelea în curtea casei sale.

diferite, ºuviþe de apã. Prima grijã a mamei era sã se urce în
pod ºi sã punã în dreptul bibliotecii tatei mai multe vase sau
lighene, spre a nu ajunge apa, în special pe cãrþi. Dupã o
asemenea „canonadã”, tata venea într-un suflet acasã, ºi se
îndrepta direct spre bibliotecã, spre arhivã. ªi mare bucurie
era atunci când observa cã bunurile cele mai de preþ, au
scãpat de furia apelor.
Dar mai venea ºi perioada de curãþenie generalã, unde
un rol principal îl avea tot mama, care trebuia sa îl
pregãteascã pe tata cu o lunã înainte, timp necesar pentru ca
tata sã îºi strângã cãrþile, revistele, manuscrisele ºi sã le
ordoneze în lãzi, cãci mama trebuia sã vãruiascã ºi sã
lipeascã balegã pe jos. ªi acum parcã aud dialogul dintre tata
ºi mama:
- Mãi, Ghiþã, vezi cã mai sunt câteva zile ºi încep sã dau
cu var. Iar tata îi rãspundea:
- Mario, nu s-ar putea sã mai amâni, aºa, cam pe la
anul?... Mama, neînduplecatã de stãruinþele tatei, ajutatã de
o vecinã, reuºea ca într-o sãptãmânã sã termine cu toate. ªi
pe urmã, totul intra în normal: decorul casei în cel obiºnuit,
tata cu maldãrele de cãrþi ºi reviste aºezate pe locurile
proaspãt curãþate, iar masa de lucru a tatei capãtã aspectul
unui mic birou de cancelarie din care nu lipseau tamponul cu
sugativã, cãlimara cu cernealã de diferite culori, tocuri cu
peniþe, creioane, prespapier ºi alte ustensile necesare
scrisului. Peste toate cele menþionate, predomina ceasul
deºteptãtor cu cele trei iniþiale C. F. R. nelipsit ºi întors
numai de tata. Þinea foarte mult la un ceas marca „Misteria”,
pe care îl purta la vestã fãrã lanþ de protecþie ºi dupã care
dãdea ora de închidere în sala de lecturã a Bibliotecii Stroe
Belloescu, unde figura ca bibliotecar.
Tatãl meu, George Nedelea, a iubit mult aceastã casã,
locul „bucuriilor ºi lipsurilor”, dedicându-i prin anul 1971 un
rondel, pe care, recitindu-l, mã face sã retrãiesc alãturi de el
atmosfera anilor de odinioarã, privitã prin geamul ce dã în
curtea cu liliac înflorit. Rondelul se intituleazã: „În casa
asta”; ºi îl redau în text integral: „În casa asta am trãit, /
Privind la soare, oameni, stele, / La flori, la fluturi,
rândunele... / În casa asta am iubit. / O casã veche dintr-acelea / Din vremea care a murit. / În casa asta am trãit, /
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Privind la soare, oameni, stele. / De-aici în viaþã am pornit /
În pas cu gândurile mele, / Pe cãi când aspre, când rebele, /
Sã cuceresc ce-am cucerit. / În casa asta am trãit!”
Mã întorc iarãºi la masa lui de lucru. Tata scria ºi citea
tot timpul cât stãtea acasã, iar când pleca la serviciu — pe
timpul lipsei de acasã — nimeni nu avea voie sã miºte mãcar o
hârtie de pe masã, care rãmânea încãrcatã cu tot felul de
caiete, reviste, dicþionare etc. În camerã ardeau, pe timpul
întunericului, douã lãmpi, iar dupã ce ne culcam, mai
rãmânea o lampã cu lumina redusã, necesarã continuãrii
lucrului. Scria, sublinia, rupea ºi iar începea sã scrie... ªi aºa
cum am mai arãtat, sculatul pe la miezul nopþii pentru a
scrie, devenise ºi pentru noi o obiºnuinþã, scria pe bucãþi de
hârtie, pe manºete de ziare. Unele din aceste mãrturisiri leam gãsit ulterior printre manuscrise, intitulate „Versuri din
vis”. Aºa spunea ºi tata când îl întreba mama de ce se trezeºte
noaptea ºi nu avea rãbdare pânã dimineaþa sã scrie. Tata îi
rãspundea: „- Mario, când îþi vine o idee, trebuie sã o scrii
imediat, altfel se uitã, sunt versuri venite în vis”... iar pe o
hârtie îngãlbenitã de timp am gãsit scris cu litere mari exact
rãspunsul dat mamei cu 40 de ani în urmã („Versuri venite în
vis”).
Printre toate cãrþile, revistele ºi caietele ce se aflau pe
masã, mama avea grijã ca în permanenþã sã se afle flori,
începând din primãvarã ºi pânã toamna târziu. Tata avea o
mare preferinþã pentru flori. Ore întregi privea o floare,
parcã vorbea cu ea, nedorind sã-l tulbure nimeni din
meditaþia acelei „lumi” ce se împletea cu parfumul ºi cu
petalele colorate, rãvãºite ca la o chemare de salvare pentru
viaþã. ªi florile au continuat sã fie dominante în poeziile sale.
Erau seri când îmi luam loc din timp lângã masa de lucru
a tatãlui meu, care ne citea din reviste întâmplãri ºi povestiri
deosebite, în timp ce mama, cu furca în brâu torcea ºi punea
din când în când câte o întrebare lãmuritoare, dupã care tata
relua firul discuþiilor, cãutând sã explice pe înþelesul nostru
cele citite.
Erau, ziceam eu pe atunci, adevãrate ºezãtori literare,
deoarece tata ne mai citea ºi câte o poezie, pe care o fãcea cu
o searã sau douã în urmã, spunându-ne: „Iatã, ce m-am
chinuit ºi acasã ºi la serviciu!”. Apoi, cu un glas domol, dãdea
viaþã versurilor care stârneau emoþii. Din câte poveþe ne
dãdea tata, una îmi stãruie în minte ºi acum: „Sã te
strãduieºti în viaþã ca sã laºi o urmã folositoare”. Iubea pe
acei oameni care se dedicau unei cauze, pe oameni modeºti,
indiferent de gradul lor de pregãtire, detestând pe cei care îºi
fãceau situaþii materiale pe cãi necinstite.
În perioada celui de-al doilea rãzboi mondial erau
frecvente la noi în casã discuþiile legate de lipsurile ºi
împrejurãrile care le generau. Mama îl dojenea deseori pe
tata, arãtând cum alþii îºi fãceau case, iar noi nu suntem în
stare sã o reparãm pe a noastrã, la care tata îi rãspundea:
„Mario, ce las eu în aceastã ladã plinã cu hârtii, face cât zece
case...”
Rãsfoind calendarele vremii, doresc sã mã opresc la anul
1950, când am pãrãsit casa pãrinteascã din Bârlad pentru a
urma o ºcoalã militarã de ofiþeri din Braºov. Tata nu s-a opus,
dar a þinut sã îmi spunã cã nu sunt nimerit pentru aºa ceva.
Dupã zece ani de carierã militarã sunt trecut în rezervã
(1960). Drept urmare, m-am încadrat în funcþie de custode,
astãzi conservator la Muzeul de istorie din Ploieºti. Câtã
bucurie pe tata când i-am fãcut o vizitã la Bârlad imediat
dupã aceastã schimbare din viaþa mea!... Îl aud parcã ºi acum
spunându-mi: „Aici ai teren sã cercetezi ºi sã scrii”, iar patru
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ani mai târziu tata primeºte de la mine un extras cu primul
meu articol publicat într-o revistã de specialitate, pe linie de
etnografie. Rezultatele satisfacþiei nu au întârziat din partea
tatei. Primesc de la Bârlad o frumoasã scrisoare în care mã
sfãtuia sã nu mã opresc, sã fiu perseverent, cã nimic nu este
aruncat în van ºi cã e bine mai târziu decât niciodatã...
Vremea a trecut. Cu fiecare an constatam o slãbire a
corespondenþei din partea tatei. Ceva bãnuiam eu ºi ca sã mã
conving, am luat într-o zi trenul ºi m-am oprit la Bârlad, fãrã
sã-l fi anunþat de venirea mea. Când m-a vãzut cã intru în
casã, a rãmas foarte surprins, repetându-mi: „ªi totuºi
trebuia sã-mi dai de veste sã te aºtept în garã”. Trebuie sã
menþionez, de câte ori veneam la Bârlad, tata mã aºtepta în
garã, dar în acel an (1974) am þinut sã nu fie deranjat,
deoarece tata se schimbase. Miºcãrile îi erau mai greoaie,
timbrul scãzut, paloarea feþei trãda cã firul vieþii se apropie
de sfârºit.
În primãvara anului 1975, mã aflam la Bucureºti la un
curs de perfecþionare. Era în ziua de 4 aprilie, când ºeful de
curs m-a chemat deoparte, cu o reþinere în glas, dar cu ochii
bãnuitori, m-a pus în cunoºtinþã de o telegramã venitã de la
Ploieºti, ceva în legãturã cu familia...
La început, am crezut cã s-a întâmplat ceva cu casa, cu
soþia sau cu copii. Ajuns la Ploieºti, m-am convins cã
telegrama era în legãturã cu Bârladul, adicã cu tata. Drumul
pânã la Bârlad mi s-a pãrut o veºnicie. Gara Bârlad pãrea
pustie, n-am mai gãsit pe peron pe omuleþul acela care era
atent la geamurile vagoanelor ca sã mã vadã ºi apoi sã mã
îmbrãþiºeze, spunându-mi: „Bine ai venit!”. M-am îndreptat
cu paºi grãbiþi spre casã ºi, ajungând la „Constructorul”,
fosta casã (fabrica) de pâine Xenakis, am început sã urc
strada din copilãrie, având limpede în memorie, rondelul
scris de tata, în anul 1969: „Îngândurat sau plin de bucurie, /
Cum trec ºi poate, cine ºtie / Cu fiecare pas uºor sau greu, /
Aceeaºi stradã din copilãrie / Pe care înãlþam câte un zmeu: /
Pe strada asta trec din ani mereu: / Îngândurat sau plin de
bucurie” (Rondelul strãzii mele)
Casa mi se pãrea mai micã, iar cei doi pomi de lângã
gard aveau aspectul unor steaguri coborâte în bernã. Cum am
deschis poarta casei, aºa cum o ºtiam eu din copilãrie, m-a
întâmpinat doamna Calotã1) cu un vãdit regret în suflet ºi cu
ochii în lacrimi: „Aþi venit prea târziu, a decedat la spital”. În
camera unde stãtea ºi lucra tata, totul era în ordine, iar pe
masa de lucru: ziare, reviste, tocul cu cãlimara ºi câteva
manuscrise sub formã de versuri. M-am aºezat la masã.
Neºtiind cu ce sã încep. Dupã o orã de stat pe gânduri ºi tot
privind prin casã, mi-am schiþat un plan cu tot ce era de fãcut
pentru înmormântarea care trebuia sã aibã loc a doua zi. În
zorii zile mã aflam deja pornit dupã acte, dupã o serie de
îndatoriri. Într-un târziu, dupã mai multe drumuri, întors
acasã, o vãd pe doamna Calota cu o hârtie în mânã pe care
mi-o întindea sã citesc. De fapt era un rondel dedicat dânsei,
era ultimul rondel scris de tata în 1974, deci ultima poezie
înainte de a muri. Am retranscris rondelul, iar pe cel original
i l-am dat doamnei Calotã, dupã dorinþa tatãlui meu. Era
rondelul de adio de la viaþã ºi de la ce a iubit mai mult pe
lume: florile!
____________
1) Doamna Afindita Calota, pensionara, care a continuat
sã stea cu chirie în casa tatãlui meu, dupã decesul mamei
mele, îl ajuta pe tata, acordându-i ºi un mic menaj, de care era
mulþumit.
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Doina Teodoru-Gavriliu

„Toate-s vechi ºi nouã toate” (III)
Când am intrat în salã, era 13:20, îl vãd pe Poirier care îmi
face semn sã vin la el, mã duc ºi îmi spune sã vin cu el într-un
birou alãturi. Mã duc. Mã întreabã dacã vreau sã mã fac
cetãþean francez...! Rãspund cã nu, zic, eu sunt european de
origine românã, nu vãd de ce sã mã ung „francez”. Zice: peste
doi ani, Boutière va fi la pensie, poþi avea catedra lui, dacã eºti
cetãþean francez... Zic, târgul acesta nu-mi place deloc, iar
catedra e pentru cineva de formaþie lingvisticã ºi anume,
romanist; eu n-am aceastã formaþie ºi nu þin sã o fac. A fost
ultima convorbire particularã ce am avut cu el. La Doctoratul de
Stat e un dublu juriu cãci sunt douã teze, proful cel mai mare în
grad devine automat preºedintele lui, aºa încât, Poirier fiind cel
mai galonat, el a fost preºedinte. La ora exactã eram fiecare la
locurile noastre, comisia s-a ridicat în picioare, dupã ei eu, apoi
ºi cei din salã, ºeful declarã cã dezbaterea era deschisã, mã
prezintã publicului cu niºte înþepãturi, aproape insulte, dupã
care mi se dã cuvântul sã prezint tema tezei complimentare, deci
Xenopol. Eu pregãtisem douã prezentãri: una „bunã” ºi una
„rea”, zicându-mi,o voi exprima pe cea care trebuie, dupã caz.
Dacã m-a înþepat aºa, am scos dosarul dur, unde încep astfel:
„Cultura occidentalã a influenþat Europa de Est ºi de Sud-Est ºi,
deci ºi România. Filozofia istoriei lui Xenopol este cea care vine
ca o ripostã, ca o replicã, ca un refuz, dar mai ales ca o creaþie
originalã prin care influenþa este depãºitã, devenind ea aceastã
filozofie a lui Xenopol, izvor de inspiraþie pentru occidentali,
îndeosebi pentru francezi...” Aceastã frazã a venit ca un bici
pentru obrazul lui Poirier. R. Aron a zâmbit, cãci a înþeles cã eu
sunt un om liber, un nesupus ordinei carteziene ºi cred cã în
acest moment l-am câºtigat de partea mea. Discuþia, dupã cele
20 de minute ale expunerii mele, a continuat cam trei ore,apoi
am trecut, dupã pauzã, la folclor. La începutul expunerii mele am
pierdut vreo 10 auditori, cãci aceºtia crezuserã cã e vorba de un
filozof antic grec Xenofan sau poate Xenofon, dar vãzând cã e
vorba de un filozof modern, au plecat... La folclor, nu mai eram
iritat, Boutière a fost extrem de cumsecade, mi-a arãtat unele
traduceri de termeni (nume de plante), nu prea fericite, fiind de
acord cu întreaga lucrare ºi încheind cam aºa: „... cea dintâi
operã importantã privind folclorul ºi mitologia româneascã
într-o limbã occidentalã, originalã ºi completã...”. Dar, Dumézil
era cel care putea spune ceva cu adevãrat de seamã ºi,
într-adevãr, el a arãtat cu exemple din teza mea, cã apropierile ce
fac cu miturile greceºti, latine, indiene, celtice sunt juste ºi cã
„am adus în domeniul vast al indo-europenisticii o nouã
provincie, ignoratã pânã acum ºi de care pe viitor ar trebui sã se
þinã seamã...”. Roques a spus cã ºtiu bine franceza,dar cã
vorbesc rãu româneºte ºi iar cã ignor folclorul agrar. Aproape cã
nu i-am rãspuns. La terminare, mai era în salã cam jumãtate din
auditorii de la început, pesemne cã osteniserã ºi s-au dus la
masã. Apoi, juriul s-a retras ca sã delibereze, unde Poirier a
propus sã nu mi se dea nici o notã, însã Dumézil a zis cã merit
nota cea mai mare, iar pânã la urmã s-a cãzut de acord ca sã-mi
dea nota mijlocie... Deci au revenit, iar ne-am sculat în picioare
cu toþii, momentul fiind acum, ca sã zic aºa, foarte solemn, iar
preºedintele juriului a spus „Declarãm pe Domnul Octavian
Buhociu Doctor de Stat al Universitãþii noastre — exact: „de
l'Université de Paris” — cu nota „cum laude”!” Se fãcuse roºu ca
un rac când a rostit fraza asta, cãci era împotriva voinþei lui.
Lumea a aplaudat, unii m-au felicitat, apoi ne-am dus la un
restaurant, unde de obicei se þin toasturile de cãtre Doctori.
Erau deja acolo doi doctori care sãrbãtoreau cu ºampanie

succesul lor. Eu, mai modest am cerut o cafea... Era ceasul
20:30...
Cu o sãptãmânã în urmã, ºtiind cã lucrul meu de paznic se
terminã, aranjasem un alt „serviciu”, urma sã fiu un fel de
„ajutor de mecanic” la o firmã de reparaþii de automobile.
Trebuia sã fiu la atelier, la Vincenns, lângã Paris, la ora 6, luni 5
mai 1958. Acum lucram ca un muncitor, opt ore pe zi, urmând sã
dispun de toate avantajele, dar dupã o lunã abia. Cum aveam
nevoie de bani, aveam ºi niºte datorii, dar mãrunte, fãcute
pentru renotatul tezelor, nu puteam pierde o zi. Apoi pe ziua de
10 a lunii, plãteam chiria camerei... Aici am scuipat prima datã
sânge de la efortul fizic, ba într-o zi mi-a curs ºi pe nas. În
schimb, mã împrietenisem cu lucrãtorii, încât seara, mã
conduceau pânã la metrou. Dar în iulie eram deja la o altã firmã,
care repara maºini de imprimat de un tip foarte special, numit
„Very-taper”, fabricate în SUA, firma le vindea în Franþa ºi le
repara. Aici eram „mecanic de precizie”, mai bine plãtit, lucrul
era foarte delicat, iar atelierul era pe rue Richelieu, la doi paºi de
Bibliothèque Nationale... Câteodatã Basil Munteanu, alteori
latinistul Neculai Herescu, mã aºteptau seara, la ora 18, la
ieºire, mergeam de beam o bere ºi mã întrebau dacã nu gãsesc
un loc ºi pentru ei... Situaþia era pateticã... Dar dacã acceptam sã
mã fac francez avem undeva, la o Universitate francezã, o
catedrã; mã însuram cu o franþuzoaicã ºi fãceam cu ea copii
francezi... Aº fi putut pleca în SUA, Universitatea din Chicago
cere un om capabil care sã întemeieze un Institut Sud-Est
European. Nu m-am lãsat tentat, asta însemna muncã de o viaþã,
dupã un tip, o tehnicã ce nu-mi place. Am preferat, când s-a mai
luminat puþin, sã vin în Germania... Iatã câteva date , câteva
elemente de viaþã, de unde se vede cât este de greu sã dai vieþii
un caracter. Niciodatã n-am crezut cã pot sã ies din condiþia mea
de român, dar totdeauna am crezut cã un român poate ajunge
pânã la universalitate, dupã exemplul înaintaºilor noºtri. Noi
facem cât putem ºi sperãm ca urmaºii noºtri sã ducã flacãra mai
departe.
Alãturat, e o fotografie a mea, din aprilie 1958, când ieºeam
de la Sorbona, care e la dreapta mea, unde e cutia poºtalã, dupã
o ultimã convocare la secretariatul Academiei de la Paris, pozã
fãcutã pe un fotograf ocazional. Vedeþi cã am în picioare sandale,
aºa umblam, cãci mergeam mult pe jos, era gimnastica mea. La
capul meu, pe pozã, se vede „Zar”, cuvântul întreg trebuie sã fie
„Bazar”, acolo e restaurantul unde se onoreazã Doctorii cu
ºampanie ºi unde eu am bãut o cafea cu prietenii mei, toþi sãraci.
Dar ºtiu c-am dormit în noaptea aceea bine...”.
***
La 11 septembrie 1978, la Bochum, în vârstã de 59 de ani,
având alãturi pe soþia sa Matilde ºi pe copiii lor Ilenuþa ºi
Constantin, dupã timp de suferinþã ºi-a luat rãmas bun de la
luptele ºi bucuriile care i-au umplut viaþa. Matilde a respectat
dorinþa trecutã în testamentul soþului ei de a fi adus spre
veºnicã odihnã alãturi de pãrinþi...
Astfel, conform tradiþiei locului ºi a dorinþei sale, a fost
îmbrãcat în strai naþional ºi a traversat satul copilãriei în cãruþa
trasã de douã perechi de boi.
Casa lor a fost o casã europeanã: cu Matilde la început
vorbea franþuzeºte; cu copiii el vorbea româneºte, iar ea,
nemþeºte. Cu timpul ºi Matilde a învãþat limba românã. Dar
ultima casã, este cea de acasã, lângã moºi ºi strãmoºi.
Februarie, 2006, Piatra Neamþ
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Mircea Coloºenco

EMIL BOTTA — TRAGICUL ILUMINAT
(Adjud, 17 septembrie 1911 — 24 iulie 1977, Bucureºti)

Fiu al meleagurilor bãcãuane,
Emil Botta — frate mai mic al
renascentistului Dan Botta, la rândul
sãu poet, dar ºi actor tragic, este una
dintre distinsele personalitãþi ale
spiritualitãþii române.
Absolvent al Conservatorului de
Artã Dramaticã din Bucureºti în anul
1932, devine actor de prestigiu al
primei noastre scene, Teatrul
Naþional din Capitalã, pe care creeazã
roluri memorabile din dramaturgia
românã ºi universalã. Are ºi
filmografie bogatã: Se aprind fãcliile
(1939), Bijuteriile de familie (1957),
Viaþa nu iartã (1958), Când primãvara
e fierbinte (1960), Poveste sentimentalã
(1961), S-a furat o bombã (1961), Paºi
s p r e l u n ã ( 19 6 3 ) , P ã d u r e a
spânzuraþilor (1964), ªah la rege
(1965), De-aº fi... Harap-Alb (1965),
Rãscoala (1965), Beatrice (1965),
Dacii (1966), Faust XX (1966),
Subteranul (1967), Columna (1968),
Reconstituirea (1969), Dincolo de
nisipuri (1973), Mastodontul (1975),
Premiera (1976), „pe ecran ca ºi pe
scenã, interpreteazã personaje
dominate de sfâºieri lãuntrice,
pendulând între morbid ºi iluminare”
(Cristina Corcioveanu, Bujor T.
Rîpeanu, 1996).
A fost, totodatã, prozator ºi
publicist, inclusiv de teatru ºi film. Ca
poet debuteazã în revista liliput a lui
Tudor Arghezi Bilete de papagal
(1929), dupã care scoate volumele de
versuri: Întunecatul april (1937), Pe-o
gurã de rai (1943), Versuri (1971, cu
ciclu inedit Vineri), Un dor fãrã saþiu
(1976). Referinþe critice favorabile
s u n t d a t o r a t e l u i Po mp i l i u
Constantinescu, Vladimir Streinu, Al.
Piru, Ion Negoiþescu ºi mulþi alþii.
Printre prietenii apropiaþi, s-au
numãrat Arºavir Acterian, Barbu
Brezianu, dar ºi Al. Alexianu (19141974), un profund erudit în istoria
feudalã românã ºi un fin exeget al
artei poetice ºi plastice naþionale,
care, în semn de preþuire, a primit în
dar un exemplar al cãrþii „Întunecatul
april”, cu o dedicaþie autografã a
autorului (rãmasã ineditã):

Lui Puiu Alexianu
prietenul foarte drag
ºi cãruia Dumnezeu i-a dat
atâtea daruri — dar cel
mai frumos dar e nevastã-sa!
Prea delicata ºi graþioasa Cici!
Fãcãtoarea de minuni,
Stãpâna casei de pãpuºi!
Aceste pagini peste care
mã aplec cu nostalgie
Dragoste ºi numai dragoste
Emil Botta
Textul, parþial criptic, ne-a
fost dezlegat cu nonºalanþã ºi
distincþie de d-na Florica Alexianu,
„graþioasa Cici”, cum era numitã, în
familie ºi de cunoscuþii apropiaþi,
soþia istoricului medievist:
- „M - a m c ã s ã t o r i t î n
Constanþa, de unde sunt originarã, cu
Al. Alexianu — Puiu, cum îi spuneau
intimii -, în Sâmbãta Floriilor, la 28
aprilie 1945, la câteva zile dupã
venirea lui de pe front ºi cu alte
câteva înainte de încheierea
rãzboiului. Eu aveam 16 ani, iar el 31.
Apoi, ne-am stabilit în casa lui
pãrinteascã din Bucureºti de lângã
Grãdina Icoanei, veche de peste douã
veacuri. Dintre prieteni, cel ce ne-a
trecut primul pragul casei a fost
Arºavir Acterian. Printre altele au
vorbim despre revenirea lui Puiu, ca
redactor, la „Enciclopedia României”,
condusã de Dan Botta, instituþie care
îºi avea sediul pe Bulevardul Carol,
vis-a-vis de Biserica Armeneascã, în
acelaºi imobil în care locuiau fraþii
Botta cu mama lor. Uneori, seara,
când îl întâlneam pe Emil Botta,
acesta ne oferea bilete de favoare la
spectacolele în care juca, dar ºi la cele
pe care ni le recomanda.
Într-o zi, am dat cu ochii peste
o pãpuºã care, deºi stãtea de multã
vreme în biblioteca din casã, n-o
zãrisem. Am luat-o, am spãlat-o, dar
nu mi-a mai plãcut cum arãta. Atunci,
m i - a m p r o p u s s ã fa c a l t a ,
apucându-mã de lucru, dupã ce am
studiat-o. Fiind reuºitã, admiratã de
cei din jur, am fost îndemnatã sã mai
fac altele. Astfel, am ajuns la
Biblioteca Academiei sã studiez
istorii ale costumului european,

albume, stampe etc., realizând pãpuºi
unice, în costume unice ºi culori
diverse cu scene de familie ori de
Crãciun, cu Moºul având sacul cu
daruri, pom de iarnã, ceatã de copii
º.a. Vãzându-mi-le Jenica Donescu,
cumnata lui Vladimir Donescu, care a
condus revista „Vremea”, mi-a cerut
câteva dintre cele mai bune pentru a
le expune în vitrina magazinului
„Nastratin” al Doneºtilor, situat peste
drum de restaurantul „Cina”, unde s-a
aflat un timp grãdina, „Boema” a
Teatrului de Estradã „Constantin
Tãnase”.
Emil Botta a cumpãrat un
asemenea compozit, având pomul
verde, flori roºii, sub pom o prinþesã
din secolul al XV-lea, în faþã un
cavaler cu sabie, platoºã, stând în
genunchi, oferind flori. I-a plãcut, a
cumpãrat, dar n-a întrebat cine-i
autorul. Ulterior, acasã la noi a
descoperit pe autoarea pãpuºilor ºi de
ce acestea se numeau „Cici”. Prin el
am obþinut de la atelierele de
croitorie ale Teatrului Naþional
catifele, pânzeturi, aþe etc.
Am încetat confecþionarea
pãpuºilor în 1948.
Din acei ani dateazã ºi dedicaþia
lui Emil Botta.”
Emil Botta ºi-a asumat un destin
tragic, redat inexorabil în poezie ºi pe
scenã, în viaþa de toate zilele, într-o
visare rafinatã.

Acel „eu însumi”
Spusu-mi-a odatã moartea
cã sînt cel mai nebun paj al ei.
- Faþã de cenuºã, omule,
nu e un supliciu sã fii holtei?
- Oh! Doamne, ce tumbe am fãcut
pe colina pernelor moi.
ªi salve de râsete, ºi vivat, ºi ura,
ºi eu însumi de-a dura.
Dar un fum de piatrã
ºi un vânt de granit
ca un val ºãgalnic
m-au învãluit.
______
Din vol. Întunecatul april.
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Olga Rusu

Vasile Pogor-fiul
(1833— 1906)
La 20 martie s-au împlinit 100 de ani de la dispariþia
fizicã a scriitorului, traducãtorului, omului politic Vasile V.
Pogor, unul din întemeietorii societãþii „Junimea”, cel care a
înviorat cu glumele sale maliþioase, întâlnirile junimiºtilor
din propria-i casã.
„Sufletul Junimii” — cum l-a numit V.I. Cataramã -, s-a
nãscut la Iaºi, pe una din uliþele Muntenimei de mijloc, fosta
stradã Coroi, ce astãzi îi poartã numele, la 20 august 1833
(actul de naºtere nemaiexistând data aceasta e prezentatã de
Dicþionarul Junimii; 1834 — dupã Dan Mãnucã), pe
proprietatea care, începând din 1776, aparþinuse pitarului
Ioniþã Cerchez, de neam vechi, moºtenitã de nepoata
acestuia, Zoe, nevasta vornicului Vasile Pogor, tatãl
junimistului, cunoscut dupã 1830 ca figurã literarã: traduce
Henriada lui Voltaire, ce va apare în 1838 la Tipografia lui
Eliade la Bucureºti, fiind ºi unul din primii poeþi ai ruinelor,
care scrie ºi satire politico-sociale.
Fiul acestuia va învãþa la Iaºi, la pensionul Malgouverné,
dupã care, împreunã cu Miclescu, Porfiriu, Heraclide, Veisa
ºi fostul lor profesor Malgouverné, va pleca, în 1849, la Paris,
unde-ºi face studiile juridice. Moartea tatãlui, în 1857, îi
întrerupe ºederea în strãinãtate. Revenit la Iaºi, intrã-n
slujba statului ca membru al Tribunalului din Iaºi, apoi, din
1859, ca membru la Curtea de Apel. Este ºi perioada când va
debuta cu traduceri la „Ateneul român”, scrie poezii, plãnuia
alte proiecte în teatru, nuvelisticã (nerealizate, însã),
înfiinþarea unui periodic de literaturã, ºtiinþe, artã. La
sfârºitul anului 1865, când are loc întemeierea Societãþii
Junimea, „o adunare privatã de iubitori ai literaturii ºi ai
ºtiinþei”, cum o numea Titu Maiorescu, Vasile V. Pogor va fi
„unul din cei cinci fundatori stâlpi ºi gazdã a Junimii” — aºa
cum consemna Iacob Negruzzi în acelaºi Dicþionar al
Junimii. El a fost pãstrãtorul Dosarului curiozitãþilor
contimporane, înfiinþat în 1867, în care apãreau pasaje din
scrierile tipãrite, multe din ele ºi ale scriitorilor junimiºti,
care dobândeau onoarea de a fi incluse, o prostie de rând
neajungând, ci doar una extraordinarã -, dosarul cuprinzând
aberaþiile din presa vremii. Paternitatea devizei societãþii,
celebrã ºi elocventã „Entre qui veut, reste qui peut!” („Intrã
cine vrea, rãmâne cine poate!”) îi aparþine tot lui Vasile
Pogor, ca ºi iniþiativa unei tipografii a Junimii, în asociere cu
Dimitrie Cozadini, vecinul sãu de peste drum, unionist ºi
rudã cu Al.I. Cuza; nerentând, decide vinderea ei la 6 oct.
1871 lui H. Goldner, cu un preþ neînsemnat, dar cu obligaþia
cumpãrãtorului de a tipãri tot ce-i va da Iacob Negruzzi din
partea Societãþii „Junimea”. Pentru „Aniversãrile” Societãþii
Junimea, Pogor a cumpãrat o „talancã” de adunat „boii” la
masã, gest care nu a stârnit supãrarea junimiºtilor, aºa cum
era acceptatã ºi „zeflemeaua” junimistã, Pogor aducând în
ºedinþele Junimii verva sa inepuizabilã, fantezia sa bogatã ºi
inteligenþa sa causticã, împotrivindu-se vehement organizãrii
societãþii pe bazã de statute, fiind de pãrere cã nici o regulã
nu poate înlocui deliciile capriciului, cum relata Iacob
Negruzzi în Amintiri din „Junimea”, în 1922, la p.47.
Radu Suþu în Iaºii de odinioarã consemna: „Era o
figurã mãreaþã a Iaºilor, o figurã pe care s-o cauþi astãzi cu
multã trudã ºi n-o s-o gãseºti. Era o podoabã a elitei inteligente
a Iaºilor, unde a strãlucit acea pleiadã de tineri care a fãcut

odinioarã fala acestei a doua capitale a României.” G. Panu
nota în Amintiri de la „Junimea” din Iaºi: „Pogor era tipul
omului de spirit, spirit natural fãrã pretenþie ºi fãrã tendinþã.
La Pogor, spiritul izbucnea în mod brusc, dintr-un izvor absolut
curat.” Junimiºtii acceptau toate glumele lui Pogor, intuind,
dincolo de ele, un pur exerciþiu al spiritului. Aceluiaºi spirit
boem, dus pânã dincolo de limite uneori, i se datoreºte ºi
refuzul lui Pogor de a auzi la „Junimea” altfel de discuþii
decât cele referitoare la culturã ºi artã, întrerupând orice
conversaþie pe teme de actualitate politicã cu strigãtul
vehement: „Strãine Junimii”, însoþit câteodatã ºi de o pernã
þintuitã amical spre capul celui care încãlca regula.
G. Ibrãileanu sublinia în Note ºi impresii, în 1920,
contribuþia lui Vasile Pogor, alãturi de P.P. Carp la ascuþirea
spiritului critic al „Junimii”.
„Autorul tuturor propunerilor nerealizabile ºi a trei pãrþi
din porecle ºi ziceri”, „capul cel mai fantastic în teorie”, cum
nota Iacob Negruzzi, era poreclit de junimiºti, Biblioteca
contemporanã (vezi G. Panu), cãci aproape întreaga sa
energie se epuiza în favoarea cãrþilor (uneori în trei zile îi
soseau de la Paris ultimele apariþii), unii junimiºti spunând
despre el cã este omul ultimei cãrþi citite. Un portret bine
conturat al lui ni-l lasã în Boabe de mãrgean, în 1922, Ana
Conta-Kernbach: „Cu mersul mãrunt ºi sãltãtor, cu mâinile în
buzunar, zâmbet maliþios, privirea pieziºã, barbiºonul
mefistofelic ºi pãlãria veºnic pusã strâmb... Chip de epigramist
veninos ºi de ºtrengar cinic — ºi Pogor n-a fost nici una nici
alta. A fãcut literaturã ºi politicã dar tot în diletante. Singura
lui patimã a fost cetitul. Citea tot ce-i cãdea în mânã. Ziua,
noaptea, sãnãtos, bolnav, Pogor citea [...] a admirat mai mult
belºugul gândirei decât fineþea ei, care a cerut literaturii linii
precise ºi frazã largã, nu observaþii migãloase, icoane viu
colorate, ºi nici cizelare mãruntã. Mentalitatea lui Pogor este
produsul clasicismului, dar este ºi caracteristic româneascã [...]
Pogor admira pe Schopenhauer din adâncimea unui larg
optimism ºi aducea jertfe Nirvanei tot cu pahare pline ºi cu
mese îmbelºugate”.
Casa sa „cu ferestre luminate”, „casã cu douã rânduri,
cuprinzãtoare”, cum este descrisã în Actul de preþãluire din
1858 (ea fusese construitã de pãrinþii sãi, Zoe ºi Vasile, în
1850, aºa cum este consemnat pe piatra de temelie
descoperitã în 1995 în timpul lucrãrilor de restaurare),
organizatã ca Muzeu al Literaturii Române Iaºi din 26
decembrie 1972 a gãzduit, în a doua jumãtate a secolului
trecut ºedinþele Societãþii literare Junimea fondatã în 18631864 de cãtre Titu Maiorescu, Vasile V. Pogor, Iacob
Negruzzi, P. P. Carp ºi Th. G. Rosetti. În acest mediu s-au
format scriitori, istorici, filozofi care au dãruit literaturii ºi
culturii româneºti opere de o excepþionalã însemnãtate; în
aceastã casã au citit din creaþiile lor: Eminescu (care a ºi fost
gãzduit de Pogor, în 1874, câteva luni), Caragiale, Creangã,
Alecsandri, Slavici, Maiorescu, Conta, Xenopol, Lambrior ºi
mulþi alþii; tot aici, sub îndrumarea lui Titu Maiorescu se
pregãteau materialele ce urmau sã se publice în revista
„Convorbiri literare”, prestigioasã publicaþie care-ºi începe
activitatea din 1 martie 1867.
Credem cã portretului lui V. Pogor trebuie sã-i adãugãm
încã douã laturi: - dragostea sa pentru picturã; în timpul liber
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picta, realizând un atelier de picturã împreunã cu N. Gane,
Al. Ghica, Teodor Buicliu, P. Verussi ºi alþii (1875). Astãzi,
tradiþia se continuã; în Galeriile de artã „Pod Pogor-fiul” de la
Casa Pogor au loc vernisaje ale expoziþiilor de artã plasticã.
În cadrul „Prelecþiunilor Junimii” la care a participat chiar
de la inaugurarea lor, a susþinut teme ca: Înrâurirea
revoluþiunei franceze asupra ideilor moderne,
Enciclopedia francezã din secolul al XVIII-lea (Voltaire,
Rousseau, Montesqieu), Dramele lui Shakespeare, ciclul
de conferinþe Cãrþile omenirii, despre Monoteism ºi altele.
Interesante, aºa cum sunt rezumate în presa vremii, aºa cum
interesante sunt ºi cele aproape 2000 de aforisme notate,
începând din 1859, într-un voluminos caiet, pânã la sfârºitul
vieþii, între care notãm: „Nu este om mai deºart decât cel plin
de sine însuºi”.
În ceea ce priveºte opera sa, preluând de la tatãl sãu
preferinþa pentru satirã, a cultivat-o, cum de altfel scrie ºi
meditaþii, nuvele, un „Cânticel comic”, plin de ironii la adresa
boierimii provinciale. Traduce Faust, de Goethe, în 1862, cu
N. Skelitti (cea dintâi în literatura românã), fiind primul
traducãtor român al lui Baudelaire ºi E.A. Poe. „Lipsit de
aroganþã, de vanitate literarã sau mãcar de orgoliul
aristocratic pe care s-ar fi putut bizui, Vasile Pogor a trãit ca un
sacerdot al spiritului, împins uneori pânã la ascetism”, cum
consemna V. I. Cataramã.
Nu putem sã nu subliniem faptul cã, alãturi de alþi
junimiºti, V. Pogor a fãcut politicã în organizaþia condusã de
Carp ºi Maiorescu (membru al Constituantei, deputat de Iaºi,
vicepreºedinte al Camerei, prefect al Judeþului Iaºi, scurt
timp ministru al Instrucþiunii Publice, primar al Iaºilor în
1880-1881, 1888-1890, 1892-1894, în aceastã din urmã
ipostazã fiind un bun organizator ºi cu multiple iniþiative în
domeniul administraþiei locale ºi în domeniul culturii
(preocuparea pentru construirea noii clãdiri a Teatrului

Naþional, a abatorului ºi a bãii comunale, a alimentãrii cu apã
a oraºului; la acestea se adaugã contribuþia sa la ridicarea
statuilor lui Miron Costin ºi V. Alecsandri, a bustului lui
Grigore Ghica Vodã ºi a cenotafului acestuia în Beilicul
Iaºilor, construirea a 10 noi localuri de ºcoli primare).
Figura junimistului Vasile Pogor i-a inspirat pe artiºtii
plastici, galeriile primarilor din Palatul Roznovanu —
Primãria municipiului Iaºi beneficiind de un portret al lui
realizat de Dan Hatmanu, iar cea de la Muzeul „N. Gane” de
unul al pictorului Traian Mocanu, aºa cum bustului din 1943,
realizat de Mihai Onofrei, ce strãjuieºte la intrarea în Muzeul
Literaturii Române din Iaºi — Casa „Vasile Pogor”, i s-a
alãturat altul, la „Sãrbãtorile Iaºilor”, în 1994, realizat de
Ioan Buzdugan, ce te întâmpinã la intrarea în Primãria
ieºeanã, mormântului lui Vasile Pogor din Cimitirul
„Eternitatea” din Iaºi, adãugându-i-se, alãturi de piatra de
granit ºi gardului metalic, prin grija Muzeului Literaturii
Române Iaºi, medalionul în bronz realizat de sculptorul Dan
Covãtaru.
Pe strada V. Pogor din Iaºi, la numãrul 4, vã aºteaptã
casa, cât de curând în straie noi, renovatã ºi restauratã, a
acestui Socrate al Junimii, apreciatã de-a lungul timpului
de cei care i-au trecut pragul: „Sunt fericit cã am urcat scara
de lemn sonor al literaturii române clasice, altar al nostru,
urmaºi îndepãrtaþi ºi înfioraþi de emoþii” (N. Breban), „Casa
Pogor este locul în care Mioriþa a devenit Odã în metru
antic” (Nichita Stãnescu), „O adâncã închinare marilor
scriitori ai Moldovei ºi dragostei pioase pe care Moldova le-o
poartã” (Ana Blandiana, Romulus Rusan), „Mi-a plãcut mult
Casa Pogor, muzeul Junimii ºi al Iaºului. Apreciez caracterul
sãu discret, intim” (Al. Piru), „...mã plec sfios în faþa marilor
umbre cãrora trebuie sã le mulþumim veºnic” (Ion Caramitru).

Gheorghe Clapa

Debutul publicistic al lui Alexandru Vlahuþã
Epigon al lui Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuþã (18581919) era mai degrabã un gazetar care rãspundea nevoii de
atitudine a publicului. Opera lui e mai mult un reportaj scris
curat, un album de „icoane ºterse”, de „file rupte”, de impresii
luate „din goana vieþii”. A ºi formulat o esteticã a
instantaneului... Vlahuþã e prozaic, jurnalistic. În aceºti primi
ani (n.n. 1879-1883) începe sã se afirme pasiunea jurnalisticii
care a fost, aºa cum arãta G. Cãlinescu, caracteristica
dominantã a personalitãþii lui Alexandru Vlahuþã.
Al. Vlahuþã debuteazã cu articolul Banul în gazeta
târgoviºteanã „Dâmboviþa” la 18 noiembrie 1879, care va fi
retipãrit în primul numãr al ziarului „Armonia”1, alãturi de un
alt articol Paralela, sub semnãtura A.V. Aici s-a desfãºurat o
vie activitate intelectualã, reprezentatã prin I. Eliade
Rãdulescu, Grigore Alecsandrescu, Vasile Cârlova, Ioan Al.
Brãtescu-Voineºti. Pe parcursul întregii sale activitãþi
publicistice ºi literare nu va uita tipul arivistului setos de
înavuþire, dovadã articolul Banul cu motto-ul din Ovidiu:
Effodiuntur opes, irritamente malorum: Nefericirea omului a
survenit, dupã pãrerea lui Vlahuþã, de la descoperirea
metalului preþios. Mesajul umanitarist, prin care sunt lovite
prejudecãþile, e preludiul întregii activitãþi publicistice ºi de
prozator a lui Vlahuþã. Din perioada târgoviºteanã scriitorul

face o încercare de corectiv a psihologiei curente.
Sãptãmânalul „Armonia”2 la care Vlahuþã îºi fãcuse
ucenicia se publicã de la 24 mai 1881 pânã la 8 decembrie
18833. La început apare sub direcþia lui C. Alessandrescu (pânã
la nr.13, deºi pe frontispiciul gazetei figureazã ca director pânã
la nr.26 inclusiv) pânã la 27 septembrie 18814, când
conducerea e preluatã de „un comitet” alcãtuit din „ºase
membri”: „D-nii Ioviþiu ºi Christescu doctori, D-nu Al. Penescu
avocat, D-nu Const. I. Nicolaescu, C. Alessandrescu ºi Al.
Vlahuþi profesori”. Ziarul continuã a fi redactat aproape
exclusiv de ultimii trei, primii figurând ca mecenaþi5. Vlahuþã
colaboreazã de la primul numãr cu douã articole ºi o poezie,
semnate A.V. Se pare cã a contribuit ºi la articolul-program
Cãtre cetitori, care traseazã linia periodicului. Cu unele
invective la adresa ziarelor cu „program”, care în genere
dezamãgesc publicul, „Armonia” pretinde cã nu are nici unul.
Totuºi declarã: „Suntem membri din marea familie a nouei
generaþiuni pe a cãrei bandierã stã cu litere de aur mândrul
cuvânt Progresul!
Vedem împrejurul nostru eternii nori ai regresului cari cu
înverºunare opresc razele luminei binefãcãtoare ale culturii
moderne; ºi gândind la trecut ne întristãm, prezentul ne
amãreºte, viitorul ne sperie.
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Spre a ieºi din aceastã situaþiune, un singur remediu ni se
prezintã: Lupta!
ªi lupta în asemenea împrejurãri nu poate fi decât pe
arena publicitãþii”.
În programul de „luptã pentru progres” pe care ºi-l
atribuie, ziarul îºi impune „sinceritate” ºi oarecare
neutralitate:
„Nu aparþinem ºi nu reprezentãm nici un grup politic sau
vreun partid. Nu avem ºefi, nici comandanþi, suntem numai
luptãtori ºi nu ne conducem decât de ideile noastre
independente”. Periodicul promite numai „politica localã”,
„respectul familiei” ºi un limbaj de vorbe „cuviincioase ºi
imparþiale”. Totuºi se spune cã va „denunþa” funcþionari
„abuzivi” ºi se vor elogia cei „probi”. Printre altele, redactorii
ziarului declarã: „Vom cere încurajarea agriculturii, vom lupta
pentru progresul ºcolii... ºi celorlalte instituþiuni menite a
contribui la dezvoltarea poporului”. Apoi gazeta îºi atribuie ºi
un rol educativ: „Ziarul nostru va trata totdeauna ºi literaturã,
ºtiinþã ºi pedagogie”.
Acest program îl vom regãsi în cuvinte mai puþin retorice
în Dacia, adaptat literaturii în „Vieaþa” ºi „Lamura”, în parte ºi
la „Sãmãnãtorul”. Este programul permanent al lui Vlahuþã.
În primul numãr al ziarului el publicã poezia Lutul gânditor6.
Afarã de Banul, în acelaºi numãr, prezintã cititorilor ºi poemul
în prozã Paralela exprimând pendularea vieþii între mâhnire ºi
bucurie. În acest poem romantic sunt douã imagini antagonice
ale vieþii din care cliºeele perimate nu lipsesc, iar tonul e
declamator.
Un Fãnuþã7 este urmãtoarea colaborare în prozã semnatã
de A.V. Este un portret în maniera pamfletarã — într-un sens
pe linia „caractirurilor” lui Matei Milu, B.P. Mumuleanu sau
Antioh Cantemir popularizat de traducerile lui Donici —
nelipsit de calitãþi, în tãioasa caricare a personajului luat din
„societatea” burghezã târgoviºteanã. Imaginea fizicã ºi mai
ales moralã a lui Fãnuþã e reuºitã. Debutul de pamfletar al lui
Vlahuþã a avut consecinþe grave pentru autor. Numãrul
urmãtor al „Armoniei”8 relateazã cã foiletonul „studiu
portret”, publicat de „junele ºi simpaticul nostru colaborator dl A.V.” a dat loc la „împrejurãri pe care le regretãm din suflet”.
Acest conflict avut cu Fãnuþã i-a creat lui Vlahuþã duºmani
printre rudele ºi prietenii lui N.S. (n.n. funcþionar la
prefecturã mai deloc cunoscut lui A.V. nu ºtim prin ce
apropieri între costumul ºi aventurile lui Fãnuþã, crezându-se
descris în articolul menþionat). Nu-i exclus ca funcþionarul
caricat sã fi fost susþinut chiar de C. Fussea, în orice caz
raporturile dintre acest potentat târgoviºtean ºi „Armonia”
suferã o modificare, care e posibil sã nu fie întâmplãtoare.
Pânã la apariþia „portretului” lui Vlahuþã, C. Fussea a fost
printre colaboratorii de frunte ai ziarului9. Dupã 20 august
1881 nu numai cã nu colaboreazã, dar este atacat în articole10,
ºi în poezia lui Vlahuþã11. „Armonia” aratã cã-i „greºitã” „linia
de purtare a d-lui N.S.” faþã de Vlahuþã, iar scriitorul la rândul
lui dãdu în judecatã pe agresor. Pierde procesul, pentru cã
avocatul prototipului lui Fãnuþã a argumentat cã „martorii
propuºi declarau toþi cã nu avuseserã loc lovituri, cã era deci
numai tentativã de delict, adicã un ce nepedepsit de lege”.
Sentinþa de achitare a lui N.S., „Armonia” o socoate ilegalã12.
O masã de stors13 e prezentatã de cãtre Vlahuþã cu mai
puþinã culoare decât Fãnuþã. Societatea târgoviºteanã îºi
petrece timpul jucând cãrþi.
Articolul Limba românã în ºcoala noastrã îl prezintã pe
Vlahuþã ca fiind preocupat de unele chestiuni de metodã
pedagogicã. Copilul trebuie astfel educat ca sã aibã noþiuni
exacte pentru cuvinte. Recomandã gramatica profesorului sãu
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din Bârlad, ªtefan Neagoe, pe care îl considerã „om erudit ºi
plin de bun simþ”. Vlahuþã, ale cãrui scrieri nu au contingenþe
cu folclorul, în 1883, preþuia literatura popularã. Elogiul
folclorului Vlahuþã îl face, de atunci, într-un ton de care va uza
în Din trecutul nostru ºi România pitoreascã. ªcolarul trebuie
sã fie deprins „sã iubeascã ºi sã preþuiascã poveºtile, doinile,
urãturile, cântecele ºi zicãtorile pline de tâlc ale isteþului nostru
popor. Acolo va descoperi acea frumuseþe ademenitoare ºi
plinã de farmec a gândirilor ce izvorãsc, firesc ºi slobod, din
adâncul simþirii omeneºti. Acolo va gãsi inima neprefãcutã ºi
pururea duioasã a poporului nostru, acolo eterna icoanã, în
care sufletul românului se aratã aici mâhnit ºi tânguitor, aici
voios ºi zglobiu, aici viteaz ºi dispreþuitor de moarte”.
Al. Vlahuþã se ridicã împotriva curentului latinist în
filologie ºi recomandã celor din corpul didactic sã insufle
elevului respectul „marilor” înaintaºi: „îngenunche-l în faþa lui
Negri, Lazãr, Eliade, Alecsandri”. Insistã asupra funcþiunii
sacerdotale a profesorului: „fii preot în toatã puterea
cuvântului”, cu misiunea de a inocula „cultul adevãrului,
binelui ºi frumosului”.
La „Armonia” începe sã-ºi contureze unele pãreri despre
literaturã. Este vorba de studiul despre Alexandru
Depãrãþeanu, pe care N. Iorga îl apreciazã mult, dar îl credea,
eronat, apãrut pentru prima datã în „Familia” din 188515, unde
n-a fost decât publicat pentru a doua oarã de Vlahuþã. El este
printre primii care atrage atenþia asupra poetului mort în
186516. Considerând cã versurile din Doruri ºi amoruri au
importanþã, Vlahuþã crede cã „Depãrãþeanu n-a fost un om de
rând, ºi cartea lui meritã ceva mai mult decât soarta de a fi
mâncatã de molii”. Dupã Vlahuþã „luceferi ca Eliade ºi
Bolintineanu-þi îngãduie foarte bine sã vezi, fãrã telescop,
strãlucirea vie ce izvorãºte din aºtri ca Nicoleanu ºi
Depãrãþeanu”. Considerã cã în Doruri ºi amoruri „palpitã un
geniu în crisalidã”. E destul de sugestivã dar exageratã, chiar
bombasticã, imaginea pe care Vlahuþã i-o dã inegalitãþii lui
Depãrãþeanu. Folosind o metodã criticã impresionistã Vlahuþã
exemplificã trecerea de la seninãtate la tumult prin Nihil novi
sub sole, din care reproduce trei strofe mai realizate. Ultima
din ele conþine aluzii la situaþia socialã de atunci.
Pe Al. Vlahuþã îl înduioºeazã poezia Mama, pe care o
considerã „bucãþi de cristal”. Menþioneazã Hora ºi O sãrutare
din vechime, oprindu-se la Demoliþiuni, poezie în care apreciazã
realismul imaginilor vizuale, dar ºi „meditaþiile” care îl
copleºesc pe Depãrãþeanu în cãutare sã reconstituie pãcatele
sãvârºite în acest castel. El încheie: „Bucata întreagã, scrisã cu
o vervã puternicã ºi nervoasã, e de o frumuseþe caracteristicã
ºi de o maiestate impunãtoare”.
Pelegrinul lui Depãrãþeanu este comparat cu Scrisoarea I a
lui Eminescu, care pare a nu fi strãinã de Eclesiast. Al. Vlahuþã
constatã cu justeþe: „Eminescu, nici vorbã, e cu mult superior
lui Depãrãþeanu”. Vlahuþã are consideraþie pentru poezia În
fine, în care gãseºte cã „aluzia” la „scânteia ce scapãrã de
cremene” e posibil sã fie „împrumutatã” de la Lessing. Astfel
de judecãþi în legãturã cu opera lui Depãrãþeanu sunt un prilej
pentru Vlahuþã de a afirma prioritatea ideii în concepþia unei
poezii. Vlahuþã nu înþelege crearea intempestivã a poeziei
socotind producerea ei ca un act raþional, logic, conºtient. O
astfel de privire asupra liricii duce inevitabil la un oarecare
formalism prin abstracþiune. O poezie ar fi ca o problemã de
algebrã a cãrei rezolvare merge spre o lentã elucidare.
Respingând latinismele exagerate ºi unele nebulozitãþi,
Vlahuþã observã pe alocuri „limba stricatã” a poetului
„construcþia hãitã”. Dupã a patra strofã din Vara la þarã,
Vlahuþã constatã cã idila lunecã, „într-o harababurã de idei
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vitrige” ºi îl iritã lipsa de contur ºi preciziune. În latinizarea
care vine dupã domnia fanarioþilor, Vlahuþã vede o evadare din
„suflarea stricatã ºi molipsitoare a grecilor” ºi o considerã
„esces de zel — foarte firesc ºi foarte plausibil”.
Alexandru Vlahuþã crede cã poetul cãruia îi consacrã
acest studiu nu s-a realizat deplin din cauza morþii premature.
În concluziile asupra lui Depãrãþeanu, al cãrui teatru nu-l
studiazã, Vlahuþã îi gãseºte, în poezii, merite mai ales
intelectuale, nu ºi poetice propriu-zise. Îl considerã un rebel
care „scuipã sarcasmul în marele obraz al lumii”, „satira e
caracterul predominant ce tresaltã din toate poeziile lui”.
Gãseºte „ceva blasat în el” ºi cã suportã „înrâurirea educaþiei
franceze”; îi apreciazã spiritul de independenþã. N-a fost
„ahtiat dupã onoruri” ºi era modest. Încheind articolul, are
unele juste invective în contra naturaliºtilor care pretexteazã
realismul. Pe aceºtia îi opune realismului decent al lui
Depãrãþeanu. Studiul despre Depãrãþeanu este cel mai bun
articol critic al lui Vlahuþã. Lãsând la o parte unele exagerãri
de amãnunt, Vlahuþã avea dreptate sã constate cã
Depãrãþeanu nu-i un poet de neglijat ºi cã opera lui este
inegalã.
Al. Vlahuþã semneazã la „Armonia” ºi un numãr de 21
poezii17. Cea mai mare parte din ele au fost reproduse chiar de
autor în „Convorbiri literare” ºi în volumul lui de versuri.
Posibil ca ºi printre articolele nesemnate în „Armonia” sã fie
unele ale lui Vlahuþã. Identificarea lor ar fi dificilã dat fiind cã
scriitorul nu avea un stil personal. Ideile generale ale
„Armoniei” sunt în concordanþã cu ale lui Vlahuþã. Gazeta are
un aer moralizator ºi de apãrare a intereselor þãrãnimii ºi a
culturii, aºa cum a promis. Se abate, într-o mãsurã, de la
programul fixat în primul numãr, fiind mai puþin imparþialã ºi
amestecându-se în viaþa politicã a Târgoviºtei. Partea literarã
e aproape inexistentã18, ºi a trecut neobservatã de opinia
publicã de atunci19.
Evocând debuturile sale, þinem sã subliniem cã Alexandru
Vlahuþã a fost în primul rând un publicist ºi valoarea lui de
publicist o depãºeºte pe cea de scriitor. Articolele lui au
stimulat la sfârºitul secolului al XIX-lea, la ridicarea presei
pânã la limitele literaturii într-o epocã în care jurnalistica
luneca spre degradare. Vlahuþã a contribuit la stabilirea, în
conºtiinþa publicã, a respectului pentru scriitor ºi la
cimentarea unei solidaritãþi profesionale a mânuitorilor de
slove. A avut ºi intuiþia unor valori, a lui Mihai Eminescu, a lui
I.L. Caragiale ºi B.ªt. Delavrancea.
Note:
1. „Armonia”, anul I, nr.1 din 24 mai 1881, p.3-4.
2. Periodicul târgoviºtean ºi programul lui sunt salutate de
presa bucureºteanã: „Timpul”, anul VI, nr.114 din 28 mai
1881, p.2; „Binele public”, anul III, nr.139 (639) din 29 mai
1881, p.2 º.a.
3. În total 121 numere, dupã aceasta societatea „Progresul”,
care îl scotea, îl înlocuieºte cu ziarul „Unirea, «Foaia
societãþii „Progresul” din Târgoviºte», „Armonia”, anul III,
nr.25 (121) din 8 decembrie 1883, p.1. Vlahuþã îºi înceteazã
colaborarea cu mult înainte de aceastã transformare.
4. „Armonia”, anul I, nr.13 din 27 septembrie 1881.
5. În anunþ se spune cã întocmirea comitetului are ca scop: „a
întemeia ºi statornici existenþa acestui ziar cât ºi pentru ai da un caracter vrednic de chemarea lui, printre altele
membrii lui trebuind „sã susþinã ºi sã-l cârmuiascã
materialiceºte ºi moraliceºte”. Tot C. Alessandrescu îl
conduce, dar împãrþirea responsabilitãþii, dupã cum se
vede din cuprinsul ziarului, a fost necesitatã de polemica

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

purtatã cu C. Fussea.
Retipãritã mai târziu în „Convorbiri literare”, LII, 1920,
p.577-578. În „Armonia, e dedicatã lui I.N. (probabil
Nicolaescu).
„Armonia”, anul I, nr.11 din 30 august 1881, p.1-2; Dacã
sunt dubii în ceea ce priveºte cã Vlahuþã sã fi urmãrit
lectura piesei, fãcutã de Caragiale, la Iaºi, în noiembrie
1878, cu prilejul sãrbãtoririi a celei de-a XV-a aniversãri de
la înfiinþarea Junimii, O noapte furtunoasã se publicã în
„Convorbiri literare” în anii 1879-1880 (XIII, p.247 ºi
urm.). Lectura piesei era proaspãtã pe când Vlahuþã
colabora la „Armonia”.
„Armonia”, anul I, nr.12 din 20 septembrie 1881, p.1-2.
În nr.3 din 7 iunie 1881, C. Fussea trimite o scrisoare pe
care redacþia o publicã „cu cea mai mare plãcere”. În nr.6 ºi
7 (din 28 iunie ºi 13 iulie) articolele de fond sunt semnate
C.F. Aceleaºi iniþiale semneazã ºi un articol din nr.8 (26
iulie). În nr.9 (11 august 1881), C. Fussea semneazã
articolul Legea drumurilor.
A.V., Scrisoarea unui bãtrân în „Armonia”, anul I, nr.42 din
2 mai 1882, p.3. Poezia lui Al. Vlahuþã e datatã: 1882 april.
În numerele care urmeazã în articole nesemnate, Fussea e
fãcut: laº, mincinos, lipsit de culturã, prost, „iezuit” etc.
(Vezi „Armonia”, anul I, nr.43 etc.). C. Alessandrescu
publicã O scrisoare deschisã d-lui C. Fussea, proprietarul
responsabil al „Curierului — Târgoviºtei” („Armonia”, anul
I, nr.24 din 13 decembrie 1831), în care îl acuzã de „injurii”
ºi „calomnii”. Printre altele C. Fussea îl fãcea pe
Alessandrescu stipendiatul conservatorului Lahovari.
Insultã ºi familia directorului „Armoniei”, iar pe el îl
numea zãpãcit, opãcit, pripãºit.
Faptul cã primarul din Târgoviºte e numit Cârpiturã de
cãtre „Curierul” lui C. Fussea, iritã „Armonia” care în
articolul sãu de fond din 31 ianuarie 1882 gãseºte mai mult
caracter la Cârpiturã decât la C. Fussea.
„Armonia”, anul I, nr.13 din 27 septembrie 1881, p.21.
A.V., Contur, O masã de stors, în „Armonia”, anul I, nr.24
din 13 decembrie 1881.
„Armonia”, anul III, nr.113 din 6 octombrie 1883.
Deoarece pagina lipseºte din colecþia gazetei, redãm ample
citate fãcute de I. Negoescu, Începuturile culturale ºi
literare ale lui Al. Vlahuþã, Târgoviºte, 1940, p.10-14.
N. Iorga, Istoria literaturii româneºti contemporane, vol.I,
Bucureºti, 1934, p.543-546.
A. Vlahuþã, Depãrãþeanu, în „Armonia”, anul III,
nr.21(117), p.3-4 ºi nr.22(118), 2-4, 10 ºi 17 noiembrie 1883.
Din acestea, 11 au fost publicate ºi în „Convorbiri literare”,
5 în volumul de Poezii, Bucureºti, 1887 (Pe deal, Pãcatul,
Eri azi mâine, Luna ºi noaptea, Pe albumul d-nei E.S.).
Lista completã a poeziilor publicate în „Armonia” o dã I.
Negoescu, op.cit.
Afarã de Vlahuþã au mai semnat câteva poezii I. Tomºa, M.
Zamfirescu, C.D. Valerian, Alexandru I. ªonþu, Christescu,
Ion N. Polyhroniade ºi neidentificaþii I.T. ºi Aurelian.
Afarã de Oda cãtre Eliade, a lui Vlahuþã, reprodusã în altã
parte, nu se ºtie dacã a mai fost retipãrit ceva în alte
periodice. În ce priveºte poeziile publicate pentru a doua
oarã în „Convorbiri literare”, erau oferite de Vlahuþã ca
inedite. „Binele public” (anul IV, nr.191(975), din 2-3
august 1882) reproduce dupã „Armonia” un scurt istoric al
Târgoviºtei. În afarã de „Armonia” au mai existat în
Târgoviºte periodicele „Timpul”, „Telegraful”, „Românul”
ºi „Binele public”.
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Semne poetice. Valea în imaginarul poetic eminescian
Component al câmpului semantic Pãmânt, lexemul
vale se înscrie în sfera imaginilor cu dispunere pe verticalã,
împreunã cu deal ºi munte, cu care intrã într-un
izomorfism al privirii. Privirea provoacã fiinþa fie spre
înalt, semn al transcenderii, fie spre adâncime, spre
structuri arhetipale ce se constituie în voci ale
primordialitãþii, a acelei ipostaze a transcenderii
fenomenalului.
Pe temeiul raportãrii la adânc, devenit substanþã,
materie, valea dezvoltã o coordonatã fundamentalã în
modul de percepere a lumii la Eminescu. Pusã în legãturã
cu primordialitatea apei, a naºterii din adânc de apã, valea
este sacrã în imaginarul poetic eminescian : „Luceascã cer
senin / Eternelor ape / Care din vãi adânci / Se-nalþã la
maluri” (O. I, 221).
Astfel, în planul semnificãrii, semnul poetic vale se
defineºte în raport cu structurile imagistice cu care intrã în
relaþie, dezvoltând diferite ipostaze, sugestive în ilustrarea
viziunii poetice eminesciene, raportate la temporalitatea
miticã ºi istoricã.
Valea — expresie a genezei
Cu mare frecvenþã în dezvoltarea ipostazei
cosmogonice, imaginea vãii, expresie a primordialului, a
haosului cosmic, se constituie într-una din componentele
genezei: „De atunci ºi pânã astãzi colonii de lumi pierdute /
Vin din sure vãi de chaos pe cãrãri necunoscute / ªi în
roiuri luminoase izvorând din infinit, / Sunt atrase în vieaþã
de un dor nemãrginit” (O. I, 132). În sfera semnificaþiilor
poetice se instituie aici opoziþia fiinþã/nefiinþã, pusã sub
semnul materiei imforme. Din aceeaºi perspectivã, valea
devine, în creaþia eminescianã, sugestie a nesfârºitului
cosmic în permanentã genezã: „ªi din a haosului vãi, / Jur
împrejur de sine, / Vedea ca-n ziua cea dentãi, / Cum izvorau
lumine” (O. I, 176) sau se constituie în imagine a spaþiului
pre-originar, convertit în forþã recuperantã a esenþei —
Luceafãrul, prin statutul sãu ontologic, e consubstanþial
lumii cosmice: „Îl sorb a chaosului vãi / Dar izbucnea din
ele, / Vedea ca-n ziua cea dentãi / Nãscând în cale-i stele”
(O. II, 434). Astfel, întruparea din materia originarã este
fireascã:,,În aer rumene vãpãi / Se-ntind pe lumea-ntreagã /
ªi din a haosului vãi / Un mândru chip se-ncheagã”
(O.I,271), vãile haosului
reprezentând imaginea
cosmosului nedefinit, organizat pe principiul aerului.
Într-una din variante, Eminescu înlocuieºte haos cu
vânturi: ,,ªi din a vânturilor vãi / Un tânãr se
încheagã”(O.II,425).
În diacronia poemului Luceafãrul, materia
primordialã, ilustratã prin sintagma vãile chaosului
dezvoltã semnificaþii metaforice. Cãlãtoria regresivã în
timp creeazã, prin intermediul gerunziului roind, sugestia
naºterii permanente a universului cosmic: „Vedea ca-n ziua
cea dentîi / Nãscând în cale-i stele / Roind pe-a chaosului
vãi / Sau izvorând din ele” (O. II, 445) sau evocã viziunea

miºcãrii, sugeratã prin asocierea unei acþiuni concrete
imaginii abstracte a haosului primordial: „Urnind a
chaosului vãi / Sau izvorând din ele” (O. II, 445).
În perspectivã mitologicã, valea se constituie ca
metaforã poeticã a apariþiei ºi dispariþiei universului, într-o
miºcare de rotaþie asociatã în planul semnificãrii cu
miºcarea de rotaþie a sferelor: „ªi timp ºi spaþiu de-ar peri /
În vãi de întuneric / Ele din nou ar rãsãri / Ca sã se-nvârtã
sferic” (O. II, 437), ,,Pe când soarele un centru de luminã la
mijloc / E atras pe nesimþite cu planeþii la un loc /
De-nsetatul gol al lumii de-ale chaosului vãi / ªi cãzând în
jos cu toþii, se învârt ca-n ziua-ntâi”(O.II,360). Definitorie în
ilustrarea viziunii poetice eminesciene, din perspectivã
cosmogonicã, miºcarea sfericã e circumscrisã armoniei
muzicale, ca principiu de guvernare a lumii. Astfel, semnul
poetic vale se defineºte ca spaþiu al prãbuºirii lumilor în
neant în ipoteza pierderii dimensiunii creatoare a
cântecului, adicã a dimensiunii orfice: „De-ar fi aruncat în
chaos arfa-i de cântãri îmflatã, / Toatã lumea dupã dânsa,
de-al ei sunet atârnatã, / Ar fi curs în vãi eterne, lin ºi-ncet
ar fi cãzut” (O. IV, 121).
Imaginea lumilor aflate într-o permanentã naºtere ºi
cãdere din / în haosul cosmic, devine perceptibilã fiinþei
umane, ipostazã a artistului, care atinge desãvârºirea în
momentul înþelegerii muzicii sferelor, devenitã „cântec al
durerii universale”(Ioana Em. Petrescu, Eminescu. Modele
cosmologice ºi viziune poeticã, Editura Minerva, Bucureºti,
1978, p.78): „Ca un maistru ce-asurzeºte în momentele
supreme / Când prin sufletul lui trece dulcea muzicã de sfere /
Când el simte cum cã lumea e atrasã de durere / ªi încet se
tot coboarã pe-ale chaosului vãi / Deºi totul se-nvârteºte ca
ºi-n ziua cea dentâi (O. II, 360) sau în ipostaza poetului
orfic capabil sã înþeleagã limbajul Lumii ºi semnele unei
temporalitãþii înscrise în dimensiunea miticã: „Dar mai ºtii
?... N-auzim noaptea armonia din pleiade ? / ªtim de nu
trãim pe-o lume, ce pe nesimþite cade ? / Oceanele-nfinirei o
cântare-mi par c-ascult./ [… ] / Poate cã în vãi de chaos
ne-am pierdut demult… demult” (O. IV, 121).
Valea — întemeietoare de lumi mitice
În poemul Memento mori lumile întemeiate orfic,
aºezate sub semnul primordialitãþii apei „O, lãsaþi sã moi în
ape oceanici a mea lirã!” (O. IV, 116) sunt guvernate de mit.
În desfãºurarea imaginarului poetic, valea este vãzutã ca
materie originarã, circumscrisã temporalitãþii mitice:
„Însereazã ºi apune greul soare-n vãi de mite” (O. IV, 119);
„Chidron scaldã-n unda-i clarã ierburi mari º-apoi se pierde /
În cetate ce-n vãi doarme miticul Ierusalim” (O. IV, 115).
În relaþie cu epitetul „aurie”, sugestie a unui cromatism
care-i conferã atmosferei o luminã irealã — „Zâna Dochia …
coboarã-n vãi aurie” (O. IV, 127) — , semnul poetic vale
creeazã o imagine mito-fantasticã ce-i confirmã funcþia
miticã. Cu întemeiere în dimensiune miticã , lexemul vale
contribuie la crearea decorului montan în care sãlãºluieºte
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Zîna Dochia, priveliºti cu munþi grandioºi ºi vãi abisale:
„Munþi se-nalþã, vãi coboarã, râuri limpezesc sub soare, … /
Acolo Dochia are un palat din stânce sure” (O. IV, 123) sau
sugereazã, prin intermediul epitetului nesfârºitã, întinderea
nelimitatã: „Iar o vale nesfârºitã ca pustiile Saharei / [… ] /
E grãdina luminatã a palatului în munte” (O. IV, 125),
creionându-se astfel imagini raportate unui timp ºi spaþiu
esenþial.
În urma rãzboiului dacic, transfigurat în dimensiune
mitologicã, imaginea Romei, asociatã caracterului
ascensional al muntelui - ,,El (Zamolxe) vãzu capul lui Joe,
cum l-apus de soare-n vale / Vezi un vârf de munte negru
scris cu raze triumfale”(O.IV,137) -, intrã într-un echilibru
antitetic cu imaginea dispariþiei Daciei din istorie, dar a
salvãrii ei prin trecerea în dimensiunea miticã — adâncul
mãrii, locul unde coboarã Dacia alãturi de zeii Valhalei,
intrã în relaþie sinonimicã cu sintagma vãi adânci,
expresie a genezei. ,,Durerea adâncã” a Daciei se
transformã în durere cosmicã trãitã la nivelul elementelor,
într-un soi de ritual mortuar: marea, ,,înfioratã de adânca
ei durere, … cânt-a Daciei cãdere” (O.IV,137) reîntemeind-o,
cerul asigurã funcþia sacrã a clopotului al cãrui sunet
dezmãrgineºte ecoul vãilor: ,,Ca un clopot clar albastru ºi
stropit cu mii lumine / Cerul lumea o cuprinde cu sinistru-i
mândru domn. // Amorþit el miºcã limba lui de tunet printre
nouri, / Trezea, scãpãrând printr-înºii, ale vãilor ecouri
”(O.IV,138), iar stelele plâng soarta Daciei, vãile de
lacrimi instituindu-se în expresie a plânsului
existenþial:,,Iar în cârduri cuvioase stelele se miºcã-ncet, /
[… ] / A lor dulci ºi moi icoane / Împlu vãile de lacrimi, deun sclipit împrãºtiet”(O.IV,138).
Aruncarea coroanei, simbolul puterii regale, în vãile
adânci, metaforã a elementului primordial apã, sugereazã
cãderea civilizaþiei dacice din istorie ºi reîntemeierea
acesteia în mit: „În blãstãmu-i mâna-i albã ºi uscatã / El o
scoate pe fereastrã ºi coroana-ntunecatã / De pe frunte o
aruncã în abisul vãii adânci” (O. IV, 140). Astfel, Decebal
reitereazã gestul lui Orfeu de a arunca arfa nu în haos, act
ce ar fi determinat prãbuºirea lumilor, ci în adânc de apã,
de unde renaºte Grecia în ipostazã miticã: „De-ar fi aruncat
în chaos arfa-i de cântãri îmflatã, / Toatã lumea dupã dânsa,
de-al ei sunet atârnatã. Ar fi curs în vãi eterne. / [… ] / Dar el
o zvârli în mare … ºi d-eterna-i murmuire / O urmã
ademenitã toat-a Greciei gândire” (O. IV, 121).
Blestemul dacic, profeþie a decadenþei civilizaþiei
Romei, perceput la nivelul elementelor: ,,ªi profetic glasu-i
secolii pãtrunde: / [… ] / ªi l-aude valea-adâncã ºi l-aud
stelele multe”(O,IV,139), îºi aflã împlinire în Odin ºi
Poetul: ,,Ah! ce-am dorit în ora morþii mele, / Roma sã guste
pân-în fund paharul / Mizeriei ºi-a decãderii / [… ] / Asta s-a
împlinit… ”(O.IV,105).
În poetica eminescianã, lumile mitice se întemeiazã pe
principiul orfic, convertit în limbaj poetic. Astfel, sintagma
poeticã vãi de vis sugereazã instituirea unei lumi mitice pe
principiul armoniei muzicale: ,,În vãi de vis, în codri plini
de cânturi, / Atârnau arfe îngereºti pe vânturi” (O.IV,376).
Elementele constituente ale universului, reprezentate prin
codri ºi vânturi sunt introduse de armonia generatã de
cântecul arfei, iar epitetul îngereºti aºazã lumea întemeiatã
orfic în dimensiunea sacrului.
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Accederea la lumea miticã îi este permisã fiinþei
umane, încãrcatã de iubire: ,,Pe cãrãri pierdute-n vale /
Merge-n codri fãr de capãt, / [… ] / Unde-izvorul cel de vrajã /
Sunã dulce în urechi”(O.I,66). Purtatã în lume ,,de-un dor
fãrã nume”(O.I,65), smulsã din condiþia fenomenalã, fiinþa
descoperã un univers întemeiat pe principiul armoniei,
semnul poetic vale, în relaþie cu codru ºi izvor, dezvoltând
o funcþie sacrã, prin sugerarea absolutului.
În proiectul Genaia, creaþia pãmântului, rezultat al
gândirii poetului Rom, se întemeiazã pe relaþia dor-cântec
- dorul afirmã aici aspiraþia spre redescoperirea vârstei
copilãriei, iar cântecul asigurã armonizarea fiinþei poetice
cu fiinþa lumii - circumscrisã unui timp mito-poetic: „El
pãscut în doruri — el crescut în cânturi a gândit ideea
pãmânt: plin de doruri, plin de cânturi — vãi de lacrimi” (O.
IV, 460). Lacrimile în sintagmã poeticã cu vãi sunt puse în
legãturã cu condiþia tragicã a fiinþei. Tragismul existenþei,
raportat la momentul fiinþãrii: „Blestem miºcãrii prime, al
vieþii primul colþ.” (O. IV, 387), se constituie în poezia Ca o
fãclie… în imagine a unei dureri existenþiale profunde: „Iar
de atunci prin chaos o muzicã de sfere, / A cãrei hainã-i
farmec, cuprinsul e durere.” (O. IV, 387).
În Povestea magului cãlãtor în stele, poem cu
structurã mito-fantasticã,valea este privitã nu numai ca
adânc, ci ºi ca înalt: „Magul rãmas în munte, din el ieºi
afarã, / Pe-o piatrã detunatã el ºede peste vãi, / Priveºte.” (O.
IV, 168). Cu întemeiere într-un timp ºi spaþiu circumscrise
dimensiunii mitice, valea este raportatã la munte, privit
ca spaþiu sacru prin afirmarea ideii de rezistenþã în faþa
timpului. Cu deschidere spre cosmic, muntele e lãcaºul de
unde magul vegheazã legile timpului: „Dar el din a lui
munte în veci nu se coboarã, / Cãci nu vrea ca sã piardã din
ochi a lumei cãi, / Ca nu cumva mãsura, cu care el mãsoarã,
/ În lipsã-i sã se schimbe… ºi el întors din vãi, / Silit ca sã
înceapã din începutu-i iarã, / Sã nu poatã s-opreascã
gândirea celor rãi” (O. IV, 155). Prin relaþionãri în planul
semnificãrii cu lumea cosmicã, valea se constituie în
imagine a sferei lumescului, reprezentatã ca noþiune
abstractã, fãrã contururi stabile: „Dar pân' ce corpuri-n lume
un înger îl cuprinde, / Deasupra vãmii lumii pe luminoase cãi
/ Imperiul lui cel mare o stea în cer aprinde — / Acolo el
domneºte lãsând a lumii vãi” (O. IV, 159).
În cãlãtoria sa iniþiaticã, feciorul de împãrat este supus
probelor elementelor: a pãmântului ilustrat prin geologic
— trebuie sã strãbatã „muntele gigantic ce fruntea ºi-o
strecoarã / Prin nori pânã la soare” (O. IV, 154), vãzut ca
axis mundi, punct de întâlnire a terestrului cu cosmicul — ºi
a vântului, provocat de tensiunea aerului: „Ajunsu-i în
culme, sub dânsul o clicã / De vânturi s-alungã prin nouri ºiºi stricã / Aripa de stânce, se clatin' în vãi.” (O. IV, 163),
vãile sugerând un spaþiu al înaltului, cu încãrcãturã sacrã.
Din înaltul spaþiilor stelare i se relevã Feciorului de împãrat
priveliºtea pãmântului:,,Vezi tu - zice umbra — pe-a hãului
vale: / Pãmântul cu munþii ce fumegã stins, / Cu mãri
adormite ce murmurã-n jale”(O.IV,167).
- continuare în numãrul urmãtor -

Academia Bârlãdeanã

Pagina 13

Rodica Stamatopol

ALBUM DE VERSURI ILUSTRATE
Ilustraþia ºi selecþia versurilor: Lucia Demetriade-Bãlãcescu
Grafica de carte, ocupã un loc de sine stãtãtor în arta
graficii.
„Cartea se aseamãnã cu o clãdire prin a cãrei formã
exterioarã, la fel ca ºi în arhitecturã, trebuie sã fie exprimat
conþinutul lãuntric”, spunea V. A. Favorski.
În spiritul celor afirmate de acest maestru al graficii de
carte, elementele prezentãrii artistice trebuie sã fie
determinate de conþinutul lucrãrii, sã-ºi exprime ideile fãrã sã
le explice, ci sã le interpreteze, aceasta ca urmare fireascã a
dependenþei faþã de opera literarã.
Ilustraþia artisticã trebuie sã trezeascã emoþii ºi
sentimente privitorului, graþie selecþiei ideilor pe care o face
artistul plastic vis-a-vis de opera literarã. Aceasta înseamnã cã
ilustratorul nu-l urmeazã pasiv pe autorul textului; ele trebuie
sã-ºi exprime propria sa idee creatoare, reuºind astfel sã
îmbogãþeascã ºi sã adânceascã opera beletristicã.
Andrei Goncearov, în lucrarea „Arta graficii”, specificã,
între altele, cã „ilustraþia cere imaginaþie, mãiestrie ºi gust
artistic”.
Aceste câteva idei menþionate mai sus ne-au îndemnat sã
ne aplecãm asupra ilustraþiilor Luciei Demetriade-Bãlãcesu la
volumul nepublicat „Album de versuri ilustrate”.
Îndrumatã în timpul studiilor din þarã de Gheorghe
Petraºcu ºi Eustaþiu Stoenescu, iar în Franþa, la Academia
Julian ºi Ranson de cãtre Eduard Vuillard, Paul Sérusier ºi
Maurice Dénis, Lucia Demetriade-Bãlãcescu, în activitatea
artisticã desfãºuratã ulterior, a abordat cu aceeaºi pasiune
desenul, pictura ºi ilustraþia de carte.
Lucia Demetriade-Bãlãcescu (1895-1979) în îndelungata
ei activitate, a participat cu lucrãri la numeroase expoziþii, în
þarã ºi în strãinãtate, prilej cu care, publicul a avut
posibilitatea de a constata bucuria de a trãi ºi de a picta a
artistei, sentimente ce emanã din orice lucrare ce-i aparþine.
Stãpânã pe meºteºugul ei, artista ocoleºte permanent
rutina, cu fiecare lucrare, ea apare mereu alta celui ce o
priveºte.
În domeniul ilustraþiei de carte, în pleiada de ilustratori
români contemporani cu ea, Lucia Dimitriade-Bãlãcescu s-a
remarcat în mod deosebit.
A fãcut ilustraþii pentru cãrþi care au vãzut lumina
tiparului înaintea celui de-al doilea rãzboi mondial. Este vorba
de „Cartea cu jucãrii” a lui Tudor Arghezi (1931) dupã care au
urmat, la scurt timp, ilustraþiile la volumele „Curs de francezã
predat la radio”, de Blanche Berney, „Corigent la limba
românã”, de Ion Minulescu ºi „Ce-ai cu mine vântule?
Povestirile boabei ºi ale fãrâmei”, de Tudor Arghezi (1937).
În anul 1979 a apãrut lucrarea autobiograficã

„Destãinuiri anti-literare. În chip ºi slovã”.
Desenele originale, ilustraþii la aceste cãrþi, fac parte din
colecþiile Cabinetului de stampe ale Bibliotecii Naþionale. În
afara acestora, BN este în posesia altor 40 de desene alb-negru
ºi 10 desene color, ilustraþii ale Luciei Demetriade-Bãlãcesu la
diverse poezii, aparþinând unor prestigioºi poeþi români,
ilustraþii ce alcãtuiesc volumul amintit mai sus.
Structura acestei lucrãri sub toate aspectele, selecþia
versurilor, ilustrarea acestora, indicarea ordinii în care urmau
sã aparã în volum, machetarea acestuia, constituie munca
efectivã a Luciei Demetriade-Bãlãcesu.
Mapa cu aceste ilustraþii conþine, pe lângã corespondenþa
din anul 1972 dintre autoare ºi Editura Dacia, Cluj, în vederea
tipãririi acestui volum, ºi un „Cuvânt înainte” aparþinând lui
ªerban Cioculescu — dactilografiat ºi semnat de autor, un
permanent admirator ºi comentator al ilustratoarei.
Pentru a nu impieta acest cuvânt al omului de culturã
care este ªerban Cioculescu, nu facem referiri la conþinutul
sãu, dar din dorinþa de a da un prestigios gir artei Luciei
Demetriade-Bãlãcescu în acest minunat domeniu al ilustraþiei
de carte, ne permitem sã citãm doar prima frazã: „Este un
adevãrat noroc pentru poeþii de toate vârstele sã fie ilustraþi
de o mare artistã ca Lucia Demetriade-Bãlãcescu.”
Privind cu atenþie aceste ilustraþii, putem afirma cã,
selectând versuri sugestive din creaþia unor poeþi de prestigiu
ca: Anton Pann, Mihai Eminescu, Ion Minulescu, George
Bacovia, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, Emil Botta,
Vasile Voiculescu, Nichita Stãnescu, Marin Sorescu etc., Lucia
Demetriade-Bãlãcescu s-a apropiat cu multã înþelegere de
textul ales.
Relaþia text-ilustraþie este favorabilã artei plastice,
totodatã fiind însã, vizibilã „simbioza” între cele douã domenii
ale artei.
Desenele Luciei Demetriade-Bãlãcescu sunt adevãrate
reprezentãri vizuale, mult diferite de ceea ce literatura de
specialitate denumeºte „acompaniament liric”, în cazul în
care ilustraþia nu atinge o valoare artisticã deosebitã.
Ilustraþiile Luciei Demetriade-Bãlãcescu constituie
interpretãri personale ale versurilor selectate; desenele fiind
complexe ºi dinamice, reuºind sã dezvãluie cu claritate ºi
profunzime ideilor poeþilor pe care ºi i-a ales.
În lucrãrile alb-negru ale volumului, executate în tehnica
peniþei cu tuº negru, este vizibilã o extremã expresivitate a
desenului, iar cele color, acuarelã sau guaºã sunt vii ºi
scânteietoare, deºi culoarea acoperã doar unele zone ale
desenului, în scopul evidenþierii unor trãsãturi ale
personajelor.

Povestea vorbii
Anton Pann

Ceai
Emil Botta
Dã-mi pãlãria, bastonul, masca, dã-mi ºi mãnuºile.
E cam târziu ºi, de-am sã plec, cerniþi oglinzile,
închideþi uºile.

Se uitã la el ca dracul la popã!
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Calitate, accesibilitate, stimulare
Funcþiile fundamentale ale rebusismului au fost ºi
rãmân legate de instrucþiune, educaþie ºi culturã. Aceastã
vocaþie se legitimeazã istoric cu întregul nostru folclor ºi, în
special, cu folclorul enigmistic, din care s-au dezvoltat
problemele rebus de azi. Ghicitorile ºi cimiliturile poporului
român au avut un înalt sens educativ ºi moralizator, unele
dintre acestea transformându-se de-a dreptul în proverbe,
adicã esenþe de învãþãturã extrase dintr-o lungã ºi bogatã
experienþã de viaþã. Chiar de la apariþia primelor publicaþii
rebus din þara noastrã a fost relevatã aceastã trãsãturã a
rebusismului. În anul 1932 un rebusist din epocã propunea ca
pe frontispiciul vechii reviste „Rebus” sã se înscrie cuvintele
lui Horaþiu din „Ars Poetica”: „Omne tulit punctum qui
miscuit utile dulci lectorem delectando pariterque monendo”,
adicã „Cel ce a ºtiut sã îmbine utilul cu plãcutul distrând pe
cititor ºi instruindu-l în acelaºi timp, acela a cunoscut deplina
satisfacþie a reuºitei”. Cam în acelaºi timp s-au dezvoltat ºi
primele careuri didactice rãspunzând aceleiaºi idei de
instrucþiune ºi educaþie.
Acestor calitãþi, rebusismul ºi-a adãugat în zilele
noastre valenþe noi, diversificându-ºi obiectivele pentru a
sluji cât mai bine cerinþele omului ºi societãþii noastre de azi.
Problemele rebus înfãþiºeazã pagini glorioase din lupta
poporului român de-a lungul istoriei sale, din dãinuirea
milenarã în vatra strãmoºeascã, adicã adevãratele ºi
uimitoarele epopei ale trecutului. În acelaºi timp problemele
rebus înfãþiºeazã viaþa noastrã de azi cu idealurile ºi
izbânzile, cu viziunea deosebitã a muncii ce se desfãºoarã în
fabrici ºi uzine, pe ogoarele întinse ale patriei, în mãruntaiele
pãmântului, în laboratoarele ºtiinþei, în învãþãmânt,
sãnãtate, în culturã ºi artã, în sport ºi în alte domenii,
nerãmânând nimic care sã nu se oglindeascã în aceste
probleme. Cultivarea limbii înseamnã, totodatã, un punct
central în activitatea rebusistã.
Actul creaþiei rebusiste este încãrcat astfel cu o mare
rãspundere, de unde ideea calitãþii se pune în mod absolut
identic ca în toate celelalte activitãþi umane, pentru ca
rebusul sã atingã noi trepte ºi sã slujeascã cu ºi mai mare
forþã utilitatea socialã care îi revine. Calitate înseamnã o
continuã perfecþionare ºi aceasta se poate realiza în
cuprinsul tuturor formelor în care se prezintã problemele
rebus. Ea atrage, se înþelege, responsabilitatea maximã a
compunãtorilor în ceea ce priveºte actul rebusist. Largul
evantai de obiective pe care l-am relevat mai înainte aratã
convergenþa dintre rebus ºi literaturã, amândouã folosind
mijloace specifice artei în plan educativ ºi cultural.
Atât pentru cititori, cât ºi pentru creatorii de
probleme rebus se ridicã în mod acut o chestiune de
accesibilitate, adicã de apropiere a procedeelor rebusiste,
dar ºi de accelerare ºi de scurtare a drumului cãtre soluþiile
problemelor. Specificul rebusurilor îl constituie caracterul
lor criptic. Am spus criptic, ºi n-aº vrea sã se înþeleagã prin
aceasta abscons, sofisticat, cu preþiozitãþi, ci doar frumos,
ingenios, original ºi sclipitor, aºa cum au fost ºi ghicitorile
fãurite de milenii de poporul nostru.
Pentru aceasta consider cã autorii trebuie sã fie la
curent cu experienþele cercurilor rebusiste, cu noutãþile ce
apar. Ori, aceste informaþii nu sunt tocmai la îndemânã. Iatã
de ce am dori ca revistele sã înlesneascã cunoaºterea acestor

experienþe publicând cu regularitate o paginã sau o rubricã
de informaþii din viaþa cercurilor rebusiste, a concursurilor
iniþiate pe plan local sau republican, dialogul cititorilor cu
redacþia etc., etc. Invocând ideea de convergenþã cu
literatura, pe care am susþinut-o, aceastã paginã de
informaþii ar corespunde la ceea ce este „Viaþa literarã” din
revista „România literarã” care rezumã ºtiri dintre cele mai
diferite.
Aceastã deschidere, aceastã accesibilitate, este ºi
mai resimþitã însãºi de cãtre cititori ºi prin urmare cu atât
mai necesarã, atât doar cã ea trebuie sã opereze într-alt plan.
Pentru mai larga difuzare a problemelor rebus ºi pentru
mãrirea gradului lor de atracþie în rândurile cititorilor este
necesar ca soluþiile problemelor rebus sã fie publicate în
acelaºi numãr în care apar ºi problemele respective.
Problemele rebus nu trebuie sã fure timpul cititorilor, ci
trebuie sã le înlesneascã dezlegarea, aceºtia ajutându-se, la
nevoie, pe o scarã mai mare sau mai micã, de datele din
soluþie. Pãrerea mea este cã chiar ºi o transcriere integralã a
dezlegãrii într-o grilã de cuvinte încruciºate este mai
profitabilã ºi oferã o satisfacþie incomparabilã faþã de o grilã
în care cititorul n-a putut gãsi decât câteva cuvinte, încercând
astfel un sentiment de frustrare, care ar putea sã-l
îndepãrteze definitiv de frumuseþea rebusului.
În fine, subsumându-se conceptului de calitate, ca ºi
accesibilitatea, este ºi ideea stimulãrii cititorilor ºi a
compunãtorilor. Aceastã stimulare ar putea sã vinã sub
forma unor concursuri de dezlegãri în cadrul cercurilor
rebusiste, dar ºi în revistele rebusiste ºi alte publicaþii. O
recompensã simbolicã, în urma unei trageri la sorþi,
proclamarea drept campion judeþean sau republican,
acordarea de diplome ºi plachete etc., reprezintã forme de
stimulare care ridicã mãiestria dezlegãtorilor ºi duce,
totodatã, la creºterea evidentã a numãrului cititorilor.
Alcãtuirea problemelor respective devine încã o modalitate
de creºtere a mãiestriei compunãtorilor ºi o creºtere a
responsabilitãþii lor faþã de mesajul instructiv, educativ,
cultural, conþinut în problemele de concurs.
Pe de altã parte se poate vorbi de stimularea însãºi a
compunãtorilor. Pentru autorii de probleme rebus cea mai
potrivitã formã de stimulare ar fi cea practicatã ºi de
revistele literare ºi anume premierea în fiecare an a
rebusiºtilor care au publicat cel mai bun careu tematic, cel
mai bun careu de definiþii, cea mai bunã problemã de
enigmisticã. Redacþia poate face aceastã apreciere ºi alegere
aºa cum a fãcut-o cu fiecare problemã publicatã în parte. În
plus, s-ar putea reconstitui, în timp, o adevãratã antologie
rebus, pentru cã o asemenea selecþie ar fi necesarã cândva
pentru a o oferi generaþiilor viitoare, spre a nu se pierde în
paginile în care s-au publicat.
Aceste idei simple, de calitate, accesibilitate ºi
stimulare conþin o mare forþã creatoare ºi ar fi pãcat sã le
ignorãm mai departe, în loc sã facem instrumente active
pentru dezvoltarea continuã a rebusismului. Sã avem
încredere deplinã în inepuizabila putere a rebusismului de
promovare a instrucþiunii, educaþiei ºi culturii în rândurile
cele mai largi de cititori de toate vârstele ºi sã conlucrãm
intens pentru înfãptuirea acestor obiective.
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Mândrie
Pe atunci, consfãtuirile la ºcoalã
cu pãrinþii presupun cã urmãreau
acelaºi important rol educativ ca ºi
acum. Dar ce se discutau acolo, ce
mãsuri se prevedeau, cum
îmbunãtãþeau ele munca ºcolarilor ºi
a profesorilor, nu pot sã-mi dau
seama, pentru simplul motiv cã biata
mea mamã n-a putut sã participe
niciodatã. O împiedica munca grea,
de fiecare zi, în atelierul de croitorie
unde lucra, ºi pe urmã se jena sã stea
alãturi de persoane necunoscute ºi
faþã de profesori.
ªi, totuºi, nu ºtiu cum s-a
întâmplat, cã tocmai când eram în
ultimul an, a luat parte la o astfel de
consfãtuire. O mânase fie
curiozitatea, fie puþinul timp liber pe
care îl va fi avut, fie insistenþele mele
mai stãruitoare ca în trecut, dat fiind
cã acum eram mai mare ºi mi-era
ruºine sã mi se reproºeze cã, din
partea mea, n-a venit nimeni.
Aveam sã aflu ºi eu, în sfârºit,
abia acum, ce se putea discuta la o
asemenea întâlnire cu pãrinþii. Am
aºteptat-o, deci, cu nerãbdare, sã vinã
de la ºcoalã.
Trebuie sã fi plecat cu sentimente
foarte contradictorii. Nu învãþase
decât ºcoala primarã, dar fusese un
element strãlucit. Învãþãtorul de la
þarã îi supusese tatãlui ei, când
terminase ºcoala: „Vasile, las-o sã

meargã cu fetiþa mea la oraº, sã înveþe
mai departe, cã prea este bunã!” Dar
bietul bunicul meu, sãrac lipit
pãmântului ºi cu câþiva copii, n-a
putut sã rãspundã decât: „Nu pot,
domnule învãþãtor, cã n-am cu ce!”
„Las-o, a mai stãruit învãþãtorul, c-o
sã fie bursierã”. Dar bunicul meu nu
s-a încrezut în altceva decât în
puterile lui, ºi a dat-o la meserie.
Aºadar, dupã atâþia ani, mama
mea pãºea, din nou, într-o ºcoalã,
într-o clasã de învãþãmânt secundar,
la care jinduise, probabil ºi ea,
cândva, în mintea ei de copil silitor.
Când s-a întors, am tãbãrât cu
întrebãrile. Se vedea cã era încã
emoþionatã ºi n-o liniºtise nici drumul
lung pânã acasã. Tãcutã, cu mâna la
gurã, s-a aºezat, de-o parte ºi bunica
mea, mama Fira, cum era cunoscutã
de toþi vecinii.
Iatã ce mi-a spus. Cã sala era
plinã de lume. Cã s-a aºezat, sfielnicã,
pe undeva prin fundul clasei, de unde
putea sã cuprindã, cu privirea, toatã
asistenþa. Cã a vorbit chiar directorul
ºcolii, care a spus cum se poartã copiii
la ºcoalã ºi ce ar trebui sã facã pãrinþii
pentru ca munca profesorilor sã fie
încã ºi mai folositoare, cum sã fie
îndrumaþi mai bine, deopotrivã acasã
ºi la ºcoalã, astfel ca mãsurile
educative sã dea roade cât mai bune la
învãþãturã ºi la purtare. Îmi spunea

Invitaþie la lecturã
Prietenul ºi colegul Ion Puflea, alias scriitorul Simion
Bogdãnescu, mi-a adus acasã noul sãu volum intitulat — uºor
enigmistic sau enigmatic — Zar bizar. La vederea lui am simþit
un ºoc! Având la îndemânã — sã zic — niºte dioptrii obscure ºi
beneficiind de un spic de idei am considerat volumul, dupã ce
l-am citit, un totem interior al autorului.
Am aninat în praful la statuie smiceaua de mãr pe care am
stropit-o cu apa vie luatã din elegii fãrã timp.
ªi, într-un spleen cãlugãresc, am exclamat: IOANE, adio
somnoroasã!
*
La o lecturã mai atentã, veþi descoperi titlurile a nouã
volume publicate de Simion Bogdãnescu.
Serghei Coloºenco

totul, cu atâta precizie, de parcã le
înregistrase pe bandã de magnetofon,
cum suntem obiºnuiþi sã spunem
astãzi.
Fusese, deci, numai ochi ºi
urechi. O supãrase totuºi cã vecina
lângã care se întâmplase sã se aºeze,
rãsfoia mereu o revistã din care
încerca sã dezlege niºte jocuri.
Directorul dãduse exemple de
elevi care mai trebuiau sã fie ajutaþi,
de alþii care erau prea zburdalnici, de
alþii mai neascultãtori ºi zurbagii,
dupã cum, fireºte, dãduse exemple ºi
de elevi sârguincioºi.
Ba, la un moment dat, referinduse la unul dintre aceºtia, a arãtat, spre
un perete, o hartã mare a României,
spunându-ne: „Iatã ce a putut sã facã
acest elev ºi cu ce lucrare valoroasã a
împodobit aceastã clasã! Este ºi
premiantul întâi, al nostru...”
În acel moment, toate capetele
s-au întors, admirative, spre harta
agãþatã la loc de cinste ºi executatã cu
mult talent.
A fost, probabil, ºi pentru mama
mea, momentul culminant pentru cã,
învingându-ºi sfiala ºi anonimatul, a
ºoptit vecinei sale de bancã: „Este fiul
meu!” Aceste câteva cuvinte rezumau
toatã dragostea ei de mamã ºi-i
rãsplãteau toate multele suferinþe din
viaþã.
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Occidentul ºi româneala
Cele douã „concepte”, mai sus amintite, sunt
interdependente: cel de occident este visul interzis al românului
dintotdeauna, iar româneala este acþiunea de a denigra tot ceea
ce este oriental, bineînþeles, acþiune specific româneascã.
Dupã aceste precizãri ne putem pune o întrebare fireascã:
de ce un popor prin structurã oriental, înalþã ideea de occident la
cote nepermis de înalte?
Românul este eternul copil plin de orgolii, este copilul
sangvinic, omul veºnic angoasat, dar „mândru”. El adorã
lãudãroºenia, bravura, în spiritul unui trecut de care nu se mai
simte legat, pentru cã ºi-a pierdut sentimentul patriotismului.
Mã întreb, ca român ce trãieºte continuu aceste
dezamãgiri, ce e rãu în a te considera mai mult oriental? Oare, ar
fi existat civilizaþia occidentalã fãrã cultura ºi civilizaþia
orientalã? Eu spun cã nu, sau ca sã nu fiu prea categoricã, ar fi
existat, poate sub formã de surogat, un compus de ingrediente
constipante de preþiozitate francezã, pedanterie englezã,
corectitudine germanã, exuberanþã italianã, frenezie spaniolã
etc.
Românul iubeºte aparenþele, vede doar imaginea de
ansamblu nu ºi elementele alcãtuitoare; se lasã uºor rãpit de
peisaj fãrã a-i pãtrunde înþelesul ºi, totuºi, în mod paradoxal,
intuieºte genial frumosul ºi este capabil sã-l reproducã, de aceea
spiritul oriental, mai leneº, mai fudul, îi este mai aproape.
Occidentului îi este specificã o civilizaþie pragmaticã ºi o
culturã ce împrumutã structuri adaptabile interesului
particular,
Dacã ne considerãm un produs al unei civilizaþii creºtine,
scopul nostru nu este acela al particularului, ci acela al

consubstanþialului. Aceastã idee, veche de când lumea (idee
cristicã ) ne vine dinspre rãsãrit, ca civilizaþie a luminii. Dacã
presupunem cã suntem rezultatul civilizaþiei rãsãritene, de ce
iubim apusul? Probabil din cauza dublei noastre naturi, care
pãstreazã mai mult, în acest spaþiu, dragostea pentru spirit.
Ideea aparþine tot orientului: trupul este legat de materie, de
partea noastrã muritoare, de întuneric, pe când sufletul ºi
spiritul sunt legate de partea nemuritoare din noi, cea
luminoasã. Prin „evoluþie” materialã, omul s-a lãsat cucerit de
materia care a anihilat treptat spiritul. Acesta din urmã nu mai
are nimic pur în cei mai mulþi dintre indivizi. El, spiritul, este
amestecat cu materia care-l dominã, rezultând un om interesat
numai de acumulãri materiale în viitorul sãu, iar nu de cele
spirituale.
Românul este în acest spaþiu schiþat, mai vulnerabil, pentru
cã dorinþa lui de libertate se confundã cu bunurile de care nu a
avut parte ºi pe care ºi le doreºte cu ardoare. El nu este încã
pierdut pentru umanitate, pentru cã poartã în sine sãmânþa
rãsãriteanã, care îl face sã ezite între spirit ºi materie. Asta nu
înseamnã cã apãr româneala, ci sugerez cã, dacã vom rãmâne
legaþi de materie ºi nu de spiritul ce ne defineºte fiinþa umanã,
care în stare edenicã nu era interesat decât de bucuriile
înþelepciunii, nu vom trãi decât în întuneric, ne vom hrãni cu
bunuri ºi servicii ca poleieli ale unei lumi a putreziciunii.
Poate cineva sã dovedeascã faptul cã drumul, pe care a
pornit omenirea, este corect? Nu cred cã are cineva aroganþa
asta, sau poate Diavolul din noi ar avea-o. Eu nu pot sã dovedesc
nimic; doar constat, dar timpul, istoria ºi Dumnezeu o vor face.

COPIE ªI PLAGIAT
Normele juridice privitoare la proprietatea literarã ºi artisticã
s-au precizat pe mãsurã ce originalitatea s-a fãcut obligatorie. În
zilele noastre, aceastã obligativitate este acutã ºi, dupã credinþa
obiºnuitã, copierea ºi plagierea sunt noþiuni ofensatoare
numaidecât.
Sigur, ºi în vremile mai vechi s-a întâmplat ca, la supãrare,
rivalii sã-ºi arunce în faþã acuzarea de furt literar, ºi în orice manual
de literaturã se aflã vorbe spuse, intru apãrarea sa, de Molière: je
prends mon bien où je le trouve.
Fãrã îndoialã, este ºi rãmâne avantajos pentru dânsul cã,
oricând,putea zice hotãrât: MON BIEN.
Obiºnuit însã, în vechime, aceste învinovãþiri nu erau nici
frecvente, nici grave, nici caracteristice timpurilor acelora.
În cultura românã, vremea veche a þinut ºi a trebuit sã þinã, ºi
în acest punct, pânã în veacul al XIX-lea, astfel cã istoriografia
noastrã oficialã n-are motiv sã se teamã de a consemna, fãrã
înconjururi ºi diplomaticã îngãimare, prelucrãrile de texte strãine
nemãrturisite ale unui Costache Negruzzi ºi Alescandri.
Oricine înþelege cã probarea imitãrii nepermise e operaþie
gingaºã.
*
Un literat francez, ºi om învãþat, a numãrat, cu adnotãri
judicioase, cele treizeci ºi câteva situaþii dramatice posibile: ºi
lucrarea lui nu-i nici simplu paradox bizar, nici schematizare
nãscutã din simplismul unui dascãl de literaturã. Astfel de
schematizãri au folosul sã fixeze cadrul celei mai generale imitaþii,
al imitaþiei inevitabile.

Acum câþiva ani, un învãþat german descoperea în Dejunul pe
iarbã, al lui Manet, compoziþia, întreagã pânã la amãnunte de
desen, dintr-un carton mitologic al lui Rafael: ºi dovada germanului
izbuteºte sã excludã coincidenþa întâmplãtoare.
Deºi dogma originalitãþii obligatorii domneºte în formã
absolutã ºi este ºi necontenit exploatatã crâncen, în practicã,
producãtorul de artã cu înzestrãri normale copiazã ºi se copiazã.
Fiindcã ºi copierea de sine e copiere, deºi faptul e de obicei trecut cu
vederea: în principiu, obligaþia strictã, porunceºte sã fii nou ºi faþã
de toatã creaþia ta prealabilã. Dar, oameni suntem! În practicã ºi
dupã capriciile sentimentului, ne acordãm, din acest punct de
vedere, ºi unii altora ºi fiecare sie însuºi, o inteligenþã tãcutã ºi
solidã.
*
Când pe la mijlocul veacului al XVIII-lea câþiva critici erudiþi
au fãcut cunoscutã literaþilor lirica din evul mediu, Schiller,
rãsfoind acele prime mostre ale inocentei arte trubadurice, exclama
de pe culmile veacului sãu luminat: im Anfang Fruehling, am Ende
Winter, und in der Mitte Langeweile!
Cuvântul e amuzant, desigur. Calapodul pe care se croiau cu
neobositã fidelitate cântecele Minnesaengerilor e batjocorit
monumental.
Dare dacã am lua, în grãmadã ºi în toate genurile, zestrea
literarã de la Schiller încoace, am putea fãrã multã greutate râde cu
formula, cu care el râsese de trubaduri.
*
Judecata literarã, istoriceºte înãspritã ºi mult rafinatã astãzi,
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ne pune în stare sã vedem, mai clar decât vedeau alte vremuri, cât
de descurajatoare ºi uneori comicã este asemãnarea între mãrfurile
lirice, dramatice, epice, picturale, plastice sau muzicale, produse în
acelaºi ºir de zece-cincisprezece ani, pe care deloc nu trebuie sã o
cãutãm tocmai în veacul al XIII-lea, pentru cã o putem gãsi ºi în
veacul al XX-lea.
De altfel, lirica lui Wolfram von Eschenbach, a lui Walter von
der Vogelweide, a lui Reinmar-cel-Bãtrân, nu se confundã deloc una
cu alta, cum ºi-ar închipui cine s-ar lua textual dupã Schiller, care nu
cunoºtea pe acei trei poeþi, ce, desigur, nu pot încãpea în formula lui
rãutãcioasã. Probabil, istoricii literari care vor trãi ºi vor lucra
peste patru sau cinci decenii, vor observa cã Paul Claudel seamãnã
poate ceva mai mult cu Maeterlinck decât Bertrand de Born cu
Thibaut de Champagne.
Pretenþia la originalitate ºi cererea de originalitate, sunt, în
uzul curent, stãri confuze. De aceea ºi noþiunile de completare ºi
plagiat nu pot constitui imediat ºi absolutã ofensã. Au totdeauna
nevoie de precizãri. Obiºnuit, publicul naiv, câteodatã ºi luminãtorii
lui (care nu au dreptul la aceeaºi naivitate) îºi exagereazã fãrã
margini noutatea ºi diversitatea producerilor care zilnic le vin sub
nas, ºi prea puþin pãtrund conºtient pânã la monotonia substanþialã
a filmelor, a pieselor de adulter sentimental pariziene, ºi nici mãcar
a operelor vieneze.
S-ar cuveni, deci, sã admitem, în dreaptã umanitate, cã cel
puþin masa producãtorilor de artã trebuie sã se imite, ºi între ei ºi
fiecare pe sine, ºi sã lãsãm în seama cercetãrilor penibile problema,
plinã de perfide greutãþi, a dozãrii originalitãþii în diversele epoci de
stil ºi în orice artã.
*
În afarã de cazul clar dovedit al fraudei, cercetãrile imitãrii în
artã constituie, mai întâi, o procedare criticã, nicidecum o imediatã
insultã. Prea adesea, postulatul originalitãþii: este aruncat uºuratic.
Prin aceasta, se înºealã ºi publicul consumator asupra asprimii sale
critice, ºi producãtorul de artã asupra gradului sãu de diferenþiere
personalã. ªi astfel, publicul judecã, mai ales, dupã nume, nu dupã
ceea ce face real îi oferã opera: artistul însã ajunge sã creadã prea
lesne ºi orbeºte într-un soi de originalitate predestinatã absolut, ºi
iscãleºte, ºi iscãleºte, si iscãleºte... E adevãrat cã — iscãlitura se
cumpãrã.
Voinþa lui Spinoza de a-ºi tipãri anonim opera, mai pe urmã ºi
pe veci ilustrã, pare azi ciudatã. E curat numai elegantã.
PAUL ZARIFOPOL
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ca un plagiator emerit ce sunt, mã declar mult mai competent,
în materie de plagiat, decât de copie. N-am la îndemânã un Littré, sã
pot face precis ºi concis, deosebirea între definiþia lexicã a copiei ºi
a plagiatului. Veþi scuza, aºadar, vagul în care plutesc.
Copia este dovadã de impersonalitate. Atât în artã, cât ºi în
literaturã, epigonii cântã pe aria maeºtrilor. Poezia îþi dã impresie
de mai auzit, proza — de mai citit, tabloul — de mai vãzut.
Nu existã intenþia frauduloasã, decât în mod excepþional. E
numai sincera ºi inconºtienta mãrturisire a neputinþei, a lipsei de
individualitate artisticã.
Talentul robust, ºi atât de personal al lui Arghezi, a dat naºtere
unei adevãrate generaþii de arghezianþi. Unii sunt chiar de
netãgãduit talent, dar nu mai sunt ei. Îndeobºte, aproape toate
lucrãrile de debut ale scriitorilor ºi ale artiºtilor, poartã pecetea
acestor influenþe duse pânã la copie. Generaþia post-semãnãtoristã
a debutat prin a copia maniera Sadoveanu în prozã, maniera
Iosif—Coºbuc, în poezie. Generaþia modernistã — prin a localiza
ritmul, maniera ºi stilul moderniºtilor occidentali. Numai pe urmã,
dupã primii ani de ucenicie, adevãratele individualitãþi au devenit
ele însele; - ceilalþi, au rãmas epigoni pânã la sfârºit, adicã pânã la
moarte prin imitaþie.
*
A copia pe Eminescu, înseamnã a fi influenþat de Eminescu
pânã la depersonalizare. Douãzeci de ani poezia româneascã s-a
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hrãnit ca viermele, din cadavrul lui Eminescu.
Rãsfoiþi volumele de versuri, despre care astãzi nimeni nu mai
vorbeºte, ºi veþi vedea cã pentru unii influenþa nu se mãrgineºte
numai la ritm, rimã, chiar idei — dar ºi la directa utilizare a
materialului poetic ºi lexicului eminescian. Existã o vârstã poeticã
în care fiecare poet a avut de luptat cu aceastã covârºitoare
influenþã.
Rãsfoind din întâmplare, mai deunãzi, o revistã de mult uitatã:
Revista pentru toþi, condusã de C. Stãncescu, fostul director ºi
întemeietor al „Bibliotecii pentru toþi”, am dat peste o poezie cu
versuri kilometrice, de cel mai autentic eminescianism epigonic.
Era semnatã NIRVAN, pseudonimul de debut al lui Ion
Minulescu. ªi-ar fi imaginat cineva un Minulescu eminescian? Se
mai recunoaºte Minulescu în aceastã primã ºi tiranicã influenþã, de
care s-a degajat?
*
Plagiatul este mai mult un element de scandal literar, decât o
realitate. Cãci, a semna cu numele tãu lucrarea altuia echivaleazã cu
o sinucidere — ºi artistul nu e un animal care se sinucide aºa de
uºor. În schimb, existã o sumã de reminiscenþe, coincidenþe
întâmplãtoare sau voite, care au fost întotdeauna exploatate pentru
a dãrâma un scriitor — dar, cel mai mult i-au servit o publicitate
gratuitã.
Eminescu ºi Coºbuc n-au scãpat de aceste acuzaþii. Despre
plagiatele lui Anatole France s-a scris un întreg volum, ca ºi despre
D'Annunzio, marele „utilizator” — cum i s-a spus. A existat
scandalul Pierre Bènoit, acum vreo þase ani, cum a existat anul
trecut „plagiatul” André Maurois. Anul dramatic francez începe cu
douã acuzaþii de plagiat: Lenormand acuza pe Boussac de SaintMarc, cã piesa de recent succes la Comedia francezã Moloch a fost
confecþionatã cu material din piesa Les Vies secrètes; Paul
Blanchard, afirmã cã piesa Topaze a lui Pagnol (alt succes al anului
expirat) nu e decât „un pal démarquage” dupã comedia sa, Monsieur
Potassium.
Atât Pagnol, cât ºi Boussac de Saint-Marc, nu sunt la primul
succes. Amândoi sunt douã tinere speranþe ale teatrului francez, de
altã calitate decât autorii de bulevard. De ce ar fi plagiat? ªi dacã au
plagiat — cum nu s-au gândit cã în 24 de ore se va descoperi delictul
lor literar? Coincidenþa subiectelor ºi chiar a amãnuntelor ºi
procedeelor lor tehnice, constituie un caz foarte curent. S-au scris
câteva mii de piese, romane, poezii ºi nuvele pe tema: El o iubea pe
ea, ea iubea pe un altul ºi acel altul iubea pe o alta. Poldès, mi se
pare, socotea cã nu existã decât 36 de conflicte omeneºti catalogate
pe care s-au brodat, cu mii ºi mii de variante, tot ce-a creat literatura
ºi arta, de la rãzboiul troian încoace. Fireºte cã dupã cei treizeci ºi
ºase de primi exploatatori ai acestor prime conflicte umane, restul
s-a interplagiat între dânºii.
Dar dacã subiectele sunt limitate ºi involuntar plagiabile,
artistului îi rãmâne atmosfera, mediul, procedeul artistic, arta în
esenþã — care, singurã, dã pecetea originalitãþii.
Mai mult încã: romancierul social ºi istoric ce face altceva
decât sã plagieze documentul social ºi istoric, luând elementul sec ºi
prelucrându-l în materialul viu ºi viabil al artei?
Romanele lui Tolstoi ºi ale lui Dostoievski miºunã, în discuþiile
eroilor, de ideile doctrinarilor slavofili, reproduse ad litteram.
Balzac n-a „plagiat” manualele tehnice de chirurgie, medicinã,
mecanicã, finanþe, economie ºi politicã?
Tot ce existã pe lume, gând, imagine, spectacol al naturii,
conflict sufletesc sau dramatic, a mai existat o datã, ºi a mai fost
trecut prin ochii ºi prin sufletul omenesc.
Inedit ºi original nu este decât aportul de talent al artistului,
adicã pur ºi simplu calitatea sa expresivã, care nu se poate plagia. E
adesea imperceptibil fir subþire ºi imaterial de luminã — animând cu
o viaþã personalã ºi proaspãtã ceea ce a mai fost vãzut ºi de alþii,
animat ºi de alþii.
CEZAR PETRESCU
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Mircea Romaniþã

PARODII DUPÃ G. TOPÎRCEANU
PRIMÃVARA

FRUNZA

Dupã atâta frig ºi ceaþã
Cu caloriferul sloi,
Se dezlãnþuie natura
ªi vin apele puhoi.

Frunza a bãgat divorþ
Roºie de ciudã
S-a desprins de cracã
ªi-a pornit zãludã.

Cu narciºi, cu crini, cu lotuºi
ªi c-un soare leºinat
Primãvara asta, totuºi,
Este doar un surogat.

S-a trezit pe aceastã cracã
De când era încã mugur,
Pe un pom bãtrân, dar falnic
Ce pãrea bogat ºi singur.

Sub cerdac, pe lãuruscã
Bâzâie vioi, sprinþari,
Pregãtindu-se de-atac
O armatã de þânþari.

A fãcut ºi ceva fructe
Nu mai mari ca o alunã,
Dar nici una dintre ele
Nu a fost o poamã bunã.

Pãsãrile migratoare
Deseneazã pe cer unghiuri,
Iar la farmacie-i coadã
La pomada pentru junghiuri.

„Moºul” se fãcu al naibii
Când vara s-a isprãvit,
Reducându-i brusc tainul
ªi frunza s-a îngãlbenit.

Toatã lumea din ogradã
Joacã sârba-n bãtãturã,
Boii rumegã a lene,
Porcu' duce pânã-n gurã.

N-a mai suportat afrontul
Dându-ºi drumul la pãmânt.
Decât viaþã-n sãrãcie
Mai bine îngrãºãmânt.

Un „curcan” la colþ de stradã
Urlã un fel de comenzi
ªi sã-i treacã de urât
Aplicã la toþi amenzi.

A fost cea din urmã frunzã
Cãci la primele ninsori,
Venerabilul copac
Era bun de scobitori.

Doar Grivei, bãtrânul care
A dormit sub un butoi,
Cautã febril mâncare
În grãmada de gunoi.
Dupã câte-a tras sãrmanul
Când Azor osul i-a luat,
Daune are sã-i cearã
Cã trei zile n-a mâncat.
Dar acum l-a prin potaia
ªi îl scarmãnã de zor,
Peste toatã hãrmãlaia
Cârâie o cioarã-n zbor.
Pe trotuar, alãturi, saltã,
Într-un scrâºnet infernal,
O maºinã hârbuitã
Ce mã bagã în spital.

Damã de consum nocturnã
Se oferã oriºicui,
Pentru o noapte sau mai multe
Pe ªoseaua Laptelui.
Curtezanã de alcov
Toþi amanþii o rãsfaþã
ªi Luceafãrul de searã
Ca ºi cel de dimineaþã
Afrodisiac pervers
Pentru fete ºi puºtani
Care se sãruntã-n parcuri
Serile, pe sub castani.
Motiv pentru câini sã latre
Spre fantastica lãmâie
Pizza cu ciuperci, bostan.
Mãmãligã sau gutuie.
Fund de cratiþã murdarã
Cu pete de mucegai,
Gropi adânci de la ruginã
ªi cu urme de mãlai.
Nopþile senine-n care
Este plinã, luminoasã,
Bagã mâþele-n cãlduri
Care-ºi fac nunta pe casã.
Cãlãuzã-n miez de noapte
Luându-ºi rolul unui far
Toþi beþivii o confundã
Cu o lampã-n vârf de par.

LUNA
Stând cu burta-n sus pe râlã
Observând luna cum trece,
Ne-ntrebãm de ce-i în stare
Bolovanul ãsta rece.
O vedem ades pe cer
Dând pãmântului târcoale,
Când e plinã, sclipitoare,
Când tristã, plângând a jale.
Pãmântul ºi-a luat drept soaþã
Pe Selena, fatã mare,
Dar din prima zi, consoarta
L-a înºelat cu mândrul Soare.
Soarelui i se expune
Fãrã jenã, goalã toatã,
În vreme ce spre Pãmânt
Numai dorul ºi-l aratã.

Vanitoasã, cum o ºtim,
Noaptea vrea sã fie Soare,
Dar lumina ce-o degajã
E o biatã lumânare.
Rolul cel mai potrivit:
Felinar de avertizare,
În trafic interstelar
Atârnat de Carul Mare.
Alintatã de poeþi
Drept regina nopþilor,
Dar fiindu-le complice
E mai mult a hoþilor.
Ea e bunã sau e rea
ªi nu ºtim de unde vine.
Luna-i în ograda noastrã,
Ca urmare, ne-aparþine.
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Inventarul donaþiei de carte rarã a domnului C.D. Zeletin
fãcutã Academiei bârlãdene
- urmare din pagina 2 -

48. Mihail Straje, Balans încremenit. Cu un portret de Bob
Bulgaru. Bucureºti, Editura Litera, 1979.
Autorul a luat parte la întâlnirile Academiei Bârlãdene în
timpul primului rãzboi mondial. Aici a citit Sora Emilia,
nuvele.
49. Al. T. Stamatiad, Sufletul lui Baudelaire. Cugetãri ºi
paradoxe. Arad, Editura „Salonul literar”, 1927. Poartã
autograf pentru poetul Ion Buzdugan.
50. Al. T. Stamatiad, Pagini din Baudelaire. Desemnuri,
manuscrise, autografe. Editura Adevãrul, Bucureºti, f.a.
51. Al. T. Stamatiad, Mãrgãritare negre. Poeme. Ediþia III
definitivã. Cartea româneascã, 1934.
Autograf din 1952 pentru poetul Grigore Sãlceanu.
Important! La sfârºitul cãrþii se aflã manuscrisul poeziei
inedite, din 1951, Flacãra...
52. Leonid Andreiew, Guvernatorul. Nuvelã tradusã de C.
Sandu-Aldea. Bucureºti, Minerva, 1908. „Biblioteca
Minervei” nr.2.
C. Sandu-Aldea a avut un episod biografic bârlãdean:
profesor la Gimnaziul „Manolache Kostaki Epureanu”
din Bârlad, sfârºitul secolului al XIX-lea.
53. Perpessicius, Opere 2. Menþiuni critice. Editura pentru
literaturã, Bucureºti, 1967.
Autograf al lui Perpessicius pentru G.G. Ursu, „în
amintirea prietenului comun Al. T. Stamatiad”.
54. Manualul lui Epictet. Traducere (ºi introducere) de C.
Fedeleº. Cultura Naþionalã, „Clasicii noºtri”, colecþie
îngrijitã de V. Pârvan.
Constantin Fedeleº (1877-1958) a fost profesor de limba
germanã la Liceul Codreanu din Bârlad, între 1906 ºi
1909.
55. C. Narly, Pedagogia lui Immanuel Kant. Editura Cultura
româneascã, Bucureºti, 1936.
Biografia lui C. Narly are un episod bârlãdean.
56. Povãþuitor teoretic ºi practic pentru împletiturile de rãchitã,
de N.I. Moga, I.C. Dimitriu, I.Gh. Popa ºi Gr. N. Coatu.
Bârlad, Editura Librãriei Nicolai A. Petroff, 1908.
E numai prima fasciculã a cãrþii...
57. Ion Pajurã, Reale, f.ed., 1928.
Pe numele real Ion Popa-Pajurã, poetul a luat parte la
unele întâlniri ale Academiei Bârlãdene.
58. Eugen Boureanul, Oameni de demult. Povestiri. Editura
tineretului, (1966).
Eugen Boureanul, originar din Tecuci, a luat parte la
unele întâlniri ale Academiei Bârlãdene.
59. Grigore Sãlceanu, Flori de mare. Poezii. F. ed., f.a.
Autograf pentru Mihail Sorbul.
Grigore Sãlceanu (1901-1980), poet constãnþean, prieten
ºi traducãtor în francezã al lui G. Tutoveanu ºi C.D.
Zeletin.
60. Grigore Sãlceanu, Fierbea as'noapte marea... Poezii.
Editura Cartea româneascã, Bucureºti, 1933.
61. Grigore Sãlceanu, Nopþi pontice. Poezii. Cartea
româneascã, Bucureºti, f.a.
Autograf cãtre C.D. Zeletin („Dada Dimoftache”).
62. Grigore Sãlceanu, Întâia sãrutare. Furtuna. Piese în
versuri. „Glasul Bucovinei”, 1937 (?).
Semnãtura lui G. Tutoveanu, care o semneazã ºi pe

63.

64.

65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.

Eugenia G. Tutoveanu.
Cartea a fost dãruitã, în anul 1955, de cãtre G. Tutoveanu lui
C.D. Zeletin.
Liviu Rebreanu, Ion. Volumul I. Ediþia a 6-a. Cartea
româneascã, Bucureºti.
Autograf al lui Liviu Rebreanu pentru Grigore Sãlceanu
(Bucureºti, 20.I.1937), care a dãruit-o lui C.D. Zeletin, în anul
1962.
Const. Z. Buzdugan, Poezii traduse din poeþii moderni francezi.
I. Baudelaire. Editura revistei „România tânãrã”, Braºov,
1942.
Notã: 1. Dedicatã Olimpiei ºi lui Jean Lozach (Franþa) de cãtre
fiica autorului, poeta Cornelia Buzdugan-Haºeganu, bunã
prietenã a Olimpiei Lozach, nãscutã Cârlan, fostã profesoarã
de francezã la Liceul Iorgu Radu din Bârlad.
2. Notã holografã a lui C.D. Zeletin.
Cornelia Buzdugan, Versurile mele. Editura revistei „România
tânãrã”, Braºov, 1943.
Cornelia Buzdugan, Versurile mele. Vezi supra. Un al doilea
exemplar.
Cornelia Buzdugan-Haºeganu, Chenar pe marginea rãzboiului.
Versuri. Braºov, Institutul „Astra”, 1942.
Notã: Autograf pentru Olimpia ºi Jean Lozach, Franþa.
Notã holografã a lui C.D. Zeletin
Cornelia Buzdugan-Haºeganu, Poeme pentru Dumnezeu ºi
pentru oameni, „Minerva”, Braºov, f.a. Conþine o notã
holografã a lui C.D. Zeletin.
Cornelia Buzdugan-Haºeganu, Invocãri. „Minerva”, Braºov,
1947. Notã holografã a lui C.D. Zeletin.
George Nestor, Regãsire. Roman. Editura Eminescu,
Bucureºti, 1984. Autograf lui C.D. Zeletin.
George Nestor, Castelul singuratic. Editura Ion Creangã,
Bucureºti, 1984. Autograf lui C.D. Zeletin.
George Nestor, Strada Galoºului. Roman. Editura Cartea
româneascã, Bucureºti, 1982. Autograf lui C.D. Zeletin.
G. Ibrãileanu, Studii literare. Ediþia a II-a. Bucureºti, Cartea
româneascã, Bucureºti, f.a.
Lucian Blaga, La curþile dorului. Bucureºti, Fundaþia pentru
literaturã ºi artã „Regele Carol II”, 1938. Ediþia princeps.
Lucian Blaga, La cumpãna apelor. Versuri. Sibiu, „Dacia
Traianã”, 1933. Ediþia princeps. Poartã semnãtura poetului Ion
Buzdugan, care i-a dãruit-o, în 1957, lui C.D. Zeletin.
Lucian Blaga, Pietre pentru templul meu. Sibiu, „Cosânziana”,
1919. Ediþia princeps.
G. Topîrceanu, Migdale amare. Versuri umoristice ºi fanteziste.
Ediþia a IV-a. Editura Cartea româneascã, 1947.
Notã: volumului îi este ataºatã o fasciculã cu reproduceri dupã
desene ºi picturi de G. Topîrceanu, detaºatã dintr-un numãr al
revistei Convorbiri literare, salvatã din focul destinat
„Publicaþiilor interzise”, organizat în 1949 de cãtre puterea
comunistã.
Steaua, Cluj, VIII, nr.9, septembrie 1957.
Conþine la pagina 121 necrologul lui G. Tutoveanu semnat
„i.v.”, probabil I. Valerian.
Iaºul literar, 9, septembrie 1957.
Conþine la paginile 61-65 necrologul lui G. Tutoveanu, scris de
Emilia Milicescu, urmat de poezia lui G. Tutoveanu, Strãmoºii.
Colecþia Adevãrului literar ºi artistic pe anul 1932. Lipsesc 4
numere din ianuarie, 2 din februarie ºi numerele: 606, 607,
608, 610, 613, 624, 628. Legat în tartaje, fãrã cotor.
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In memoriam

Ion Alex. Angheluº
Au trecut deja 20 de ani de când poetul huºean Ion Alex. Angheluº a plecat spre stele pe drumul lui
Tuwim sã întâmpine caii pe care i-a iubit, pe cumpãrãtorul de bufniþe sosit la nunþile focului ca un Prinþ
într-un labirint de crepuscul.
Nãscut în Ilfov, la 1 octombrie 1937, s-a stabilit în Huºi, în „Oraºul dintre vii”, devenind un rafinat
degustãtor, un strãlucit orator, un vivant cozeur, un devotat prieten, un recitator admirabil ºi profesor
de limba ºi literatura românã iubit de elevi ºi de colegi.
A publicat: Nunþile focului (1971), Ambrozie ºi nectar (1978, în colab.), Drumul cuvântului
(1980), Jurnal de idei (1980), Pânda de searã (1983), Cumpãrãtorul de bufniþe (1985), iar postum,
Cai de lut (1992), Prinþ ºi labirint în crepuscul (2000).
Theodor Codreanu a scris în prefaþa cãrþii antologice editatã de huºenii care nu l-au uitat, cu titlul
vomului de debut, Nunþile focului, la Bârlad - „Sfera”, cã Ion Alex. Angheluº este „un poet care meritã
un loc în istoria literaturii român”.

Drumurile lui Tuwim
Prin roºul amurg ºi cu lupi alergând,
Prin câmpia de nea invadatã,
Tãrâm de pribeag, viscolit, adãstând.

El în toate cãta o femeie
Ce-l rãnise demult într-un han…
Preursitã de iele sã steie
Goalã-n viscol de lunã pe bani…

Pe la hanuri de noapte, în hainã de blanã,
Cobora dintr-o troicã ce naºte respect.
L-aºtepta, gând ascuns ºi viclean, vreo vãdanã —
Sora nopþii ºi lunii, e drept!

Azi pierdutã-i în tristul departe,
Prin mestecenii toamnei aprinºi,
Pe când cerul de nea ca o carte
Picura peste umerii ninºi.

Vinul dulce-n urcior — mirodenii…
Ca ºi pãrul de foc al zisei femei,
Fericindu-l în clipe ºi ore de denii,
Dezbrãcându-se-n floare de tei…

O, tãcerile nopþii de sticlã
Invadau fruntea lui îndrãznind pentru toþi
O iubire uitatã în pâclã,
Re-nviind printre târfe ºi hoþi…

O, tãcerile zilei de sticlã
Invadau fruntea lui îndrãznind pentru toþi,
Când se lasã pe lume o pâclã
De se pierd trecãtorii de hoþi!

Atunci noaptea pica la vreo cramã
Mai frumos ca un demon blazat —
Poruncind sã-i aducã pastramã
ªi un vin de butuc aromat.

ªi visa la mãsuþa lui calmã
ªleauri aspre bãtute de cai
Cãtre-o lume ghicitã în palmã,
Neºtiutã, mocnind în vreun plai…

ªi tãcea pan' venea sã-i dezmierde
Fruntea naltã ºi pãrul semeþ
Vreo femeie cu licãrul verde
În privirea trimisã-ndrãzneþ.

ªi cãta o femeie de seamã,
Visãtoare cântând pânã-n zori,
Pipãitã de gene cu teamã
De sfioºi ºi tãcuþi trecãtori

O simþea cum aduce ispitã
La o masã cu votcã ºi vin
Doamna albã în cântec smeritã
ªi bolnavã de-al nopþii venin.

O simþea cum aduce ispitã
La o masã cu votcã ºi vin
Doamna albã în cântec smeritã
ªi bolnavã de-al nopþii venin.

Azi cobzarul aºijderea cântã
De durerea poetului stins,
Cãci iubirea lui mare ºi sfântã,
În rãstimp, mai cumplit s-a aprins.

Peste-ntinderi de stepã-n ruginã
Visul lui alerga nerostit,
Cu ninsoarea ºi ploaia hainã,
De-o himerã mereu însoþit.

Ea e-n gura rostind fermecatã
O baladã rãnitã de dor —
Lângã-un sân de femeie culcatã
Peste frunze de tei ºi pe flori!

Venea printr-o þarã a lui inventatã,
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