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La intrarea în Uniunea Europeanã
Informãm colaboratorii, cititorii, pe
toþi bârlãdenii de bunã credinþã ºi
dezinteresaþi susþinãtori ai revistei cã,
începând de anul viitor, redacþia ºi-a
propus un
program
complex ºi
n e c e s a r
p r i v i n d
conþinutul ei,
o datã cu
intrarea în
Uniunea
Europeanã.
Astfel,
am invitat pe
conducãtorii
instituþiilor/
firmelor
culturalartistice
publice ºi
private din
municipiu sã ne onoreze cu informaþii,
imagini foto etc. referitoare la activitãþile
organizate (sau susþinute financiar) ca
bârlãdeni de fapte frumoase.

De asemeni, ne adresãm
colaboratorilor/autorilor de ieri ºi de
mâine sã recepteze semnalul nostru,
m a t e r i a l e l e l o r s ã l e
concentreze/sintetizeze pe cel mult o
paginã/douã de autor dactilo A4 ºi sã ni le
expedieze cel târziu la sfârºitul celei de a
doua luni calendaristice din trimestru,
întrucât revista nu-ºi va schimba nici
formatul ºi nici numãrul de pagini, pentru
a le publica în ordinea primirii în
portofoliul redacþiei.
Dorim, astfel, sã cuprindem în
paginile revistei întregul evantai al
acþiunilor, manifestãrilor, contribuþiilor
literar-artistice în tradiþia Academiei
Bârlãdene la nivelul secolului pe care de
curând a început, dar ºi al competenþelor
ce trebuie sã le avem în constelaþia
uniunii þãrilor europene.
Menþionãm cã apariþia revistei este
susþinutã moral ºi financiar de Primãria
Municipalã prin dl. primar, ing.
Constantin Constantinescu. Societatea
cultural-literarã Academia Bârlãdeanã are
sediul nou (str. Republicii nr.235) din
2006.

Din viaþa Academiei Bârlãdene
sau C R O N I C A unor evenimente anunþate
Argument
Fondatã din iniþiativa ºi cu stãruinþa d-nei Elena Monu, preºedinte, editatã cu sprijinul Primãriei municipiului, cu eforturile ºi
inspiraþia redactorilor Serghei Coloºenco, Simion Bogdãnescu, Ritta Mintiade, Bogdan Artene (tehnoredactor), revista ACADEMIA
BÂRLÂDEANA a consemnat, în mare parte, activitãþile desfãºurate sub egida Societãþii Culturale eponime, prezentând sau publicând lucrãrile,
comunicãrile sau cãrþile lansate în reuniunile instituþiei.
ªi totuºi, iniþiativa preºedintelui sãu de onoare, d-l C. D. Zeletin, vine sã acopere, necesar ºi salutar, o paginã rãmasã, nu o datã, albã
sau incompletã. Specia, în sine, are un statut flou ºi ilustrãri adesea improprii. Cronica presupune o relatare de fapte precise, nu întotdeauna
evenimente, înregistrate ºi înºiruite cronologic ºi, foarte important, neînsoþite de comentarii. O altã definiþie a cronicii vede în ea un produs de
presã, un articol consacrat evoluþiilor de actualitate dintr-un domeniu dat.
Din definiþiile de mai sus rezultã, în subsidiar, ºi ce nu este ori nu ar trebui sã fie cronica: un simplu proces-verbal (cu care seamãnã), un
reportaj (care presupune relatãri «pe viu », cu opinii ºi comentarii de autor), un eseu, cu tot ce presupune aceastã specie cu care, abuziv, denumim
azi cam orice înjghebare de vorbe scrise ori rostite, care n-are temã clarã, n-are (nici urmã) de plan ori rigoare a construcþiei, autorul simþindu-se
apãrat deplin de o impunitate pe care ºi-o atribuie nejustificat.
Ce este ºi ce nu este o cronicã ºtim, cã trebuie sã avem o cronicã a activitãþilor, asemenea, de ce abia acum ar mai fi de spus. Sã
recunoaºtem cã am reacþionat ºi acum cãtinel, cu reacþia domoalã a celui care aude… ieri, gândeºte ºi regândeºte azi, pune în acþiune pixul ori…
pixelii mâine, cu speranþa de mai bine în poimâine… Pentru semnatara acestor rânduri, poimâine înseamnã astãzi.
Aºadar. . .

Cronica evenimentelor din viaþa Academiei Bârlãdene în a
doua jumãtate a anului de graþie 2006 începe cu o zi de
primãvarã:
20 mai 2006, ora 16, la sediul Academiei. Lume multã, pânã în
pragul uºii (ºi chiar dincolo), oficialitãþi (este prezent ing.
Constantin Constantinescu, primarul municipiului), presã. Avem
oaspeþi dragi: scriitorii C. D. Zeletin, Ion Hobana, Virgil Chiriac,
pictorul Corneliu Vasilescu, ing. Paul Dimoftache. Cuvântul de salut
al d-nei Elena Monu e marcat de o cãldurã ºi de o emoþie mai mari
ca de obicei:are de anunþat douã evenimente editoriale, douã noi
cãrþi apãrute la Editura bârlãdeanã Sfera, lansate in reuniunea de
faþã. Este vorba despre volumul al II-lea al memoriilor
profesorului Constantin Parfene, cu titlul Caleidoscop
memorialistic-epistolar, apãrut la iniþiativa preºedintelui
Academiei, cu sprijinul financiar al instituþiei noastre ºi al d-nelor
Elena Monu ºi Liliana Sârbu. Prezentarea cãrþii este fãcutã de d-na
Monu însãºi, de actorul ºi regizorul Vasile Mãlinescu, cu accent
special pe segmentul cãrþii centrat pe activitatea Teatrului V. I.
Popa, ºi de editorul ºi prof. Serghei Coloºenco, în mãsurã sã
raporteze apariþia la Editura Sfera, în cei ºapte ani de existenþã, a
200 de titluri !
A doua carte lansatã este o reeditare a volumului de eseuri Amar
de vreme, de C. D. Zeletin, apãrut in prima ediþie la Bucureºti,
in 2001, la Editura Vitruviu. Prof. Gruia Novac face prezentarea
cãrþii, urmatã de cuvântul autorului care rãspunde ºi chestiunilor
ridicate de prezentator, dupã care face lectura unuia din eseurile
volumului.

12.VIII.2006

12.VIII.2006

În continuare, este lansat nr. 23/2006 al revistei Academia
Bârlãdeanã: îl prezintã, ca de obicei, redactorul ºef revistei, prof.
Serghei Coloºenco, urmat de Elena Popoiu,
pentru un
Supplément Francophonie integrat acestui numãr al revistei,
deschizând manifestãrile unei Zile a Francofoniei programatã la
Teatrul V. I. Popa pe 21 mai a.c. In cuvântul sãu, primarul
municipiului, ing. Constantin Constantinescu, salutã pe cei
prezenþi, apreciazã în cuvinte calde activitatea Societãþii ºi
subliniazã importanþa pe care oficialitãþile bârlãdene o acordã vieþii
culturale a urbei, organizãrii ºi desfãºurãrii Zilelor Culturale ale
Bârladului.
Reuniunea din 12 august 2006, ora 16 este dedicatã lansãrii
unei noi cãrþi scoase de Editura Sfera. Este vorba de memoriile d-lui
profesor Alexandru Mânãstireanu, cu titlul Cãlãtor prin vâltoarea
vremii. La lansare participã un numãr mare de membri ai
Academiei, foºti elevi ai d-lui profesor, reprezentanþi ai presei ºi,
venitã special din Franþa pentru eveniment, d-na Mariana
Mânãstireanu, însoþitã de membri ai familiei ºi prieteni. Au fãcut
aprecieri elogioase ºi comentarii pe marginea cãrþii profesorii:
Serghei Coloºenco, redactor, Felicia Soloviev, Elena Popoiu, ziarista
Luminiþa Moldovanu de la Adevãrul de Vaslui.
S-a adresat apoi asistenþei autorul, profesorul nonagenar
Alexandru Mânãstireanu, care a vorbit cu emoþie ºi emoþionant
despre motivaþia temerarului sãu debut literar la 90 de ani ºi a
evocat faptele ºi momentele trãite care constitue substanþa cãrþii: o
carte având ca pariu sinceritatea ºi ca atu buna credinþã.
În reuniunea din 1 octombrie 2006, la ordinea de zi sunt
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teme ºi lucrãri ºtiinþifice. Cum, din motive tehnice, susþinerea d-nei
prof. Tatiana Bradu este amânatã, tema rãmâne una singurã:
Paleoliticul în judeþul Vaslui, comunicare propusã de prof.
Gheorghe Gherghe, profesor de istorie, redactor la revista Elanul
dar ºi pasionat cercetãtor, lucrarea cu titlul de mai sus fiind
rezultatul unor cercetãri proprii.

Participã un numãr de 14 membri ai Academiei, un numãr de
profesori ºi de elevi ai ºcolii sãrbãtorite. A vorbit din partea
gazdelor directorul ºcolii, prof. Ghiþã Cristian, autorul unui
elaborat studiu monografic dedicat ºcolii ºi tipãrit la Editura Sfera.
Dintre invitaþi, a vorbit profesorul vasluian Dumitru Marin,
autor al unei teze de doctorat cu titlul Tudor Pamfile ºi revista
Ion Creangã.
Joi, 30 noiembrie 2006, ora 16, sediul „Academiei”. Se
materializeazã ideea reluãrii reuniunilor sãptãmânale,
netematizate, informale, deschise ºi (de ce nu?) lucrative.
Cei care au rãspuns invitaþiei au avut plãcuta surprizã de a se
întâlni/reîntâlni cu un fost bârlãdean, profesorul de francezã Nelu
Enache, rezident de peste 35 de ani în Elveþia ºi... membru al
„Academiei Bârlãdene”. Se schimbã impresii, se evocã amintiri, se
comenteazã fotografii (vechi) de familie în care se identificã vechi
„academicieni”, se fac planuri privind activarea site-ului ºi
prelucrarea, dupã norme biblioteconomice, a volumelor aflate în
posesia „Academiei bârlãdene” ºi... se bea cafea în ceºtile de
colecþie, una din numeroasele donaþii fãcute de preºedintele de
onoare al instituþiei, dl. C.D. Zeletin.
Pentru facilitarea lucrãrilor de înregistrare a cãrþilor, dl. Nelu
Enache se oferã sã suporte cheltuielile necesare achiziþionãrii unei
scãri care sã permitã accesul la rafturile de sus ale bibliotecii.

1.X.2006

În continuare, Serghei Coloºenco prezintã ultimul numãr 3 (24)
pe 2006 al revistei Academia Bârlãdeanã.
26 octombrie 2006 - sediul Academiei Bârlãdene. În prima
parte a reuniunii, prof. Tatiana Bradu, director al ªcolii Normale
îºi prezintã comunicarea cu tema Fenomene de uscãciune ºi de
secetã în zona colinarã Tutova, parte a lucrãrii de doctorat în
ºtiinþe geografice. Prezentarea este fãcutã pe suport electronic.
Punctul central al reuniunii este constituit de sãrbãtorirea
poetului Simion Bogdãnescu (prof. Ion Puflea), membru al
Academiei si al redacþiei revistei noastre, cu prilejul împlinirii
vârstei de 55 de ani. Participã dl. C. D. Zeletin, preºedinte de onoare
al instituþiei, dl. ing. Paul Dimoftache, alþi membri ai Academiei,
numeroºi invitaþi.
Personalitatea ºi opera poetului sunt prezentate în comunicãri
de substanþã. D-l C. D. Zeletin subliniazã faptul cã intr-o lume a
prozaicului în care poezia nu pare a-ºi mai gãsi locul, Simion
Bogdãnescu scrie, ºi scrie poezie autenticã. Prof. Zâna Tãmãºanu îl
evocã cu emoþie pe Ion Puflea, fostul sãu elev din ºcoala generalã,
iar prof. Elena Popoiu pe colegul de cancelarie, profesorul de
literaturã românã ºi universalã. O dedicaþie originalã îi face
poetului aniversat prof. Mihaela Tudor, printr-o suitã de versuri
alcãtuite din titluri ºi sintagme extrase din opera acestuia, iar prof.
Serghei Coloºenco prezintã surpriza pregãtitã lui Simion
Bogdãnescu: un supliment literar de patru pagini al revistei
Academia Bârlãdeanã, în exclusivitate dedicat poetului, redactat de
Serghei Coloºenco, Ritta Mintiade, Bogdan Artene, si finanþat de
d-na Elena Monu. Încheie reuniunea poetul însuºi în cuvinte pline
de miez ºi de o sobrã emoþie, completate de o exemplarã, ca
întotdeauna, lecturã din poemele sale.
C.D. Zeletin a donat Colecþia integralã a revistei Scrisul nostru,
ianuarie 1929 - octombrie 1931, totalizând 21 de numere.
În ziua de 8 noiembrie 2006, în centrul satului Epureni, a avut
loc dezvelirea bustului marelui om politic ºi de stat Manolache
Costache Epureanu (1824-1880), bust realizat de prof. Dorinel
Filichi. Din partea Academiei Bârlãdene, a fost prezentã d-na Elena
Monu, care a subliniat cã acest eveniment este un act de
continuitate în promovarea valorilor bârlãdene: în 2005, ºcolii din
Epureni i s-a atribuit numele celui omagiat, iar Cãminul Cultural a
dobândit numele unei alte mari personalitãþi bârlãdene, Elena
Bibescu. Cu acelaºi prilej, preºedintele Academiei a fãcut ºi o
donaþie de carte ºcolilor din Bursuci ºi Epureni.
Desfãºuratã în colaborare cu ªcoala nr. 4 Tudor Pamfile,
reuniunea din 10 noiembrie 2006 este dedicatã aniversãrii a 150
de ani de la înfiinþarea ºcolii ºi se desfãºoarã în incinta acesteia.

Cronicar

Epureni, 8.XI.2006
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Biblioteca „Stroe S. Belloescu” la centenar
1906-2006

Stroe S. Belloescu — Profesorul, ctitorul, omul
Biblioteca municipalã „Stroe S.
Belloescu” — azi, din nou, Casa Naþionalã —
a împlinit 100 de ani de existenþã.
Nu putem vorbi de instituþie ºi
importanþa ei fãrã a vorbi de ctitorul ei —
Stroe S. Belloescu.
Primele date biografice despre Stroe
S. Belloescu au apãrut în „Albumul
Parlamentului Român”, pe când îºi exercita
mandatul de senator de Tutova. S-a nãscut
pe 20 martie 1838, la Câmpina, din pãrinþi
originari din Sãcelele Sibiului. Face studiile
primare la Câmpina, pe cele secundare la
Bucureºti, iar studiile superioare la Gand în
Belgia, obþinând în 1863 diploma de
inginer. Nu va profesa aceastã meserie, ci va
intra în învãþãmânt, fiind numit pentru
început, în 1864, profesor de matematicã ºi
director la Gimnaziul Real din Brãila, de
unde în 1866 se transferã la Liceul „Gh.
Roºca-Codreanu” din Bârlad unde a
funcþionat pânã în 1898, când a ieºit la
pensie.
A fost un profesor model, conºtient de
înalta sa chemare. Scrupulozitatea, zelul,
dragostea cu care-ºi îndeplinea îndatoririle
de dascãl le cunosc cel mai bine foºtii lui
elevi ºi colegi.
I. I. Raianu, fost elev, ajuns profesor de
matematicã pe catedra lui Belloescu,
mãrturisea:
„Pentru Belloescu, profesoratul nu era
un post de odihnã, ci un prilej de muncã
încordatã ºi de înãlþare sufleteascã pentru
el ºi elevii lui. Ca dascãl Belloescu nu era
niciodatã vesel, dar nici sever, ci bun ºi
blând. Umbla în permanenþã prin clasã,
mereu la tablã, fãcea lecþia nu numai cu
elevii de la tablã, ci cu toatã clasa. Când
intra în clasã se simþea în trupul ºi în
sufletul lui o înfiorare, o reculegere, care
poate fi asemuitã cu fiorul ce-l simte preotul
cucernic ce intrã în altar. Belloescu oficia în
ºcoalã. El nu era numai profesor, ci
apostol”.
Acelaºi profesor face ºi o sumarã
schiþã de portret:
„Belloescu era scurt de staturã, gros,
rotund, cu pãrul alb, mustãþi stufoase,
bãrbuþã micã ºi tãiatã în jurul bãrbiei,
privirea blândã, dar cercetãtoare. Iarna
îmbrãcat în permanenþã cu haine de ºiac, cu
o panglicã neagrã, latã de un deget drept
cravatã, fãcutã fundã în jurul gâtului, cu o
cãciulã þuguiatã, brumãrie, trasã pe urechi,
cu þurþuri la mustãþi ºi la barbã. Stroe
Belloescu îºi fãcea apariþia în curtea
Liceului, fix la 8, dupã ce singur îºi fãcuse
târguiala zilei la piaþã. Vara purta haine de
dril albe, o pãlãrie cât roata carului din paie

împletitã de cele mai multe ori de mâna
vreunui elev care pentru acest meºteºug
primea câte 15 bani ºi rândul de cãrþi, la
început de an, gratuit.
Serios ºi impunãtor în ocazii solemne,
era vesel, glumeþ ºi de spirit când
împrejurãrile impuneau. În societate, la
petreceri, la baluri, chiar cu toatã vârsta
înaintatã se prindea în joc ca un tânãr. De la
Belloescu toþi absolvenþii au reþinut cã
trebuie sã fie stãpâni pe ei ºi sã se laude cu
ºtiinþa, nu cu notele din atestat „Atestatul
cu notele stau în ladã, iar ºtiinþa stã în
creier, ºi dacã ar lipsi de aici nu se poate
înlocui cu notele din atestat”.1
Pentru elevii de liceu a alcãtuit
manuale de matematicã. „Cursul lui de
aritmeticã”,2 1877, a fost scos în cinci ediþii
fiind bine apreciat de toþi colegii din þarã,
studiindu-se dupã el pânã în 1891. Meritele
didactice i-au fost apreciate de autoritatea
didacticã superioarã care-i conferã
„Rãsplata muncii clasa I pentru
învãþãmânt”.3
Observând cã toatã mizeria, viciile ºi
necazurile sãrãcimii de la oraºe ºi sate
provin parte din neºtiinþa de carte, iar
parte din lipsa sentimentului religios s-a
gândit cã cel mai bun lucru ce se poate face
pentru sãtenii ºi muncitorii sãraci este „a-i
învãþa carte spre a-i lumina ºi a le întãri
sentimentul religios pentru moralizarea
lor”.
De aici a rezultat acea pornire
entuziastã de a face ºcoli, biserici,
aºezãminte de culturã ºi a lucra din
rãsputeri pentru întãrirea ºi înãlþarea
acestor instituþii.

În acest scop fãcea economii pânã la
sacrificiu, încât colegii de generaþie
ajunseserã sã se întrebe dacã dãrnicia lui
trebuie privitã ca o calitate, sau ca un
defect-slãbiciune.
Având convingerea nestrãmutatã cã
„ªcoala e arma cea mai puternicã în lupta
pentru existenþã a naþiunilor ºi indivizilor”,
Stroe Belloescu construieºte în 1892, în
satul Griviþa, din fostul judeþ Tutova, o
ºcoalã spaþioasã, dotatã cu tot mobilierul
cerut de condiþiile igienice ºi principiile
didactice moderne. Pe placa inauguralã au
fost sãpate în marmurã cuvintele: „Ridicatam aceastã ºcoalã pentru luminarea
þãranului român”. Stroe S. Belloescu, 1892.
În clase, pe peretele din faþã a pus
portretele împãratului Traian ºi ale celor
doi deºteptãtori ai culturii neamului nostru:
Gh. Lazãr ºi Gh. Asachi. În cancelaria ºcolii,
pe lângã alte portrete, a pus portretul
domnitorului Al. I. Cuza, dãruit de însuºi
domnitorul, prietenului Costachi Conachi,
al cãrui fiu, Lupu Costachi, îl dãruieºte lui
Belloescu pentru ºcoalã.
În acest an, 1892, în ziarul local
„Paloda”, Belloescu dãdea urmãtoarea
lãmurire: „...Stãpânirea a fãcut multe ºcoli
pentru clasa de sus; pentru þãrani nu s-a
fãcut decât foarte puþin ºi mai natural era
dacã de aici se începea, cãci astãzi am fi fost
mai departe”.
În acelaºi scop construieºte alte douã
ºcoli în satele Pleºa ºi Palerma4, 1912,
ambele din judeþul Tutova.
În documentul ºcoalei Palerma se
menþiona:
„Eu, Stroe Belloescu, profesor
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pensionar, fiu al lui Stroe Belloiu ºi al
Stanei din Transilvania, fãcut-am acest
locaº pentru ca þãranul român pururea sã
propãºeascã prin culturã ºi luminã”.
Semnat: Stroe Belloescu.
El observã cã „orãºenii au ºcoli
primare de ajuns, au licee lângã casã, ºcoli
de meserii ºi ºcoli de fete; au judecãtorii ºi
tribunale la uºã; au strãzi pietruite ºi
electricitate, au drumuri de fier ºi câte
toate. Au dreptul sã-ºi aleagã deputaþi ºi
senatori, pe când þãranii dorm în ignoranþã
ºi în întuneric, pier de boli ºi sãrãcie”.
Ca fiu de þãran, animat de acelaºi
invariabil spirit de dreptate faþã de clasa
þãrãneascã, a ridicat la 17 octombrie 1904 în
comuna Griviþa, acolo unde construise
ºcoala ºi biserica, un monument sculptural
închinat domnitorului Al. I. Cuza, primul,
de altfel, din þarã, iar pe pãrþile laterale ale
soclului a pus basoreliefurile lui M.
Kogãlniceanu ºi C. Negri, doi dintre cei mai
apropiaþi colaboratori ai domnitorului.
La inaugurarea monumentului
Belloescu trimite o telegramã d-nei Elena
Cuza: „Azi, glorificându-se memoria
ilustrului vostru soþ prin ridicarea unui
monument în satul Griviþa, asistenþii la
aceastã solemnitate þin de a lor datorie sã
vã aducã la cunoºtinþã acest fapt, rugânduvã sã primiþi asigurarea profundului lor
respect”. Semnat: Preºedinte Stroe
Belloescu.
Puternicul sentiment de dragoste de
þarã îl face pe Belloescu sã ridice în
perioada 1906-1909, în oraºul Bârlad
aºezãmântul cultural CASA NAÞIONALÃ,
cu gândul... „ca neamul românesc sã
meargã pururea înainte prin luminã ºi
muncã”. În Apelul fãcut dupã deschiderea
instituþiei în 1909, cãtre diferite edituri din
þarã pentru donaþii de cãrþi ºi colecþiuni de
reviste menþiona: „În ea se gãsesc instalate:
„Liga Culturalã”, „Legiunea cercetaºilor”,
Societatea Coralã „Armonia”, o salã pentru
expoziþii ºi întruniri a societãþilor de
binefaceri, precum ºi o bibliotecã cu un
cabinet de lecturã, unde oricine poate veni
ºi consulta orice fel de cãrþi didactice,
literare sau ºtiinþifice”.
Ziarul „Neamului românesc” din mai
1910, consemna: „În Grãdina Parcului, pe
strada Principalã, S. Belloescu a clãdit un
frumos ºi admirabil aºezãmânt în stil
românesc, care va fi pus la îndemâna
mulþimii doritoare de luminã, de culturã,
de înãlþare sufleteascã. Aici va veni ºi
meseriaºul ºi negustorul ºi elevul ºi
funcþionarul ºi intelectualul ºi oricine va voi
sã vinã în clipele de rãgaz ce le îngãduie
apriga luptã a vieþii, ºi-ºi vor îmbogãþi
mintea cu cunoºtinþe folositoare, ºi-ºi vor
înãlþa sufletul la cetirea faptelor mari ale
eroilor noºtri, ºi vor cãuta sã se deprindã a
fi mai buni, mai drepþi, mai iubitori de þarã
ºi de neamul lor...”
În actul de donaþie cãtre Primãria
localitãþii, el pune urmãtoarele condiþii:
„...sã întreþinã ºi sã îngrijeascã acest
aºezãmânt. Acest aºezãmânt nu va putea
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servi decât numai ca bibliotecã publicã,
pinacotecã ºi muzeu”.
A manifestat o caldã iubire pentru
tineret. Bun pedagog, la sfârºitul fiecãrui
an ºcolar îi rãsplãtea ºi-i încuraja în acelaºi
timp pe elevii studioºi ºi sãraci, donându-le
premii în cãrþi, bani ºi haine. Bibliotecii
Liceului în care funcþiona ca profesor ºi
Societãþii literar-ºtiinþifice, care-i purta
numele, le-a donat cãrþi din biblioteca
personalã. Sume importante de bani a lãsat,
prin testament, pentru întreþinerea ºcolilor
construite de el, elevilor ºi studenþilor
sãraci nu numai din localitate, ci ºi de
dincolo de Carpaþi.5
Patriot înflãcãrat, militând neabãtut
pentru unitatea neamului românesc, Stroe
Belloescu doneazã sume importante
Societãþii „Astra” cu filiale în întreaga
Transilvanie, Societãþii culturale a
românilor din Bucovina, Spitalului din
Bârlad, Episcopiei din Huºi ºi Cluj.
Protopopul transilvan dr. Elie Dãianu,
într-o scrisoare din Cluj adresatã lui Nicolae
Iorga la 1 ianuarie 1906, informa: „Ceea ce
vreau îndeosebi sã te rog e urmãtorul lucru:
am avut ieri nespusa bucurie prin faptul cã
dl. Stroe Belloescu, Senator de Bârlad, a
trimis pentru biserica noastrã cea nouã
1.000 de coroane. Cu aceasta s-a fãcut ctitor
ºi numele i se va înscrie în tabela de
marmorã. Dar cred cã ar merita, ºi te rog sã
o faci în SEMÃNÃTORUL chiar, sã fie
apreciatã virtutea asta, a unora, de a-ºi
închina averile unor scopuri aºa de înalte ºi
roditoare”.
Din ziarul „Poporul românesc”, an III,
nr.12, din 16 iunie, 1933, p.237, aflãm: „Cât
a trãit, rânduri întregi de copii — câte 50 pe
fiecare an avea cãrþile, hainele, opincile,
ghetele, cãciulile, din bogãþia acestui om
sãrac. În pragul iernii nesfârºite, convoiuri
de cãruþe cu lemne duceau mângâiere în
casa vãduvelor ºi sãracilor. În tainã,
nenumãraþi studenþi erau þinuþi la
învãþãturã cu banii acestui Mecena. Copiii
tineri, oamenii loviþi de nenorociri, plecau
de la poarta acestui om cu mângâierea în
suflet, ºi cu voinþã întãritã. Era profesor
pensionar ºi senator. Din cei 20 de lei
diur nã pe zi acordatã domnilor
parlamentari, cheltuia numai 7 lei, iar
restul îl pãstra pentru aºezãrile sale iubite”.
Belloescu a trãit în acelaºi timp cu
fruntaºii unei generaþii entuziaste care au
realizat marile acte istorice de la 1848 ºi
1859, din 1877, 1888 ºi 1907. În Rãzboiul de
Independenþã de la 1877 a fost comandant
de batalion, iar pentru serviciile fãcute pe
front a fost rãsplãtit cu medalia „Apãrãtorii
Independenþei”.
Purtându-i respect deosebit
concetãþenii l-au onorat cu încrederea de a-i
reprezenta deseori în Comitete ºi Societãþi
ºi chiar în Parlamentul Þãrii în calitate de
senator. Pentru serviciile cetãþeneºti a
primit „Coroana României” în gradul de
„Mare Cruce”7, una din cele mai mari
distincþii ale timpului.
Stroe Belloescu nu la lumina

incendiilor de la 1907 ºi-a deschis ochii spre
a ajuta pe þãranul român, ci cu mult înainte,
pentru cã dragostea lui izvora din credinþã
cã „ei au dus greul luptelor din toate
timpurile, au pãstrat limba strãmoºilor, au
creat ºi pãstrat poveºtile, baladele ºi
cântecele ºi acea doamnã a cântecelor
noastre — doina -, au pãstrat costumele ce se
vãd ºi pe Columnã, ei sunt aceia ce asigurã
existenþa neamului”.
Ataºamentul faþã de aceºtia a dorit sã-l
dovedeascã ºi dupã trecerea în nefiinþã
dispunând a fi îngropat în comuna Griviþa.
Testamentul sãu menþiona: „...îndatã ce
corpul meu va fi scãldat, sã fiu aºezat în
Casa Naþionalã, de unde într-un car cu boi
sã fiu dus ºi îngropat în comuna Griviþa ºi
carul cu boi sã fie dat unor însurãþei
þãrani... Doresc ca la înmormântarea mea
sã nu se þinã cuvântãri, nici coroane ºi de se
p o a t e c o r vo c a l º i n i c i d e c u m
instrumental...”. 9 iunie 1912, Stroe
Belloescu.
Peste câteva luni, la 20 octombrie
1912, a fost asasinat de cei ce credeau cã vor
gãsi bani în casa lui, necunoscând în ce
constã marea lui bogãþie. Referitor la
moartea lui Belloescu, documentele vremii
menþionau:
„Corpul neînsufleþit al regretatului
Belloescu a fost depus în Casa Naþionalã.
Acolo l-au vizitat pe rând tot Bârladul, de la
bãtrâni pânã la copiii ºi þãranii din
împrejurimi, cu învãþãtorii ºi toþi foºtii lui
elevi. Toþi au îngenuncheat, au plâns ºi ºi-au
luat un ultim adio de la acest erou al vieþii.
Lumea toatã spunea cã în Bârlad n-a fost
niciodatã un cortegiu mai mare ca la
Belloescu.
Strãzile erau într-adevãr baricadate de
lume ºi cortegiul ocupa toatã Strada
Principalã pânã la bariera Tecuci. Onorurile
militare au fost date de un batalion de
infanterie cu muzica în frunte ºi de un
escadron de cavalerie. A fost tot clerul,
toate ºcoalele secundare de fete ºi bãieþi, tot
corpul didactic, toate autoritãþile:
Prefectura, Primãria, Tribunalul, Baroul,
Magistraþii, Medicii, Inginerii, în fine, tot ce
are Bârladul, dar absolut tot, de la bãrbaþii
în vârstã ºi pânã la copiii de ºapte ani care
au mers pe jos însoþind carul funebru. Corul
Liceului ºi al ªcolii Normale au cântat pânã
la lãcaºul de veci. Parte din lume a mers cu
trãsurile, parte cu un tren special, iar restul
pe jos. Locuitorii satului Palerma ºi Griviþa
au ieºit în întâmpinare ºi împreunã cu
învãþãtorii respectivi ºi toþi elevii au mers la
Griviþa ºi corul copiilor a cântat. Au plâns
bãtrânii ºi tinerii, copiii ºi femeile ºi
lacrimile tuturor au fost un ultim omagiu
ilustrului concetãþean”8.
D-l I.C. Brãtianu — ºeful P.N. Liberal a
trimis urmãtoarea telegramã: „Aflu cu cea
mai adâncã mâhnire marea nenorocire care
ne izbeºte. S. Belloescu a cãrui suflet era
încãlzit de cele mai înalte aspiraþiuni
naþionale a fost între Dv. ºi între noi toþi o
pildã. Partidul nostru îi va pãstra amintirea
cu recunoºtinþã ºi dragoste”. I. Brãtianu.9

Academia Bârlãdeanã

Pagina 6
Directorul Liceului „Gh. Roºca-Codreanu”, din
ordinul Ministrului Instrucþiunii ºi Cultelor10 depune
o coroanã de flori pe a cãrei panglicã albã de mãtase
scria: „Lui Stroe Belloescu, rãspânditorul de luminã ºi
dragoste de neam, sprijinitorul ºcolarilor sãraci ºi
ziditorul de ºcoli... aduce omagii Ministerul de Culte
ºi Instrucþiei Publice”.
Presa localã11 ºi centralã a semnalat în diverse
articole dispariþia marelui patriot ºi intelectual
român, ctitor de aºezãminte întru luminarea fraþilor
sãi.
Casa Naþionalã, care-i cinsteºte memoria,
purtându-i numele, reprezintã ºi astãzi, la împlinirea
a 100 de ani de existenþã ºi la 94 de ani de la trecerea
în nefiinþã a ctitorului ei, o flacãrã nestinsã în viaþa
spiritualã a oraºului nostru.
La aniversarea a 75 de ani printre invitaþii de
seamã au participat la eveniment ºi au rãmas
impresionaþi de colecþiile Bibliotecii „Stroe S.
Belloescu”, dar mai ales de personalitatea ctitorului
ei, au fost ºi Ion Hobana, ªt. Augustin Doinaº º.a.,
care au notat în Cartea de Onoare a instituþiei
urmãtoarele:
„Mãreþ prin actele sale de generoasã filantropie,
sublim prin dãruirea sentimentelor sale pãturii
rurale, strãlucit dascãl, Stroe Belloescu trãieºte în
conºtiinþa generaþiilor prin faptele ºi monumentele pe
care le-a construit”. Semnat Ion Hobana.
„Mã simt onorat cã pot sã aduc modestul meu
omagiu memoriei unui mare intelectual român care a
înþeles cã moºtenirea cea mai de preþ pe care o poate
lãsa lumii noastre este o bibliotecã: lume compusã
din mii de lumi, labirint conþinând multiple
labirinturi, pe care parcurgându-le succesiv, cititorii
îºi lãrgesc orizontul ºi totodatã pãtrund din ce în ce
mai adânc în labirintul propriei lor vieþi.
Dacã testamentul fiecãrui om adevãrat ar fi o
simplã carte, fie scrisã de el însuºi, fie numai cititã cu
fervoare, sunt sigur cã viaþa pe pãmânt ar deveni mai
frumoasã”. Semnat ªt. Augustin Doinaº.
Considerãm de datoria noastrã, a bârlãdenilor,
care ne mândrim cu o aºa personalitate, de a ridica în
faþa Casei Naþionale un monument, un bust celui a
cãrui figurã ºi ctitorie am evocat-o — STROE S.
BELLOESCU.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Note:
Vezi: Cuvântarea d-l prof. I. I. Raianu (þinutã la
comemorarea lui Stroe S. Belloescu, în „Liga
Culturalã”, Bul. Secþ. Bârlad, an III, nr.3-4, 1912,
p.13, 22).
Vezi: „Cursu de aritmeticã propus la Liceul ºi ªc.
normalã din Bârlad, de Stroe Belloescu,
ingenioru ºi profesoru”, Bârlad, 1872.
Vezi: Cuvântarea d-lui prof. D. Mironescu, în
„Liga Culturalã”, an III, nr.3-4, Bârlad, 1912, p.7.
C-tin Popa: Istoricul ªcoalei din Palerma — Stroe
Belloescu, în rev. „Duh nou”, Bârlad, IV, 3-4,
martie-aprilie, 1939.
I.E. Torouþiu, Studii ºi documente literare, vol.X,
Buc., 1940.
Vezi: „Liga Culturalã”, an III, nr.3-4, 1912, p.19.
Ibidem.
„Liga Culturalã”, an III, 3-4, 1912, p.2.
Iacov Antonovici: Documente Bârlãdene, vol.V,
p.205.
Ordinul telegrafic, nr.3387, din 22 oct.1912.
„Neamul Românesc”, an VII, nr.121, din 23 oct.
1912, p.2075; „Drapelul”, Bârlad, 1912 ºi „Neamul
Românesc”, VII, 125-126, nov.1912.

Act de donaþiune
Cãtuna Pleºea, Comuna Obârºeni
Judeþul Tutova
Eu, Stroe Belloescu, profesor-onorific, în dragoste neclintitã ºi cu
încredere în hãrnicia þãranului român,
Clãdit-am locaºul de ºcoalã, cu locuinþa pentru învãþãtor ºi
înzestrându-l cu cele trebuitoare unei ºcoale sãteºti, îl fac donaþiune
cotunei Pleºea.
Oblig însã ca acest local sã fie'n veci deschis numai pentru ºcoalã ºi
pentru luminarea þãranilor, - pe cari îi iubesc mult.
Inaugurarea localului s'a fãcut la
27 septembre anul 1909.

Domnule Ministru,
Am onoare a vã înainta pe lângã aceasta Actul de Donaþiune a
localului de ºcoalã, clãdit de mine în cãtuna Pleºea, pedinte de comuna
Obârºeni, Judeþul Tutova, rugându-vã a orândui dupã obicei.
Primiþi, vã rog, Domnule Ministru, încredinþarea stimei mele.
Bucureºti, 15 Noembrie 1909.
Domniei Sale
Domnului Ministru al Cultelor ºi Instrucþiunei Publice.

Testament,
În numele sfintei Treimi las urmãtoarele mele dispoziþiuni dupã
încetarea mea din viaþã.
În datã ce corpul meu va fi scãldat sã fie aºezat în Casa
Naþionalã, de unde într'un car cu doi boi sã fie dus ºi îngropat în
Biserica din Comuna Griviþa, ºi carul ºi boii sã fie daþi unor însurãþei
sãteni.
Averea mea este astã-zi 9 Junie 1912, de 15000 lei în trei scrisuri
funciare rurale 5% în casa mea de fer, ºi 8500 lei la Banca Moldovei de
Jos. — total 23.500 lei.
Las 8000 lei pentru ºcoala din Cãtunul Palermo, 3000 lei fond la
Casa ªcoalelor din Bucureºti, cu al cãrui venit sã se ajute la întreþinerea
ªcoalei din Griviþa.
2000 lei, fond la Casa Bisericei din Bucureºti, din al cãruia venit sã
se ajute la întreþinerea Bisericei din Comuna Griviþa; lei 3000 plata
D-lui Lãzãrescu, pentru atelierul din Griviþa; lei 5000 zestre copilei
Marieta fiica nepoatei mele Marizþa Tertescu.
Cu restul sã se cumpere carul cu boi ºi înmormântarea mea.
Doresc ca la înmormântarea mea sã nu se þie cuvântãri nici
coroane ºi de se poate cor vocal ºi nici de cum instrumental.
Bârlad, 9 Junie 1912
Scris, datat ºi subscris de mine
(ss) Stroe S. Belloescu
Romãnia
Preºedintele Trib. Tutova
Constatãm cã acesta este testamentul defunctului Stroe S.
Belloescu, depus de D-l L-t Colonel Tetrat, cu petiþiunea registratã la
No26753.
Preºedinte, (ss) Tasse Teodorescu,
Grefier (ss) G. Guriþã
L-t Colonel Tetrat
Fondul Casa ªcoalelor, nr.134/1913.
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Gheorghe Clapa

Poeþi bibliotecari la Casa Naþionalã
- Antologie de versuri Un nou grãunte de aur a poposit pe
masa mea de lucru. Un grãunte care a
împãrtãºit o binecuvântatã, încântãtoare
luminã în grãmada de ºtiri îngrijorãtoare
ale zilelor noastre. Poeþi bibliotecari la
Casa Naþionalã este un bob de soare, o
dârã de luminã, o frânturã de aur ce poartã
pecetea profesorului Mihai Luca,
alcãtuitorul antologiei. Începând „Cu
pioasã recunoºtinþã, în memoria regretatei
Doamne a Cãrþii, Eugenia Moldoveanu ºi
fratelui meu, profesor universitar doctor
inginer Gheorghe Luca, pentru salvarea de
la ameninþarea iminentã a sfârºitului în
aprilie 1995”, dedicaþie cu care profesorul
Mihai Luca îºi deschide cartea, este
suficient sã ne îndemne a nu lãsa micul,
modestul volum din mânã. Sunt îndemnat
sã citez numele celor ce fac parte din
volumul prezentat: Neculai Gh. Bogescu,
Constantin Clisu, Mircea Coloºenco,
Marian Constandache ºi George Nedelea.
Pentru istoricii literari cartea este „o
minã de aur”. Este vorba de poeþi care au
fost bibliotecari la Casa Naþionalã „Stroe S.
Belloescu”. Credem cã acest volum va avea
ecou la mass-media ºi în rândul cititorilor
interesaþi de istoria centenarã a bibliotecii
bârlãdene.
În cuprins gãsim cinci incitante titluri
cu referiri la poeþii menþionaþi mai sus.
Bârladul bibliografilor, bibliologilor,
bibliotecarilor... — ce þine loc de prefaþã —
este semnat de Lucian Vasiliu, din a cãrui
m ã r t u r i e s p i c u i m : „Î n
Bîrladul/Bârladul/Berladul/Barladul
atâtor iniþiative ºi personalitãþi (nu este
cazul sã le enumerãm acum), este de elogiat

100
ºi acest efort al celor care au gândit o astfel
de antologie poeticeascã ºi
biblioteconomicã, ineditã, apelând la un
cvintet liric, exprimat în registre diferite,
din generaþii concitadine armonioase, de
audienþã localã, regionalã sau naþionalã. De
la „clasicii” Neculai Bogescu ºi George
Nedelea, poeþi tradiþionali, uºor de
memorat, ºi pânã la „poligraful” româncanadian, distinsul dascãl Constantin Clisu,
exprimat în varii domenii culturale,
remarcabil mai ales în cãrþile de prozã. În
acelaºi câmp literar substanþial remarcãm
admirabila evoluþie a poetului-cercetãtor
literar erudit Mircea Coloºenco. Un caz
special îl constituie colegul meu de liceu

„baaudean”, proaspãtul bibliotecar ºi
membru al Uniunii Scriitorilor, Marian
Constandache, admirabil descendent al
indicibilei ºcoli de poezie „Cezar Ivãnescu —
Cristian Simionescu”.
Cartea deþine un zãcãmânt de cliºee ºi
o vastã documentaþie ce atestã veridicitatea
unor destine. Poeþilor bibliotecari le
pãstrãm veneraþia ºi gratitudinea,
rostindu-le cu pioºenie numele învãluit în
iubirea noastrã. Lucrarea de faþã face o
incursiune în lumea de ieri ºi de azi a
poeþilor bibliotecari, ieºind din tiparele
obiºnuite, ne face cunoºtinþã cu cinci foºti ºi
actuali bibliotecari bârlãdeni, duºi în lumea
de dincolo sau încã vieþuitori, mai tineri sau
mai în vârstã, prin intermediul unor minifiºe bio-bibliografice ºi al unor adecvate
exemplificãri din opera poeticã.
Volumul beneficiazã ºi de o Postfaþã
semnatã de profesorul Mihai Luca, cel care
a realizat prima antologie de acest fel în
Bârlad ºi poate chiar în cultura noastrã:
„Jubileul centenar al Bibliotecii «Stroe S.
Belloescu» a prilejuit apariþia acestei
antologii. [...] Am adunat ºi selectat
creaþiile literare ale poeþilor care au slujit cu
dãruire instituþia aniversatã ºi care au
contribuit la conturarea ºi pãstrarea
prestigiului ei deosebit”.
Vã asigur, dragi cititori, cã veþi adãuga
la ºirul valorilor literare aceastã carte, care
vã va delecta nu numai la prima citire, dar
care vã va îndemna sã reveniþi, sã fiþi
acompaniaþi de toþi cei ce îmbogãþesc lumea
noastrã „cea de toate zilele”.

Neculai Gh. Bogescu

George Nedelea

George Nedelea

Bistriþa

Rondel epigramatic

Cântec de primãvarã

Coboarã din funduri de vãi depãrtate
Izbindu-se veºnic de'naltele-i maluri.
Ea cheamã din munte, din vale, din codri
A serilor pace, tãrie ce'nfruntã
ªi zbuciumul apei cu zgomot de valuri

Iubita mea i-o fatã de la þarã
Cu ochi aprinºi ca pulberea de stele,
Cu mers naiv... dar sprinten, de gazele,
ªi cu priviri învãluite-n parã...

Bine-aþi venit, iubiþi cocori,
Bine-aþi venit în þarã,
Pe-aripa voastrã aþi adus
Senin ºi primãvarã.

Nu poartã pãlãrie... nici mãrgele...
Vor spune mulþi: „o specie bizarã”...
Iubita mea i-o fatã de la þarã
Cu ochi aprinºi ca pulberea de stele.

ªi glasuri de privighetori
În codri ºi prin luncã,
ªi-n suflete acelaº dor
De viaþã ºi de muncã...

Nu ºtie ce-i un „radio”... „flirtul” iarã...
De cinematograf ºi alte cele
N-a auzit decât din cãrþi de ele,
În schimb iubirea-i doare... te omoarã...
Iubita mea i-o fatã de la þarã!

ªi flori în crâng ºi flori pe plaiu,
Fior ºi bucurie,
În calea voastrã totu-acum
Tresaltã ºi învie...

Cuprins de fioruri, în leagãn de plutã
Privesc înãlþimea strãpunsã de creste,
În goana-i de luptã cu stâncile mute
Se spulberã valul ce'ntr'una îºi spune
Aceeaºi ritmatã ºi veche poveste.
În noapte, când luna se'nalþã din codri,
ªi vârful de munte fantastic s'aratã,
Cu stolul de visuri mã pierd în tãcere...
Departe un cântec rãsunã... ºi moare...
Iar dorul de tainã, pe tine te cere...
Graiul nostru

Cultura Poporului

Universul literar Bucureºti
Cultura poporului Cluj
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Olga Rusu

Valori spirituale tutovene
La Editura „Sfera” Bârlad, în anul
2004, a apãrut volumul 6 (R-Z) din tomul
Va l o r i s p i r i t u a l e t u t o v e n e .
Biobliografii, scos de Primãria
municipiului Bârlad, autor prof. Traian
Nicola.
Acest al ºaselea volum încununeazã
o muncã de peste patru decenii de
„cãutãri, fiºãri, redactãri”, aºa cum
mãrturiseºte autorul în Prolog, cele ºase
volume cuprinzând, în 3555 de pagini,
480 de personaje (de primã mãrime sau
nu) care s-au manifestat în acest
perimetru sud-moldovean, scopul
mãrturisit al autorului fiind acela de „a
face cunoscut oamenilor sagaci de culturã
cine, când ºi cât au contribuit la
spiritualitatea tutoveanã” (prin locul de
naºtere, anii de ºcoalã, profesiune).
Trebuie sã mai spunem ºi faptul cã aceste
ºase volume au apãrut în ºase ani (19992004). Gândul ne duce la o altã
întreprindere, cea a lui Ionel Maftei care
a scos Personalitãþi ieºene (începând cu
anul 1972 au apãrut zece volume, autorul
predând ºtafeta, de la al optulea volum,
domnului Ioan Timofte) cu 1200 de
personaje.
Revenind la volumul al ºaselea, sunt
cuprinse 87 de nume, cãrora autorul le
adaugã în Supplementum, încã 10, ce se
regãsesc, în final, într-un Tabel sinoptic.
Personajele sunt din varii domenii.
Amintim aici pe boierii - mari filantropi,
Gh. Roºca-Codreanu (1805-1837) organizator al miliþiei moldovene, ºi
Neculai I. Roºca-Codreanu (18081854), care-ºi leagã numele de ctitorirea
învãþãmântului bârlãdean, numele
primului este purtat de unul dintre cele
mai vechi ºi prestigioase licee din þarã
(1846), iar numele de Neculai I. RoºcaCodreanu se leagã de fondarea ªcolii
secundare profesionale de fete din
Bârlad, precum ºi a Spitalului ºi a capelei
acestuia. Ne oprim la iuncherul Costachi
Racliº, dintr-o veche familie de boieri din
sec. al XVIII-lea, participant la revoluþia
din 1848, preºedinte al Eforiei obºteºti a
târgului Bârlad, luptãtor pentru Unire,
prieten al lui Al.I. Cuza, epitrop al
proprietãþii târgului Bârlad, cãruia
autorul îi acordã un spaþiu apreciabil
dupã ce consultã foarte multe documente
de la Arhivele Statului, aºa cum
procedeazã la mai mult de jumãtate din

personajele pe care le creioneazã.
Un loc important îl ocupã în
economia volumului scriitorii: Lucian
Raicu, I.M. Raºcu (dorim a se corecta
data naºterii: 26 februarie 1890, nu 31
martie 1900), Nicolae Rãdulescu-Niger,
Cristian Simionescu, Dumitru Solomon,
Octavian-Vasile Stoica, Gh. Spiridon,
Pamfil ªeicaru, Tudor TeodorescuBraniºte, G. Tutoveanu, G.G. Ursu,
Lucian Vasiliu, ªt. Vârgolici, Al. Vlahuþã,
V. Voiculescu, C.D. Zeletin. Sunt
bibliografii interesante, unele
medalioane, fiind folosite lecturi
concentrice, fiºele iniþiale fiind de cele
mai multe ori aduse la zi. Dacã ar fi sã
exemplificãm numai cu ziaristul Pamfil
ªeicaru (1894-1980) (pp. 304-331), dupã
ce prezintã fiºa sa pentru perioada cît a
fost în România, îi urmãreºte activitatea
din Spania, Germania, unde moare la 20
octombrie 1980. Îl urmãreºte ºi dupã
moarte: rãmãºiþele pãmânteºti sunt
aduse de la Dachau din Germania, la
cimitirul Sf. Vineri din Bucureºti, în
febr uarie 1991, continuând cu
consemnarea reabilitãrii inculpatului
Pamfil ªeicaru în ºedinþa publicã din 8
mai 1995, pentru falsele acuzaþii ale
„Tribunalului Poporului” din august 1944
pentru care fusese condamnat la moarte,
în contumacie. Iatã câteva notaþii ale
acestuia: „În 1913-1914, când fãceam
clasa a VIII-a la Liceul «Codreanu» din
Bârlad, mulþumitã prieteniei poetului Gh.
Tutoveanu, scriam la douã ziare din
provincie: Rãsãritul ºi Propaganda
conservatoare, ambele din Bârlad. Erau
publicaþii sãptãmânale. În acelaºi timp
lucram ºi la revista Freamãtul tot din
Bârlad, al cãrei director era G.
Tutoveanu” (31 mai 1975). ªi un portret
pe care îl face Tudor Arghezi lui G.
Tutoveanu, catalizatorul spiritual, timp
de aproape o jumãtate de secol, al culturii
bârlãdene, al cãrui Eden permanent a fost
Bârladul: „Mi-ar plãcea sã ºtiu cã
Tutoveanu e un om fericit. Licãreºte în el
o candelã în noaptea Crãciunului pe
zãpadã, o verginitate de naºtere din nou,
ºi trezeºte o aromã de zambilã din
noaptea de Paºti, o transfigurare de
înviere. Mã farmecã ºi mã obsedeazã,
bãtu-l-ar norocul!”
Apar în paginile acestui op pictorii:
Eugen Rascenco, Gh. Rãducanu, Maria
Rîmniceanu, N.N. Tonitza (pp. 434-457),

Stavru Tarasov, N. Ciochinã, Corneliu
Vasilescu, oamenii de teatru: Siegfried
Wolfinger, Sorana Þopa, Lucia SturdzaBulandra, medicii: Vasile Rãºcanu,
Valeriu Roºculeþ, Gh. Tudoranu, Vasile
Sion, Const.-Iustinian Taºcã, Dumitru
Tãnãsescu, Valeriu Ruginã (mort 2003)
etc.
Dupã ce am parcurs cele 780 de
pagini, cu impresionante trimiteri
bibliografice, în periodice, în volume, cu
bibliografii de referinþã, constatãm
strãdania ºi reuºita autorului de a ne
înfãþiºa valori umane, nu numai de
excelenþã, selectarea personajelor þinând
cont de contribuþia fiecãruia la
îmbogãþirea vieþii spirituale româneºti,
domnul Traian Nicola considerându-se
„un ucenic al constructorilor ºi
organizatorilor de culturã româneascã”.
Autorul, conºtient de
disproporþionalitatea valorilor celor
incluºi în volum, prezintã personajele
creative nu în mod arhivistic; nu avem de
a face cu biografii romanþate, ci cu vieþi
developate cu ajutorul documentului.
Într-un volum anterior se întreba: „Am
fãcut-o pe memorialistul, istoricul
cultural, biograful, bibliograful,
cronograful, cronicarul [...],
monografistul, pe «Memento»-istul
istoric al unor partide politice,
prezentator de figuri din armata românã,
evocator al unor volume politice etc.,
etc.?”
Rãspunsul este afirmativ. Este
prezent în aceste ipostaze în cele ºase
volume; a fãcut toate acestea, cu asupra
de mãsurã, astfel cã produsul finit te
determinã sã meditezi, sã fii în relaþie cu
adevãrul ºi frumosul, reîntoarcerea în
trecut, la spiritul unor întregi generaþii
fiind o dovadã în plus cã atunci când nu
scrii pentru glorie, îþi poþi lega numele de
fapte trainice, aºa cum este aceastã carte.
Numele profesorului Traian Nicola va fi
legat pentru totdeauna de viaþa culturalã
a plaiurilor tutovene, a Bârladului, oraºul
care l-a câºtigat printre dascãli ºi cãruia
i-a dãruit o viaþã plinã de preocupãri
intelectuale, cartea de astãzi fiind o faptã
pentru eternitate.
„Dacia literarã”, anul XVI (serie
nouã) nr.58 (1/2005), Iaºi.
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Doina Teodoru-Gavriliu

„Vivat Academia, vivant Professores”
Monografie sentimentalã
Umblând hai-hui prin oraºul toropit de
zãduful pârjolitor, am intrat cu mintea ºi cu
sufletul inundate de curiozitate, amintire ºi
dor în ªcoala nr.4. S-o iau pe rând: mai întâi
curiozitatea de a ºti de ce se numeºte ºcoala
noastrã „Tudor Pamfile” ºi apoi sã vãd dacã
scara ce duce la etaj mai scârþâie tot atât de
plângãtor ºi sinistru.
Scara asta ruinoasã am vãzut-o în
multele coºmaruri în care eram elevã,
nevoitã sã o folosesc ºi asociatã cu frica pe
care o trãiam când cãlcam pe scândurile
putrede ale unui fel de pãsãrele ce ducea la
toaleta elevelor. Nu, de acum nu le voi mai
visa, cãci am vãzut o scarã solidã din
ciment, iar pasarela a dispãrut.

nesigurã.
Cursurile clasei a II-a s-au fãcut cu d-na
Coloºenco. Nu ºi eu, care a trebuit sã le fac
la þarã, cãci se punea problema de a nu mai
putea fi înscrisã. Cum timpul dã ºi soluþii,
am revenit în clasa a III-a. Am regãsit
prietenele, o ºcoalã reparatã (atât cât se
putea) ºi o nouã învãþãtoare, d-na Ec. Pascu.
Era blândã, calmã, îþi dãdea senzaþia de
liniºte. Am dat cu dumneaei examenul de
absolvire al ciclului primar.
Gimnaziul a fost la fel de stresant.
Viaþa era grea, alimentele ºi „bunurile” se
dãdeau „pe puncte”, totul era raþionalizat.
M-am simþit nedreptãþitã: prietenele
mele erau prinse în tot felul de activitãþi de

Tãnase, pe atât de distantã o simþeam pe
d-na prof. Pintilie. Era o prezenþã
„aristocraticã”, cu mâini înguste,
neobiºnuite cu altceva în afara cãrþilor. Era
severã, se învãþa la Istorie în draci! (Chiar ºi
în particular avea un uºor aer de
superioritate care intimida).
Doamna profesor ªuluþiu ºtia cã
prestigiul unui profesor de Limba românã
este direct proporþional cu numãrul elevilor
admiºi în liceu, astfel cã, în afara clasei
„Doamna” ne aºtepta (pe 7-8 din clasã) în
grãdina casei unde ne pregãtea pentru
absolvire ºi admitere. Ca semn de
mulþumire pentru gentileþe ºi ca amintire,
i-am luat nu cãrþi, aºa cum ar fi fost normal,

Întâlnire cu absolvenþii promoþiei 1960, la 25 oct. 1980.
Amintiri... În clasa I ne-a întâmpinat
d-na Maloman — în vârstã — atunci — care
ne-a pus în mâini tãbliþe ºi „plumb”, care
lãsa o urmã gri. Pe o parte era liniatã
pentru matematicã, pe cealaltã pentru
litere, cu care sã dezlegãm tainele lumii.
„Doamna” era înaltã, solidã, cãruntã, tunsã
scurt, îmbrãcatã într-un costum „deux
pièces” din stofã pepit. Clasele erau în
clãdirea de vizavi (casa boiereascã a
surorilor Opriºan), cãci ºcoala era nesigurã
pânã la pericol. La ºcoalã eram un copil
timid pânã la inhibiþie (boalã lungã ºi
moºtenitã) ºi mi-a simþit îngrãditã
libertatea ºi independenþa. Prietenele mele
erau mai relaxate, cãci ele aveau acasã
surori, mamã, tatã, al meu nu ºtiam dacã
mai trãieºte ºi în lumea mea mã simþeam

la care eram exclusã. Se spunea: „are o
þinutã impecabilã, dar nu corespunde
politic”. Cu tot „Certificatul de despãrþenie”
pe care de nevoie l-a fãcut Mama, eu
rãmâneam tot fiica tatei... Noroc cã noi,
copiii, nu fãceam niciun fel de discriminare.
Aºa cum în lume sunt Oameni ºi
oameni, tot aºa sunt Profesori ºi profesori.
Cel mai mult am iubit-o pe d-na prof.
Mitriþa Tãnase, pentru sensibilitatea,
blândeþea, poezia cu care ne prezenta viaþa
necuvântãtoarelor ºi a plantelor. Mai târziu
mi-a fost dragã ºi pentru cã o ºtiam lovitã de
drama ce o trãia dupã pierderea uneia
dintre cele douã fiice (ajunsesem sã citesc
„La Medeleni” ºi fãceam analogie cu
Olguþa).
Pe cât de caldã o simþeam pe d-na

ci o poºetã albã, care... nouã ne-a plãcut
foarte mult!
În clasele a V-a — a VI-a dirigintã ne-a
fost d-na Zagorodnâi, profesoarã de limba
rusã. Cum ne-a fost? Iatã un fragment din
scrisoarea Luciei Ene: „O amintire din acea
vreme, este reclamaþia sub forma scrisã
împotriva dirigintei. Ideea a fost a colegei
noastre Letiþia Daju, fata prim-secretarului
de Partid, dar pânã la urmã singura
vinovatã ai fost tu, deoarece epistola a fost
conceputã ºi scrisã la tine în casã, iar
familia ta era duºman al noii orânduiri”.
Pânã acum Mama nici nu avea destule
necazuri! Au susþinut-o moral fostele colege
de cancelarie (d-nele Tãnase, Pintilie) cãci
între timp fusese datã afarã din învãþãmânt.
Multe primãveri au trecut ºi multe
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toamne ºi-au scuturat frunzele plopilor din
faþã peste vârsta Liceului „Iorgu Radu”
(devenitã ªcoala nr.1), pânã a venit ºi
rândul nostr u sã cãlcãm pragul
prestigiosului locaº. Aici am absolvit clasa a
VII-a terminalã, am susþinut examenul de
absolvire ºi de admitere în liceu, vegheaþi de
privirile ocrotitoare ale celor „patru bãrbi”
din tablourile de pe pereþi: „barbã albã,
barbã neagrã, barbã cioc, barbã-deloc”
(Marx, Engels, Lenin, Stalin).
Veneau surorile Diaconu din capul Bd.
Epureanu (devenitã Karl Marx), eu de pe
„Ilie Pintilie”, treceam Podul Verde peste
Cacaina cea capricioasã — un firicel de apã
— care periodic se umfla ºi ieºea dintre
maluri. Atunci se trecea strada cu albii
transformate în bãrci, iar þâncii se distrau
de minune.
De pe „deal” coborau: Mariana
Mânãstireanu, Stela Blãnaru, Lucia Ene,
iar din casa lui Toma Dãscãlaºu, Sultana
Guþu.
Bãieþii mergeau la Liceul „Codreanu”,
dar veneau „în vizitã” cãtre liceul nostru,
iar noi îndrãzneam o plimbare cãtre liceul
„lor”. Era depãºitã regula care interzicea
elevilor de ambe sexe sã foloseascã acelaºi
trotuar. Care va sã zicã, ne emancipasem!
O amintire frumoasã din gimnaziu a
rãmas „Casa Pionierilor”, unde am învãþat
mulþi, ne-am „sudat” ca grup social, iar tov.
„Directoare” era foarte apropiatã de acest
grup. ªi ca liceeni, studenþi, continuam s-o
vizitãm (mai târziu, apropierea a fost cam
prea mare!).
În organizaþie se intra în serii (de 6-8)
dupã merite. Trebuia sã scriem frumos pe o
coalã mare (tip bloc de desen)
„angajamentul” pe care-l rosteam
emoþionate ºi primeam cravata roºie. Deºi
nu eram „coada”, am fost primitã în
detaºament cu ultima serie. Mama mã
liniºtea: poate nu ai scris frumos
„angajamentul”, sau te-a vãzut cineva
jucând þurca, sau alergând cercul pe stradã
(treabã pentru bãieþi). Noaptea visam
angajamentul: „eu, tânãr pionier al R.P.R.,
mã angajez în faþa tovarãºilor mei sã... sã...
sã...” Ciudat, dintre toþi cei la a cãror
memorie am apelat, nici unul nu-ºi
aminteºte la ce ne angajam...
Planurile lui Gh. Gheorghiu-Dej
privind dezvoltarea urbei natale s-au
materializat în construirea F.R.B.-ului, care
includea oraºul în circuitul industrial
naþional. S-au construit blocuri pentru noua
forþã de muncã ce migra spre oraº ºi nu ºtiu
dacã ºi stadionul. Pe stadion se defila de 23
August ºi se striga cu hotãrâre „U.R.S.S.
bastionul pãcii e!”, ceva „Trãiascã...” ºi
„Ura!!!” (în timp ce la þarã bãtrânii aºteptau
sã vinã americanii). Coloana începea cu
pionierii de azi, uteciºtii de mâine.
În UTC am intrat fãrã probleme. Acum

tata era liberat ºi avea condiþie „sãnãtoasã”.
Paradoxalã þarã în care unii zilieri aveau
studii universitare ºi unii guvernanþi erau
agramaþi sau buni la alfabetizare (în
schimb, la facultate, în 1963, secretarul
U.T.C. pe Institut, m-a trimis timp de douã
luni sã aduc de la pãrinþi „declaraþii
autobiografice”. Apoi, dupã judecata lui,
numai criminalã nu eram! Acum, îmi vin în
minte versurile lui Petre Vârlan: „Firule,
mãi fir de iarbã/ pe tine cine te-ntreabã/ de
þi-e teamã, de te doare/ când eºti cãlcat în
picioare?!”).
Pentru elevi s-a planificat un viitor
liceu militar, dupã proiectul celui de la
Câmpulung Moldovenesc. Pânã la
finalizarea construcþiei s-a schimbat ºi
profilul liceului, el devenind „Complex
ºcolar”, care a „înghiþit” liceele: de fete, de
bãieþi, pedagogic, un „Institut” post-liceal
de 2 ani ce ºcolea învãþãtori etc.
Asta se întâmpla în anul ºcolar 19581959, prima promoþie de absolvenþi (1959)
nominalizând pe Elena Diaconu (absolventã
cu nota 10 pe linie), Nicolae Creþu, Mihai
Daraban, Nicu Mihai, Constantin Saulea,
Virgil Antonovici, ªtefan Moraru º.a. Noi
urma sã fim promoþia lui 1960 în care au
absolvit mare parte dintre viitorii
intelectuali ai oraºului ºi nu numai.
Alfabetic: Lucia Aftene, Elena Bãdescu,
Stela Blãnaru, Veronica Diaconu, Lucia
Ene, Aurora Gheorghiu, Sultana Guþu,
Mariana Gârneaþã, Oltea Rãºcanu, Mariana
Mânãstireanu, Mihaela Tudor, de la „G” —
El. Broºteanu, El. Gachi, M. Sãlãvãstru ºi
colegii V. Aur, N. Botezatu, S. Coloºenco, A.
Dima, E. Gâdei, V. Ioan, C. Ivãnescu, O.
Stoica, I. Strãtilã ºi sã mã ierte cei pe care
nu i-am numit, dar în 1960 au absolvit 7
clase paralele.
Pentru noi, dimensiunile noii ºcoli
erau impresionante, la fel ºi risipa de „lux”:
scãri, coloane, pardosealã din marmorã,
parchet ºi difuzoare în clase, mobilier nou,
cuiere furniruite pe holuri. O enormã curte
interioarã era încadratã de corpuri de
clãdiri care adãposteau: cantina, internatul,
sala de sport, biblioteca, ateliere, iar în
spatele lor era dealul înverzit ºi aer curat,
cãci „Complexul” s-a construit în afara
oraºului. „Naveta” era urâtã iarna ºi
frumoasã în restul anului.
Ca oameni ce fusesem învãþaþi cu
sãrãcia, pãstram cu sfinþenie luciul
parchetului pe care-l întreþineam cu
petrosin ºi cearã ºi pe care pãºeam cu
papuci asemãnãtori celor pe care-i primeºti
la intrarea în marile muzee... Noi le-am
adãugat naþionalele nojiþe ºi-i fãceam sã
semene cu ceva mai potrivit uniformei
despre care ºi acum socot cã avea o linie
elegantã. Încãlþãmintea rãmânea pe hol ºi
se întâmpla sã-þi cauþi pantofii pe lângã
uºile altor clase.

Acum ºcoala era mixtã ºi în clasa
noastrã, a doua de profil umanist, vieþuiam
37 de fete ºi câþiva bãieþi: M. Constantin (nu
dirijor ul coralei „Madrigal”, Gh.
Constantinescu (oare pe unde or fi?), Cezar
Ivãnescu ºi Gheorghe Izvoranu.
Imediat ce se auzea soneria care punea
capãt emoþiilor noastre, din difuzor
izbucnea muzicã uºoarã, aºa cã profesorii,
volens-nolens, trebuiau sã se încadreze în
cele 50 de minute de curs. Dupã profesori,
ieºeau rapid din clasã Marin ºi Ghiþã, iar
noi rãmâneam stãpâne absolute în
elementul nostru feminin. (Cericã nu conta,
fiind cufundat în lecturile lui, nici nu ne
vedea — cel puþin aºa credeam noi atunci) ºi
începeam sã dansãm. Supravegheam însã ºi
coridorul, cãci d-na dirigintã, Olga
Greifenberg, nu glumea în probleme de
þinutã ºi de fapt, nici în altele. Totuºi,
panglica albã ce trebuia sã disciplineze
ºuviþele de pãr ºi care era parte din
uniformã — stãtea mai mult prin buzunare,
pânã când „Drãguþa” apãrea în capãtul
holului ºi noi reveneam la þinuta impecabilã
ce trebuie s-o avem. Altfel, auzeam un
cuvânt cumplit pe care distinsa noastrã
profesoarã de latinã îl scanda.
Toþi eram mândri de profesorii noºtri
ºi aveam ºi de ce. Iatã ce „garniturã” am
avut în încadrare: dl.prof. Constantin
Parfene (ºi acum „îl aud vorbind cu
pasiunea celui care iubeºte, cãci dl. profesor
vorbea cu dragoste despre tot ce însemna
literaturã românã). Ce desfãºurare de forþe
în pregãtirea echipei care a reprezentat
liceul în competiþia ºcolarã „Drumeþii
veseli”, concurs „arbitrat” de prof. Nicolae
Saftu! În miezul eforturilor, acelaºi
neobosit prof. Parfene.
Doamna Olga Greifenberg ne-a adus
mereu în faþã modelul unei doamne ce ºtia
sã rãmânã femininã în costumele de o
eleganþã sobrã ºi distinsã, ce înveºmântau o
fiinþã suplã ºi dreaptã. La „ascultare”, întâi
nominaliza eleva ºi apoi formula întrebarea.
(Vai de cei timizi!)
Cu limba francezã am trecut de la „una
caldã, una rece”, adicã de la d-ra Elena
Petrea (care nu ºtiu cum se face, dar iarna,
în ºoºoni, avea mereu ºosete desperecheate,
lucru care ne-o fãcea simpaticã, fiindcã avea
multã înþelegere ºi umor) la d-na Elena
Aisbiovici, cu care, toatã ora se desfãºura în
limba lui Voltaire.
Cu limba rusã, pe care ar fi trebuit s-o
vorbim curent, þinând cont cã o învãþam din
clasele mici, închei catedra de limbi strãine.
Am început cu d-na Coloºenco de
dragul cãreia învãþam un grai ce mi se pãrea
bolovãnos. Mai târziu, în gimnaziu, ne-a
preluat d-na Zagorodnâi, iar de la liceu, îmi
amintesc cu un amestec de amuzament ºi
ceva duioºie de dl. Volkov, pensionar
suplinitor (reactivat din lipsã de cadre),
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cãruia îi jucam destule feste. Avea un tic:
când se enerva, îºi freca faþa cu ambele
palme. Plecând de aici, rãzuiam mina unui
creion chimic ºi cum avea obiceiul sã se
plimbe printre rândurile de bãnci cu
mâinile la spate, rãsturnam praful în cãuºul
palmelor.
Aºteptam în liniºte un timp în care sã
se topeascã ºi apoi se auzea un mârâit surd
ºi crescendo, venit din spatele unor figuri
atente ºi serioase. Normal, dl. Volkov se
enerva, îºi întindea pe faþã dâre vineþii, iar
noi jubilam cã ne-a ieºit schema ca la carte.
În zadar striga „Âíèìàíèå...” ºi doar ne era
simpatic...
Altã datã, a plimbat prin faþa uºilor
deschise ºi a elevilor ieºiþi în pauzã, o cioarã
moartã, cu ghearele crispate, pe care i-o
agãþaserã de cordonul paltonului, bãieþii de
la „D”. Au avut decenþa de a o desprinde pe
coridorul ce ducea la cancelarie. Ce cruzi
sunt elevii atunci când gãsesc o „verigã
slabã”!
Dl. Octavian Grigorescu a continuat sã
ne înveþe limba lui Puºkin. Era o tânãrã
„figurã”. La lucrãrile de control, aºezat la
catedrã, deschidea un ziar în spatele cãruia
dispãrea cu totul. Cred cã era un domn
delicat care, ori voia sã înþelegem cã are
deplinã încredere în noi, ori se jena sã fie
pus în situaþia de a descoperi o eventualã
fraudã. Cu alte cuvinte, se jena de ne-jena
noastrã.
Când ne-am mutat la ªcoala nr.1, în
clasa a VII-a, am intrat pe mâinile altor
profesori, astfel cã la „Istorie” am învãþat cu
d-na Clemansa Iordan. Aici trebuie sã
povestesc cum la sfârºitul unei ore mi-a
cerut s-o însoþesc pe culoar ºi mi-a spus sec,
fãrã a mã privi: „spune-i mamei cã peste
douã zile va fi judecat tata”. Pânã atunci,
frecvent, dupã ce nota absenþii, la prima
miºcare pe care o fãceam în bancã, se auzea:
„Teodoru, ieºi afarã!”
Astfel, probabil, se desolidariza oficial
de un „element” ce provenea dintr-o familie
de „duºmani ai poporului” (aºa scrie pe
biletul de liberare al Tatei: TG (temniþã
grea) — activitate intensã contra clasei
muncitoare. Sintagma ce ne-a adus atâta
nenorocire, ar merita sã ne facã sã râdem,
cãci Tata era un om paºnic). Comisionul
încredinþat mie aratã cã neoficial d-na
profesoarã (soþie de preot), avea alte
sentimente, dar... dar m-am rãzbunat!
În ultima sãptãmânã de curs a clasei a
XI-a, la ora de istorie a severei d-ne Iordan,
a asistat ºi o pisicã rãtãcitã prin ºcoalã. Cu
toatã strãdania colegelor din jur, pisica a
stat cuminte, dar la zgomotul soneriei s-a
speriat ºi a zbughit-o pe uºã pe lângã
picioarele d-nei — prea surprinsã pentru a
mai reacþiona. A fost preluatã de Dan
Tâlvan de la „D” ºi pisica a mai fãcut ºi o orã
de dirigenþie cu aceeaºi d-nã Iordan, care
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n-a sesizat colectivul lãrgit al clasei.
Cât despre „Istorie”, învãþam una
fragmentatã, ciunþitã (dar predatã dupã
scheme clare, ordonate ºi concise). Se iscau
ºi în familii „conflicte” între generaþii,
dispute de genul: „Cum sã nu ºtii nimic
despre N. Iorga?!”. Rãspuns: „Dacã era aºa
de «mare», ne spunea ºi nouã la ºcoalã!”.
Despre cum „trebuia” predatã istoria, iatã o
evocare a colegului nostru Ion Strãtilã, care
adaugã galeriei ºi alte tablouri ale dascãlilor
noºtri.
***
La sugestia Doinei Teodoru încerc o
întoarcere în timp pentru a aduce în
actualitate câteva gânduri ºi întâmplãri din
timpul liceului, având în prim plan câþiva
din dascãlii de referinþã ai ºcolii bârlãdene
ºi, îndrãznesc sã spun, nu numai.
Înainte de a relata întâmplãrile, doresc
sã înþelegeþi cã aprecierile mele, pretenþios
spus moralizatoare, asupra tâlcului
acestora, poartã pecetea unuia pentru care
anii de liceu au reprezentat cea mai
luminoasã ºi mai bogatã în acumulãri
perioadã a formãrii sub toate aspectele.
De aceea, rog cititorul — dacã se va
gãsi vreunul — sã ierte subiectivismul
relatãrii.
Încã ceva: eu am „fãcut” liceul în douã
instituþii ºi trei localuri: la fosta ºcoalã
pedagogicã „N.Roºca-Codreanu”, un an, la
liceul „Gh. Roºca-Codreanu” — un an ºi
jumãtate ºi ultimul an ºi jumãtate la
„Complexul ªcolar” de la marginea
oraºului.
Aº fi fericit dacã prin modul în care voi
povesti întâmplarea am sã reuºesc sã scot în
evidenþã marile calitãþi intelectuale ºi
pedagogice ale profesorilor noºtri ºi
impactul acestora asupra tinerilor care se
pregãteau sã intre în viaþã.
Încep cu evocarea unui dascãl provenit
din perioada interbelicã, produs al
învãþãmântului universitar, „furnizor” al
unor personalitãþi de mare prestigiu, cum
ar fi academicienii Stoilow, Moisil,
Vrînceanu etc.
E vorba de domnul Gheorghe Gâlcã,
poreclit de noi simplu „Moº Ghiþã” — omul
pe care nu te puteai supãra niciodatã.
O orã de fizicã se împãrþea,
matematic, în douã pãrþi: una aferentã
obiectului respectiv, cealaltã aferentã unor
sfaturi de viaþã, colorate cu date ºi exemple
care constituiau sarea ºi piperul orei, cum
ar fi de exemplu: Care este deosebirea între
România ºi Elveþia? Rãspunsul era
nãucitor: Consumul de sãpun pe cap de
locuitor care era, evident, în favoarea
Elveþiei.
Sau: Care este cauza îmbolnãvirii de
stomac a românilor? Simplu: Nu se mestecã
(în ceaun) mãmãliga dupã regulã. Regula lui
„Moº Ghiþã”, învãþatã pe când era elev la

internat ºi fãcea de serviciu la bucãtãrie,
era: 300 de melesteie.
Avea sistemul sãu absolut original de a
pune note: scotea la tablã 3-4 elevi cu
caietele în care aveau rãspunsul la
întrebãrile recapitulative de la sfârºitul
capitolului. (Teme fãcute acasã deci,
teoretic, toate de nota maximã care putea fi
5 sau 10 — dupã cum era sistemul de
notare).
Dupã ce fiecare din cei ascultaþi citeau
din caiet, notele erau puse dupã valoarea
elevului stabilitã de „Moº Ghiþã” dupã
reguli numai de dânsul ºtiute.
În final, o întâmplare hazlie, dar cu o
adâncã semnificaþie:
La o orã de fizicã (eram în clasa a
IX-a), domnul profesor îl surprinde pe
elevul Ignat fãcându-ºi tema la limba
românã. L-a luat de urechi, i-a tras ºi o
palmã ºi i-a spus: „Nu te-am bãtut pentru cã
nu erai atent la orã, ci pentru cã ai fãcut
greºeli de ortografie”.
Un alt profesor cãruia îi port un adânc
respect — dincolo de calitãþile sale
profesionale ca profesor de chimie ºi,
conjunctural, de ALA, este domnul Traian
Nicola.
Domnul Nicola, de o exigenþã
proverbialã legatã de obiectul numit chimie,
a avut darul de a sãdi în conºtiinþa multora
dintre noi aplecare spre cunoaºtere a tot ce
a creat omenirea în artã, culturã, muzicã
etc.
Rãmân de neuitat lecþiile-concert cu
simfoniile lui Beethoven — cu exemplificãri
de pe plãci „Odeon” la un patefon cu o
vechime respectabilã. De asemenea,
montarea în calitate de producãtor ºi
regizor a douã piese de teatru „Patriotica
Românã” ºi „Jocul de-a vacanþa”, care au
avut succese de necontestat ºi care au
contribuit la cimentarea unei prietenii de
duratã ºi cu o sensibilitate aparte între
„actori”, dintre care amintesc pe Nicuºor
Creþu, Marlena Tiron, Magda Munteanu,
Mihai Daraban, Nicu Mihai, ªtefan Moraru
º.a.
Din pãcate, faptul cã teritorial am fost
departe, nu mai ºtiu prea multe despre
domnul Nicola, decât cã s-a implicat în
realizarea unui proiect foarte ambiþios ºi de
foar te bunã calitate referitor la
personalitãþile bârlãdene.
Am însã convingerea fermã cã toate
generaþiile de liceeni din Bârlad s-au
bucurat de faptul de a-l avea ca dascãl ºi
prieten pe domnul Traian Nicola.
Una dintre cele mai pitoreºti figuri de
profesor era domnul Velicu, care preda
ºtiinþele naturii.
Profesor, cred, fãrã egal în domeniul
sãu, rãmâne în mintea mea ca un veºnic
nonconformist prin atitudinea sa, prin
modul de a se îmbrãca ºi prin originalitatea
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de apreciere. Aº aminti un episod antologic
de încheiere a unei medii trimestriale (sau
pe un pãtrar?) colegului nostru Hotnog, o
figurã la fel de pitoreascã.
Pe scurt, întâmplarea s-a derulat
astfel: Domnul Velicu a adus tezele pentru a
trece notele în catalog. Ajungând la Hotnog,
declamã, ritos: „Hotnog, nota 4. Cu un doi ºi
un trei la oral, hai: media 5”. Domnul Velicu
nu a uitat sã precizeze cã acest calcul
original pânã la absurd, includea de fapt
„bonusul” acordat lui Hotnog care recoltase
frunze de dud pentru hrana viermilor de
mãtase de la liceu, activitate gestionatã de
domnul profesor.
Aº vrea sã aduc un pios omagiu ºi
domnul profesor Constantin Parfene, plecat
destul de curând dintre noi. Omagiul este
datorat dascãlului perfect care a fost
domnul Parfene, în sensul cã niciodatã nu sa limitat în predarea lecþiilor la a ne expune
ceea ce conþinea manualul sau programa
ºcolarã.
Domnul Parfene aducea întotdeauna
completãri care fãceau mult mai uºor de
înþeles teoria literaturii sau creiona, cu
elemente de istorie sau de cancan, viaþa ºi
activitatea vreunui scriitor. Nu pot uita cã
atunci când discutam, spre exemplu, de
dramaturgia contemporanã, domnul
Parfene ne aducea, pentru a înþelege
mesajul unei piese, argumente ºi puncte de

vedere din cronicile dramatice istorice sau
de actualitate.
Mare om, mare caracter!
Sigur, cele câteva exemple nu au
epuizat pleiada formidabilã de dascãli care
ne-au luminat calea spre devenire ca
oameni. Aº enumera, între mulþi alþii, pe
domnul Ionescu (matematicã + directorul
liceului), doamna Mãrgineanu (limba
românã), doamna Bãlan (limba francezã),
domnul Chicu (fizicã), domnul Cuþui
(educaþie fizicã).
Fiindcã subiectul nostru se referã la
impactul anilor de liceu asupra formãrii
personalitãþii noastre ºi a deschiderii cãtre
înþelegerea a ceea ce se petrecea în þarã ºi în
lume, aº dori sã amintesc o întâmplare care,
dincolo de ºocul pe care l-am resimþit, a avut
darul sã mã facã sã fiu preocupat de a
pricepe ce se întâmpla în România atunci ºi
de a gândi la soluþii de schimbare a ceea ce
era strâmb.
Concret, despre ce este vorba?
Eram în clasa a XI-a. La sfârºitul unui
trimestru ni s-au adus tezele la Istoria
României. La trecerea notelor în catalog cu
nelipsitele comentarii, când a ajuns la
Octavian Stoica — Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace! —, doamna profesoarã a
spus: „Stoica, tu ai fãcut o tezã foarte bunã,
dar din pãcate nu-þi pot pune decât nota 4.
Am impresia cã te-ai inspirat din niºte surse

vechi, neconforme cu manualul”. Tavi
(Þuca) Stoica era un perpetuu revoltat. ªi-a
apãrat teza. N-a avut nici o ºansã, cu tot
regretul ºi (îndrãznesc sã afirm acum, dupã
aproape 50 de ani) groaza de care era
cuprinsã doamna profesoarã.
Noi ceilalþi eram înlemniþi. Cred cã am
avut curajul sã întreb „ªi care este adevãrul
istoric?”. Doamna profesoarã n-a avut
puterea sã rãspundã.
De notat: manualul de istorie era
semnat de un semidoct ilegalist numit
Mihail Roller.
Întâmplarea de mai sus are tragismul
sãu, dar a fost precedatã de o alta, cu mult
mai tragicã. Un distins profesor de istorie,
dl. Luca, a avut neinspiraþia ca într-o zi sã se
aºeze, în eleganta cancelarie a Complexului
ºcolar, pe un scaun (de fapt un adevãrat jilþ)
a cãrui „proprietate” a fost revendicatã de o
persoanã care ºtia ruseºte de la mama
de-acasã ºi pentru asta preda limba rusã în
România. La revendicarea exprimatã de
doamna respectivã, domnul Luca a spus:
„Aºa sunteþi voi, ruºii ãºtia. Nimic nu vã
ajunge”. A doua zi a dispãrut ºi a murit în
puºcãrie.
Ion Strãtilã,
Promoþia 1960
- va urma -

Diana Stoica

Semne poetice. Valea în imaginarul poetic eminescian
— urmare din numãrul trecut —
Valea, în proza eminescianã, - dimensiune a
temporalitãþii mitice
În prozã, valea are un rol esenþial în perceperea lumii
de sensuri întemeiate mitic, coexistând cu alte imagini artistice
care-i definesc statutul ontologic. Astfel, în Cezara, Insula lui
Euthanasius apare ca un tãrâm paradiziac, valea instituindu-se aici
ca spaþiu al asumãrii, al acceptãrii condiþiei fiinþei umane — „lumea
mea este o vale” — ,ieºitã din profan ºi integratã unei lumi pusã sub
semnul esenþei.
Prin perceperea pãmântului ca în prima zi a creaþiei, se
re-creeazã de fapt lumea, gest iterativ care asigurã „trãirea” mitului:
„<<Trãind>> miturile, interpreteazã Mircea Eliade, ieºim din
timpul profan, cronologic, ºi pãtrundem într-un timp calitativ
diferit, un timp <<sacru>>, deopotrivã primordial ºi recuperabil la
infinit” (Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Bucureºti, Editura
Univers, 1978, p.18). Un spaþiu refuzat lumescului, insula
reprezentând un hiatus între lumea sacrã ºi lumea fenomenalã,
ascunde, îndãrãtul unei naturi geologice impresionante („stânci
nepãtrunse”, „urieºeºti”) o lume în starea de facere, imagine care sar traduce ca o „eternã reîntoarcere” la atemporalitatea miticã:
„Lumea mea este o vale, încunjuratã din toate pãrþile de stânci
nepãtrunse cari stau ca un zid dinspre mare, astfel încât suflet de om

nu poate ºti acest rai pãmântesc unde trãiesc eu. Un singur loc de
intrare este — o stâncã miºcãtoare ce acoperã mãiestru gura unei
peºtere care duce pân-înlãuntrul insulei. [… ] De jur împrejur stau
stâncile urieºeºti de granit, ca niºte pãzitori negri, pe când valea
insulei, adâncã ºi de sigur sub oglinda mãrei, e acoperitã de snopuri
de flori, de viþe sãlbatice, de ierburi nalte ºi mirositoare în care coasa
n-a intrat niciodatã. ªi deasupra pãturei afânate de lume vegetalã se
miºcã o lume întreagã de animale”. (O. VII,121)
Multitudinea imaginilor simbolice matriciale dezvoltã
intuiþiile mitice ale lui Eminescu. Astfel, valea, imagine-simbol a
fiinþãrii (în poezia care trateazã tema naºterii universului, este unul
din elementele esenþiale ale genezei), se circumscrie acestui decor
geologic colosal, fiind asociatã adâncului ºi, în acelaºi timp, apei,
vãzutã ca materie primordialã, oglindã a lumilor terestre ºi
cosmice.
Adâncul vãii îºi defineºte substanþa prin raportare la
înãlþimea stâncilor, „stânci urieºeºti de granit”, miºcare orientatã
în sus, cu deschidere spre înalt, iar granitul, rocã primordialã în
viziunea lui Goethe, materie a duritãþii care „sfideazã orice
pãtrundere, orice scrijelare, orice uzurã”(Gaston Bachelard,
Pãmântul ºi reveriile voinþei, Bucureºti, Editura Univers,1998,
p.154) , sugereazã perenitatea materiei geologice.
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Muntele, sugestie a duritãþii, a absolutului, este
raportat la vale ca forme de recuperare a materiei primordiale. În
nuvela Sãrmanul Dionis, Dionis este transpus, prin intermediul
visului, într-un peisaj edenic: „munþii cu fruntea încununatã de
codri, cu poalele pierdute în vãi cu izvoare albe” (O. VII, 100), munte
ºi vale împlicând o simbolisticã a verticalitãþii, primul termen,
orientat în sus, îºi confirmã esenþa prin ideea transcenderii, celãlalt
în jos, este pus în legãturã cu adâncul, ambele imagini pãstrând
însemnele miticului.
Revenind la imaginea insulei, existenþa acesteia implicã
elementul acvatic. Imaginea lacului, în care curg patru izvoare,
trimite la cele patru fluvii care ies din Eden, udând ºi înconjurând
universul locuibil ºi care semnificã universul în totalitatea lui (Jean
Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicþionar de simboluri, Vol. 3,
Bucureºti,Editura Artemis, 1993,p. 30): „În mijlocul vãii e un lac în
care curg patru izvoare cari ropotesc, se sfãdesc, rãstoarnã pietricele
toatã ziua ºi toatã noaptea. E o muzicã eternã în tãcerea vãraticã a
vãiei.” (O. VII, 121). Miºcarea este inversã, de întoarcere într-un
timp ºi spaþiu arhetipal, încãrcate de armonie, cu întemeiere pe
principiul muzical, consubstanþial naturii sacrului.
Valea — imagine a universului copilãriei
Din perspectiva acestei direcþii de semnificare, semnul
poetic vale se constituie în imagine a întoarcerii spre
temporalitatea copilãriei, prin intermediul visului, semn al ieºirii
din fenomenal „Atunci i se nãzare un vis frumos” (O. IV, 318) ºi al
redescoperirii dimensiunii sacrului de cãtre fiinþa umanã, prin
înþelegerea limbajului lumii: „Colo în depãrtare e valea lui natalã, /
Cu codrii plini de umbrã cu râpe fãrã fund, / Unde izvoarã albe
murmurã cu sfialã / ªi scapãr-argintie lovindu-se de prund” (O. IV,
318) ºi prin retrãirea iubirii care face posibilã armonizarea fiinþei
umane cu fiinþa lumii: „De-aceea însã ar vrea încã odatã / Sã vadã
lunca verde, departe valea-n flori, / Unde ades de braþu-i în noaptea
înstelatã, / ªedea pe stânca neagrã, spunându-i ghicitori” (O. IV, 320).
Valea — expresie a limbajului firii
Cu semnificaþii din sfera naturii terestre, semnul poetic
vale relevã imaginea unei naturi învestitã cu atribute umane,
dezvoltând ideea de armonie absolutã a lumii. Pe fondul asigurãrii
condiþiei de iubire, valea se constituie în spaþiu de rezonanþã a
limbajului firii, manifestat prin muzicalitatea provocatã de sunetul
clopotului care relevã dimensiunea sacrului: „De departe-n vãi
coboarã tânguiosul glas de clopot” (O. I, 76) sau de sunetul cornului,
încãrcat de melancolie, care asigurã dezmãrginirea fiinþei umane,
prin iubire, ºi armonizarea ei cu fiinþa lumii: „Se tot duc, se duc
mereu, / Trec în umbrã, pier în vale, / Iarã cornul plin de jale / Sunã
dulce sunã greu. // Blându-i sunet se împarte / Peste vãi împrãºtiet, /
Mai încet, tot mai încet / Mai departe … mai departe … ” (O. I, 104).
Ca element geografic, valea, în raport de
complementaritate cu muntele, introduce armonia muzicalã,
afirmatã de elementul primordial aer, expresie a unei stãri
sufleteºti determinatã de iubire: „Iar aeru-n munte, în vale
vibreazã / De tainici oftãri” (O. I, 4); (var. „Iar aeru-n munte, în
vale vibreazã / De cânt ºi de-amor”) (O. I, 248) sau, încãrcatã de
muzicalitate, prin refractarea undelor sonore provocate de acvatic,
valea devine spaþiu al armonizãrii iubirii: ,,Hai în codrul cu
verdeaþã, / Und-izvoare plâng în vale, / Stânca stã sã se prãvale / În
prãpastia mãreaþã” (O.I,54).
Într-o contopire absolutã a terestrului cu cosmicul,
sintagma poeticã valea cu izvoare trimite la o naturã armonicã,
originarã: ,,ªi cuminþi frunzele toate îºi comunicã misteruri. /
Surâzând, clipind ascultã ochii d-aur de pe ceruri, / Crenge rele
imiteazã pân' ºi zgomotul de guri / A cãrãrilor pierdute de valea cu
izvoare”(O.IV,120), imaginea cãrãrilor pierdute constituindu-se în
semn al inaccesibilului, al izolãrii a douã lumi — fenomenalã ºi
miticã - , limbajul lumii oferindu-se înþelegerii doar fiinþei poetice:
,,Cine are-urechi s-audã ce murmur gurile rele / ªi vorbareþele valuri ºi
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prorocitoare stele”(O.IV,120).
Valea — expresie a dimensiunii
naþionale
Termenul vale în relaþie cu plai, defineºte coordonata
dimensiunii naþionale, este „spaþiul mioritic” strãbãtut de sunetul
buciumului ce cheamã la luptã fiinþa istoricã: „Când buciumul sunã
/ În vãi ºi pe plai / ªi oastea s-adunã / Cãlare pe cai” (O. IV, 545)
sau spaþiu al durerii copleºitoare a fiinþei naþionale: „Durere-i
pretutindeni, durerea se rãsfrânge / În valea ºi Carpatul ce-i
românesc pãmânt”(O. IV, 54). Definitoriu pentru spiritualitatea
româneascã, spaþiul „ondulat” (L. Blaga) vale-munte este element
esenþial al împlinirii fiinþei poetice, prin comunicare ºi armonizare
cu fiinþa lumii: „O, munþi ºi vãi profunde, oh ! daþi-mi pentr-un nume
/ Sublima voastrã voce, cã-i trist sufletul meu” (O. IV, 56).
Prezenþa muzicii, înzestratã cu funcþie ontologicã,
reprezentatã prin componente ce þin de dimensiunea spiritualã a
poporului român — fluierul, buciumul, doina — , alãturi de
elementele constituente ale universului, ilustrate prin pãmânt, foc,
aer, sugereazã armonizarea ipostazei istorice a fiinþei umane cu
fiinþa cosmicã: „ªi muzica românã chemând din munþii-n nouri, /
Din stelele cãzânde, din vãile-n ecouri, / Din brazii ce suspinã l-a
iernii vijelie, / Din fluierul cel jalnic, din buciumu-n câmpie, /
Chemând doina românã… românu-n trecut mare e mare-n viitor !” (O.
IV, 463).
În instituirea unei lumi mitice, sub lumina lunii,
încãrcatã de vrajã: ,,ªi vãile sunt / În aburi de-argint / Pierdute-ntral doinelor ºuier / Din fluier”(O.IV,96) se trimite la o temporalitate
sacrã. În crearea atmosferei pastorale: ,,Scârþie-n vânt cumpãna de
la fântânã, / Valea-i în fum, fluere murmurã-n stânã”(O.IV,100;
O.I,231) valea în fum, alãturi de alte elemente ale urcãrii — dealul,
apele care izvorãsc din fântâni, salcâmul, casele urcã în lunã streºini
vechi, stelele se nasc - sugereazã permanenta aspiraþie spre absolut,
într-o contopirea absolutã a dimensiunii terestre cu cea cosmicã.
În prima variantã a poemului dramatic Mureºanu, pe
fondul tensiunii dintre fiinþa poeticã ºi lume, imaginea vãii se
constituie în expresie a neîncrederii în dimensiunea creatoare a
poetului orfic: „O, ºi din calea care conduce-n trista vale, / Unde nu
mai pãtrunde ecoul lirei tale, / De-acolo nu se-ntoarce nici om, nici
naþiune !” (O. IV, 473). Atingerea armoniei sferelor asigurã
încrederea fiinþei poetice în capacitatea sa de a salva, prin cântec,
fiinþa istoricã a poporului român: „O datã încã-n viaþã sã mã-nec în
luminã; / Sã caut armonia a sferelor seninã / În inima-mi zdrobitã…
ºi-apoi sã mor… sã mor” (O. IV, 475).
Prin raportare la temporalitatea istoricã, valea
marcheazã ieºirea din spaþiul luptelor militare:,,De din vale de
Rovine / Grãim, Doamnã, cãtrã Tine”(O.I,149), scrisoarea fiului de
domn ,,celebrând, în simetrii folclorice, motivul consubstanþialitãþii
fiinþei umane ºi a fiinþei naturii”(Ioana Em. Petrescu, Op. cit., p.
149): ,,Te-am ruga, mãri, ruga / Sã-mi trimiþi prin cineva / Ce-i mai
mândru-n valea Ta: / Codrul cu poenele / Ochii cu
sprâncenele”(O.I,149).
Bibliografie:
Opera lui Mihai Eminescu.
Mihai Eminescu,Opere (Ediþie criticã întemeiatã de Perpessicius ºi
continuatã de P. Creþia ºi D. Vatamaniuc):
vol. I, Fundaþia pentru Literaturã ºi Artã „ Regele Carol II”,
Bucureºti, 1939;
vol. II, Fundaþia Regalã pentru Literaturã ºi Artã, Bucureºti,
1943;
vol., IV, Editura Academiei Republicii Populare Române,
Bucureºti, 1952;
vol., VII, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureºti, 1977.

Lucrare realizatã în contextul Grandului Dicþionar Limbajul
poetic eminescian, care se realizeazã la Facultatea de Litere a Univ.
“Al.I. Cuza” Iaºi, coordonat de prof. univ. D. Irimia.
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Mihai Boholþeanu

George Paul Sandachi, Dan Hadîrcã, “Prinþul George Valentin Bibescu.
Biografia unui cãlãtor”, Editura Vivaldi, Bucureºti, 2005
“Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer” (p.210)
Nepot ºi moºtenitor al domnitorului
Gheorghe Dimitrie Bibescu, prinþul George
Valentin a fost unul dintre pionierii
Aeronauticii Române, alãturi de Aurel
Vlaicu, Traian Vuia (centenar 2006) ºi
Henri Coandã.
Douã evenimente aviatice petrecute în
1909, l-au determinat sã urmeze printre
primii din lume o ºcoalã de pilotaj în
Franþa: zborul aviatorului francez Louis
Blériot peste Canalul Mânecii ºi
demonstraþiile aeriene ale aceluiaºi
precursor al zborului deasupra
Hipodromului Bãneasa. Creeazã în acelaºi
an ªcoala de pilotaj de la Cotroceni iar în
1912, sesizând avantajele aduse armatei
române de cãtre aviaþie, înfiinþeazã Liga
Naþionalã Aerianã (cu ºcoala de pilotaj la
Bãneasa).
Dupã realizarea României Mari,
prinþul G.V. Bibescu a depus mari eforturi
pentru înfiinþarea aviaþiei civile ºi a
turismului aerian, punând bazele
Aeroclubului Regal Român (1923). În 1930
a fost ales preºedinte al F.A.I. (Federaþia
Aeronauticã Internaþionalã), ulterior fiind
reales de nouã ori.
Aºa cum se precizeazã ºi în Cuvânt
înainte, cartea semnatã de comandor
George Paul Sandache (directorul Muzeului
Aviaþiei ºi prezentator al documentarului
dedicat lui G.V. Bibescu pe postul B1 TV) ºi
de Dan Hadîrcã, este “o lucrare de pionierat
in istoriografia româneasca”, rod al unor
studii îndelungate la Muzeul Aviaþiei, în
arhivele militare, civile ºi particulare,
urmãrind “sã prezinte marelui public ºi
specialiºtilor o imagine de ansamblu a
rolului pe care l-a avut G.V.Bibescu la
apariþia ºi dezvoltarea aviaþiei române, la
afirmarea prestigiului acesteia pe plan
internaþional.” Alãturi de Aurel Vlaicu,
Traian Vuia ºi Henri Coandã, se cuvine sã
pãstrãm în amintire ºi pe cel al prinþului
George Valentin Bibescu (1880-1941).
În Cuvântul autorilor, se realizeazã
încadrarea în epocã a personajului central
al cãrþii, perioada apariþiei avionului ºi a
fraþilor Wright, menþionându-se
necesitatea includerii lui G.V. Bibescu în
enciclopedii, alãturi de alþi promotori ai
aviaþiei, precum Roland Garros sau
Charles Lindbergh. Meritele sale sunt
incontestabile ca pionier al aeronauticii,
preºedinte F.A.I. timp de 11 ani ºi ca
promotor al aviaþiei sportive moderne.
Cartea, al cãrei stil este alert ºi
captivant, aduce informaþii deosebit de
interesante ºi inedite. Astfel, cei pasionaþi
de genealogii aflã cã unul dintre unchii lui

G.V.B., Alexandru, a fost cãsãtorit cu
Elena, fiica celebrului om politic,
Manolache Costache Epureanu, familia
aflându-se printre prietenii lui Marcel
Proust. Primul ºi al treilea fiu al
domnitorului Gheorghe Bibescu, Grigore
Gheorghe ºi Gheorghe George (tatãl lui

G.V.Bibescu), au fost absolvenþi ai ºcolii
militare de la Saint-Cyr. Ultimul participã la
expediþiile armatei franceze în Mexic între
1862-1863, în Algeria în 1867 ºi la rãzboiul
franco-prusac dintre 1870-1871, având un
comportament eroic în bãtãlia de la Sedan.
Memoriile sale privind luptele corpului
expediþionar francez în Mexic, apãrute la
editura Plon în 1887, vor fi elogiate de
ziarul “Le Figaro” ºi onorate cu primirea în
Academia de Arme din Paris. Un alt unchi,
Nicolae, moºtenitorul palatului de la
Mogoºoaia, ajunge adjutant al generalului
francez Tronchu ºi se cãsãtoreºte cu
nepoata de fiu a mareºalului Ney.
Nãscut la 3 aprilie 1880, George
Valentin Bibescu are din copilãrie interes
pentru mecanicã ºi zbor. În 1902 se
cãsãtoreºte cu Martha Lahovari. Aºa dupã
cum se precizeazã în capitolul IV al cãrþii,
“George Valentin Bibescu, prin moºtenirea
spiritualã ºi educaþie este un român
european. El face parte din falanga de tineri
boieri cu viziuni progresiste, dispuºi sã
cheltuiascã averile familiilor sau propriile
moºteniri pentru a face din Regatul
României o þara europeanã. Prinþul va fi
promotorul introducerii celor mai noi

invenþii în domeniul locomoþiei:
automobilul ºi aerostatul, ulterior avionul”.
Parcurge astfel cu automobilul traseul
Geneva-Bucureºti (1901), participã la cursa
automobilisticã Paris-Pau (1902), se
împrieteneºte cu fraþii Louis ºi Marcel
Renault ºi cu Louis Blériot. La înfiinþarea
Automobil Clubului Român în 1904, este
ales preºedinte. În aceeaºi perioadã
cumpãrã din Germania un balon pe care îl
aduce în þarã, dându-i numele de
“România”. În 1905 pleacã în misiune cu
automobilul sãu în Persia. În 1907, la Paris,
prinþul este o prezenþã deja obiºnuitã a
terenurilor unde se fac încercãri de zbor cu
diverse aparate, îl întâlneºte pe Traian
Vuia. Tot la Paris, Martha Bibescu
cunoaºte succesul în literaturã. În 1908
GVB asistã la Le Mans la încercãrile de zbor
ale americanilor Orvil ºi Wilbur Wright.
Aeroclubul Franþei va acorda brevete de
pilot primilor piloþi din lume, printre care
nr.1, Blériot, nr.14 ºi 15 fraþii Wright, nr. 20
George Valentin Bibescu. În 1909,
G.V.Bibescu aflã cã prietenul sãu Louis
Blériot a traversat cu avionul Canalul
Mânecii. În acelaºi an îl invitã la Bucureºti
pentru demonstraþii de zbor în cadrul
primului miting aviatic din România
prefaþat de o prezentare a experienþelor
sale, la Ateneul Român, în prezenþa
prinþului Ferdinand ºi a principesei Maria.
Din paginile cãrþii mai aflãm cã în
august 1911 realizeazã un zbor de 1000m pe
mare, la Constanþa, apoi în septembrie,
prima traversare a Dunãrii de cãtre un pilot
român, între Giurgiu ºi Rusciuc. În
noiembrie acelaºi an intrã în posesia
palatului de la Mogoºoaia, ctitorie a lui
Constantin Brâncoveanu, la porþile
Bucureºtiului, pe care i-l oferã Marthei
Bibescu. În 1912 se organizeazã, ca ºi în alte
þãri, Liga Naþionalã Aerienã cu sediul la
Bãneasa, al cãrei vicepreºedinte va fi
prinþul Bibescu; tot în acelaºi an, devine
ofiþer al Legiunii de Onoare, drept rãsplatã
pentru eforturile depuse în relaþiile dintre
Franþa ºi Regatul României. În 1914 numele
lui G.V.Bibescu se aflã în fruntea listei celor
ce solicitã, într-o scrisoare adresatã
baronului Pierre de Coubertin, preºedintele
Comit etul Int er naþional Olimpic,
recunoaºterea constituirii Comitetului
Olimpic Român. În acelaºi an cunoaºte pe
aviatorul Roland Garros, primul pilot care
traversase Mediterana în 1913.
În 1925 se crease societatea Industria
Aeronauticã Românã (I.A.R.), cu capital
mixt româno-francez, iar in 1927, la Braºov,
se inaugureazã fabrica I.A.R.; la festivitate
participã ca invitaþi Blériot ºi Bibescu. În
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1930, prinþul Bibescu este ales preºedinte al
Federaþiei Aeronautice Internaþionale. În
anul urmãtor participã la un raid aviatic
Paris-Saigon, din pãcate întrerupt de un
accident în India. Nu se descurajeazã ºi
organizeazã în acelaºi an, la Mogoºoaia,
Conferinþa internaþionala a miniºtrilor
aerului (Anglia, Italia, Germania ºi
România).
La Conferinþa Federaþiei Aeronautice
Internaþionale din 1933, prezidatã de
G.V.Bibescu, este acordatã medalia de aur
unor importante personalitãþi
internaþionale ale aviaþiei timpului, printre
care Amelia Earhart (prima traversare a
Oceanului Atlantic de cãtre o femeie pilot,
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în 1932, la 5 ani dupã Charles Lindbergh ºi
cea care a încercat înconjurul lumii în 1937
în cadrul “Cupei Bibescu”, dispãrând în
Oceanul Pacific). Tot în 1933 prinþul
Bibescu realizeazã un raid aerian în Africa,
iar în 1934, cu ocazia congresului FAI de la
Washington, viziteazã Langley Field, scena
primelor încercãri aeronautice ale fraþilor
Wright, se întâlneºte la Casa Alba cu
preºedintele Roosevelt, apoi cu Charles
Lindbergh.
În iunie 1936, la Mogoºoaia, primeºte
vizita celebrului pilot ºi scriitor francez
Antoine de Saint-Exupéry.
În iulie 1938, americanul Howard
Hughes realizeazã turul lumii în 3 zile, 19

ore, 24 de minute ºi intrã în istorie fiind
câºtigãtorul Cupei Bibescu.
Cartea, apãrutã în colecþia “Destine ºi
pasiuni” a editurii “Vivaldi”, are o deosebitã
valoare documentarã, dovedind un efort
deosebit în cercetarea multor resurse
(arhive militare, civile ºi particulare),
“lucrare de pionierat în istoriografia
româneascã, redactatã cu multã pasiune...
urmãrind prezentarea rolului pe care l-a
avut George Valentin Bibescu în apariþia ºi
dezvoltarea aviaþiei române, la afirmarea
prestigiului acesteia pe plan internaþional”,
dupã cum afirmã ºi autorul prefeþei cãrþii,
profesor dr. Vasile Avram.

Vasile Turculescu

ESOP REBUSIST !
Cine-ar fi crezut cã înþeleptul Esop, care a dãruit lumii atâtea
pilde ºi fabule pline de profundã judecatã umanã, a fost ºi un
veritabil rebusist? Cu toate acestea, nu se putea ca spiritul lui sã

nu atingã ºi aceastã zonã ascuþitã ºi sclipitoare a gândirii, ceea
ce, de fapt, a ºi demonstrat din plin într-una din neobiºnuitele lui
poveºti ºi întâmplãri în care, pentru a câta oarã? îl întrecea pe
filozoful Xantos, stãpânul sãu.
Aceste pilde ºi povestiri esopiene ne vin din cele mai
îndepãrtate timpuri, iar despre autorul lor nu se ºtie mãcar dacã
a existat cu adevãrat încât nici numele nu i s-a pãstrat, fiindcã
Esop este numai o poreclã, însemnând „negru”.
Dar povestirile înþeleptului Esop, ca o dãinuire din
antichitate, continuã sã fie citite ºi astãzi. Esopia a fost
tãlmãcitã în româneºte pe vremea lui Brâncoveanu, aºa cã este
cunoscutã ºi la noi de aproape trei veacuri.
Dar, sã revenim la povestirea pe care o reproducem din
Esopia, publicatã în „Biblioteca pentru toþi”, nr.16 din anul 1960,
ediþie revãzutã ºi îngrijitã de Mihail Sadoveanu:
„Dupã vreo câteva zile, Xantos luând dupã sine pe Esop,
s-au dus la mormânturi ºi cetea scrisurile cele de pe copârºaie,
iar Esop vãzând pe o piatrã literele acestea: A, B, D, O, E, T, H, le
aratã lui Xantos, întrebându-l de poate dezlega ce înseamnã ele;
ºi cercetându-le Xantos n-a putut desluºi înþelesul lor ºi ºi-a
mãrturisit astfel nesþiinþa. Atunci Esop îi zise:
- Stãpâne! Dacã prin aceste litere þi-oi arãta comoara, cu ce
mã vei dãrui?
Xantos îi zise:
- Crede-mã, îþi voi da slobozenia ºi aurul pe jumãtate.
Esop se depãrtã atunci patru paºi mai înapoi de la cea
scripturã ºi sãpând acolo a gãsit comoara, pe care a dat-o
stãpânului sãu, zicându-i:
- Dã-mi, ceea ce mi-ai fãgãduit, cãci iatã comoara.
Iar Xantos îi zice:
- Nu-þi dau pânã ce nu-mi vei spune mai întâi ºi înþelesul
literelor prin care s-a putut dovedi comoara, cã a ºti aceasta mai
de preþ este mie decât comoara.
ªi Esop zise:
- Cel ce a îngropat aceastã comoarã aici, ca un om învãþat, a
sãpat ºi aceste litere care spun: „A, apobas — adicã mergi înapoi;
B, bemata — paºi; D, desara — patru; O, orixas — sãpând; E,
eureseis — vei gãsi; T, tesauron — comoara; H, hrision — de aur.
Xantos îi zise:

- Fiindcã eºti aºa de dibaci ºi deºtept, nu vei cãpãta
slobozenia.
Iar Esop zise:
- Voi da de ºtire, stãpâne, împãratului vizantinenilor, cãci
pentru el a fost pusã aceastã comoarã.
- ªi de unde ºtii aceasta? zise Xantos.
- Din litere — rãspunse Esop — fiindcã acestea spun aºa: „A,
apodos — dã înapoi; B, basilei — împãratului; D, Dionisio —
Dionisie; O, on — care; E, eures — ai gãsit; T, tesauron — comoara;
H, hrision — de aur”.
Iar Xantos auzind cã aurul este al împãratului, zice cãtre
Esop:
- Ia jumãtate din el ºi taci.
Dar Esop zise:
- Nu-mi dai tu mie acum aceasta, ci cel ce a pus aurul aici, ºi
iatã cum, cãci literele acestea aºa spun: „A, anelomenoi —
luându-l; B, badisantes — ducându-vã; D, dieleste — împãrþiþi-l; O,
on — care; E, eurete — aþi gãsit; T, teasuron — comoara; H, hrision
— de aur.”
Atunci Xantos zise:
- Vino acasã, ca ºi comoara sã o împãrþim, ºi tu slobozenie
sã capeþi.
Deci, ducându-se ei acasã, ºi Xantos temându-se de gura lui
Esop, a poruncit de l-au bãgat în temniþã; iar Esop, pe când îl
duceau, zicea:
- Aºa sunt fãgãduinþele filozofilor! Cãci nu numai cã nu-mi
dã slobozenia, dar încã, ºi în temniþã porunceºte sã mã arunce.
Xantos, auzindu-i cãinarea a poruncit sã-l dezlege ºi-i zice:
- La toate bine zici, dar dacã vei cãpãta slobozenie, mai mult
mã vei pârî.
Atunci Esop i-a zis:
- Orice rãu poþi sã-mi faci, fã-mi-l, cãci ºi fãrã de voie mã vei
slobozi.
Într-adevãr, Esop avea sã-ºi dobândeascã libertatea, tot
datoritã înþelepciunii lui ºi împotriva voinþei stãpânului sãu, ca
urmare a glasului poporului, în mijlocul cãruia a trãit ºi care a
cerut slobozenia lui Esop.
Problema lui Esop de mai sus este, de fapt, o criptografie,
care se bazeazã pe cuvinte ce încep cu aceeaºi literã ºi cãrora, în
cele trei variante, le dã sensurile cele mai diferite. Am putea sã
spunem cã acesta este unul dintre cele mai vechi jocuri ca ºi
enigma Sfinxului pusã lui Edip.
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Elena Popoiu

Profesorul Alexandru Mânãstireanu,
“Cãlãtor… prin vâltoarea vremii”
Spovedanie, mãrturisire, mãrturie,
ori, atunci când au ajuns sub condeie
scriitoriceºti, confesiuni, memorii, jurnale,
amintiri… Literatura personalã, sau
literatura mãrturisirii s-a nãscut din
nevoia de introspecþie ºi reflecþie, din
propensiunea spre întoarcere în timp ºi
spre autoanalizã, din care s-a nãscut ºi
jurnalul ne-literar.
Existã un timp al trãirii ºi un timp al
mãrturiei cã ai trãit, scria Albert Camus.
Timpul trãirii ne este dat… Timpul
mãrturiei ni-l alegem. Sunt, totuºi, puþini
cei care o fac, ºi mai puþini cei care lasã
mãrturii scrise. Mulþi nu-ºi gãsesc ori nu-ºi
acordã rãgazul (sau poate chiar nu-l au)…
Cei mai mulþi rateazã clipa ori n-au curajul
de a se confrunta cu trãirea lãsatã în urmã.
Destui sunt cei ce n-au forþa evocãrii ºi a
citirii în sine ºi în vremuri: sã-ncerci sã-þi
descifrezi existenþa, opþiunile, ºansele,
impulsurile, deciziile, sã te întrebi —
cãutând ºi rãspunsuri - asupra rosturilor
trecerii prin lume înseamnã sã ºtii sã
discerni, sã judeci ºi sã te judeci ºi, întâi de
toate, sã-þi aminteºti; sã te lupþi cu
sinuozitãþile ºi capriciile memoriei… sã-þi
asumi, în stil neculcean, riscul de a nu fi
crezut, de a privi acelaºi fapt, acelaºi
moment, din altã perspectivã decât cea
aleasã de cititor…
Cu asemenea riscuri a ales a se
înfrunta domnul profesor Alexandru
Mânãstireanu, nonagenarul autor al
acestei cãlãtorii prin vâltoarea vremii, o
cãlãtorie fãcutã fãrã încrâncenare, în ciuda
momentelor de crâncenã încleºtare cu
neguroase vremuri, o cãlãtorie urmând
firul cronologic al unui parcurs clasic:
copilãrie, vârsta armelor, durul botez al
focului, maturitatea deplinã — acel mezzo
del camin di nostra vita — sinonimã, aici,
cu perioada apostolatului, retragerea din
vâltoare ºi restul, care, iatã, din fericire, nu
e tãcere …
La o vârstã înaintatã, nesperatã,
încerc sã trec prin faþa ochilor ºi a minþii
firul unor întâmplãri care mi-au marcat
viaþa pânã în momentul de faþã.
Aºa se deschide aceastã rememorare
care are ca date-limitã anii 1916 ºi 2001, ºi
ca spaþiu reper Priponeºtii de Sus —
Bârlad, dar cu multe, multe escale prin alte
spaþii româneºti ºi europene.
Am citit cu interes aceste pagini din
cel puþin ºase motive si anume pentru cã:
mã intereseazã ce se publicã în spaþiul
tipografic bârlãdean; îmi place literatura
memorialisticã; primele 10-15 pagini au
trecut cu brio proba de foc a oricãrei

lecturi; evenimentele evocate ºi locul
desfãºurãrii lor acoperã un segment
însemnat din existenþa mea; paginile de
front, atmosfera rãzboiului se întâlnesc cu
impresiile trãite din evocãrile pãrinþilor
mei, ale tatãlui meu îndeosebi, dar ºi
coincidenþe de viaþã precum acestea:
bunicul meu patern a luptat ºi murit la
Turtucaia, acolo unde a luptat ºi
supravieþuit miraculos pãrintele autorului;
locurile strãbãtute de acesta în campania
de peste Prut ºi Nistru le ºtiu, de
asemenea, din istoria vie relatatã de tatãl
meu, rãnit ºi el la braþ din fericire mai
uºor ºi trãind, pânã la capãt, dezastruoasa
campanie încheiatã la Stalingrad; la urmã,
dar nu cel din urmã, autorul, Alexandru

Mânãstireanu, mi-a fost profesor de limbã
ºi literaturã românã ºi diriginte în clasa a
VII-a, moment hotãrâtor înaintea primelor
mele examene: de absolvire a clasei a VII-a
ºi de admitere la liceu: unul din acei
profesori pe care nu-i uiþi!
Confesiunea acestui copil al secolului,
un secol XX mult prea zbuciumat(cuvintele
zbucium, zbuciumat, vâltoare, frãmântat
sunt calificative care revin obsedant )
urmeazã lin, în cele patru capitole
amintite, parcursul unei existenþe atent
circumscrise cadrului istoric, într-o
naraþiune fluentã, fãrã înflorituri, dar
punctatã adesea afectiv, încãrcatã de date,
locuri, nume, probând o prodigioasã
fidelitate a memoriei ºi în care sunt
încorporate fragmente de scrisori,
decupaje de ziare ºi chiar subiecte de
examen…

Fiecare capitol reprezintã o lume, o
felie consistentã dintr-o viaþã de om, trãitã
— aºa cum insistã, ºi are dreptul s-o facã,
autorul — cu responsabilitatea celui care
ºtie ce are de fãcut.
Copilãria are accente humuleºtene ºi
este dominatã de dorinþa de carte ºi de
atmosfera duioasã, patriarhalã a vieþii de
la sat: cu grija de a nu putea plãti taxele; cu
oameni ai ºcolii providenþiali pentru
formarea ºcolarilor; cu atmosfera de
seriozitate ºi disciplinã a ªcolii Normale (li
se cerea normaliºtilor ºi o adeverinþã de
bunã purtare pe durata vacanþei); primul
10 la teza de istorie despre medo-perºi (cea
mai bunã tezã este a lui Mânãstiricã Alex!);
succesul de la concursul organizat de
«Tinerimea Românã» de la Bucureºti; în
fine, examenul de capacitate în 1937: la 21
de ani învãþãtor !
Ar mat a-F rontul: Instr ucþia o
primeºte cu aceeaºi seriozitate ºi acelaºi
simþ al disciplinei de totdeauna, dar
neacceptând sã fie atins în demnitatea de
om. Desprindem, ca momente:
mãrºãluirea spre Rãsãrit (în 1940, la
Tighina), alte perioade de instrucþie,
fericitul eveniment al cãsãtoriei (1941).
Urmeazã trecerea Nistrului (februarie
1942), gerul rusesc, preocuparea de a nu-i
asupri pe ostaºi ºi de a nu afecta populaþia
civilã (Mereu îi sfãtuiesc pe oamenii mei sã
fie corecþi cu populaþia civilã, care îndura cu
stoicism rigorile ºi ororile rãzboiului).
Apariþia fetiþei (noiembrie 1942) este
necesara ºi aºteptata luminã în întuneric !
Noiembrie 1943: aflat în dispozitiv la
Limanul-Bug-Nistru, trãieºte la modul
dramatic retragerea spre Odessa. În fine,
iatã momentul de cumpãnã din aprilie
1944: rãnit grav la braþul stâng,
locotenentul Alexandru Mânãstireanu
traverseazã lungul calvar al militarului
rãnit care-ºi vede moartea cu ochii ºi
trebuie sã spunã Adio, arme!
Fiece moment trãit pe front ori acasã,
în permisii, este atent încadrat istoric, cu
referiri precise la mersul rãzboiului ºi la
protagoniºtii lui, cu judecãþi ºi comentarii
revelatorii pentru starea de spirit ºi
comportamentul celor pentru care glonþul
patriei ºi sub drapel nu sunt simple cuvinte
frumoase: din noiembrie '37 pânã în
septembrie '45, sub flamura þãrii s-a aflat,
cu onoare, ºi ofiþerul activ ºi învãþãtor în
rezervã Al. Mânãstireanu: Ca ºi în celãlalt
Rãzboi, învãþãtorii ºi profesorii au plãtit un
greu tribut de sânge. Din 25 de colegi de
promoþie, ºase au plãtit cu sacrificiul
suprem-viaþa-pe fronturi diferite ºi în
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perioade diferite ale rãzboiului. Cu
pregãtirea mea umanistã pe care mi-a dat-o
ºcoala, mi-am fãcut conºtiincios datoria ºi
am alinat multe suferinþe ºi necazuri ale
foºtilor mei ostaºi.Ca fiu de þãran, m-am
simþit cu trup ºi suflet alãturi de marea
masã a Þãrii care ºi-a fãcut ºi de aceastã
datã datoria de onoare, cu toatã vitregia
vremurilor, noteazã autorul.
Odiseea apostoleascã începe în
Priponeºtiul natal, satul ce trecuse greu
prin încercãrile rãzboiului ºi ale foametei.
ªi în lumea liniºtitã a satului, influenþa
nefastã a Rãsãritului se strecoarã insidios,
ca un duh al instigãrii unora împotriva
altora, al neîncrederii. ªi în ºcoalã,
nedreptãþi, nechemaþi aduºi la catedrã.
Doar cã omul sfinþeºte locul: ºi soþii
Mânãstireanu «ridicã» la propriu ºi la
figurat ºcoala din Cãneºti. Încep presiunile
ºi persecuþiile politice, delaþiunile ºi
privaþiunile în toatã aceastã lungã iarnã a
vrajbei noastre, sunt ºi puncte luminoase:
drag de ºcoalã, cãldura familiei ºi
prietenii(este cazul învãþãtorului ºi
profesorului Petre Coloºenco).
Stãruinþa ºi pasiunea îl conduc pe
învãþãtorul Alexandru Mânãstireanu spre
Faculatea de Filologie: în 1959, la 43 de
ani, absolventul Alexandru Mânãstireanu
trece cu brio Examenul de Stat: La
terminarea studiilor, aveam vârsta dublã a
unui student la zi. Apoi trebuia sã mã
grãbesc, pentru cã fiica noastrã urma sã
devinã la rândul ei studentã… În privinþa
perspectivei de viitor ce-o aveam, dupã ani
grei de eforturi ºi ostilitãþi întâmpinate,
speram în mai bine, atât cât putea fi acest
bine atunci…
Speranþã vanã, pentru un timp al
lichelelor, pentru o erã a ticãloºilor, Toleºtii
et c-nia... Timp al fricii multora, al
strâmbãtãþii ... Dar ºi timp în care ºcoala
rezista prin oamenii cu chemare, prin

luptãtori — ºi profesorul Alexandru
Mânãstireanu s-a luptat în nenumãrate
rânduri cu sistemul ticãloºit sperând mereu
în recãpãtarea liniºtii ºi revenirea
normalitãþii. Îi sunt reper ºi suport
profesorii de odinioarã al cãror cult îl
întreþine cu veneraþie pânã la ieºirea la
pensie, în 1974, la doar 58 de ani.
Pensionar ºi... restul
Privindu-l pe domnul profesor, putem
spune fãrã a recurge la complezenþã cã
suntem în faþa unui model de asumare ºi
trãire a vârstei a treia ºi a senectuþii: fapt
grãitor, chiar numãrul de pagini afectate
capitolului ultim este apropiat de al celui
dedicat vieþii active, dovadã cã pensionarul
înþelege sã rãmânã activ, dar mai ales
prezent în viaþa familiei ºi a breslei (prin
continuarea tradiþiei întâlnirilor de
promoþie, gãzduite, subliniez, de
organizator !).
Din zile luminoase, dar ºi din zile
negre e fãcutã vârsta înþelepciunii:
împliniri (prin copii, nepoþi, strãnepoþi)
dar ºi pierderi de neconsolat (20 august
1983- cea mai neagrã, amarul ºi disperarea
despãrþirii de soþie).
Et la vie continue...
«Mariana, draga mea! Mergi cu bine!
Îndrãzneºte! Viaþa este a acelora ce
îndrãznesc!» Tata.
Aºa îºi încurajeazã tatãl de 75 de ani
fiica decisã sã plece din þarã, în momentele
tulburi ale unui '90 postdecembrist... Aºa
se face cã din 1992 o rutã Bârlad-BucureºtiParis ºi retur se deschide pentru
profesorul Alexandru Mânãstireanu,
cãlãtoriile sale - cu avionul, autocarul ori
trenul, deschizându-i calea spre o lume
accesibilã pânã atunci doar livresc:
neobositul bârlãdean va strãbate Parisul în
lung ºi-n lat, va deveni familiar cu
monumentele celebre, va cãlãtori în alte
regiuni ale Franþei, în Belgia, la nepot ºi
strãnepoþi, dar ºi în Italia — la Veneþia,

DEDICAÞII…
Poetului SIMION BOGDÃNESCU, la a 55-a
aniversare, aceste versuri alcãtuite din sintagme
aparþinând operei sale…
« Cerboaicã de zãpadã, elegia
Te-a logodit pe veci cu veºnicia
ªi de-un deceniu ne tot spui câte-o zisurã
Ieºitã dintr-un cap bãtut de grindina divinã
Ca sã vedem ce micã-i slaba-ne fãpturã,
Cã nici un dor pribeag nu se alinã.
Deci, contemplând un inorog ce urcã-n lunã,
Toþi înþelegem cã viaþa pe pãmânt
E-o beldie de mãtrãgunã.
*

Florenþa, ºi nu numai.
Din frumoasele pagini de jurnal
parizian ºi francez, multe sunt
memorabile, ºi mã bucur din toatã inima
cã au vãzut lumina tiparului în chiar Anul
Internaþional al Francofoniei...
În chip de epilog, iatã aceastã
emoþionantã profesiune de credinþã pe
care cei ce s-au ocupat de apariþia cãrþii au
avut inspiraþia sã o publice ºi pe
contracopertã: Trãiesc într-o lume
frãmântatã, zbuciumatã, o lume care
încearcã sã-ºi croiascã un nou drum spre
viitor. Vãd în jurul meu o lume necãjitã,
lipsitã de strictul necesar, ajut cât pot ºi
trãiesc decent din drepturile pe care le am ca
fost slujitor al ºcolii ºi ca veteran de rãzboi.
Dacã timp de aproape cincizeci de ani
regimul comunist m-a arãtat cu degetul ca
indezirabil, mã bucur cã astãzi Þara
recunoaºte cã i-am fost sprijin sigur ºi i-am
fost leal în momente de cumpãnã ! ªtiu sã
mã bucur de fiecare zi pe care o trãiesc, ºtiu
cã cel mai preþios dar al omului este viaþa
trãitã frumos, cinstit ºi demn ! Chiar dacã
anii adãugaþi aduc anumite necazuri ºi
suferinþe, nu mã vãicãresc de suferinþe, ci
mã rog Creatorului sã mã pãstreze tânãr la
minte spre a nu-mi fi mie povarã ºi nici celor
din jurul meu!
Nu mai încap multe cuvinte… Atâta
doar:
Îi mulþumesc domnului profesor
pentru cã, prin aceste pagini, prin aceastã
carte, mi-a restituit, intactã, imaginea
profesorului ºi dirigintelui meu din clasa a
VII-a: cu prestanþa, cãldura vocii ºi a
prezenþei, cu autoritatea profesionalã ºi
acea binecuvântatã liniºte, acea siguranþã
a copilului iubit ºi proteguit de dascãlul
sãu... ªtiu bine cã în semnatara acestor
rânduri se vor recunoaºte atâþia ºi atâþia
foºti elevi dornici sã-i adreseze, cu
dragoste, cel mai cald «La mulþi ani» !

Bade Ioane,
Aº dori sã-þi spun cã Dioptriile matale
Îmi amintesc acum de Caragiale
Cãci universul Poeziei, fabulos,
Arat înc-un Creator
Ce simt-enorm ºi vede monstruos.
*
Unitãþi de mãsurã, româneºti pentru U.E.,
din 2007:
Din 2007 - iatã Europa noastrã, toatã
Adopta-va, cu cãldurã,
Noi unitãþi de mãsurã
Importate de la Hupca:
Mãmãliga e cât Nuca,
Vinul se bea cu Paharul
ªi talentul e cu Carul.
Mihaela Tudor
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Mircea Coloºenco

Timp ºi spaþiu în poezia lui George Bacovia
I. TIMP-SPAÞIU-SPIRIT
1. Matricea timpului
În procesele cognitive, printre care se numãrã prelucrarea
experienþei, percepþia ºi memoria, precum ºi gândirea, o problemã
fundamentalã o constituie natura timpului.
Timpul este o scurgere? Dinspre trecut spre viitor sau invers?
Curgerea lui este constantã sau nu? Dacã nu curge, care e
conceptul care îl defineºte? Timpul este sau nu în afara existenþei?
Este în mod infinit divizibil? Care-i sunt pãrþile ºi direcþiile?
Timpul are un început ºi un sfârºit? Existã timp fãrã evenimente?
Formulãrile lui Aristotel ºi paradoxurile timpului-spaþiului
ale lui Zenon au rãmas aceleaºi din Antichitate. Nici Sextus
Empiricus nu le-a dat de capãt, iar soluþii au fost exprimate de
Augustin, Leibnitz, Berkeley, Kant, Bergson, Filosofia/Mecanica
cuanticã º.a.m.d.
Aºadar, nu existã rãspuns facil pentru a denumi/defini
timpul.
În procesele precognitive, a capacitãþii paranormale de a
prevedea evenimente înainte ca ele sã se petreacã, se ridicã, de
asemenea, întrebãri consistente despre timp, cauzalitate ºi
fixitate. Tradiþional, se considerã ca fiind înzestratã cu preºtiinþã
este doar divinitatea, iar fenomenele paranormale (studiate de
parapsihologie), printre care telepatia, psihokinezia ºi
supravieþuirea dupã moartea trupeascã, s-ar datora unor puteri
ale minþii.
Aºadar, ce este timpul? Se poate confunda cu spiritul?
2. Timp ºi spaþiu
Timpul, formã de bazã a oricãrei existenþe a viului terestru,
asemenea spaþiului, care fiinþeazã împreunã într-o dihotomie
intrinsecã, sunt categorii filosofice fundamentale. Timpul exprimã
succesiunea ºi simultaneitatea ireversibilã a proceselor realitãþii
obiective, iar spaþiul — ordinea reversibilã a coexistenþei obiectelor
lumii reale, - poziþia, distanþa, mãrimea, forma, întinderea -, în
limitele a trei dimensiuni. Totuºi, în versiunea mecanicii cuantice,
se poate susþine reversibilitatea timpului, iar în fizica teoreticã ºi
în geometriile neeuclidiene, spaþii cu mai puþin ori mai multe
dimensiuni decât trei.
În filosofia ºtiinþei, admiterea mai multor concepte aparent
contradictorii oferã posibilitãþi nelimitate de înþelegere ºi
cercetare a rezultatelor procedurilor structurate într-o anume
paradigmã. Astfel se eliminã abordãri rigide/mecanice, fãcând loc
celor flexibile ºi creatoare, dar ºi înlocuirii perspectivei pozitiviste
despre ºtiinþã, vãzutã doar ca un set de propoziþii abstract,
raþional ºi structurat logic.
Cuvântul timp, în limba românã, are descendenþã latinã
(tempus, - oris), fãcând parte din zestrea moºtenitã. La strãbunii
noºtri, însemnase, la început, „temperaturã, cãldurã”, ca în
sanscritã, de unde „timp bun sau timp rãu”, pentru ca sã se ajungã
la ideea abstractã de „duratã”. În prezent, cuvântul timp are în
limbajul nostru cinci etaje de sensuri: 1. formã fundamentalã a
materiei; 2. derivatele lui în acþiuni ºi evenimente: duratã,
perioadã, orã, zi, sãptãmânã, an, epocã etc.; 3. stare a atmosferei;
4. fazele/momentele unei miºcãri, operaþii, fenomen etc.; 5.
categorie gramaticalã specificã verbului. (DEX, 1975, p.954).
Cuvântul spaþiu, de asemenea, cu descendenþã din latinã
(spatium) avea la romani înþelesul de „loc de alergare”, apoi, de

„întindere, mãrime”, dar ºi de „întindere în timp, duratã, vreme”.
Pentru vorbitorii de limbã românã, are patru etaje de sensuri: 1.
formã obiectivã ºi universalã a existenþei materiei; 2. întindere
nemãrginitã care cuprinde ºi corpurile cereºti; 3. loc, suprafaþã,
întindere limitatã; 4. loc liber între douã obiecte. (DEX, 1975,
p.880).
În accepþia newtonianã, noþiunea timp este absolutã,
independentã de materia în miºcare, de spaþiu, în comparaþie cu
teoria relativitãþii care considerã spaþiul ºi timpul în
interdependenþã ca materie în miºcare, o entitate îngemãnatã.
3. Timp ºi spirit
Spiritus, în limba latinã, înseamnã „respiraþie, viaþã, suflet,
minte”. În acceptaþia modernã, la care facem referire, este
factorul ideal al existenþei, sinonim conºtiinþei, gândirii, raþiunii,
dar ºi ca fiinþã imaterialã, duh, suflet. În spiritism, ca doctrinã
ocultã, spiritul este substanþa ultimã a lumii, credinþa cã între vii
ºi morþi spiritele lor comunicã prin acþiunea unui medium. La
Hegel, nu se confundã spiritul individual, social ºi politicã cu cel
absolut spre care este orientatã istoria lumii.
În religia creºtinã rãsãriteanã a primelor opt secole de dupã
Cristos, existã o convergenþã între curentele filosofice de
inspiraþie greacã cu cele latine, privind definiþia timpului asupra
evoluþiei comunitãþilor dupã intrarea/întruparea în istorie a
Fiului lui Dumnezeu. Astfel, a apãrut ideea de timp ºi dincolo de
timp: „Dar existenþa mai presus de timp a fãpturii nu e ca veºnicia
Celui ce e mereu acelaºi. Ea e miºcare în jurul celui veºnic ºi nu e
miºcatã ca Acela; stabilitatea ei se datoreºte miºcãrii în jurul
Lui. Fãptura nu are prin sine veºnicia, ci numai ca o participare la
Cel veºnic” (Dumitru Stãniloaie). „O miºcare eternã implicã o
nemulþumire eternã a spiritului cu starea la care a ajuns. Sinteza
între stabilitate ºi miºcare în Dumnezeu este soluþia pe care au
evidenþiat-o reprezentanþii filosofiei patristice, vizavi de definiþia
vieþii eshatologice” (Gheorghe F. Anghelescu. Timp ºi dincolo de
timp. Editura Universitãþii din Bucureºti, 1997, p.143).
Aºadar, Dumnezeu are timpul în El, iar veacul nu se poate
descifra fãrã eternitatea lui Dumnezeu. Sfârºitul lumii nu
înseamnã moartea universului, ci intrarea în eternitate.
În hinduism, axate pe Vede, conceptele centrale ale gândirii
indiene se aflã în atman, brahman, karma, moksha ºi
samsara. Atman este o unitate eternã, deþinãtoare perpetuã a
percepþiilor ºi atributelor trecãtoare care alcãtuiesc viaþa. Acelaºi
principiu, în budism, reprezintã sinele ori sufletul conceput ca
fiind dincolo de sinele empiric, negând existenþa lui atman hindus,
întrucât budismul distinge sinele de suprafaþã/sinele fals de sinele
adevãrat descoperit prin exerciþiu spiritual. Atingerea nirvanei, a
stãrii radioase, se obþine urmând calea-cu-opt-ramuri, de
iluminare, într-un prezent continuu.
Spiritul, în concepþia hasdeanã (B.P. Hasdeu. Protocoalele
ºedinþelor de spiritism. Editura Saeculum, Bucuerºti, 2000), are
viaþã proprie dupã moartea corpului fizic. Experienþele fãcute cu
diferiþi mediumi ºi în prezenþa unui grup select de discipoli,
introducând în procesul de studierea manifestãrii spiritelor celor
decedaþi fotografierea acestora, pentru a înlãtura orice fel de
dubiu sau de metode subiective, au fost consemnate rezultatele în
cadrul fiecãrei ºedinþe de spiritism. Apoi, au fost prezentate
concluziile în cartea Sic cogito (1890), iar o altã parte,
neprelucratã pentru tipãrire, împreunã cu fotografiile executate
au format un prim material publicat de noi în anul 2000,
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menþionat mai sus. Studiile/presupoziþiile savantului de la
Castelul din Câmpina au caracter ºtiinþific mai mult ºi de credinþã
religioasã mai puþin, în pofida faptului cã B.P. Hasdeu a crezut
invers, considerând cã este iniþiatorul religiei-ºtiinþe a sufletului.
Cãci, în consemnãrile/rezumatele ºedinþelor de spiritism, el are
notatã ideea-concept a unui timp parapsihologic pe care îl trãieºte
mediumul, deosebit de timpul fizic al ºedinþei reale în care se
desfãºoarã convorbirea lui cu spiritul mortului.
Despre un timp parapsihologic se face vorbire într-o
lucrare lexicograficã de Ioan Mamulaº ºi Corin Bianu (Editura
Corvin. Editura RAI. Coresi, Bucureºti, 1997), dovedit în testãri
de laborator.
II. TIMP-SPAÞIU-SPIRIT-POEZIE
În excursul nostru, am punctat pânã aici principalele
elemente ale ideii de timp-spaþiu în cinematica clasicã (spaþiul
euclidian + timpul universal), spaþiul-timpul cvadridimensional
(Minkowski), precum ºi în teoria relativitãþii restrânse a dinamicii
(Einstein), în paralel cu noþiunea „spaþializãrii timpului”
(Bergson) ºi a timpului spiritului/spiritul timpului, sintagme care
au cu totul alte conotaþii.
Pentru marele public, timpul rãmâne numãrul miºcãrii
(Aristotel), iar miºcarea, rezultatul timpului (Emile Picard).
La George Bacovia, timpul ca dimensiune cosmicã este
prezent într-o anume structurã difuzã, nu atât în raportul duratãeternitate, ci într-o clasificare profanã, chiar lipsitã de forme
religioase/ºtiinþifice. Timpul la el nu este individualizat, pentru a
cãpãta o importanþã deosebitã, devenind sacru, de sãrbãtoare,
fast/nefast. Nu a intrat nici în speculaþia religioasã de a-l gândi
întreg, pentru a fi numit principiu originar ori persoanã divinã
(Kronos), nici opusul veºniciei. Timpul, la George Bacovia, face
parte din sfera secularizãrii, în sens metaforic, al penetrãrii
elementelor profane în domeniul religios, aºa cum, în religia
islamicã, Mahomed polemizeazã cu cei care spun: „Doar timpul te
omoarã”. La Bacovia, versul „Când bate satanica orã” (Miezul
nopþii, vol. Scântei galbene) nu are aceeaºi direcþie. Cãci, la mijlocul
nopþii, de ex. la Occidentali, s-a nãscut Cristos, iar, la noi, în
zestrea spiritualã autohtonã, la miezul nopþii, Miezilã, care e un
duh rãu, te poceºte dacã nu te gãseºte acasã.
Astfel, în raport de ceea ce am prezentat în prima parte a
excursului nostru, timpul-spaþiu în opera bacovianã are cu totul
alte destinaþii. Pe mãsurã ce autorul se referã la schimbãrile
corpului ºi a activitãþilor lui, în cuprinsul unei poezii, acestea sunt
trecute prin filtrul timpului interior, echivalent cu succesiunea
stãrilor fiziologice, umorale, mintale, psihice, care structureazã
constituþia fiinþei poetului. Axa temporalã bacovianã este
eterogenã, confundându-se cu cea spaþialã prin integrare.
Pentru a fi mai expliciþi, am stratificat timpul solar în
unitãþile cunoscute: trecut-prezent-viitor, ieri-azi-mâine, anianotimpuri (primãvarã-varã-toamnã-iarnã) — luni-sãptãmâni-zileore-minute-secunde, deºi timpul interior (fiziologic/psihologic) nu
poate fi evaluat în acest fel, cãci vârsta cronologicã nu corespunde
cu cea adevãratã/realã, care este o stare organicã ºi funcþionalã,
iar miºcãrile ritmice ºi reversibile se altereazã în cursul vieþii.
Aºadar, nici în creaþia poeticã bacovianã timpul-spaþiul nu are
aceleaºi valori/trãiri/definiþii de rang egal în situaþii similare,
întrucât poetul a conceput ºi scris poeziile într-o anume perioadã a
vieþii ºi le-a publicat/editat într-o alta mai târzie! Astfel, perioadele
de creaþie nu coincid cu cele oferite publicului prin tipãrire. (Acest
lucru þine de studiul laboratorului sãu de creaþie ºi nu intrã în
tema excursului nostru.)
O primã sistematizare a fost cea a periodizãrii timpului în
cele trei categorii: trecut-prezent-viitor (ieri-azi-mâine). În
cadrul poeziilor bacoviene, cele trei clase temporale le-am gãsit
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integrate aºa: a) trecutul apare menþionat de zece ori în ºase
poezii, ca substantiv, dintre care un vers e demn de menþionat:
„Ale vremurilor fructe coapte/ Închid trecutul ca mântuire”
(Baladã, vol. Comedii în fond), ºi de alte douã, ca adjectiv; b)
prezentul este inclus o singurã datã, ca substantiv: „Adânc,
prezentul, închide tomul...” (Belºug, vol. Cu voi...); c) viitorul este
menþionat de cinci ori în patru poezii, ca substantiv, ºi de patru
ori, în trei poezii, ca adjectiv, pendulând de la starea de anticipaþie:
„Eu prevãd poema rozã a iubirii viitoare...” (Poemã în oglindã, vol.
Plumb) la cea de invocare: „O, vino odatã, mãreþ viitor!” (Poemã
finalã, vol. Cu voi...). Concluzia este fireascã: George Bacovia a
fost un pesimist ºi un visãtor, deopotrivã, ºi rupt de prezentul
imediat.
La cea de a doua sistematizare, am þinut cont de periodizarea
timpului în unitãþi de succesiune intriseci, de mãsurare: an solar,
anotimp (primãvarã-varã-toamnã-iarnã), luna calendaristã,
sãptãmânã, zi (dimineaþã-amiazã-amurg-searã-iarnã), orã
(minut-secundã). În total, este vorba de 21 de cuvinte/leme
principale, cu trei rânduri de sinonime, conþinând alte cinci leme.
Pentru ierarhizarea acestora, am apelat la lucrarea
Concordanþa poeziilor lui George Bacovia, realizatã sub auspiciile
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere,
de cãtre Marian Papahagi, Sanda Cherata, Ema Tãmâianu ºi
Teodor Vuºcan din cadrul Centrului de analizã a textului (Editura
Echinox, Cluj-Napoca, 1999, 496 p.). Cercetarea fãcutã de
universitarii clujeni a avut ca bazã ediþia criticã George Bacovia.
Opere, Editura Minerva, Bucureºti, 1978, datoratã lui Mihail
Petroveanu ºi Corneliei Botez.
Constatarea cercetãtorilor clujeni este severã: George
Bacovia a folosit în poeziile sale un numãr de 2593 de cuvinte,
conf. Lista lemelor în ordine alfabeticã (op.cit., Anexa 1, p.443-460)
, într-o frecvenþã diferitã, de la rangul 1 (prepoziþia de, cu 655 de
apariþii) la rangul 76 (verbul a zvâcni, cu o singurã apariþie,
alãturi de alte 1270 cuvinte/leme înregistrate de asemeni o
singurã datã), conf. Lista lemelor în ordinea descrescãtoare a
numãrului de apariþii (op.cit., Anexa 2, p.461-478), dintr-un numãr
de 460 de poezii, câte fuseserã depistate pânã atunci aparþinând
lui.
Pe lista/scala descrescãtoare, în aria lexicalã dedicatã
timpului, pe primul loc se situeazã cuvântul/lema noapte (rang
19, cu 108 apariþii), la care se adaugã sinonimele searã (r.61, 16a.)
ºi nocturnã (r.67, 8a.). Urmeazã, în ordine descrescãtoare, alte 18
cuvinte/leme: toamnã (22r., 94a.); amurg (39 r., 40a.); zi (38 r.,
42a.); iarna (43r.; 35a.); an (52r.; 26a.); orã (56r., 22a.), împreunã
cu sinonimul ceas (72 r., 5a.); azi (59r., 18 a.); primãvarã
(61r.,16a.); varã (68r., 9a.); dimineaþã (73r., 6a.); minut (72r.,
5a.); ieri (72r., 5a.); amiazã (72r., 2a.); anotimp (76r., 1a.); spaþiu
(76r., 1a.). Cuvântul/lema vreme se aflã în rangul 37, cu 43 de
apariþii, iar sinonimul timp, de rang 65, cu 17 apariþii, ºi epocã,
de rangul 76, cu o singurã apariþie, sunt vitregite comparativ. Dar
ce sã mai vorbim de celelalte sinonime — perioadã, interval,
rãstimp, rãgaz, duratã, care nu apar niciodatã în aria lexicalã
bacovianã. La fel, cuvintele/unitãþi temporale: lunã
(calendaristicã), sãptãmânã ºi secundã, precum ºi bãtaie, din
vocabularul muzical.
Concluzia este fireascã: poezia lui George Bacovia aparþine
unui introvertit/agorafob nocturn, al toamnelor, al toamnelor
putrede, desprins din spaþiul tern, un zburãtor cu negre plete din
alegoria eminescianã.
Dintre lemele/cuvintele prezentate ca unitãþi temporale, au
semnificaþii exo/ezoterice, cu profunzimi simbolice ºi nu numai,
sunt doar opt din cele menþionate de noi: timp/spaþiu, noapte,
amurg, an, dimineaþã, amiazã, anotimp. Vorbirea despre
aceste semnificaþii face parte din tema unei alte comunicãri.
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Copie ºi plagiat
- urmare din numãrul trecut Chestiunea plagiatului în artã îmi pare a fi o purã ºi directã
prostie. Se face o dublã confuziune. Se stabileºte, în primul rând o
antologie mai mult decât problematicã cu categoria juridicã a
furtului. În al doilea rând, se aseamãnã, în mod nejustificat lucruri
din domeniul ºtiinþei cu lucruri din domeniul artei.
În ºtiinþã, poate fi vorba de plagiat. Se dã ca originalã o idee a
altuia. Se produce, fãrã a se cita, argumentarea unui alt autor.
Plagiatul, în ºtiinþã, este, într-adevãr, o escrocherie. Cãci
valoarea de noutate a unei idei se poate realmente proba obiectiv,
chiar în faþa instanþelor judecãtoreºti. Se poate dovedi cã autorul
cutare a spus ceva care nu mai fusese spus pânã atunci.
Dar în artã? Aici, noþiunea e mult mai delicatã. Un subiect —
adicã un eveniment luat ca temã — nu este proprietatea celui care
l-a tratat întâi. Un apus de soare sau un portret al Regelui
Carol pot fi oare considerate cã aparþin exclusiv primului artist
care le-a zugrãvit?
Ar fi, însã, cazul poate atunci când un literat reproduce
identic un pasaj sau o poezie a altuia, zicând cã e a lui. Dar, aici,
sancþiunea divulgãrii ºarlataniei este suficientã.
În tot cazul, dacã ar fi vorba sã se admitã o acþiune în justiþie
pentru plagiat în artã, ea ar trebui redusã numai la ipoteza
aceasta, a unui literat sau compozitor, care transcrie aidoma
fraze mai lungi din scrisul altcuiva.
Reiese de aici cã nu poate exista plagiat juridic condamnabil
decât în acele arte, unde se întrebuinþeazã scrisul, adicã:
literatura ºi muzica, în celelalte, bunãoarã în picturã, ar da
naºtere la situaþii absurde. Nu poate pictorul Verona sã traducã în
faþa magistraþilor pe toþi pictorii ulteriori de toamne...
Existã însã, alte acuzaþii mult mai grave. De pildã, când un
critic spune: Cutare autor nu-mi place, n-are talent. Ce scrie el îmi
sunã ca ceva rabaºat; sentimentele care îl însufleþesc ºi maniera sa
tehnicã amintesc pe ale atâtora alþii. În scrisul sãu copiazã pe
Hugo, pe Arghezi, sau pe Giraudoux. Acuzaþii într-adevãr
pãgubitoare, ºi care pot fi ºi nemeritate. Dar, împotriva lor nu se
poate protesta juridic.
Fiecare critic are dreptul suveran de a iubi ceea ce
iubeºte ºi de a sfãtui sã ne placã cutare bucãþi ºi sã ne
displacã cutare altele. Dacã n-ar exista o asemenea
libertate, n-ar exista nici critica, ºi deci — nici artã
perfectibilã.
Unui astfel de critic nu i se poate rãspunde decât în douã
chipuri. Ori cãutând a convinge publicul cã bucãþile sunt
frumoase, cã impresia criticului este greºitã, cã analogia stabilitã
de el este falsã etc., etc., ori scriind alte cãrþi, sau pictând alte
tablouri, de astã datã mai bune, mai personale, decât cele
precedente...
În tot cazul, a spune despre un literat sau de un pictor cã îl
copiazã pe un altul este o apreciere pur subiectivã a criticului. ªi
cel ce se apucã sã scrie sau sã picteze trebuie de la început sã se
aºtepte a vedea pe unii din concetãþenii sãi strâmbând din nas —
chiar în mod nedrept. Sunt riscurile profesionale ale unei cariere

unde valorile nu se mãsor ca stamba, ºi unde nimeni nu poate
pretinde a mulþumi pe toatã lumea...
Din toate acestea rezultã cã:
Existã o mare deosebire între copie ºi plagiat. A copia
înseamnã a te inspira indirect din operele predecesorilor.
Sau mai precis: a te inspira în mod exagerat. Cãci, puþin, toatã
lumea copiazã. Nici nu e conceptibil astfel. Când însã imaginea
autorului inspirator ne vine prea des în minte, atunci declarãm:
Cutare scrie prost. N-are originalitate. Bucata lui nu-i decât o copie
mai mult sau puþin reuºitã.
Dar, pentru aceasta nu poate fi tras criticul la rãspundere.
Când spunem: cutare scriitor scrie îngrozitor de prost — nu ni
se poate face proces.
Când spunem: cutare scrie prost pentru cã seamãnã la scris
cu Maupassant — nu trebuie sã ni se poatã face proces cãci în
primul caz vina e mai mare. Acuzãm fãrã dovezi. În cazul al doilea
argumentãm ceea ce înseamnã cã, dacã ni se contraargumenteazã
cã analogia cu Maupassant e falsã — aprecierea noastrã cade.
Ar fi absurd ca o acuzare foarte gravã ca cea dintâi (gravã
pentru cã nu avem cum sã o combatem) sã nu fie pedepsitã, iar
una mult mai puþin gravã, ca cea de doua (mai puþin gravã pentru
cã avem putinþa sã o combatem distrugându-i argumentul) sã
poatã fi atacatã cu proces.
Sau atunci ar urma ca ori de câte ori un critic spune „Cutare
autor scrie prost”, sã poatã fi pedepsit cu amendã ºi închisoare.
Unde am ajunge? ªi ar mai fi atunci cu putinþã, însãºi existenþa
artei?
Sancþiunea în domeniul frumosului este numai
aprecierea chiar nedreaptã — a publicului. Nedreptãþile în
viaþa esteticã nu-s ca cele din viaþa juridicã. N-au autoritate
de lucru judecat. Dimpotrivã, sunt adeseori sursã de
reacþiune avantajoase pentru nedreptãþiþi. De multe ori o
acuzare nemeritatã stârpeºte pentru învinuit o contramiºcare de
simpatie ºi o favoare poate mai mare decât trebuie.
Nici copia — adicã inspiraþia indirectã de la alþii — nici
împrumutul de teme nu poate face obiectul unui proces în
faþa instanþelor judecãtoreºti.
Numai acea formã simplistã, ºi anume reproducerea
identicã, vorbã cu vorbã, de pasaje necitate, de la altul — numai
acest caz poate constitui o „speþã juridicã”.
În toate celelalte, cel ce se plânge de o nedreaptã
apreciere a unui critic, ºi traduce afacerea în faþa
tribunalului, o face numai în urâta dorinþã de a face o
nemeritatã publicitate ºi de a face o nedreaptã reclamã unei
opere vrednicã de indiferenþã ºi uitare.
ªi ar mai fi, poate, o ultimã consideraþie.
A aduce chestiunile de frumuseþe ºi talent în faþa
magistraþilor, înseamnã þigãnie. ªi þigãnia în artã — poate n-am eu
gust — dar nu mi-a plãcut niciodatã.
D. I. SUCHIANU
- va urma -
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