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Eminescu, înþelegând rolul pe care îl „sforãitoare” (316, O, XIII), „lustruitã” 
are limba în viaþa culturalã a unui popor, (151, O, I), „goalã” (141, O, XII), „mare” 
afirma: „Nu noi suntem stãpânii limbii, ci (169, O, XII), „fraze goale ºi umflate” 
limba e stãpâna noastrã” (98, O, XV). În (425, O, I), „deºerte” (407, O, XII), 
esenþã, se pune problema raportului „retorice” (210, O, XII), „patriotice” (163, 
limbã / fiinþa umanã privit sub douã O, XII), „viteze” (447, O, XII), „pompoase” 
dimensiuni: o dimensiune cosmicã în care (85, O, XIII), „ieftine” (18, O, XI).
limba e expresie a identitãþii naþionale, Revenind la raportul fiinþã umanã / 
prin limbã fiinþa umanã se înscrie în lume umanitate, prin fraza politicã, ipostazã a 
— idee pe care se fundamenteazã ºi timpului istoric, cuvântul îºi pierde 
concepþia lui Heidegger despre limbã — ºi funcþia originarã, se desacralizeazã. Golit 
o dimensiune istoricã, expresie a de sensul propriu, este supus unui proces 
atitudinii individului care crede cã poate de remodelare ce atribuie limbii o altã 
stãpâni limba — un mijloc fiind funcþie: aceea de instrument al 
demagogia politicã. discursului demagogic. Astfel, cuvintele 

Aºadar, pornind de la premisa cã devin în presa liberalã „sofisme [...], 
demagogia constituie, în planul panglicãrii retorice, întortocheri de 
paradigmatic al gândirii politice cuvinte, jucãrii cu înþelesul îndoit”, fiind 
eminesciene, o formã a falsitãþii sociale, prin aceasta un mijloc de falsificare a 
ne propunem sã urmãrim modul de adevãrului: „Niciodatã, dar niciodatã un 
manifestare a fenomenului demagogic, argument ad rem, dedus din natura limbajul satiric ironizeazã falsitatea 
fenomen discutat, combãtut ºi lucrurilor, dictat de iubirea de adevãr” socialã, rezultat al frazei, care transformã 
condamnat de Eminescu în ziarul (226, O XII). discursul politic în panglicãrie. Ca 
„Timpul”. Din acest punct de vedere limbã ºi reflectare a imaginii circului ºi a 

Datã fiind importanþa respectãrii adevãr sunt consubstanþiale la Eminescu. negustorului se instituie masca. În planul 
adevãrului istoric ºi a preþuirii valorilor Prin limbã fiinþa umanã capãtã expresiei, sensul conotativ al cuvântului 
naþionale, Eminescu denunþã în identitate, prin adevãr fiinþa umanã îºi mascã e sugestiv în ilustrarea raportului 
nenumãrate rânduri politicianismul, defineºte trãsãturile existenþiale. Luatã aparenþã/esenþã: „Mãºti cu toate de 
corupþia ºi „demagogia lucrativã”. în stãpânirea demagogiei, folositã de renume din comedia minciunii”, iar 
Atacurile sale se îndreaptã împotriva „patrioþii de meserie”, „oameni fãrã acceptarea ºi încurajarea exaltatã a 
demagogului politic, a celor care, tradiþie, fãrã simþ istoric, fãrã iubire discursului demagogic , dec i a 
„incapabili de a pricepe adevãrul [...] pentru trecutul acestei þãri, moºtenit în artificialului, sugerate prin sonoritãþi 
pentru cã scopul lor nu a fost niciodatã de datine, în limbã, în legi” (344, O, XII), zgomotoase, exprimã lipsa fondului, a 
a-l cãuta” (226, O, XII), „luptã cu fraza ºi limba nu se mai conduce dupã legile ei superficialitãþii spirituale: „N-avem 
firma patrioticã” (239, O, XII). imanente, pierzându-ºi din funcþia oameni ce se luptã cu retoricele suliþi/ În 

Din aceastã perspectivã, limbajul e s en þ i a l ã .  De ac e ea ,  po l i t i c a aplauzele grele a canaliei de uliþi?” (150, 
politic, ca formã de manifestare a conservatoare practicatã de Eminescu la O, I).
demagogiei, se întemeiazã pe instaurarea „Timpul”, de apãrare ºi de conservare a Atitudinea criticã pe care o 
frazei, care, prin combinare meºteºugitã valorilor naþionale, e necruþãtoare cu cei manifestã Eminescu e de incriminare a 
de cuvinte, echivaleazã cu substituirea care „ºi-au fãcut din specula patriei ºi demagogismului care a atacat structura 
realitãþii ºi aºezarea în fals. În naþionalitãþii o meserie, un negoþ, o organizãrii sociale. Astfel, demagogia, ca 
denunþarea demagogiei politice, breaslã” (283, O, XII). mijloc de mistificare a adevãrului, a 
Eminescu face de nenumãrate ori referire Imaginea negustorului pe care o pãtruns în politicã, prin frazã: „Minciuni 
la Machiavelli ºi la metodele sale privind creeazã Eminescu, operând în plan ºi fraze-i totul ce statele susþine” (60, O, 
„arta de a parveni la putere”: „pentru lingvistic cu metafora: „negustoria de I). Golitã de conþinut semantic fraza 
politicienii roºii de ºcoalã veche, principii ºi de vorbe” (203, O, XII), politicã e plãsmuire: „promisiuni 
bizantinã, interesele publice sunt numai „prãvãlia de minciuni” (310, O, XII), e amãgitoare”, „minciunã introdusã 
pretextul de luptã, foloasele materiale ale pusã sub semnul ieºirii totale din sacru ºi statorniceºte în viaþa statului” (118, O, X) 
puterii — scopul adevãrat. Însã [...] a al aºezãrii în fals. Pe lângã dimensiunea sau imaginea se subordoneazã 
masca acest scop cu o frazeologie sonorã, sa semanticã, imaginea negustorului contras tu lu i aparenþã/ esenþã : 
cu pretexte cari sã-þi ia ochii, trebuie sã marcheazã atitudinea satiricã faþã de „Dumnezeul nostru: umbrã, patria 
fie preocuparea de cãpetenie a omului de viaþa politicã dominatã de demagogie, noastrã: o frazã;/ În noi totul e spoialã, 
stat” (396, O, X). devenitã „bal mascat de panglicari ºi totu-i lustru fãrã bazã” (35, O, I). Pe 

Pusã sub semnul falsei virtuþi, al negustori de vorbe” în care dominã principiul falsitãþii, demagogia pãtrunde 
ipocriziei, al atitudinii patriotarde, fraza „zgomotul de iarmaroc” (22, O, XI). ºi în religie: „Religia — o frazã de dânºii 
politicã e ilustratã de Eminescu prin Alteori imaginea care se subordoneazã inventatã/ Ca cu a ei putere sã vã aplece-n 
expresii figurative care sugereazã realitãþii e aceea a circului: „Veacul jug” (59, O, I).
contradicþia dintre aparenþã ºi esenþã. nostru ni-l umplurã saltimbancii ºi Tehnica demascãrii falsitãþii sociale 
Astfel, întâlnim în discursul publicistic irozii.../ Panglicari în ale þãrii, care joacã e realizatã prin intermediul satirei, al 
eminescian, ºi nu numai aici, fraza ca pe funii” (149-150, O, I), prin care 

Diana Stoica

Ipostazele demagogiei politice la Eminescu.
Fraza — produs al timpului istoric
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sarcasmului. Eminescu creioneazã în Scrisoarea III un portret 
caricatural al demagogului politic, prototip al arivistului: „Vezi acolo pe 
uriciunea fãrã suflet, fãrã cuget/ Cu     privirea-mpãroºatã ºi la fãlci 
umflat ºi buget,/ Negru, cocoºat ºi lacom, un izvor de ºiretlicuri;/ La 
tovarãºii sãi spune veninoasele-i nimicuri” (150, O, I).

Lipsiþi de scrupule ºi de principii morale „Toþi pe buze-având 
virtute, iar în ei monedã calpã,/ Quintesenþã de mizerii de la creºtet 
pânã-n talpã” (150, O I), aceºti „patrioþi de meserie” sunt acum actorii 
aceluiaºi carusel al puterii „Dintr-aceºtia þara noastrã îºi alege astãzi 
solii!” (150, O, I), care încurajeazã numai demagogia ºi câºtigul 
nemuncit: „Când vedem cã toþi aceia care vorbe mari aruncã/ Numai 
banul îl vâneazã ºi câºtigul fãrã muncã” (151, O, I).

De fapt, substanþa gândirii politice eminesciene se fundamenteazã 
pe opoziþia dintre real ºi ideal, raportatã la timp al profanului ºi timp al 
sacrului. Atitudinea pe care o are Eminescu faþã de timpul istoric este 
una de dispreþ faþã de decãderea într-o zonã a falsului ºi de aceea 
proiecteazã o imagine miticã; ea echivaleazã cu idealizarea trecutului, cu 
regãsirea armoniei ºi a gloriei de altãdatã. Lumea idealã e stãpânitã de 
figuri mitice unde predominã imaginile lui ªtefan cel Mare ºi a lui 
Mircea cel Bãtrân, pe care le înscrie în arhetip ºi le aºazã în dimensiunea 
miticã.

Într-unul din articolele sale, cu privire la descoperirea statuii lui 
ªtefan, Eminescu pune faþã în faþã imaginea demagogului politic ºi pe 
cea a lui ªtefan cel Mare, arhetipul istoric naþional, în scopul demascãrii 
ipocriziei politicienilor demagogi care „s-au adunat împrejurul bronzului 
ce reprezintã pe marele Domn nu spre a-l glorifica pe El, ci spre a lustrui 
nulitãþile lor sub razele numelui sãu” (316, O, XIII). Meschinãria politicã 
e pusã sub semnul ieºirii totale din sacru în raport cu imaginea 
Domnitorului care, înscriindu-se în nemurire, dominã în conºtiinþa 
contemporanilor, imagine creatã prin metafora stelei care, deºi nu mai 
existã, ea continuã sã strãluceascã.

Pe temeiul adevãrului ºi al întoarcerii la „fire ºi dreptate” 
(Demonism), imperfecþiunii organizãrii sociale („Unde spumegã desfrâul 
în miºcãri ºi în cuvinte”), înscrise pe coordonata timpului istoric, 
Eminescu îi opune perfecþiunea naturii, ilustratã prin metafora 
albinelor, pentru a arãta contradicþia dintre regulile societãþii umane ºi 
natura care se reorganizeazã: „Statul regulat pe care-l au albinele ºi 
furnicile nu este decât prototipul în mic al statului omenesc [...], deºi în 
muºuroaie ºi stupi nu existã parlament, nici codice scris, nici gazete, 
totuºi dominã acolo o ordine naturalã, o repartiþie a muncii, o despãrþire 
în clase, un serviciu al siguranþei publice chiar. [...] Interesantã rãmâne 
soarta trântorilor — subliniazã Eminescu. Din momentul în care nu mai 
îndeplinesc nici un rol în viaþa socialã a statului albinelor sunt 
înlãturaþi”, pe când „trântorii societãþii omeneºti, demagogi [...] nu 
împãrtãºesc soarta colegilor lor din statul albinelor. Trãind din avutul 
comun fãrã a produce nimic, plãtesc cu fraze ºi cu neliniºtea societãþii 
binefacerile ei” (252-253, O, XI).

În acelaºi plan conotativ cu frazã se înscrie termenul vorbã. Marcã a 
falsitãþii, ca ºi fraza, vorba e pusã sub semnul relativitãþii, deoarece nu 
oferã decât iluzia comunicãrii: „Vorbe de exclamaþiuni patriotice! Fum ºi 
pleavã!” (336, O, XII) sau convertind discursul politic, se constituie în 
imagine a demagogiei, a retorismului: „Vorbã sforãitoare ºi frazã goalã” 
(141, O, XII). Vorbã ºi frazã sunt la Eminescu instrumente ale discursului 
demagogic, fiind aºezate în dimensiunea artificialului prin lipsa 
substanþei semantice: „Niciodatã o vorbã nu poate înlocui o realitate, 
niciodatã fraza culturii nu e echivalentã cu munca realã a inteligenþei 
[...], niciodatã fraza libertãþii nu e echivalentã cu libertatea adevãratã, 
care e facultatea de a dispune de sine însuºi prin muncã ºi prin 
capitalizarea muncii” (18, O, XI). Muncã ºi adevãr sunt la Eminescu 
remediile tuturor relelor sociale: „munca, acest corelat mecanic al 
adevãrului, adevãrul, acest corelat intelectual al muncii. Dar muncã, nu 
nimicuri, nu mânare de muºti la apã; ºi adevãr, nu fraze lustruite ºi 
negustorie de vorbe” (142, O, XIII).
Bibliografie:
1. M. Eminescu, Opere I, Bucureºti, Ed. Vestala, Ed. Alutus, 1994.
2. M. Eminescu, Opere X, Bucureºti, EA, 1989.
3. M. Eminescu, Opere XI, Bucureºti, EA, 1984.
4. M. Eminescu, Opere XII, Bucureºti, EA, 1985.

Al. Macedonski
(1854-1920)

Cugetãri

Au apãrut în „Literatorul”, II, 12, 1881, p.346 
(I); III, 1882, p.123 (II); IV, 11-12, 1883, p.689 (III).

I
Cea mai mare glorie la care poate atinge un om 

în mijlocul  contemporanilor sãi, este de a fi 
calomniat.

*
Mediocritãþile ajung întotdeauna, în virtutea 

unei legi naturale: Miºcarea.
Mediocritãþile fiind nãscute mai jos de nivelul 

epocii ºi miºcându-se mereu înainte, ajung în sfârºit 
la nivelul ei.

Geniurile, nu ajung, în virtutea aceleiaºi legi.
Cu cât un geniu este mai mare, cu atâta naºte 

mai deasupra epocii sale, ºi miºcându-se mereu 
înainte, cu cât trãieºte mai mult, cu atâta se ridicã 
mai sus, astfel cã omenirii îi trebuieºte secole pânã 
ce sã-l soseascã pe urmã.

Gloria lui Shakespeare a început dupã un secol 
ºi jumãtate de la moartea sa, pentru cã geniul sãu a 
fost cu un secol ºi jumãtate mai sus de epoca în care 
a trãit.

Este însã, adevãrat, cã regulã fãrã excepþii nu 
existã.

*
A fi poet, este a visa deºtept.

*
Simþirea nu este instinctivã ci o rezultantã a 

cugetãrii, ºi cugetarea, o rezultantã a educaþiei 
intelectuale. - Pe cât cugeþi, pe atâta simþi.

*
Lipsa de iniþiativã la bine sau la rãu, constituie 

Stupiditatea.
*

Dacã eºti om în evidenþã pe scara socialã, 
gratificã-te singur cu un viciu sau cu un defect 
oarecare ºi dã-i cea mai întinsã publicitate, cãci   
într-altfel, va fi lumea care se va însãrcina cu 
aceasta.

II
Bunãtatea este o calitate netrebuincioasã: Cu 

cât eºti mai bun ºi mai cuviincios, cu atât oamenii 
vor fi cu tine mai rãi ºi necuviincioºi.

*
Obrãznicia impune mai întotdeauna respect.

*
Pentru a te înavuþi, mijlocul stã în urmãtoarea 

formulã:
- Fii mai imoral ca aurul.

*
Acel care iese din sfera sa îºi pierde prestigiul.

*
Nu este nimic drept ºi nimic nedrept. Oricine 

are Dreptate din punctul sãu de vedere.
*

Dreptatea absolutã, este forþa.
Frumosul absolut, este forþa.

*
Crimele ºi virtuþile sunt convenþiuni sociale.

*
Geniul, este cutezarea.
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Caragiale la Paris

Fãclia de Paºte transformatã în dramã, se 
joacã acum la teatrul „Varietés”

O coincidenþã interesantã face ca în momentul când toatã þara jeleºte moartea celui mai mare 
scriitor al ei, Caragiale, teatrul „Varietés” din Paris sã joace o dramã într-un act intitulatã: Un soir 
de Pâques, care nu-i decât versiunea foarte puþin alteratã a nuvelei Fãclia de Paºte a maestrului.

Drama e prezentatã ca o legendã româneascã ºi a fost scrisã de d-nii Albert Keim ºi Alfred 
Grognon.

Iatã subiectul ei, dupã „Excelsior”:
Avram are o fatã, Rosa, cãreia îi face curte un servitor al evreului, Ioan. În ajunul Paºtelui, 

evreul surprinde pe cei doi tineri fãcând dragoste ºi goneºte pe Ioan cu multã sãlbãticie ºi cu vorbe 
aspre. Ioan pleacã spunând: O sã ne vedem noi!

Sosesc niºte cãlãtori cu o diligenþã ºi intrã la Avram ca sã se mai încãlzeascã pânã ce portarul 
schimbã caii ºi fiindcã afarã e o vreme câineascã, cu vânt ºi ploaie straºnicã. Aci, ei aflã cã o altã 
diligenþã a fost atacatã prin împrejurimi ºi cã toþi cãlãtorii au fost uciºi. Vestea asta îngheaþã de 
spaimã pe cãlãtori, care pleacã îngrijaþi.

Dupã plecarea lor, se aude un zgomot de voci la uºa din dosul casei lui Avram: sunt tâlharii, 
care se trudesc sã spargã uºa evreului: ei taie cu ferãstrãul scândura fac o gaurã, o mânã trece...

Avram se aruncã asupra acestei mâini ºi o leagã strâns; e mâna lui Ioan ºi acesta þipã 
groaznic de durere. Evreul rânjeºte apoi deodatã îi vine o idee de rãzbunare rafinatã: aprinde o 
mare fãclie ºi o pune sub mâna încovrigatã; flacãra arde mâna lui Ioan, care urlã ca un turbat, pe 
când Avram e cuprins de un acces de bucurie ºi în cele din urmã cade jos neînsufleþit.

Dupã cum se vede, lucrarea d-lui Albert Keim ºi Alfred Grognon nu e în realitate decât Fãclia 
de Paºte a lui Caragiale. Varianta nu-i decât în episodul dintre Rosa ºi Ioan ºi în numele 
personagiilor: Leiba Zibal a devenit Avram, Gheorghe a devenit Ioan.

E regretabil, însã, cã autorii versiunii franceze a Fãcliei de Paºte s-au mulþumit sã ia drept 
legendã ceea ce este o lucrare literarã a unui mare autor ºi aceasta pentru cã aveau prilejul sã se 
convingã cã aºa-zisa legendã româneascã este o concepþie personalã a unui scriitor român 
deoarece Fãclia de Paºte e tradusã în franþuzeºte sub titlul Le Cièrge de Pâques, de d. Adolphe 
Clarnet ºi a apãrut în editura Du Feu.

Rolul lui Avram, în Au soir de Pâques, a fost þinut de compatriotul nostru De Max cu foarte 
mare talent. Drama e mai mult un monolog al lui Avram.

Notã nesemnatã, apãrutã în publicaþia „Dimineaþa” (Cotidian de informaþii, Bucureºti, 8 
dec.1904-22 nov.1916. Dir.: C Mille), nr.2972/1912, p.2.

III
D a c ã  C l e a n t e  î þ i  

datoreºte recunoºtinþã ºi nu ºi-
a demascat încã duºmãnia lui, 
þintuieºte-i masca pe obraz 
prin cuiele laudei.

*
D a c ã  C l e a n t e  s - a  

demascat pe jumãtate, apucã-l 
înainte silindu-l sã-ºi arate 
chipul în toatã goliciunea lui.

*
Când loveºti pe cineva, 

loveºte-l ca sã nu se mai scoale.
*

Este o lege bizarã în 
n a t u r ã  c e  h o t ã r ã º t e  
întotdeauna ca tot ce este mai 
greu sã rãmânã la fund: 
aceasta explicã pentru ce aurul 
când este azvârlit de soartã în 
mijlocul unui strat de noroi, se 
vede primat de gunoaiele ºi de 
murdãriile cele mai de nimic.

*
ªi toþi inamicii, m-or blasfemia  

foarte
C-am avut curajul, aceste sã 

spun
ªi nimenea doliu din rude-mi sã 

poarte!
Dar doliu sã poarte poporul 

român!

Mircea Coloºenco

Cineastul Liviu Rebreanu
Creaþia literarã rebreneanã, deºi prolificã, este limitatã de unii exegeþi doar la douã genuri: epicã ºi 

dramaturgicã.
Într-adevãr, binecunoscut ca autor de nuvele ºi romane devenite clasice, el s-a consacrat ºi ca 

dramaturg, dar ºi publicist în calitate de cronicar dramatic persuasiv, competent ºi fin teoretician al 
teatrului ca artã. La 17 martie 1926, asista la premiera comediei Apostolii, pusã în scenã la Teatrul 
Naþional din Bucureºti, care nu este singura creaþie dramaturgicã. În acelaºi an, participã ca delegat al 
României la Congresul Autorilor Dramatici de la Madrid. Doi ani mai târziu, în decembrie 1928, este 
numit director al Teatrului Naþional din Capitalã. Concomitent, fusese ales Preºedinte al Societãþii 
Scriitorilor Români (1926-1930). La propunerea lui Mihail Sadoveanu, devine membru titular al Academiei 
Române (1939).

Mai puþin mediatizatã îi este activitatea de cineast, ca scenarist ºi organizator al activitãþii 
cinematografice din România.

Între 1912-1913, a fost consilier artistic la Societatea „Filmul de artã Leon M. Popescu”, care a 
produs filmul Independenþa României (1913). Astfel, la 19 iulie 1912, Liviu Rebreanu concepe ºi scrie 
scenariul cinematografic de lung metraj Vis nãpraznic. În primãvara anului urmãtor, scrie un al 
doilea scenariu cinematografic, intitulat Ghinionul, adaptat ulterior ca schiþã ºi publicatã în revista 
lui E. Lovinescu - „Sburãtorul” (7 august 1920).

Mai mult succes a avut proza lui care a generat ecranizãri: Ciuleandra (1930 - regizor: Martin 
Ludwig Berger; 1984 - regizor: Sergiu Nicolaescu), Pãdurea spânzuraþilor (regizor: Liviu Ciulei, 
1964), Rãscoala (regizor ºi scenarist: Mircea Mureºan, 1965), Ion - blestemul pãmântului, blestemul 
iubirii (regizor: Mircea Mureºan, 1979). Dacã în cazul primului roman ecranizat (în ambele situaþii), 
nivelul artistic nu s-a ridicat la cel literar, în privinþa celorlalte ecranizãri s-a ajuns la recunoaºteri 
internaþionale: Pãdurea spânzuraþilor a luat Marele Premiu de la Mamaia, iar la Cannes (Franþa), 
premiul pentru regie, în 1965; Rãscoala a fost premiatã, de asemenea, la ambele festivaluri în 1966; 
Ion a luat premiul ACIN, în 1980.
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C.D. Zeletin

Viitorul profesor de istorie al Liceului „Codreanu” din Bârlad
VASILE TRIANDAF

ºi dezvelirea statuii lui G. Asachi din Iaºi, operã a sculptorului 
Ion Georgescu

În ziua de 14 octombrie 1890 a fost inauguratã, la cinci ani de la comandã, Ce-a-mpodobit istoria cu vitejeºti 
statuia lui G. Asachi, operã a marelui sculptor înaintaº Ion Georgescu (1856- cununi.
1898). Artistul nu luase parte la solemnitatea dezvelirii, pe semne sleit 
sufleteºte de mizeriile împotriva cãrora avusese de luptat tot timpul elaborãrii Fanarioþii lacomi cãtau sã ne greceascã
acestei opere întru totul remarcabile... Pentru un tânãr profesor de istorie, aºa ªi limba lor atâta prinsese rãdãcini,
cum era în acea vreme Vasile Triandaf, inaugurarea era un eveniment de Încât credea oricine cã-n limba româneascã
nespusã însemnãtate, dacã þinem seama de rolul uriaº jucat de Asachi în ªtiinþa-i ca ºi câmpul cel plin de mãrãcini.
dezvoltarea învãþãmântului ºi în impunerea limbii române în toate manifestãrile 
intelectuale. Un singur om atuncea se ridicã puternic!

La eveniment presupunem cã a luat parte ºi Vasile Triandaf, deoarece oda ªi cel dintãi focarul luminã rãspândi
pe care i-o închinã — ºi pe care o retipãrim dupã 100 de ani — poartã data „14 În limba româneascã: iar negrul întuneric
octombrie 1890”, adicã exact ziua inaugurãrii. Un alt argument care pledeazã Ce-acoperise þara, de el învins pieri.
pentru prezenþa artistului la dezvelire este oralitatea poeziei, de un retorism pe 
care o astfel de ocazie îl cere ºi-l justificã totodatã... El dete din Moldova semnalul deºteptãrii

Autorul acestei însemnãri a stat în gazdã la familia lui Vasile Triandaf între Sfãrmând orice obstacol ce-n cale întâlni.
1945 ºi 1946, când era elev în primele clase ale Liceului Gheorghe Roºca ªi nu cruþã nimica în contra apãsãrii
Codreanu din Bârlad. Blândul ºi bãtrânul profesor nu mai trãia. Trãia însã cea Strãinelor, ce limba vreau a ne o râpi!
de a doua soþie, Maria, cu care se recãsãtorise spre bãtrâneþe, având un bãiat, 
Vasile-Paul, chipeº, înalt ºi liniºtit, absolvent al ªcolii normale din Bârlad. Un alt ªi tu ai fost acela ce pentru-al þãrii bine,
bãiat al lui Vasile Triandaf, din prima cãsãtorie, se afla la Iaºi. Fraþii nu se Ilustrule Asachy, tot timpul te-ai luptat!
cunoºteau... Casa, micã ºi cochetã, rãsãrea printre altele pe un tãpºan de Azi patria-þi ridicã, de marmurã statuie,
deasupra Pompieriei, la numãrul 3 al unei strãduþe ce purta numele ministrului Spre-a remânea tot timpul de veacuri neuitat.
liberal Gheorghe Chiþu, vrãjmaº, în 1877, al lui Eminescu în procesul privind 
gestiunea Bibliotecii universitare din Iaºi... Doamna Maria Triandaf þinea între Vasile Triandaf
8 ºi 10 copii în gazdã, în acei ani în care Moldova începea sã sufere de urmãrile 14 octombrie 1890
secetei complete din 1945 ºi ale dezastrelor rãzboiului... Era o femeie simplã, 
bunã, gospodinã, curatã ºi harnicã, autodidactã. Citea mult, ºi numai romane. În 
casa ei am vãzut pentru întâia oarã cãrþile scrise de Vasile Triandaf, Ioan Vodã 
cel Cumplit, dramã istoricã în versuri, douã acte ºi patru tablouri, 35 p., pe care 
am citit-o cu înþelegerea micã ºi cu simþirea mare a celor zece ani pe care-i 
aveam... Profesorul era ºi un poet. Câte poezii va fi publicat — nu ºtiu.

Vasile Triandaf a fost ºi autor de manuale ºcolare, dintre care menþionãm: 
Geografia României ºi a þerilor locuite de români. Pentru clasa a 3-a primarã. 
Corectatã ºi adausã. Iassy, Dim. Daniel, 1891, 48 + VIII p. cu figuri.

Oda pe care i-a închinat-o lui G. Asachi a apãrut în Calendarul „Curierului” 
(Th. Balassan). Foaia intereselor generale, pentru anul 1891, Iaºi, Tipografia 
Curþii Regale, Pr. Th. Balassan, 1890, p.80. O publicãm fãrã a face micile 
rectificãri ce s-ar cere... Calendarul Curierului mai publicã Zburãtorul de I. 
Eliade-Rãdulescu, multe poezii de Eminescu, Alecsandri, C.A. Rosetti, Gheorghe 
din Moldova, C.Z. Buzdugan etc.

Lui G. Asaky

A fost o vreme tristã, când þara noastrã scumpã
Zãcea în neºtiinþã ºi sub un jug barbar,
Când nãzuia strãinul cu orice preþ sã rumpã
Din noi orice simþire, în lacremi ºi-n amar.

În negura uitãrii erau rãtãcitoare
Virtutea ºi curajul eroilor strãbuni,
Nu mai gãsea resunet nici chiar ªtefan cel Mare,

Statuia lui G. Asachi, 
operă a sculptorului Ion Georgescu



visuri” (sintagmã eminescianã, de O carte de poezii dureazã atâta 
altfel: „Deasupra-i frunzele pustie,/ A vreme cât intereseazã. Ce? Spiritul 
mele visuri care mor”!), publicat în nostru ºi sufletul nostru sau Tãcerea? 
anul 1885(!): „A mele visuri risipite,/ S-ar putea sã rãmânã, dupã 
Ce-mi umplu inima de jale,/ Le vãd în Apocalipsã, o carte de versuri 
frunzele pãlite/ ªi-n pustiirea de pe nesemnificative ºi sã nu se mai ºtie 
vale.// De-a pururi sta-vor troienite,/ nimic despre Dante ºi Divina lui 
Sub vremea ce s-aºterne-n cale,/ A mele Comedie! Presupunem, doar, ºi 
visuri risipite,/ Ce-mi umplu inima de suntem nedumeriþi. Astfel ºi cu 
jale” etc. Cine pe cine l-a influenþat? poezia lui Al. Vlahuþã. Ieri-alaltãieri 
Macedonski pe Vlahuþã sau Vlahuþã Valeriu Râpeanu o considera clasicã, 
pe Macedonski? Este pentru mine o acum a fost datã afarã din clasã! 
nedumerire. Este, într-adevãr, de Rãsalaltãieri, divinul critic G. 
meditat, întrucât Valeriu Râpeanu Cãlinescu îl executa în manierã 
susþine cu toatã convingerea cã: simfonicã, în preacunoscuta lui 
„Vlahuþã, ºi el poet moldovean, crescut „Istorie a literaturii române de la 
în cultul lui Eminescu, nu va recepta origini pânã în prezent”: „Dintre 
influenþa lui Macedonski.” Toatã epigonii lui Eminescu, Al. Vlahuþã este ªi ipostaze lirice prebacoviene 
dreptatea, îmi zic, dar atunci acela care copiazã mai servil desluºim în unele dintre versurile 
Macedonski a receptat ceva arhitectura exterioarã a marelui poet. vlahuþiene. Ele ne amintesc de 
vlahuþian. Cãci, iatã, partea a III-a a Acest eminescianism, cât ºi poemele „Plumb” ºi „Gri”. Poezia „La 
ciclului „Iubire”, chiar dintru început, discursivitatea demonstratã a poeziei vatra rece”, scrisã la Târgoviºte în 
ne prezintã ipostaza creatorului s a l e  t r e b u i a u  s ã - i  a d u c ã  1883 ºi publicatã în „Unirea” (1884), 
damnat izolat în odaia sa ca, mai desconsiderarea”. ne-o confirmã indubitabil: „Anevoie 
târziu, în „Noaptea de decemvrie” Istoriceºte literar vorbind, vremea trece/ Când urâtul greu te-
macedonskianã: „Cumplite-s nopþile de Vlahuþã este, însã, pe alocuri chiar un apasã/ Ce ursuzã-i vatra rece!/ Parc-aº 
iarnã/ ªi lungi de nu se mai sfârºesc,/ precursor. Cel puþin al unei pãrþi a sta c-un mort în casã.” Ori 
În urletele vijeliei/ Sunt glasuri care liricii de idei (die Gedankenlyrik) a lui corespondenþele: „Sunã-n crengile 
mã bocesc/ ªi mi-e urât, mi-e dor, mi-e Panait Cerna, ºi, în perioada lovite/ Uscat zgomot ca de oase/ ªi 
jale,/ ªi întunericul de-afarã/ Îmi face începuturilor, ºi chiar spre sfârºit, ºi vârtejuri, repezite,/ Bat în uºã 
casa mai ursuzã,/ Singurãtatea mai al lui Vasile Voiculescu. Parcã mânioase”.
amarã.” Suntem la 1893!tonalitatea ºi atmosfera din ciclul sãu ªi unele tonuri grave ºi nostalgii 

Identitãþi lirice vlahuþiano-„Iubire” circulã prin poemele pre-rilke-ene descoperim în lirica 
macedonskiene, de data aceasta cu cernaniene ºi prin „Ultimele sonete vlahuþianã: „ª i-acele nostalgii           
poemul „Noapte de mai”, inclusiv î n ch ipu i t e a l e lu i Wi l l i am ce-adesea/ Ne vin fãrã sã ºtim de unde, 
tehnica versului-refren, descoperim Shakespeare”. Ca o anticipare, / Or fi ecouri ostenite, / Chemãri din 
în poezia „În pãdure”, publicatã în desigur. Fãrã a fi ditirambist, precum regiuni profunde.” (Iubire). Sau: 
„Epoca”, 1886: „Cãci peste-a mele Cezar Petrescu în „Al. Vlahuþã ºi „Departe-un fluier se aude,/ Un cântec 
chinuri uitarea se aºterne,/ Din vremi epoca sa” (1954), consider cã i se pot aiurit, duios,/ Ce-n note lungi, 
renvie basmul, ºi-mi torn palate iarãºi/ recunoaºte astãzi acestui scriitor tremurãtoare/ Suspinã lin, misterios,/ 
Din aurul luminii ce printre crãngi se copleºit de eminescianism unele În sfânta liniºte a nopþii,/ O stea 
cerne./ Veniþi, crai din poveste, ne-om „întâietãþi” în ceea ce priveºte alunecã de sus/ ªi taie-o dungã albã-n 
prinde iar tovarãºi (eminescianism),/ evoluþia lirismului nostru de pânã la aer.../ Cine din lume s-o fi dus?”
Cãci peste-a mele chinuri uitarea se 1900. Deºi a respins ironic „arta Oare contextul simbolist al epocii 
aºterne.” Poemul macedonskian e parfumatã” (vezi „Delendum”), deºi l-a sã-i fi înrâurit pe aceºti autori? E, 
datat 1887, Buc., iulie 23, publicat în ironizat pe Al. Macedonski cu totuºi, de meditat, pentru cã fondul 
„Revista independentã” (vezi Al. maniera lui poeticã, totuºi e ciudat sã interior vlahuþian, melancolic, 
Macedonski - „Opere”, ediþie criticã, constatãm astãzi cã-i anticipã chiar deprimat ºi deprimant, în certe 
îngrijitã de A. Marino). Altã „Poema rondelurilor”. Exemplu de poeme aduce astfel de accente 
nedumerire!netãgãduit este rondelul „A mele premacedonskiene, prebacoviene ºi 
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Simion Bogdãnescu

Poezia vlahuþianã, acum

Portret de Ipolit Strâmbu
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Gheorghe Clapa

George Tutoveanu - prefect de Tutova 
(13 aprilie 1931 — 31 mai 1932)

antipopulare, guvernarea Iorga-Argetoianu a Preºedintele Camerei de Agriculturã, Dr. I. 
eºuat, fãcând sã eºueze ºi planul regelui de a Vainfeld (Ion Palodã, pseudonimul literar — 
institui guvernare fãrã partide, anticamera criticul „Academiei bârlãdene”), profesorul, 
dictaturii. Neputinþa micii gospodãrii þãrãneºti de avocatul ºi poetul George Constandache, G.G. 
a-ºi acoperi datoriile contractate în urma Ursu, Teodor Vlad, ªtefan Cosma, C.V. 
împroprietãririi în împrejurãrile agravãrii crizei Slobozeanu ºi alþii. Iatã „un joc” epigramistico-
agrare a creat o stare adoptatã la 18 decembrie epitafic prilejuit „cã G. Nedelea a publicat în 
1931 legea pentru suspendarea executãrilor silite, „Scrisul nostru” un rondel în care spune: 
prin care se întrerupea urmãrirea ºi executarea „Cuprinde-mã în braþe tare ºi strânge-mã cât 
îndreptatã împotriva bunurilor rurale. Prima lege poþi, cât vrei”: „Aici zace G. Nedelea/ Rondelist 
pentru conversiunea datoriilor agricole schimba fãrã noroc,/ Muza lui l-a strâns în braþe/ ªi l-a 
condiþiile cu care fuseserã creditaþi þãranii omorât pe loc” („Epitaf”); „Eºti visul lui ºi eºti 
împroprietãriþi prin ultima reformã agrarã. himera/ Ce-adesea în rondele-apar;/ Sã nu-l 
Statul reducea cu 50% datoriile restante, ce cuprinzi în mâini prea tare/ C-ai sã-i boþeºti... 

4urmau a fi preluate de buget ºi eºalona jumãtatea lavaliera!” (G.Ursu, „Epigramã”) .
cealaltã spre platã, în termen de 30 de luni, cu o Gazeta cuprindea articole politice, anchete 
dobândã de 4% anual. asupra agriculturii judeþului Tutova, epigrame, 

Activitatea editorialã a „Academiei jocuri de cuvinte º.a. Pentru a întregi profilul 
bârlãdene” s-a concretizat ºi prin tipãrirea unor etic al lui G.Tutoveanu citãm douã „rãspunsuri” 
publicaþii proprii: revistele „Graiul nostru” (1925- caracteristice publicate în „Scrisul nostru”. Un 
1927), „Scrisul nostru” (1929-1931) ºi ziarul director de bancã, din cei ce se prãpãdesc de 
„Moldova” (1931-1932). Între 1/13 ianuarie 1931- dragul democraþiei, a spus unui þãran: „Dacã   
14/26 decembrie 1931 ºi 1/13 martie 1932-3/15 nu-þi poþi plãti acum poliþa... spânzurã-te! Vai 
iunie 1932 (n.n. de fapt în anul 1932 au apãrut celor care pregãtesc spânzurãtori pentru alþii!”. 
nr.1-2 la 1 martie ºi ultimul numãr, nr.3, la 15 George Tutoveanu a fãcut parte din „Liga 
iunie) George Tutoveanu a scos ziarul contra cametei” (1929). Despre apartenenþa sa 
independent „Moldova”, în patru pagini, cu o la acea Ligã, spunea: „Da, fac parte din Liga 
apariþie bilunarã, sub conducerea unui comitet, contra cametei, pentru cã sunt convins cã nu 

1G u v e r n a r e a  I o r g a - secretar de redacþie fiind George Nedelea . este o chemare mai înaltã a vieþii noastre decât 
5Argetoianu (18 aprilie 1931-6 Primul numãr apare la 2 ianuarie 1931 cu un lupta împotriva suferinþei” . „Liga contra 

iunie 1932) a încercat sã articol de fond „Hotãrâri eroice” scris de George cametei” desfãºura o puternicã acþiune 
stãvileascã criza economicã ºi Tutoveanu: „Iatã pentru ce cred cã se cuvine sã protestatarã, solicitând intervenþia urgentã a 
social -politicã: reducerea sprijinim hotãrârea eroicã luatã de tinerii statului. La Bârlad, în sala Teatrului „Carol”, au 
bugetului pe anul 1932, înmãnunchiaþi în jurul acestui ziar dornici sã fost organizate conferinþe pe aceastã temã 
scãderea salariilor; legea înþeleagã politica numai ca o deosebitã îndatorire „cerându-se cãmãtãria, sã recalculeze datoriile 

2 6p e n t r u  s u s p e n d a r e a  cetãþeneascã” . ªtefan Cosma semneazã: „Efect ºi la ceea ce s-a împrumutat cu un procent” .
exe cu t ã r i l o r s i l i t e ( 18 cauzã — pe marginea unui proces al generaþiei Criza economicã a generat nemulþumiri ce 
decembrie 1931); legea pentru vechi”, George Nedelea o anchetã cu titlul „Un au determinat o rãcire a electoratului faþã de 
asanarea datoriilor agricole glas dincolo de mormânt — referitor la starea din naþional-þãrãniºtii aflaþi la putere, deoarece nu 
( p r i m a  l e g e  p e n t r u  agriculturã”, o paginã literarã care se vrea rezolvau principalele probleme care mãcinau 
convers iunea dat or i i l o r prezentã o datã pe lunã ºi în care semneazã societatea româneascã. Drept urmare a fost 
agricole, 19 aprilie 1932). George Tutoveanu, I. Paloda, George Nedelea ºi pierderea alegerilor din iunie 1931 în favoarea 
Neputinþa guvernului naþional- M. Lupescu... „Un gospodar care... se ouã” — Uniunii Naþionale Iorga-Argetoianu. În judeþul 
þãrãnist condus de G.G. auzitã de la Ioana Bãrgãoanu de 90 de ani din Tutova Uniunea Naþionalã a obþinut un adevã-
Mironescu de a stãvili avântul comuna Bogdãneºti - Suceava, despre cum se rat triumf, 14.474 de voturi, din cele 28.108 
luptei revendicative a maselor a împrãºtie minciuna... Marieta L. Creangã înregistrate; celelalte partide situându-se la 
oferit regelui Carol al II-lea semneazã o succesiune de articole cu titlul diferenþe foarte mari: avereºcanii cu 1276 
pretextul de a-l demite. A fost „Asistenþa socialã — aspecte”, iar Ioan Andone — voturi, georgiºtii ai lui Gheorghe Brãtianu cu 

3chemat profesorul Nicolae 1179 voturi, naþional-þãrãniºtii cu 838 voturi, „Unirea Basarabiei” .
7Iorga, secondat de Constantin „Moldova” îþi creeazã impresia unei reviste Liga Contra Cametei cu 799 de voturi . Astfel, 

Argetoianu în fruntea unui de literaturã în care alãturi de George Tutoveanu, pentru prima datã au figurat formaþiuni 
cabinet de „uniune naþionalã”, chiar ºi când era prefect, îºi pun semnãtura: Zoe G. politice mai noi: Partidul Þãrãnesc — dr. Nicolae 
ratificat finalmente în alegeri, Frasin (Mama Zoe, poetã a tuberozelor), Marieta Lupu, gruparea legionarã a lui Corneliu Zelea 
unde, în pofida unei largi Creangã, Cicerone Mucenic, Emil Tudor, Nicolae Codreanu ºi Partidul Evreiesc, cu modeste 
alianþe, n-a obþinut decât 47,5% Costãchescu, George Nedelea, Iancu Mihailescu, rezultate. Desigur, victoria în alegeri a Uniunii 
din voturi. Lipsitã de o bazã de preot ªt. Vasilescu, Virgil Caraivan scriitor, prof. Naþionale se datora prestigiului de care se 
masã ºi, implicit, de sprijin din Al. Balaban, avocatul I. Beldiman, profesor bucura marele nostru istoric N. Iorga în aceastã 
partea unor grupãri mai Cicerone Antonovici, comerciantul Em. Fluture, zonã a þãrii, scãderea interesului faþã de 
puternice, confruntat cu profesor G. Damaschin, George Pallady (cântãreþ guvernanþii naþional-þãrãniºti pentru 
dificultate vârfului crizei al pendulelor cu cuc), Preºedintele Comisiei nerealizarea programului electoral, cât ºi 
economice, adoptând mãsuri Interimare a oraºului Bârlad, C. Ivanciu neîncrederea în noile grupãri care se lanseazã 

George Tutoveanu
(1872-1957)
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pe arena politicã. intervenþia sa prefectul George Tutoveanu ºi-a exprimat nãdejdea 
În ziarul bârlãdean „Moldova” aflãm, în numãrul din 12 cã timpurile bune vor reveni ºi pentru comerþul ºi industria þãrii ºi 

aprilie 1931, un interviu luat lui Sterian Dumbravã, de George cea localã, exprimându-ºi convingerea cã punctul culminant al 
Nedelea. Opiniile lui politice sunt rãspicate: „Pãrerea mea este crizei a trecut. Arãtând înfãptuirile guvernului prezidat de 
pãrerea tuturor acelora care nu se lasã târâþi de inerþia unor forme N.Iorga, în scurtul timp de când a venit la putere, explicã 
moarte, ci au curajul sã priveascã în inima realitãþilor vii, din care asistenþei avantajele tarifului preferenþial, convenþia comercialã 
nu se descifreazã decât un singur remediu al întregii crize prin cu Germa-nia fiind aproape încheiatã, de pe urma ei urma o 
care trece omenirea: prefacerea radicalã a actualelor forme sociale înviorare a agriculturii româneºti, preþurile orzului ºi porumbului 
ºi aºezarea lumii pe alte temelii, în care sã nu mai fie posibilã urcându-se sigur. În continuare, aratã cã guvernul va realiza 
speculaþiunea, dar mai ales spoliaþiunea. Am convingerea cã economii desfiinþând toate sinecurile ºi organizând solid ºi 
societatea actualã e bolnavã pânã în mãduva oaselor. S-a fãcut raþional munca naþionalã în aºa fel ca, într-un viitor foarte 
împroprietãrirea unei þãrãnimi sãrãcite de rãzboi. Ca sã-ºi apropiat, impozitele sã fie scãzute ºi comercianþii sã fie 

13cumpere cele necesare, - sãmânþa, vite, unelte, s-a îndatorat la mulþumiþi .
bancheri ºi cãmãtari care au cerut ºi au luat ºi peste 50%. Între mãsurile adoptate de consiliul comunal se numãrã: 

14Prãbuºirea agriculturii a dus la falimentul economic general, sprijinirea construirii localului Liceului de fete „Iorgu Radu” , 
8lovind comerþul, industria, meseriile” . Þãrãnimea era pur ºi ajutorarea sinistraþilor în urma inundaþiilor din vara anului 

15simplu vândutã bãncilor la care se împrumutase pentru a-ºi face 1931 , organizarea acþiunilor de divertisment în Grãdina Publicã. 
rost de unelte de muncã. Conducerea Regimentului 12 Cantemir se angaja ca muzica 

Pentru o scurtã perioadã de timp, între 13 aprilie 1931-31 mai militarã sã susþinã concerte în aer liber de douã ori pe sãptãmânã 
161932, George Tutoveanu, poetul ºi animatorul vieþii culturale în Grãdina Publicã . Prefectul judeþului Tutova ºi-a exprimat 

bârlãdene, a deþinut funcþia de prefect al judeþului Tutova, în încrederea în aprobarea de cãtre parlament a Legii conversiunii 
timpul guvernãrii Iorga-Argetoianu (18 aprilie 1931-6 iunie 1932, datoriilor agricole, menitã sã aducã o anumitã uºurare pentru 

9 17deci ceva peste 13 luni) . În articolul „Instalarea noului Prefect al populaþia ruralã, înglodatã în numeroase datorii cãtre stat . 
judeþului Tutova, George Tutoveanu” publicat în coloanele ziarului Aceastã lege a fost sprijinitã în parlament ºi de naþional-þãrãniºti, 
„Moldova” din 6 mai 1931, erau consemnate, printre altele, deºi noua lege lovea în instituþii de credit, întemeiate de guvernele 
urmãtoarele: „În 1904, dimpreunã cu Emil Gîrleanu, redacteazã naþional-þãrãniste, precum ºi în bãncile populare, susþinute de 

18revista „Fãt-Frumos”, care a însemnat o adevãratã epocã în Partidul Naþional Þãrãnesc . În acest scurt timp a reuºit sã 
miºcarea literarã. Este, de asemeni, unul din membrii fondatori ai înfiinþeze 50 de biblioteci sãteºti cu fonduri ºi cãrþi obþinute de la 
Societãþii Scriitorilor Români. În 1917, pe când orice viaþã literarã „Casa ªcoalelor”.
era suspendatã, a tipãrit „Calendarul Nostru pe 1918” despre care În aprilie 1931, George Tutoveanu fusese numit prefect de 

10d. N. Iorga a scris un articol foarte elogios ºi entuziast” . Tutova iar George Pallady primar al oraºului Bârlad în guvernarea 
La 16 mai 1931 a avut loc recepþia de la prefectura judeþului profesorului Iorga. Se ºtie cã N. Iorga nu era politician, ba chiar 

Tutova, cu ocazia sosirii ministrului Constantin Hamangiu, care era complet lipsit de experienþã politicã, totuºi a acceptat postul de 
deþinea portofoliul ministerului de justiþie, originar din Bârlad (31 prim ministru, spunând cã „regele nu se refuzã”, într-un guvern 
decembrie 1869-7 ianuarie 1932). care de fapt era condus de un adevãrat politician, Constantin 

Cu ocazia sãrbãtoririi a 60 de ani a profesorului Nicolae Iorga, Argetoianu, reprezentantul bancherilor din þarã. Iorga a apelat la 
comitetul executiv al organizaþiei Partidului Naþional de Tutova i-a toþi învãþãtorii din þarã pe care-i cunoºtea rugându-i sã accepte 
trimis urmãtoarea telegramã: „Comitetul executiv al organizaþiei posturi de conducere în guvernare. Pentru Tutova l-a solicitat 

19Partidului Naþional de Tutova, întrunit azi, sãrbãtoreºte primul pe istoricul Virgil Caraivan , dar acesta nu a putut fi 
împlinirea celor 60 de ani de viaþã iubitului ºef ºi mare dascãl al convins. Apoi, prin convorbiri telefonice urgente, a reuºit sã-l 
neamului. Reînviind devotamentul nostru neclintit, transmite convingã pe G. Tutoveanu ºi pe George Pallady ºi astfel se 
respectoase urãri de viaþã lungã, rodnicã, pentru fericirea patriei”. ajunsese ca în situaþia de mare crizã prin care trecea þara atunci ºi 
Semneazã G. Tutoveanu, prefectul judeþului, Iancu Mihailescu, când prin toate cârciumile se cânta „Curba lui Lalescu” (aviz la 
preot ªt. Vasilescu, Virgil Caraivan, prof. Al. Balaban, avocat I. curbele de sacrificiu, care se cereau de fiecare guvernare), - judeþul 
Beldiman, prof. Cicerone Antonovici, comerciant Em. Fluture ºi sã fie condus de un poet, George Tutoveanu, ºi primãria de un alt 

11profesor G. Damaschin . poet, George Pallady.
În seara zilei de 27 iunie 1931, toþi funcþionarii din oraºul La banchetul oferit de funcþionarii din Bârlad prefectului de 

Bârlad ºi judeþul Tutova au þinut sã sãrbãtoreascã venirea poetului Tutova, George Tutoveanu, în seara de 27 iunie 1931, preºedintele 
George Tutoveanu în funcþia de prefect, printr-un banchet dat la comisiei interimare de la Primãrie, George Pallady, i-a dedicat 
ªcoala de Menaj din localitate. În atmosfera de caldã prietenie, urmãtoarele versuri: „Nu vã mai vãd cãsuþa pe perete,/ Modest 
autoritãþile oraºului au þinut sã-ºi spunã pãsurile, bucuriile ºi sculptatã-n os ºi lemn de nuc,/ Pendule vechi cu lanþuri lungi ºi 
nevoile. La banchet au luat parte 120 de funcþionari, printre care cuc/ Tovarãºe duioase ºi discrete./ Nu mai aud în fiecare searã/ 
ºi George Pallady, Preºedintele Comisiei Interimare a oraºului Tic-tacul vostru liniºtit ºi grav/ Nici cucu-n prag, subþire ºi firav,/ 
Bârlad, C. Ivanciu, Preºedintele Camerei de Agriculturã, care a Cântându-mi ora-n dimineþi de varã./ Toþi v-au uitat... a voastrã 
vorbit din partea plugarilor din judeþ, arãtând marea încredere pe strãlucire/ S-a stins treptat cu fiecare pas,/ Iar din trecutul vostru 
care o avea plugãrimea în guvernul profesorului Nicolae Iorga ºi în n-a rãmas/ Decât din vremi — o palã amintire./ Pendule vechi cu 
reprezentantul guvernului din judeþul Tutova, George Tutoveanu, lanþuri lungi ºi cuc/ Când rãtãcesc în nopþile cu stele/ Un gând 
încredere care se baza pe o gospodãrire cinstitã, harnicã ºi tresare-n fundul minþii mele:/ Pendule dragi, ca voi ºi eu mã 

20productivã în folosul celor mulþi ºi obijduiþi, înºelaþi de toþi, cum duc...” . George Tutoveanu ºi George Pallady, fiind ocupaþi cu 
sunt plugarii. Dr. I. Vainfeld, profesor, a spus printre altele: treburile administrative, n-au mai prea avut vreme de „Academia 
„...dacã sub alte regimuri lumea de aici se împãrþea între bârlãdeanã”.
funcþionari ºi simpli contribuabili, sub un regim în frunte cu d. George Tutoveanu (1872-1957) a fost o personalitate 
Profesor N. Iorga, ajutat de oameni ca G. Tutoveanu, oricare proeminentã a culturii bârlãdene. Viaþa ºi activitatea lui se 
cetãþean se simte dator de a fi funcþionar (onorific, bineînþeles), confundã cu istoria culturalã a Bârladului, mai bine de jumãtate 
dar cu tot zelul pentru a aduce o îmbunãtãþire în starea þãrii care de veac. G. Tutoveanu a fost un strãlucit animator ºi poet. „Eu n-

12cu atâta dãrnicie ne hrãneºte pe toþi...” . am altã avere decât stima fãrã margini pentru oamenii care-ºi fac 
La întrunirea Sfatului Negustoresc din Bârlad au asistat atât din viaþã ºi din toate puterile lor de muncã, o jertfã pentru 

21prefectul judeþului Tutova, cât ºi primarul oraºului Bârlad. În înãlþarea sufleteascã a celor mulþi” . G. Tutoveanu a cãutat sã 
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creeze instituþii de culturã ºi sã înfiinþeze 6. „Înainte”, anul I, nr.2-3 din februarie propuneri pentru înaintarea 
ziare ºi reviste, prin care cultura sã ajungã 1931; „Moldova”, anul I, nr.7, joi, 2 funcþionarilor judeþeni, comunali ºi 
la cei însetaþi de cunoaºtere ºi de frumos. aprilie 1931. sãteºti (Dosar nr.2/1931, pachetul 
George Tutoveanu a voit sã facã din oraºul 7. „Buletinul statistic al României”, nr.8, nr.3).
Bârlad o cetate de culturã asemãnãtoare aprilie-iunie 1931, p.3-27. În cadrul 14. Ibidem, anul I, nr.19 din 15 noiembrie 
Provencei lui Frédéric Mistral. rubricii „Rezultatul alegerilor. 1931.

Succesul Guvernului „Uniunii 15. Ibidem, anul II, nr.3 din 15 ianuarie 
Note: Naþionale la Tutova”, gruparea 1932.

Corneliu Codreanu a obþinut 554 16. Ibidem, anul I, nr.11, luni, 21 iunie 1. Redacþia ºi administraþia: Str.Cãpitan 
voturi, lupiºtii 386 voturi iar evreii 1931.Kostake 15, Bârlad. Ziar independent. 
133 voturi („Moldova”, anul I, nr.10, 17. Bugetul general de venituri ºi Apare la 1 ºi la 15 a fiecãrei luni sub 
luni 1 iunie 1931). cheltuieli (Dosar nr.3/1932, pachetul direcþia unui comitet. Secretar de 

8. „Moldova”, anul I, nr.8 din 12 aprilie nr. 3).r e d a c þ i e :  G e o r g e  Ne d e l e a .  
1931; Ibidem, nr.7, joi, 2 aprilie 1931. 18. „Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor” Abonamente: un an 100 lei, ºase luni 

9. Corespondenþã cu Ministerul de (D.A.D.), nr.89, ªedinþa din 16 aprilie 60 lei. Abonamentul se plãteºte 
Interne în legãturã cu venirea la 1931, p.4505; Ibidem, nr.67, ªedinþa înainte. Anunþuri ºi reclame dupã 
conducerea guvernului a lui Nicolae din 23 martie 1932, p.2610.învoialã.
Iorga, mãsurile luate în legãturã cu 19. Revista studenþeascã „Tribuna” a fost 2. „Moldova”, anul I, nr. 1, vineri, 2 
alegerile guvernamentale, manifeste înfiinþatã la Bucureºti în anul 1903, ianuarie 1931, 4 pagini, 3 lei.
despre alegeri, numirea profesorului ca o reacþie la desfiinþarea de cãtre 3. Ibidem. George Nedelea s-a remarcat 
George Tutoveanu ca prefect al autoritãþile austro-ungare a revistei ca poet de rondele, de aceea i se mai 
judeþului Tutova (Direcþia Judeþeanã a transilvãnene „Tribuna”.zicea „Ghiþã Rondelea”. A fost 
Arh i ve l o r Na þ i ona l e Vas l u i  20. „Moldova”, anul I, nr.12 din 15 iulie coautor la „Antologia scriitorilor 
(D.J.A.N.V.), fond Prefectura 1931. În ultimul numãr al periodicului bârlãdeni” (1937).
judeþului Tutova, dosar nr.1/1931, bârlãdean este menþionat Toader 4. Ibidem. G. Nedelea, bibliotecar la 
pachetul nr.3). Emandi, fost primar al oraºului Casa Naþionalã a participat activ la 

10. Ibidem, nr.9, miercuri, 6 mai 1931. Bârlad înainte de rãzboi (1910). Lui i viaþa culturalã a Bârladului. Îl gãseºti 
11. Ibidem, nr.11, luni, 21 iunie 1931. se datoreazã înfiinþarea uzinei prezent în mai toate publicaþiile 
12. Ibidem electrice, luptându-se din greu cu bârlãdene. , nr.12 din 15 iulie 1931.

opoziþia care argumenta cã „e mai 5. Conf. univ. dr. G.G. Ursu, „Amintiri 13. Ibidem; vezi ºi Corespondenþã cu 
bun iluminatul cu petrol” (Periodicul despre George Tutoveanu ºi alþi Ministerul de Interne cu privire la 
bârlãdean „Moldova”, anul II, nr.3 din scriitori bârlãdenei”, în „ªcoala modificarea bugetului judeþului 
15 iunie 1932).Tutova, ºedinþe ale comisiei de bârlãdeanã”, decembrie 1972, p.25.

Mircea Coloºenco

A.D. XENOPOL — Cãrturar român de dimensiuni europene
(Iaºi, 24 martie 1847 — 27 februarie 1920, Bucureºti)

Istoric, sociolog, economist, jurist ºi filosof al artei ºi istoriei, a realizat prima vastã sintezã a istoriei românilor (Istoria 
românilor din Dacia Traianã, 9 vol., 1880-1910; ed. a 3-a, 14 vol., 1925-1930), lucrare rezumatã în francezã (Histoire des Roumains de 
la Dacie Trajane, 2 vol., Paris, 1896). A demonstrat caracterul ºtiinþific ºi sistematic al istoriei, susþinând cã în succesiunea 
fenomenelor istorice se manifestã „serii scurte” ºi nu legi, spre deosebire de ºtiinþele „de repetiþie”, cãci istoria este succesiunea 
ireversibilã, în esenþã nerepetabilã, a unor fapte de înlãnþuire cauzalã. Teoria istoriei elaboratã de A.D. Xenopol, înruditã cu cea a lui 
W.Windelband ºi H.Rickert (afirmarea caracterului individual, irepetabil, al istoriei) ºi cu cea a ºcolii pozitiviste (teoria factorilor), 
rãmâne originalã, în esenþa ei deterministã. Aºa se explicã larga-i circulaþie internaþionalã (Théorie de l'histoire, Paris, 1908).

Ca filosof al artei, reflecþiile sale privesc nu numai sensurile generale ale folclorului românesc, ci ºi chestiuni de strictã 
specialitate privind caracteristicile creaþiei populare (caracterul colectiv, relaþiile dintre individul creator ºi colectivitate, sistemele 
metrice ºi ritmice, consideraþii asupra versului tetrapodic, dipodic ºi neregulat), necesitatea aºezãrii creaþiei culte pe temelia culturii 
populare, aprecieri asupra problemelor de metodologie a culegerilor de folclor, recenzii despre unele culegeri de creaþii populare (ale 
lui N. Caranfil ºi G.Dem. Teodorescu). Principalele lucrãri de acest fel sunt publicate în revista „Convorbiri literare”: Ceva despre 
literatura popularã („C.L.”, VI, nr.4, 1 iulie 1872, p.176) ºi Încercãri asupra versului român („C.L.”, IX, nr.3, 1 iunie 1875, p.105). A.D. 
Xenopol a remarcat primul în poetica româneascã faptul cã stihul creatorului anonim conservã în starea cea mai purã structurile 
limbii naþionale.

A fost profesor secundar, avocat ºi procuror, profesor universitar (1875), decan ºi rector la Universitatea din Iaºi (1898, 1907), 
membru titular al Societãþii „Junimea”, membru al Academiei Române (1889), membru de onoare al Societãþii de Arheologie din 
Bruxelles (1900), membru al Institutului Internaþional de Sociologie (1903), membru al Academiei de ªtiinþe Morale ºi Politice din 
Paris (1914). A întemeiat ºi condus diferite reviste ºi a colaborat la diverse publicaþii naþionale ºi strãine.

Opera sa este viabilã ºi astãzi; omul este o personalitate unicã.
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Juristul MIHAIL-DUMITRU  ISRAIL
1908 — 1998

Studii juridice ºi, în paralel, studii economice în Bucureºti. Doctor în drept la Sorbona (Paris). Conferenþiar la Facultatea de 
Drept din Bucureºti pânã în 1952, când a fost îndepãrtat din învãþãmântul universitar de cãtre puterea comunistã.

Asistent universitar la Catedra de Economie Politicã a profesorului Gh. Taºcã. Apreciat la superlativ de cãtre acesta, M.-D. 
Israil are onoarea de a-l avea naº de cununie (1936) la cãsãtoria sa cu profesoara Adriana Emil Palade (1911-2002), sora mai mare 
a savantului George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru Medicinã (1974).

Intelectual de vastã culturã, admirabil povestitor, M.-D. Israil a lãsat în manuscris interesante ºi savuroase memorii.
În anul 1985, la solicitarea lui C.D. Zeletin, preºedinte de onoare al Academiei Bârlãdene, a acceptat sã aºtearnã pe hârtie 

aceste rânduri despre profesorul sãu.

Mihail-Dumitru Israil

Amintiri despre profesorul Gheorghe Taºcã

Sfârºit de noiembrie 1927. O zi posomorâtã cu pâclã ºi aduc aminte cã, într-o digresiune la problema agrarã, ne relata cum 
umezealã. În faþa Fundaþiei Carol, azi Biblioteca Centralã înainte de primul rãzboi mondial, pe sfoara de pãmânt pe care o 
Universitarã, se adunã grupuri, grupuri de studenþi, cei mai mulþi avea în Moldova, achiziþionase un tractor ºi angajase un neamþ sã-l 
coborând din tramvaiul 15, care are staþie în faþa restaurantului conducã. Pentru cã pe vremea aceea apariþia unei astfel de maºini 
Cina. agricole reprezenta o adevãratã curiozitate, la prima experienþã au 

Se apropie ora 11, piaþa se goleºte în câteva minute. Studenþii participat ca martori ºi numeroºi þãrani din satul Pochidia; aceºtia 
pãtrund în clãdire ca sã-ºi ocupe locurile în marea salã de au privit în tãcere aratul pãmântului. Profesorul Taºcã, aflat ºi el de 
conferinþe, unii la parter dar cei mai mulþi în cele douã rânduri de faþã, li s-a adresat, la un moment dat, þãranilor, întrebându-i ce 
balcoane. pãrere au, ce gândesc, explicându-le cã aratul cu tractorul uºureazã 

Astãzi are loc deschiderea cursului de „Legislaþie agrarã mult munca ºi-i sporeºte chiar ºi randamentul. Rãspunsul þãranilor 
industrialã ºi minierã”, anul universitar 1927-1928, cu studenþii nu s-a lãsat mult aºteptat: „— Plãcut cucoane, cum sã nu ne placã, 
anului I ai Facultãþii de Drept din Bucureºti. Precis la ora 11 — aºa numai cã noi atâta spunem: credem cã nu se cade ca pãmântul sã fie 
cum dealtfel fuseserã avertizaþi de colegii lor din anii superiori — sfârtecat de maºini, cãci el dã rod îmbelºugat chiar dacã-i numai 
apare pe estradã profesorul Gheorghe Taºcã, titularul acestei mângâiat...”
catedre. În faþa ochilor noºtri avem un bãrbat masiv, îmbrãcat în 
negru cu o eleganþã discretã care impresioneazã din primul ªapte ani mai târziu, adicã în 1934, am devenit unul dintre 
moment, prin pãrul sãu negru, bogat, numai inele ºi sprâncenele asistenþii sãi la catedra de la Facultatea de Drept ºi apoi ºi la cea de 
stufoase care dau un plus de strãlucire ochilor de oþel. În mâna Economie Politicã de la Academia de Înalte Studii Comerciale ºi 
dreaptã poartã o servietã pe care o aºeazã cu un gest calm pe Industriale, ºi astfel am avut prilejul sã trãiesc în apropierea acestui 
pupitru, fãrã sã o deschidã ºi apoi, plimbându-se cu paºi rari pe dascãl pânã în anul 1944, când s-a pensionat.
estradã, îºi începe expunerea... Deºi au trecut mai bine de 57 de ani, Deºi înfãþiºarea sa era a unui om aspru ºi distant, cine a avut 
þin minte ºi astãzi subiectul primei sale lecþii: Despre proprietate. ocazia sã ºi-l apropie descoperea cu uimire un caracter blând, 

Dupã cum am constatat în decursul celor ºase ani, din 1935 modest, îndatoritor ºi mai cu seamã drept. În ultimii ani, devenise 
pânã în 1941, pe care i-am trãit alãturi de profesorul Taºcã, în cursul foarte preocupat de activitãþile de la catedrã din cauza dezorientãrii 
acestei prelegeri, profesorului îi plãcea sã citeze totdeauna pe care cuprinsese tineretul universitar, ºi se strãduia sã-i arate 
Proudhon: „Proprietatea este, dupã acea a destinului omenesc, acestuia, prin oriºice mijloace, eroarea în care se afla. Astfel, deºi 
problema cea mai mare ce se poate pune minþii omeneºti ºi cea din nu obiºnuia sã ia frecvenþa la cursuri totuºi, începând din 1935, 
urmã pe care ea va ajunge sã o dezlege”. nota prezenþa la ambele Catedre, dar numai într-o singurã zi, ºi 

anume, cea de 10 decembrie; era data pe care Asociaþia Generalã a 
Profesorul G. Taºcã nu era un improvizator la cursurile sale ºi, Studenþilor o declarase zi de grevã ºi, deci, participarea la cursuri 

deºi nu citea niciodatã, îºi înfãþiºa cu multã fidelitate opiniile era interzisã. ªi nu numai cã nota frecvenþa, ci, mai mult chiar, 
asupra celor mai felurite probleme, cele mai multe de economie consecvent, o avea în vedere la examene. Motiva aceastã mãsurã, 
politicã purã, expuse în conferinþe þinute la Universitatea Liberã susþinând cã dacã greva era un mijloc legal de luptã, deci justificat, 
din Bucureºti sau publicate în reviste. Ulterior le-a reunit într-un în disputele dintre salariaþi ºi patroni, care aveau interese uneori 
volum cuprinzãtor de circa ºapte sute de pagini intitulat Probleme contradictorii, ea nu-ºi putea gãsi nici o explicaþie în procesul de 
economice ºi financiare în care studenþii gãseau materialul necesar învãþãmânt, unde studenþii aveau interese convergente cu 

profesorii lor ºi unde trebuia deci sã existe, permanent, cea mai pentru pregãtirea examenului.
deplinã înþelegere ºi colaborare.Cursul de economie politicã al profesorului Taºcã, 

Era singurul profesor care avea curs în ziua de 10 decembrie ºi Producþiunea ºi circulaþia bunurilor, a fost publicat abia în anul 
trebuie sã recunosc faptul cã asistenþa era predominant femininã, 1944.
studentele fiind mai îngrijorate de perspectivele sfârºitului de an.Avea o vorbã sfãtoasã ºi caldã, o exprimare armonioasã ºi 

Dupã terminarea orei de curs, într-o astfel de zi, profesorul ºi coloratã care câºtiga atenþia auditoriului de la primele fraze ºi apoi 
cei doi asistenþi ai sãi ieºeau în grup, cu studentele, pentru a le oferi o stãpânea, chiar dacã depãºea ora, niciodatã însã mai mult de zece 
acestora protecþie împotriva colegilor agresivi.minute. Am fost martor al regretului pe care îl exprimau studenþii 

În anul 1939, ieºind de la Facultatea de Teologie, adicã din nemulþumiþi de faptul cã la aceastã disciplinã erau afectate numai 
aripa Universitãþii din faþa Muzeului de Istorie a Municipiului douã ore sãptãmânal, ceea ce am considerat totdeauna a fi un 
Bucureºti, cãci pe atunci Facultatea de Drept nu avea încã un sediu suprem omagiu adus profesorului lor.
propriu, am fost lovit de un student; incidentul petrecut în faþa Adeseori, din prelegerile lui se degaja o mare dragoste pentru 
statuii lui Spiru Haret a provocat panicã ºi aglomeraþie. Susþinut de munca de pe câmp ºi pentru þãranul român. Nici nu era de mirare, 
profesor ºi de colegul meu Costin Chiriþescu, am fost condus pentru el însuºi fiind descendent dintr-un neam de rãzeºi moldoveni. Îmi 



prim ajutor în farmacia Garibaldi, situatã în Facultatea de Drept din Iaºi, ºi deoarece am 
strada Academiei, colþ cu bulevardul aflat cã Dumneavoastrã vã veþi pensiona iar 
Republicii, astãzi Cofetãria Academiei, dar eu doresc sã viu la Bucureºti, vã rog sã mã 
nu înainte de a urca în primul tramvai oprit sprijiniþi în Consiliul Profesoral pentru a 
pe strada Academiei tot grupul de fete pe obþine transferul.”
care îl protejasem. Cu acest prilej, am vãzut Rãspunsul profesorului G. Taºcã a 
lacrimi în ochii profesorului meu care venit prompt ºi categoric:
murmura parcã numai pentru el: „— Îmi pare rãu, domnule coleg, cã nu 
„Sãrmanul meu bãiat, câtã barbarie!”... vã pot da un rãspuns favorabil dorinþei 

Dumneavoastrã, deoarece trebuie sã 
ªi pentru cã am afirmat cã profesorul cunoaºteþi cã sprijinul meu este pentru 

Taºcã era un om drept, un caracter integru domnul conferenþiar Victor Bãdulescu.”
care nu pregeta sã sacrifice pentru S-au mai schimbat apoi câteva 
respectarea echitãþii chiar ºi o amiciþie sau amabilitãþi fãrã vreo semnificaþie deosebitã, 
vechi relaþii colegiale, am sã înfãþiºez o cãci esenþialul fusese consumat. Dupã 
scurtã întâmplare la care am fost — desigur plecarea musafirului, profesorul Taºcã mi   
martor nedorit — petrecutã în biroul din s-a adresat:
locuinþa profesorului Taºcã, situatã pe Bd. „— Sã continuãm munca noastrã! ªi 
Republicii. apoi: „Cred cã nu se putea altfel. Aºa este 

Era la finele lui februarie 1940, într-o drept, aºa este corect!” a vorbit mai departe 
dimineaþã geroasã, în jurul orei zece. În profesorul, ca pentru sine, plimbându-se 
încãperea în care lucram cu maestrul meu, prin birou. Astfel înþelegea profesorul G. 
era frig, deºi în soba de teracotã albã focul Taºcã sã se comporte când era convins de 
ardea cu putere. Din aceastã cauzã, justeþea unei cauze ºi pentru a o sluji 
profesorul îºi pusese pe umeri paltonul cu mergea drept înainte, fãrã ºovãieli ºi 
blanã iar pe cap, cãciula de lutru. înfruntând orice risc. Consider necesar sã 
Concentraþi asupra lucrãrii noastre, arãt ºi epilogul acestei întâmplãri. Dupã care le-am strâns în cei ºapte ani de 
aproape cã nu am observat când în camerã pensionarea profesorului, catedra a fost colaborare atât la Catedra de Legislaþie 
a intrat un bãrbat elegant, cu figura ocupatã numai doi ani de cãtre profesorul Agrarã, Industrialã ºi Minierã de la 
surâzãtoare ºi cu mâini de o deosebitã Victor Bãdulescu apoi creându-se o Catedrã Facultatea de Drept, cât ºi la Catedra de 
fineþe, albe ºi nervoase, care i s-a adresat de Politicã Economicã la care acesta a fost Economie Politicã de la Academia de Înalte 
direct profesorului, cu o uºoarã înclinare a numit, profesorul Valeriu Bulgaru a venit Studii Comerciale ºi Industriale al cãror 
capului, din care, în esenþã, am reþinut prin transfer la Bucureºti. titular era, cât ºi de activitatea omului de 
urmãtoarele: ºtiinþã ºi pedagogului care a fost profesorul 

„— Sunt profesorul Valeriu Bulgaru, M-am apropiat întotdeauna cu sfialã Gheorghe Taºcã. Relatând câteva momente 
titularul Catedrei de Legislaþie Agrarã de la dar ºi cu multã veneraþie de amintirile pe din viaþa lui, nu am avut altã dorinþã decât 

De la stânga: Mihail-Dumitru Israil,
Gheorghe Taşcă, Costin Chiriţescu

Fotografie inedită din anul 1938.
Arhiva C.D. Zeletin
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Ioan Adam

Dacã astronomia  a  pãtruns  în  viaþa  poporului  român,  mai  figurau  poetica  ºi  puþinã geografie.  Erau  predate,  de  
prin  elementele  sale  practice,  pentru  orientare  în  timp  ºi  asemenea,  matematicile  elementare  ºi ceva  astronomie,  în  
spaþiu  ºi  perpetuate  sub  formã oralã,  de  la  legende  pânã la  cadrul  cãreia  era  fãcut  cunoscut  sistemul  lui  Ptolemeu.
îndrumãri  practice,  în  scrierile  vechi  ea  apare  prin  O adevãratã ºcoalã umanistã româneascã ia  naºtere  la  noi  
fenomenologia  care  a  avut  ecou,  sau,  mai  mult,  a  produs  în  secolul  al  XVII-lea  ºi  începutul  secolului  al  XVIII-lea,  cu  
neliniºte  ºi  panicã în  rândul  oamenilor.  Astfel,  cometele,  reprezentanþii  de  seamã ai  culturii  româneºti (Grigore  Ureche,  
eclipsele  ºi  fenomenele  meteorice  sunt  amintite  în  cronici. Miron  Costin,  Nicolae  Milescu,  Dimitrie  Cantemir,  Constantin  

Cercetarea astronomicã ºi  predarea  astronomiei  în  Cantacuzino  etc.).     
România  au  avut  o  evoluþie  complexã,  în  strânsã legãturã cu  În  secolul  al  XVI-lea,  Despot  Vodã,  în dorinþa  sa  de  a  
influenþele  strãine  prin  cãrturarii  autohtoni  care  au  fãcut  înfiinþa  o  academie,  a  invitat  la  Cotnari  pe  discipolul  lui  
studii  în  afara  þãrii   ºi  prezenþa  unor  personalitãþi  din  Copernic,  pe  George  Ioachim  Rhaeticus,  care  însã n-a  venit.
diverse  zone  ale  Europei.  Activitatea  desfãºuratã în  calitate  de  profesor  ºi rector 

Ideile  pedagogice  înnoitoare  dezvoltate  în  învãþãmântul  la  Colegiul  din  Aiud  de  cãtre  Pápai  Pariz  Ferenc  (1649-1714),  
european  au  pãtruns  ºi  în  þãrile  române  în  secolul  al  XVI- cel  mai  de  seamã reprezentant  al  cartesianismului  târziu  care  
lea.  Ideile  umaniste  au  ajuns  mai  întâi  în  Transilvania,  unde  domina  în  viaþa  ºtiinþificã ºi  pedagogicã a  Transilvaniei,  s-a  
s-au  dezvoltat  unele  centre  umaniste,  ca  Oradea,  Cluj,  Alba- îndreptat  deopotrivã  spre  fundamentarea  formãrii  
Iulia,  Târgu-Mureº,  Braºov.  Bistriþa,  care  au  cunoscut  în  acea  intelectualilor  ºi  oamenilor  de  ºtiinþã locali,  spre  reorganizarea  
vreme  activitatea  unor  umaniºti  de  seamã ca  Nicolaus  Olahus,  repetatã a  cadrelor  ºcolare  ale  instrucþiei,  cât  ºi  spre  
Johannes  Honterus,  Gaspar  Heltai  ºi  alþii.  Sunt  cunoscute,  pãstrarea  legãturilor  culturale  ale  Transilvaniei  cu  
de  asemenea,  realizãrile  culturale  ale  Moldovei  din  timpul  lui  universitãþile  europene. Prin  definirea  filosofiei  în spiritul  lui  
Iacob  Eraclid  Despotul,  cu  ºcoala  sa  de  la  Cotnari  condusã de  Descartes,  el  delimiteazã ºtiinþele  de  teologie  ºi  accentueazã 
umanistul  Ioan  Sommer,  format  la  universitatea  din  principiul  utilitãþii  cunoaºterii  umane:  “Filosofia  este  
Frankfurt  pe  Oder,  ºi  în  cea  de  la  Wittenberg,  ºi  cercul  de  cunoaºterea  acelor  adevãruri  care  pot  fi  înþelese  prin  
învãþaþi,  literaþi  etc.  de  la  curtea  domnului  muntean  Petru  raþiunea  naturalã ºi  pot  fi  utilizate  în  practica  umanã”. În  
Cercel. capitolele  de  fizicã  ale  compendiului  intitulat  Tyrocinium  

ªcoala  de  la  ªcheii  Braºovului - prima  ºcoalã în  limba  philosophiae  verae (Începutul  adevãratei  filosofii),  autorul  face  
românã cunoscutã -  a  pregãtit  tineri  din  tot  cuprinsul  cunoscute  în amãnunt  elevilor  sãi  cosmogonia  ºi  mecanica  
Transilvaniei,  precum  ºi  pe  cei  veniþi  din celelalte  douã þãri  lui  Descartes.  Vorbind  despre  Sistemul  Solar,  el  se  
româneºti. opreºte  pe  larg  asupra  vieþii  ºi  activitãþii  lui  Copernic  

Alãturi  de  retoricã,  printre  obiectele  de  învãþãmânt  
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continuare în pag. 19



Mihai Luca

Biblioteca „Stroe Belloescu” în documente ºi corespondenþã de 
acum 70 de ani

Note documentare pentru o prezumtivã monografie

Mai sunt aproximativ paisprezece luni pânã când una de 6 mai, acelaºi an, rãspunsul este: „...avem onoarea a vã 
dintre cele mai importante biblioteci publice din Moldova, ba ºi confirma primirea portretului tatãlui poetului Alex. Vlahuþã, 
din þarã, va împlini 100 de ani (15 noiembrie 1906 - 2006), operã a pictorului Grigorescu ºi pe care îl vom pãstra în 
Biblioteca „Stroe Belloescu”, cu peste un deceniu mai tânãrã pinacoteca Asociaþiunei Casa Naþionalã «Stroe Belloescu»”.
decât bibliotecile „V.A. Urechia” din Galaþi, „Gh. Asachi” din Iaºi Când Biblioteca „Stroe Belloescu” împlinea 40 de ani de 
º.a. existenþã, se comunica Ministerului Propagandei la 19 ianuarie 

Fondul de carte ºi, în general, toate publicaþiile, în cea mai 1946 cã „Aceastã instituþie, în decursul anilor, prin ajutoarele în 
mare parte proveneau din donaþii. bani ce le-a putut obþine, cât ºi prin donaþiile fãcute de unele 

Cu ºapte decenii în urmã George Tutoveanu era inspector persoane, a izbutit sã înfãptuiascã ºi sã punã la dispoziþia 
cultural în cadrul Fundaþiei Culturale Regale „Principele Carol”, publicului dornic de a se instrui, o bibliotecã publicã, aceasta 
manifestând un interes constant pentru îmbogãþirea ºi numãrând astãzi 15000 de volume ºi o salã de arte cu 
înzestrarea bibliotecii cu cele mai valoroase opere. Biblioteca era aproximativ 100 de picturi ºi opere de artã”.
condusã de un colectiv în frunte cu preºedintele Asociaþiei Casa În anii de la mijlocul veacului trecut instituþia trãieºte o 
Naþionalã de Citire a oraºului Bârlad „Stroe Belloescu”. adevãratã dramã. Distinsul ºi regretabilul profesor Hary 

Într-o adresã datatã 28 ianuarie 1935 George Tutoveanu îi Zupperman îmi confesa cu profundã amãrãciune cã la începutul 
comunicã preºedintelui Asociaþiei urmãtoarele: „Vã rugãm sã deceniului ºase din secolul trecut sute de cãrþi din serii de opere 
primiþi, dupã alãturatul inventar, aceste douã sute douãzeci ºi complete apãrute în condiþii grafice ireproºabile ale celor mai 
patru de cãrþi alese anume de Administraþia Casei ªcoalelor, valoroºi scriitori, filozofi, istorici...  din cultura universalã ºi 
potrivit cererii noastre, pentru Biblioteca Publicã din Bârlad, ºi naþionalã — erau mistuite de flãcãrile focului din curtea 
dispuneþi a mi se confirma primirea. bibliotecii de unde, cu mari riscuri, a mai putut salva câteva 

Cu cea mai deosebitã stimã, exemplare din cumplitul sacrilegiu.
Inspector Cultural G. Tutoveanu” Un deceniu ºi ceva mai târziu, pe când bibliotecile se aflau 
Manuscrisul (ca ºi celelalte din care vom folosi argumente în subordinea Bibliotecii Regionale „Gh.Asachi” din Iaºi a urmat 

pentru ideile pe care le aºternem) se aflã în Dosarul de alt dezastru. În numele unor regulamente, instrucþiuni ºi legi 
corespondenþã primitã ºi expediatã în anul 1935. nefaste sau închipuite, bibliotecile Colegiului Naþional 

Cu adresa nr.4 din 28 ianuarie 1935, deci din aceeaºi zi, se „Gheorghe Roºca Codreanu” ºi  „Stroe Belloescu” au fost 
confirmã primirea celor 224 de cãrþi. deposedate în mod samavolnic de numeroase cãrþi, reviste ºi fel 

Asemenea adrese sunt semnate de G. Tutoveanu la 10 de fel de publicaþii valoroase care n-au mai fost recuperate nici 
februarie 1935, în martie etc. Toate însoþite cu rãspuns de pânã astãzi.
confirmare. Convinºi cã niciodatã nu s-au depus eforturi deosebite, din 

Toate sunt însoþite de inventarul de cãrþi corespunzãtor în partea nici unuia dintre conducãtorii instituþiei de a se 
care cele mai frecvente sunt operele celor mai valoroºi scriitori recupera, de a se cunoaºte soarta acestor valori, aceste câteva 
români ºi din literatura universalã, precum ºi importante considerente amare sã se constituie într-o autenticã ºi fermã 
lucrãri din cele mai diverse domenii. cruciadã pentru a se descoperi, fie ºi în parte, unele din aceste 

Un loc aparte îl ocupã în donaþiile ºi colecþiile instituþiei valori din zestrea culturalã a oraºului Bârlad, cu prilejul 
zestrea cu valori inestimabile în parte ale pinacotecii. centenarului din anul viitor al Bibliotecii „Stroe Belloescu”.

În adresa nr. 16 din 17 aprilie 1935 destinatã primarului 
oraºului citim urmãtoarele: „Am onoare a vã face cunoscut cã 
am primit donaþia de 14 (patrusprezece) tablouri (picturi), 
fãcute de Ministerul Cultelor ºi artelor pinacotecii Casei 
Naþionale.

Odatã cu aceasta vã aducem la cunoºtinþã cã toate aceste 
tablouri le-am înregistrat în registrul nostru de inventarul 
pinacotecii.” Semneazã bibliotecarul.

Prin adresa din 22 aprilie 1935, nr. 18 se va comunica din 
partea dr. I. Vainfeld donaþia unui tablou de Tarasov, 
„reprezentând biserica Sf. Voievozi din oraºul nostru”, ºi 
continuã donatorul: „Sper ca micul meu dar vã va interesa atât 
pentru valoarea artistului cât ºi pentru subiectul tratat”. Patru 
zile mai târziu se confirmã donatorului primirea tabloului. 
Asemenea gesturi de mãrinimie sunt frecvente de-a lungul 
anului 1935.

Un loc aparte este cel al adresei cu nr.4142 din 19 aprilie 
1935: „Avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a ne confirma 
primirea ºi pãstrarea în pinacoteca aulei instituþiunii a 
portretului tatãlui lui Alex. Vlahuþã — opera pictorului 
Grigorescu, fiindu-ne necesar la scãderea din inventar.” La data 
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Stela Covaci

O excursie studenþeascã 
(Sighiºoara, decembrie 1957)

Recitind în aceastã varã, dupã mulþi ani de la apariþia trenului privind întunericul de afarã, necunoscut ºi imprevizibil 
ambiþiosului ºi chinuitului roman al lui Marin Preda „Cel mai ca ºi viitorul. În acel grup majoritatea studenþilor erau de la 
iubit dintre pãmânteni” am dat de o frazã dezarmantã în care secþia de românã, anul IV. Printre ei Nicolae Velea, Gabriel 
autorul îºi pune o problemã esenþialã cu înþelepciunea ºi Dimisianu, Vasile Moldovan, Nuºa Þoropoc, precum ºi mulþi 
amãrãciunea pe care o exprima rareori. Iatã ce constatã marele alþii. Pe data de 11 decembrie am vizitat Cetatea Devei. Era o zi 
prozator: „Timpurile s-au înãsprit; nu merge nimeni cu tine în friguroasã, peste Cetate ningea rar, o vedeam sus, micºoratã de 
legendã ca sã facã, din sacrificiul tãu pe altarul valorilor ceþuri. Concretã ºi impunãtoare era numai statuia lui Petru 
absolute, sã lãcrimeze generaþiile urmãtoare citind demnele tale Groza de la poalele Cetãþii. Seara, într-o camerã de cãmin 
de milã, suferinþe”. (Volumul II, pag.299, ed. 1980.) Destinul îngheþat, privind pe geam zãpada care acoperea totul, am scris 
meu personal m-a fãcut pãrtaºã la naºterea ºi continuarea unor premonitoriu o poezie:
legende, unor mituri autentice: mitul Nicolae Labiº ºi acum, „Cling, cling, clipele ning...
chiar sub ochii noºtri, mitul Nichita Stãnescu. Sunt mari taine, Strada mutã-i o pasãre mare,
magia lor nu e descriptibilã, de aceea spun ºi scriu greu. Foarte sus Steaua Polarã a rãsãrit

Iatã-mã, acum, încercând sã vã prezint un crâmpei din Cine o mai cautã oare?
legenda ºi transfigurarea tânãrului poet Nicolae Labiº despre Flacãrã albã a nopþii, bine-ai venit!
care am mai scris într-o evocare incompletã în cartea „Timpul 
asasinilor”, alãturi de Cezar Ivãnescu. Cling, cling, clipele cad...

Mãrturisirea mea despre Labiº din acel text apãrut în vara Acum zborul nostru alunecã.
lui 1997 a fost primitã, în general, cu emoþie, dar a stârnit ºi Nu ºtiu dacã va fi urât sau frumos
reacþii cinice, dispreþuitoare, ajungându-se pânã acolo sã se Cãutând mereu ni se întunecã
spunã cã Labiº „ºi-a regizat singur moartea”, iar paginile mele Aparentul urcuº ne duce în jos.
au fost calificate drept „vindicative” fãrã ca ei sã înþeleagã 
„demnele de milã ale mele suferinþe”, adicã ceea ce mi s-a Cling, cling, clipe dispar...
întâmplat dupã moartea lui Labiº: arestare, condamnare ºi, mai Unde am fost când mâna-mi era la tâmple?
ales, obligativitatea de a tãcea! „Adevãrul este întotdeauna Lumea mea mã-mpresoarã din nou
mai sfios, el tace în faþa presiunii indolente a minciunii”. Ceva neapãrat are sã se-ntâmple

Scriitorul Geo Bogza ne-a mãrturisit cândva nouã, Numai de s-ar pãstra vreun ecou...”
studenþilor de la ªcoala de Literaturã, cã cel care vrea sã devinã 
poet (sau mãcar om complet) ar trebui în existenþã sã parcurgã A urmat Clujul. Aparenþii mei prieteni i-au fãcut o vizitã 
patru experienþe strict necesare: 1. sã aibã o mare dragoste clandestinã lui Blaga în mare tainã, eu am fost exclusã. Mai 
neîmpãrtãºitã, 2. sã aibã tot atât de mare dragoste împãrtãºitã, departe am poposit la Sibiu ºi la Rãºinari. Sarcina era sã vizitãm 
3. sã-i moarã de tânãr cineva foarte apropiat ºi drag, ºi 4. sã facã, casa memorialã a lui Octavian Goga, cimitirul, satului ºi fabrica 
dacã e posibil, ºi ceva puºcãrie. Aº adãuga cã i-ar mai trebui  de covoare de la Cisnãdie — program strict ºi disciplinat. Muzeul 
câteva lucruri: sã fie înzestrat cu milã, dar ºi curaj, ºi, în primul l-am vizitat cu toþii, de asemenea cimitirul dar în drum spre 
rând, sã-l îngãduiascã Dumnezeu. fabricã, la o cotiturã, înþelegându-ne pe ºoptite, câþiva ne-am 

Doresc acum sã aveþi bunãvoinþa sã mã-nsoþiþi într-un rãsfirat neobservaþi, îndreptându-ne spre cârciuma lui „Lae 
crâmpei de legendã sau de poveste pãstrat în memoria unui caiet Chiorul”. Printre noi Nicolae Velea, Vasile Moldovan, Nuºa 
cu scoarþe albastre din 1957 al cãrui moto era un citat din Omar Þoropoc, Domiþian Cesereanu. Încãrcaþi de lecturi, de poezia 
Khayyam: „Cumpãrã vin, ascunde-te cu el, ºi lasã-l sã te locurilor sfinte, am intrat în cârciumã ca într-un vechi sanctuar. 
consoleze”. Caietul conþine versuri scrise la Sighiºoara cu ocazia Unind câteva mese ºi fãcând chetã, cu greu am adunat câþiva lei 
unei excursii studenþeºti plinã de peripeþii, prima ºi ultima mea pentru câte un þoi de þuicã. A fost suficient ca sã ne euforizãm 
excursie pe meleaguri ardelene. Sfârºitul lui decembrie 1957 recitând ºi cântând din Goga ºi din Coºbuc. Un coleg de la 
însemna pentru mine personal comemorarea dureroasã a unui românã, Funeriu, ardelean autentic, cu o voce nemaipomenitã a 
an de la moartea lui Nicolae Labiº. Universitãþii din Bucureºti îi încins atmosfera, redând piese din folclorul natal, ºi, în special, 
rãmãseserã niºte fonduri pentru „acþiuni culturale”, acþiuni o variantã a baladei „Mioriþa”. Dupã fiecare vers vibra refrenul 
care, în acea vreme tulbure, erau foarte riscante (amintesc în „lelei, lelei, lelei” disperat ºi plin de nostalgii ancestrale. Dar 
treacãt festivitãþile studenþeºti din aprilie al aceluiaºi an, þoiurile s-au terminat repede. Nicolae Velea abia se dezmorþise ºi 
prilejuite de comemorarea la Putna a 500 de ani de la urcarea pe noi doream din tot sufletul sã dea drumul repertoriului sãu 
tron a lui ªtefan cel Mare, festivitãþi capcanã regizate diabolic de original care începea cu: „pe mine ce mã ofticã e dorul de 
Securitate ºi soldate apoi cu numeroase arestãri ºi persecuþii). mãmãligã”, urmat de celebrul „lume, lume, soro lume”. Îi fãcuse 
Am fost selectaþi vreo 20 de studenþi pe baza notelor, dar, mai acestui cântec o traducere ad-hoc în franþuzeºte de tot hazul:
ales, pe bazã de dosare. Îmi amintesc seara plecãrii din 
Bucureºti într-un tren îngheþat ºi foarte aglomerat. Noi, în haine Lume, lume, sorã lume!
subþiri ºi ponosite, cu merinde puþine, ne-am îndulcit toatã Nu mã mai satur de tine
noaptea cãlãtoria cu bancuri ºi cântece de drumeþie. Eram strict Cum nu mã satur de pâine!
supravegheaþi ºi muºtruluiþi la tot pasul de cãtre Mitu Grosu, Lume, lume!
profesorul titular al catedrei de folclor, congestionat ºi fãrã 
chemare, uºor speriat de sarcina dificilã pe care o avea. Alãturi C-aºa-i lumea trecãtoare
de el cu o însãrcinare mai precisã, un asistent de la catedra de Unul naºte, ºi-altul moare,
marxism-leninism al cãrui nume l-am uitat. Nouã nu ne pãsa de Lume, sorã lume!...
nimeni. Am stat toatã noaptea pe coridorul abia luminat al 

„Mondî, mondî, ma soeur mondî,
je ne me sufis de ten
com je ne sufis de pen
mondî, mondî

Cî la mondî se pase
chelcî mer e chelcî ne,
mondî ma soer mondî”...
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Acest repertoriu mucalit de un haz nebun i se potrivea   Sã îngânã lin liniºti în arin,
întru-totul lui Velea. La un banchet de sfârºit de facultate, în Tremurã la stânã fluierul de soc.
iulie 1957, la restaurantul „Parcul trandafirilor”, Velea îi cântase Mãicuþã bãtrânã cu brâul de lânã,
Mariei Tãnase, invitatã sã onoreze serbarea studenþeascã. Ce mai caþi bãtutul de noroc?
Marea cântãreaþã l-a savurat cu interes ºi amuzament. ...

Întorcându-mã pe firul amintirilor la crâºma din Rãºinari El cu ochi ca mura, tras ca prin inel,
unde dorind din tot sufletul sã-l stimulez pe Velea, am scos El, cu plete negre-n vânturi scuturate
ultimii cinci lei din buzunar ºi i-am întins cântãreþului. Velea i-a N-are sã mai poatã mândru ciobãnel
luat repede ºi a tulit-o spre tejghea. Ghinionul a fãcut însã sã-i Înaintea ta sã se arate...
aparã-n faþã un localnic care tocmai atunci intrase pe uºã. Avea o ...
gãinã albã pe care o strângea la pieptul sumanului. Îl trimisese, De ce fugi pe câmpuri, dupã ce chemãri?
probabil, nevasta s-o schimbe la cooperativã pe cine ºtie ce Despletit þii pãrul — albã vâlvãtaie...
produs de mare necesitate: sare, ulei sau gaz de lampã. Zarva Vezi, de vânturi dusã, s-a topit sub zãri
caldã a cârciumii l-a atras pe bietul om o þârã înãuntru. Vãzându- Mioriþa laie, laie bucãlaie.
l pe Velea, s-a oferit spontan sã-i vândã gãina. Velea i-a întins cei 
5 lei din care trebuia sã bea ºi adãlmaºul. Era cam mic preþul Pe-un picior de plai, pe-o gurã de rai,
gãinii din cauzã cã cei 5 lei se cam duseserã pe adãlmaº, iar Stau câte odatã împietrit ºi mut
þãranul prinsese poftã de petrecere, îi plãcea de cumpãrãtor, ºi, Sã-nþeleg o clipã neînþelesul grai
uitând cu totul de frica nevestii, s-a prins în horã lângã noi, Plin de jalea unui veac trecut...”
studentele. Velea dansa în mijloc cu gãina cerutã cu împrumut ºi 
de Dimisianu. Totul a încremenit când, mirosindu-i urma, a Am recitat-o ca pe o rugãciune ce-mi frângea inima. Dupã 
apãrut în mijlocul horei nevasta þãranului, mai zburlitã decât aceea, în timp ce colegii se amuzau trucând o tombolã cu un 
orãtania. Desfãºurându-ºi blestemele trãgea cu osârdie gãina fazan câºtigat de Mitu Grosu, cãci toatã lumea a scris pe bileþelul 
din mâinile lui Velea care nu vroia s-o cedeze în ruptul capului. din urnã numele profesorului antipatic, ºi strigându-i de la 
Velea susþinea cã a cumpãrat-o cu 5 lei, dar pânã la urmã femeia obraz: „Ai cãzut de fazan!”, eu priveam tulburatã ceasul de la 
i-a smuls biata gãinã jumulitã. Împingându-ºi bãrbatul în mânã. Trecuse de miezul nopþii, se apropia ora crimei de acum 
ghionturi, l-a scos din cârciuma blestematã, în timp ce Velea îºi un an. Am ieºit din sala unde începuse dansul ºi am pornit pe 
plângea cu lamentãri gãina pierdutã. Brusc, câþiva dintre noi s- podul de lemn spre biserica ce strãjuia cimitirul. Simþeam 
au trezit la realitate: se fãcuse târziu, grupul celãlalt, împreunã chemarea singurãtãþii ºi apropierea de un alt tãrâm. Cerul 
cu profesorii însoþitori, dupã ce ne cãutaserã prin tot satul, o înstelat lumina straniu biserica ºi monumentele funerare. Mi se 
luase spre Sibiu. O uºoarã spaimã de consecinþele previzibile ne pãrea cã bãtea miezul nopþii în clopotele de aramã ale cetãþii. 
prinsese pe toþi. Am   pornit-o prin Rãºinari spre staþie într-un Ningea tãcut, veºnicia îmi întindea braþele. Rãtãceam fãrã 
amurg de basm. Era iarnã pe uliþã, zãpada roz scârþia teamã printre morminte recitând în gând din Blaga:
diamantinã, câinii flocoºi ne lãtrau de dupã stoguri. Mireasma 
de fum de þarã ºi clopoþeii sãniilor ne însoþeau. La capãtul liniei „Fãpturi care aþi fost unde vã þineþi
ne aºteptau ceilalþi ºi, mai ales, îndrumãtorii, cu ocãri aspre ºi Nu le cãlca sorã ochii — clopoþeii vineþi.”
ameninþãri. Ne-am oprit spãºiþi primind cu capetele plecate 
perdaful. Numai Velea, mai la o parte, satisfãcea curiozitatea Ascultam vântul care venea din liniºte, ascultam apele ce 
unor þãrani: „Ce sã fie, îi lãmurea el, suntem studenþi de la veneau din pãmânt spãlând osemintele. Simþeam cum din piept, 
Bucureºti ºi unul din profesorii noºtri a furat de aici din sat o o pasãre albã, un pescãruº, încerca sã-ºi ia zborul ca sã iasã în 
gãinã!” S-a hotãrât sã fim întorºi la Bucureºti, dar asta încurca întâmpinarea „albatrosului ucis”.
tot programul excursiei. Mulþi din cei nedisciplinaþi trebuiau sã M-am întors bâjbâind în camera mare a cãminului unde 
susþinã viitoarele întruniri de la Sibiu ºi Sighiºoara cu referate eram cazaþi. M-am aºezat pe patul rece ºi am scris pe genunchi 
de literaturã, recitãri etc. Luându-ne inima-n dinþi le-am cerut în acel caiet albastru niºte poezii dedicate acelei Sighiºoare, 
spãºiþi iertare, fãcându-ne autocritica ºi promiþându-le martorã a „clipei repede ce ni s-a dat” atunci. Nu bãnuiam cã 
seriozitate ºi ascultare. Pânã la urmã s-au înduplecat ºi, astfel, peste foarte scurt timp voi fi în închisoare, condamnatã pentru 
ne-am continuat drumul spre Sighiºoara. Am poposit pentru o zi tot ce-am gândit ºi simþit, fiind credincioasã mie însãmi, lipsitã 
ºi o noapte în Cetatea Sighiºoarei cazaþi din nou într-un cãmin total de prudenþã ºi instinct de conservare. Naivã, romanticã, 
mare ºi rece. Medievala cetate ne-a copleºit, deºi pãrea aproape inconºtientã rãtãceam pe „cãrãri de nea ºi pierzanie”. Poezie...?! 
pãrãsitã. Seara, într-o salã imensã, sub auspiciile responsabililor Aproape tot ce fusese valoros era interzis ºi tocmai de aceea 
locali, s-a organizat o searã culturalã urmatã de dans. Colegii citeam clandestin ºi cu mare sete Blaga, Radu Gyr, Arghezi... 
mei împreunã cu mine am hotãrât sã dedicãm acea searã Poezia contemporanã o simþeam anostã, politizatã total, 
poetului Nicolae Labiº, dispãrut dintre noi exact în urmã cu un nesincerã. Chiar poezia de dragoste trebuia obligatoriu sã 
an. S-au þinut scurte cuvântãri urmate de recitarea unor poezii conþinã elemente proletare. „Ilenuþa era cu tractoru”, iar bietul 
din volumul „Primele iubiri”, singurul apãrut cât mai trãia Dan Deºliu scria:
poetul. Încã de la apariþia volumului, Labiº îl considera, pe drept „Bunã dimineaþa, fatã cu mistrie,
cuvânt, depãºit. Am îndrãznit sã fac ceva mai mult ºi am recitat Vrei sã-þi fac un cântec sau o poezie?”
acea „Mioriþã” labiºianã pe atunci necunoscutã, poezie în care 
poetul în mod zguduitor îºi contopea destinul fatal cu acel destin Mai pe ºleau, angajatul Nicolae Stoian declara:
din cunoscuta baladã. Iatã câteva strofe:

„O, dragoste, iubirea-mi milenarã,
„Pe-un picior de plai, pe-o gurã de rai, Care atâþia ani în lanþ ai stat
Zbuciumat se plânge fluierul de fag. Eºti ridicatã acum întâia oarã

Inima mi-o strânge ºi-mi pãtrunde-n sânge La rangul de politicã de stat.”
Acest cântec dureros ºi drag.

... Ce-i drept, câteva tinere poete încercau sã tipãreascã poezii 
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de dragoste. Printre ele, Doina Sãlãjan, pe care Labiº a îndrãgit- pe patul de moarte lui Aurel Covaci, „Pasãrea cu clonþ de rubin”, 
o mult, avusese curajul în 1956 sã scrie: spune totul:

„Pasãrea cu clonþ de rubin
„Încearcã sã mã iubeºti, încearcã S-a rãzbunat, iat-o, s-a rãzbunat.”

Sã doreºti sã plecãm, sã ne pierdem aiurea
Doamne, ce frumos rugineºte pãdurea. În acea noapte la Sighiºoara, în cãminul pe care l-am 

Vreau iubirea ta sã se întoarcã...” pomenit, am scris un poem intitulat „Jocul cu umbra”:

Tinerele poete au suferit diverse consecinþe pentru poeziile „...Acum când aproape nu înþeleg pentru cine mã miºc,
lor sentimentale. Amintesc de Gloria Barna, Mioara Cremene, Pentru ce port totuºi lumina acestui fluid miºcãtor,
Aurora Cornu. Cu marele lui talent, forþã ºi inteligenþã, Nicolae Mi-ar fi foarte uºor sã intru în peºterile înguste
Labiº începuse deja sã devinã un stindard pentru ceilalþi. În care cei muritori poposesc la masa dezamãgirii.
Fermentul ce ne unea, cugetul ºi spiritul lui, putea sã ne 
mobilizeze ºi faptele. Pentru comuniºti, constituia un mare Vreau totuºi sã pâlpâi, sã mã joc cu umbra,
pericol acest poet convertit la adevãr de cãtre propria lui Acea umbrã mare, îngrozitor de tristã,
conºtiinþã. A primit avertismente. Nu s-a potolit. L-au ucis Pe care n-aº dori sã o iau în serios niciodatã.”
perfid, ºtergând urmele. Chiar ºi acum, dupã atâþia ani, e 
periculos sã vorbeºti despre asta. Securitatea declarã ºi acum cã Din pãcate a trebuit s-o iau mai mult decât în serios. 
nu posedã nici o foaie din dosarul Nicolae Labiº. Atunci, pe patul Aceasta s-a întâmplat dupã 3 luni de la Sighiºoara, pe 14 martie 
de moarte, am convingerea cã a existat un legãmânt între Labiº 1958. Atunci am început o cu totul altã excursie prin hrubele 
ºi Aurel Covaci, un jurãmânt pe viaþã, mai ales ca sã-ºi protejeze subpãmântene, nemiloase, ale penitenciarelor politice.
familia ºi prietenii. De fapt, poezia încifratã pe care i-a dictat-o 

* * spre cimitirul îngrijit, altfel. Chiar şi aleea umbrită de brazii de sub 
* 

munte, nu mi-o pot închipui, fără exilul de acum un veac al lui 
Alecu Russo, la Soveja.Ne refugiem noaptea în camerele vilei, colorate şi 

Atâta linişte şi pace acoperă oamenii pe locurile fiilor odihnitoare. Puternic ozonate, ele ne readuc la preocupările zilnice.
Vrâncioaiei! Atâta linişte!...Îi dădusem lui Ştefan unul din manuscrisele mele cu povestiri. 

Prin umbra sălbatică a coniferelor de aici trebuie să se fi Acesta urma să-l propună comisiei pentru concurs, şi eu mă 
profilat şi tristeţea paşilor lui Russo şi a inimii lui îndurerate. Acum, emoţionam acum, la gândul lecturii lor.
desigur, nici un alt loc, decât aleea pietruită de sub brazi, urcată Adorm greu, între misterul ruperii relaţiei mele recente cu 
zilnic de turişti spre zmeurişul urşilor, pe drumul spre Nord, să mai Lorin, şi compania, pentru un timp, a Ioanei şi a lui Adrian.
poată vorbi oamenilor de trecut! Şi noi, cei din prezent: „Şi aici au Ca inginer, Lorin parcursese şi el ani buni de glorie. Îl înţeleg 
fost luptele de la Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja”, îmi sună în urechi de la depărtare. Îşi va învinge orgoliul de profesor unic la catedră? 
spusele moşului, care aştepta maşina spre oraş.Sau la Cercetare îşi va găsi un alt rost?

Poate în somnul meu evit încă urcuşul, pe care-l simt greu, şi Practic, nevoia unor proiecte din exterior l-ar convinge în 
scapăt la vale, printre pietrele unui râu...problemele mai noi de viaţă. Colorată şi mai însorită în arhitectura 

ei, clădirea Muzeului Artelor şi a clubului din faţa Institutului îi pot 
* *

da speranţa că ele vor concura, peste puţin timp, cu alte clădiri din * 

Apus.
Încerc să adorm şi nu iau un calmant, chiar dacă vântul Ne trezim de dimineaţă cu iarba umedă. Îmi amân plecarea cu 

provoacă un foşnet înfiorător al plopilor din curtea vecină. Printre o zi.
picurii de ploaie se aud dincolo numai paginile întoarse ale cărţilor S-a făcut din nou vreme bună. Pe la orele 9 suntem în Poiană şi 
lui Adrian, şi rar, schiţele Ioanei, aruncate pe podea: interiorul oamenii se aşază pe pleduri, urmărind cum trec turmele de oi spre 
camerei, unde citeşte Adrian, prins în miniatură. Un colţ al încăperii deal, pe lângă ei. Stăm cu aparatele de radio deschise şi ascultăm 
de unde se vede satul. De acolo se revarsă acum liniştea nopţii. muzică. Soarele ne încălzeşte până după amiază, surprinzându-ne 
Parcă o simt! Mâine ea va lua, sub alte unghiuri, podeţul peste care în alte preocupări; Adrian fredonează câteva melodii de stepă, după 
trecem, când urcăm în staţiune. ploaia uimitoare şi apariţia rapidă a soarelui. La munte acest lucru 

Adorm în foşnetul ploii, imaginându-mi mausoleul şi drumul este obişnuit.

...S-ar putea remarca o evoluþie în ceea ce priveºte formula narativã, mai tributarã tehnicilor 
moderniste, în Ieºirea din careu, pe când în Pescãruºii de pe malul mãrii linia povestirii aspirã spre 
postmodernism, fiind, adicã, mai apropiatã de simulacrele prozei tradiþionale, cu vãdita intenþie de creare a 
unei atmosfere vag romantice, neosãmãnãtoriste, pe fondul unei lumi ostile normalitãþii vieþii. Am impresia cã 
Ieºirea din careu a fost scrisã cu imaginea Hortensiei Papadat-Bengescu în faþã, pe când în acest ultim 
roman modelul e Duiliu Zamfirescu, invocat, de altfel, de mai multe ori în paginile cãrþii. Se atestã, cu acest 
prilej, cã autorul Vieþii la þarã încã e un prozator viu, capabil sã declanºeze energii creatoare. Scriitura 
rãmâne „modernistã”, dar modelatã cu harul molcomirii povestitorilor moldoveni, naraþiunea curgând firesc, 
destul de antrenant, deºi, la drept vorbind, nimic spectaculos nu se petrece în viaþa personajelor.

Amatorii de culoare localã pot gãsi satisfacþii în întâlnirea cu evenimente, personalitãþi, descripþii 
localizate în Bârlad, Vaslui, Iaºi, într-o perioadã destul de întinsã, de prin deceniul cinci pânã în preajma 
cãderii regimului comunist. Personaje ca Ioana ºi Adrian, bãtrânul dascãl Neculai Codrescu, tatãl lui Adrian, 
Andrei Sileni, ziarista-narator ºi alte câteva sunt conturate cu naturaleþe ºi chiar se þin minte, deºi poate mai 
viu este insurgentul cãrturar Matei Ionescu. Dacã în creaþia de personaje autoarea idealizeazã prea mult, 
nemulþumitã chiar cã n-a reuºit sã surprindã cum se cuvine frumuseþea umanã a cuplului central, certitudinea 
care ni se prezintã ca demnã de semnalat este darul povestirii, ceea ce ne îndreptãþeºte sã aºteptãm, în 
continuare, de la d-na Petruþa Chiriac depãºirea oricãrui amatorism ºi intrarea în rândul profesioniºtilor.

Fragment din roman
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Elena Androne

O controversă... de două mii de ani
Moto: „Ce rău murim noi! Nici atâta lucru n-am învăţat din veacurile de 

moarte prin care am trecut. Trăim prost, dar murim mai prost, în deznădejde, în luptă. 
Ratăm ultima şansă de pace, singura şansă de salvare. Tristă moarte evreiască a unor 
oameni care, nevieţuind între arbori şi dobitoace, n-au avut de unde să înveţe 
frumuseţea indiferenţei în moarte, demnitatea ei vegetală. Cel mai greu păcat iudaic, 
poate.” (Mihail Sebastian.  «De două mii de ani», p. 102)

De la evrei la Nae lonescu face o istorie detaliatã a poporului evreu, trecând prin toate etapele 
istorice ale acestuia: iudaismul antic, evul mediu iudaic, 
prezentându-i aici în umbra islamului, apoi îºi canalizeazã studiul Josy Eisenberg îi definea pe evrei ca fiind un grup de mici 
pe evreii din lumea modernã. Delimitarea dintre evreii timpurilor triburi din marea familie a popoarelor semitice, care îl au ca pãrinte 
biblice ºi evreii moderni, spune el, nu este mereu limpede, iar spiritual pe Moise. Spre deosebire de alte popoare, mai spune el, cel 
sarcasmul cu care este tratatã Biblia - ºi e mai prudent sã se atace mai important principiu fãuritor nu a fost pentru Israel unitatea 
Vechiul Testament decât Noul Testament - se rãsfrânge asupra geograficã, obligaþia de credinþã ºi supunere faþã de o putere 
evreilor.politicã ºi nici patrimoniul, ci tocmai conºtiinþa cã aparþin unui 

Secolul al XVIII-lea aduce în atenþie o serie de controverse în Dumnezeu comun. Definirea naturii relaþiei care leagã poporul lui 
ceea ce priveºte statutul evreilor. De exemplu, Voltaire a ponegrit Israel cu acest Dumnezeu a constituit însãºi esenþa operei lui Moise 
fãrã încetare iudaismul în pagini de o violenþã deosebitã, care de-a lungul celor patruzeci de ani care s-au scurs de la Ieºire pânã la 
amintesc de cele ale lui Luther ºi ale apologeþilor nazismului. Pe de intrarea în Canaan (Josy Eisenberg, O istorie a evreilor). Eisenberg 

Facem cu toþii o curã zdravãnã de bere, continuând sã-i Aºa cum fuseserã ei în acel deceniu, în ºcoalã realizaserã douã 
ascultãm poveºtile cu tatãl venit din rãzboi, ºi intuiþiile religioase lucruri: apropierea oamenilor de cei care nu-ºi puteau elibera 
ale copilului, uºor reprimate de atmosfera timpului. sufletul altfel, decât scriind, ºi încetarea competiþiei cu masca 

 O datã îl întrebase pe bãtrân dacã acesta îºi face vreodatã zornãitoare a armelor.
cruce, pãºind alãturi, pe câmp, vara, când arau. Dar în cântar se mai afla încã problema lanurilor de grâu. În 

“Eu îmi fac cruce cu limba”, se trãdase bãtrânul, luptându-se, ce parte le vor înclina poeþii? ªi ne privim din nou!
poate, cu propriul destin. Le cântaserã amarnic, alãturi de satirele lui X ºi Y, adresate 

Tãceau. confraþilor de pe alte meridiane.
Timpul acela se vedea ºi acum în seninãtatea ochilor lui Ziarele îºi croiau deja un drum spre dispute în subtext. Pe 

Adrian. Albaºtri, liniºtiþi. Numai pãrul lui blond de adolescent se undele radio, scurte ºi medii, abil miºcate de redactori, surprindeai 
mai închisese. chiar atitudini. În România, de exemplu, se folosea practica unor 

Îl tachinam, sugerându-i sã iasã din introspecþii, sã ne false obiceiuri, oferite turiºtilor, ºi scriitorii nu întârziaserã sã le 
povesteascã mai degrabã subiectul ultimului roman. transpunã în cãrþi. O nuntã la þarã, pusã în scenã chiar în mediul 

- Adrian! - ne amuzam noi - în scurt timp vom citi cu toþii rural, ºi reacþia þãrãncii de a nu-ºi falsifica munca ºi veºmântul la 
romanele tale poliþiste, luate pe sub mânã. Ai milã, ne lamentãm, ºi rãzboiul de þesut alternau rapid cu ºtirea crainicilor despre 
ne ridicãm, schimbând decorul, pentru a ne menþine bronzul ºi rapoartele situaþiei din agriculturã. ªi iarãºi, conferinþe, 
ultimele raze ale soarelui, scãpãtat, pânã aproape sub poala conferinþe... Dar ne hotãrâm sã lãsãm în pace politica... pentru cã ºi 
copacilor din deal. dincolo de microfon erau oameni, nu?

Poiana ne îmbatã cu mirosul de iarbã ºi flori de mentã. Adrian propune, în stilul lui ºugubã:
Plecãm odihniþi sã culegem romaniþã de pe marginea moviliþelor - Ioana, hai sã ne abþinem!
sau de pe suprafaþa vadului pietruit. ªi apoi la masã. Dar ea revine absolut epic ºi mai amarnic, înclinatã spre 

Brazii ce strãjuiesc staþiunea ºi platoul cresc ºi acum sãlbatic analizã.
printre vile vechi ºi umbresc chioºcurile noi, aruncând culoare - De ce? caracterul unei societãþi dacã devine imuabil, atunci e 
peste ele. Interioarele lor ne creeazã deja dispoziþii de oameni ai nevoie de o schimbare!
acestor timpuri. - Fii fãrã grijã, intervine Adrian. Mult mai târziu va acþiona 

Aici întâlnim pe cutare actor, pe scriitorul sau sculptorul X. acel þãran din romanele lui Rebreanu.
Poposim pe bãncile de pe aleea asfaltatã a hotelului Zboina, seara Nu intervin, pentru cã simt cum rãzbate între ei tânãrul 
târziu, ºi le auzim confesiunile pasagere despre istoria vieþii lui crescut la þarã, influenþat de filmele cu emigranþi în America 
Brâncuºi, despre sculptura lui, ºi-i conducem cu privirea, în Latinã. Nu terminase povestea cu Labiº în drum spre Bucureºti, ºi 
plimbarea nocturnã. ne preocupã deja autocarul, pe care-l vom lua a doua zi.

Mai departe de vilã se adãpostesc tabere de copii. Ne Discutãm despre timpul cât ne-a mai rãmas, pentru a mai 
propunem sã mergem ºi noi sã jucãm o partidã de tenis, la gândul inspira aerul pãdurii ºi a ne face bagajele.
cã mâine va trebui sã plec, iar Ioana ºi Adrian o vor lua spre þinutul A doua zi în autocar, realizez cã odihna îmi priise. Ne 
de la Dunãre. apropiem de garã. La ora prânzului admiram deja amplasarea 

Aerul cald ne mai alinã încã. O perdea de nori subþire se mesajelor publicitare de pe peron, aºteptând trenul spre casã.
strecoarã pe cer, parcã ar fi din vatã. Soarele nu mai întinde pete de În compartimentul unde îmi ocup locul îl întâlnesc pe poetul 
luminã pe vãi, ºi ascultãm din nou radioul. Timpul probabil. C, cãruia nu pot sã-i evit compania. Îi intuiesc întrebarea din ochi, 
Sunetele se împrãºtie prin mersul unui cârd cu gâºte, care se voit senini ºi mereu întrebãtori, dar ea nu întârzie:
aliniazã pe marginea drumeagului spre vilã, dând farmec pârâului. - Unde ai dispãrut atunci, la întâlnirea de la Casa de Culturã?
Se ciondãniserã cu un alt cârd, lãsându-i ostentativ locul ºi Trenul se depãrteazã de oraº, ºi eu mã fericesc în gând, cã el 
pãrãsind poiana. Privim la dealul din faþã. E încã însorit ºi tãcut! preferase, imediat, vagonul-restaurant.

Ascultãm printre poveºtile lui Adrian ºi pe aceea a cãlãtoriei Îi fac numai cu mâna, când iese pe hol, pentru cã eu aveam un 
lui cu Labiº, la Bucureºti. Mai scoate un cuvânt, apoi îl leagã de alt traseu ºi nu voiam decât sã îl salut. Îi oferisem lui Sileni ultima 
altceva, ºi încet deapãnã amintirea... frecându-ºi mâinile. lui carte pentru a o recenza, ºi de fapt, acest lucru ar fi voit sã-l ºtie.
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altã parte Rousseau a nutrit pentru credinþa iudeilor o admiraþie 
fãrã margini, devenind apãrãtorul lor (J. Eisenberg ). Prefaþa...

Chiar dacã de-a lungul timpului problema evreiascã a atras 
atenþia unor persoane marcante ale omenirii, precum Goethe, Pentru Nae Ionescu, evreii sunt o ameninþare mortalã pentru 
Herder, Kant, sau Fitche, preocupãrile asupra statutului poporului ordinea creºtinã a lumii. în prefaþa cãrþii mai sus amintite, el crede 
iudeu nu au contenit nici astãzi ºi poate cã nu se vor opri niciodatã. cã evreul este persecutat de când e lumea: „E adevãrat cã de când e 
La noi în þarã, evreii au constituit subiectul a numeroase scrieri lumea ºi de când sînt evrei - cãci în adevãr evreii sînt de când lumea - 
care au menþinut „tradiþia” celor douã tabere: pro ºi contra neamul acesta a suferit”. ªi subliniazã caracterul necesar al 
semitism. De la Eminescu, la Goga, sau alþi scriitori contemporani suferinþei evreului, prin prisma agonizãrii lui luda, care „suferã ºi 
celor amintiþi, la filosofii Tinerei Generaþii, problema evreiascã a trebuie sã sufere”. Pentru aceastã suferinþã a unui popor damnat de 
fost printre principalele discuþii generate în cafenelele gen Capºa, istorie, cauza nu poate fi alta decât însuºi poporul iudeu: „...vina e 
sau în presa vremii. Anii '30 au fost marcaþi de o controversã numai a lor, pentru cã de când existã, ei nu au fãcut decât 
nãscutã pe marginea prefeþei unei cãrþi scrise de un evreu. blestemãþii” (Nae Ionescu, Prefaþa, de la De douã mii de ani, de 

Este vorba despre cartea De douã mii de ani, a lui Mihail Mihail Sebastian, Editura Humanitas, Bucureºti, 1990, p.8). Cu 
Sebastian ºi prefaþatã de mentorul generaþiei, Nae Ionescu. Pe toate cã încearcã sã scoatã la ivealã câteva atribute pozitive pentru 
marginea ei, intelectuali ca Mircea Eliade, George Racoveanu, sau poporul iudeu, Nae Ionescu nu poate accepta lumina favorabilã în 
Mircea Vulcãnescu ºi-au confruntat ideile în cotidiane, precum: care acesta este pus. Astfel, orice laturã laudativã este pusã în 
Vremea, sau Credinþa. balanþã cu una depreciativã. Dacã se vorbeºte despre fapte de laudã, 

Conþinutul cãrþii amintite nu a stârnit atâtea discuþii, cât a atunci se vorbeºte ºi despre rãufãcãtori, dacã menþioneazã de 
generat prefaþa acesteia. Problema se pune în felul urmãtor: cum a filantropie, Ionescu aduce aminte ºi de „jecmãnitori”, iar dacã 
acceptat Mihail Sebastian - Iosef Hechter, pe numele sãu adevãrat - vorbeºte despre cei care „au murit cinstit ºi simplu în rãzboi”, 
un intelectual evreu, o prefaþã virulent antisemitã, mai ales cã era atunci nu ezitã sã îi punã alãturi pe „trãdãtorii de rãzboi”. Cu alte 
fãcutã de profesorul sãu, Nae Ionescu? cuvinte, filosoful încearcã parcã sã explice evreilor cã în zadar se 

Nae Ionescu, magisterul incontestabil al Tinerei Generaþii, aºa strãduiesc sã demonstreze cã nu sunt un popor de rãufãcãtori: 
cum îl calificã Lavastine, îºi iniþiazã studenþii în filosofie, în „...dacã antisemiþii spun: e drept sã suferiþi, pentru cã sînteþi rãi, 
asemenea mãsurã încât figura sa profesoralã le pune în umbrã pe evreii pot rãspunde: nu e drept sã ne chinuiþi, pentru cã sîntem 
aproape toate celelalte. Tot el este cel care deschide calea în plan buni. Cine are dreptate? ªi unii ºi alþii. Asta înseamnã însã: nici 
politic, pe urmele lui discipolii aderând pe rând la Miºcarea unii, nici ceilalþi”(p.9).
Legionarã. Cu prilejul seminariilor de metafizicã pe care le fãcea la Nae Ionescu, previzibil parcã întrebãrilor care ar putea sã i se 
Universitatea din Bucureºti, Nae Ionescu îi remarcã printre alþii pe punã, lãmureºte asupra provenienþei evreului. Astfel, se întreabã el: 
Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Mihail Sebastian ºi „când e cineva evreu?”. Rãspunsul aduce în atenþie douã aspecte ale 
Mircea Vulcãnescu, pe care îi invitã sã colaboreze la ziarul sãu, apartenenþei: unul subiectiv, „printr-un act de mãrturisire” ºi 
Cuvântul. La Facultate, la redacþie, sau la cafenea, el îºi ia discipolii celãlalt obiectiv, „prin aceea cã eºti vehicul al unei istorii” (p.10). În 
sub aripa protectoare, îi îndeamnã sã se îndepãrteze de dogme ºi sã opinia sa, factorul subiectiv este irelevant prin mãrturisirea de 
racordeze filosofia cu existenþa (A.L-Lavastine, Cioran, Eliade, credinþã iudaicã, pentru cã: !poþi simþi, poþi crede cã nu eºti evreu, 
Ionescu. Uitarea fascismului, Editura EST Samuel Tastet Editeur, ºi totuºi sã fii” (p.10). Cu alte cuvinte, „eºti român, sau evreu, sau 
2004, pp. 106-107 ). Mircea Eliade vede o semnificaþie istoricã în grec nu printr-o mãrturisire de credinþã, ci prin vehicularea unei 
situarea lui Nae Ionescu în viaþa Universitãþii bucureºtene, ca elev istorii; calitatea aceasta nefiind un act individual de voinþã, ci o 
al lui Nicolae Iorga ºi moºtenitor spiritual al lui Vasile Pârvan, stare naturalã” (p.11). Rãspunsul, însã, la întrebarea când e cineva 
considerând cã are o funcþiune socraticã, deoarece capãtã o valoare evreu? vine ulterior: „când trãieºte istoria evreiascã; indiferent dacã 
deosebitã în evoluþia culturii româneºti. El readuce metafizica la e conºtient de asta sau nu, indiferent dacã o vrea sau nu” (p.13). Tot 
punctul ei iniþial: cunoaºterea de sine (Mircea Eliade, Profetism în sub acest aspect, Nae Ionescu este tranºant atunci când îl 
eternitate, pp.179-180 ). Într-o hagiografie realizatã la treizeci de ani conºtientizeazã pe Iosef Hechter de originea sa: „Eºti tu, Iosef 
de la moartea magisterului, Mircea Eliade scria: „Cu cât trec anii, Hechter, om de la Dunãrea Brãilei? Nu. Ci evreu de la Dunãrea 
cu atât apare mai misterioasã legenda profesorului Nae Ionescu în Brãilei” (p.12).
ochii celor care nu l-au cunoscut ºi nu i-au ascultat lecþiile de O problemã care atrage atenþia filosofului ºi care este evidentã 
Logicã” (Mircea Eliade, Profesorul Nae Ionescu, 30 de ani de la pe întreg parcursul prefeþei este aceea a supliciului la care sunt 
moarte, Prodomos, numãr special consacrat lui Nae Ionescu, 1970, supuºi evreii. Folosind tactica prezentãrii ideilor pentru care a 
p.1, apud A.L-Lavastine, op. cit., p. 107). Într-un glas cu Eliade este rãmas în conºtiinþa discipolilor sãi, metoda socraticã. Nae 
ºi Mircea Vulcãnescu, care îl calificã în 1934 drept autoritate Ionescu se întreabã iarãºi: „Când suferã evreii?”. Pentru ca 
spiritualã supremã (Mircea Vulcãnescu, Tendinþele Tinerei rãspunsul sã fie cât mai elocvent ºi complex, filosoful face o scurtã 
Generaþii, Criterion, p.5 ), iar Mihail Sebastian, în controversata incursiune în istorie. Astfel, aduce aminte de „marile ºi 
carte De douã mii de ani urmat de Cum am devenit huligan, spune sângeroasele miºcãri antisemite din Anglia” de la începutul 
despre Nae Ionescu cã este un “director de conºtiinþã”. timpurilor modeme, dar ºi de ce se întâmpla în Rusia veche. El redã 

Ca ºi ziarist, stilul lui Nae Ionescu era direct ºi þinea de în scris glasul evreilor, care ar recunoaºte cã în Anglia, ei au fost cei 
oralitate. Cursurile sale erau mult mai impresionante vorbite, decât care au întreprins disoluþia economiei agrare, fapt care a dus la 
scrise. ªtia sã electrizeze audienþa, care era foarte numeroasã. ªtia persecutarea lor, pe când în Rusia, Guvernul, de câte ori se afla într-
însã la fel de bine sã facã acest lucru ºi în scris, în limbajul vioi ºi o dificultate ºi avea nevoie de o diversiune, organiza câte un 
incisiv al ziaristului. Era recunoscut pentru originalitate ºi pentru pogrom. Concluzia ar fi cã evreii sunt persecutaþi ºi, mai ales pe 
articolele sale sarcastice ori fulminante. Stilul sãu se remarcã prin nedrept. Pentru aceste gânduri, Nae Ionescu gãseºte explicaþii tot 
lipsa de emfazã ºi simplitate. Încã de la primele articole din Noua de ordin istoric. Pogromurile nu au fost inventate de ruºi ºi nu s-au 
Revista Românã se observa siguranþa de sine, concentrarea, lipsa exercitat numai împotriva evreilor: „Roma imperialã cunoºtea ºi ea 
de timiditate sau stângãcie. Ca ziarist, activitatea publicisticã de asemenea procedee, iar victime ale lor erau adesea creºtinii” (p.14). 
bazã este legatã de ziarul Cuvântul. Ca ºi exemplul cu diavolul care a vrut sã-i ispiteascã pe primii 

ªcoala pe care Nae Ionescu a creat-o în ziaristica româneascã a oameni, alegând sã meargã la Eva pentru cã ºtia cã va ceda mai uºor 
reuºit sã dea posteritãþii o serie de personalitãþi ale filosofiei ºi în faþa ispitei, la fel se comportã ºi agitatorii antisemiþi, ar spune 
publicisticii româneºti. Printre acestea se numãrã Mircea Eliade, evreii. Este vorba despre o psihologie a mulþimilor. Nae Ionescu 
Emil Cioran, Constatntin Noica, Petre Pandrea, Gheorghe distinge patru situaþii în care o categorie de oameni este aleasã ca 
Racoveanu. ªi asta pentru a aminti numai pe cei care fãceau parte victimã de cãtre agitatori: atunci când ea constituie o grupã 
din redacþia Criterion. fundamental deosebitã de masele în mijlocul cãrora trãieºte; când 
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deosebirile conºtientizate au ca urmare un proces voit de secesiune, dacã el pretinde a fi chiar fiul lui Dumnezeu sau, în orice caz, Mesia, 
care duce la izolarea numitei grape chiar înlãuntrul societãþii atunci el e un impostor. Mesia nu a venit încã. El va veni sigur, pe un 
respective; de pe urma izolãrii, viaþa înlãuntrul grupei ia anumite cal alb ºi atunci va începe ºi stãpânirea lui Israel asupra 
forme ezoterice, pline de mister pentru cei de afarã; când respectiva pãmântului” (p.20).
grupã reprezintã o primejdie permanentã pentru ordinea celor din Existã o acþiune prin care evreii au încercat sã se smulgã 
afarã, pentru structura spiritualã, politicã, socialã ºi economicã a soartei lor, iar aceasta este sionismul, încercare care lui Nae 
aºezãrii lor (p.15). Aceste momente sunt certificate mai ales prin Ionescu i se pare cu totul confuzã. Urarea nostalgicã „la anul la 
cazul persecuþiei creºtinilor în imperiul roman. Întrebarea pe care o Ierusalim” i se pare cã nu are nimic pozitiv în ea, chiar dacã 
pune Nae Ionescu la finalul acestei judecãþi este: “au fost ºi sunt revenirea la Ierusalim este o realitate pentru iudei, poate cea mai de 
evreii, oare, faþã de toatã lumea, în situaþia în care se aflau creºtinii netãgãduit. Cu toate acestea, sforþãrile religioase ale evreilor, casele 
faþã de imperiul roman?” (p.17). De aici se lanseazã o altã judecatã: lor de rugãciuni, adevãratul templu, care se aflã numai la Ierusalim, 
evreii sunt poporul ales. Faþã de ei, spune Ionescu, a fãcut i se par lui Nae Ionescu „ficþiuni”, iar sionismul este „sinucidere”, 
Dumnezeu primul legãmânt, iar datoria iudeilor era sã se pãstreze iar asta trebuie sã fie o soluþie.
ca popor ales, „Dar ales la ce?” se întreabã Nae Ionescu. Concluzia pe care o scrie Nae Ionescu la prefaþã este durã ºi 
Raþionamentul este în felul urmãtor: „Noi spunem: Mesia a venit. devastatoare pentru un suflet de evreu. El este categoric, scriind 
Prin întruparea Logosului. El e Hristos. Evreii au fost poporul ales; fãrã menajamente, chiar dacã este vorba despre un discipol de-al 
ales pentru întruparea lui Dumnezeu. Dar în momentul în care el ºi- sãu: „Suferi pentru cã eºti evreu; ai înceta sã fii evreu în momentul 
a împlinit misiunea deci, poporul evreu a încetat a mai fi poporul în care nu ai mai suferi; ºi nu ai putea scãpa de suferinþã decât 
ales. Cãci e adevãrat, legea cea veche era un legãmânt între încetând a fi evreu. Este o apãsãtoare fatalitate. Dar tocmai de aia 
Dumnezeu ºi poporul evreu, legea cea nouã însã este un legãmânt nu e nimic de fãcut: Iuda va agoniza pânã la sfârºitul veacului... 
între Dumnezeu ºi toate neamurile pãmântului... prin urmare: sau Iosef Hechter tu eºti bolnav. Tu eºti substanþialmente bolnav, 
evreii recunosc cã Mesia a venit sub chipul lui Hristos ºi atunci, din pentru cã nu poþi decât sã suferi; ºi pentru cã suferinþa ta este 
acest moment ei înceteazã de a mai fi poporul ales (sub pedeapsa de înfundatã. Toatã lumea suferã. Suferim ºi noi creºtinii. Dar pentru 
a înfãptui cel mai greu pãcat - al orgoliului); sau ei contestã noi e o ieºire, pentru cã noi ne putem mântui. ªtiu: tu nãdãjduieºti; 
autenticitatea lui Hristos - Mesia ºi atunci ei se refuzã de la funcþia nãdãjduieºti cã va veni odatã cel aºteptat, Mesia, pe calul alb ºi 
lor de popor ales, aceea de a fi instrumentul lui Dumnezeu întru atunci vei stãpâni pãmântul. Nãdãjduieºti, Iosef Hechter. E singurul 
mântuirea lumii, pãcãtuind nu numai împotriva misiunii lor, dar lucru ce-þi mai rãmâne... Mesia a venit, Iosef Hechter ºi tu nu l-ai 
chiar direct împotriva lui Dumnezeu. La aceasta evreii rãspund cunoscut... Iosef Hechter nu simþi cã te cuprinde frigul ºi 
statornic: Hristos a fost desigur cineva. Poate chiar un profet. Dar întunericul?” (p.25).

Vasile Turculescu

Legende „rebusiste” ale Antichitãþii
1) Enigma Sfinxului din Teba. Sfinxul, fiinþã monstruoasã, da ºtire împãratului pentru cã pentru el a fost pusã acolo comoara. 

obiºnuia sã le punã tebanilor câte o întrebare ºi cine nu putea ªi folosind aceleaºi iniþiale ale altor cuvinte, a citit: „Dã înapoi 
rãspunde era ucis. A fost învins de Edip, care la întrebarea „ce împãratului Dionisie, care ai gãsit comoara de aur”. Xantos, auzind 
animal umblã dimineaþa în patru picioare, la amiazã în douã ºi seara cã aurul este al împãratului, i-a spus lui Esop: „Ia jumãtate din el ºi 
în trei”, a dat rãspunsul exact: „omul”!, care în copilãrie merge de-a taci”. Dar Esop i-a rãspuns: „Nu-mi dai tu mie acum aceasta, ci cel ce 
buºilea, în floarea vârstei merge în douã picioare, iar la bãtrâneþe se a pus aurul aci”, ºi a dat o nouã citire literelor respective: „Luându-l, 
sprijinã ºi într-un baston. De îndatã ce-a auzit rãspunsul lui Edip, duceþi-vã, împãrþindu-l, care aþi gãsit comoara de aur”. Esop nu ºi-a 
Sfinxul s-a sinucis, aruncându-se într-o prãpastie. câºtigat libertatea atunci, ci în cu totul alte împrejurãri.

2) Legenda labirintului din Creta. Construcþie vastã, cu 5) „Cuvintele de pe zidul Babilonului”. Legenda spune cã 
nenumãrate galerii întortocheate, înãlþatã de Dedal în insula Creta, în timpul unui ospãþ dat de Baltazar, pe zidul sãlii au apãrut 
la porunca regelui Minos. Acest labirint a slujit drept închisoare cuvintele: MANE, TEKEL, FARES (numãrat, cântãrit, împãrþit), 
pentru Minotaur. Când Theseu a sosit în Creta pentru a se lupta cu atunci când Cyrus pãtrundea în Babilon. Aceastã criptogramã a fost 
Minotaurul, Ariadna, fiica regelui Minos ºi a Pasiphaei, l-a ajutat sã interpretatã în sensul cã i se va sfârºit domnia. Ceea ce s-a ºi 
iasã din coridoarele întortocheate ale labirintului cãlãuzindu-se întâmplat.
dupã un fir care i-a arãtat calea de întoarcere. Minos a poruncit ca 6) „Nasul sciþilor oferit lui Darius I”. Herodot relateazã cã 
intrarea labirintului sã fie ziditã ºi Dedal sã fie închis înãuntru în timpul campaniei împotriva sciþilor, Darius I a primit din partea 
împreunã cu fiul sãu, Icar. Dedal a construit însã niºte aripi lipite cu reginei sciþilor un mesaj misterios alcãtuit dintr-o pasãre, un ºoarece, 
cearã, cu ajutorul cãrora cei doi ºi-au luat zborul cãtre înãlþimi, o broascã ºi cinci sãgeþi pe care înþeleptul Gobryas l-a interpretat 
peste mare. Mânat de ambiþia nebuneascã de a atinge soarele, Icar astfel: „Dacã nu veþi zbura în înaltul cerului, o perºi, preschimbaþi-
ºi-a gãsit moartea cãzând în mare, când ceara din aripi s-a topit la vã în pãsãri, sau dacã nu vã veþi ascunde sub pãmânt, preschimbaþi-
cãldura soarelui. Dedal a izbutit însã sã ajungã pe þãrmurile Siciliei, vã în ºoareci, sau dacã nu veþi sãri în bãlþi, preschimbaþi-vã în 
unde regele Cocalus i-a oferit ospitalitate. broaºte, înapoi n-o sã vã întoarceþi, cã veþi pieri de aceste sãgeþi!” ªi 

3) Enigma pescarilor din Ios. Insula Ios, una dintre Ciclade, Darius a dat ordin de retragere.
între Nexos ºi Santoria a trecut în legendã cu aceastã enigmã a 7) „Pãtratul descoperit la Pompei”. În urma sãpãturilor 
pescarilor de acolo: „Noi am aruncat ceea ce am prins ºi ceea ce nu efectuate la Pompei, oraº care a fost acoperit de erupþia Vezuviului 
am prins am luat cu noi”. Se spune cã Homer ar fi murit de în anul 79 p.Ch. a fost descoperit pe peristilul locuinþei lui Paquius 
întristare neputând dezlega aceastã enigmã a cãrei soluþie era Proctus un pãtrat care este socotit drept cel mai vechi pãtrat din 
pãduchii. Pescarii au prins ºi aruncat insectele omorâte, dar pe cele lume. Pãtratul este compus din cuvintele SATOR AREPO TENET 
pe care nu le-au putut prinde le-au luat cu ei. OPERA ROTAS ºi se poate citi de la stânga la dreapta, de la dreapta 

4) „Sigla lui Esop”. În Esopia citim cã, într-o zi, Esop, la stânga, de sus în jos ºi de jos în sus.
împreunã cu stãpânul sãu, filozoful Xantos, au intrat într-un cimitir În desfãºurarea liniarã ca mai sus, se constituie sub formã de 
unde, pe o piatrã, au întâlnit aceste litere A.B.D.O.T.H. Cum Xantos palindrom, circulând sub urmãtoarele traduceri:
n-a putut sã dezlege ce însemnau literele respective, Esop i-a propus Sãmãnãtorul Arepo þine cu îngrijire plugul. (B.P. Hasdeu);
cã, dacã-i va da libertatea, îi va spune ce scrie, fiind vorba de o Cizmarul Arepo þine lucrul pe roate. (D. Bartolomeu);
comoarã ºi a citit: „Mergi înapoi, paºi patru, sãpând vei gãsi comoara Artistul (olar) Arepo þine lucrarea pe roate. (Dr. Nicolae 
de aur”. Cum Xantos n-a vrut sã-i dea slobozenie, Esop a spus cã va Andrei).
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Roxana Galan

Despre femeie, despre bãrbat 
- eterna poveste

Suntem în faþa unui subiect etern, sortit azi unei istorii 
decadente. Cum l-am putea aborda?

Dacã am avea o imagine generalã a situaþiei femeii în istorie, am 
putea sesiza perioade, culturi, ce pun pe acelaºi plan femeia cu 
bãrbatul, sau culturi care o ignorã, o înjosesc. Interesant ar fi de 
discutat, care ar fi cauza acestor discrepanþe social istorice. Jean 
Delumeau vorbeºte despre frica de femeie, în cunoscuta lucrare „Frica 
în occident”. Originea acestei frici, ar fi de naturã religioasã, pentru 
cã femeia este simbolul ispitei, dupã cãderea în pãcat. Pe acest 
fundament s-a clãdit o imagine irealã despre femeie: ea este piaza rea, 
ghinionul, vrãjitoarea, este Rãul. Acestei imagini a trebuit sã-i facã 
faþã milenii, într-o lume devenitã a bãrbaþilor, lume în care, femeia a 
fost pusã la „colþ”. Frica despre care vorbeam mai sus, nu este cumva, 
rezultatul imaturitãþii spirituale a omului primordial despre care 
vorbesc teologii? Dacã Dumnezeu fãcuse perechea edenicã egalã, în 
sensul completãrii reciproce, a întrajutorãrii, cum s-a ajuns pânã azi la 
asemenea discrepanþe? E comod sã judeci în favoarea ta, mai ales când 
creezi o lume în care doar orgoliile masculine conteazã, ºi în care, 
stãpân fiind, crezi cã totul þi se cuvine. Bãrbatul a dat dovadã de 
laºitate când nu ºi-a asumat vina pãcatului original, dar Dumnezeu l-a 
considerat în egalã mãsurã vinovat, cãci El i-a creat egali. Din acel 
moment, Creatorul a aºezat un zid între cei doi ce fuseserã „unu”, 
punându-i veºnic sub vrajbã. În final, orgoliul masculin ºi ambiþia 
femininã, rezultate dintr-o interpretare greºitã, dar convenabilã 
pentru cel considerat „puternic”, au dus ºi continuã sã ducã cele douã 
tabere la pierzanie.

Lessing spunea cã, dacã Dumnezeu atunci când a creat femeia,     
n-ar fi ales lutul atât de fin, atunci, aceastã ultimã creaþie ar fi fost 
“perfectã”. Tot în apãrarea femeii pãrintele Dumitru Stãniloae afirma 
cã, într-adevãr, Dumnezeu a fãcut astfel femeia, încât bãrbatul sã fie 
atras de ea, dar nu femeia este ispita, ci bãrbatul este ispititorul, 
datoritã poftelor sale nestãpânite ºi a unui drept, pe care, crede el, îl 
are dintotdeauna. „Fãcãtorii legii”, spunea Platon, „sunt cei slabi”. 
Sub pavãza legii, creatã din teama de a nu recunoaºte egalitatea sa cu 
femeia, bãrbatul trãieºte în iluzia cã el este stãpânul. Oare? Cu timpul, 
femeia ºi-a dezvoltat o armã mai periculoasã ºi mai subtilã decât crede 
bãrbatul cã o are: seducþia. Aceasta, împreunã cu inteligenþa egalã cu 
cea a bãrbatului, au dus la o lume în care bãrbaþii sunt conduºi de 
femei. Adicã „de ceea ce þi-e fricã, de aia nu scapi”. Vrajba pusã de 
cãtre Dumnezeu între cele douã sexe nu poate fi dezlegatã decât de 
Dumnezeu, atunci când omul va lãsa la o parte orgoliul, ambiþia, 
deºertãciunea, adicã atunci când se va maturiza spiritual.

Existã culturi care au divinizat bãrbatul sau femeia. Existã 
civilizaþii care i-au transformat în mituri; femeia este întruchiparea 
frumuseþii, a gingãºiei, puritãþii, maternitãþii, creaþiei (mitologii), a 
înþelepciunii; bãrbatul e întruchiparea puterii, a eroismului, a 
cutezanþei, a înþelepciunii, a modestiei etc. Lumea mitului, a 
literaturii în general, e o lume idealã, dar ea nu seamãnã cu lumea 
noastrã, din pãcate.

Astãzi trãim sub aceeaºi vrajbã care ne macinã irosindu-ne 
energiile nebãnuite, spre un final mai curând ruºinos. Am aºezat între 
noi tot ceea ce ne putea distruge; am înãlþat tot mai mult acel zid spre 
satisfacþia fiecãrei pãrþi, am desacralizat tot ce s-a putut ºi, în final, 
am gãsit o cale de a ne ucide propriul Creator, ducându-ne iluzia pânã 
la extremã; numai aºa, credem noi, putem fi liberi. Cu aceastã spoialã   
ne-am mânjit sufletele crezându-ne proprii noºtri creatori. Practic 
preferãm mai mult rãzboiul decât pacea, alegem ura mai uºor decât 
iubirea, promovãm mai des prostia ºi mai rar înþelepciunea, uitând cã 
Cel ce ne-a creat ne-a dãruit cu iubire, înþelepciune, din preaplinul 
împãciuitor al spiritului Sãu.
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ºi-i  citeazã lucrarea  fundamentalã intitulatã “De  
revoutionibus  orbium  coelestium”,  în  care  expune  
concepþia  heliocentricã.  

Marcus  Fronius (1659-1713)  a avut  un  rol  
important  în  coordonarea  activitãþii  educative  în  ºcolile  
subordonate  în  acel  timp  bisericii  luterane  din  
Transilvania,  contribuind  la  dezvoltarea  învãþãmântului  
din  aceastã regiune  pe  baze  moderne  pentru  vremea  lui  
ºi  la  rãspândirea  unor  idei  pedagogice  progresiste.  În  
calitate  de  lector  al  ºcolii  braºovene,  militeazã pentru  o  
reformã a  învãþãmântului  prin  înlãturarea  formalismului  
ºi  prin  cultivarea  ºtiinþelor “adevãrate”:  fizica,  
astronomia,  geografia  ºi  istoria.  Aceste  idei  sunt  
aprofundate  apoi  în  lucrarea  “Consilium  de  Schola”,  
apãrutã în  1705,  lucrare  elaboratã în  vederea  
reorganizãrii  gimnaziului  din  Braºov.

Mitropolitul  Petru  Movilã al  Kievului (+1647),  
sprijinitor  al  culturii  ºi  învãþãmântului  românesc,  ºi-a 
dat  seama  cã lucrul  cel  mai  important  era  întemeierea  
ºi  dezvoltarea  unui  învãþãmânt  bazat  pe  ºtiinþa  ºi  
cultura  modernã.  Subliniind  valoarea  ºtiinþei  ºi  
necesitatea  ºcolii  ºi  a  tipãriturilor,  Petru  Movilã 
scria:”ªtiinþa  este  ca  arta  lui  Arhimede  cu  care  a  
reuºit  sã respingã atacurile  romanilor… N-am  încetat  ºi  
nu  voi  înceta  pânã la  moarte  sã vã dau  cãrþi  ºi  
profesori”. 

În  anul  1633  apare   vestita  “academie  kievo-
movileanã”,  care  este   “prima  universitate  ortodoxã”.  
Programa  academiei  era  cel  puþin  în  parte  organizatã 
dupã  modelul  instituþiilor  similare  de  învãþãmânt  
superior  creat  de  iezuiþi  în  Europa,  fiind  o  adâncire  a  
celei  din  colegiu,  unde  se  predau  nu  numai  latina,  dar  
ºi  filosofia  ºi  astronomia,  discipline  proprii  mai  
curând  academiilor.

Despre spãtarul  cãrturar  Nicolae  Milescu (1636-
1708)  se  afirmã cã a fost  un  erudit  ºi  în  problemele  
de  Astronomie.

Sevastos  Kyminitis,  la  începutul  secolului  al  
XVIII-lea,  a tipãrit  un  “Tratat despre  sãrbãtori  ºi  
calendare”,  iar  Chrysant  Nottara  a  tipãrit  prima  carte  
ºtiinþificã  din  Þãrile  Româneºti,  un  tratat  de  geografie  
ºi  astronomie  în  limba  latinã,  “Introductio  ad  
geographiam  et  sphaeram”.

La  Academia din Iaºi,  înfiinþatã de  Vasile  Lupu se  
preda,  în  secolul  al  XVIII-lea,  ºi  astronomia  dupã 
manuscrisul  “Tratat  despre cer”,  al  filosofului  grec  Teofil  
Corydaleu (1563-1646).

Astronomul  R.J.Boscovici,  trecând  prin  Iaºi,  în  
1761,  menþioneazã cã a  gãsit  la  curtea  domnitorului  
instrumente  astronomice  pentru  studiul  eclipselor  ºi  
aºtrilor ,  cu  care  s-a  studiat  planeta Venus.

În  ºcolile  mãnãstireºti  din  secolul  al  XVIII-lea  se  
preda  ºi  astronomia.  La  mãnãstirea  Cozia  ºi  la  
episcopia  Râmnicului  apar  cosmografii,  probabil  traduse  
în  limba  românã.

Academiile  domneºti  din  Bucureºti (1604-1821)  ºi  
Iaºi (1640-1821)  aveau ºi  instrumente  astronomice  
utilizate  nu  pentru  observaþii,  ci  pentru  aplicaþii  la  
cursurile  teoretice.

Un  intelectual  moldovean,  amator  de  astronomie,  
a  fost  poetul  Costache  Conachi (1777-1849),  care  a  
intenþionat  construirea  la  Iaºi  a  unui  “turn  de  
astronomie”,  pe  care  n-a  ajuns  însã sã-l  realizeze.

Dupã deschiderea  în  1818,  la  Bucureºti, a  ºcolii  

- continuare din pag. 11 -
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Lui George Bacovia

Priviþi cum ne ninge cu frunze
Cum verdele-ºi schimbã culoarea
Cum flora-ºi îngroapã splendoarea,
În soluri închise, confuze.

Acum ceaþa-ntunecã zarea
Iar vântu-are vuiet de-obuze
Zilele-s reci ºi ursuze
ªi-i tot mai grãbitã-nserarea.

Aleile-acum despuiate
De frunze, de flori, liliece
Sunt triste, pustii, resemnate

Discret, unduind ca o doamnã
Bogatã în toate, dar rece
Sosit-a tiptil noua toamnã.

C. Giurescu

Soarele

Soarele îºi aºterne
printre culmi drumul
spre asfinþit
cu aduceri aminte.
Stelele mai sclipeau încã
verde, când luna
începe sã se pregãteascã de drum.
Vântul, apa zvonesc
prin searã rechemând
cântecele înveninate
pe care doar numai
pãmântul le ºtie.

Rugã

Soare,
dã-mi o razã
sã-mi oblojeascã ochiul
care-i învãluit în ceaþã.
Fã-l sã vadã,
sã râdã ºi el
la soare.

Zilele

Zilele mele se scuturã,
una câte una,
între douã amurguri.
Anii mei se vânturã,
unul câte unul,
între zile ºi nopþi.
În urma lor nu rãmân
decât umbrele mele
care se topesc în vâltoarea
clipelor.

Răspunderea pentru conţinutul 

articolelor publicate 

aparţine autorilor.

Liviu Poenaru, jurnalist de profesie de pe 
plaiurile Oltenei, a publicat pânã în prezent 
patru cãrþi dedicate memoriei Poetului 
Nepereche: Eminescu la Floreºti, Ed. C.J.C.P. 
Gorj, Târgu-Jiu, 1996; Eminescu sub semn 
astral, Ed. „M. Duþescu”, Craiova, 2003; 
Biografii în paranormal, Ed. „M. Duþescu”, 
Craiova, 2003 ºi Mic Dicþionar Eminescu - 
Cugetãri  -, Ed. M. Duþescu”, Craiova, 2003.

Ultimul volum a apãrut sub egida 
„Societãþii Academice Eminescu” ce fiinþeazã 
în oraºul Filiaºi (Dolj) din 2004 ºi unde mai 
funcþioneazã ºi o Bibliotecã popularã, în 
cadrul Centrului Cultural „Eminescu în 
Oltenia”.

Cartea jurnalistului Liviu Poenaru a 
apãrut din „ideile de strategie naþionalã, ce l-
au însoþit în scrierile sale pe Eminescu”, 
selectate fiind „perlele” culturale, filozofice, 
de mare patriotism ºi putere de analizã 
politicã.

Selecþia, dupã cum mãrturiseºte autorul, 
**a realizat-o din „publicistica poetului , optând 

în prescurtarea unor citate, ce nu se refereau 
direct la realitatea sesizatã de Eminescu, sau demult în România.
la unele fragmente aflate, ca lest, între ideile * De-ar veni asupra noastrã numai ceea 
incubate în respectivele pagini. [...] Gândurile ce-i scris prin fatalitate, n-ar fi nimic; am sta 
sale se situeazã într-o vreme de mare sau am cãdea cu credinþa în suflet, cã din 
frãmântare naþionalã ºi reflecþii, între anii cenuºa noastrã ar rãsãri viitorul.
1877-1883”. * Dacã economic stãm rãu, nici meritãm 

„Perlele” poetului au fost aºezate de sã stãm altfel.
autor în ordine alfabeticã. * E nobil rãsadul, din care s-a prãºit acest 

Redãm câteva cugetãri ale lui Mihai mic popor românesc, ºi, deºi planta nu e 
Eminescu, valabile ºi astãzi: mare, rodul e frumos ºi îmbelºugat.

* O carte de citire nu e numai o * Educaþia unui popor se câºtigã ºi se 
enciclopedie naþionalã, ci, dacã e bunã ºi cu pãstreazã cu omenie.
îngrijiri lucratã, precum au început a se lucra, * Limba lui Bãlcescu este totodatã 
ea revarsã în mii de capete aceleaºi culmea la care a ajuns românimea, îndeobºte, 
cunoºtinþe, fãrã de nici o silã. Cãci nu se de la 1560 începând, ºi pânã astãzi, o limbã 
învaþã pe de rost; ea inspirã la zeci de mii de precum au scris-o Alecsandri, Negruzzi, 
cetãþeni, viitori oameni, iubire pentru trecutul Donici, ºi care astãzi e aproape uitatã ºi 
ºi brazda pãmântului lor. înlocuitã prin „pãsãreasca” gazetarilor.

* Arta de a guverna e ºtiinþa de a ne * Limba românã este, în forma ei, cea 
adapta naturii poporului. mai purã limbã romanicã din câte existã.

* Cuvintele au înþelesul lor. * Patriotismul nu este iubirea þãrânii, ci 
* Credem cã nici-o literaturã puternicã ºi iubirea trecutului. Fãrã cultul trecutului, nu 

sãnãtoasã, capabilã sã determine spiritul unui este iubire de þarã.
popor, nu poate exista decât determinatã ea * Statul mai are ºi un scop moral.
însãºi, la rândul ei, de spiritul acelui popor, 

**întemeiatã adecã pe baza largã a geniului  Eminescu, Publicisticã, Ed. Cartea 
naþional. Moldoveneascã, 1990, Chiºinãu, Republica 

* Dreptul de a ne mira l-am pierdut Moldova.

Cugetãrile lui Eminescu
Viaþa cãrþilorSerghei Coloºenco
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