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Pentru mine, ca tutovean de obârºie, Bârladul   român, trebuie sã lupte, cã fãrã luptã nu se poate 
mi-a fost scump, chiar ºi atunci când, de sus pânã isprãvi nimic din calvarul lumii guvernate de 
jos, localitatea era numai o ranã, în anii care au împãraþi.
preludat reîntregirea patriei noastre. M-am Gh. Bulgãr, în revista literarã „Argeºul”, din 
strãduit sã înþeleg personalitatea socialã a aprilie 1969, a fãcut o cronicã literarã a 
oamenilor de aici, care au sperat sã vadã ultimului volum de versuri al tatãlui meu.
minunile solidaritãþii de dupã 1944. Oraºul Aici sînt cuprinse ºi urmãtoarele 
acesta care s-a dezvoltat cu prãvãlii ºi rânduri:
cãzãrmi, în jurul unui embrion de conace, de ...„poetul a participat direct la drama 
latifundii agricole, vânãtoreºti ºi pescãreºti, poporului nostru”... Se ºtie cã poetul a fost 
ºi-a descoperit singur destinul, de-abia dupã un colaborator credincios al acestui ziar din 
dispariþia rãmãºiþelor feudalitãþii, când capitala Moldovei care se numea „România, 
cartea, industria, cunoºtinþa cetãþeneascã, organ al apãrãrii naþionale, menit sã þinã vie 
luminate de socialism, au devenit o forþã flacãra speranþelor ºi a luptei pentru 
creatoare, ce se constatã de toþi cei care l-au independenþã, în anii grei dintre 1916-1919, 
cunoscut odinioarã. încheiaþi cu victoria dreptãþii, a libertãþii”.

Nu voi insista asupra acestui aspect care va De ajutoare materiale, nu se poate vorbi. În 
fi evocat cu competenþã sociologicã de alþii. Voi marea crizã de combustibil, de hârtie, de tipografie, 
spune doar cã, dupã Unirea Principatelor ºi dupã de medicamente ºi de alimente, nimeni nu mai putea 
Rãzboiul pentru Independenþã, Bârladul s-a distins mai cere de la nimeni o mânã de ajutor. Ultima rezistenþã 
ales prin puterea lui de atracþie a energiilor spirituale ºi moralã a fost frontul inimilor. Scriitorii nu mai scriau, nu mai 
cãrturãreºti. Nu gãsim aici nici o casã de editurã, nici o mare aveau nici cãrþi, nici ziare. Se rãspândeau, pe foi volante, de 
tipografie, nici un ziar rãspândit, nici o revistã de viaþã lungã, mãrimea palmei plugarului, „comunicatele oficiale” din munþii 
cum a fost „Viaþa româneascã” de la Iaºi. Nimic, decât iniþiativa Moldovei. Presa epocii a fost una vorbitã, cântatã, chiar ºi 
particularã, slabã în realizãrile ei. Pe aici au trecut Vasile Pârvan, înlãcrimatã, dar plinã de hotãrâre ºi de speranþã. Netipãritã, dar 
folcloriºtii Tudor Pamfile ºi Artur Gorovei, dramaturgul Victor cu forþã; nerãsplãtitã, dar mândrã ºi fermã.
Ion Popa, poeþii Vasile Voiculescu, Alex. Vlahuþã, ªtefan Peticã, I. Iatã, în cuvinte puþine, ce a fost „Academia bârlãdeanã”, din 
Raºcu ºi alþi truditori pentru cultura ºi arta poporului nostru. Dar strada Vornicul Sturza, din mahalaua Muntenilor, apoi din fundul 
toþi au trecut prin Bârlad, ºi au plecat, fiindcã posibilitãþile locale bulevardului Epureanu. ªi era fermecãtor de a mãrturisi cã, în 
existente sfidau pânã ºi cele mai modeste realizãri. mijlocul mizeriei care domina oraºul Bârlad ºi Moldova întreagã, 

Opera lor s-a desãvârºit în niºte condiþii care lipseau în grãdina „Mamei Zoe Tutoveanu” înfloreau trandafirii, 
Bârladului. A pãrãsi regiunile natale era, pe atunci, un eroism. petuniile ºi luceau ierburile, dintre care multe erau comestibile, 

Unul singur dintre aceºti scriitori nu s-a putut deslipi de gustoase la masã, cã de multe ori, decât ciorba de buruieni, 
Bârlad, a rãmas pe aceste meleaguri, s-a dedicat lor, a transformat altceva nu mai era. ªi aºa, din nãdejdi ºi din jerfte, România a 
locuinþa lui în instituþie de culturã ºi astfel, fãrã ajutorul nimãnui, ieºit victorioasã din rãzboi ºi a trãit aºteptând marile reforme 
a creat oraºului o faimã despre care astãzi citim cu mândrie, în care schimbã faþa lumii.
orice istorie a literaturii române, în primul secol de independenþã Acesta este micul portret pe care-l pot evoca, din amintirea 
naþionalã: acest om a fost tatãl meu, George Tutoveanu, ajutat de ce o am despre pãrinþii mei. Modest cum era, institutorul George 
mama mea, Zoe G. Tutoveanu, cunoscutã sub pseudonimul ei Tutoveanu a smuls din caierul anilor ce a trãit, o energie 
literar Zoe G. Frasin. excepþionalã, a întemeiat propria lui familie, de cinci suflete 

Dacã, pe vremea aceea, plecarea de acasã era un act de curaj, (dintre care, fata Cordelia i-a pierit de molimile rãzboiului), a scris 
a rãmâne acasã pãrea un act de resemnare, de pasivã consimþire pentru ºcoalã volumul „Probleme ºi exerciþii de aritmeticã”, în 
în faþa indiferentismului cultural burghez. Dar cine cerceteazã anul 1911, a fondat revistele „Florile Dalbe”, cea dintâi revistã 
istoria Bârladului, gãseºte pe George Tutoveanu în tranºeele literarã ce a apãrut la Bârlad, imediat dupã rãzboi (1919), „Graiul 
pãmântului strãmoºesc, unde a dus o neistovitã luptã de nostru”, „Scrisul nostru”, „Rãsãritul” ºi „Moldova” ºi în plus, a 
emancipare prin culturã, o luptã „de unul singur”, cum se zice azi, publicat ºapte volume de poezie sincerã ºi patrioticã. În scrierile 
la care el a adãugat tineretul, cãruia i-a inspirat încrederea ºi lui Nicolae Iorga, ale lui Mihail Sadoveanu ºi ale altora, numele 
iubirea de carte. Tatãl meu a fost convins pânã la ultima lui clipã acestui fiu al Bârladului a fost frumos zugrãvit ca un viteaz al 
de viaþã, cã vitregia în care se zbãtea Bârladul obligã pe literaturii române.
gospodarul harnic sã rãmânã locului, sã sfinþeascã plaiul prin Rândurile de faþã nu le scriu pentru memoria numelui sãu, ci 
jertfa lui ºi sã ºtie cã patriotismul general se sprijinã pe spre buna pilduire cu care suntem datori tineretului de astãzi.
patriotismul local. Toate strãlucirile omeneºti pãlesc ºi se sting, dar faptele lor 

Generaþiile primului rãzboi mondial au vãzut pe George ne urmãresc ºi ne învaþã. Natura nu creeazã zãdãrnicii, ci doar 
Tutoveanu conducând cãruþele încãrcate cu scriitori de atunci, nu repere de superioritate, uriaºe silozuri de experienþã unde se 
numai din Moldova, ci din toate provinciile româneºti, aflate în pãstreazã înþelepciunea ºi unde se odihneºte printre bunii fii ai 
exod. Unde se duceau? Ce voiau? Ce mijloace? Numai voinþa Bârladului, amintirea tatãlui meu. Nimic nu i se pãrea acestui om, 
sãvârºeºte astfel de miracole. În anii 1916-1917 ºi urmãtorii, când nici prea scump, nici prea greu de fãcut, când era vorba de bunul 
România a gemut sub nãvala armatelor habsburgice ºi renume al Bârladului sãu natal. El a fost însumat în istoria acestei 
Wilhelmine, „Academia bârlãdeanã” rãmãsese unica noastrã cetãþi muºatine.
academie, o academie în cãruþã, care strãbãtea drumurile spre Al. G. Tutoveanu
sate, ca sã spunã vãduvelor ºi orfanilor, pãrinþilor, tineretului --------------
combatant pe fronturi, cã „nu s-a terminat”, cã nu se poate Evocare apãrutã în “ªcoala bârlãdeanã”, noiembrie, 1974, 
termina rãzboiul acela decât prin dreptate, ºi cã pânã la ultimul p.105-107.

G. Tutoveanu ºi Bârladul
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Gheorghe Clapa

Bârladul în scrierile cãlãtorilor strãini

Cãlãtorii strãini, care au trecut menþioneazã acest eveniment ºi ocazie, face urmãtoarea menþiune 
prin oraºul Bârlad, ºi-au notat, unii mai numeºte „mãnãstirea unde fu îngropat despre Bârlad - scrierea din anul 1646:
în grabã, alþii mai pe îndelete, Gheorghe Iurie sau Iurga Coriatovici, „La 8 noiembrie am intrat în 
impresiile lor fãcând descrieri ºi mãnãstirea sfântului Vasilie în Bârlad, care se cheamã astfel dupã 
observaþii. Materialul ºi datele apropiere de oraºul Bârlad ca o numele râului Bârlad. Se aflã la 
cãlãtorilor zugrãvesc poporul, viaþa, jumãtate de zi”. jumãtatea drumului dintre Galaþi ºi 
faptele ºi starea social-economicã, Semnificativ este faptul cã o serie Iaºi. Târgul este situat pe drumul cel 
constituind o însemnatã contribuþie la de cãlãtori, cum ar fi: Francesco Pastis mare, pe care se transportã mãrfurile 
cunoaºterea trecutului nostru. Notele - din Candia (c.1595-1596); Paolo din Turcia ºi din Muntenia, spre 
jurnalele de cãlãtorie - aduc o luminã Bonnicio (Bonici) din Malta la 1630 ºi Polonia ºi spre pãrþile de sus ale 
nouã, ineditã ºi o mare bogãþie de ºtiri 1632; Niccolo Barsi la 1633; Benedetto Moldovei. Oraºul este aºezat într-o vale, 
privitoare la diferitele aspecte ale Emanuele Remondi din Milano la 1636; la albia râului Bârlad; la apus are 
existenþei de altãdatã ale poporului Bartolomeo Passetti din Piano-Italia la ogoare foarte producãtoare de bucate, 
nostru. 1634; Paul Beke la 1644; Bonaventura situate pe culmi; la rãsãrit se aflã un 

Documentele consemneazã cã din Campofranco la 1650 sunt cãlugãri, deal producãtor de vin bun alb; la 
în t r e an i i  1534 - 1535 ,  s a su l  misionari franciscani cu misiunea de a miazã-noapte ºi la miazã-zi se întinde o 
transilvãnean Georg Reichersdorf fiind propaga catolicismul în mijlocul vale lungã ºi latã. Locuitorii sunt 
trimis de Ferdinand de Austria, la moldovenilor. Aceºtia, deºi se opresc în Valachi, Armeni ºi Unguri. Catolicii au 
voievodul Petru Rareº, trece prin Bârlad, se intereseazã numai de 30 case, iar numãrul lor (cu copii cu tot) 
Bârlad, iar la anul 1541 întocmeºte biserica ungureascã, numãrul de familii este de 150. Templele schismaticilor 
harta Moldovei, dupã ce face mai multe ungureºti, dacã au un preot ºi sunt 8: douã de piatrã, celelalte de 
cãlãtorii în Moldova. Aceasta este cea veniturile. lemn; sunt 600 case ºi 5000 de oameni. 
mai veche hartã a Moldovei ºi în cartea La rândul sãu negustorul veneþian Poporul bârlãdean cultivã vii, dar nu au 
sa, face înºirarea strãinilor ce trãiesc Tomasso Alberti face mai multe acelaºi meºteºug ca huºenii, nici nu 
aici, cu note asupra acestora ºi cãlãtorii prin Moldova; la 8 decembrie este dat mult la agriculturã, aplecat 
înseamnã câteva cetãþi ºi oraºe mai 1612 scrie: „am ajuns la Bârlad, oraº spre neguþãtorie mai mult decât spre 
alese, printre care enumerã oraºul aproape în întregime distrus ºi jefuit”, orice altã muncã. Pãmântul foarte 
Barlath ºi fluviul Barlath. Se descrie ca urmare a jafurilor fãcute de tãtari. fertil, dar cultivatorii leneºi de tot. La 
datinele ºi obiceiurile moldovenilor. De asemenea, în luptele care s-au douã staþii de Bârlad se aflã o cetãþuie 
Descrierea þãrii este fãcutã în mod purtat dintre familia lui Ieremia Movilã tãtãrascã ruinatã, în râpa râului 
sincer ºi real: „Iar aceastã þarã a ºi ginerii sãi cu ªtefan Tomºa, se Bârlad, unde tãtarii se întãrirã. S. 
Moldovei, este îndeajuns de frumoasã reaminteºte ºi de Charles de Ladislau, regele Ungariei, urmãrea 
cu ºesuri ºi vãi pretutindeni, plinã de Joppecourt gentilom francez din victorios pe sciþi, cam pe la anul 1236, 
oraºe ºi felurite sate, însã fãrã de Lorena, care ne-a lãsat un jurnal de cel ºi dupã ce o luã cu asalt ºi distruse 
cetãþui sau cetãþi întãrite, afarã de mai mare interes. El vorbeºte de întãririle sale, numai în movile ºi 
Cetatea Neamþului. În aceastã þarã principele Korecki care ºi-a lãsat ºanþuri se mai vãd astãzi. Aici cu 40 ani 
nimic nu lipseºte... e cu mult mai oamenii sã se odihneascã la Bârlad - 12 mai înainte se adãpostiserã ºi polonii, 
bogatã în locuri de arãturã, vii ºi vite, noiembrie 1615 - 24 febru-arie 1616. când erau urmãriþi de mulþimea sciþilor 
precum ºi în lacuri ºi heleºtee, precum Sunt surprinºi de turci, vin grabnic 400 ºi turcilor, cari înoirã movilele ºi 
ºi în tot felul de peºti aleºi;     într-un de cazaci ºi dau foc oraºului Bârlad, ºanþurile ºi se apãrarã glorios”.
cuvânt e plinã din belºug de toate care nu era întãrit, din mai multe pãrþi. Sunt descrise obiceiurile ºi firea 
bogãþiile”. În 1636, solia lui G. Krasinski moldovenilor, arãtându-se bogãþia þãrii 

Se cuvine subliniat faptul cã, mergând la Constantinopol ºi  în  pe ºte  ºi oi. Atât de mare este 
cronicarul polon Maciej (Martin, Matei) oprindu-se în Bârlad, aratã cã orãºelul numãrul oilor care se transportã, încât 
Stryjkowski a vizitat Moldova între anii nu are nimic deosebit, este acolo o cine nu le vede, socoteºte cã nu a mai 
1574 ºi 1575, descriind dupã letopiseþile bisericã de zid ºi 6 de lemn, dar toate rãmas nici una în Moldova. „Moldovenii 
litvane ºi ruseºti, alegerea principelui pustii ca ºi oraºul. Nu departe este o sunt mai ospitalieri decât muntenii. În 
litvan Iurie (Iuga) Koriatovici, ca domn luncã largã ºi râul Bârlad de la care ºi-a Moldova poate un cãlãtor cãlãtori fãrã 
al Moldovei ºi otrãvirea lui de cãtre luat numele orãºelul. nici un ban în pungã. Pâine, caº, ceapã, 
boieri; afirmã apoi, cã Iurie „a fost Misionarul franciscan Marcus lapte ºi alte asemenea, ce are omul la 
înmormântat într-o mãnãstire de piatrã Bandinus a fãcut o descriere foarte casa sa, cu drag le împãrtãºeºte 
Wasziulach dincolo de oraºul Berladem interesantã a oraºului Bârlad ºi a cãlãtorilor. Totuºi numai într-atâta 
(Bârlad) la o jumãtate de zi de drum împrejurimilor sale, dupã mai multe întrucât cãlãtorul se poartã cum se 
unde eu însu-mi am fost în anul 1575”. cãlãtorii fãcute prin Moldova lui Vasile cade, cã de nu, capãtã mai lesne decât 
Istoricul rus Neculai Karamzin Lupu, între anii 1635-1636. Cu aceastã mâncare, pumni zdraveni ºi bãtaie cu 
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bãþul. Oºteni buni, foarte rãbdãtori la „Ne-am dus la Burlat prin pãduri foarte guerre. Elle fut reduite en cendres par 
frig ºi la cãldurã, ei suferã foamea ºi încântãtoare, pe drumuri rele pentru les Turcs memes, par suite de leur 
setea câte douã trei zile întregi”. cãruþe; am mâncat la amiazã într-un sat animosite contre les habitans, a cause 

Solul Wojciech Miastkowski, trimis sãrac, într-o casã plinã de femei, de leur attachement pour les Russes” - 
de Vladislav IV, regele Poloniei, la aproape despuiate, care pentru a se oraºul prefãcut în cenuºe.
Poartã în anul 1640, trecând prin încãlzi nu aveau decât o sobã în loc de Cum era ºi firesc, iezuitul Rogerius 
Bârlad pe o zi caldã ºi vreme bunã - 15 îmbrãcãminte. Burlat este un oraº Ioseph Boscovich - raguzan de origine -, 
martie - aratã drumul bun, iarba se mare ºi frumos, casele sunt clãdite într- însoþind pe Sir James Porter ministrul 
îndeseºte ºi capelanul sãu a botezat mai un fel deosebit de acel al altor þãri; p l en ipot en þ i a r a l Ang l i e i l a 
mulþi copii. Soliile polone Achacy pereþii sunt fãcuþi din bârne rotunde de Constantinopol, întorcându-se în þara 
Taszycki la 1640 ºi Ioan Gninski la brad, cioplite la capete aºa ca sã se sa prin Polonia, ajunge în ziua de 30 
1677-1678, trec prin Bârlad, oraº bun pe înmuchie una într-alta ºi sunt tencuite iunie 1762, la Bârlad, face urmãtoarea 
acelaºi râu. Polonezul Rafael frumos în alb, pe dinãuntru ca ºi pe descriere: „Cãlãtorul întâlneºte foarte 
Leszczynski (Leºcinschi), la 1700, afarã. Chiar cea mai sãracã dintre puþine locuri semãnate, bogãþia þãrii 
pomeneºte de oraºul mai mare Bârlad aceste case este atât de curãþicã fiind atunci în vite ºi nu în agriculturã”. 
(Berlatem, Berladem) pe râul Bârlad înãuntru, încât odatã pãtruns în casã, Þinutul i se pare frumos. Oraºul Bârlad 
care are o albie mult mai largã în deºi ºovãiam sã o fac, nu-mi venea sã scãzuse prin prãdãciunile tãtarilor pe 
mahalalele oraºului. Aratã râurile mai ies. În ziua de 10 octombrie, am vremea lui Ioan Toader Calimah. 
primite de Bârlad, ºi curgând de aici cãlãtorit vreo 12 ceasuri de-a lungul Casele, mai mari ca cele din Bulgaria, 
(din Piscu) câtva timp pe câmp se unei vãi bogate, pe lângã o apã plãcutã - au în ele o laviþã (banco), o masã ºi o 
desface în braþe. Aminteºte biserica Bârladul. Dealurile de ambele pãrþi fereastrã care sã deie luminã. În aceste 
catolicã în mizerie, fãrã preot. A þinut acoperite cu pãduri frumoase, refugiul cãsuþe (casette) locuitorii sunt sãraci, 
liturghia, cu cei vreo zece ºi câþiva bãºtinaºilor în contra incursiunilor dar curaþi, aºa cã se poate petrece 
catolici rãmaºi acolo. duºmane. Aceste pãduri i-au apãrat în noaptea în liniºte ºi cu mulþumire. 

La cunoaºterea bârlãdenilor a mod eficace în contra tãtarilor, la Boscovich regretã cã n-a putut vorbi cu 
contribuit ºi episcopul bulgar Petru nãvãlirea lor nu de mult în Moldova. preo þ i i ,  care nu º t iu decâ t 
Bogdan Bakšiè (Pietro Deodato Baksici) Toate aceste pãrþi erau bântuite de un moldoveneºte. De la Bârlad se merge la 
care a remarcat înrudirea limbii flagel, cãci pãmântul era aproape tot Vaslui printr -o regiune foarte 
române cu cea italianã. La 26 acoperit de lãcuste, de o culoare frumoasã, din cauza pãdurilor mari 
septembrie 1641 spune: „Am vizitat veninoasã, câteva dintr-însele erau încã netãiate ºi a poienilor din mijlocul 
oraºul Bârlad, aºezat în ºes pe râul vii, cele mai multe însã erau moarte, codrului „Trece apa Bârladului pe un 
Bârlad, între douã dealuri. Este bogat dupã ce distruseserã aproape toatã pod solid de lemn, construit pe ºeici, 
în grâne, vite, iar peºtii care se gãsesc, iarba”. arãtând: beaucoup de juifs qui sont 
nu sunt de dispreþuit. În râuri ºi la În acelaºi timp, misionarul Vitto Alemendss d'origine” care se îmbracã 
câmp se aflã din belºug pãsãri de vânat, Pilutio Vignanello la anul 1653, fiind ca în Polonia. Oraºul a fost prãdat ºi cu 
dar localnicii nu se îndeletnicesc cu trimis de congregaþiunea „De desãvârºire pustiit de tãtari cu câþiva 
vânãtoarea, fiind ocupaþi cu alte propaganda fide”, cãlãtorind prin ani înainte.
treburi: arã, pasc vitele, fac unt, cresc Moldova, unde a stat 10 ani, învãþând ºi De altminteri, cãlãtorul englez 
albinele ºi altele. Catolici se gãsesc în româneºte, aratã: „în Bârlad sunt 100 Lordul Baltimore la anul 1764, 
oraº 140 suflete: maghiari, dar puþini de suflete, nu au preot ºi biserica nu are ajungând la Bârlad, îl descrie ca un 
care ºtiu ungureºte. Au o bisericã de proprietãþi” - referindu-se la catolici. târguºor sãrac înconjurat din toate 
lemn. Biserica de lemn este acoperitã Între timp, italianul Cornelio pãrþile de pãmânturi nelucrate, deºi 
cu paie ºi în jurul bisericii un cimitir în Magni însoþind expediþia lui Mahomed calitatea lor e prea bunã ºi lesne s-ar 
care sunt îngropaþi credincioºii. Sunt al IV-lea în Polonia, la anul 1671, aratã putea perfecþiona prin culturã.
150 de familii de români cu peste 800 distrugerile fãcute de tãtari „ºi ochii lui Într-un sens asemãnãtor, solul 
suflete; au 5 biserici, una mare de zid ºi se opresc asupra bisericei vechi de extraordinar al regelui Poloniei, Toma 
alte 4 de lemn acoperite cu ºindrilã ºi cu pietre masive, foarte mãreaþã, dar Alexandrowicz (1766 aprilie 16) 
pae”. aproape toatã în ruinã”. Cãlãtoreºte oprindu-se în oraºul Bârlad, este 

Un rol deosebit l-a avut ºi „pe un drum printre câmpii pline ºi întâmpinat în câmp, cu steaguri 
arhidiaconul Paul de Alep, care la anul plãcute, dar necultivate, cu sate toate moldoveneºti ºi de obºtea târgoveþilor, 
1653, însoþind pe patriarhul Macarie al distruse ºi nelocuite”. Face menþiunea care l-au condus în oraº.
Antiohiei, în drum spre Moscova, de speculanþii evrei, arendaºi de Ca ºi în cazul de mai sus Louis 
trecând prin Moldova, au ajuns la un impozite, arãtând cã sunt veniþi în cea Emmanuel Henri Alexandre de Launay, 
mare târg numit Bârlad, având trei mai mare parte din Polonia. conte d'Antraigues (la anul 1779 iunie), 
biserici: a Maicii Domnului ziditã de O importanþã deosebitã a avut ºi descrie foarte atractiv drumul fãcut 
Vasile Lupu, Sf. Dumitru ºi Chiriac. cãlãtoria unui german din Rusia, în spre Bârlad, strãbãtând regiunea „prin 

Pe aceeaºi linie se înscrie un 1793, Cristian von Struve, care pãduri încântãtoare cu copaci înalþi ºi 
cãlãtor englez, Robert Bargrave, care a consemneazã: „ambasada trece prin frumoºi, vãi înverzite, tãiate de ape 
fãcut o cãlãtorie în þãrile române la Burlat (Bârlad) ville... qui se ressert acoperite de boschete”. Elementul 
anul 1652 ºi ajungând la Bârlad, scrie:   e n c ore des ravages de la derniere pitoresc este încântãtor când se 
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prezintã descrierea balului dat de splendoare  cu greu de a fi întrecute în s-au pãstrat, vom reda cãlãtoria 
autoritãþi în cinstea cãlãtorului ºi orice capitalã din Europa; balauri, misionarilor scoþieni Andreew A. Bonar 
aprecierea cã deºi detestã balurile, i-a petreceri, rochii, joc de cãrþi”. ºi Robert Mc. Cheyene, la anul 1839, 
plãcut mai mult decât cele de la Opera Meseriaºul neamþ Ernst Cristian arãtând cã oraºul Bârlad, este aºezat pe 
din Paris. Döbel face o interesantã mãrturisire la o câmpie întinsã. Are 10.000 locuitori, 

În cuvinte miºcãtoare, ataºatul anul 1830, cu ocazia stabilirii sale în biserica principalã cu trei turle 
comercial polon W. Chrzanowski sosind Bârlad, unde lucreazã la o fabricã de acoperite cu tinichea ºi cu cruci foarte 
la Burlat, anul 1780, observã cã în trãsuri a grecului Andriko Mamachi. frumoase. Dincolo de oraº, lângã un lac 
orãºel se þin iarmaroace sãptãmânale, Cãlãtorind de la Braºov, prin Focºani, mic se aflã mori de vânt ºi fântâni de 
unde se pot vedea mii de cai ºi vite, ce Tecuci ºi Galaþi, înainte de a se stabili piatrã, curate, dupã moda turceascã.
sunt cumpãrate de negustorii ce vin din în Bârlad, lasã urmãtoarea descriere: Ioachim Vuici, un cãlãtor sârb, la 
toate pãrþile, deºi oraºul a avut de „Cãlãtoreºte prin þinuturi bogate în 1840, dupã ce a trecut prin Valachia, îºi 
suferit mult în ultimul rãzboi. Acum holde ºi grâne ºi cu numeroase crâºme urmeazã drumul prin Moldova, de-a 
oraºul se aflã într-o stare mai bunã ºi la drumul mare, cu niºte bordee sãpate lungul Prutului, ajungând înaintea 
semnaleazã cã apa ºi valea Bârladului în pãmânt, unde se vindea vin bun ºi prânzului la Burlat (Bârlad) care este 
sunt tot aºa de late ca ale Prutului. Apa ieftin. Mai aproape de Bârlad, privi la un mic târguleþ, putând avea la 300 de 
Bârladului se aflã între dealuri înalte un poºtalion rupt în douã ºi cu surugiul case, în care locuiesc niºte boieri 
acoperite cu pãduri de fag, iar satele de pe caprã care mânca înainte cu moldoveni. Pe la marginea târgului, 
mari în strâmtori rele ºi greu de jumãtatea cãruþei, fãrã sã prindã de curge un râu pe care trebuie sã-l treci, 
strãbãtut. veste cã pe caprã care mâna înainte cu dacã vrei sã intri în oraº. În curþile 

Documentele vremii atestã cum un jumãtatea cãruþei, fãrã sã prindã de caselor boiereºti este câte o capelã. În 
francez, Alexandre Maurice Blanc de veste cã cealaltã jumãtate rãmãsese în oraº sunt 5 biserici. Este un târg mic, 
Lanautte, conte d'Hauterive, în calitate mijlocul drumului cu cei doi muºterii dar bine aranjat, cu clãdiri chipeºe. 
de secretar al lui Alexandru aruncaþi în praf, la pãmânt. Neamþul Trage la un conaþional, care slujeºte la 
Mavrocordat (anul 1785), venind de la nostru speriat se apropie de ei, dar, curtea unui bun moldovean cu familie: 
Constantinopol, spre Iaºi, trece prin spre mirarea lui vede cã n-au nici o soþia sa este o bunã ºi cuminte femeie, 
Bârlad. De la el avem lãsat un vãtãmare, ba, unul din ei murea de râs, cei doi fii ai lor au venit de la învãþãturã 
„Memoriu asupra stãrei vechi ºi actuale iar celãlalt înjura pe ruseºte. De Sf. de la Iaºi. Îi pare rãu cã nu poate vorbi 
a Moldovei”, în care se descrie virtuþile Paºti merge la sfânta slujbã de noapte a cu stãpânul în limba moldoveneascã 
ºi obiceiurile moldovenilor, precum ºi Învierii la o bisericã ortodoxã, unde pentru care îi slujeºte conaþionalul de 
însuºirile cele mai preþioase; a fi admirã podoaba ºi mãreþia slujbei. Tot tãlmaci”. Descrie þara Moldovei 
primitor ºi cuviincios. Trecând spre la Bârlad a fost de faþã la o roditoare ºi cu tot felul de bogãþii; grâul 
Scânteia, aratã frumuseþea pãdurilor înmormântare a unui boier, când ºi meiul creºte cât statura unui om; 
seculare ºi drumul haiducilor. mulþimea primea la bisericã lumânãri porumbul înalt încât omul cãlare nu se 

Pe de altã parte, trimisul Austriei aprinse, pe care le þinea în mâini, în vede dintr-însul; Moldova bogatã în 
la Poartã, Wenzel Edler von Brognard, timpul prohodului. Se duce la culesul pãduri întinse ºi tot felul de fiare; cerbi, 
trecând prin Bârlad la 23 august 1786, viilor, la podgoriile de lângã oraº ºi se cãprioare, porci mistreþi º.a. Râurile 
lasã un jurnal de cãlãtorie ºi face numai mirã de strugurii mari ºi frumoºi, dau un peºte gustos. Vite sunt multe; 
înregistrãri despre oraºele prin care a foarte gustoºi ºi ieftini, de se saturã capre, oi, cai ºi mai cu seamã turmele 
trecut. pentru câteva parale. Priveºte la cramã, de boi sunt aºa de numeroase ºi mari 

Din datele de care dispunem, deºi cum se fabricã mustul cu mijloace încât ochiul omenesc nu le poate 
incomplete ºi unilaterale, reiese cã primitive, cu picioarele, având cuprinde cu privirea de la o margine 
între anii 1799-1801, trece prin Borlat, pantalonii suflecaþi pânã la genunchi, pânã la cealaltã. Moldovenii fac un 
Jassi, cãlãtorul englez William cãlcând strugurii grãmãdiþi într-o mare negoþ cu diferite þãri ºi oraºe, mai 
Wittman, fãcând menþiunea cã evreii covatã, de unde curgea mustul în cofe. cu seamã cu Viena, Pesta ºi Praga. 
sunt foarte numeroºi. Când priveºte cum se preparã mustul,   F â nul este de statura unui om, cu un 

Mai târziu, în anul 1818, cãlãtorul i-a pierit pofta sã mai bea cu plãcere cuvânt se poate spune cã Moldova cu 
Adam Neale aminteºte ºi de Birlat, mustul, ºi-i pãrea rãu, cãci era foarte rodurile date de providenþã poate nutri 
menþionând cã: „moldovenii de astãzi gustos ºi ieftin; 20 parale vadra. Döbel ºi alte þãri. Vorbeºte apoi de credinþã, 
au însuºiri mai alese decât multe încheie povestirea cãlãtoriei sale: „Te grai ºi obiceiuri.
popoare bine înzestrate; totuºi ei sunt doare în suflet, când strãbaþi o þarã aºa 
apãsaþi de hoarde mici de tirani ºi de bine înzestratã de Dumnezeu, cu 
blestemaþi cu cel mai rãu dintre toate frumuseþile ºi bogãþiile raiului 
guverne”. pãmântesc, dar prefãcutã în iad de 

Meritã atrasã atenþia ºi asupra lui ticãloºia omeniascã”.
Sir Robert Ker Porter, care, în cãlãtoria Dupã aceastã amplã descriere, 
sa din anii 1817-1820, prin mai multe urmeazã cãlãtoria rusului Antonie 
þãri, trece ºi prin Boucharest, Fokshan, Demidoff, care, trecând prin Moldova, 
Tocuch, Birlat, Iassi, fãcând o descriere descrie starea proastã în care se aflã 
a „Boyar-ilor care trãiesc într-un lux ºi o oraºul Birlatov, cu noroiul uliþelor care 

Jos în vale pe Bârlad,
Lâng-al Docolinei vad,
Nemerit-au, poposit-au
ªi-n noapte tãbãrât-au
Zece care mocãneºti,
Cu boi albi, fãlcieneºti...
...Ale cui sunt cele carã
Încãrcate cu povarã?
Sunt carele Pãtrului
Din plaiul Hârlãului,
Pãtru Majã, moldovean,
Frate vitreg cu Bogdan,
ªi feciorul lui ªtefan...

(Fragment dintr-o poezie 
popularã)
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Dumitru Nedelea

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, fiu al Bârladului,
sub semnul lui Cronos

a mãsurat momentele cruciale din colaborator ºi susþinãtor al Unirii: Un noian de clipe întrunesc la un 
istoria neamului nostru, reflectând Mihail Kogãlniceanu, istoric, diplomat loc o viaþã, dar clipele sunt mãsurate, 
locul unde visele, nãzuinþele ºi etc... Alãturi în viaþã, alãturi ºi sunt drãmuite de acele maºinãrii 
frãmântãrile poporului nostru se ceasurilor acestor bãrbaþi de seamã, fii „necuvântãtoare” ºi care, totuºi, 
elaborau, se ordonau ºi cãpãtau viaþã în ai Moldovei, ai poporului român, vorbesc prin tic-tacul lor molcom ce le 
timp ºi pentru viitorul timp, mãsurate prezenþi în templul lui „Cronos” la emanã (produc) pendulul, întocmai ca o 
cu exactitate: prima unire se înfãptuise Ploieºti.inimã de om.
sub un singur cârmuitor, Al. I. Cuza, iar Câteva clipe pline de frãmântãri ºi D i n t r e  t o a t e  l u c r u r i l e  
ceasul astronomic din cancelaria sa emoþii or fi fost mãsurate de acest înconjurãtoare, pe care ochii noºtri le 
indica atunci 24 ianuarie 1859. Acest impunãtor orologiu, câte ori din miez întâlnesc, ceasul este prezent de la 

de noapte sau zori de zi or fi fost ivirea zorilor, pânã la apusul soarelui ºi 
marcate prin semnale sonore, de aici devine cel mai bun sfetnic pe 
dimensionând timpul prefacerilor timpul nopþii.
sociale?Faþã de aceastã creativitate 

Iatã întrebãri ce-ºi pune vizitatorul omeneascã, marele fiu al Bârladului, 
af lat în faþa unui asemenea Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a 
monumental ceas, obiect de mare fost legat ºi a preþuit, în mod deosebit 
utilitate ºi cu amprente istorice. El scurgerea timpului, lãsând fapte demne 
funcþioneazã ºi astãzi, vibrând tic-ºi unice în istoria þãrii noastre.
tacuri plãcute ºi din orã în orã te face Existã un anumit loc din þarã unde 
atent cã a mai trecut o micã pãrticicã toate ceasurile personalitãþilor ºi-au dat 
din viaþa ta cu revers meditativ sã te întâlnire, unde doresc sã arate 
grãbeºti pentru a-þi împlini datoria publicului, generaþiilor de azi ºi de 
pentru þarã, pentru popor aºa cum acel mâine, timpul mãsurat, încorsetat, 
fiu al Bârladului l-a folosit, reuºind sã folosit cu multã pricepere de mari 
imprime în memorie nemuritoare oameni cu care se mândreºte România 
numele de Al. I. Cuza.de azi; acest loc este Muzeul Ceasului N. 

Dar cum te apropii mai mult de I. Simache din Ploieºti.
cadranele orologiului constaþi vizibil Vizitatorul, trecând prin sãlile 
materializarea scurgerii timpului muzeului de ceasuri, ia cunoºtinþã de o 
datoritã unei rotiþe asemãnãtoare cu mare varietate de pendule, sisteme 
cea a unei roþi de moarã de apã, lãsând vechi de mãsurarea timpului (cadrane 
sã cadã paletã dupã paletã, întocmai solare, ceasuri cu apã, cu nisip, cu foc 
cupelor cu apã a morilor de acest gen. etc., ceasuri cu picturã, ceasuri de 
Timpul ºi apa, pe undeva, au fenomene diferite stiluri, cu muzicã etc.) apoi ca o 

orologiu aspectuos prin înfãþiºarea sa comune privind ritmicitatea ºi dacã ne recompensã sufleteascã, pãºeºte pragul 
ne face sã credem cã domnitorul Al. I. întoarcem în antichitate, vom vedea cã acelei încãperi destinate ceasurilor 
Cuza avea predilecþii spre frumos, spre principiul morilor a stat la baza personalitãþilor. În liniºtea pioasã ce-l 
ceva aparte, dar în acelaºi timp þinea sã- funcþionãrii orologiilor hidromecanice.cuprinde, cadranele ceasurilor vorbesc 
i serveascã cu exactitate în mãsurarea Sã revenim la ceasul domnitorului de la sine, retrãindu-se momente 
timpului, marcând nu numai orele, care îþi oferã universul aºtrilor având deosebite, ºtiind ca pe acele discuri 
minutele sau secundele, ci ºi ziua din pe cadrane picturi semnificative rotunde cu minutarele severe, ºi-au 
sãptãmânã, data lunii, lunile din an ºi reprezentând Luna cu stelele cele mai mãsurat timpul oameni ce au luptat în 
chiar fazele lunii. importante, Ziua ºi Noaptea, prin douã viaþa lor fie cu sabia, fie cu slova, fie cu 

Este firesc cã trecerea timpului, „muze” pe fonduri diferite, ani bisecþi, pana pentru prosperitatea poporului 
minut cu minut sau orã cu orã, pentru denumirea lunilor din an, denumirea român.
o amen i i  fo a r t e  o c up a þ i ,  s e  zilelor din sãptãmânã etc.Printre ceasurile oamenilor mari, 
materializeazã imperceptibil, chiar ºi Vrând sã-þi iei rãmas bun de la prin faptele lãsate în urma lor ca: N. 
zilele se uitau, de aceea era necesar aceste ajutoare fidele zeului Cronos eºti Iorga, George Coºbuc, B. P. Hasdeu, A. 
pentru dimensiunea timpului ºi a tentat sã dai înapoi indicatoarele cu D. Xenopol, Th. Aman etc., predominã 
faptelor pe mãsura domnitorului Al. I. sãgeþi tip „Cupidon” de pe cadranele la loc de cinste ceasul astronomic 
Cuza, un ceas astronomic folosit în imortalizate, cu cel puþin o sutã de ani, folosit în cancelaria domnitorului 
cancelarie, la locul sãu de muncã. spre a descoperi viaþa ilustrului Alexandru Ioan Cuza. Este cel mai 

Ceasul se aflã pe o mobilã de stil cu domnitor a cãrui amintire dãinuie important ceas care, practic, te furã de 
marmura neagrã, având alãturi ceasul puternic în conºtiinþa tuturor la prima vedere, este ceasul pendul care 
de birou al celui mai apropiat românilor.
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Piesă rară, sec. 19, de la
Muzeul ceasului - Ploieşti.



Alexandrina Bizim Romanescu

Un adevãr trãit *
Cât de bine a prins Victor Ion concurau, nu se certau, oameni de petrecându-l împreunã cu prietenie ºi 

Popa caracteristici le mici lor naþionalitãþi diferite trãiau în voie bunã - oameni de omenie!
negustori dinaintea celui de al doilea perfectã armonie ºi se ajutau ori de Îmi aduc aminte, când urmau 
rãzboi mondial în comedia „Take, câte ori aveau o nevoie unul de altul, sãrbãtorile Paºtelui, mama ne 
Ianke ºi Cadâr”! când nevoile îi uneau mai mult. trimitea pe noi, copiii, sã le ducem 

Oameni nevoiaºi care nu aveau Confirm cele spuse de Victor Ion cozonac ºi ouã roºii vecinilor noºtri, 
alte posibilitãþi de trai decât fãcând Popa. Sunt adevãruri trãite de mine, care aveau ºi ei copii, prietenii noºtri 
pe intermediarii între micii deoarece sunt fiica personagiului Take, de joacã.
producãtori ºi micii cumpãrãtori. Se ºi am participat direct la viaþa acestor Dar ºi când venea „Purimul”, 
întreþineau ei ºi familiile lor din eroi care locuiau lângã „Podul anul nou evreiesc, bucuria noastrã, 
puþinul câºtig ce ºi-l asigurau prin Pescãriei”. mâncam „gogãle”, prãjituri speciale 
mica precupie. Aceºtia cumpãrau gaz Bunul meu tatã, înfãþiºat aici acestei sãrbãtori, cu miere, cu nucã, 
lampant, sare etc. de la cei ce veneau prin personajul Take, plecat din satul cu rahat.
de la Moineºti sau Tg. Ocna cu Popeni, fiu de þãran sãrac, cu mulþi Parcã-l vãd pe domnul Vasile cu 
cãruþele cu coviltir, umblând din copii, fãrã pãmânt, a intrat de mic buzunarele pline cum ne împãrþea 
localitate în localitate, ºi revindeau cu copil la stãpân sã-ºi câºtige pâinea. nouã, copiilor, uneori smochine, 
câºtig produsele lumii modeste a Aºa a ajuns mic negustor, muncind alteori roºcove sau diferite bunãtãþi.
mahalalelor care avea nevoie sã-ºi din greu pe la uºile celor care-l Ce bine ne simþeam, câtã veselie 
lumineze locuinþele când ziua apunea primeau. era sub soarele cald al Bârladului, la 
sau sã-ºi sãreze hrana zilnicã. Îl am în faþa ochilor pe Moº adãpost de nevoi prin grijã ºi dragoste 

Take, românul, Ianke, evreul, Pincu, personajul Ianke, pe domnul pãrinteascã.
Cadâr, turcul, toþi deºi aveau acelaºi Vasile, personajul Cadâr, toþi trei Timpuri trecute, rãmase în 
interes de a-ºi plasa marfa, nu se oameni spirituali, blânzi, tot timpul amintiri pline de duioºie!

Didiþa Antonescu

Ioan Dimitriu-Bârlad

Sculptorul Ioan Dimitriu-Bârlad s-a nãscut la 18 mai atelierele ºcolii.
1890, în Bârlad. Pãrinþii sãi Constantãm ºi Aristiþa, În anul 1910 absolvã ªcoala de belle arte ºi expune 
comercianþi modeºti au avut 5 copii. Micul Ion, al doilea pentru prima datã la Salonul oficial un nud, „Gânditorul”, 
fiu al familiei Dimitriu, dupã terminarea ºcolii primare ºi „Un cap de expresie”, ultima lucrare fiind premiatã un 
intrã în anul 1901 la Liceul Gh. Roºca-Codreanu din an mai târziu. În 1911 este numit profesor suplinitor la 
Bârlad. Încã în primii ani de ºcoalã, talentul pentru desen Liceul din Craiova, iar în anul urmãtor ca profesor titular 
se afirmã cu putere. la Liceul din Piteºti unde realizeazã ºi câteva lucrãri 

În toamna anului 1907 pictorul P. Bulgãraº, în drumul deosebite. Pentru a-ºi completa studiile, pleacã la Paris în 
lui de la Iaºi spre Bucureºti ºi apoi la Paris, se opreºte pe la toamna anului 1913, dar o datã cu izbucnirea primului 
Bârlad, oraºul sãu natal, unde întâlnind pe elevul Dimitriu rãzboi mondial se întoarce în þarã. La Paris a frecventat cu 
C. Ioan din clasa a V-a îºi dã seama de posibilitãþile regularitate cursurile Academiei Julien, sub directa 
deosebite ale tânãrului elev ºi-l convinge sã plece la îndrumare a maeºtrilor Paul Landowski ºi Henry 
Bucureºti pentru a-ºi cultiva talentul ºi astfel cu un tren de Bouchard. De la Landowski s-a deprins sã gândeascã tot 
noapte pornirã spre capitalã maestrul ºi elevul. Aici a fost timpul în creaþia unei opere, pãstrându-ºi libertatea de 
prezentat pictorului C. D. Mirea, pe atunci directorul interpretare în executarea ei, iar de la Bouchard a învãþat 
ªcolii de belle arte, iar la concursul de admitere care a ºtiinþa de construcþie arhitecturalã care dã operei un 
avut loc într-un sfârºit de decembrie, tânãrul Dimitriu echilibru perfect în planuri mai largi, mai vaste. O 
reuºeºte primul. La aceastã ºcoalã a avut ca profesori, perioadã de vreme a stat sub influenþa sculpturii 
printre alþii, pe sculptorii Vladimir Hegel ºi Fritz Storck la neoclasice pe care era obligat sã o execute în atelierele 
desen, Costin Petrescu la artã decorativã, D. Paciurea la profesorilor sãi, tendinþã de care nu s-a putut debarasa 
sculpturã ºi pe dr. Gerota la anatomie. nici dupã ce a frecventat Academia de Beaux Arts unde a 

Lipsa de bani nu-i dãdea posibilitatea sã cumpere reuºit prin concurs primul între cei 25 admiºi dintre sutele 
culori, aºa cã s-a îndreptat spre sculpturã unde huma de candidaþi. De aceastã influenþã a artei apusene, 
necesarã modelajului era pusã la dispoziþia studenþilor în Dimitriu-Bârlad reuºeºte sã se îndepãrteze cu sprijinul lui 
mod gratuit astfel cã modela ºi studia fãrã întrerupere în Auguste Rodin, pe viitor cãutând sã redea esenþa 
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psihologicã a chipului omenesc simplificând planurile, Cavalerie de la Iaºi, unde cu mult dinamism ne sînt 
subliniind în acelaºi timp trãsãturile tipice ale modelului. prezentate scene din ºarjele de la Prunaru, atacuri 

În timpul studiilor la Paris, Dimitriu-Bârlad realizeazã dinamice într-o avalanºã de goanã crispatã, de vifor ºi 
câteva lucrãri de frumoasã concepþie pe care le expune la urlet descãtuºat a cãlãreþilor porniþi la atac sub faldurile 
Salonul oficial în 1914 cum sunt: „Gata de muncã”, steagului fluturând peste coamele cailor, operã de 
„Studiu” ºi „Cap de chinez” apreciate de critica parizianã maturitate care i-a adus glorie sculptorului.
(O. Tafrali, Sculptorul Ioan Dimitriu-Bârlad, rev. Arta ºi Din ruinele fumegânde ale rãzboiului, artistul ne 
Arheologia, Buc., I, 1927, pag. 62). prezintã consecinþele lui: „Mamã dupã rãzboi” ºi opera 

De la aceastã datã opera lui Dimitriu-Bârlad cunoaºte „Invalid de rãzboi”. Apoi într-o þinutã magnificã executã 
o evoluþie care urmeazã o traiectorie ce ajunge la apogeu statuia lui Avram Iancu înãlþatã într-o piaþã în Tg. Mureº 
pe la anul 1920, când în drum spre realism, viziunea sa ºi transportatã apoi în 1940 la Câmpeni cu ocazia 
artisticã atinge cea mai strãlucitã putere de creaþie. Dar sãrbãtoririi acestui mare erou care a rãsculat iobagii 
pânã la acest punct artistul cunoaºte o perioadã de ardeleni în 1848 împotriva jugului ºi exploatãrii. Apoi 
frãmântãri ºi cãutãri tematice ºi de execuþie, probleme proiectul „Aviaþiei” exprimând supleþe, elan, aviditate de 
care îl vor preocupa mulþi ani chiar ºi dupã aceastã datã. spaþiu prin largi dimensiuni a aripilor de vultur deschise 

În dorinþa de a-ºi desãvârºi cunoºtinþele artistice pe care le poartã un aviator, proiectul pentru monumentul 
pleacã în 1921 însoþind pe profesorul I. D. ªtefãnescu în „Corpului Didactic” ºi bustul compoziþional (1958) al lui 
Grecia cercetând sanctuarele artei clasice, apoi în 1922, Alexandru Ioan Cuza inaugurat la Galaþi, realizat într-o 
împreunã cu profesorul Dragoº Petrescu, în Italia unde un atitudine majestuoasã þinând în mâna dreaptã desfãºurat 
an întreg studiazã evoluþia artelor plastice în muzee, decretul reformelor, iar în mâna stângã, sprijinitã pe 
pinacoteci, expoziþii la Veneþia, Milano, Genua, Pisa, sabie, simbolul puterii.
Torino, Roma, Florenþa ºi Neapole. Apoi în 1929, tot în Miºcarea muncitoreascã din þara noastrã îl determinã 
cãlãtorie de studii, urmeazã drumul Budapesta, Viena, pe artist sã se apropie de oamenii simpli, sã-i cunoascã, sã-i 
Berlin, Bruxelles, Paris, Lyon, Genua, viziteazã muzeele înþeleagã. Artistul se ancoreazã în realitate, creând opere 
din Spania ºi dupã fiecare peregrinare artistul se întoarce eu un bogat conþinut de idei. În 1918, creeazã douã opere 
cu ceva nou continuând sã desfãºoare o activitate din cele „Mister” studiu de nud ºi un alt „Miner” tânãr care 
mai prodigioase. rãscoleºte pãmântul pentru gãsirea cãrbunelui. În ºirul 

În 1919 se stabileºte la Bucureºti, fiind numit profesor anilor apare capodopera „Munca în port”, apoi „Lucrãtori 
de desen la Liceul Lazãr, unde funcþioneazã pânã în 1948, la I.T.B.”, distinsã în 1950 cu premiul de creaþie, 
când este pensionat dupã o activitate artisticã de 50 de ani „Întinzãtorii de cablu subteran”, opere în care artistul a 
recompensatã cu multe distincþii. transcris un bogat conþinut de idei ºi sentimente de 

Opera lui Dimitriu-Bârlad se distinge prin varietatea autenticã actualitate.
de genuri ºi prin multilateralitatea tematicã. Pe marele sculptor l-a preocupat în special redarea 

Dar trei împrejurãri din viaþa sa au avut o influenþã figurilor celor mai reprezentativi oameni ai culturii 
deosebitã asupra creaþiei artistice ce i-au lãsat urme de româneºti din trecut ºi de azi. Aceastã preocupare a fost 
inspiraþii ºi interpretãri în activitatea sa imediatã ºi de fireascã ºi justificatã, deoarece în cariera sa de educator a 
mai târziu. câtorva generaþii de tineri, urmãrea sã facã cunoscut 

Prima împrejurare a fost rãzboiul mondial, la care personalitatea fizicã, intelectualã ºi moralã a creatorilor 
artistul a luat parte ca ofiþer de rezervã, trãind din plin culturii româneºti, complexul întreg de trãsãturi ale celor 
grozãviile rãzboiului. La 19 septembrie 1917 este grav portretizaþi. Din figura marelui povestitor Ion Creangã, 
rãnit la Ciucu-Mare în Ardeal, rãzboiul furnizându-i mai bust sculptat de artist, se desprinde acea nuanþã de umor 
târziu surse de inspiraþie. ºi optimism, specificã celui mai viguros exponent al 

A doua împrejurare a fost lupta dusã de clasa spiritului autohton. În bustul denumit „Ochii care 
muncitoare de a scutura jugul exploatãrii - care nu i-a fost vorbesc” sunt redaþi ochii pãtrunzãtori ºi figura 
indiferentã ºi care l-a fãcut pe artist sã priveascã cu tumultoasã a lui N. Iorga. Aceleaºi calitãþi artistice apar ºi 
dragoste pe muncitori ºi sã glorifice munca lor. În 1918 la bustul lui Petre Poni, reþinut de Ateneul Român. Apoi 
porneºte spre Baia-Mare unde a cunoscut ºi lucrat o serie bustul maestrul George Enescu, cu figura gânditoare ºi 
de „Mineri” ºi alte opere care l-au pus în adevãrata sa vioara sub bãrbie, este un exemplu de cufundare elegiacã, 
luminã (D. Stãnescu-Deteste, op. cit. pag. 101) de acum în meditativã într-un fragment de rapsodii, în care sunetele 
colo arta sa capãtã un caracter progresist. se aud picurând din interiorul bronzului transfigurat. Nu 

Cariera sa de profesor a fost cea de-a treia împrejurare voi uita aici nici operele închinate lui Alexandru Vlahuþã ºi 
care l-a obligat moralmente sã prezinte tineretului pe care- lui Al. Brãtescu-Voineºti ºi nici pe aceea închinatã lui 
l educa portretele creatorilor de valori culturale din þara Octav Bãncilã, „Cap de expresie”, care întruchipeazã o 
noastrã. armonie de creaþie unicã. Din bustul profesorului Fr. 

Omagiul pe care artistul îl aduce sergentului Muºat Lebrun se desprinde o abilã tehnicã ºi o apostolicã 
este concretizat în statuia ridicatã la Buºteni „sergentul nuanþare portretisticã. Cu ocazia cãlãtoriei în Grecia, 
Muºat sau Aruncãtorul de grenade”, eroul fiind înfãþiºat marele sculptor executã într-o viguroasã interpretare 
într-un atac, în cãmaºã, aruncând ultima grenadã pe care busturile marilor arheologi Ad. Adamantions, P. Cavadias 
o mai avea, dupã care îºi gãseºte sfârºitul. Apoi cele patru ºi George Aghelopulos. Drept urmare, þara noastrã 
basoreliefuri care orneazã soclul Monumentului Diviziei II dobândeºte o bogatã colecþie de mulaje de pe sculpturile 
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antice care se gãseºte astãzi la Universitatea din Iaºi (I. I. Operele sale inspirate din realitate, chiar din primii 
Ordãnescu, Sculptorul I. Dimitriu-Bârlad, în revista ani de creaþie, populeazã muzeele ºi oraºele þãrii, situându-
„Pictura ºi Sulptura”, Nr. 1, aprilie 1931, p. 291). O operã l pe artist în rândurile fruntaºilor sculpturii româneºti. 
de mare þinutã este bustul lui Mihai Eminescu expus în Toate acestea constituie un permanent prilej de mândrie a 
1939 în pavilionul principal al Expoziþiei “Luna oraºului Bârlad al cãrui fiu credincios a fost marele 
Bucureºtiului”. Urmeazã apoi o serie întreagã de portrete: sculptor pânã la data de 23 septembrie 1964, când s-a stins 
Ioan Gãvãnescu, Vasile Pârvan, Emil Gîrleanu, Radu din viaþã.
Rosetti, G. Tutoveanu, Bogdan Duicã, Ioan Dãscãlescu, Lucrãri de sculpturã ale lui Ioan Dimitriu Bârlad 
Dragoslav, Lecca etc. declarate monumente de artã plasticã de cãtre Comisia 

La concursul din 1957 pentru decorarea faþadei ªtiinþificã a Muzeelor ºi Monumentelor Istorice ºi 
Operei având ca temã Poezia, Muzica, Drama ºi Artele Artistice a Academiei B.P.R. aprobat prin H.C.M. nr. 
Plastice, Dimitriu-Bârlad reprezintã geniul poeziei prin 661/1955.
portretul lui Eminescu, al muzicii prin George Enescu, al *
dramei prin Nottara, iar al artelor plastice prin Luchian, Nr.131 - Bustul Elenei Cuza, Bucureºti, ªoseaua Panduri 
cu paleta ºi pensula, alãturi având sfinxul lui Paciurea. La nr. 90. 
împlinirea a 25 de ani de la înfiinþarea ªcolii de Nr.142 - Bustul colonelului farmacist, C. Meriºanu, 
arhitecturã, executã placheta cu arhitecþii Ion Mincu, Bucureºti, str. ªtefan Furtunã, în curtea 
Cerchez ºi Pangratti. Dintre personalitãþile redate în spitalului.
medalioane, amintim de academicianul profesor Nr.156 - Bustul lui Titu Maiorescu, Bucureºti, Grãdina 
Rãdulescu, apoi Tolstoi, Puºkin, Gogol, Demetrius ºi mulþi Ciºmigiu.
profesori ai liceului Lazãr. Nr.162 - Izvorul Sissy, Bucureºti, Grãdina Ciºmigiu.

La nudurile feminine executate de Dimitriu-Bârlad se Nr.165 - Bustul prof. Brândzã, Bucureºti, Grãdina 
observã o incantaþie de linii pure, de forme cu îmbinãri botanicã.
unghiulare virginale, dãltuite diafan din care tresare viaþa, Nr.166 - Bustul doctorului Grecescu.
cultivând o esteticã armonioasã, realistã ºi sincerã. Din Nr.182 - Bustul lui C. Negri, Tg. Ocna.
operele sale cu calitãþi distincte putem enumera ,.Salcia”, Nr.209 - Monumentul lui Avram Iancu, Câmpeni, Piaþa 
conceputã pentru o fântânã ºi care exprimã un fluid Avram Iancu.
clocotitor de viaþã pasionalã, apoi „Modelul în repaus” din Nr.233 - Bustul lui Haralamb Lecca, Caracal.
care se desprind concretizãri de meditaþie ºi singurãtãþi Nr.266 - Bustul lui Aurel Vlaicu, com. Sibor - Orãºtie.
sufleteºti tãinuite. Figuri de mult bun simþ artistic ºi Nr.275 - Statuia lui Dimitrie Cantemir, Iaºi, str. 
ingenioase atitudini apar ºi în operele: Sirena, Dupã baie, Pãcurari.
Studiu din care se desprinde acelaºi cult al frumosului în Nr.281 - Bustul lui Ion Creangã, Iaºi, str. Pãcurari.

Nr.290 - Monumentul eroilor cavaleriei 1916-1918, Iaºi, sens botticellian.
Bulevardul Copou.Meritã, de asemeni, sã amintim lucrãrile cu o 

Nr.296 - Bustul sergentului Muºat, Bârlad, str. semnificaþie mai generalã care dau dovada bogãþiei 
Republicii.potenþelor creatoare ale sculptorului: Maternitate, 

Nr.326 - Bustul lui Nicolae Iorga, Vãlenii de Munte, Bd. Durerea, Izvorul Sissy ridicat în Ciºmigiu, Zburãtorul 
N. Iorga.(Ziarul „Seara”, II, nr. 481, vineri, 2 iunie 1939).

Nr.389 - Bustul generalului dr. Vicol, Bãile Herculane  Monumentele funerare au constituit ºi ele o oarecare 
(în faþa parcului).preocupare în concepþia artistului ca: monumentul 
- Bustul lui Iulius Fucik, Bucureºti, parcul funerar al familiei Constantin Ionescu de la cimitirul Sf. 
Herãstrãu.Vineri, apoi al profesorului Angelescu ºi al familiei Maxim 
- Alexandru Ioan Cuza, bronz, Galaþi.de la cimitirul Bellu, al aviatorului Buzoianu din cimitirul 

din Roman ºi ale familiilor Pop ºi Tocineanu din Lugoj în 
În afara acestora, sculptorului I. Dimitriu-Bârlad a care dã dovadã de o adâncã ºi sublimã înþelegere a 

executat în bronz, gips, piatrã ºi marmurã încã un numãr sufletelor. Fiecare lucrare a sa oglindeºte o evoluþie ce 
de aproximativ 170 lucrãri rãspândite în: Bucureºti, tinde spre desãvârºire. (D. Stãnescu-Sucate, op. cit., pag. 
Bârlad, Bolgrad, Botoºani, Brãila, Buºteni, Caracal, 102).
Câmpeni, Costeºti, Craiova, Constanþa, Cernãuþi, Privind operele lui Dimitriu-Bârlad constatãm cã ne 
Caransebeº, Cluj-Napoca, Dorohoi, Fãlticeni, Focºani, aflãm în faþa unul talent real, care, ºtie sã dea cãldura 
Galaþi, Huºi, Iaºi, Mãrãºeºti, Oradea, Lugoj, Braºov, bronzului ºi sã punã viaþa artei în tot ce înfãptuieºte mâna 
Piteºti, Ploieºti, Pãtârlagele-Buzãu, Pomârla-Botoºani, sa. (T.C. O vizitã în atelierul d-lui Dimitriu-Bârlad, în ziarul 
Sibiu, Roman, Sinaia, Sânnicolau Mare, Tecuci, Tg. Ocna, „Viitorul”, 20 noiembrie 1932).
Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Vaslui, Clinceni, Din ansamblul operei sculptorului Dimitriu-Bârlad 
Caransebeº, Londra, Neapole, Atena, Veneþia, Paris, iar distingem o bogãþie de motive artistice, surprinse în toate 
circa 60 se gãsesc în colecþia familiei.aspectele vieþii, precum ºi mijloace de realizare tehnicã 

pur personalã.
Acest artist constituie un viguros efort în cultivarea 

sculpturii ºi valorificarea ei în contemporaneitate, atunci 
Notã:când ea se zvârcolea într-o perioadã de decadenþã.
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La 35 km mai la sud de Bârlad, pe dealul Trieste. Fiind plecat fãrã paºaport, eram obligat sã intru 
Bãlãbãneºtilor din Podiºul Bursucani ºi al Adamului, se în categoriile de «persoane deplasate», ceea ce am reuºit la 
aflã comuna Crãieºti, teritoriu rãzãºesc, fragmentat în Trieste. La Roma era greu de tot de studiat, din cauza 
mai multe trunchiuri de moºii. Din fondul de documente al mizeriei provocate de rãzboiul ce abia trecuse. Era cu 
mãnãstirii Adam reiese cã satul exista înainte de 1750, iar neputinþã sã lucrez, cãci în Roma erau peste un milion de 
Arhivele Naþionale ale Statului ne informeazã cã aceastã ºomeri. Am locuit la CINE-CITTÁ, lângã Roma, unde se 
aºezare rãzãºeascã vieþuia cu cel puþin 150 de ani înainte fãceau ºi se fac mereu filmele italiene. N-am reuºit nimic, 
de data menþionatã. cu toate cã vorbeam italiana curent, nu fãcusem nici un 

Dupã legendã, („Marele Dicþionar Geografic al ceas de artã dramaticã la vreun Conservator. Ca sã nu 
României” întocmit de G.I. Lahovari) numele aºezãrii s-ar crãp de foame, m-am apucat sã ghicesc în palmã la artiºti 
trage de la un anume Dumitru Craiu ce a stãpânit multe ºi artiste ºi mai ales la începãtori nu în ale artei, în acest 
moºii, dar a împãmântenit ºi un impresionant arbore fel îmi veneau circa 5-800 lire pe zi cu care puteam trãi, dar 
genealogic. Din el, de frunte între rãzeºii din sat a fost în curând am terminat toatã clientela. În acest rãstimp am 
ramura coborâtoare din polcovnicul Tudorache Buhociu. vizitat Roma, ba m-am ºi fotografiat lângã Columna lui 
Urmaºii lui începând cu a treia generaþie au fost primarii Traian, pozã ce-am trimis-o mamei atunci. Apoi am plecat 
satului, iar de la a patra generaþie au fost funcþionari. la Torino, unde am stat câteva zile ca sã „studiez” cum se 

Cel mai bogat ºi care a fost un prodigios primar, trece frontiera spre Franþa. Am ales ziua când „turul 
consilier judeþean, a înfiinþat în sat o sucursalã a Bãncii Franþei” pe bicicletã, cu faimoºii pe atunci Bartali ºi 
populare, a fost Constantin (a V-a generaþie) ºi a avut 8 Fausto Coppi, veneau din Franþa prin Briançon în Italia 
copii: 2 fete (Elena - mama veriºoarei mele - ºi Corina) ºi 6 alpinã, socotind cã toþi grãnicerii, francezi ºi italieni vor fi 
bãieþi. pe ºoseaua cu sportivii de mai sus. Am avut dreptate. Era 

Bãieþii au fãcut studii universitare, astfel cã: Radu a pe la 16-17 iulie, cred. De la Briançon, cu trenul, fãrã bilet, 
fost profesor în Bârlad, Constantin (a absolvit Academia pânã la Lyon, apoi la Paris, unde am ajuns seara pe la ora 
de Înalte studii economice), Aurel (medic la Brãila), Iuliu 11. Ne-am dus la o bisericã româneascã (eram un grup de 7 
(chirurg la Botoºani), George (economist la Ploieºti), inºi: eu le-am garantat sosirea la Briançon, iar ei pe-a mea 
Octavian - profesor cu doctorat la Sorbona. la Paris, unul din noi, un artist de teatru, avea legãturi la 

La Octavian Buhociu am vrut sã ajung ºi cu aceastã Paris). A doua zi la Poliþie, am început sã-mi fac cartea de 
ocazie voi preciza cã actualmente numele lui este scris ºi identitate, alta nouã, cum aveam toate actele necesare, de 

naºtere, de botez, de naþionalitate, cele trei diplome rostit greºit ºi anume: Bòhòcìu în loc de Buhóciu, aºa cum 
universitare, am trecut repede hopul acesta, aºa încât, pe figureazã în acte, cum sunt cunoscuþi în sat din tatã în fiu 
Sântãmãrie, m-am dus la Sorbona sã mã interesez sã vãd ºi cum el însuºi se semna.
cum e cu studiile. Între timp, am locuit în cel mai ieftin Ca sã trec sumar în revistã traseul sãu academic, voi 
hotel din Paris, pe rue des Cordelieres destul de curat, dar menþiona: absolvent al Facultãþii de litere ºi filozofie 
foamete mare. Însã destul de repede am început sã mã Bucureºti (1947), membru activ al „Cercului de studii 
descurc, fãcând diferite munci ocazionale (am fost pânã ºi folclorice” condus de George Breazul, secretar general al 
hamal), tot timpul cu ideea ca sã-mi pãstrez libertatea de „Cercului românesc de cercetãri” de pe lângã Academia 
miºcare ºi sã nu depind economic de nimeni (nici pânã azi, din Paris, lector la Universitatea din Bochum, unde este 
nu sînt dator cuiva cu-n ban). A fost foarte greu, timp de fondator al „Societãþii studenþilor de limba românã” ºi a 
ani de zile, dar am avut ºi momente de mulþumire, cãci revistei „Curierul”. Colaboreazã cu reviste de specialitate 
pânã la urmã ieºeam corect din orice încurcãturã sau din München, Chicago, Paris, Buenos Aires, Costa Rica, 
înghesuialã. Atunci Parisul era plin de români: circa 300 iar la Wiesbaden, apare „Cultura popularã româneascã ºi 
de studenþi, vreo 20 veniþi atunci din þarã, bursieri, erau mitologia ei” ºi, în sfârºit, în 1958 devine „Doctor de Stat” 
socialiºti ºi comuniºti: toþi ºi-au trãdat angajamentul, unii al Universitãþii din Paris.
s-au fãcut francezi sau alte naþionalitãþi ºi nici unul nu ºi-a Prin intermediul lui George, tatãl meu a primit 
fãcut Doctoratul. Numai trei am ajuns sã facem scrisoarea „deschisã” ºi pentru prieteni, scrisoare în care 
Doctoratul, doi de stat: Alphonse Juilland, elveþian de felul O. Buhociu povesteºte despre lupta sa continuã spre a-ºi 
lui, dar din Bucureºti, acum Prof. la o universitate împlini menirea. Iatã fragmente din ea:
americanã ºi eu, celãlalt, Eugen Lovovan, s-a mutat la „Eu întâi m-am dus la Roma, asta era prin mai-iunie 
Strasbourg, unde a fãcut un Doctorat de universitate 1949, adicã imediat ce-am trecut din Iugoslavia ºi mi-am 
(adicã jumãtate decât cel de stat).fãcut «carte de identitate» la lagãrul de refugiaþi din 

“Toate-s vechi ºi nouã toate” (I)

Doina Teodoru-Gavriliu
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Deci dupã ce mi-am fãcut actele, am plãtit amenda de aceea am lucrat apoi singur. În schimb, eu urmam la 
trecere ilegalã a frontierei în Franþa, m-am dus la Secþia- Sorbona cursurile unor mari savanþi care studiau 
Doctorate a Sorbonei, am întrebat cum se face înscrierea, Bizanþul, Antichitatea, Indo-europeana ºi mai ales mã 
mi s-a spus cã-mi trebuiesc actele de licenþiat, i le-am informam în marile biblioteci din Paris. În al doilea rând, 
arãtat, apoi un profesor agreat de Sorbona. A trebuit sã fãceam pe an cam 3-4 conferinþe publice, cu discuþii, care 
aºtept cam trei luni, prin ianuarie 1950, licenþele mele au sînt propriu-zis capitolele acestei teze. În felul acesta îmi 
fost echivalate cu cele franceze; cum vorbisem cu Prof. verificam ideile, interpretãrile, dar mai ales, tãria 
Jean Boutière, prof. de românã la Sorbona, am dat numele materialului folcloric românesc. Acelaºi lucru l-am fãcut ºi 
lui, apoi sã aduc din partea lui subiectul de tezã. Am vorbit cu filosofia istoriei a lui Xenopol, mai ales cã prof. Poirier 
cu el un subiect cam aºa: «Influenþa literaturii populare se supãrase pe mine, în deosebi fiindcã nu voiam sã mã fac 
asupra celei savante», cu subtitlul, enumerarea mai multor francez. În 1957, prin Martie cred, teza de folclor, vreo 400 
scriitori, începând cu Eminescu. Dar ducându-mã în de pagini, a fost terminatã ºi xerocopiatã în 28 de 
biblioteci, am constatat cã-mi lipseºte materialul: nu exemplare, în toamnã, am avut gata ºi teza - Xenopol. 
aveam din Blaga decât poeziile, din Goga nimic etc. I-am Trebuie sã adaug cã teza „principalã” nu e superioarã celei 

„complimentare”, ele sînt egale ca valoare, de pildã, le poþi spus lui Boutière cã trebuie sã schimb subiectul, îmi 
inversa. Aº fi putut pune Xenopol ca tezã principalã ºi lipsesc textele. Atunci i-am propus un subiect cam aºa 
folclorul, tezã secundarã. Dar sînt mulþi candidaþi care fac (niciodatã   n-am acceptat sã-mi indice altcineva ce trebuie 
din teza complimentarã o tezã „secundarã”, cum ar fi, sã studiez: aºa am fãcut cu Cãlinescu ºi M. Florian la 
bibliografia tezei principale. Eu însã am respectat tradiþia Bucureºti cu tezele de licenþã, la propunerile lor am 
veche a acestui tip de doctorat. În afarã de asta, am rãspuns cu ale mele - deja pregãtite - care au rãmas cele 
pretins, tot dupã cum cere legea acestui tip de doctorat, cã bune): „Bradul - Cucul - Haiducul”. Aceasta a rãmas aºa 
am o idee originalã, a mea, de interpretare a materialului, cam doi ani, când am putut sã-l formulez mai bine - ºi 
în afarã de faptul cã materialul ce prezentam era strict definitiv -: „Le Folklore Romain de Printemps”.
necunoscut de Universitãþile din Occident. În schimb, În acest rãstimp nu ºtiam cã existã trei feluri de 
filosofia lui Xenopol era cunoscutã de occidentali (a fost Doctorat: unul de gradul trei, ºtiinþifico-tehnic, apoi 
publicatã în francezã ºi ceva în germanã), eu am adus însã Doctoratul de Universitate, format dintr-o singurã tezã care 
o nouã interpretare a ei, ºi anume, una evoluþionist-sã treacã de 80 de pagini, care e egal cu Doctoratele pe 
pragmatistã. Interpretarea asta a fost refuzatã de Poirier, care le dau mai toate universitãþile de pe glob ºi care e în 
cel care trebuia sã mã susþinã, cãci el era foarte catolic, pe Franþa egal cu diploma de absolvire a ªcolii Normale 
când darvinismul e „liber cugetãtor”, dar n-a reuºit nimic.Superioare de la Paris, o faimoasã fabricã de profesori de 

În mod normal, tezele trebuiau sã fie imprimate, liceu perfecþi, mai ales pentru disciplinele umaniste (limbi, 
jumãtate pe contul statului, jumãtate pe contul meu. filosofie, literatura francezã); apoi, Doctoratul de Stat, care 
Ducându-mã cu ele la un editor, acesta a fãcut socoteala ºi aparþine ca atare numai Franþei ºi care e compus din douã 
trebuia circa 16.000 de franci (în 1957!), deci eu urma sã teze zise, una „principalã”, alta „complimentarã”. E cel 
plãtesc 8.000! Ori, în ziua când am susþinut doctoratul,     mai înalt titlu universitar care se poate avea în Franþa, 
n-am avut nici cu ce sã plãtesc o sticlã de ºampane, abia am egal cu aºa-zisa „Habilitaþiune” din Germania. Acest 
putut sã plãtesc o cafea... Însã mi s-a permis, în urma unei Doctorat cu douã teze implicã ºi concursul pentru o 
convenþii ce-a existat între 1945-1965, sã le am reneotate.catedrã universitarã: cine-l are, trece direct la o catedrã, 

Susþinerea, care se face cu oarecare tãmbãlãu când ai unde titularul urmeazã sã se pensioneze, ca sã-i ia locul 
gologani, a avut loc sâmbãtã 3 mai 1958, între orele 13,30 sau i se creeazã o catedrã nouã, dacã subiectele 
ºi 20. Cu vreo 10 zece zile înainte am trimis o invitaþie Doctoratului au creat un domeniu nou (aºa s-a întâmplat 
foarte simplã la vreo 100 de persoane, mai ales la cu mai mulþi francezi). Legea învãþãmântului francez e 
„inamicii” mei români, cãci am avut mai pe toþi aºa ziºii fãcutã astfel încât condiþia de mai sus e respectatã pe 
tineri liberali, þãrãniºti, socialiºti ºi foºtii comuniºti, adicã teritoriul francez sau în Universitãþile de pe glob ale 
cei care înscriseserã doctorate cu 7-12 ani înaintea mea (ºi þãrilor cu care s-a fãcut un acord cultural în acest sens. Din 
pe care nu le-au susþinut nici azi). Ei nu au venit, în afarã cauza asta, dar mai ales fiindcã e destul de greu sã faci un 
de doi vulpoi, în schimb au fost câþiva români de seamã, atare Doctorat, sînt foarte puþini strãini care pot sã-l facã, 
cum ar fi Basil Munteanu ºi mai ales cunoscuþi de-ai mei, iar dintre francezi, numai cei care au „cherestea”, „îl þine 
scriitori, oameni de ºtiinþã, din Europa, din USA; totuºi, cureaua”, adicã pot sã combine o generoasã putere de 
majoritatea publicului era formatã din prietenii mei muncã cu o idee originalã, personalã...
români (în salã erau cam 100 de persoane, printre care Directorul tezei principale a fost Jean Boutière, un 
vreo 10-15 pierde-varã). Urmeazã sã-þi spun acum cine erau savant foarte cumsecade (a scris prima biografie bunã a lui 
profesorii din comisie ºi ceva din susþinere, dar acum e Ion Creangã, dupã ce a venit ºi a stat câtva timp la Tg. 
târziu, poate mâini, sau poimâini, când voi avea timp.”Neamþ), care vorbea româneºte foarte bine. Dupã ce i-am 

prezentat un capitol, mi-a spus cã nu mã poate sfãtui 
(va urma)deloc, el nu cunoaºte folclorul românesc atât de bine, de 
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Scriitor de largã respiraþie la destine pierdute (Ofilire, Talerul), de la proporþii mici, mai mult o condensare. 
creatoare, Liviu Rebreanu a traversat confruntãri ºi reflectãri obiºnuite, dar Este altceva decât romanul Pãdurea 
prima jumãtate a secolului al XX-lea, rezolvate inimitabil (Proºtii). Rareori, spânzuraþilor, dar nimeni nu le poate 
ma r c ând - o  c u op e r e  l i t e r a r e  nuvelele sale iau calea poetizãrii (Dincolo, contesta îngemãnarea ca temã ºi viziune. 
monumentale cu nimic mai prejos celor Pot fi citite separat fãrã nici un sentiment Glasul inimii), în care lirismul este 
datorate lui Balzac ºi Zola, Tolstoi ºi de culpã cã cele douã opere - perfect subsumat viziunii realiste, uneori 
Dostoievski, Reymont ºi Galsworthy, dacã independente una de cealaltã - ar fi bolovãnoase.
ne raportãm în plan naþional ºi nu numai. lucrãri reluate în planuri separate.Asemenea filigrane literare par mai 

În analizarea internã a operei sale, Ceea ce le este comun eroilor degrabã meditaþii profunde pe teme 
istoricii literari au deosebit trei perioade rebreneni din nuvelele ºi romane este majore - iubirea ºi moartea -, spre 
de creaþie: 1907-1917, nuvelist; 1917-1932, faptul cã par primari/din topor în gândire deosebire de nuvelele dintr-un aºa grupat 
romancier ºi dramaturg realist; 1933- ºi afecte, pe cât de superiori sunt în ciclu umoristic, deschis de Scara 
1943, romancier naturalist. În toate realitate. Trãirile lor interioare ne mãgarilor, la care arbitrariul situaþiei 
aceste rãstimpuri, a fost un publicist farmecã, ne atrag ºi ne copleºesc pânã a impune ironia sarcasticã ºi nu 
ponderat ºi om de societate afabil, ne confunda cu destinele lor. Cãci, predispoziþia autorului spre acele zone 
funcþionar superior în instituþii culturale dincolo de fantasma pe care o reprezintã ale artei pentru care, totuºi, temele au 
de stat ºi neguvernamentale, membru în parte, eroii lui sunt propriile lui trãiri fost tratate în subiecte originale. Sã 
titular al Academiei Române, admirat ori (ºi ale noastre); nu atât primejdia de facem precizarea: doar câteva subiecte 
duºmãnit, dar nu ºi contestat ca talent de moarte îi dominã, ci temerea cã nu-ºi pot din autori declaraþi au servit scriitorului 
excepþie. înfrânge spaima de ea.drept prelucrãri de nuvele: Þãranul ºi 

Ca nuvelist ºi dramaturg, scriitorul a Contribuþia lui Liviu Rebreanu la coasa (dupã M. Mikszàth) ºi Dumnezeu 
realizat opere egale ca valoare romanelor perfecþionarea speciei literare ca atare (dupã Lev Tolstoi), iar o alta, Barba, 
sale, însã nu la fel de celebre. Reuºise în trebuie cãutatã nu atât în elementele consemnatã între paranteze drepte 
acele drame epice, cum de altfel, în compoziþionale, cât în împletirea imitaþie. Erau lucrãri din aºa numitul 
majoritatea lor, sunt nuvelele lui, o gradualã a lor cu analiza psihologicã a „laborator de creaþie”, introduse de autor 
existenþã esteticã independentã, aºa propriului eu.în antologii când consacrarea bãtea la uºã 
încât, în paralel cu numeroasele reeditãri Astfel, eroul lui Liviu Rebreanu (Þãranul ºi coasa, Barba, în 1919) sau 
ale principalelor sale romane (Ion, devine o entitate unicã într-o dramã când devenise pisc în peisajul literar 
Pãdurea spânzuraþilor ºi Rãscoala), sã epicã.românesc (1927). Toate aceste elemente 
epuizeze, între anii 1920-1943, peste zece Este trãsãtura dominantã a converg spre o concluzie indubitabilã: 
antologii de prozã scurtã, realizare record creatorilor de structuri perfecte, de geniul viguros ºi original al epicii 
în comparaþie cu colegii de generaþie. capodopere.rebrenene nu a avut trebuinþã de 

Temele nuvelelor sale sunt extrase incursiuni în teritorii alogene. Nici în 
din lumea înconjurãtoare lui, cãci Liviu cazul celorlalte specii literare în care a 
Rebreanu - nãscut la þarã în Transilvania, excelat.
ca fiu de învãþãtor sãrac împovãrat de o Personajele nuvelelor rebrenene au 
casã de copii, trãind, apoi, în mediu urban dimensiuni spirituale revelatoare ºi 
maghiar/românesc, mai întâi ca elev memorabile: Rafila, Toma Lotru ºi 
internist, dupã care ca elev militar ºi Tãnase Ursu, din Rãfuiala, sunt 
ofiþer de cazarmã, fugind de haina portretizate cu fineþe, toþi trei prinºi de 
militarã, dar ºi de imperialii austro- stihiile neîmplinirii. Asemenea lor sunt 
ungari, ajunsese un om hãituit, cu obsesii eroii nuvelelor Catastrofa, Dintele, Hora 
de care nu a scãpat nici la anii maturitãþii morþii, Iþic ªtrul - dezertor, Nevasta. 
artistice, confundându-ºi propriile Dãscãliþa Aglaia Bujor, din Dintele, 
experienþe cu ale multora dintre cei în nevasta din nuvela cu acelaºi nume, ori 
rândul cãrora stãtuse ºi se împrietenise. Iþic, cu toþii sunt înfioraþi de ideea 
Avuse s e ,  a ºada r,  o ex i s t en þ ã frângerii suflului vital. Gemetele lor sunt 
contorsionatã ºi bogatã, nu o datã pânã la supraetajãri în situaþii diferite ale 
riscuri ºi temeri, sentimente ºi aceluiaºi sentiment: apropierea morþii. 
evenimente transfigurate cu mãiestrie, Reacþiile sunt deosebite, însã fundalul 
iar aceste proze scurte sau drame epice este acelaºi. Poate în aceasta constã ºi 
tensionate, prefigureazã, pe de o parte, departajarea dintre nuvelele lui Liviu 
pe romancierul fecund ºi, pe de altã Rebreanu ºi, de pildã, cele ale lui Ioan Al. 
parte, pe dramaturgul comediograf grav. Brãtescu-Voineºti, amândoi creatori 

În numãr de peste patruzeci de indubitabili de caractere mari pe spaþii 
titluri, nuvelele sale pornesc de la fapte reduse ca dimensiuni literare.
banale (Vrãjmaºii, Idilã de la þarã) sau de Catastrofa pare un roman de 

Mircea Coloºenco

Liviu Rebreanu - Creator de drame epice în nuvela 
româneascã

T. Dumitru

De-ar ploua

De-ar ploua aºa
douã nopþi întregi,
voi pluti pe ape -
dincolo - sub scoarþa
lunii voi sta
pe margini de 
cenuºã.
Mã voi agãþa de stele
privind spiritul meu



Stela Covaci

O varã cu Nichita
marea aveau relaþii profunde, dar numai 
în transcendent. Pe nisipul catifelat al 
plajei, Nichita, furat de revelaþii întreaga 
zi, dupã apusul soarelui era numai rãni ºi 
suferinþe, corpul lui de zeu nordic 
refuzând pentru restul vacanþei soarele 
barbar. Atunci a scris poemul Imprecaþie 
mãrii.

Ne-am întors în Bucureºtiul prãfos ºi 
fierbinte. În podul cu „fereastra susã”, era 
iad. Ne petreceam serile, pânã târziu, prin 
grãdinile de varã din cartier: la „C.S.”, la 
„Ghiocelul”. La „Jerca”, la „Mãrul de aur”, 
la „Katanga”, la „Pisica epilepticã” º.a.

Nu ne simþeam însã nici unul prea 
bine, cãci de fiecare datã Nichita o 
convingea pe Gabriela prin zeci de formule 
ºugubeþe, tandre, rãsfãþate ca sã nu ne 
însoþeascã, ci sã rãmânã acasã cu 
bobinocara Laura sã-i spunã poveºti. 
Parcã-l aud încercând-o tandru: „Bubuleru 
tet, eu am un secret... Aº ieºi puþin cu În vara anului 1967, în Bucureºti, pe 
prietenii noºtri.” De fapt ne spunea strada Grigore Alexandrescu nr. 21, unde 
Nichita, cu Gabriela era greu la cârciumã: ne cumpãrasem o proprietate se furiºaserã 
sãrea la orice femeie necunoscutã ce s-ar fi de aproape un an o pereche de îndrãgostiþi 
apropiat de masa lui: Tigroaicã tânãrã, - poeþi cãrora le gãsisem un cuib sub o 
iubirea. Aºa era Gabi-foiþã. Eu o iubeam ºi streaºinã în podul casei cu care aveam 
o ocroteam ca pe o sorã mai micã ºi curtea comunã. Celebra proprietãreasã, 
îndureratã prinsã în mrejele „bolii de Lidia Unanian (madam „U”, cum îi 

2 origine divinã”.spuneam cu toþii), le închiriase vreo 8 m , o 
Pãstrez o fotografie voalatã din vara cãmãruþã cu acoperiºul casei înclinat 

aceea. Suntem la o masã într-o grãdinã, la peste ea în care juna poetã Gabriela 
Buftea: eu, Aurel, Gabriela, Nichita, Nuºa Melinescu, fragilã ºi devotatã ca o 
Murgu ºi Lucia Fetcu (Þuca), prietena mea Penelopã, îºi întindea „pãrul negru de la 
din copilãrie, cea care ne invitase într-o uºã pânã la pat”, aºteptându-l pe 
duminicã la pãrinþii ei. Râdeam toþi cu „predestinatul” Nichita.
gura pânã la urechi, cãci puneam la cale Numai nopþile erau suportabile în 
ceva minunat: sã îl botezãm pe micuþul pod, de aceea, peste zi, eram mult timp 
Ion, fiul Luciei, dar cu tot ce se cuvine: împreunã chiar ºi prânzul îl aduceam în 
bucate alese (fiecare ce pofteºte), sufertaºe comune de la cantina Casei 
cãpºunicã de la vecinul de peste gard ºi Scriitorilor, îmbogãþindu-l cu alte bunãtãþi 
creºtinarea pruncului în biserica printre care vinul casei, combinat cu 
rãcoroasã a comunei.giugiulel i tandre de bobinocari 

Ne-am pus imediat pe treabã, (bobinocara principalã fiind fetiþa noastrã 
repartizându-ne atribuþiile. Bãrbaþii au Laura ce nu avea încã trei ani), dar ºi cu 
sãrit pârleazul la vecin sã negocieze cea vorbe de spirit ºi „cântecele bunicilor 
mai bunã cãpºunicã. Noi, fetele, la plângând”...
bucãtãrie, jumuleam pãsãrile tãiate, Aurel Covaci, soþul meu, „bãtrânul 
bunica - Doamna Sofia Fetcu - pregãtea ºef de trib”, cum îl botezase Nichita, îºi 
colþunaºi basarabeni din fãinã neagrã de începuse temerara sa operã de traducãtor. 
secarã umpluþi cu cartofi ºi ceapã prãjitã, I se publicase Luisiada lui Camoes ºi se 
în timp ce mama pruncului plecase spre pregãtea sã traducã, din limba italianã, 
bisericã, împreunã cu Mara, mãtuºica Ierusalimul eliberat al lui Torquato Tasso. 
blondã ºi hazoasã - adevãrata naºã.Editurile se codeau sã-i facã contract, 

Dupã cum s-au învoit, pãrintele ne þinând cont cã abia ieºise de sub 
aºtepta dupã slujba de Duminicã. Aurel ºi interdicþie de publicare ºi apoi, vorba 
Nichita, instalaþi sã guste minunea de vin tovarãºului Trandafir de la Culturã: „Cui i-
la masa sãrbãtoreascã de sub mãrul a venit tocmai acum sã elibereze 
bãtrân, se rugarã sã-i îngãduim puþin cã ne Ierusalimul?”. Nichita i-a propus sã 
vor ajunge din urmã.traducã epopeea împreunã, obþinând la 

Pãrintele tocmai miruia copilul ESPLA un contract comun cu girul lui. 
creºtinat, când i-am observat pe cei doi Dupã mai multe încercãri, care de care 
poeþi, în uºa sfântului locaº, solemni ºi mai nãstruºnice de a ºlefui hexametrii 
pãtrunºi de semnificaþia tainei, fãcând octavelor, Nichita s-a lãsat pãgubaº ºi 
cruci dupã cruci fãrã oprire întru iertarea Aurel s-a aºternut la muncã asiduã încât, 
pãcatelor lor celor fãcute cu voia.într-un an, imensa epopee a fost 

Înconjurând cristelniþa, pãrintele terminatã.
cãdelniþa: „Câþi în Hristos v-aþi botezat, în În vara amintitã, am fãcut vacanþa la 
Hristos v-aþi ºi-îmbrãcat...”, urmat de noi mare, la „2 Mai”, împreunã. Nichita ºi 

Ion Hobana

Debuturi bârlãdene *
Sunt patruzeci de ani de când îmi vedeam pentru 

prima oarã numele tipãrit în ªcolarii tutoveni. 
„Revistã scrisã, desenatã ºi susþinutã de ºcolarii din 
judeþul Tutova”. Cum se întâmplã de obicei, debutam cu 
o poezie, Porecla. Reproduc ultima dintre cele ºase 
strofe:

„Nas-chiper” îmi zice
ªi-i adevãrat,
Recunosc aice:
Îs cam pipãrat!

Filonul satiric revelat atât de... pregnant nu s-a pierdut 
pe drum: debutul editorial mi l-am fãcut, în 1954, cu un 
volum de versuri de aceeaºi facturã, Centru înaintaº. 
Dar sã nu anticipez.

Colaborarea mea la ªcolarii tutoveni a continuat 
cu o relatare în prozã a unei vacanþe petrecute la munte 
- ºi s-a încheiat brusc. Nu cred sã fi fost de vinã lipsa de 
subiecte: la opt ani, fiecare meci de fotbal capãtã aura 
unei aventuri unice. Sã fi încetat revista sã mai aparã? 
Iatã un mister care se cere elucidat.

Climatul stimulator al Bârladului s-a fãcut din nou 
simþit când, dupã peregrinãri prin alte colþuri de þarã,   
ne-am întors la matca familiei. Ca elev în cursul superior 
al liceului „Gheorghe Roºca-Codreanu”, luam parte la 
ºedinþele Societãþii literare, prezentând referate pe teme 
ca: Privire asupra operei lui Calistrat Hogaº, Un 
reprezentant al criticii materialiste: H. Sanielevici, 
Walt Whitman, Un ucenic al lui Allesandro 
Manzoni. Discuþiile erau conduse cu autoritatea 
inteligenþei ºi a erudiþiei de profesorul Zupperman.

Ceva mai târziu am devenit membru al cenaclului 
de la Biblioteca „Stroe Belloescu”, unde oficia George 
Tutoveanu. Subþire, uºor adus de spate, îmbrãcat 
totdeauna cu o eleganþã uºor desuetã, care-i dãdea un 
aer de mesager al unui timp revolut, poetul încuraja cu 
discreþie tentativele de a pãtrunde pe teritoriul 
Polimniei sau al Caliopei. „Vedeta” cenaclului era 
neuitatul Cezar Drãgoi, care-l nedumerea uneori pe 
mentorul nostru, scandând versuri în care „bãteau 
vânturi noi”. Într-o asemenea companie, abia 
îndrãzneam sã scot la ivealã modestele încercãri pe care 
le-am pãstrat caligrafiate pe un caiet de dictando: 
Noapte de tinereþe, Don Quijote, A cãzut o frunzã... 
La 22 noiembrie 1947, când George Tutoveanu împlinea 
75 de ani, l-am sãrbãtorit în casa noastrã de pe strada 
Pescarilor. Am citit atunci o poezie care începea astfel:

Maestre, tinereþea-ºi pleacã visul
În faþa visului de tinereþe
Pe care de atâtea ori, cu scrisul,
L-ai fãurit în ani de bãtrâneþe.

Dacã bunele intenþii pot fi socotite circumstanþe 
atenuante...

În sfârºit, am publicat primele versuri ºi articole în 
Pãreri tutovene, „Organ de luptã democratã”. Eram în 
ultima clasã de liceu, urmasem o ºcoalã de cadre la 
Vãlenii de Munte, umblam prin sate cu o echipã artisticã 
ºi fãceam propagandã pentru colectivizare. Mai scriam 
poezii de dragoste, dar hotãrâsem cã e nevoie de lucrãri 
mobilizatoare, aºa cã trimiteam redacþiei declaraþii mai 
mult sau mai puþin rimate, sub titluri ca Poem pentru 
astãzi ºi Poem pentru mâine.

În toamna lui 1949 am plecat la facultate. Dar, 
vorba poetului, asta e altã poveste. Ceea ce vreau sã 
mãrturisesc aici este cã Bârladul a rãmas în inima 
memoriei mele ca oraºul primilor paºi în literaturã, al 
primei iubiri, al celor dintâi experienþe civice. Mã întorc 
la el - ºi adolescentul din mine tresare, recunoscând 
tãrâmul fermecat de care nu s-a despãrþit niciodatã.

* Material preluat din “Bârladul odinioarã ºi astãzi”, 
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ceea ce e memorabil, nu perisabil. Nu Poezia, spune G. Cãlinescu 
sunt un tradiþionalist,  nici un critic de citându-l pe abatele Bremond, ,,e o 
poezie mofturos, cum sunt peste tot, ci un pregãtire la rugãciune, e o experienþã 
cititor care sondeazã vaste teritorii lirice misticã nedesãvârºitã, utilã întrucât 
din pasiune.exaltã spiritul pentru adevãrata 

Aceastã introducere s-ar pãrea cã devoþiune.” (1)
nu are nimic comun cu ceea ce urmeazã, O definiþie a poeziei va fi 
dar scriitorul despre care vom vorbi,  întotdeauna insuficientã pentru cã nici 
aflat în faþa unei asemenea opþiuni, poate starea în sine care îi dã naºtere  nu este 
f i considerat, fãrã sã greºim, mai puþin decât un act învãluit în mister. 
personalitatea care s-a rupt radical de Poezia actualã (nu mã refer la 
tradiþie, ca sã trateze literatura exclusiv experienþele lirice, la modã, care sunt 
de pe poziþii actuale, sau ceea ce s-ar supuse unui proces de perisabilizare mult 
putea numi în sens pozitiv, realizeazã un mai rapid decât prevedea Eugen 
act de nesupunere, (nu toate revoltele se Lovinescu), naþionalã ºi universalã nu 
soldeazã cu mari realizãri în literaturã) mai oferã un acces comod, iar cel care o 
iar o zãbavã, chiar ºi trecãtoare prin frecventeazã trebuie sã-ºi asume un risc, 
universul operei sale, oferã rare momente acceptând ideea cã, odatã intrat în 
de graþie. universul ei, participã direct la o aventurã 

Poetul, dramaturgul, prozatorul a cunoaºterii care îl solicitã, îl consumã ºi 
ºi eseistul Marin Sorescu, de la naºterea îl supune unei arderi interioare intense, Poezia înseamnã, mai întâi de toate, cãruia s-au împlinit la 19 februarie 2006, dacã actul propriu zis se supune voit comunicare, ori poetul trebuie sã 70 de ani, este unul din acei creatori care acestui demers. Dincolo de acest adevãr gãseascã mijloacele prin care se poate a produs un act de insurgenþã în raport nu mai este nimic. Ermetismul ºi face înþeles, cel puþin parþial, pentru cã cu lirica vlãguitã de retorisme ºi înecatã obscuritatea, metafora abstractã un receptor nu va integra niciodatã total în mocirla stãtutã ºi infestatã a specifice poeziei moderne, presupun cel trãirea contemplatã, ori semnificanþii dogmatismului de tristã amintire a puþin douã tipuri fundamentale de posibili, ca sã fim în pas cu viziunea blestematului deceniu. Dar nu numai cititori: unul avizat pentru care lectura actualã. Tendinþa unor poeþi ermetici de a împotriva acestui simptom nefericit s-a textelor poetice este o necesitate se face tot mai neînþeleºi, ostentativ manifestat revolta ºi nonconformismul, ci interioarã, ºi un altul care frecventeazã obscuri, nu este în avantajul poeziei, ºi împotriva ereziilor de tot felul impuse poezia ocazional ºi rãmâne undeva la dimpotrivã. Se ºtie cã în acest sens de ghemul încurcat al unei poezii suprafaþa lucrurilor, cã poezia se poate asistãm la o adevãratã competiþie. Nici tradiþionale proletcultiste, prezentã peste comunica ºi înainte de a fi înþeleasã.(2) una dintre arte nu este supusã unui act tot în anii de formare a sa ca poet în Poeticitatea textului clasic critic mai cumplit decât literatura în primul rând, inclusiv a celor romantice, sacrificã lirismul în favoarea aspectelor general ºi poezia în special, ignorându-se cam de aceeaºi facturã, nu însã ºi faþã de formale, pe când cea a textului modern faptul cã aceasta nu se scrie pentru romantismul autentic al lui Edgar Alain (luãm termenul de modern în sensul de criticã, ci pentru o fãpturã neconvertitã. Poe, cãruia îi închinã un poem, replicã la actual, cu toate riscurile pe care le (3) 
celebrul ,,Nevermore”. Nu poezia presupune clasificarea poeziei secolului În acest sens, creatorul de poezie 
romanticã celebrã nu mai rãspundea XX ºi de azi, chiar dacã mulþi nu vor fi de are douã biografii: una interioarã, care 
sensibilitãþii moderne, ci reflexul ei acord; în ultimã instanþã trebuie sã rãmâne în cele mai multe cazuri 
devalorizat, tocit de prea mare folosire a acceptãm ideea cã postmodernismul nu necunoscutã ºi una exterioarã, fabricatã 
mijloacelor aºa zisului romantism reprezintã numai decât o degradare a de criticã. Afirmaþia cã poezia modernã    
revoluþionar. Poetul ia o poziþie de frondã artei, cum afirmã Mircea Cãrtãrescu,  ºi-a primenit straiul, cã se adreseazã unei 
ºi înfãptuieºte un act de curaj în toatã sau coborârea ei în stradã, poezia este sau lumi a cãrei sensibilitate este radical 
acþiunea lui literarã. Într-o prefaþã a unui nu este, dincolo de acest adevãr, plutim în schimbatã, este azi un loc comun, ori o 
volum de versuri de Boris Pasternak, în gol ºi existã destul gol în poezia afirmaþie care cuprinde în ea o mare dozã 
traducere proprie, Marin Sorescu româneascã de azi) dã prioritate de relativitate. Dacã nu avem cititori de 
afirma: ,,Prea mult folositã... natura profunzimii odatã cu renunþarea la poezie, aceasta se datoreºte autorilor 
parcã s-a tocit. Nu e la modã... sã te înfiori canoane (nu toatã poezia modernã care nu se adreseazã publicului, ci devin 
când þi se înfundã paºii  în frunze renunþã la canoane, existã în autorii poeþi robi ai criticilor ºi ai modelor, cã noi 
moarte... sau sã te miºte luna martie... cu o permanentã aspiraþie de întoarcere la împrumutãm mereu, ne sincronizãm. 
micile ei averse. Omul modern are simþul clasicitate), dar aceastã situaþie, cu totul Disonanþa, sub toate aspectele ei, nu a 
catastroficului. Frunza care picã l-ar nouã, presupune un orizont de aºteptare descoperit neapãrat poezia nouã. Ea este 
interesa dacã de coada ei ar fi legat cu mai special, un cititor pentru care lectura total opusã asonanþei dar aceasta are 
sfoarã ultimul avion ce se prãbuºeºte. Ori poeziei nu se reduce doar la o simplã meritul de a salva textele de uitare, cã în 
dacã, printre aversele lunii martie, s-ar plãcere, ori satisfacþie esteticã facilã. ultimã instanþã întrã în universul nostru 
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întâmpla rafale de mitralierã.” (4) 
De la ,,Singur printre poeþi” ºi ,,Poeme” pânã la ,,La lilieci”, 

Marin Sorescu îºi plãmãdeºte substanþa liricã într-un laborator în care 
cuvântul se supune unei alchimii numai de el cunoscutã, iar spectacolul poetic 
rezultat este profund original ºi mai ales incitant. Condeiul cu care scrie 
poezia înmugureºte ºi înfloreºte de fiecare datã cu frunze noi. Dincolo de orice 
speculaþie, lirica sa, întreaga operã, aduce încã odatã ca argument faptul cã 
seva expresivã a cuvântului este inepuizabilã, ori binecuvântare 
dumnezeiascã. Poezia nu e altceva decât efortul de a descoperi orizonturi 
interioare noi prin intermediul logosului. Se afirmã cã într-o atmosferã a unei 
poezii ermetizante, lirica lui Marin Sorescu este o promisiune ºi nu una 
oarecare. Dar nu trebuie sã ignorãm faptul cã orice poezie are un ermetism al 
ei. Marin Sorescu lasã uºile poeziei sale întredeschise, iar atunci când le 
închide, pune cheia la îndemânã, sã poatã intra în acel univers oricare cititor 
de poezie bunã.

Primele trei plachete de versuri, ,,Singur printre poeþi”, ,,Poeme” ºi 
,,Moartea ceasului”, au ca rezultat aflarea propriei identitãþi. Poetul are 
oroare de drumuri ºi cãrãri bãtãtorite, din care pricinã îºi croieºte cu curaj o 
cale, într-un fel ineditã, printr-un relief abrupt, nedefriºat încã, ori poate 
numai încercat de alþii. Truda nu l-a istovit, dimpotrivã, l-a format pentru o 
bãtãlie pe care avea s-o câºtige în triumf. Intenþionalitatea efortului creator, 
luat la modul foarte serios, este crearea unei poezii apoetice, pentru cã axa 
liricii lui Marin Sorescu a fost ºi a rãmas depoetizarea poeticului, ori salvarea 
poeziei de anchilozarea aceea tematicã, motivicã ºi ideologicã. În aceastã 
acþiune, poetul marcheazã câteva etape semnificative. Dacã primul pas se 
fãcuse deja cu primele trei volume, în etapa imediat urmãtoare, ,,Tinereþea 
lui Don Quijote”, ,,Suflete bun la toate”, ,,Astfel”,  º. a., aceastã tendinþã 
se radicalizeazã, pentru ca ideea de depoetizare absolutã sã fie atinsã în ,,La 
Lilieci”, unicã din toate unghiurile de vedere în literatura românã. 

Marin Sorescu nu trebuie privit nici o clipã ca un autor care nu ia 
nimic în serios, (Eugen Simion l-a încadrat în categoria poeþilor ironiºti ºi 
fanteziºti) dimpotrivã, este mult mai grav decât se poate închipui. Mai întâi nu 
abandoneazã marile teme ale creaþiei, ci doar motivele care s-au tocit. La baza 
întregii sale opere stã condiþia tragicã ºi absurdã a omului modern care, în 
chip ostentativ, îºi croieºte singur drumul spre apocalips, ãsta e paradoxul. 
Unele motive poetice nu sunt cu totul insolite, ci au o tradiþie, dar aceasta nu 
are nimic de a face cu epigonismul. Ironia gravã are sorginte caragialianã ºi 
arghezianã, dar Marin Sorescu este mult mai radical. El stãpâneºte de 
minune arta de a spune unui bun prieten, fãrã sã-l ºocheze, cã i-a murit o 
fãpturã dragã. Opera întreagã (poezie ºi teatru mai ales) e o comedie tragicã 
jucatã de un actor copleºit de o înspãimântãtoare singurãtate, motivul esenþial 
în jurul cãruia graviteazã universul acestui excepþional creator. Este demnã de 
luat în seamã o notã la ,,Iona”: ,,îmi vine pe limbã sã spun cã Iona sunt eu... 
omenirea întreagã este Iona... Iona este omul în condiþia lui umanã, în faþa 
vieþii ºi a morþii.”(5)

În raport cu ceea ce s-a scris în literatura românã pânã la el, creaþia lui 
Marin Sorescu este un fel de ,,obrãznicie” sublimã faþã de ceea ce se poate 
numi ,,cuminþenie” tradiþionalã. Dacã existã o legãturã indiscutabilã între 
Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Nichita 
Stãnescu ºi Marin Sorescu, aceasta este limba românã, zãmislitã de 
creator în mod special pentru poezie, iar poemul scris în aceastã limbã de 
Marin Sorescu este unul din cele mai rare ºi mai expresive.

Vaslui, 5 - 10 februarie, 1996 
                  
Din volumul ,,Elogiul numelor proprii”, aflat în pregãtire pentru 

tipar.
Note:
1. G. Cãlinescu: ,,Principii de esteticã”, Buc. EPL, 1968.
2. Dámaso Alonso: ,,Poezia spaniolã”, Ed.Univers”, 1977, pag. 85.
3.      ,,         ,,           Op.Cit. pag. 24.
4. Boris Pasternak: ,,Lirice”, Tãlmãcire ºi prefaþã de Marin Sorescu, Ed. 
Univers, Buc. 1989, pag. 5.

Îºi plâng copacii
Cu lacrimi triste ºi reci -
Veºmântul pierdut

Frigul brodeazã
Din fuioare de ceaþã -
Pânze de cristal

Vãzduhul cerne
Petale de flori dalbe -
Fulgii de nea

Ninge liniºtit -
În copacii nuzi ºi terni
Doar vrãbii la sfat

Zburdã în vãzduh
Petale de flori albe -
Ninge viscolit

Steluþe albe
Invadeazã vãzduhul -
Ninsoare-n amurg

Hlamidã gigant
Gãteºte-n alb pãmântul -
Strat de zãpadã

Mirese-n alb-pur
Cât privirea cuprinde -
Pãdure ninsã

Moþãind pe cer
Viseazã pãmântul-mamã -
Nori de zãpadã

Nuzi ºi resemnaþi
Viseazã primãvara -
Copacii iarna.

Zãpadã, sãnii,
Brãduleþi, colindãtori -
Miroase-a Crãciun

Iarna vieþii
Ternã ºi mohorâtã -
Bãtrâneþea

Pluteºte-n aer
Adulmecându-ºi prada -
Un uliu flãmând

Îºi smulg din apã
Hrana cea spre fiinþã -
Pescãruºii

Din propriu-i trup
Unealtã pentru vânat -
Pãianjenul.
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Vasile Turculescu

SATOR AREPO...
Pãtratul magic din antichitate, format din cuvintele SATOR, AREPO, 

TENET, OPERA, ROTAS care, în desfãºurare, se constituie într-o nu mai 
puþin celebrã frazã palindrom, este bine cunoscut în lumea rebusistã fiind 
considerat un precursor al cuvintelor încruciºate.

Acest pãtrat a circulat, prin tradiþie, din cele mai vechi timpuri, iar în 
Evul Mediu pãtratele magice au dobândit o rãspândire prodigioasã 
atribuindu-li-se puteri vindecãtoare deosebite.

În sãpãturile de la Pompei, în anul 1926, s-a gãsit acest pãtrat înscris pe 
peristilul locuinþei lui Paquino Proculus iar în 1936 ºi pe stucul care învelea 
una din coloanele marii palestre (sala de gimnasticã).

Încercãrile de a realiza pãtrate de tip SATOR n-au lipsit nici în þara 
noastrã. În „Lectorul român” din Botoºani, Nr. 1 din 30 noiembrie 1973 se 
publicã un pãtrat 5 x 5 cu cuvintele: SARAC, ANETA, REPER, ATENA, 
CARAS, lipsind însã fraza palindromicã.

În zilele noastre cea mai bunã realizare pare a fi pãtratul: ATARE, 
TINAR, ANINA, RANIT, ERATA, a cãrui paternitate este revendicatã de mai 
mulþi rebusiºti.

Mai puþin cunoscut este faptul cã pãtratul SATOR apare într-o nuvelã 
istoricã de B. P. Hasdeu. Este vorba de nuvela „Ursita”, din pãcate 
neterminatã. Deºi au fost publicate douã versiuni, una în „Buciumul” din 
1864, iar a doua în „Revista literarã ºi ºtiinþificã” din 1876.

Acþiunea se petrece la sfârºitul domniei lui ªtefan cel Mare, ºi într-unul 
din episoade aflãm cã stegarul Luca, nepotul de frate al postelnicului ªarpe, 
este rãnit la picior într-o luptã. Pentru a-l vindeca, este chematã o doftoroaie 
bãtrânã, Despa. Reproduc textual: „Mãtuºa Despa a cercetat starea lui Luca, a 
cerut sã i se aducã apã neînceputã ºi stropi rana de trei ori, cântând 
urmãtoarea invocaþie rãmasã de la strãmoºii noºtri romani, ºi pe care nu ºtim 
dacã o înþelegea ea singurã:

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A

  R O T A S”.
Nu surprinde, fireºte, cã B. P. Hasdeu a avut cunoºtinþã despre celebrul 

pãtrat magic, surprinde însã faptul cã aceste cuvinte sunt puse în gura unei 
babe, a unei femei din popor, care le foloseºte ca o invocaþie magicã. Sã fie, 
aceasta, o simplã formã scriitoriceascã, adicã un implant literar generat de 
marea erudiþie a cãrturarului român? Noi credem cã nu! Pentru cã Hasdeu, a 
cãrui rigoare ºtiinþificã este recunoscutã, n-ar fi putut concepe o atare situaþie 
neverosimilã. Considerãm, deci, cã mãtuºa Despa a putut ºti cuvintele 
respective ca pãstrãtoare a folclorului strãvechi, în care pãtratul magic de mai 
sus s-a continuat sub forma acestor solomonii ºi descântece.

Unul din comentatorii operei lui Hasdeu, George Munteanu, în prefaþa 
volumului din care am extras pasajul amintit („Biblioteca pentru toþi”, Nr. 
41/1960, B. P. Hasdeu, Scrieri literare) subliniazã despre Hasdeu ca „fiind de 
asemenea receptiv, încã din prima vârstã, la ceea ce povesteau þãranii din 
Cristineºti ori din împrejurimi, depozitari ai unei strãvechi culturi folclorice”. 
Iatã siguranþa ºi argumentul pe care s-a bazat Hasdeu când a reprodus 
invocaþia mãtuºii Despa ca un act autentic cu o imensã valoare folcloricã.

Aº vrea sã mai amintesc cã fraza palindrom din pãtratul SATOR circulã 
în literatura rebusistã de la noi cu traducerea: „Cizmarul Arepo þine lucrul pe 
roatã”. Hasdeu dã o altã interpretare: „Semãnãtorul Arepo îºi îngrijeºte bine 
plugul”, sens apropiat de cel din traducerile din alte þãri. Iatã o problemã 
pentru latiniºtii de la noi, demnã de clarificãri.

Îl vom revendica întotdeauna pe Hasdeu ca rebusist dacã þinem seama de 
celebrul acrostih farsã: „La noi e putred mãrul” din 1876, publicat în 
„Convorbiri literare”, fãrã ca redacþia sã sesizeze cã toate relele erau puse 
tocmai pe seama acestei reviste, prin acrostihul marginal. Poezie semnatã P. 
A. Cãlescu. De asemenea, Hasdeu este autorul celebrei telegrame-ligament 
adresatã lui Titu Maiorescu cu ocazia numirii acestuia ca ministru, dar 
prescurtatã sub forma: E. S. MIN. TIT. MAIORESCU (Excelenþei Sale 
Ministrul Titu Maiorescu).

O ghicitoare de pe 
meleagurile noastre 

consemnatã de 
Herodot

Folclorul nostru constituie o mare bogãþie 
naþionalã ºi dezvãluie strãvechea civilizaþie ºi 
culturã a poporului român. În acest tezaur 
nepreþuit un loc distinct îl ocupã ghicitorile ºi 
cimiliturile care au traversat timpul îmbogãþite 
mereu de-a lungul generaþiilor, care le-au adãugat 
noi frumuseþi ºi scãpãrãri ale minþii. Aceste 
ghicitori vin, negreºit, de foarte departe, din 
trecut, pentru cã originea etimologicã a termenilor 
de ghicitori ºi cimilituri este necunoscutã. Dar cât 
de departe vin? Sã încercãm sã urmãm un fir care, 
într-adevãr, ne va duce foarte departe.

Firul acesta ni-l dã marele nostru poet Mihai 
Eminescu. În Scrisoarea III el pune în replica datã 
lui Baiazid de Mircea cel Bãtrân, replicã de o 
turburãtoare dârzenie, demnitate, iubire de patrie 
ºi înþelepciune, urmãtoarele versuri:
Dupã vremuri mulþi venirã, începând cu acel oaspe
Ce din vechi se pomeneºte, cu Dariu al lui Istaspe...

Aºadar o referire la acea expediþie a perºilor 
conduºi de Darius I împotriva sciþilor (514-513 
a.Hr.) ajungând pânã pe teritoriul actual al þãrii 
noastre.

Opera istoricã a lui Herodot este un preþios 
izvor pentru istoria geto-dacilor ºi a sciþilor. În mod 
deosebit atrage atenþia relatarea lui Herodot 
asupra unei întâmplãri care ar fi produs chiar 
eºuarea expediþiei perºilor la Dunãrea de Jos. 
Astfel Herodot spune cã Darius ar fi primit din 
partea regelui sciþilor Idanthynsos un mesaj criptic 
constând dintr-o pasãre, un ºoarece, o broascã ºi 
cinci sãgeþi. Acest mesaj a fost tãlmãcit de 
înþeleptul Gobryas astfel: „Dacã nu veþi zbura în 
înaltul cerului, preschimbaþi în pãsãri, sau dacã nu 
vã veþi ascunde sub pãmânt, preschimbaþi în 
ºoareci, sau dacã nu veþi sãri în bãlþi, preschimbaþi 
în broaºte, înapoi n-o sã vã întoarceþi, cã veþi pieri 
de aceste sãgeþi”. Dupã ce a auzit aceastã 
tãlmãcire, Darius dãdu ordin de retragere.

Se spune despre opera lui Herodot cã are un 
conþinut eterogen, bazat de multe ori pe legende. 
Aceasta n-a ºtirbit din valoarea operei sale care are 
o mare importanþã pentru începuturile de 
istoriografie, ci care i-a atras denumirea de 
„pãrintele istoriei”, recunoscându-i-se astfel 
importanþa ca istoric al antichitãþii. Cât priveºte 
relatarea sa despre acel mesaj al sciþilor, legendã 
sau nu, ea leagã de þinuturile noastre ºi de 
popoarele respective, a ghicitorilor pline de 
frumuseþe.

O alãturãm tezaurului nostru rebusist.
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Elena Androne

O controversă... de două mii de ani
- urmare din numărul trecut -

Cum am devenit huligan... iunie 1934 când a vãzut lumina tiparului s-a produs o totalã 
alunecare a Europei spre dreapta. „Dacã anul 1931 fusese un 
an antisemitist, 1934 se pregãtea sã fie un an huliganic. În Dosarul Cum am devenit huligan, pe care îl alcãtuieºte 
deschizãtura acestui compas încape prefaþa profesorului Nae Mihail Sebastian în finalul cãrþii, debuteazã chiar cu o 
Ionescu” (p. 281).constatare privitoare la reacþiile provocate de apariþia cãrþii: 

O declaraþie cel puþin ciudatã face la un moment dat M. „Rãzboiul pe care l-a provocat în cultura bucureºteanã 
Sebastian. Este vorba despre momentul în care toatã lumea apariþia cãrþii mele va mai dura poate multã vreme. La noi, 
aºtepta prefaþa lui Nae Ionescu, ca pe un manifest politic. în unde lumea oboseºte repede, aceste cinci luni de discuþii ºi 
schimb el nu lua parte la aceste „temeri”, pentru cã „Eram certuri în jurul unei singure cãrþi formeazã un ciudat caz de 
sigur cã Nae Ionescu nu va scrie nici pentru prieteni, nici tenacitate...aveam intenþia sã aºtept potolirea lucrurilor 
pentru duºmani, ci pentru carte. Eram sigur cã-mi va scrie pentru a spune un ultim cuvânt... îmi pare rãu, dar ar fi sã 
prefaþa din 1931, ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat de aºtept prea mult. Mi-au trebuit patru ani pentru a scrie 
atunci, cãci orice s-ar fi întâmplat, nu avea dreptul sã-i aceastã hulitã carte. Nu pot pierde alþi patru pentru a-i citi 
modifice gândirea asupra unei drame ce nu e nici de azi, nici comentariile” (Mihail Sebastian, Cum am devenit huligan, p. 
de ieri, ci de totdeauna. Aceastã gândire o cunoºteam, ºi orice 229, Editura Humanitas, Bucureºti, 1995).
surprizã mi se pãrea exclusã. Trebuie sã recunosc astãzi: m-Izul de pierzanie, de fetidic parcã, pe care l-a inspirat 
am înºelat” (p.285).cartea încã de la început este recunoscut ºi de autor: „Cartea 

ªi mai cutremurãtoare este motivaþia pe care o dã Mihail aceasta a fost scrisã pentru a fi pierdutã, ceea ce a reuºit de 
Sebastian alegerii de a publica prefaþa. Înainte de a da minune” (p.331). Cu toate acestea, Mihail Sebastian spune cã 
lovitura de graþie, dã douã pretexte: pentru cã a cerut-o ºi nu are nimic de replicat criticilor aduse, deoarece iubeºte 
pentru cã nu-ºi poate recunoaºte dreptul de a exercita vreo exerciþiul criticii, un exerciþiu pe care el însuºi l-a practicat.
cenzurã. Lãsând la o parte aceste consideraþii, iatã motivul La apariþia romanului intelectualitatea era preocupatã 
clar pentru care M. Sebastian a publicat prefaþa: „...am în mod special de douã aspecte: antisemitism ºi dictaturã. De 
publicat prefaþa pentru cã publicarea ei îmi era...indiferentã. aceea, dupã cum sesizeazã autorul cãrþii, comentariile pe 
Grav pentru mine era nu faptul cã o asemenea prefaþã apare, marginea ei nu îºi aveau nici un fundament referitor la 
ci cã o asemenea prefaþã poate fi scrisã...Posibilitatea ei mã conþinut: „Nenumãrate focuri de polemicã religioasã, politicã 
frãmântã, nu publicitatea. Tragic este faptul cã a putut sã o ºi socialã, care mã onorau nespus, dar nu mã priveau deloc. 
cugete ºi sã o scrie Nae Ionescu, nu cã o va cunoaºte Petre Nu recunoºteam în acest mãcel nimic din ce gândisem, nimic 
Pandrea ºi I. Ludo. Ce importanþã au toþi Pandrii ºi Luzii din din ce scrisesem” (p. 233 ).
lume, cât cântãresc insulta, mizeria ºi indignarea lor, CÂT „Iuda trebuie sã sufere” este expresia folositã de Nae 
MAI POT LOVI EI, ACOLO UNDE A LOVIT O DATÃ NAE Ionescu în prefaþã ºi care a dat naºtere unor serioase 
IONESCU? Nu aveam împotriva acestei prefeþe decât o controverse pe linie antisemitã. Mihail Sebastian lãmureºte 
singurã rãzbunare , care era, în acelaºi timp, o obligaþie: sã o însã ce a intenþionat sã spunã atunci când a folosit aceastã 
public. Am publicat-o!” (p. 305).expresie: „Eu vorbeam despre o suferinþã metafizicã, nu de 

- sfârºit -una politicã. Mã refeream la o dramã spiritualã, nu la una 
publicã... Dar e o dramã care n-are absolut nimic de-a face cu 
dreptul de vot al evreilor sau cu regimul lor în universitãþi, cu 
bunul lor trai, sau cu prostul lor trai” (p. 247).

Despre catalogarea drept neam tragic, autorul 
romanului De douã mii de ani nu ºtie ce sã spunã. Probabil 
“pentru aceleaºi motive pentru care elveþienii sunt un neam 
placid. E o chestiune de destin, de vocaþie, de necesitate 
intimã. E mai ales o realitate care îºi depãºeºte explicaþiile” 
(p. 249). Însã Mihail Sebastian crede în acest adevãr, oricât 
de tragic ar fi el, „de trist, obositor, sau primejdios”. De 
asemenea recunoaºte cã evreii sunt orgolioºi, fapt spus de 
antisemiþi ºi confirmat de evrei. Cu toate acestea, „nici un 
popor nu s-a biciuit pe sine însuºi cu mai multã sãlbãticie, nici 
un popor nu ºi-a mãrturisit cu mai multã cruzime pãcatele 
reale, sau imaginare, nimeni nu s-a pândit mai aspru ºi nu s-a 
pedepsit mai rãu” (p.251).

Mihail Sebastian justificã oarecum circumstanþele care 
au determinat reacþiile virulente cu privire la prefaþã. Din 
iulie 1931 când aceasta a fost cerutã ºi promisã ºi pânã în 

G.G. Ursu

Te-ndurã

Te-ndurã, vatrã bârlãdeanã,
Rãmâi osânda mea de vis,
În zarea ta fãrã prihanã
M-adoarme ca-ntr-un dulce-abis.

De te-aº uita mãcar o clipã
Mi-aº frânge zborul meu stingher,
M-aº prãbuºi fãrã de-aripã,
Ca un cocor gonit din cer.



George Nestor

Moº Fântânã din Bârlad

Peste câteva zile, într-o sâmbãtã seara, a picat în casa - O ºtiu cumnate, cum sã nu. Irina cea vrednicã.
noastrã un musafir. Tata avea un prieten la Bârlad, pe moº - Aceea, da. A învãþat ºi ea la Iaºi, doi ani, ºi s-a fãcut 
Fântânã un om înalt ºi smolit, cu jumãtate de mustaþã albã moaºã.
ºi jumãtate neagrã. Iarna umbla îmbrãcat într-o ºubã - Pe douã le-ai rostuit.
lungã pânã-n cãlcâie, cu ciubote grele ºi cãciulã de oaie. - Pe douã, dar pe patru... S-or mãrita ºi ele, ce sã le fac? 
Vara umbla în niºte haine largi, unsuroase ºi pline de Mã gândesc mai mult la bãieþi, cã bãieþii ajung derbedei 
pãcurã, dar nouã ne plãceau hainele lui cãci aveau nasturi dacã nu le deschizi în viaþã fãgaº. Pãmânt n-am sã le dau.
de tablã, lucitori. Moº Fântânã era slujbaº la garã. - Oleacã tot ai.

De câte ori venea la noi, se aºeza la capãtul patului, în - Patru hectare. Împarte-le ºi dumneata la doisprezece 
bucãtãrie, lângã cuptor ºi începea sã-ºi frece palmele ºi copii ºi vezi unde ieºi. Pãmântul am sã-l dau fetelor 
spunea : nerostuite. Câte un hectar la fiecare.

- Ei, acu bine c-am ajuns. ªtii ceva? Moº Fântânã s-a sucit o vreme pe loc, a mai privit spre 
- Ce, cumnate? întreba tata. noi, ºi-a mai frecat palmele, apoi l-a apucat pe tata de 
- Ce mai faceþi? întreba moº Fântânã. mânecã:
- Cu necazurile, de! - Cumnate, ºtii ce? Sã-þi spun ceva.
- Iacã-i bun. Bun de tot. Îmi pare bine cã vã vãd, - Spune, cumnate, l-a îndemnat tata.

cumnate. Aºa-i spunea el tatei. Mama avea o mulþime de - Pe ãsta de colea, - ºi-a arãtat spre mine - sã-l mai þii pe 
veriºoare ºi toþi bãrbaþii care se însuraserã cu ele se acasã, un an doi, ºi-apoi sã-l aduci la noi la garã.
fãcuserã cumnaþi cu tata. - La garã?

- ªi bãieþii ce-þi mai fac, cumnate? - Da. La noi, la garã. Poate prinde meseria de acar sau 
- Bãieþii, de! Cei mai mari la slujbã sau la ºcoalã, ãºtia de scriitor de vagoane. Sunt ºi alte meserii. Ce vrea el se 

mici cum îi vezi. face. Acu, eu nu zâc vorbã mare, sã fie într-un ceas bun, 
Noi stãteam ghemuiþi pe cuptor ºi cãscam gura la dar dacã mai învaþã ºi ceva ºcoalã, poate sã ajungã ºi 

dânºii. Mare bucurie aveam când ne cãlca pragul un om impiegat, sau chiar ºef de garã.
strãin. Tata aducea o ulcicã de vin ºi s-apucau la sfat, iar Tata a zâmbit ca ºi atunci pe arie, când a spus cã mã 
noi ascultam neclintiþi sã nu ne scape nici o vorbã. face doctor veterinar.

- Da cei de la ºcoli, nu vin în vacanþã? a vrut sã ºtie - Pãi sã-l facem ºef de garã, cumnate.
moº Fântânã. - Se poate ºi ºef de garã, a încuviinþat moº Fântânã, 

- I-aºtept pe mâine, poimâine. întinzând paharul gol.
- Aºa, da. ªi ãºtia mici sunt sãnãtoºi?
- Sãnãtoºi.
- Cu ºcoala, cu ºcoala!
- Ist mai mãriºor a isprãvit patru clase, m-a arãtat tata 

cu degetul.
- Zãu? s-a minunat moº Fântânã. ªi... zi a isprãvit 

ºcoala ... ªi-acu ce faci cu dânsul?
Tata a dus mâna la ceafã, dupã obiceiul lui când se 

afla în încurcãturã.
- Apoi, de! Nu ºtiu nici eu ce sã fac. Cât am fost mai 

tânãr ºi-am avut copii de ºcoalã mai puþini am legat gurã 
pânzei. De-acu, mai ales vara asta, cã ne-a lovit ºi seceta, 
nu mai ºtiu ...

Eu, pe cuptor, am tresãrit. „Cum nu ºtii? îmi venea sã-l 
întreb. N-ai spus cã mã fac doctor veterinar?” Tata a vorbit 
mai departe, cãtre moº Fântânã :

- La toamnã ar trebui sã-l rostuiesc pe ãsta, peste doi-
trei ani pe istãlalt, pe Mircea, ºi tot nu scap. Dac-oi mai 
trãi, trebuie sã mã îngrijesc ºi de cel cu degetu-n gurã.

- Greu, cumnate, greu! a clãtinat din cap moº Fântânã. 
Doisprezece copii sunt cam mulþi.

- Cam mulþi, de! Cu fetele n-am avut nici un chip. 
Numai pe cea mai mare, pe Aglaia care-i cãsãtoritã la 
Pologani, am putut-o face învãþãtoare. Pe Irina, fata mea 
de-a doua, o ºtii...

G.G. Ursu

Inima

Iubesc Bucureºtii, mi-e dragã Craiova.
Constanþa - cum oare sã n-o îndrãgeºti
Când marea-i o apã de vis ºi poveºti?
Dar inima mea-i în Moldova.

M-aºteaptã înalte poteci la Sinaia,
Buºtenii, Bucegii cu brazi uriaºi,
Azurul îmi râde cu raze ca ploaia,
Dar inima mea e la Iaºi.

Oriunde, în sfânta mea Românie,
La Cluj, Timiºoara sau Blaj pot sã cad,
O frunzã de aur zburând spre vecie,
Dar inima mea-i la Bârlad.
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A.D. Xenopol — 
Încercãri asupra versului român

(Extrase)

„Nicãieri nu existã întâmplare în fenomenele cele mari 
ale lumii, ci pretutindene sunt cauze însemnate, sunt 
schimbãri generale care le lãmuresc ºi cercetarea acestora dã 
naºtere ºtiinþei”.

—
„...poezia nu este decât limba cea mai intimã a omului, 

limba simþirii ºi a înaltei cugetãri.”
—

„Când un popor se cultivã, când literatura lui devine un 
product conºtient al sãu, atunci se îmbogãþeºte numãrul 
formelor poetice, fie prin plãsmuiri nouã, fie prin 
introducerea unor forme strãine.”

—
„...versurile cimiliturilor ºi a descântecelor sunt adeseori 

cu totul neregulate ºi pierd chiar însuºirea de vers. Interesul 
aice nu este îndreptat atât asupra poeziei, ea fiind în 
asemenea împrejurãri numai un mijloc pentru a îmbrãca în el 
taine cumplite sau jocuri de gând.”

—
„...în genere, dezvoltarea noastrã din romani s-a fãcut 

despãrþit ºi în alt mod decât aceea a popoarelor romanice din 
Apus. De aice, multe ºi însemnate deosebiri între limba 
noastrã ºi a lor, de aice, bogãþia relativ mai mare a 
elementului roman la noi, pãstrarea unei urme de declinare 
ºi, în fine, o legãturã mai intimã între versul nostru ºi versul 
latin.”

Frãþia-de-cruce
Prin acest obicei, se înþelege orice fel de fraternizare, cu 

substrat magic/religios; deºi artificialã, este consideratã naturalã 
asemeni frãþiei prin naºtere.

Datina înfrãþirii rituale (bãutul sângelui uman amestecat cu 
vin) exista la tracii din sudul Dunãrii din timpuri imemoriale, de 
unde au moºtenit-o bulgarii. Ea a fost de uz curent ºi la triburile 
ilire, strãbunii albanezilor, dupã cum o probeazã terminologia 
folcloricã din bazinul adriatic, la albanezi ºi la sârbo-croaþi. Grecii 
moderni au moºtenit-o de la bizantini, iar la popoarele creºtine 
trebuie adãugatã datina turceascã.

Elinii ºi romanii practicaserã ºi ei atare datinã. Conjuraþii lui 
Catilina (106-62 î.Ch.) au folosit sângele unui copil ucis, pentru 
constrângere la crimã cu jurãminte nelegiuite. Pentru stãvilirea 
unor asemenea înfrãþiri împãratul Diocletianus (285 d.Ch.) a dat un 
rescriptum prin care s-a interzis înfrãþirea ritualã ºi se anula dreptul 
la moºtenire pe care îl avea fratele adoptiv, conform tradiþiei.

Cei care se înfrãþeau îºi tãiau vâna de la braþ ori încheietura 
mâinii, pânã ce curgea sângele ºi îºi frecau o ranã de alta ori 
cuþitul/sabia cu care fãcuserã incizia era spãlatã într-un vas plin cu 
vin, iar acesta bãut.

Dupã apariþia creºtinismului, sângele uman este înlãturat, 
înfrãþirea se fãcea în bisericã, prin încingerea cu brâul Maicii 
Domnului ºi partenerii primeau binecuvântarea preotului.

Înfrãþirea ritualã venitã pe cale ecleziasticã poartã numele la 
români de fraþi-de-cruce/fârtaþi, surori-de-cruce/surate ºi frãþie-de-
cruce, de unde sinonimiile: fraþi-de-suflet, surori-de-suflet, frãþie-de-
suflet. În unele regiuni ale sud-estului Europei, se schimbã cãmãºile 
între parteneri.

La popoarele din Peninsula Balcanicã se cunosc cazuri de 
înfrãþiri între parteneri de naþionalitãþi ºi confesiuni religioase 
diferite, ceremonialul datinei având loc cu prilejul unui ospãþ.

Literatura folcloricã epuizeazã tema.

Sãrutul pãcii
Sãrutarea, a atinge cu buzele ceva ori pe cineva în semn de 

stimã, de iubire sau de smerenie, de dragoste profanã ori 
frãþeascã, este un gest european cultic cu multiple semnificaþii. 
Simbolul ei originar constã în transferul de forþe magice de 
unire între douã suflete, de adorare totalã. La evrei, se dãdea 
cinstea cuvenitã unui oaspete de seamã, cãruia, dupã spãlarea 
picioarelor ºi ungerea capului cu mir, i se aplica o sãrutare în 
semn de înaltã preþuire. La romani, adorarea consta în 
închinarea/rugãciunea adresatã zeilor. Iniþial, în timpurile de 
început ale Romei, era darul în grâu dat învingãtorului, ca 
rãsplatã/cinste obºteascã.

La creºtini, sãrutarea dragostei este recomandatã ca 
sãrutare sfântã, cu semnificaþie de împãrtãºire a aceleiaºi 
credinþe întru Domnul Iisus Christos, recomandatã de apostolii 
Petru ºi Pavel.

La polul opus, se situeazã sãrutarea trãdãrii aplicatã, în 
Grãdina Ghetsimani, de cãtre Iuda lui Iisus, de unde zisa: „Iuda, 
cu o sãrutare vinzi pe Fiul Omului?” (Luca, XXII, 48).

Sãrutul mâinii este un substitut al gestului cultic, 
considerat ca o intermediere/mimare a sentimentului religios, 
când obiectul adorãrii cultice lipseºte.

În prezent, în liturghiile bisericii de rit creºtin rãsãritean, 
cât ºi misa romano-catolicã, sãrutul se practicã între preoþi ºi 
episcopi (la investiturã). Sãrutarea crucii, evangheliei ori 
icoanei de pe trupul celui decedat reprezintã sãrutul din urmã al 
rãposatului. Salutul „Sãrut mâna” adresat preoþilor/altor 
persoane þine de sentimentul de preþuire.

La asiatici, sãrutarea este interzisã în orice situaþie, 
condamnatã.

Îmbrãþiºarea între bãrbaþii de stat (ºi sãrutul ce ºi-l dau) cu 
prilejul unor întâlniri oficiale rezidã în strãvechiul obicei al 
sãrutului pãcii.

Zilele nefaste
Exista un strãvechi cult privind protecþia activitãþilor 

casnice feminine în societãþile arhaice pentru tors ºi þesut, fapt 
pentru care iniþiatul þinea de o atmosferã solemnã: primul fir 
fiind ars, iar cenuºa acestuia înghiþitã, conferind deþinerea 
secretului de bunã torcãtoare/torcãtor.

Torsul magic avea legãturã cu destinul ºi viaþa omului, 
presupunând un tip de iniþiere, desfãºurându-se în tainã ºi numai 
noaptea, pe lunã, astrul fiind propice practicilor oculte: Luna 
„toarce” timpul ºi „þese” existenþele umane, cu concursul zeiþelor 
sorþii: Moira - la greci, Parcele - la romani, Ursitoarele - la români, 
care, în definitiv, sunt torcãtoare.

Fetele ºi femeile iniþiate, la români, erau protejate, în zilele 
nefaste de marþi ºi joi, iar creºtinismul a extins interdicþiile ºi la 
ziua de vineri. Interdicþiile se refereau la tors, în general, dar ºi la 
spaþiile ºi timpul sacru, precum ºi la exces. Astfel, personajele 
supranaturale malefice (Marþolea, Joimariþa, duhurile aerului, 
ale casei ºi pãdurii, dracii) se întâlneau în locuri necurate, în 
timpul nopþii ºi în anume zile interzise.

Caracterul „justiþiar” al personajelor cu funcþii punitive sunt 
personificãri ale unor momente liminale care pedepsesc pe cei 
care nu respectã tabu-urile/prescripþiile postului. La români, doar 
Sf. Vineri ºi Sf. Duminicã sunt, uneori, favorabile, celelalte - 
Marþolea, Miercurata, Joimariþa, Sf. Sâmbãtã - sancþioneazã 
interdicþiile legate de tors.

Zilele nefaste aduceau ceasul rãu sub formã de ursitoare, ca 
zeitate a destinului ori protectoare a naºterilor.

Pagină realizată de:
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Eminescu Eminescu la Blaj Jur

Þie mã-nchin Eminescu, Deasupra Blajului, pe Hulã Jur pe dor ºi Eminescu,
Doamne atotputernic al limbii române, E Teiul sfânt foºnind poeme, pe blândeþe ºi cuvânt,
sunt pelerinul umil ºi rogu-te Din umbra lui îngemãnatã Jur de trei ori pe iubire
binecuvântã Dunãrea. Acelaºi ochi de fluier geme. ºi credinþã,
De un veac aºteptãm pe trãire ºi înnoire.
la porþi - în mândru alei Ce mândru glãsuia Poetul,
sã se întoarcã Voievodul Mihai ªi-acuma parc-ar vrea sã zicã Jur, jur, jur,
pe un cal alb în cetate. Din lumea lui fãrã pereche - pe om,
Mai tulburãtor, mai adânc - „Mi-e dor de tine, Romã Micã!” pe prunci 
clopotul veacului bate, ºi mamã.
undeva se naºte un prunc, Purtând credinþa celor mulþi
undeva un drum a-nceput, În steaua altui calendar, Jur pe ochi, suferinþã ºi grâu,
Eminescu se-ntoarce la noi Geniu pustiu trecea prin Munþi pe acel brâu
în fiecare nou-nãscut. Cu tot amarul sub ºerpar. cu care sunt legat de cer
E în vãzduh, în râu, cu bunul Dumnezeu.
în pãmânt se face grâu, Iar celãlalt venea anume
se face pâine apoi, Dinspre Moldova ca un mit Jur pe o lioarã trandafir
în fiecare cuvânt ªi parcã cineva îmi spune, pe-o doiniþã cu aur fir
Eminescu se întoarce la noi. Cei doi de mult s-au întâlnit...
Eminescu e pâinea noastrã jur ºi plâng
cea de toate zilele, Deasupra Blajului vegheazã cu fruntea la pãmânt.
þãranul principe mânându-ºi turma Acelaºi fluier în luminã,
din munþi la marea albastrã, Luceferi lunecând pe-o razã
de la Blaj la mormântul lui Kant, În umbra Teiului se-nchinã.
Eminescu - vindecând urma
roþii rostogolitã-n neant.

Poeziile au apãrut în “Cuvânt românesc 
torãcean”, periodic al Comunitãþii 
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ºi tipãrit la Timiºoara.

G.G. Ursu

Rondelul amintirii

Au înflorit salcâmii la Bârlad, Am fost ºi eu ca voi, nutrind rãsad
Oraºul e-o legendã de ninsoare. Sã pot rodi în vremea cãlãtoare,
Voi tineri, prindeþi clipa sã nu zboare, Au înflorit salcâmi la Bârlad,
Cât florile pe caldarâm nu cad. Oraºul e-o legendã de ninsoare.

Ci astãzi, în amurg, ce desfãtare
Sã mã cufund, cum flãcãrile-mi scad,
În amintire, ca-ntr-un dulce vad
Suava ei torturã mã doboare...

Au înflorit salcâmii la Bârlad.

G. Tutoveanu

Viaþã

E cerul albastru
ªi câmpu-nflorit,
Cocoarele, cârduri,
Horind, au sosit.
Pãdurea doineºte
Eternul ei cânt.
Potop de luminã
Din cer pe pãmânt.
Uitarea-mi se lasã
Pe tot ce-a trecut,
Ecoul durerii
Îmi place iar mut,
În tainã mã prinde
Un dor de iubit:
E cerul albastru
ªi câmpu-nflorit.
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