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Evocare la 70 de ani de la naºtere
Stela Covaci

L-am visat bãtrân. Sunt convinsã cã mi s-a arãtat aºa cum ar fi
acum, dacã supravieþuia. Mi-a apãrut într-o noapte la Valea Vinului
când, fãrã somn, ascultam râul de sub fereastrã îngânând poveºti fãrã
sfârºit pe când aroma codrilor de brad, pãtrunzãtoare, pãrea un
narcotic aducãtor de vise. Mã chinuiam frãmântatã de impasul
existenþei mele într-un an de mare cumpãnã, neajutoratã ºi derutatã,
când fericitã, când nefericitã, într-o singurãtate profundã, riscând o
abdicare de la convingerile mele, de la sensurile istoriei generaþiei
Nicolae Labiº, ce nu au fost dezvãluite încã.
Deodatã, aproape aievea, uºa camerei s-a deschis uºor ºi din adiere, abur
ºi vis, s-a întruchipat la picioarele patului meu Poetul, acum hieratic, cu mustaþa
încãrunþitã, cu obrazul brãzdat adânc de riduri. Ochii însã mã scrutau pãtrunzãtor ºi din
expresia chipului aspru am simþit cã mã mustrã cu severitate ºi implicare. Mi-a fost de-ajuns.
Am înþeles cã nu trebuie sã mã pierd. Momentul dezvãluirilor se apropie. Spiritul Poetului, generos ºi
implicat în tot ce era „din cale-afarã de crunt, ori dumnezeesc”, era alãturi de mine încurajându-mã ca
atunci, în celula de la Malmaison, când s-a arãtat prima oarã pe batista îmbibatã de lacrimi...
Între anii 1997-2001 am fost umilitã ºi hãrþuitã într-un proces penal de „calomnie” pentru cele scrise despre
Labiº în cartea „Timpul asasinilor”. Vorbeam în acel text despre ocultarea împrejurãrilor în care s-au petrecut
evenimentele din ultimile luni din viaþa Poetului, ce spunea el atunci, de ce-ºi scria epitafuri cu convingerea cã
nu va fi cruþat, ce s-a întâmplat, ºi dupã moartea sa cu cei ce i-am fost aproape. Nici acest text n-a prea fost bãgat
în seamã, ba mai mult, rezistenþa tagmei agresorilor a considerat cã mã poate condamna din nou la tãcere
reînviindu-mi vechile spaime. Din nou pe banca acuzaþilor, creierul meu era pe punctul de a exploda de atâta
nedreptate ºi neputinþã.
Într-una din zilele anului 2001, când dupã patru ani de umilinþã, fosta mea martorã a acuzãrii în procesul din
1958, acea care deschide noul proces, cere cu vehemenþã rejudecarea întregii mele vini. Impertinenþã specificã
din partea celor care ºi acum, preschimbaþi în mieluºei, trag din umbrã toate foloasele, lipsiþi de scrupule,
cãzând mereu în picioare.
În noaptea din ajunul acestei înfãþiºãri teribile, într-un coºmar, spre zorii de zi, stãteam, în vis, la o masã
sumbrã, în faþã cu o farfurie de carne însângeratã, respingãtoare. Atunci am simþit lângã umãr o prezenþã. Când
mi-am întors uºor capul, Poetul, tânãr ca în 1956, era lângã mine, întruchipat. ªocul a fost atât de puternic încât
am leºinat în vis ºi în realitate. Mi-am revenit simþind cum El îmi fãcea respiraþie artificialã transmiþându-mi
fluidul spiritului sãu care m-a redat vieþii. Am deschis ochii mari ºi l-am vãzut dispãrând, ca o umbrã de înger
dincolo de ziduri...
noiembrie, 2005
„Toþi marii scriitori ai acestei þãri sunt urmaºii spirituali ai dulcelui Ienãchiþã Vãcãrescu, cu toþii fãrã nici o excepþie
sunt urmaºi Vãcãreºti ºi urmaºi de Vãcãreºti.
În sensul cel mai profund al operei sale, ce altceva a fãcut Eminescu decât
Creºterea limbei româneºti
ª-a patriei cinstire?
Fondul creaþiei lui Sadoveanu ºi Rebreanu nu este, în fapt,
Creºterea limbei româneºti
ª-a patriei cinstire?
Dar marii noºtri poeþi Bacovia, Arghezi, Blaga, Barbu, Labiº nu au îmbogãþit uluitor capacitatea de expresie a limbii,
slãvindu-ºi prin aceasta ºi nu numai prin aceasta patria?”
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Pe urmele Poetului *
Dumitru Huþanu
„Cântecul de-abia începuse, frumos ºi adânc”
(Demostene Botez), când „pasãrea cu clonþ de rubin” ºi-a luat
zborul spre neant, purtând cu ea o stea cãzutã în cea mai
lungã noapte a anului 1956 - Nicolae Labiº.
În acel decembrie sângerat ºi crud pentru poezia
româneascã am auzit pentru întâia oarã de Nicolae Labiº.
Frecventam aproape sãptãmânal cenaclul literar bãcãuan,
adãpostit în încãperile strâmte ºi joase ale Bibliotecii Publice
de pe Strada Mare, condus, pare-mi-se, de profesorul Leahu.
În locul atmosferei gãlãgioase al frazelor care se duelau
dintr-un capãt într-altul al sãlii, obiºnuitã pentru începutul
ºedinþelor, domnea o tãcere grea, apãsãtoare.
A murit Labiº?!
Fire timidã ºi la o vârstã destul de fragedã (abia
terminasem liceul de tristã amintire - de zece clase) l-am
cãutat cu privirea pe Corneliu Buzinschi, cu care înfiripasem
o prietenie care avea sã dãinuiascã pânã la moartea
prematurã a romancierului ce avea sã devinã. M-am aºezat
lângã el ºi, tãcut, nedumerit, am aºteptat apariþia
profesorului. Grav, cu o voce încãrcatã de emoþie greu
stãpânitã, a început sã recite. Atunci, în acea searã de sfârºit
de decembrie, am ascultat pentru întâia oarã Moartea
cãprioarei.
Dupã un an, ca student în filologie, la Iaºi, am pãtruns
într-o lume dominatã de personalitatea lui Nicolae Labiº. Se
citea ºi se discuta despre poet în pauzele dintre cursuri ºi
seminarii, pe stradã, la un pahar de vin, oriunde.
Era ca o obsesie.
Era firesc sã accept, cu emoþie chiar, propunerea
colegului ºi prietenului meu, Liviu C. Rusu, prin noiembrie
1960, de a face o vizitã unuia dintre cei mai sinceri ºi
statornici prieteni ai lui Nicolae Labiº. Am urcat Dealul
Copoului, undeva în spatele cãzãrmii, acasã la Sandu Ghizic.
L-am gãsit în pat, chinuit de una dintre desele-i crize
reumatice, fãcând eforturi vizibile de a ne primi cu
bunãvoinþã. Era o dupã-amiazã umedã ºi rece.
Despre ce s-a discutat la început, greu de spus acum.
Sigur despre studenþia noastrã, despre poezie. Liviu C. Rusu
era deja un obiºnuit, eu abia pãtrunsesem, prin el, într-o lume
prin care-ºi plimbau paºii George Lesnea, Sandu Teleajen,
actorii Nicolae ªubã ºi Miluþã Gheorghiu, mai tinerii Emil
Brumaru, Lucian Dumbravã, Florin Mihai Petrescu,
începãtorii Marin Sorescu, Ioanid Romanescu, Mihai
Ursachi, Mircea Radu Iacoban, ca sã-i pomenesc doar pe
câþiva.
ªtiam de la Liviu cã Sandu Ghizic încã trãia cu
intensitate durerea despãrþirii de poet ºi refuza cu
încrâncenare orice aducere aminte. Discutam ºi, ce-i drept,
mai goleam câte un pahar de vin, aºteptam clipa descãtuºãrii.
Abia târziu, spre miez de noapte, la început cu reþinere, apoi
continuu, ca o avalanºã, a vorbit despre Nicolae, i-a recitat
versurile.
Spre dimineaþã, cu mâinile tremurânde, vlãguit
sufleteºte, ne-a arãtat un caiet neliniat, scris mãrunt ºi
îngrijit: „Nicolae Labiº - Versuri”, cu un motto dedesubt:
„Libertatea de a greºi: Sandu Ghizic”.
Am trãit atunci o noapte de poezie ºi suferinþã a unui om
pentru care Labiº era viu, clipã de clipã, am trãit o noapte pe
care n-am mai putut-o uita.

Au trecut peste patru decenii ºi încã o port în suflet. Nu-s
poet, nici prozator. Destinul m-a îndreptat spre cercetarea
istoricã ºi muzeografie, dar noaptea „Labiº” nu s-a putut ºi
nici cã se va putea ºterge din memoria-mi. S-a întipãrit atât
de adânc, încât apropierea fiecãrui decembrie „cu clonþ de
rubin” îmi aduce retrãirea ei, aidoma.
A venit momentul în care toatã fiinþa lui Sandu Ghizic
refuza sã accepte tragicul destin al poetului, când zbuciumul
ajunsese la un paroxism greu de înþeles pentru muritorii de
rând ºi, atunci, mi-a dat caietul lui Labiº. ªoptit, Liviu Rusu
mi-a spus: Miticã, mâine sã i-l dai. Aºa face întotdeauna, apoi
plânge, suferã.
Întreaga zi care a urmat l-am citit ºi tot recitit. Îmi era
greu sã mã despart de el ºi toatã noaptea l-am copiat,
respectându-i grafia.
A treia zi i l-am înapoiat ºi, pentru gestul meu, Sandu
Ghizic mi-a dãruit trei poezii, pe foi volante, ale poetului de la
Mãlini.
Am urmãrit tot ce s-a publicat din Labiº ºi nicãieri nu am
regãsit vreo urmã a caietului. Cine-l are? Încã mai sper în
gestul firesc al omului de bunã credinþã de a-l dãruit
tiparului. Încã o razã de luminã s-ar aºterne pe chipul
poetului, dezvãluindu-i poate alte linii ce se vor încrusta în
bronzul timpului.
Ca un omagiu adus poetului care, prin Sandu Ghizic, de
dincolo, din lumea umbrelor, mi-a dãruit o noapte de neuitat,
ofer slovei tipãrite unul din cele trei manuscrise primite
atunci.
* Publicat în „Saeculum”, 4/2003.

Rãþuºca
Surioarei mele, Dorina,
de la Lucu
„Uite, bate-bate-bate ploaia pe codiþã
ªi rãþuºca din codiþã fâþâie semeþ.
Hai sã mergem tipa-tipa lângã ea, bãdiþã,
Sã-i pupãm numai oleacã clonþul lãtãreþ.
„I, ce bine, i, ce bine! am gãsit o râmã!
Na, rãþuºcã, papã, papã, din mânuþã aºa...
Bu! Bu! mi-o ciupit mânuþa! Hai, bãdiþã, vinã,
Bate þuºca, cã se râde de mânuþa mea.
„Ha, c-am lunecat! Îmi trece; ºi mã spalã ploaia.
Gata; îs curatã; uite; numai ici mai am!
Aºa bate-bate-bate ploaia-ploaia, ploaia.
M-a vãzut mãmica! Uite, m-a chemat la geam!”
- Dacã te-a chemat, hai, du-te!... eºti muratã bine!
Da sã nu îl spui pe Lucu, cã ai fost cu el!
ªi s-a dus...
mã doare capul; vreau sã se-nsenine!
Aºa bate-bate-bate ploaia, mãrunþel!
24 Iulie '52
Vãleni
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Labiº inedit
În „Fondul Nicolae Labiº” de la Muzeul
Judeþean „Bucovina” din Suceava, între cele
490 de poziþii de inventar, se aflã un caiet
ºcolar nr. inventar 2 cu însemnãri din timpul
prelegerilor/lecþiilor de la ªcoala de
literaturã „Mihai Eminescu” din Bucureºti,
perioada 1952-1954, când a fost Nicolae
Labiº, printre alþii, elev. La cursul de
învãþãmânt politic, þinut de un anume
Drãgan, în loc de notiþe pe tema Sfaturilor
populare, Nicolae Labiº a scris urmãtoarea
poezie cu subînþeles:

Sãrutul burghez
Fraze goale, o, câte fraze goale!
Unii scot cuvintele unul dupã altul,
Parcã le-ar toarce
În fire lungi ca viermii de mãtasã.
Tovarãºe, aceastã vorbãrie gãunoasã
Împotriva noastrã se întoarce!

Opera lui Ion Creangã „carte româneascã de învãþãturã”
pentru Liviu Rebreanu
Mircea Coloºenco
1
Printre manuscrisele olografe ale lui
Liviu Rebreanu de la Biblioteca Academiei
Române, se numãrã un caiet de 50 file
(Arhiva L.R., I, 1, ms.23), care conþine un
jurnal de lector, atestând strãduinþele
scriitorului de a-ºi însuºi/perfecþiona
cunoºtinþele de limbã literarã ºi culturã
românã. (Titrat Spicuiri, caietul a fost
inclus în volumul Liviu Rebreanu. Caiete,
1, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974, p.169266, text stabilit de Valeria Dumitrescu).
Pentru a intra în temã, se impun
unele precizãri cu caracter istoric
(general) ºi biografic (special).
2
Vreme de o jumãtate de secol (18671918), românii transilvãneni au fost
obligaþi/forþaþi maghiarizãrii, dupã
întemeierea statului ºovin dualist austroungar ºi a abrogãrii Legii despre egala
îndreptãþire a naþiunii române ºi a Legii
despre oficialitatea limbii române. Aºa se
explicã de ce Liviu Rebreanu, ºi nu numai
el, ci toþi copiii români dintre Carpaþi ºi
Tisa, prin pierderea autonomiei
Principatului Transilvaniei, ºi-au fãcut
studiile în limbile maghiarã ºi germanã,
uitând limba maternã românã. În acest
sens, scriitorul declara într-un interviu, la
9 mai 1926, urmãtoarele:
„Am scris ºi publicat nenumãrate nuvele în ungureºte ºi
nemþeºte ºi poate am scris o sutã de piese de teatru. Oridecâteori
vedeam un spectacol, scriam ºi o piesã. Întoarcerea spre literatura ºi
cultura românã s-a fãcut aproape fãrã sã-mi dau seama. A fost poate
ceva care n-a întrebat raþiunea. Þin minte o întâmplare de pe atunci
caracteristã ºi revelatoare. Fãcusem în grup ºcolãresc o excursie la
Viena. Când trenul a trecut frontiera Ungariei, elevii s-au sculat în
picioare ºi-au cântat un imn patriotic. Eu n-am avut acest îndemn.
Am rãmas pe locul meu, tãcut. N-am fost bãtut, cum ar fi fost firesc,
dar am fost boicotat.
Româneºte ºtiam, dar atât de puþin, încât mi-a fost ruºine, când
o familie de români din vechiul regat mi-a ieºit înainte cu voioºie sãmi vorbeascã, pe puntea unui vapor, pe Dunãre, în Ungaria, aflând cã
sunt român.
Mi-am dat seama cã nu voi putea niciodatã scrie româneºte fãrã
o adâncire a limbii noastre, fãrã o revenire la izvoarele ei cele mai
curate. ªi am luat pe Creangã. Am înþeles foarte puþin. Am vrut sã
citesc pe Caragiale - dar n-am putut înþelege nimic. Am reînvãþat
limba româneascã aºa cum înveþi orice altã limbã, vorbind ºi scriind
în caiete cu teme ºi extrase” (F. Aderca. Mãrturia unei generaþii. Mãºti
de Marcel Iancu. Bucureºti. S. Ciornei. Librar-Editor. 1929, p.286287).
Perioada de învãþare intensivã a limbii literare române ºi de
însuºire a spiritualitãþii naþionale este relativ târzie, dupã ce
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3
Caietul Spicuiri despre care am fãcut vorbire mai sus
cuprinde, în primele treizeci de file, extrase, conspecte, referinþe
critice etc. din scrierile lui Heinrich Heine („Pentru a scrie o
prozã desãvârºitã, este necesarã, printre altele, ºi o înaltã
mãiestrie în folosirea formelor metrice.” Citatul, în limba
germanã, continuã cu altele din Sämtliche Werke / Opere
complete, vol.5); Oscar Wilde („E periculos a corege pe cineva”),
Ludwig Börne („Ca sã ai o voinþã, trebuie sã fii o personalitate ºi
ca sã þi-o manifeºti, trebuie sã ai cotul liber”), Garabet Ibrãileanu
(„Orice operã de artã e o filosofie asupra vieþii ori o criticã a
vieþii”.), E. Lovinescu, Izabela Sadoveanu-Evan, Emile Faguet,
Goethe, Anatole France º.a.
Ultimele douãzeci de file, rezervate cunoaºterii operei lui
Ion Creangã, din care reþine expresii literare ºi idiomatice,
cuvinte regionale ºi forme gramaticale specifice, reprezintã un
adevãrat capitol de iniþiere titrat Românisme, din care am extras
urmãtoarele:
* la groapã ea vede înmormântarea iubirei sale;
* comând = banii, vitele ºi lucruri trebuincioase pentru
înmormântarea ºi pomenirea unui mort;
* femeile se boceau de vuia satul.
Unora dintre expresiile/cuvintele neînþelese, din textul
operei lui Ion Creangã, le dã explicaþii în limba maghiarã, mai
apropiatã sieºi, dar cu semnul întrebãrii:
* suhat = „kovér legelö, nyomàs, legelö”, intuind sensul
cuvântului de „pãºune, imaº, izlaz”;
* iele = „tündérek, gonosz tündérek, làz, szélhüdés”,
traducându-ºi sensuri diferite de „zânã, zânã rea”, dar ºi de
„febrã, apoplexie, paralizie”, care sunt consecinþe ale puterilor
nefaste deþinute de iele;
* las' dacã te-a durea capul! = „Ne félj attöl, hogy megfàjdul
a fejed”, expresie tãlmãcitã direct ºi integral în limba maghiarã.
Nenumãratele cuvinte/expresii din opera lui Ion Creangã,

extrase cu migalã ºi explicate/explicitate, dovedesc dorinþa lui
Liviu Rebreanu de a-ºi însuºi mãiestria stilisticã ºi meandrele
limbii înaintaºului sãu humuleºtean, precum ºi
atmosfera/spaþiul cosmic ºi lumesc al creaþiei lui literare.
Concluzia de mai târziu la care ajunge Liviu Rebreanu,
însã, pare terifiantã: „La Nãsãud, întors în mijlocul familiei, am
început sã-mi perfecþionez, cu numeroase lecturi, cunoaºterea
limbii literare româneºti. L-am citit, întâi, pe Creangã cu
însemnãri pe marginea cãrþii ºi, apoi, pe Caragiale, din care nam înþeles absolut nimic” (Interviu dat lui Horia Roman, în
„Dimineaþa”, 9249, 26 sept. 1932).
4
În pofida unei atari declaraþii contradictorii, numele lui Ion
Creangã îl va rosti frecvent la loc de cinste.
Într-un interviu, este menþionat chiar în douã rânduri,
prima datã, este numit între clasicii prozei române: Negruzzi,
Odobescu, Duiliu Zamfirescu (faþã de care „prozatorii de azi,
fireºte, cei buni, realizeazã în plus în analiza psihologicã, în
bogãþia nuanþelor, în arta compoziþiei ºi, în general, în
perfecþionarea formei”), iar, a doua oarã, împreunã cu I. L.
Caragiale ºi alãturi de M. Sadoveanu ºi I. Al. Brãtescu-Voineºti,
declaraþi cã „sunt maeºtrii mei români” (Interviu dat lui Andrei
Velea, în „Spre ziuã”, I, 1, 11 martie 1923).
Altãdatã, în ºedinþa festivã din 20 martie 1927, cu prilejul
aniversãrii a ºase decenii de existenþã a revistei „Convorbiri
literare”, dupã cuvântul de deschidere din partea guvernului, a
mesajului Reginei Maria, al altor alocuþiuni (Simion Mehedinþi,
Ion Petrovici, Ioan Bianu), salutul Societãþii Scriitorilor Români
este adus de Liviu Rebreanu, ca preºedinte al ei, care a zis:
„Dacã Maiorescu a fost sufletul Convorbirilor, stâlpii revistei, aº
putea spune cã au fost Alecsandri, Eminescu, Creangã,
Caragiale, Coºbuc, Duiliu Zamfirescu, ale cãror opere principale
în Convorbiri s-au publicat. Cum se vede, din o simplã înºirare
întâmplãtoare, stâlpii Convorbirilor sânt înºiºi stâlpii literaturii
româneºti...” („Convorbiri critice”, ian.-apr. 1927, p.34-36).
Alte referiri la Ion Creangã sau la opera lui au fost fãcute
odatã cu aprecierile exprimate despre Ioan Slavici (19 aug. 1925)
ºi Mihail Sadoveanu (29 oct. 1928), însã elogiul suprem îi este
rezervat în prefaþa ediþiei Poveºti, cu ilustraþiile lui Theodor
Kiriakoff-Suruceanu (1940), deºi, anterior, la 30 iunie 1939,
întrebat de D. Caracostea despre ce va vorbi în discursul de
recepþie la alegerea sa ca membru al Academiei Române, i-a
rãspuns: „Þãranul în literatura româneascã sau Eminescu,
Creangã, Caragiale care au lipsit din Academie”. Interlocutorului
sãu i-a plãcut al doilea subiect, Liviu Rebreanu îl va prefera pe
primul!

Sonet de iarnã

Contemplu fulgii de zãpadã
Cum în vãzduh se zbenguiesc,
Cum þes în spaþiul lor ceresc
Covor alb ce-l aºtern pe
stradã.
ªi parcã refuzând sã cadã,
Ei zburdã-n aer, se rotesc,
Sfidând destinul lor firesc
În tumultoasã promenadã.
Apoi ca roiuri de flori dalbe
Sau gingaºe petale albe
Se hotãrãsc totuºi sã cadã
Formând troiene de zãpadã.
Iar eu, furat de jocul lor,
Privesc vrãjit acest decor.

Gh. Râmboiu-Bursucani

absolvise cursurile Academiei Militare „Ludoviceum” din
Budapesta (1 sept. 1906) ºi a fãcut un stadiu de aproape doi ani
ca subofiþer la regimentul din Gyula, când a demisionat
condiþionat din armata chesaro-crãiascã-ungureascã ºi i s-a fixat
domiciliul obligatoriu la Prislop, j. Nãsãud (15 febr.-26
aug.1908), la vârsta de 23 de ani! Vestea cãzuse ca un trãsnet în
familie, ºi aºa strâmtoratã financiar (cei doi pãrinþi, cu o singurã
leafã, a tatãlui, având în întreþinere ºase fii ºi fiice fãrã serviciu
ori minori), el fãrã alt venit ºi cu viitorul frânt, nevoit sã-ºi afle o
carierã în viaþa civilã.
Hotãrârea de a deveni scriitor nu fusese abandonatã!
Astfel, pânã în toamnã, când obþine un post de ajutor de
notar în Nimigea (1 nov. 1908), apoi, în primãvara anului 1909,
la cancelaria notarialã din Vãrarea ºi, ulterior, executor fiscal în
Mãgura Ilvei, localitãþi din zonã, funcþii pasagere/conjuncturale,
el ºi-a perfecþionat, în paralel, cunoºtinþele de limbã românã
literarã.
În acelaºi rãstimp, i-a apãrut, în paginile revistei
„Luceafãrul” din Sibiu (condusã de Al. Ciura, Octavian Goga,
Octavian C. Tãslãoanu), mai întâi, nuvela Codrea/Glasul inimii
(1 nov. 1908) ºi, apoi, Rãfuiala (1 mai 1909), iar, la Serbãrile
ASTRA de la Sibiu (12-14 oct. 1909), participã ca trimis special
al „Revistei Bistriþei” (1903-1910).
A obþinut un permis de liberã trecere în România, valabil
opt zile, de la Primãria oraºului Sibiu (15 oct. 1909), când
traverseazã frontiera, la Predeal, ºi ajunge în Bucureºti,
nemaiîntorcându-se acasã în termen.
Dar nu asupra acestor evenimente vrem sã insistãm, ci a
modului în care i-a studiat opera lui Ion Creangã, pentru a se
iniþia în tainele limbii ºi creaþiei marelui povestitor.
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Pamfil ªeicaru - ziaristul total
(6/18 aprilie 1894 - 21 octombrie 1980)
Cu prilejul împlinirii a unui sfert de secol de la intrarea în cele veºnice a lui Pamfil ªeicaru - fost absolvent al Colegiului Naþional
„Gh. Roºca-Codreanu” din Bârlad (promoþia 1914) ºi ucenic în ale jurnalisticii la gazetele bârlãdene, sub atenta ºi inspirata oblãduire a
lui George Tutoveanu -, la Orºova, a avut loc ceremonia reînhumãrii rãmãºiþelor lui pãmânteºti, în incinta Mãnãstirii „Sfânta Ana”,
ctitoritã de aceastã deosebitã personalitate a culturii naþionale, declarat cetãþean de onoare al oraºului dunãrean.
Episcop Damaschin Severineanu, vicar al
Mitropoliei Olteniei. Între anii 1993-1997
au avut loc ample lucrãri de restaurare,
refacerea picturii murale fiind realizatã
de Grigore ºi Maria Popescu, iar

Mãnãstirea Sfânta
Ana
- Orºova Mãnãstirea „Sfânta Ana” este
situatã pe Dealul Moºului, ce dominã
Orºova ºi împrejurimile sale. Ea este
ctitoria ziaristului Pamfil ªeicaru, care a
luptat aici ca tânãr sublocotenent în
Primul Rãzboi Mondial, în vara-toamna
anului 1916, fiind o mulþumire adusã lui

Dumnezeu pentru cã a scãpat cu viaþã,
când a fost îngropat într-un tranºeu aflat
chiar pe acest loc, de explozia unui obuz.
Pentru faptele sale de arme, Pamfil
ªeicaru a fost distins cu titlul de Cavaler
al Ordinului „Mihai Viteazu”.
Mãnãstirea a fost construitã în

maniera bisericilor din lemn, între anii
1936-1939, dupã proiectul arhitectului
ªtefan Peterneli. Ansamblul mãnãstiresc
are în centru biserica, iar lateral chiliile.
Pictura iniþialã a bisericii a fost opera lui
I. Ivãnescu, cu vopsele aduse din Spania
ºi Italia. Pictura iniþialã se mai pãstreazã
astãzi doar în turlã.
În anii dictaturii comuniste,
mãnãstirea a fost transformatã mai întâi
în preventoriu TBC, apoi în tabãrã pentru
copii, ca bazã turisticã, însuºi spaþiul
bisericii fiind câþiva ani bar, apoi recepþie.
Paralel, în jurul construcþiei iniþiale s-au
ridicat mai multe spaþii de cazare ºi chiar
un mare restaurant, a cãrui clãdire a
intrat, dupã 1993, în folosinþa mãnãstirii.
Sfinþirea mãnãstirii a avut loc la 2
decembrie 1990, fiind fãcutã de cãtre P.S.

sculptura catapetesmei, a iconostaselor ºi
stranelor de sculptorul Costicã Moroiu,
lucrãri ce au fost încununate cu sfinþirea
din 1999, fãcutã de Î. P. S. Nestor
Vornicescu.
În anul 1995 a fost deschis muzeul
mãnãstirii dedicat ctitorului sãu, Pamfil
ªeicaru, iar în 1996 s-a încheiat
construcþia clopotniþei. Spaþiile de cazare
au fost extinse cu o clãdire nouã în anul
2000.
Hramul mãnãstirii este Adormirea
Sfintei Ana ºi se prãznuieºte la 25 iulie.

„Pamfil
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Muzeul memorial
„Pamfil ªeicaru”

În Editura Victor Frunzã,
fondatã în exil în 1982, o editurã
particularã cu tradiþie (Intrarea
General Ipãtescu 5, sec. 2.
024059. Bucureºti. Tel./fax:
2 1 0 0 4 3 5 .
e - m a i l :
edituravf@pcnet.ro), au apãrut:

Muzeul
dedicat ctito
fost realizat
anul 1995, î
etape. La b
documente
cãrþi, ziare º
ce i-au ap
Pamfil ªeic
fiind puse
mãnãstirii o
cãtre Muzeu
României di
care în 1994
prima expoz
ziarist ºi om de culturã, la împlinirea unui veac d
natele sunt prezentate respectând cronolog
lui Pamfil ªeicaru (1894-1980), spaþii mai ample
i sale la Primul Rãzboi Mondial, activitãþi
-o ca director ºi proprietar al ziarului „C
memorialelor dedicate eroilor cãzuþi pe câmpul
Muzeul mãnãstirii,
dedicat ctitorului sãu, a
fost realizat începând cu
anul 1995, în mai multe
etape. La baza sa stau
documente fotografice,
cãrþi, ziare ºi alte obiecte
ce i-au aparþinut lui
Pamfil ªeicaru, acestea
fiind puse la dispoziþia
mãnãstirii orºovene de
cãtre Muzeul Naþional al
României din Bucureºti,
Orşova
care în 1994 a organizat
prima expoziþie dedicatã
ilustrului ziarist ºi om de culturã, la împlinirea unui veac de la naºterea
sa. Exponatele sunt prezentate respectând cronologia vieþii ºi
activitãþii lui Pamfil ªeicaru (1894-1980), spaþii mai ample fiind alocate
participãrii sale la Primul Rãzboi Mondial, activitãþii pe care a
desfãºurat-o ca director ºi proprietar al ziarului „Curentul” ºi
construirii memorialelor dedicate eroilor cãzuþi pe câmpul de onoare în
anii Primului Rãzboi Mondial, mai cu seamã mãnãstirii de la Orºova.
Printre exponate se numãrã mai multe unicate, obiecte ce i-au
aparþinut lui Pamfil ªeicaru ºi masca sa mortuarã.
Muzeul este permanent vizitat de majoritatea celor care urcã la
mãnãstire pentru a se închina, gãzduind ºi unele activitãþi culturale
specifice. De asemenea, el îºi continuã dezvoltarea prin noi donaþii piese legate de viaþa ºi opera ctitorului mãnãstirii, a istoriei ºi
activitãþii acelui sfânt locaº, pentru a fi o oglindã a vieþii spirituale a
istoriei bisericii ortodoxe din acest colþ de þarã.

(Texte ºi fotografii extrase de pe pliantul editat sub îngrijirea prea
cuvioasei mãicuþe Justina, stareþa Mãnãstirii „Sfânta Ana”).

Volum apărut
în anul 2004,
în Seria: Document.
Ediţie şi prefaţă de
Mircea şi Sergiu
Coloşenco.

PAMFIL ªEICARU, Scrieri. Vol. 1.
Din cuprins: Biografie ºi activitate
gãzetãreascã, Cazul Iuliu Maniu - Cazul
României, Iuliu Maniu, Textele militantului
politic, Scriitorii români ºi comunismul
românesc. (254 p.)
Vol.2. Din Cuprins: Patru capitole
dintr-o carte neterminatã, consacratã papei
Ioan Paul al II-lea (O primã breºã în partajul
de la Yalta); un text vizionar privind viitorul
României în Uniunea Europeanã (Uniunea
europeanã, marea, unica speranþã ºi
certitudine a statelor predate la Teheran ºi
Yalta tutoratului politic ºi economic al Rusiei
Sovietice); de asemenea, un text documentar
despre aventurile nocturne ale regelui Carol
al II-lea (Ofiþerul cu bereta bascã). (300 p.)
Vol. 3. Între 1950-1952, Pamfil ªeicaru
a editat prin interpuºi, la Paris, gazeta
Chemarea. Din aceastã publicaþie, volumul
reproduce ciclurile: Constituþia ºi partidele ºi
Duºmanul natural. Cele douã cicluri
reprezintã de fapt cea dintâi istorie politicã
a României moderne de la Alexandru Ioan
Cuza pânã la instaurarea comunismului.
(325 p.)
PA M F I L ª E I CA RU, I s t o r i a
Partidelor Naþional, Þãrãnist ºi
Naþional-Þãrãnist. O carte de istorie ºi de
culturã politicã ºi nicidecum de partizanat,
cum s-ar putea crede dupã titlu (conþine ºi
pagini de criticã violentã la adresa unor
personaje, astãzi istorice, inclusiv a regelui
Carol al II-lea). (468 p.)
VICTOR FRUNZÃ, Destinul unui
condamnat la moarte - Pamfil ªeicaru.
Pentru prima datã, dupã mai mult de
cincizeci de ani de tãcere ºi interdicþii, se
spune adevãrul ºi este înfãþiºatã viaþa celui
mai important ziarist al secolului XX, redus
pânã astãzi doar la o invectivã înjositoare ºi
descalificantã. „Romanul” biografic ce i se
consacrã este deopotrivã o aprofundare a
vieþii sale, din momentul pãrãsirii þãrii, la 9
august 1944, pânã în ultima sa zi, 21
octombrie 1980, dar ºi rememorãri din
epocile anterioare. (462 p.)
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Liviu Poenaru

Care este data de naºtere a lui Eminescu?
În anul 1932, George Cãlinescu, referitor la data naºterii Poetului
Naþional, avea sã concluzioneze: „Numai în baza actelor ce le avem, nu ne
vom putea niciodatã hotãrî, pentru o datã sau pentru alta (1849, 1850 n.n.) (...) Bunul simþ (s.n.) ne cere ca sã pãstrãm ca datã de naºtere ziua
de 15 ianuarie 1850” („Viaþa lui Mihai Eminescu”, EPL, 1996, p.39).
De la „bunul simþ” al criticului, de ce nu am recurge ºi noi la „bunul
simþ” al documentului.
ªtim cã primul argument se referã la acea notaþie a tatãlui, la
naºterea lui Mihail: „Astãzi, 20 decembrie 1849, la patru ceasuri ºi
cincisprezece minute evropeneºti s-a nãscut fiul nostru Mihail”. Al doilea
argument, notaþia din registrul „Junimii” (1877): „Mihail Eminescu, 20
decembrie”.
În matricola Bisericii din Botoºani, data naºterii este 15 ianuarie
1850, cu botezul la 21 ianuarie 1850 (!), (G. Cãlinescu, op.cit., p.36). Victor
Crãciun susþine zisele lui Cãlinescu, pe ideea cã, în perioada 20-23
decembrie 1849, blocat de zãpezi, cãminarul ar fi rãmas la Iaºi, cu treburi,
ºi cã, deci, nu putea sã fie prezent la Ipoteºti, sã facã acea însemnare”
(Eminescu, Data naºterii, în „Eminesciana - 145”, 1995). Suntem de
acord, a fost plecat, la ora naºterii poetului, dar nu putea sã afle ora
respectivã de la soþie ºi de la cei ce au fost în jurul ei, în acel important
moment al vieþii ei, venirea pe lume a celui de al ºaptelea copil, care, ea nu
ºtia, putea sã fie un geniu sau cretin. Dumnezeu l-a „declarat” Fiul sãu,
Luceafãrul Poeziei Româneºti!
Cãlinescu avea, totuºi, sã accepte ideea notaþiilor lui Eminovici-tatãl,
cum cã: „Eminovici ºtia mai bine decât popa, când i se nãscuserã copiii, cã
þinea rãboj de ei ºi înscrisese, negru pe alb, zicând: «astãzi, ziua, ceasul ºi
minutele naºterii»”. ªi apoi, de ce a fost botezat la o sãptãmânã, dacã se
nãscuse pe 15 ianuarie?
La aceste întrebãri voi încerca a rãspunde, mai întâi, prin calculul
numerologic*, metoda constând în înmulþirea anului naºterii, cu ziua ºi
luna: 1850 x 15.01 = 2776850, luând în calcul un compas de 10 ani,
Eminescu trebuia sã vieþuiascã 70 de ani (graficul I). Reluãm calculul, cu
datele furnizate de tatãl sãu ºi chiar de el: 1849 x 20.12 = 3720/1234, 40 de
ani ºi dacã privim graficul (II) observãm faptul cã declinul pe axa vieþii se
accentueazã, de prin 1877, când avea sã vinã la „Timpul”, în Bucureºti,
moment în care „viaþa ºi activitãþile lui s-au dezordonat de tot” (vezi, O.
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Minar, Cum a iubit Eminescu?, Ed. Lumina,
nr. 22-23, p.72), intrând într-o cãdere liberã
de 10 ani! În anul 1885, poetul îi scria
Veronicãi: „Tu trebuie sã-þi închipui astãzi,
sub figura mea, un om foarte obosit (...). În
opt ani, de când
m-am întors în
România, decepþiune a urmat la
decepþiune ºi mã simt atât de bãtrân, atât
de obosit, încât degeaba pun mâna pe
condei, sã încerc a scrie ceva (...). Aºtept
telegramele Havas ca sã scriu, iar sã scriu
de meserie, scrie-mi-ar numele pe
mormânt ºi n-aº mai fi ajuns sã trãiesc”
(Al. Vlahuþã, Din goana vieþii, vol. III,
p.79/80). Iatã, confirmarea cãderii libere
fizice ºi psihice, în care se afla...
Revin la ceea ce s-a întâmplat în
perioada naºterii nativului Mihail, privind
graficul bioritmic, din care trebuie sã
înþelegem graba cu care avea sã fie declarat
botezul. Din 24 decembrie 1849, copilul se
afla în negativ fizic, pânã pe 4 ianuarie
(graficul III), o perioadã cu iarnã grea.
Revenirea pe bioritm fizic, sunt sigur, l-a
determinat pe tatã sã-l ia pe naº ºi sã facã
drumul Botoºanilor, spre înregistrarea ºi
încreºtinarea copilului. Nu accept ideea cã
acest copil, într-o stare fizicã precarã, a fost
dus de la Ipoteºti la Botoºani! O susþine ºi
G. Cãlinescu (p.36) cum cã mama este
semnatã, în acel act dublu, de naºtere ºi
botez, în fals (!). Nu ºtiu dacã cineva a
încercat sã afle de nu cumva Mihail a fost
botezat la Ipoteºti? Sau deloc!
* vezi, Liviu Poenaru, Eminescu sub
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Vasile Turculescu

Cum se juca Lucy?
În general se considerã, ºi pe drept cuvânt, cã
ghicitorile, enigmele, cimiliturile au o strãveche existenþã,
încã din antichitate. ªi se dau ca exemple apariþia scrierii
hieroglifice în Egipt ºi scrierea cuneiformã din
Mesopotamia, situatã cam spre sfârºitul mileniului 4 î.
Hr., aceste scrieri pãrând adevãrate rebusuri ºi
criptografii cu care suntem atât de obiºnuiþi astãzi. Dintr-o
fireascã nevoie de datare în timp, se recurge la exemplele
de mai sus. Dar ar fi o mare greºealã sã se creadã cã
înainte de aceste scrieri n-au putut sã existe ºi sã circule
oral o mulþime de ghicitori ºi enigme ale tuturor
popoarelor. În acest caz se naºte întrebarea: cât de vechi ar
putea sã fie asemenea creaþii orale ºi dacã nu este de-a
dreptul descurajant sã ne punem o asemenea întrebare la
care nu se poate rãspunde?
Pãrerea mea este cã asemenea producþii au
însoþit pe om de-a lungul întregii sale existenþe. Cu o
asemenea ipotezã, mai mult o ficþiune rebusistã, ne putem
apropia totuºi mai convingãtor de ideea tulburãtoare a
simbiozei de mai sus. În acest scop vom porni de la
urmãtorul fapt real.
În luna noiembrie 1974 este descoperit în deºertul
Afar din Ethiopia, cel mai complet schelet de hominid gãsit
vreodatã.
Oamenii de ºtiinþã au început, de îndatã, studii de
cercetare a acestui schelet. Au stabilit astfel cã era vorba

de o femeie, cã era înaltã de un metru, cã avea mersul
biped, cã, probabil, s-a înecat în lacul ce acoperea
depresiunea etc.
Paleontologii care au descoperit-o au numit-o Lucy,
dupã melodia „Lucy in the sky with Diamonds” (Lucy în
cerul cu diamante) de Beatles, pe care o ascultau la
megafonul din tabãrã. S-a apreciat vechimea lui Lucy la 3
milioane de ani, vârstã împinsã ulterior la 3,6 milioane de
ani pe baza datãrii cu potasiu/argon. („În cãutarea
primului strãmoº al omului”, în revista „Magazin”, nr.46,
12 nov. 1988, p.8).
Þinând seama cã puii tuturor vietãþilor au o înnãscutã
tendinþã spre joacã, ne putem întreba, în mod firesc, cum
se va fi jucat Lucy sau alþi copii de pe vremea ei, având în
vedere cã erau oameni în devenire?
Este foarte posibil ca, în joacã, unul dintre aceºti copii
sã se fi ascuns dupã un pom ºi ceilalþi sã-l caute.
Imaginaþi-vã, aºadar, „un joc de-a v-aþi ascunselea” chiar în
forma lui cea mai rudimentarã. Acesta are însã toate
caracteristicile unei ghicitori, de la care se poate tinde ºi
spre alte forme. Sau un copil va fi luat o piatrã într-un
pumn ºi-l va fi „întrebat” pe celãlalt copil „în ce mânã þine
piatra”. O joacã spontanã, o joacã nevinovatã, dar o joacã
ce va duce, în timp, pânã la rebusurile noastre de azi.
Iatã de ce putem considera pe Lucy drept „prima
rebusistã a preistoriei”! Iar ficþiunea pe care v-am propus-

Alexandre Dumas-tatãl, la Ploieºti
Horia Dobran ºi Dumitru Nedelea
La Ploieºti în ziua de 26 mai
1858, ploua cu gãleata. Totuºi,
diligenþa cu patru cai a sosit la timp
de la Braºov ºi a tras, ca de obicei, la
„Hotelul din Bucarest” de pe Calea
romanã. Aproape 100 de persoane
aºteptau diligenþa. Niciodatã, în
salonul rezervat pentru „soarele” nu
se întâlniserã oameni atât de diferiþi:
consulul Franþei la Bucureºti, actorii
unei trupe în turneu, prefectul, douã
tarafuri de lãutari, profesori,
judecãtori, cârciumari, guvernante,
domniºoare de pension etc.
Dupã ce diligenþa opri în faþa
intrãrii „de onoare” sãri din ea un soi
de uriaº, cântãrind 180 de ocale, cu
un pãr ca de negru, îmbrãcat
excentric, într-o redingotã în carouri
ºi care, cu o voce rãguºitã, reuºi sã
captiveze imediat pe cei ce-l aºteptau
de mai bine de douã ore.
Era Alexandre Dumas - tatãl,
celebrul autor francez a 25 de volume

de drame ºi a 250 de romane, care, în
drum spre Rusia, fãcea un popas în
Ploieºti, pentru a schimba diligenþa.
Mai târziu, când avea sã publice
la Paris relatãrile sale din lunga
cãlãtorie în Rusia, unde a vizitat

Petersburgul, Nijni - Novgorod,
Moscova ºi Caucazul, scriitorul va
povesti fraþilor Goncourt o serie de
întâmplãri care l-au fãcut sã întârzie 3
zile la Ploieºti.
Întregite cu unele izvoare locale,
vom povesti ºi noi, pe scurt, pãþaniile
lui Alexandre Dumas în oraºul
nostru.
Prima zi de întârziere s-a datorat
unui afiº pe care scriitorul l-a vãzut în
momentul când domnul Braun,
antreprenorul hotelului, trecea în
registrul vizitat de agie (poliþie)
identitatea pasagerului: Alexandre
Dumas, nãscut la 24 iulie 1802, la
Villers-Cotterèts în Franþa, 33 Rue
Trois-Frères.
Afiºul cu pricina anunþa cã trupa
de la Teatrul mare din Bucureºti, sub
conducerea lui Matei Millo, va juca în
grãdina hotelului piesele „Kean” ºi
„Don Juan de Marama”, de Alexandre
Dumas - tatãl.
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În ziua aceea, din cauza ploii,
spectacolul s-a amânat. Alexandre
Dumas, fiind curios sã vadã cum i
se joacã piesele în îndepãrtata
Valachie, ºi-a amânat plecarea.
A doua zi, alãturi de un
numeros public, el a aplaudat jocul
excelent al trupei lui Matei Millo.
Dupã spectacol, Dumas, fire
generoasã, a dat o masã copioasã
în cinstea actorilor, la care a invitat
ºi pe artiºtii din trupa lui Fany
Tardini-Vlãdiceanu din Galaþi, ce
se aflau în trecere prin Ploieºti. A
aflat, cu o deosebitã plãcere, cã
scrierile sale sunt citite în Þãrile
Române cu aceeaºi pasiune ca ºi în
Franþa. (Al. Pelimon în 1853
tradusese „Cei trei muºchetari”,
iar G. Baronzi a dat, în 1857, prima
traducere a „Contelui de MonteCristo” ºi a romanului „Cei
patruzeci ºi cinci”).
În ziua urmãtoare, Dumas nu
a mai putut prinde diligenþa pentru
Focºani, deoarece a întârziat peste
mãsurã la recepþia ce s-a dat în
cinstea sa, în casele lui Ivanciu
Nedelcovici, din piaþa bãcanilor
(actuala piaþã Cuza). Aici s-a
încurcat la o masã de „ecartè” (joc
de cãrþi care se disputã între douã
persoane) cu bogatul bãcan Toma
Taciu. Pe la patru dimineaþa,
Dumas, care fãcea cãrþile, era la al
zecelea tur ºi câºtigase o sumã
foarte mare: 80.000 de franci!
Toma Taciu reluã cãrþile ºi
ceru o revanºã de 80.000 de franci,
dintr-o datã.
Dumas, totdeauna mânã
spartã, avea o mare nevoie de bani.
De aceea adoptã o poziþie prudentã
ºi oferi o revanºã maximã de
70.000 de franci.
Se dãdurã cãrþile. Dumas
pierdu ºi pentru cã nu voia sã riºte
ºi cei 10.000 de franci cu care mai
era în câºtig, fãcu ceea ce se numea
î n a r g o u l c a r t o fa r i l o r,
„charlemagne” (retragerea bruscã
din joc dupã ce ai câºtigat, fãrã a
acorda revanºa).
Dimineaþa, când s-a întors la
hotel, Dumas fu întâmpinat de
ceasornicarul Costache
Herjenescu, un renumit vânãtor,
grefierul C. T. Grigorescu, vestit
cunoscãtor de vinuri, ºi Dima
Tudorache, cel mai bun staroste al

unui taraf de lãutari. L-au invitat la
un „chiulhan” vânãtoresc, la o
cramã din „Valea Cãlugãrului”
(Valea Cãlugãreascã). Necãjit de
„C h a rl e m a g n e - u l ” n u p r e a
onorabil, fãcut de Nedelcovici,
romancierul acceptã cu plãcere
invitaþia, socotind cã la cramã îi va
trece indispoziþia.
Din nou îºi amânã plecarea.
„Chiulhanul” începu pe la
prânz, cu un cãprior gãtit
vânãtoreºte, cu 100 de pui fripþi la
jãratec ºi cu o cratiþã uriaºã de
sarmale ºi mãmãliguþã caldã.
Cei 80 de participanþi la ospãþ,
admiratori fideli ai lui D'Artagnan,
Athos, Porthos ºi Aramis se
încãlzeau cu 200 de sticle de
feteascã neagrã, în timp ce se aflau
la rãcoare alte 150 de sticle cu vin
alb ºi se puneau la gheaþã 100 de
sticle cu ºampanie, plãtite de
Dumas.
Dima Tudorache, îmbrãcat în
anteriu de mohair ºi încins cu brâu
lãutãresc de atlaz, cânta cu taraful
sãu fel de fel de cântece de pahar,
þigãneºti ºi ursãreºti.
Aproape de miezul nopþii,
când petrecerea era în toi, Dumas
se ridicã de la masã ºi-l rugã pe
Herjenescu sã-i spunã ce orã este.
Ceasornicarul, dorind sã-l reþinã, îi
rãspunsese cã nu are ceas. Atunci
romancierul scoase din buzunarul
jiletcei ceasul sãu ºi îl dãdu lui
Herjescu, spunându-i:
- Domnule, iatã ce cãutaþi.
- Frumos ceas, de cine-i fãcut?
- De Leroy.
- Cine-i Leroy?
- Unul din cei mai renumiþi
confraþi ai dumneavoastrã.
- De câte ori trebuie sã fie
întors pe sãptãmânã?
- O datã.
- Dimineaþa sau seara? întrebã
cu tâlc Herjenescu.
- Cum doriþi, totuºi e mai bine
sã-l întoarceþi dimineaþa.
- De ce?
- Pentru cã seara sunteþi beat,
domnule Herjenescu ºi puteþi rupe
arcul - rãspunse tot cu tâlc
franþuzul.
ªi de atunci, datoritã lui
Alexandre Dumas - tatãl, a rãmas
obiceiul la Ploieºti ca ceasornicarii
sã recomande clienþilor sã întoarcã

Sanda Sfichi

Constanþa Apetroaie
Spre Astralia
Constanþa Apetroaie este o poetã
autenticã. Ea transcende spre lãuntrul
fiinþei, unde omul se af lã în
multidimensiunea sa. ªi cum Iubirea
vine în om ca niºte lacrimi ce îºi cer
dreptatea, cum este luptãtoarea ce cu
Pãmântul în spate urcã Muntele
Înstelãrii Adevãrului spre a se regãsi, în
cartea „Spre Astralia”, poeta ajunge sã
se unifice, prin Iubire, cu starea
arhetipalã a omului din lumini.
În versurile „Inima mea/ bate cu
silabele/ Începutului de luminã”, poeta
nu se poate referi decât la silaba sacrã,
sunetul primordial al creaþiei, mantra,
verbul încãrcat cu putere ce aduce prin
ochiul inimii viziunea prezenþei
lãuntrice a divinului.
Se identificã „în rugãciune cu cetele
îngereºti, iar sufletul ei pleacã din casa
steagului impietãrii. Lacrima îi
înfloreºte în cântec, iar cântecul în
vers”.
Constanþa Apetroaie îºi exprimã
trãirea ca într-o succesiune de lieduri ce
curg în catifeaua revelaþiei. Primeºte din
veºnicia Sineului crochiuri de
beatitudine ºi aceasta prin smerenie,
prin depãºirea limitelor materiale, a
dorinþelor ºi a patimilor, prin
neatingere. „Vreau sã fiu/ Dupã cum mã
smereºti/ Cântecul/ Icoanei ce-mi eºti”.
Întreaga ei viaþã ºi operã a fost un
zbucium, o suferinþã, din care însã se
nasc mãrgãritare de înþelesuri, cascada
iluminãrii.
Când îºi autoconºtientizeazã
Golgota Iniþierii Pãmântene, scrie:
„Doamne/ nici n-am ºtiut/ ce sãmânþã ai
semãnat în ogorul meu,/ Iar eu l-am
lãsat în paraginã/ Pentru lucruri
deºarte”.
Pe Constanþa „Universul o trãieºte,
aºteptarea o face luminã, cuvânt”,
suspinul o face nouã.
Prin aceastã carte, ea are o aleasã
trãire spiritualã; lumina este în explozie,
cântecul îi îneacã zãrile, ºi în dar
primeºte zestrea sferelor...
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Mapamondul lui Fra Mauro
Gheorghe Clapa
Amplasarea spaþiului dintre Marea Neagrã, Dunãre ºi nord
de Carpaþi era cunoscut ºi din reprezentãrile geografice ale
timpului: planisfera executatã la 1309 de Giovani da Carignane,
hãrþile din 1311, 1313 ºi 1318 ale lui Pietro Vesconte, a lui
Angelino Dulcarte (Catalan) din 1339 dupã harta lumii din 1325
a lui Angelino Dulcarte ºi aceea maritimã a lui Bartholomaeus
de Pareto datatã 1445, unde conturul Europei apare exact,
Dunãrea fiind prezentatã cu ºase guri, Atlasul catalan din 1375,
precum ºi Codex Latinus Parisinus probabil elaborat la 1396 ºi
transferat în 1688 la Bibliothèque Nationale din Paris din
biblioteca Seraiului de la Istanbul.
Il Mappamonde di Fra Maure Camaldolese, documentul
cartografic italian de maximã valoare a secolului al XV-lea în
care figureazã ºi Bârladul datoritã diametrului sãu orizontal de
1,96 m ºi numai de 1,93 pe cel vertical are un contur puþin
eliptic, fiind înscris într-un pãtrat cu latura de circa 2,23 m. În
cele patru colþuri libere create prin amplasarea planisferei în
pãtrat, sunt reprezentate elemente geografice, cosmografice ºi
texte referitoare la ele. Este executat pe pergament în culori,
neavând nici scarã ºi nici vreun semn care sã indice direcþia sau
roza vânturilor, punctele cardinale putându-se citi pe
circumferinþã.
Mapamondul a fost realizat întru preamãrirea Ilustrissimei
Signorii a Veneþiei, de cãlugãrul Fra Mauro Camaldolese, spre
sfârºitul vieþii sale (1448-1459), dar terminat în 1460 dupã
decesul sãu, deoarece toate informaþiile acestea surveniserã
înainte de 20 octombrie 1459, fapt confirmat ºi de registrul
abatelui Maffeo Gherardi care menþiona: „copiile
Mapamondului ºi ale desenelor ºi scrierilor lui Fra Mauro
fuseserã depozitate într-o ladã încuiatã”.
Anul 1448 nu reprezintã în mod cert data când Fra Mauro a
început sã lucreze acest mapamond, ci doar momentul general
de când au început a se întocmi mapamonduri. Acestui învãþat
cãlugãr, regele Alfonse al V-lea îi comandase anterior un alt
mapamond ce îi fusese trimis suveranului la începutul lui 1459,
dar despre care nu se mai ºtie nimic. Anul 1448 poate fi socotit
ca punct de plecare în alcãtuirea de planigloburi, deoarece,
atunci au început sã aparã în registrele mãnãstirii cheltuieli
pentru procurarea de culori, foiþã de aur º.a. Mapamondul aflat
în biblioteca Marciana se terminã la 1460. Pe dosul
pergamentului existã urmãtoarea însemnare: „MCCCCLX în
ziua de XXVI august s-a terminat aceastã lucrare”.
Fra Mauro a fost veneþian, cãlugãr al ordinului camaldoles
de la mãnãstirea San Michele di Murano, iar o medalie
contemporanã lui, ori puþin mai târzie, îi reproduce efigia având
inscripþia „Frater Maurus (Sanctis) Michaelis Muranensis de
Venetiis ordinis Camaldulensis chosmographus incomparabilis”.
Tot la 1448 apãruse ºi un alt mapamond, opera cartografului
Andrea Bianco din Veneþia, care încã din 1436 executase un
atlas nautic cu zece hãrþi în acelaºi oraº ºi cã mai apãruse ºi un
alt colaborator al lui Fra Mauro: Francesco da Chorso, se poate
deduce asemenea pãrerii lui Roberto Almagià cã la San Michele
di Murano ar fi existat un atelier cartografic a lui Fra Mauro,
sau sub directa lui supraveghere. Din acest atelier ar mai fi
rezultat ºi o altã hartã asemãnãtoare Mapamondului, ce se
pãstreazã în Biblioteca Apostolicã a Vaticanului.
Mapamondul lui Fra Mauro ºi-a gãsit locul în biserica San
Michele la Murano fiind ulterior aºezat, pânã la jumãtatea
secolului al XVI-lea, într-un dulap dintr-o încãpere din
apropierea corului, denumit de atunci a „Mapamondului”, iar de
aici transportat la 20 decembrie 1655 în biblioteca bisericii,

unde rãmâne 150 ani. Bibliotecarul Marcianei, Jacoppo Moreli,
îl redescoperã la 20 august 1790, descriindu-l astfel: „Fra Mauro
Camaldolese. Planisferã desenatã ºi pictatã în diverse culori pe
pergament, latã de opt picioare ºi opt uncii, operã faimoasã din
secolul al XV-lea aºezat deasupra uºii bibliotecii”. El propune
mutarea Mapamondului în 1807 la biblioteca Marciana din
Veneþia din cauza pericolului confiscãrii bunurilor culturale ale
bibliotecilor mãnãstireºti de cãtre puterea napoleonianã. Aºezat
în sala Sansovino în mai-iunie 1811, este mutat dupã un an
împreunã cu întreaga bibliotecã la palatul ducal gãsindu-ºi locul
în sala Marelui Consiliu, iar apoi transferat împreunã cu alte
importante piese cartografice în altã salã destinatã drept sediu
Muzeului de Arheologie.
Muzeul va fi separat de Biblioteca Marciana la 1882,
Mapamondul fiind lãsat în custodia Muzeului care ulterior, la
1905, refuzã a-l restitui bibliotecii deºi acesteia i se repartizase
un nou sediu. În 1924, Mapamondul este reintegrat colecþiilor
Marcianei împreunã cu presupusul bust de piatrã contemporan
al lui Fra Mauro care fusese distins cu titlul de „Cosmographus
incomparabilis”. Pe aceastã planisferã desenul apare invers, dar
scrisul rãmâne normal de la stânga la dreapta. Dunãrea curge de
la dreapta la stânga, iar Valachia este plasatã în sudul ei, iar
poziþia polilor este inversatã. Mapamondul are legende
explicative, unele lungi, din grafia lor putându-se deduce cã au
fost scrise de cel puþin douã mâini, aparþinând probabil unor
colaboratori.
Tullia Gasparini Leporace a descoperit cã unele legende au
fost scrise pe fâºii de pergament care s-au lipit fie pe fondul liber,
fie pe cel desenat al Mapamondului, iar uneori chiar peste alte
înscrisuri iniþiale denotând intenþia de corecturã a acestora.
Dupã decesul lui Fra Mauro au fost gãsite unele desene ºi note
ce-i aparþinuserã. O hartã ce se aflã în biblioteca Apostolicã a
Vaticanului are multe asemãnãri dar ºi deosebiri cu
Mapamondul. Ambele sunt invers orientate, modul de aºezare ºi
nomenclatura localitãþilor coincid, iar conþinutul a 20 de legende
este identic. Fra Mauro ar fi folosit aceastã hartã, sau una
asemãnãtoare ºi pe care a completat-o cu date noi. Cãlugãrul
cartograf s-ar fi inspirat ºi din alte surse: o hartã foarte
frumoasã ºi veche ºi un mapamond adus de Marco Polo din
China. S-a ajuns la concluzia cum cã Fra Mauro a folosit
mapamondul lui Marco Polo.
Este puþin probabil, crede Roberto Almagià, ca Marco Polo
sã fie adus hãrþi, sau sã-ºi fi notat, dacã ar fi avut hãrþi,
localitãþile vizitate. În Mapamondul lui Fra Mauro (1460) sunt
elemente de provenienþã polianã, dar cã ele provin din opera
scrisã a lui Marco Polo. Fra Mauro culegea ºi folosea toate
resursele de informare vrednice de a fi luate în seamã.
Posibilitãþile de documentare i-a permis menþionarea Vlahilor ºi
a þinuturilor în care este cuprins ºi Bârladul în Mapamond.
Despre plaiurile noastre se ºtiau destule spre a putea figura în
contextul continentului european, datoritã luptei pentru
stãvilirea expansiunii otomane, iar apoi fiindcã interesele
Sfântului Scaun privind infiltrarea ºi rãspândirea
catolicismului. Li se mai adãugau relaþiile prilejuite de
schimburile economice ºi informaþiile diverºilor cãlãtori,
negustori, militari, agenþi diplomatici, misionari, la care se
adaugã hãrþile ºi portulanele.
Bilago (Bârladul) este menþionat în cel mai valoros
document cartografic veneþian al secolului al XV-lea MAPAMONDUL LUI FRA MAURO.
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De la extaz la... disperare
Alexandru Mãnãstireanu

Sfârºit de an ºcolar 1930-1931 la ªcoala Normalã de
bãieþi din Bârlad. Obþinusem acel neaºteptat ºi nesperat
premiu I pe clasã ºi pe ºcoalã, finalizat cu felicitãri ºi
multe strângeri de mânã în sala de festivitãþi a ºcolii.
Uluiþi, istoviþi de emoþii ºi moleºiþi de cãldura sufocantã
inerentã unei mari aglomeraþii, eu ºi inimosul meu tatã
aproape cã nu mai ºtiam ce e cu noi. Ne-am revenit cu o
gurã de aer proaspãt la una din ferestrele deschise pe un
lung coridor în timp ce tata rostea marea promisiune cã
va face orice pentru a-mi atinge visul de a fi învãþãtor.
Tãcuþi ºi liniºtiþi ne-am îndreptat spre locul unde cãruþa
cu cei doi plãvani ai tatei ne aºtepta... gata de întoarcere
spre Priponeºti, la casa noastrã.
Mare bucurie acasã, unde mama ºi fraþii ne aºteptau.
Îmbrãþiºãri ºi sãrutãri, cuvinte de alint ºi dragoste într-o
casã în care orice bucurie era perceputã ca o rarã stare de
fericire.
Începând cu ziua urmãtoare, eu, fericitul, am intrat
în programul obiºnuit de muncã în gospodãria noastrã,
pentru ca în septembrie sã pot pleca la ºcoalã cu bani de
taxã ºcolarã ºi cãrþile necesare în noul an ºcolar. Tot
timpul ºcolaritãþii mele am folosit manuale vechi
cumpãrate la jumãtate de preþ ºi revândute apoi în anul
urmãtor. Era o mare economie ce realizam la fiecare
început de an ºcolar. Aveam conºcolari atât din satul meu,
cât ºi din satele vecine încât marea mea reuºitã n-a rãmas
un secret ceea ce mi-a creat o atmosferã specialã
situându-mã în fruntea ºcolarimii satului. Vedeam în
jurul meu semne de preþuire a celor pe care îi întâlneam.
Într-o duminicã, pe searã, pe când mã deplasam în
partea de sud a satului, am trecut prin faþa casei fostului
meu director al ºcolii, ªtefan D. Baºtã, care stãtea de
vorbã cu unul din fraþii sãi, colonel în armata românã.
Îmbrãcat corect în uniforma ºcolarã pe care o purtam cu
drag, trec prin faþa lor, cu pas sprinten, salut cu respect
ºi-mi vãd de drum.
Sunt invitat sã mã opresc pentru un schimb de vorbe.
Directorul nu pridideºte a mã lãuda cãtre fratele lui
pentru reuºita mea, fapt ce a impresionat deosebit pe
colonel, încât acesta, dupã un moment de gândire mã
întreabã dacã n-aº fi dispus sã trec de la ºcoala normalã la
liceul militar din Iaºi. Surprins de aceastã propunere ezit
câteva clipe, apoi rãspund sfios cã eu abia fac faþã la
ºcoala normalã, încât nu cred cã pot rezista la un
asemenea liceu. Colonelul îmi spune cã, dacã accept
transferul, nu voi avea nevoie decât de douã lucruri, ºi
anume: sã învãþ tot atât de bine ca ºi pânã acum ºi sã mã
încadrez în disciplina militarã. Stau puþin în cumpãnã...
ispita era foarte mare... chibzuiesc ºi rãspund cã nu am
curajul sã fac acest pas, cã nu doresc sã mã fac ofiþer,
deoarece visul meu e cu totul altul... Mi-e greu sã mã vãd,
o viaþã întreagã, acþionând la ordin, aºa cum cere viaþa de
ofiþer.
Interlocutorul meu nu cedeazã ºi-mi spune cã, dacã
mã mai gândesc ºi mã hotãrãsc sã fac pasul propus de el,

sã mã adresez fratelui sãu - de faþã - ºi el îi va comunica
hotãrârea mea, iar transferul se va face imediat.
I-am promis cã mã voi mai gândi ºi-i voi da un
rãspuns... dar, n-am avut curajul sã fac pasul cerut.
Tot cam în acea perioadã, preotul din Priponeºti îl
determinã pe tata sã mã convingã sã trec la seminarul din
Huºi, unde avea un fost coleg ca subdirector ºi cã uºor pot
obþine transferul de la normalã la seminar. Oricât a dorit
tata sã trec la seminar, eu am rãmas neclintit în
hotãrârea mea. Preotul ºi-a închipuit cã, ceea ce n-a reuºit
tata, va reuºi el sã mã convingã. Cum frecventam regulat
biserica, într-o duminicã, pe când se dãdea anafora,
preotul mã roagã sã rãmân la urmã... Am priceput ce voia
ºi dupã sfârºitul slujbei, alãturi de preot, strãbat distanþa
pânã la casa lui într-o discuþie pe tema preoþiei ºi a
trecerii mele la seminar. I-am rãspuns cã nu vreau sã
schimb ºcoala ºi viitoarea profesie. Argumente peste
argumente aduse de preot nu-mi pot schimba alegerea. În
ultima instanþã îi rãspund în felul urmãtor: „Pãrinte, mai
gândesc cã misiunea preotului e sacrã ºi de mare
rãspundere în faþa lumii ºi a lui Dumnezeu. Ca simplu
mirean pot avea o ºansã în faþa lui Dumnezeu în caz cã
greºesc, aceea cã
n-am ºtiut sã deosebesc binele de
rãu ºi voi fi iertat, dar ca preot, nu mai pot invoca aceeaºi
scuzã”. Tãcere din partea amândurora... Tocmai
ajungeam la casa preotului. La despãrþire, preotul îmi
spune sã mã mai gândesc ºi sã-i dau rãspunsul mai târziu.
Rãspunsul meu fusese deja dat.
Am rãmas la locul meu ºi n-am regretat niciodatã cã
n-am ajuns preot, deºi, dacã aº fi fost preot, cred cã aº fi
fost unul bun.
Vacanþa de varã ia sfârºit ºi la 15 septembrie iatã-mã
la ºcoalã în clasa a III-a. Cu puþinii bani pe care i-am avut,
am dat o parte din suma cuvenitã pentru taxa ºcolarã, am
dus partea de alimente cerute fiecãrui elev ºi pornesc din
plin ºi cu drag în noul an ºcolar. Totul mergea strunã.
Eram acum ºcolar mare ºi prinsesem temeinic
deprinderea de a învãþa din ce în ce mai bine.
Învãþam cu spor, eram sãnãtos ca un adevãrat vlãstar
de þãran, cãlit în munca fizicã din timpul verii ºi eram
bronzat ca un harap, de parcã toatã vara m-aº fi prãjit la
soare pe malul mãrii... Eram la vremea aceea un adevãrat
ºcolar fericit. Era pe la jumãtatea lui octombrie 1931 ºi ne
aflam în miezul crizei economice.
ªcoala se confrunta cu nevoia de bani ºi era greu sã
facã faþã desfãºurãrii normale a activitãþii. Se apeleazã la
elevi sã-ºi plãteascã taxa de ºcolarizare. Pânã la acea
datã, în fiecare sâmbãtã dupã orele de curs, se fãceau
liste lungi cu elevi ce trebuiau sã aducã bani. Mi-a venit ºi
mie rândul sã plec dupã bani acasã, la pãrinþi. Dupã masa
de prânz, împreunã cu Lãcãtuº Grigore, coleg de clasã,
pornim pe jos din lipsa banilor pentru tren ºi încet, încet
mergem fiecare la destinaþia lui.
Soarele blând de octombrie ne îmbie la drum. În
jurul orei ºase seara ne apropiem de gara Ghidigeni, de
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unde eu apucam spre dreapta cãtre Priponeºti, în timp ce
colegul mai avea destul de mers pânã la Munteni-Tecuci.
La scãpãtatul soarelui spre apus, ajung acasã spunând cã
am venit pentru ziua de mâine, ca sã-i vãd, fiindu-mi dor
de casã.
Acasã totul pãrea sã fie bine. Eu mã forþam sã nu
cunoascã ai mei cã sunt îngândurat, supãrat...
Totul decurge bine pânã la ora obiºnuitã, a
reîntoarcerii la ºcoalã. Le spun cã luni am ore mai târziu
ºi cã pot pleca luni dimineaþa, ca sã ajung la Bârlad la ora
8.
Luni dimineaþa tata mã previne cã e cazul sã fiu gata
de plecare ca sã nu pierd trenul...
Abia acum le spun care mi-a fost dorul de casã...
Bietul tata, cu durere în suflet, îmi spune cã în casã
aproape cã n-are bani pentru o cutie de chibrituri.
Cu obidã în suflet le spun cã în faþa acestei situaþii va
trebui sã întrerup ºcoala. Ce neagrã zi a fost acea zi de
octombrie, când visul ºcolaritãþii mele se prãbuºea... fãrã
zgomot, iar promisiunea solemnã a tatãlui meu nu mai
putea fi luatã în calcul. În gospodãria noastrã exista vin,
grâu, porumb ºi viþel ori porc de vânzare, dar nimeni nu
cumpãra din lipsã de bani. Eram în plinã crizã
economicã.
Mai discut cu ai mei, dar nu se întrevede o ieºire din
aceastã nenorocitã ºi disperatã situaþie. Deci, adio
ºcoalã!!! Îmi era ruºine de situaþia în care mã aflam.
Euforia, extazul de astã-varã dispãruse. Am rãmas cu
disperarea cea mare...
Caut sã-mi fac de lucru. Mã duc la via nobilã a
noastrã ºi încep sã descurc aracii, sã-i stivuiesc ºi sã-i
pregãtesc pentru iarnã. Apoi, la câteva zile, încep sã
îngrop via nobilã spre a o feri de îngheþ. Nu uitasem cã
tata, îngropând via în toamna lui 1928, a avut astfel
posibilitatea sã mã dea la ºcoalã.
Lucram cu îndârjire, cu disperare, dar ºi cu spor.
Munca îndârjitã ºi oboseala mã fãceau sã uit de situaþia
grea, disperatã în care mã aflam. Parcã îmi era ruºine
când mã întâlneam pe drum cu cineva. Dupã îngropatul
viei, iau hârleþul tatei ºi plec la vie, ca sã uit de mine
însumi. Am luat pe rând la desfundat toate haturile ºi
poienile cu viþa lipsã din vie ºi le-am desfundat pe toate,
pânã în jur de 20 noiembrie, când a început sã îngheþe
pãmântul. În ziua urmãtoare, de comun acord cu tata,
hotãrâm sã mergem la Bârlad sã-mi iau bagajele ºi actele
ce le aveam la ºcoalã. Zis ºi fãcut.
21 noiembrie 1931. Plecãm cu noaptea în cap spre
Bârlad, pe jos, din lipsã de bani, calculat ca pânã la
cãderea serii sã revenim acasã. Coborâm din Priponeºti
spre gara Ghidigeni ºi apoi pe ºosea spre Bârlad, cu un
vânt tãios ºi rece în faþã mergem ºi mergem. Vântul a
adus ºi fulgi de zãpadã, care ne izbeau duºmãnos în faþã.
Strãbatem pe jos cei aproape 30 km pânã la ºcoalã ºi
caut sã merg la cancelaria ºcolii. Închis! Zi de sãrbãtoare.
Merg cu tata acasã la prof. Paul Constantinescu, cu
domiciliul în vecinãtatea ºcolii. Ne spune cã azi, fiind
sãrbãtoare, nu vine la ºcoalã, dar cã mâine, 22 noiembrie,
la ora 10, sã fim prezenþi la biroul lui cã ne va primi.
Ne întoarcem la ºcoalã, dar ce puteam face acum,
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când parcã ieºisem din rândul ºcolarilor. Nu ºtiu cum fac
ºi-l conving pe tata sã luãm lucrurile ce le aveam ºi sã
plecãm, de parcã cineva ne zorea pe drumul spre casã.
Am strâns tot ce aveam la clasã ºi dormitor, facem
balotul ºi alte pachete ºi astfel încãrcaþi, o luãm spre
ieºirea din ºcoalã, de pe str. Regalã, ºi trecem pe trotuarul
de pe partea spitalului, ca sã nu ne întâlnim cu cineva
cunoscut. Prin faþa spitalului, surprizã mare! Prof. C.
Iacomi, subdirectorul ºcolii noastre, mã observã ºi începe
sã strige la mine ºi sã tragã de bagaj înapoi spre ºcoalã.
M-a certat cã am plecat din ºcoalã fãrã sã mã adresez
lui ca subdirector ºi profesor de istorie. Eram elevul lui
favorit!
Destul cã am pus totul la loc, tata a plecat în oraº sã
mãnânce ºi sã doarmã peste noapte la o cunoºtinþã, iar eu
am luat loc în rândul colegilor de clasã.
În drum spre cunoºtinþa la care urma sã gãzduiascã
tata, în faþa cinematografului de atunci - astãzi Victoria circula mulþime de trecãtori. Tata observã o cârpã fãcutã
ghemotoc care circula ca o minge de fotbal în vârful
picioarelor celor ce mergeau cu sau fãrã interes. Ajunge
ºi el la cârpã, calcã cu vârful bocancului pe ea, i se pare cã
ar fi ceva în ea, se apleacã, ia ghemotocul respectiv ºi-l
strecoarã în buzunarul sumanului. Ajuns la gazdã i se
serveºte masa, îºi aduce aminte de ce avea în buzunar ºi...
surprizã! 2400 lei - o adevãratã avere la timpul acela.
Toatã noaptea n-a putut dormi. În drum spre ºcoalã, tata
s-a oprit la locul unde gãsise banii sã vadã dacã nu cumva
vede pe cineva cãutând ce pierduse. Îºi închipui cã banii
poate aparþinuserã unei femei necãjite care acum îi
cãuta. Nedescoperind pãgubaºul, continuã drumul spre
ºcoalã, la întâlnirea de la ora 10 cu directorul P.
Constantinescu.
Mi-a spus de banii ce-i gãsise ºi a zis cã poate sunt în
norocul meu... Mergem la director. Ne primeºte cu toatã
bunãvoinþa. Discutã cu tata despre motivul retragerii
mele din ºcoalã. Ascultã cu rãbdare toatã povestea tristã
a noastrã.
Tata se împacã pânã la urmã cu gândul cã poate îmi
voi face un rost ca subofiþer când mi-o veni timpul de
armatã. Directorul îi obiecteazã cã aceasta n-ar fi o
soluþie tocmai bunã. Ne spune în final cã nu-mi dã voie sã
plec din ºcoalã, cã trebuie sã rãmân, sã continui studiile,
cã are un nepot pe care îl întreþine în ºcoalã ºi cã era în
ultimul an, cã la vara viitoare nepotul lui va ieºi învãþãtor
ºi cã din moment ce el terminã „Fiul dumitale va trece în
locul nepotului meu ºi va avea toatã grija de el”. ªi eu ºi
tata auzim vorbele rãspicate spuse de director, dar parcã
nu ne vine sã credem.
Nu ºtim dacã trebuie sã plecãm din birou, sã mai
rãmânem. Vãzându-ne nedumeriþi, Paul Constantinescu
îi întinde tatei mâna în semn de rãmas bun ºi ne spune ºi
mai rãspicat: „Domnule, lasã bãiatul aici ºi vom vedea ce
putem face acum. E pãcat ca un asemenea bãiat sã
rãmânã la coarnele plugului”.
ªi am plecat eu la clasã ºi tata acasã ºi neagra
disperare s-a transformat într-o luminoasã nãdejde spre
viitor ºi asta datoritã acelui OM minunat, profesorul
PAUL CONSTANTINESCU, pe care nu-l voi uita pânã în
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Elena Androne

O controversă... de două mii de ani
- urmare din numărul trecut Pãreri ºi controverse
În 1934 se angajeazã o discuþie foarte vie în jurul acestei
prefeþe, discuþie în care sunt antrenaþi mai ales Mircea Eliade,
G. Racoveanu ºi Mircea Vulcãnescu.
Mircea Eliade considerã cã apariþia cãrþii De douã mii de
ani a reuºit „sã facã pe antisemiþi sã urle de bucurie, pe evrei sã
se lamenteze ºi pe gazetarii deºtepþi sã scrie articole cu haz”
(Mircea Eliade, Art. Iudaism ºi antisemitism, Preliminarii la o
discuþie, în Vremea, 22 iulie 1934). El observã problematica
tragicã pe care o presupune publicarea cãrþii. Concret, se referã
la actul de curaj pe care l-a avut autorul, de a scrie aceastã carte
„pe care nimeni nu i-a cerut-o ºi a stãrui sã fie prefaþatã de
domnul profesor Nae Ionescu, dându-ºi foarte bine seama ºi de
riscurile ºi de durerile ºi de comentariile penibile la care se
expune” (Iudaism ºi antisemitism ). Ceea ce îi reproºeazã Eliade
lui Nae Ionescu, în termeni reverenþioºi de altfel, este faptul de a
fi transferat problema în plan teologic, sau cã este scrisã într-un
plan al filosofiei istoriei, când de fapt aceasta trebuia scrisã mai
degrabã din punct de vedere social. Chiar ºi aºa i se pare penibil
rãzboiul creat în jurul ei, doar pentru cã are „nenorocul de a fi
scrisã din punctul de vedere al filosofiei istoriei”, dar „ce vreþi —
le spune Eliade criticilor — aºa se scrie filosofia istoriei: fãrã
vorbe dulci, fãrã lucruri de toate zilele, fãrã jocuri de cuvinte”,
scrie el în acelaºi articol din 22 iulie.
Eliade se revendicã de la moºtenirea istoricului Hasdeu,
specialist al „leprei evreieºti”, a poetului Eminescu, care era un
„filosof, care nu cunoºtea ºi nu iubea metafizica creºtinã”, dar ºi
a filosofului Vasile Conta, „un materialist fervent”, ºi care se
distinsese în 1879 cu lucrarea Chestia evreiascã. În opinia lui,
„antisemitismul acestor trei mai români este periferic; este
economic ºi moral”, subliniazã Eliade, care se recunoaºte din
plin în aceastã nobilã cauzã astfel redefinitã (A. L-Lavastine,
op.cit., p.265). El se întreabã: „spune undeva Biserica noastrã cã
evreii întrucât sunt evrei nu-ºi pot gãsi mântuirea? Nu.” ªi
completeazã rãspunsul: „Existã în anumite canoane câteva
referiri la evrei; dar ele nu implicã nicidecum siguranþa
nemântuirii evreilor”. Mai mult Eliade crede cã „Dumnezeu
poate mântui pe oricine, chiar dacã acel oricine este în afara
comunitãþii de dragoste creºtinã. Dupã cum poate refuza
mântuirea ºi unor membri din creºtinãtate” (citate din art.
Iudaism ºi antisemitism ).
Prefaþa cãrþii lui Mihail Sebastian nu numai cã a stârnit
pãreri diferite, dar a iscat un adevãrat rãzboi de idei. G.
Racoveanu comenteazã intransigent articolul Iudaism ºi
antisemitism. Preliminarii la o discuþie, al lui Mircea Eliade, în
revista Credinþa. Publicate episodic, articolele lui Racoveanu
analizeazã ºi în acelaºi timp contrazic ideile lui Eliade. Astfel,
spune el, observaþiile pe care le face Eliade cu privire la prefaþa
realizatã de Nae Ionescu la cartea De douã mii de ani, se
concretizeazã în douã obiecþiuni: „o miºcare de translaþie,
nejustificatã, din planul filosofiei istoriei pe cel al teologiei”, iar
cea de a doua, „o eronatã rezolvare a unei probleme teologice”
(G. Racoveanu, art. O problemã teologicã eronat rezolvatã, sau: ce
n-a înþeles d. Mircea Eliade, în Credinþa, 29 iulie, 1934, p.3). Cu
privire la primul aspect, Racoveanu spune cã lasã în seama
profesorului sã-ºi lãmureascã elevul cum „stã cazul cu grava
nebãgare în seamã, pe care acesta pretinde cã a surprins-o”,
limitându-se la cel de-a doua idee. Astfel, ajunge sã îi reproºeze
lui Eliade cã nu e „nicicum lãmurit asupra criteriului adevãrului

în Bisericã. De aci toatã încurcãtura”. De aceea, considerã
necesar sã îi aminteascã de faptul cã „Biserica are o învãþãturã
despre viaþa veºnicã ºi despre osânda veºnicã”. Iar ca exemplu îi
reitereazã un fragment din Evanghelia lui Ioan, V-29, prin care
se spune clar cã existã o „suferinþã veºnicã ºi o bucurie veºnicã”,
iar despre mântuire, Racoveanu precizeazã: „dracii ºi Iuda nu se
mai mântuiesc”.
Mircea Eliade îi rãspunde „prietenului ºi camaradului de
redacþie”, aºa cum îl numeºte pe Racoveanu cu articolul
Creºtinãtatea faþã de iudaism, publicat în Vremea, din 5 august,
care are ca preocupare principalã mântuirea evreilor. Eliade
insistã încã o datã asupra faptului cã „creºtinãtatea întreagã ºi
Biserica ortodoxã cunoaºte anumite fãpturi care sunt damnate
în vecii vecilor; de pildã Iuda, Satana, îngerii Satanei ºi oamenii
care au cãzut pradã lor. Dar despre evrei nu se spune nimic”.
Pentru a demonstra clar cã G. Racoveanu nu este de aceeaºi
pãrere cu el, Eliade þine sã precizeze cã puþina teologie pe care o
ºtie a învãþat-o de la profesorul sãu Nae Ionescu care, spune el, la îndreptat cãtre izvoare certe, cum ar fi Macarie, Confesiunea
ortodoxã a lui Petru Movilã, patristica orientalã, sau solidele
exegeze catolice. De aceea, el afirmã cã l-ar mira sã greºeascã
asupra problemei puse în discuþie, având în vedere autoritatea
izvoarelor la care a recurs. Despre afirmaþia lui Racoveanu, cã
evreii ar fi damnaþi pe veci,
Eliade spune cã aceastã afirmaþie a mai fost fãcutã de
cineva „ºi a fost declarat eretic”. Este vorba despre Marcion. A
doua oarã, tot un eretic a spus acest lucru, Baius, care a
contestat posibilitatea de mântuire a necredincioºilor, pãgâni,
evrei ºi mahomedani. Asocierea opiniilor lui Racoveanu cu cele
ale unor eretici nu se opreºte aici, Eliade amintind ºi de
Jansenius, care a afirmat cã unii oameni, în speþã evrei, sunt pe
veci condamnaþi. Referitor la paragraful pe care îl redã
Racoveanu din Evanghelia lui Ioan, Eliade simte nevoia sã
precizeze cã a fost omis tocmai ce era important ºi relevant. El
spune cã Iisus nu se referã exclusiv la evrei, ci la aceia care au
„încetat de a fi evrei” ºi redã vorbele lui Iisus: „De-aþi fi fost fii ai
lui Avraam, lucrurile lui Avraam aþi fi fãcut” (V.39). Iar acei
evrei care au încetat de a mai fi fiii lui Avraam, au încetat de a
mai fi evrei: „Voi din tatãl Diavolului sunteþi ºi poftele tatãlui
vostru voiþi sã faceþi” (V. 44). Aºadar, concluzioneazã Eliade,
pãcatul este acela de a-þi vinde sufletul diavolului ºi nu stãruinþa
în evreitate.
Mântuirea evreilor este o problemã perceputã diferit de cei
doi. Dacã pentru Racoveanu evreii sunt damnaþi pe vecie, pentru
Eliade acest lucru rãmâne o problemã foarte delicatã ºi gravã.
De aceea, el crede cã cel mai bine ar fi „sã-i lãsãm pe evrei în voia
Domnului ºi sã ne ocupãm de mântuirea noastrã”.
Racoveanu nu lasã articolul lui Eliade fãrã rãspuns. El
publicã ulterior o serie de materiale în , revista Credinþa, prin
care îºi impune punctul de vedere. De pildã, în data de 22
august, Racoveanu scrie cã Eliade ºi-a dat singur cu pumnii în
cap, citând din textul lui Ioan, pentru cã „D.Eliade n-are de unde
ºti cã a fi fiu al lui Avraam însemneazã a fi moºtenitor
Fãgãduinþei; însemneazã a se bucura de sosirea lui Hristos... dar
ovreii nu s-au bucurat” (G. Racoveanu, Creºtinism, iudaism ºi...
îndrãsnealã, în Credinþa, 22 august, p.3). Într-un alt articol,
Racoveanu face trimiteri la Sfinþi Pãrinþi ai Bisericii, cum ar fi:
Sf. Ioan Hrisostom: „Dumnezeu nu constrânge pe nimeni; dar
dacã El voeºte ºi noi nu voim, mântuirea noastrã nu e cu
putinþã”; Apoi îi citeazã pe Sf. Macarie Egipteanul, Sf. Grigorie
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cel Mare, Sf. Clement, Sf. Vasile Cel Mare pentru a argumenta
în final cã „pentru mântuire trebuie credinþã în Hristos. Fãrã ea
nu e mântuire”. ªi cum evreii nu cred când Iisus Hristos
mântuirea rãmâne doar o utopie. Incursiunea teologicã a lui
Racoveanu este mai mult decât explicitã, el persistând asupra
învãþãturii creºtine, prin intermediul exemplelor biblice. Printre
acestea se numãrã ºi un citat din Evanghelia dupã Marcu: „Cel
ce nu va crede (în Hristos) se va osândi” (G. Racoveanu,
Creºtinism, iudaism ºi... îndrãsnealã, în Credinþa, 25 august, p.
4).
În cadrul polemicii generate de Prefaþã intervine ºi Mircea
Vulcãnescu, mai ales cã „discuþia a luat o întorsãturã cam
ciudatã” (Mircea Vulcãnescu, art. O problemã teologicã eronat
rezolvatã? Sau ce nu a spus d. Gheorghe Racoveanu, în Credinþa,
2 septembrie, 1934). El spune cã nu poate fi vorba despre o
învãþãturã definitivã ºi fãrã greº a Bisericii, aºa cum pretinde
Racoveanu, întemeiat pe criteriul ecumenicitãþii, ci numai de
pãreri teologice, mai mult sau mai puþin împãrtãºite, pentru
care nu rãspunde Biserica, ci autorii ei. „Cu ce autoritate
vorbeºte atunci Racoveanu în numele Bisericii? ªi pe cine crede
cã prosteºte? Lucrurile astea sunt citate dintr-un manual

ortodox a cãrui apariþie a fost salutatã, dacã nu mã înºel, chiar
de d. Racoveanu, în Cuvântul, cu deosebitã cãldurã”. Vulcãnescu
se întreabã în final: “Sã fi voit sã înfunde cu orice preþ pe Mircea
Eliade? S-ar putea. Dar cum rãmâne cu pãrerile lui Tudor
Vladimirescu despre cinstea în polemicã?”.
Rãspunsul dat de Racoveanu la acest articol nu a întârziat
sã aparã. Maniera în care scrie este la fel de incisivã ca în
articolele anterioare. îi reproºeazã lui Vulcãnescu faptul cã
îndrãzneºte sã punã o balanþã între învãþãtura lui Bulgakoff ºi
ortodoxia lui Hrisostom sau Vasile cel Mare, a lui Damaschin ºi
a tuturor sfinþilor. Racoveanu recunoaºte cã este un “cap
ascuþit, dar de când a devenit el mai mare decât toþi sfinþii
Pãrinþi?” (G. Racoveanu, art. Pentru lãmurirea lui Mircea
Vulcãnescu, noul bogoslov, în Credinþa, 5 septembrie 1934, p.3).
Într-adevãr considerã cartea lui Bulgakoff una utilã, bogatã în
sugestii, însã nu este pe de-a întregul ortodoxã. Mai mult, îl
trimite pe Vulcãnescu la „Mãrturisirea ortodoxã a Credinþei
Bisericii Soborniceºti ºi Apostoleºti de Rãsãrit”, pentru a vedea
atunci dacã mai poate opune acestor învãþãturi pe cea a lui
Bulgakoff ºi „dacã îºi mai permite întrebarea pe cine crede cã
prosteºte Racoveanu?”.

Vasile Turculescu

Ieromonahul Dionisie
primul rebusist român cunoscut. 1809
Sub acest titlu, pus în fruntea cap. XLVI dintr-un
amplu studiu despre „Cronicarul Dionisie Eclesiarhul”*,
cercetãtorul Pr. D. Bãlaºa scrie urmãtoarele:
„În legãturã cu activitatea tipograficã a lui Dionisie
Eclesiarhul menþionãm cã el este primul rebusist român
cunoscut pânã în prezent. Pe ultima filã, la sfârºitul cãrþii
„Panahidã”, tipãritã în 1809, ingeniozitatea tipografului
Dionisie Cozianu oferã un frumos rebus: DIONYSIE,
desigur numele autorului de care ne ocupãm”.
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Privind acest joc de semne grafice, se poate spune cã
ieromonahul Dionisie Eclesiarhul este „primul rebusist
cunoscut în patria noastrã”.
Dupã cum se poate observa, este vorba de un romb

criptografic în care numele Dionisie poate fi citit într-un
numãr foarte mare de variante. Procedeul acesta este
îndeobºte cunoscut, dar remarcabil este faptul cã el era
cunoscut ºi de cronicarul Dionisie cu aproape 200 de ani în
urmã, dacã n-o fi fost chiar o descoperire a sa.
Dionisie a fost un mare cãrturar al vremii sale. S-a
nãscut în satul Stoieneºti (Gâlcu) ºi a murit la Craiova în
anul 1820, la vârsta de 80 de ani. A avut cunoºtinþe întinse
de istorie, teologie, artã plasticã, astronomie, topometrie
etc. Opera sa cuprinde 25 de tomuri de condici de
documente, Cronograful Þãrii Româneºti, manuscrise ºi
traduceri, acte ctitoriceºti etc.
Autorul studiului din care am citat, evidenþiazã
vederile progresiste ale Cronicarului Dionisie cu privire la
munci ºi la generalizarea culturii. Sunt subliniate, de
asemenea, cele spuse de N. Iorga într-o conferinþã rostitã
la Craiova: „Aici, pentru întâia oarã, cu smerenia
dureroasã, un eclesiarh, un pãstrãtor de veºminte ºi
odoare, purtat prin Banatul austriac, de la o bisericã din
Craiova, Dionisie, se încumeta a vorbi despre durerile
patriei sale”. Iar poetul Marin Sorescu, analizând
Cronograful Þãrii Româneºti, scria: „Se poate zãbovi
îndelung ºi cu mare folos (etnografic, lingvistic ºi,
bineînþeles, literar-artistic) pe opera lui Dionsie
Eclesiarhul, cãruia i-am întocmit, acum, cu atâta
entuziasm, fiºa de intrare în Uniunea Scriitorilor”.
Sã-l aºezãm ºi noi, rebusiºtii, la locul ce i se cuvine,
pentru înaintaºii rebusismului românesc.
Notã:
* În rev. „Mitropolia Olteniei”, anul XXXIV, nr.7-9,
iulie-sept.1982, Craiova, Partea a II-a, pag.559 ºi urm.
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DIMENSIUNEA UMANISTÃ A ASTRONOMIEI
- urmare din numărul trecut -

Gh. Asachi a scris, în 1838, “Emisferul Pãmânt ºi
sistema Soarelui”. Prima carte tipãritã de Astronomie în
limba românã este “Astronomia popularã”, tradusã ºi
tipãritã în 1839 de A. Marian. În 1859 apare la Bucureºti,
manualul “Elementele de cosmografie pentru clasili primaria”
de A.T. Laurian.
Dupã rãzboiul ruso-turc din 1769 se pune problema
ridicãrii topografice a þãrii. Astronomul rus, Ivan Isleniev, în
anii 1771-1772, a stabilit pe baze astronomice coordonatele
geografice ale unui numãr mare de localitãþi româneºti.
Lucrãri geodezice pentru întocmirea hãrþii Munteniei
au fost întreprinse în anii 1855-1857, de statul major
austriac. Astronomul austriac K.Kreil (1858) a venit în
România pentru harta magneticã a Europei.
În 1874, astronomul austriac Theodor von Oppolzer a
venit la Iaºi pentru a observa trecerea planetei Venus în
dreptul discului solar.
Efectele Renaºterii s-au resimþit ºi în Transilvania,
datoritã ºcolilor teologice din Alba Iulia ºi Oradea ºi curþile
episcopale. Episcopul catolic Ioan Vitez, care a activat la
Oradea între anii 1445-1465, a pus bazele preocupãrilor
astronomice, iniþiind primele observaþii în aceastã parte a
Europei. Cautã sã atragã la Oradea pe celebrul astronom Georg
Peuerbach, care-i trimite instrumente astronomice. Acestea au
fost instalate în curtea episcopalã ºi utilizate. La rugãmintea
lui Ioan Vitez, Peuerbach a calculat “Tabulae Waradiensis”
pentru meridianul din Oradea, cuprinzând prevederea
eclipselor de Soare; ulterior, a mai trimis ºi o “Teorie a
planetelor”.
Astfel a luat fiinþã la Oradea primul observator
astronomic de pe teritoriul României, care a funcþionat
într-o perioadã de avânt al ºtiinþelor, înainte de invenþia
lunetei astronomice. Resturile acestui observator, un compas
astronomic, un ceas solar ºi un glob ceresc sunt pãstrate la
Muzeul din oraºul de pe malul Criºului Repede.
Aproape un secol mai târziu, la Braºov, Johann Grass
(Honterus) (1498-1549) a publicat, în 1548, “Rudimenta
Cosmographica”, un manual de geografie cu sumare noþiuni
de cosmografie.
În secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea, Astronomia este
rãspânditã în Transilvania prin colegiile de la Alba Iulia, Cluj
ºi Aiud, unde apare uneori separat, alteori încadratã în
matematicã sau filosofie. Astfel, Johand H. Alsted a organizat
colegiul bethlenian din Alba Iulia, unde s-a predat ºi
astronomia dupã cartea acestuia, “Methodus Admirandorum
Mathematicorum”, tipãritã în latineºte în 1613, la Nassau ºi
care cuprinde douã capitole de astronomie (Cosmografia ºi
Uranoscopia).
În a doua jumãtate a secolului al XVII-lea a activat la
Sibiu un astronom erudit, Israel Hübner, autorul unei
concepþii de compromis între cea heliocentricã ºi geocentricã,
cuprinzând câteva idei originale.
Între anii 1687-1701, generalul Luigi Fernando di
Marsili, prieten al stolnicului Constantin Cantacuzino, a fãcut
în Transilvania observaþii ºi lucrãri de astronomie.
În prima jumãtate a secolului al XVIII-lea, profesorul
iezuit Nicolae Janos (1701-1741) a înfiinþat primul observator
astronomic la Cluj, ºi a tipãrit cartea lui J. Godden
conþinând ºi probleme de Astronomie. Mai târziu, a trecut
prin Cluj cãlugãrul Maximilian Hell (1720-1790, care în timpul
scurtei sale ºederi la Cluj (de 3 ani), a îndrumat construirea
turnului astronomic în cadrul Universitãþii ºi a instalat în
locuinþa sa un mic observator astronomic. Turnul astronomic,
terminat în 1759 ºi dotat cu instrumente, a fost distrus de
incendiu în 1798. Refãcut în 1805 ºi dotat cu noi
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instrumente, în ultima sa perioadã de existenþã (1872-1896) a
fost activat de cãtre Ludovic Martin (1827-1897), care i-a
completat dotarea.
Spre sfârºitul secolului al XVIII-lea apare al treilea
observator
transilvan,
înfiinþat
de
cãtre
episcopul
J.Batthyanyi, la Alba Iulia, care ocupã al treilea etaj al
Institului “Batthyaneum” provenit din transformarea unei
biserici. În 1797, Antonius Martonfi, numit canonic-astronom,
a fost încredinþat cu conducerea lui. A publicat, în 1798,
lucrarea “Initia Astronomica Speculae Batthyanianae Albensus
in Transilvania”. Urmaºii lui, printre care Iosif Bede ºi
Moise Keserü, au completat dotarea observatorului cu un
cerc mural ºi o lunetã meridianã. În 1860, desfiinþându-se
postul de canonic-astronom, activitatea observatorului a
încetat.
Prin înfiinþarea universitãþilor din Iaºi (1860) ºi din
Bucureºti (1864)
învãþãmântul
astronomiei
progreseazã,
întrucât la ambele universitãþi se înfiinþeazã catedre de
astronomie.
La Iaºi, primul profesor de astronomie a fost Neculai
Culianu (1832-1915), autorul unui curs de cosmografie. În
1874, împreunã cu profesorul de fizicã ªtefan Micle, a
observat trecerea planetei Venus prin faþa discului solar.
La Bucureºti, primul profesor de astronomie ºi geodezie
a fost Dimitrie Petrescu (1831-1896), urmat de Nicolae
Coculescu (1866-1952).
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea a activat
profesorul de cosmografie de la ªcoala militarã de ofiþeri din
Bucureºti, Constantin Cãpitãneanu (1844-1895, pionier al
Astronomiei moderne în România. El a determinat
diferenþele de longitudine dintre localitãþile importante ale
þãrii ºi a participat, permanent, la lucrãrile cartografice ale
grupurilor de geodezi strãini, care urmãreau determinarea
punctelor de sprijin ale reþelei noastre geodezice, a iniþiat
construirea primei sãli meridiane din þarã la Iaºi ºi a montat
o lunetã meridianã pentru serviciul orei exacte. Acelaºi lucru la repetat ºi la Bucureºti.
Dintre primii patru români doctori în matematici la
Paris, trei au tratat în tezele lor probleme de mecanicã
cereascã. Ei au fost: Spiru Haret, Constantin Gogu ºi
Nicolae Coculescu.
Spiru C. Haret (1851-1912), în teza sa din 1878, a
tratat despre invariabilitatea axelor mari ale orbitelor
planetare. Constantin Gogu (1854-1897) s-a ocupat în teza sa
cu studiul inegalitãþilor de lungã perioadã în miºcarea Lunii,
datoritã atracþiei perturbatoare a lui Marte. Nicolae Coculescu
a studiat în teza sa de doctorat (1895) - legat de stabilitatea
miºcãrii într-un caz particular a problemei celor trei corpuri funcþia
perturbatoare,
dând
expresiile
apropiate
ale
termenilor de ordin superior.
Un merit al lui N. Coculescu este înfiinþarea
Observatorului Astronomic din Bucureºti. Al doilea director al
Observatorului din Bucureºti a fost Constantin Popovici (18781956), întâi matematician, apoi astronom, pe baza unei
specializãri la Paris. Este fondatorul Observatorului din Iaºi
(1913). Gheorghe Demetrescu (1885 -1969), al treilea director al
Observatorului din Bucureºti, a continuat opera de organizare a
lui Coculescu ºi a contribuit esenþial la înzestrarea cu
instrumente a Observatorului din Cluj (1923-1928).
Alãturi de Observatorul Astronomic din Bucureºti au
apãrut, treptat, încã trei observatoare, pe lângã universitãþile
din Iaºi, Cluj ºi Timiºoara. Observatorul din Iaºi a fost
înfiinþat în 1913, în urma strãdaniilor lui Constantin
Popovici, cu instrumentele cumpãrate de Neculai Culianu ºi
luneta lui Conachi, ca observator didactic. Alãturi de
Constantin
Popovici
au
contribuit
la
dezvoltarea
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George Tutoveanu

Printre plopii troieniþi
Un larg de mare spumegatã,
E-ntreg pãmântul; ºi prin vãi,
Din zarea-n aur încrustatã
Coboarã palide vãpãi.
Prin crânguri, colnice, zãvoaie,
Pe lunci uitate, prin livezi,
ªi ulmii aprigi se-nconvoaie
Sub greul multelor zãpezi.
Din codri negura vrãjeºte
Tot mai adânc, mai ne-ndurat;
ªi singur fumul prevesteºte
C-au mai rãmas vieþi în sat.
De strajã caselor încinse
Cu brâu de þurþuri pân-n prag,
Îºi pleacã trunchiurile ninse
Bãtrânul plopilor ºirag...
Ca de-un blestem, cuprinsul tace:
Noian de gheaþã ºi scântei;
Dar o cãrare tot se face,
Din poarta mea, la geamul ei.
G. Constandache

Bârladului
De când te ºtiu, acelaºi ai rãmas:
Cu visãtori pe-aleile umbroase
ªi cu femei cum nu sunt mai frumoase
Ce le-ntâlneºti la fiecare pas...
ªi-n mersul tãu, la câþi n-ai fost popas,
Bãtrân oraº, cu apele-þi spumoase,
De câte ori, în clipe furtunoase,
Durerea ta ieri nu le-ai pus-o-n glas...
De i-ai lãsat într-un târziu sã plece
Spre alte zãri, în lumea care trece,
În scrisul lor mereu tu ai trãit.

,

Cãci viaþa ta e zbuciumul Moldovei,
Ce l-au cântat ºi-l cânt' necontenit
Toþi trubadurii plaiurilor slovei.

Odã ºoºonilor lui
Tutoveanu
O, voi meniþi sã-i apãraþi
Augustele picioare
ªoºoni strãvechi ºi scâlciaþi,
ªi fãrã-ncheietoare!
Prin ce noroaie v-a purtat
Când noaptea garduri sare?
Aþi fost ºi voi la Podu'nalt
Cu ªtefan în picioare?
Cum staþi tãcuþi lângã birou!
Ce gânduri vã frãmântã?
E revizorul un erou?
Menirea lui e sfântã?
Dar în zadar îl protejaþi
De friguri ºi de ploi;
Cãci în politicã-nglodaþi
Rãmâneþi în noroi.

Iuliu ºi Virgiliu
Niþulescu ºi Victor Ion
Popa

din Pulkovo (Rusia).
O problemã de
colaborare
internaþionalã este
aceea
a
sateliþilor artificiali ai Pãmântului.
Pornitã prin staþiile de urmãrire
din cadrul observatoarelor din
Bucureºti ºi Cluj-Napoca, ulterior
ºi din Timiºoara (sub conducerea
lui C. Popovici, G. Chiº ºi respectiv
I. Curea)
pentr u ser viciul
internaþional
de efemeride,
problema a ajuns sub aspect
aplicativ la geodezie ºi la studiul
atmosferei.
În
primele
decenii
ale
secolului XX apar lucrãri sporadice
de Astrofizicã. Astfel, profesorul N.
Coculescu face observaþii la o
eclipsã
de Soare
în
Senegal,
profesorul G. Demetrescu descoperã
o nouã stea variabilã, Enache de la
Olt se ocupã de inelele lui Saturn
ºi de teorii asupra nebuloaselor, iar
profesorul
C. Popovici
studiazã
distribuþia pulberii cosmice în
jurul unei stele.
Prima activitate astrofizicã
consecventã în România a realizat
N . D o n i c i ( 1 874 - 1 9 5 6 )
cu
observatorul solar de la DuboºariiVechi, în cadrul cãruia s-au urmãrit
eclipsele, cromosfera ºi fenomenele
solare, lumina zodiacalã, planetele
Mercur ºi Saturn, iar între anii
1929-1940 s-au efectuat observaþii
zilnice cu un spectrograf cu fantã.
La
Bucureºti,
Constantin
Pârvulescu (1890-1945) s-a dedicat
studiului sistemelor stelare. Aproape
concomit ent, la Obser vat or ul
Universitãþii
din
Iaºi,
Vintilã
Siadbei
a
urmãrit
strãlucirea
variabilei beta Ceti ºi variaþia
strãlucirii Novei 1934 Herculis, iar
Victor
Nadolschi
a
dezvoltat
metode
de
fotometrie
stelarã
vizualã extrafocalã.
Primul astrofizician român,
în sensul strict al noþiunii, a fost
Ioan Armeanca (1900-1954), a cãrui
activitate a fost îndreptatã spre
promovarea
ºi
dezvoltarea
cercetãrii astrofizice în cadrul
Observatorului
Universitãþii din
Cluj.
La
Observatorul
din
Bucureºti, Cãlin Popovici (19101977)
deschide
drumul
spre
cercetarea Soarelui,
a structurii
stelelor ºi a geodeziei spaþiale în
România.
În anul 1924 a fost înfiinþat
Comitetul Naþional Român de
Astronomie (C.N.R.A.), având rolul
de a coordona
c e r c et a r e a
astronomicã din România, care în
1928 a devenit membrã a Uniunii
Astronomice Internaþionale.
În 1977, s-a trecut la o
unificare (parþialã) a cercetãrii

POETII BÂRLADULUI

Observatorului din Iaºi, Vintilã
ªiadbei ºi Victor Nadolschi.
Observatorul Astronomic din
Cluj-Napoca a fost înfiinþat- pe
hârtie - în 1920, la stãruinþele
profesorului
de
astronomie
Gheorghe
Bratu (directorul
Observatorului între anii 1919-1923
ºi 1928-1941), care face primele
comenzi la aparate ºi cãrþi, iar
Gheorghe Demetrescu (între anii
1923-1928)
completeazã aceste
planuri.
La
toate
greutãþile
începutului
participã doi
tineri
entuziaºti: Ioan Armeanca ºi Ioan
Curea. La început, Observatorul a
funcþionat
ca
un
laborator
studenþesc al Facultãþii de ªtiinþe,
care pe mãsura montãrii
instrumentelor sale s-a angajat tot
mai mult pe linia cercetãrii
astronomice. Ca la toate
observatoarele din þarã, începuturile
sunt caracterizate prin lucrãri de
astronomie practicã ºi astrometrie.
Ioan Armeanca, dupã lucrãri
asupra determinãrii de coordonate
geografice, trece la probleme de
astrofizicã, fiind promotor al ei în
România.
Profesorul de matematicã de
la Târgu Jiu, Victor Daimaca (1892
- 1969), a descoperit doua comete
care-i poartã numele: cometa
Daimaca 1943 ºi cometa Van Gent
- Peltier - Daimaca 1944.
Dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial,
Observatoarele
Astronomice din Bucureºti ClujNapoca devin institute de cercetare
în cadrul Academiei, încadrate cu
personalul necesar ºi dispunând de
o tematicã de cercetare bine
conturatã pe bazã de colaborãri
internaþionale. Totodatã creºte ºi
dotarea instrumentalã, iar celor
trei observatoare existente li se
mai
adaugã Observatorul
din
Timiºoara.
Între 1959-1962,
la
Timiºoara, profesorul Ioan Curea
(1901-1977) reuºeºte ca din resurse
interne sã realizeze cel de-al patrulea
observator din þarã ºi sã-l înzestreze
atât pentru fotometrie stelarã, cât
ºi pentru cercetãri solare.
Cãutând sã rãspundã
cerinþelor astronomiei moderne (în
conformitate cu dotãrile
laboratoarelor), cercetarea
astronomicã româneascã a
vizat
Astrometria ºi Mecanica cereascã
(promovatã de Observatorul din
Bucureºti) ºi Astrofizica.
C.Drâmbã, director
al
Observatorului din Bucureºti, în
anii 1963-1977, a condus problema
cataloagelor stelare, de colaborarea
internaþionalã a Observatorului
Academiei, alãturi de Observatorul
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Victor Ion Popa vãzut de unii dintre confraþi
Mihai Luca
Victor Ion Popa este unul dintre
cei mai alintaþi autori ai dramaturgiei
noastre naþionale. Cine parcurge cu
luare-aminte biografia consacratã
scriitorului, cãruia anul acesta i s-a
sãrbãtorit a 110-a aniversare, constatã
lesne cã ºi atunci când se fac anumite
observaþii critice asupra unor aspecte
diferite ale creaþiei sale literare,
acestea sunt exprimate cu
menajamente, cu o înþelegere seninã,
de parcã s-ar pãcãtui dacã s-ar
pronunþa mai ferm faþã de unele laturi
mai puþin reuºite, care nu se ridicã
totdeauna la o treaptã a valorilor
indubitabile.
G. Cãlinescu, în „Istoria literaturii
de la origini pânã în prezent”, îi acordã
un spaþiu amplu prozatorului ºi foarte
succint se pronunþã laudativ când este
1
vorba de opera dramaturgului .
Pânã când ºi prima „Antologie a
scriitorilor bârlãdeni”, din 1937, se
opreºte tot la un fragment din „Velerim
ºi Veler Doamne”, roman care, ce-i
drept, a contribuit cu puþin la
consacrarea definitivã a scriitorului în
elita confraþilor de breaslã2.
Cronologic vom proba cu
observaþii care aparþin unor reputaþi
condeieri ca ºi cele fãcute de noi mai
sus.
Victor Ion Popa, care „niciodatã
nu a cãzut în mrejele diletantismului”,
deºi a venit cu remarcabile contribuþii
în toate compartimentele artei
protejatã de Thalia (scenografie, regie,
decor...), „e un fericit exemplu, un
multilateral în care se pot pune toate
nãdejdile”, remarca încã din 1922 Ion
Marin Sadoveanu, cãci dramaturgul, al
cãrui nume îl poartã Teatrul din
Bârlad af lat anul acest a la
semicentenar, „a fost unul din creatorii
posedaþi de patima teatrului”3.
Valabilã ºi astãzi, dupã aproape
cinci decenii, observaþia lui Valeriu
Râpeanu cã încã nu avem o culegere de
articole, de texte privind arta
regizoralã, care definesc, credem,
contribuþia sa esenþialã în dezvoltarea
4
teatrului românesc” , sperãm sã aparã
o asemenea lucrare în anul urmãtor,
2006, când se vor comemora 60 de ani
de la trecerea sa în nefiinþã ºi
aniversarea a 50 de ani de când pe
frontispiciul instituþiei de culturã

bârlãdene se af lã numele
dramaturgului „Teatrul Victor Ion
Popa”.
Vãzut de criticul ºi istoricul literar
Eugen Lovinescu ºi ca „unul din ultimii
povestitori sãmãnãtoriºti moldoveni
de talent”, Victor Ion Popa aduce în
literatura românã „teatrul micii
5
fericiri” .
Victor Ion Popa, „prin excelenþã
un dramaturg sentimental”, având mai
mult decât oricare altul simþul faptului
anodin, ai cãrui eroi „nu se ridicã la
dezbaterea metafizicã a condiþiei lor, ci
cautã ca, pe coordonatele unei
existenþe fãrã mari furtuni, sã afle
modalitãþile adecvate pentru a
perpetua fãrã tulburãri viaþa cea de
toate zilele ºi în limitele ei sã-ºi afle
fericirea „rãmâne un moment în
evoluþia literaturii noastre”6.
Oprindu-se în sintezele sale din
volumul „Comedia în dramaturgia
româneascã”, Virgil Brãdãþeanu
remarcã în ultima parte a lucrãrii
„Marii comediografi” cã, relativ la cele
douã piese ale lui Victor Ion Popa,
„Muºcata din fereastrã” (1928) ºi
„Take, Ianke ºi Cadâr” (1933) se poate
urmãri sub diverse aspecte drumul
maturizãrii scriitorului de comedii, a
doua fiind, de altfel, cea mai
importantã ºi una dintre cele mai
valoroase realizãri ale genului în
dramaturgia naþionalã.
ªi, mai departe, autorul unuia
dintre cele mai pertinente ºi mai
importante contribuþii la studierea
literaturii dramatice româneºti
continuã cu observaþia cã: „Exerciþiul
pe care, din toate punctele de vedere, îl

reprezintã «Muºcata din fereastrã» dã
rod în «Take, Ianke ºi Cadâr», în care
t ema, intriga, personajele ºi
modalitãþile sunt multe asemãnãtoare
cu prima, dar fiecare din ele are
calitatea unei net superioare puteri de
expresie. Dintr-un modest «branillon»
a þâºnit lucrarea excepþionalã,
capodoperã printre piesele lui Victor
Ion Popa, comedie care cu drept cuvânt
poate fi trecutã alãturi de cele
8
clasice” .
Acestei capodopere a comediei
româneºti, „Take, Ianke ºi Cadâr” avea
sã-i consacre o foarte consistentã
cronicã Valentin Silvestru, constatând
cã actori ca Jules Cazaban, ªtefan
Ciubotãraºu, Toma Caragiu, Gheorghe
Leahu ºi mulþi alþii pãstreazã în
albumele lor personale fotografii ale
rolurilor acestor mici negustori care
rediscutã ºi rezolvã, într-o mahala de la
þ ã r m u l B â rl a d u l u i , p r o b l e m a
complicatã a toleranþei religioase ºi
comuniunii raselor prin iubire, ce-l
frãmânta pe cavalerul cruciat, pe
sultanul Saladin ºi pe sfetnicul sãu
«Natan cel înþelept», în faimoasã piesã
a lui Lessing, de acum douã sute de
ani”9.
Încheiem aceste câteva
consideraþii ºi credem cã la
Semicentenarul Teatrului „V. I. Popa”
n-ar fi fost lipsitã de interes apariþia
unei antologii de cronici dramatice
consacrate, pe de o parte,
spectacolelor cu piesele dramaturgului
jucate pe diferite scene din þarã, iar pe
de altã parte, celor ale teatrului din
oraºul nostru.
Note:
1. G. Cãlinescu, „Istoria literaturii...”,
1983, p.785-786.
2. G. Ursu ºi G. Nedelea, „Antologia
scriitorilor bârlãdeni”, 1937, p.7377.
3. Valeriu Râpeanu, în „Noi ºi cei
dinaintea noastrã”, „Victor Ion Popa
- Schiþã de portret”, p.150-151.
4. Idem.
5. Op. cit., p.151-152.
6. Op. cit, p.152-153.
7. Virgil Brãdãþeanu, „Comedia în
dramaturgia româneascã”, Editura
Minerva, 1970, p.363.
8. Op. cit., p.367.
9. Valentin Silvestru, „Caligrafii pe
cortinã”, Editura Eminescu, 1974,

Gabriela Spulber

Arcadia — paradisul secularizat
(documente de la bisericã)
Arcadia este a II-a referinþã importantã a istoriei grãdinii
europene: e vorba, într-un fel, de realizarea paradisului. În loc de Adam
ºi Eva, se vãd pãstori cântând din flaut (fluier). Dumnezeu tatãl nu
supravegheazã activitatea copiilor sãi. Pan, un zeu atotputernic cu labe
de þap, îºi þine aici predicile puþin ortodoxe semãnând panica printre
turmele toropite de cãldura meridionalã, sau vânând câteva nimfe
sperioase.
Dacã povestea biblicã a paradisului este o imagine pozitivã care
încearcã sã se opunã panteismului pãgân, Arcadia îi va fi perechea
utopicã de care se va servi Renaºterea pentru a glorifica formele de
existenþã precreºtinã mai apropiate de naturã.
Pentru Renaºtere, Arcadia va fi þara de vis care îi va permite sã
reconstruiascã proiectul unui viitor promiþãtor fãcând, în mod
conºtient referire la antichitate.
Aºa cum ºi-l imagineazã Renaºterea, liniºtitul peisaj muntos al
Arcadiei este presãrat de tot felul de construcþii, grote, ruine ºi temple
dupã moda anticã. Înnobilat prin modele literare clasice, regretul lui
Pan n-a încetat sã serveascã încã din Renaºtere ca model al ideii de
naturã agreabilã, unei proiecþii idilice, contrastând cu realitatea.
Contrar paradisului, Arcadia are o realitate geograficã: un lanþ
muntos puþin ospitalier ºi dealurile aride din Peloponez.
Acest peisaj stâncos ºi deºertic este Arcadia pãstorilor, poeþilor,
þara dragostei ºi a dorinþei?
El nu are în comun cu Arcadia fictivã decât numele. Încã din
Antichitate nu a devenit model decât datoritã depãrtãrii suficiente de
Roma, unde condiþiile rele de viaþã pãreau sã facã necesarã o asemenea
þarã de vis.
Poetul roman Virgilius (70-192 e.n.) trimite idilele sale într-o epocã
miticã fãcând sã reaparã toþi zeii Antichitãþii alãturi de curajoºii pãstori
— dar îi plaseazã pe pãmânt.
Odatã cu Arcadia lui Virgilius încep miturile fericirii vieþii rurale ºi
acest mit va constitui mereu contrapunctul vieþii decadente din marile
oraºe. Dar în Arcadia, bunele moravuri ºi bunul gust fac aceastã viaþã
ruralã, blândã ºi acceptabilã.
Dacã Arcadia lui Virgilius este plinã de bune sentimente, este
pentru cã aici lipsesc, pe de o parte tot ceea ce ar putea pãrea prea
rustic, ºi pe de altã parte tot ceea ce caracterizeazã viaþa citadinã.
În idila lor ruralã, pacea ºi odihna domnesc peste duritatea ºi
munca cotidianã. Rãcoarea umbrei învinge climatul schimbãtor,
blândeþea malurilor râurilor este mai prezentã decât ariditatea
munþilor.
Malurile râurilor sunt mai propice cântatului din flaut ºi
cântatului din gurã decât mulsului vacilor ºi frãmântatului brânzei. Aºa
descrie Bruno Snell, nu fãrã ironie, viaþa veselã a pãstorilor, cei care leau reînviat.
„În Arcadia nu scotoceºti, nu gândeºti nici o datã cu forþã ºi
precizie. Toate se scaldã într-o luminã sentimentalã. Sentimentele
însele nu sunt, din aceastã cauzã, sãlbatice sau pasionale; dragostea aici
este o melancolie impregnatã de sensibilitate”.
Arcadia este þara unui cotidian aurit ºi perfect artificial. Totul este
aici important ºi elevat; totul este, de fapt, contrariul banalitãþii
cotidiene. Este creat un abis între viaþa zilnicã ºi lumea artificialã a
Arcadiei. Cãci Arcadia este, înainte de toate, o ficþiune esteticã ºi o
viziune utopicã a fericirii.
Renaºterea va reînvia Arcadia, ºi pentru început se va deplânge tot
ceea ce nu mai este. Pan a murit, dupã cum se vede, în romanul pastoral
al lui Jacoppo Sannazaro.
Arcadia ºi în piesa lui Tasso, „Aminta” (1573), unde pãstorii plâng,
o datã în plus, vârsta de aur pierdutã, vârsta care a fost, înainte de
toate, cea a dragostei libere.
De-a lungul secolelor, poeþi ca Pietro Bembo, Jorge de Montmayor,
Miguel de Cervantes sau Honoré d'Urfé, dar ºi pictori ºi gravori de la
Giorgione la Tiþian, de la Dosso Dossi la Nicolò dell'Abbate, de la
Anibale Carracci la Nicolas Poussin ºi Claude Lorrain, de la Antoine
Watteau ºi Jean Honoré Fragonard la Hubert Robert, vor invoca
Antichitatea ºi lumea pastoralã a Arcadiei.
Genul pastoral devine un gen artistic de sine stãtãtor.
Teatrul pastoral ºi moda bucolicã se întinde în toatã Italia ºi

ansamblul þãrilor europene.
Curând, orice om, chiar ºi puþin cultivat se va simþi, mai în largul
sãu, într-o regiune muntoasã din Arcadia, în lumea Galateei ºi a
câmpurilor Hélicon decât în regatul mitologiei clasice. Idealul Arcadia
va fi primit cu entuziasm la curþile princiare în mãsura în care el va
servi la transpunerea extravaganþelor aristocratice stilizându-le spre o
sferã abstractã.
Prezentul concret este astfel transfigurat pe planul unei utopii
artistice; entuziasmul pentru artã va concura realitatea ºi la Florenþa,
toatã curtea familiei Medicis va deveni operã de artã în clasicismul unui
peisaj fabulos. 300 de ani mai târziu, chiar ºi un rege luminat ca
Frederic cel Mare va transforma o morenã de nisip din Brandenburg în
„Arcadia de la Marche” ºi pânã în sec. al XIX-lea chiar ºi monarhii
anticonstituþionali, ca suveranii Angliei, îºi vor mai considera statul ca
o operã de artã. ªi Arcadia va fi mereu privilegiatã: viaþa intimã de la
þarã, opusã corupþiei vieþii de la curte.
Nu este de mirare deci, cã arta grãdinii s-a dezvoltat deplin într-o
asemenea epocã. Cum sã nu cazi pradã tentaþiei de a da viaþã, încã o
datã, lumii Arcadiei estompând fina graniþã care separã iluzia de
realitate; cum sã nu reconstruieºti ceva din Virgilius, cea din
Sammazaro, lumile imaginate de Poussin ºi Lorain cu o asemãnare
þinând de iluzie?
Nu este de mirare cã, promovatã încet-încet ca prima artã a
statului, arta grãdinii a fost forþatã sã înglobeze ºi sã întreacã toate
celelalte arte.
Arcadia face parte dintre fantasmele cele mai puternice ale
timpurilor moderne. Astfel un peisaj îndepãrtat ºi inaccesibil va deveni,
de-a lungul secolelor, imaginea aspiraþiilor umane cãtre o lume mai
bunã, o viaþã în care sã domneascã armonia cu sine, natura ºi
divinitatea. Este vorba despre un paradis secularizat, care ca ºi Raiul
(Edenul), se prezintã sub forma unui „locus amoenus” idilic unde o
existenþã atemporalã ºi liberã de cerinþele zilnice este posibilã fãrã
limite, în pace, bunãstare ºi dragoste. Este totuºi o diferenþã esenþialã
faþã de Eden: Arcadia nu este o creaþie divinã cu exigenþe absolute.
Arcadia este un produs al artei, o lume intermediarã situatã la
limita dintre paradis ºi realitate, participând totuºi la cele douã lumi.
În asta ºi constã atracþia ºi suferinþa existenþei arcadiene.
Lumea arcadianã poate fi creatã de cãtre oameni - ca o formã
artisticã — ºi chiar este posibil sã trãieºti în ea mult timp. Dar Arcadia
însãºi nu a fost scutitã de suferinþã ºi moarte. Chiar aceastã suferinþã
nu este realã, toate rãmân în Arcadia în domeniul senzaþiilor ºi al
sentimentelor. Astfel dragostea însãºi nu este trãit senzual ºi doar
speratã.
Este dorinþa dragostei ºi nu realizarea ei: aceasta este adevãrata
dragoste arcadianã.
Antichitatea idealizase deja domeniul pastoral. Existenþa descrisã
aici trebuia sã aminteascã de viaþa de aur. Dacã poetul Virgilius este
inventatorul Arcadiei nu este mai puþin adevãrat cã Renaºterii îi
datoreazã acest gen, toatã încãrcãtura concretã a utopiei.
Arcadia lui Sannazaro vede astfel renãscând þara pãstorilor,
cântãreþilor ºi locul sãu de naºtere va fi Italia.
Aceastã operã cheie a literaturii bucolice europene nu se
mulþumeºte sã ofere o portiþã de scãpare: sub haina simbolisticii
pastorale, conþine deja premisele unui contraproiect politic. Ceea ce nu
este prezentat, este mai puþin un paradis pentru erotomani, ci o lucrare
asupra istoriei contemporane.
Ca ºi Utopia, romanul bucolic este o invenþie de la începuturile
timpurilor moderne, ambele îºi au rãdãcina în precursorii antichitãþii ºi
se considerã înnoitorii formelor antice.
Sannazaro se foloseºte de lumea imaginarã ºi pastoralã a lui
Virgilius. Astfel tendinþa viitoare a acestui gen literar este deja datã.
„Arcadia all'antica”. Pãstorii apar în costume antice, poartã nume
greceºti sau latineºti ºi peisajule este ornat cu ruine ºi arhitecturi
clasice.
De la Renaºtere la sec. al 19-lea, Arcadia îºi va afirma locul în
istoria artei. Pornind de la poezie ºi de la genul peisajului în picturã, ea
va deveni laitmotivul artei grãdinii timpurilor moderne.

La Semicentenar
Teatrul „V. I. Popa” din Bârlad a împlinit jumãtate de secol! E puþin? E
mult? La aceste douã scurte întrebãri numai spectatorii pot da rãspunsul. ªi
actorii.
Semicentenarul nu putea fi trecut cu vederea de cei ce iubesc TEATRUL.
Astfel, a fost tipãritã o Istorie a activitãþii teatrale care cuprinde date de la
înfiinþare (28 decembrie 1955) pânã la zi, o trecere în revistã a repertoriului ºi
a actorilor, aprecieri, ecouri ºi o bogatã iconografie. Autorii cãrþii sunt Vasile
Mãlinescu, omul de teatru total, ºi Teodor Pracsiu.
La Editura Opera Magna din Iaºi a
apãrut volumul lui Victor Ion Popa
Cãtuºa ce cuprinde versuri ºi piese de
teatru care au vãzut acum pentru prima
datã lumina tiparului. Volumul este
alcãtuit de fraþii Mircea ºi Sergiu
Coloºenco ºi a apãrut în colecþia
„Biblioteca Bârladul”, patronatã de
F u n d a þ i a C u l t u r a l ã „D r. C .
Teodorescu”.
Volumul Bucurii spirituale al lui
Eugen Radu Lazãr conþine cronici
teatrale ale spectacolelor jucate în
timp de trupa bârlãdeanã. Scrise cu
aplomb ºi cu un ascuþit spirit critic,
cronicile plac, sunt incisive ºi se citesc
cu plãcere.
În fine, ultima apariþie editorialã
dedicatã teatrului ºi lui Victor Ion
Popa aparþine lui Serghei Coloºenco.
Este placheta numãrul 38 din Colecþia „Biblioteca Rebus” ºi cuprinde
careuri ºi enigmisticã din viaþa ºi activitatea artisticã a marelui dramaturg.
Ambele titluri au apãrut la Editura Sfera din Bârlad.
Toate aceste volume au fost prezentate sâmbãtã, 10 decembrie a.c., la
Galeriile de Artã „N. N. Tonitza” din Bârlad, unde s-au întâlnit foºtii ºi actualii
actori cu Marele Public.
Regizorul ºi omul de teatrul Bogdan Ulmu a vorbit despre volumul
Teatru, ce cuprinde trei din piesele dramaturgului bârlãdean Geo Iancu
Cãlinescu, tipãrit la Opera Magna din Iaºi.
Dr. C. Teodorescu a prezentat medalia comemorativã emisã în cinstea
acestui eveniment, ce-l prezintã pe Victor Ion Popa, iar pe revers ne zâmbesc
chipurile luminoase ale celor trei buni prieteni bârlãdeni: Take, Ianke ºi
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