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Avec un supplément

FRANCOPHILIE  ROUMAINE

Nous savons tous à quel point la culture française 

a influencé l'Europe centrale et orientale pendant 

des siècles, ces pays, dont la Roumanie, qu'on 

appelait „ L'Autre Europe “. Et nous estimons qu'à 

l'heure qu'il est, la francophonie peut réellement 

représenter une ouverture pour un monde qui met 

en question ses limites...

Simona Modreanu

Pentru auzul românului, limba franceză îşi are 

dulceaţa ei suavă şi de o oarecare senzualitate, 

trezind o senzaţie de topire a clarităţilor sudului 

latin în misterioase neguri septentrionale, de 

adâncimi ale nedesluşirii  care ele însele sunt 

muzică... Tâmpla românească are acest auz...

C.D. Zeletin
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Din viaţa „Academiei”

- continuare în p.19 -

30 martie 2012  –  La Biblioteca Fundaţiei Culturale Magazin Istoric pentru Fundaţie (prin preşedintele Dorin Matei), 

Municipală „Stroe S. Belloescu”, Petruţa cele mai bune cărţi de istorie din anul pentru volumul „Familia Costache. Istorie 

Chiriac şi-a lansat cartea „Buchet de cronici şi genealogie”. Premiul a fost iniţiat şi 

literare”. Au fost invitaţi să prezinte cartea sponsorizat de prof. univ. dr. C. D. Zeletin. 

şi personalitatea autoarei: Mihai Luca, 27 apri l ie  2012  –  C .D.  Ze let in ,  

Eliza Artene, Mioara Popa şi Gheorghe preşedintele de onoare al Academiei 

Clapa. Publicul a putut  urmări şi un Bârlădene, a fost invitat de Asociaţia 

interviu cu autoarea, realizat la Vaslui, de Medicilor şi Farmaciştilor Ofiţeri de 

către Val Andreescu. În final, aceasta a Rezervă „General doctor Carol Davila” 

acordat cărţi şi autografe celor prezenţi.

30-31 martie 2012 – La Universitatea „Al. 

I, Cuza” din Iaşi, sub genericul „Francofonia 

(:) problematică”, s-a  derulat a XVII-a 

ediţie a Colocviului „Zilele Francofoniei”, cu 

participarea d-lui Philippe Gustin, 

Ambasadorul Franţei în România, a d-lui 

Stanislas Pierret, Consilier de cooperare 

culturală la Ambasada Franţei la Bucureşti, 

a numeroşi alţi invitaţi. Conferinţa 

inaugurală a fost susţinută de scriitorul şi 
(A.M.F.O.R.), la Cercul Militar Naţional din 

jurnalistul Matei Vişniec, care a vorbit 
Bucureşti, unde a susţinut dizertaţia 

despre „Francofonie şi identitate”. 
„Poezia, entitate umană eternă ori 

Sesiunile de comunicări au avut ca teme: 
temporară?!”

Soft-power-ul francofoniei, Dinamica 
19 mai 2012 –  În cadrul Zilelor Culturale 

identităţii în literaturile francofone, 
ale Bârladului, în organizarea Şcolii 

Francofonia canadiană: identitate şi 
Generale Nr. 11, „George Tutoveanu” 

diversitate, Franceza-limbă a complexităţii 
Bârlad şi a Academiei Bârlădene,  a avut loc 

şi o masă-rotundă consacrată împru-
festivitatea de premiere a celei de-a VI-a 

muturilor din engleză în limbile română şi 

franceză - necesitate şi / sau modă. Cu 

această ocazie, a avut loc lansarea oficială a 

„Dicţionarului de francofonie canadiană”, 

(Editura Universităţii, Iaşi, 2011), rod al 

colaborării canadianiştilor români 

(inclusiv din Bârlad) şi străini, lucrare 

coordonată de prof. univ. dr. Corina 

Dimitriu-Panaitescu, director al Centrului 

Canadian din Iaşi. Reamintim că, proaspăt 

ieşit de sub tipar, Dicţionarul a avut o ediţii a Concursului Internaţional de 
lansare amicală la Academia Bârlădeană, în creaţie literară 
ziua de 14 iulie 2011. La lucrările pentru elevii 
colocviului, Academia Bârlădeană a fost claselor I-VIII. 
reprezentată de Elena Popoiu. I n v i t a t  d e  
31 martie 2012 – La reuniunea curentă a o n o a r e  –  
Academiei Bârlădene, Serghei Coloşenco a  preşedintele 
prezentat volumele: „Paul Constantinescu juriului, C.D. 
– Evocări” şi Leonida Goga „România în cel Z e l e t i n .  
de-al doilea  război mondial – Jurnal de 

front”. În cadrul medalionului  poetic 

„Nichita Stănescu – poetul necuvintelor”, 

au susţinut comunicări Ioan Puflea, Mioara 

Popa, George Irava, Eliza Artene – care a 

prezentat o înregistrare audio cu vocea lui 

Nichita Stănescu şi a recitat din creaţia 

poetului, împreună cu Niculina Cărăbăţ.

25 aprilie 2012 – În cadrul unei ceremonii 

desfăşurate la sediul Băncii Naţionale a 2011”, prof. Elena Monu, dr. în istorie, a 
României din Bucureşti, cu titlul „Premiile primit Premiul „Ştefan Zeletin”, oferit de 

Dorin Matei, preşedintele Fundaţiei Culturale „Magazin 
istoric”, Elena Monu, preşedintele Societăţii „Academia 

Bârlădeană”, Cristian Păunescu, director general al 
B.N.R., C.D. Zeletin, preşedintele de onoare al 

„Academiei Bârlădene”

Cristian David, senator de Vaslui, şi Elena Monu



Ion N. OPREA

Despre G. Tutoveanu, în ziarul „Opinia”, Iaşi

 „Mai mulţi intelectuali din Bârlad au luat iniţiativa de a  Mesajul ilustrului om de cultură care a fost G. 

întemeia în acest oraş o bibliotecă populară pentru a oferi Tutoveanu, fie şi cu alte motivaţii, este tot atât de actual şi 

tuturor doritorilor mijloacele de a se instrui şi mai cu seamă astăzi, la după mai bine de o sută de ani distanţă. Cu ani în 

de a nu uita ceea ce au apucat a învăţa prin şcoli”, scria ziarul urmă, în 2007, o învăţătoare pensionară din Tuţcani-

OPINIA din Iaşi, din 29 august 1910, la rubrica „Litere- Măluşteni, Vaslui, doamna Hamza Camelia, cerea public, în 

ştiinţă-artă”. revista „Formula AS” nr. 799, să fie ajutată să aibă o 

 Iar mai departe se arăta: „În acest scop s-au adresat bibliotecă în sat. Mai recent, în ianuarie 2012, în aceeaşi 

multor persoane din ţară un apel pentru donaţiuni de cărţi”. publicaţie, nr.1004, altă cititoare, doamna Liliana Pîntea, 

Apelul e semnat de poetul G. Tutoveanu şi are frumoase bibliotecară în comuna Hangu, judeţul Neamţ, motivând 

pasagii, din care ziarul îi redă încheierea: „Odinioară, prin vechimea stocului de carte, 11812 volume, pe care Consiliul 

puterea braţelor, am învins noianul de năvăliri barbare prin local, neputincios economic, nu poate să îl împrospăteze, 

legendara trăinicie a neamului, am învins apoi năvala solicita ajutorul populaţiei ţării să vină în sprijinul 

josniciei fanariote; acum a venit vremea să-nvingem şi prin cititorilor, 394 de utilizatori îi „alinta” solicitanta, cărora li e 

străvechea putinţă de civilizare a rasei latine. jenă să le ofere cărţi uzate fizic şi moral, peste care şi-au lăsat 

 Pentru aceasta, e de neapărată nevoie să-ntemeiem, şi mulţi alţii amprentele şi poate şi ceva în plus. În 2007, pe la 

mai ales la sate, cât mai numeroase instituţii de cultură: sfârşitul anului, un ziar, „Obiectiv” de la Vaslui, ediţia pentru 

şcoli, biblioteci, teatre, reviste de popularizare; să-nlesnim Bârlad, titra, îmi aduc aminte, că bibliotecile din Bârlad, 

înfiinţarea Institutului de credit pentru ridicarea stării Vaslui şi Huşi n-au avut în bugetul lor sumele necesare 

materiale a poporului. pentru împrospătarea cu noi volume a rafturilor lor, lucru 

 Când ţărănimea din regat va fi avută, sănătoasă şi care, parcă nu e de crezut că se poate întâmpla acum, când, la 

luminată, unitatea culturală a românilor va fi uşor de 16 noiembrie 2011 s-au împlinit 105 ani de când s-au pus 

realizat şi va constitui singurul reazem în atingerea unităţii bazele primei Biblioteci publice la Bârlad, cu sediul cărţii la 

politice. Căci din clipa în care cele 12 milioane de români se „Casa Naţională „Stroe S. Belloescu”. Alte semnale, venite 

vor închina în numele aceleaşi idei, putem fi siguri că nici o chiar de la actualii oameni de cultură confirmă că apelul lui 

putere omenească nu ne va clinti din jurul Carpaţilor”. G. Tutoveanu, „îmbunătăţit” pe ici pe acolo, e valabil şi 

 Din prinosul acestor credinţe a izvorât gândul de pentru lumea teatrală şi muzicală, şi poate nu numai, cei 

întemeiere a Bibliotecii publice din Bârlad. îndreptăţiţi să se îndrepte cu faţa atât la sate cât şi către 

micile oraşe, mai ales, către flămânzii de cultură şi artă, ca pe 

   * vremuri…

LITERE-ŞTIINŢĂ-ARTĂ

Definiţie Exod Relaţie    
                                                                    
Poezia e mereu ecou Trec amăgiri cu ochii mari, Inofensiv e gândul doar ca gând,   
Al sufletului veşnic nou. Vechi povestiri de cărturari. Dar nu şi când te văd plângând. 

În parc Somnoros Măceş înzăpezit  

Învăpăieri mai tinere cu ani La uşa mea, o rimă nefardată    Când felinare roşii se aprind,
Mă iau de braţ printre platani. Nu mă scotea din „dragule” şi „tată”. Natura pregăteşte un colind...

Creaţie Credincios Ultima soluţie

Te fulgeră un gând: începe ploaia, „...şi-n veacul vecilor, amin!” - E-n capul meu un gol universal. 
Cad picurii fierbinţi şi umplu foaia. Se leagă veşnicia de Destin.      Mă-mbrac frumos şi merg la bal.

Adrian VOICA

SUFLET  ÎN  RELIEF
(distihuri)
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Domniţa Bălaşa, unul din cei mai buni Ajuns la cimitir, patru elevi ai şcolii Înmormântarea lui 
prieteni ai defunctului, a venit însoţit de normale de institutori îl luară pe umeri şi-l 

corul său, la această înmormântare. duseră până la mormânt.Eminescu
Şi nu erau accente de ocazie ce le cânta Aici, după ce religia îşi mai făcu ultima 

Bărcănescu şi nu era plătit Bărcănescu; se ei datorie, d-rul Neagoe, bun prieten cu 
Înmormântarea poetului Eminescu s-a 

vedea de pe faţa lui cât de mult suferă, Eminescu, rosti o cuvântare, care stoarse 
făcut ieri, după cum am anunţat.

pentru pierderea unui amic ca Eminescu. lacrimile celor de faţă.
Dricul era simplu şi tras numai de doi 

Notele  ce ieşeau din gura lui  ...........................................................................
cai.

Bărcănescu te înduioşau, şi făceau să-ţi vie Se vorbeşte că prietenii şi adoratorii lui 

lacrimele fără de voie. îi vor ridica un monument; n-ar fi rău, ci din 
Lumea începuse a se aduna; pe la orele 

Trec la altceva, mai prozaic în sine. Se contră ar fi prea bine.
5 şi jum., erau deja mulţi. Erau prietenii săi, 

ştie că Eminescu era ateu, se ştie că poetul Dar până atunci
admiratorii săi, cunoscuţi şi necunoscuţi, 

spunea în viaţă că „Religia e o frază Al serii rece vânt
tot tineretul,  care se înflăcăra şi 

inventată şi că cu umbre care nu sunt, au De asupra-i teiul sfânt
îndumnezeia pe nenorocitul şi marele 

întunecat vederea oamenilor” şi că Îşi scutură creanga.
poet. Într-un cuvânt era de faţă acel strat al 

„minciuni şi fraze-i totul”, ei bine acelui care 
societăţii, care citeşte şi care va citi pe 

zicea şi credea astfel, aceluia i s-a făcut o Şi cum n-a mai fi pribeag
Eminescu. Presa mai cu seamă, şi-a făcut 

înmormântare religioasă cu popi, cu De acum-nainte,
datoria ei pe deplin.

lumânări şi cu toate, ca celui mai L-or troieni cu drag
Stătea întins, în mijlocul bisericii, pe un 

pravoslavnic creştin. Aduceri aminte.
catafnic, era acoperit de flori, de frunze şi 

După ce se isprăvi serviciul religios d-
de ramuri, întocmai cum dorea sărmanul 

nul Gr. Ventura, prim redactor al ziarului Românul, Bucureşti, XXXIII, Luni, 1 iulie 
poet.

Adevărul, ţinu o cuvântare scurtă, căutând (19 iunie s.v.) 1889, p.651, col.2-4.

a arăta meritele poetului; apoi cadavrul 
Nu-mi trebuie flamuri

marelui Eminescu fu ridicat de mai mulţi 
Nu voi sicriu bogat

prieteni ai săi şi dus pe umeri până la carul 
Ci-mi împletiţi un pat

mortuar.
Din tinere ramuri.

La orele 10 şi jum., cortegiul porni. În 

urma lui veneau mai întâi: d-nii Lascăr 
De abia se zărea afară din frunze şi 

Catargiu, M. Cogălniceanu, Maiorescu, d-na 
coroane, care îl acopereau. Între altele am 

Maiorescu, Th. Rosetti, Ştefan Mihăiescu, 
văzut următoarele, după cum îmi aduc 

Laurian, etc.; apoi veneau toţi ziariştii şi 
aminte:

ceilalţi prieteni ai săi, la urmă, un convoi 
A Academiei române;

lung de studenţi universitari, tinerimea de 
A Presei;

prin şcoalele secundare, precum şi o 
A societăţii „Tinerimea Română”;

mulţime mare de alte persoane.
A ziarului „Constituţionalul”;

Cortegiul  traversă străzile:  Sf .  
A ziarului „Naţionalul”;

Gheorghe, Colţea, Bulevardul Academiei. 
A societăţii studenţilor universitari 

Aici, în faţa universităţii, d. D. A. Laurian, în 
„Unirea”; Ultime informaţiuni

numele presei, ţinu un discurs bine simţit.
A ziarului „Fântâna Blanduziei”, unde 

Terminând d. Laurian zice: „Să ne 
poetul scrisese câte ceva în ultimul timp, Următoarele ziare au subscris suma de 

descoperim înaintea lui Eminescu; căci el 
etc., etc. 397 lei 70 b., pentru coroana ce a fost 

ca poet a fost un titan, iar ca ziarist un atlet”.
Am putut distinge printre asistenţi pe: depusă pe sicriul lui Eminescu:

După ce isprăvi d. Laurian, vorbi chiar 
d. Mihail Cogălniceanu, delegat din partea Adevărul, Constituţionalul, Curierul 

lângă carul funebru, din partea studenţilor 
Academiei române, d. Titu Maiorescu, fost financiar, Democraţia, l'Indépendance 

universitari, d. Calmuschi, student în litere, 
ministru al instrucţiunei publice, amic roumaine, Liberté roumaine, Lupta, 

d-sa şi-a început cuvântarea chiar cu 
intim cu răposatul, d. Lascăr Catargiu, Naţionalul, Românul, Războiul, Războiul 

cuvintele poetului din Mortua est:
preşedintele consiliului de miniştri, d. vechi,  România, România literară, 

Făclia de veghe pe umezi morminte,
Teodor Rosetti, fost ministru-preşedinte, Telegraful român, Universul, Voinţa 

Un sunet de clopot în orele sfinte,
dl. col. Algiu, d. George Lahovary, secretarul naţională.

Un vis, ce-şi moaie aripa-n amar –
societăţi i  de geografie ,  d .  Ştefan Coroana costând numai 300 lei, mai 

Astfel a trecut de al lumii hotar.
Mihăilescu, fost secretar general al rămâne suma de lei 97 b. 70.

Şi terminând
ministerului instrucţiunei şi profesor, d. 

Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarâmi
D.A. Laurian, profesor şi amic intim cu 

[ori ce-ai spune,
poetul, d. N. Mandrea, etc. _________________________

Peste toate o lopată de ţărână se depune
Dintre doamne am recunoscut pe d-na 

Maiorescu, pe d-na Laurian şi o mulţime de Notă: În alte numere vom reproduce 
După această cuvântare, cortegiul 

alte doamne şi domnişoare, care au venit să alte consemnări din anul decesului marelui 
porni din nou, trecând apoi prin calea 

însoţească până la mormânt ultimele poet naţional Mihai Eminescu aflate în 
Victoriei, strada Carol, calea Racovei şi 

rămăşiţe ale poetului. presa anului 1889, fie din Bucureşti, fie din 
ajunse până la cimitirul Şerban Vodă 

La orele 5 începu serviciul funebru. ţară.
(Belu).

Bărcănescu, şeful corului de la biserica 
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Diana STOICA

Semne poetice. Pământul în imaginarul poetic eminescian 

al elementelor
─ fragment ─

În contextul poeticii elementelor, limbajul poetic zidite, / Cu codri şi dumbrave, cu râuri liniştite / Urma-vor 

generează sensuri care trimit la imagini fundamentale. Prin fermecate încet-încet cântării / Şi insule rămâie în nesfârşirea 

acestea poetul redescoperă originaritatea lumii, fiinţa mării / Şi marea te urmeze cu undele-i senine / Şi îndrăgit să fie 

creatoare întorcând astfel traseul încifrării esenţei. Poetica oricare val de tine / Ba chiar ceea ce nimeni în veci să mute poate 

textului literar permite re/interpretări felurite asupra modului / Trecutul te urmeze cu veacurile-i toate” (O. V, 472). 

în care omul percepe lumea în sens arhetipal prin imaginile Din altă perspectivă, aceea a geniului militar, în Strigoii 

primordiale, pământ, apă, aer, foc, forţe numenale care au dus pământul apare şi în ipostaza de spaţiu al cuceririlor militare: 

la constituirea cosmosului din haosul primordial. Într-o „Flămânzii ochi rotindu-i, eu mistuiam pământul, / Eu 

raportare la o concepţie arhaică, arhetipală, a alcătuirii lumii răzvrăteam imperii, popoarele cu gândul... / Visând că toată 

sub impulsul celor patru forţe primordiale, unitatea lumea îmi asculta cuvântul, / În valurile Volgăi cercam cu spada 

om–natură–univers, întâlnită atât în filosofia antichităţii, cât şi vad.” (O. I, 88), episod repovestit de tânărul rege prin 

în reprezentările mito-religioase universale şi autohtone, rememorarea propriei vieţi la catafalcul iubitei pentru a-(şi) 

reprezintă centrul. Spaţiul textului literar valorifică această înţelege sensul existenţei: „De trei zile îşi spune povestea vieţi-

mentalitate animistă asupra lumii în care naturalul şi ntrege:” (O. I, 88). Îndrăzneala gândului cuceritor de a stăpâni 

supranaturalul coexistă, evidenţiind astfel o profundă pământul este precedată de un motto extras din Biblie, plasat la 

concepţie asupra înţelegerii sensului existenţei: lumea văzută începutul părţii I, care este o atenţionare asupra efemerităţii 
2în deplină armonie este sacră. Poezia recuperează ideea vieţii, „o lamentare asupra scurtimii vieţii”  cum interpretează 

existenţei unui univers care este, prin natura sa, o fiinţă Alain Guillermou:   

însufleţită, în contextul înţelegerii lumii ca făcând parte din „... că trece aceasta ca fumul pre pământ. Ca floarea au 

Totul cosmic. înflorit, ca iarba s-au tăiat, cu pânză se înfăşură, cu 

Vom lua în discuţie creaţii mito-poetice în care semnul pământ se acopere.” (O. I, 88). 

poetic pământ redimensionează existenţa umană, marcând Iar sensul existenţei la a cărui înţelegere ajunge atât Arald cât şi 

diferite ipostaze ale fiinţei. Pe fondul acestei înţelegeri, în demonul din Înger şi demon care apare în ipostaza revoltatului 

variantele poemelor Sarmis şi Gemenii, pământul devine contra nedreptăţii, contra lumii, contra divinităţii este iubirea: 

pentru Sarmis spaţiul în care va fi prizonierul nemuririi sale, „Am urmat pământul ista, vremea mea, viaţa, poporul, / Cu 

căci blestemul Soarelui, replică a propriului blestem, îi gândirile-mi rebele contra cerului deschis; / El n-a vrut ca să 

destinează „tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”: condamne pe demon, ci a trimis / Pre un înger să mă-mpace, şi-

„Rămâi de-apururi tânăr, cu tot pământu-n cale / Şi nemurirea mpăcarea-i... e amorul.” (O. I, 53). Într-o raportare temporală a 

fie umbra gândirii tale / Aceasta-i răsplătirea, ce-ţi vine de la zei, lui atunci, momentul stării de iubire, şi a lui acum, marcat de 

/ Căci în a ta vorbire i-ai înmălţat pre ei / Naintea ta mărire-i 'n despărţire prin moartea iubitei, cuceritorul Arald îi poate oferi 

urma ta mărire / Dar tu să treci prin ele în neagră nesimţire / Şi reginei dunărene pământul, coroanele regeşti, stelele chiar, 

stinşi şi reci să fie sub frunte ochii tăi / Căci în a ta vorbire i-ai având atribute demiurgice, însă nu-i poate oferi viaţa decât 

blestemat pe zei.” (O. V, 472). Prin vocea Soarelui, va primi darul prin mijlocirea magiei: „De-ai fi cerut pământul cu Roma lui 

nemuririi, care e de fapt o povară, aceea de a schimba destinul antică, / Coroanele ce regii pe frunte le aşează, / Şi stelele ce 

oamenilor, al lumii, „în neagră nesimţire”, cecitatea fiind vecinic pe ceruri colindează, / Cu toate la picioare-ţi eu le 

atributul privirii interioare, vizionare. Astfel că, lui Sarmis, ucis puneam în vază, / Dar nu-l mai vrei pe Arald, căci nu mai vrei 

de propriul frate pentru a-i lua tronul şi logodnica, întors din nimică.” (O. I, 92). De asemenea, într-un imaginar al definirii 

infern: „Nebunul Sarmis, care-i cu craiul frate geamăn / Ca condiţiei geniului, în perspectiva dorinţei de a se elibera de 

umbra cu fiinţa-i ei amândoi s-asamăn' / Dar palid e la faţă şi nemurire şi a-şi împlini destinul ca muritor în iubire, 

ochii ard în friguri / Şi vânătă-i e gura... /.../ Priviţi-l... chiar Luceafărul este refuzat de Demiurg, principiu creator al 

acuma soseşte din infern” (O. V, 463) şi care aruncă un blestem cosmosului, cel care determină actul creaţiei, oferindu-i în 

asupra zeilor pe care-i consideră vinovaţi de a participa la schimb geniu militar: „Îţi dau catarg lângă catarg, / Oştiri spre a 

nunta lui Brigbel cu Tomiris, blestem care se va întoarce străbate / Pământu-n lung şi marea-n larg, / Dar moartea nu se 

împotriva lui însuşi, „îi e menit un destin orfic: puterea poate...” (O. I, 178) sau actul de a stăpâni pământul, prin 

demiurgică a cântecului său schimbă chipul lumii; hipnotizat, înţelegerea puterii ca dreptate: „Vrei poate-n faptă să arăţi / 

spaţiul şi timpul se-ncurcă în urzeala poeziei, primind o altă Dreptate şi tărie? / Ţi-aş da pământul în bucăţi / Să-l faci 
1lege” : „Tu a cărui blestemuri chiar pentru zei sunt slavă / Să împărăţie.” (O. I, 178). 

pleci cu-a ta durere în lume pre o navă / De-i trece lângă ţărmuri În plan istoric, pe fondul luptelor militare, pământul este 

noroadele să iasă / În strai de sărbătoare pe calea-ţi luminoasă / spaţiu al puterii care în momentul confruntării armatelor 

Şi ţărmi cuprinşi de farmec de-uscat se vor desprinde / Pre tine să creează un decor apocaliptic: „Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah 

urmeze un dor îi va cuprinde / Astfel că uriaşe, din sure stânci şi Spahii / Vin de-ntunecă pământul la Rovine în câmpii;” (O. I, 
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146), „Călăreţii împlu câmpul şi roiesc după un semn / Şi în caii mentalitatea primitivă, a-i da acelui neam însăşi ţara cu 

lor sălbatici bat cu scările de lemn, / Pe copite iau în fugă faţa locuitorii ei cu tot ce cuprinde pe întreaga ei suprafaţă”, iar 

negrului pământ, / Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind simbolul „îşi are rădăcini adânc împlântate în superstiţia 
3în vânt,” (O. I, 148), iar, în acelaşi context, pământul, în relaţie cu universală, iar vechimea sa este impresionantă.”  Eminescu 

termenul mare, dezvoltă sugestia întinderii nelimitate: valorifică în Scrisoarea III acest simbol universal, iar pentru a 

„Fulgerele adunat-au contra fulgerului care / În turbarea-i sugera jocul ironic al sorţii, îl combină cu unul românesc, 

furtunoasă a cuprins pământ şi mare.” (O. I, 146). realizând un joc de cuvinte: „Cum veniră, se făcură toţi o apă ş-

În perspectiva luptelor militare, pământul, în sintagmă un pământ.” (O. I, 147), făcând distincţia subtilă între primul 

cu apă, creează o expresie specifică imaginarului cuceririi: a înţeles şi interpretarea pe care o dă imaginarul popular 

cere pământ şi apă – „Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut românesc, în acest context aceea de a-şi găsi mormântul în 

pământ şi apă” (O. I, 147), „În Dacia venise, cerşind pământ şi urma înfrângerii. 

apă.” (O. IV, 417) –, în care cele două elemente, stihii arhaice, îşi 
Note:au rădăcini atât în folclorul universal, cât şi în cel autohton. 
1. Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Originea expresiei este, în interpretarea lui Petru Caraman din 

Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 1989, p.7.amplul studiu etnologic dedicat pământului şi apei în 
2. Alain Guillermou, Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu, simbolistica eminesciană, una persană, semnificând 

Editura Junimea, Iaşi, 1977, p. 196.
supunerea: „faptul de a da unui neam străin un bulgăre de 

3. Petru Caraman, Pământ şi apă. Contribuţie etnologică la studiul 
ţărână din pământul ţării tale şi a-i da totodată şi un ulcior cu simbolicei eminesciene, Editura Elion, Bucureşti, 2000, p. 231.
apă dintr-un izvor sau dintr-un râu la ei înseamnă, după 

Ion POPESCU-SIRETEANU

Lingvistică şi cultură

La împlinirea a 70 de ani, profesorul Ilie Dan a fost energic, bun vorbitor. Aceasta din urmă este una dintre 

omagiat printr-un volum intitulat Lingvistică şi cultură, marile sale calităţi, el având puterea de a-şi cuceri 

apărut la Iaşi,  Editura Tipo Moldova, 534 pagini, format auditoriul ,  ca profesor,  printr-o voce caldă,  

academic. convingătoare. Ca profesor era cald şi blând cu studenţii, 

Iniţiatorul şi alcătuitorul cărţii este scriitorul spre deosebire de unii precum demult uitatul Valentin 

Vasile Diacon, el însuşi bucovinean şi fost student al Sofrone, care vorbea urât cu studenţii, mereu gata să-i 

profesorului septuagenar. jignească. Ilie Dan era bun şi omenos, gata oricând să 

În mai multe rânduri am scris despre cărţi ale lui discute o problemă ştiinţifică. 

Ilie Dan şi am avut mereu cuvinte de laudă pentru omul A fost dăruit cu o memorie bine slujitoare, dar şi 

care, cu dragoste şi dăruire, a lucrat şi a dat, pe măsura cu limbă ascuţită, care i-a şi adus unele neplăceri, chiar şi 

puterilor sale, lucrări valoroase, atât studii şi articole, cât pensionarea înainte de termen pe motiv că ar lipsi de la 

şi, mai ales, cărţi la izvorul cărora să se formeze noi serii ore, argument folosit de către Constantin Frâncu, - şeful 

de cărturari ai neamului. Catedrei de Limba Română.

Eram student în anii al III-lea şi al IV-lea ai Câţiva dintre semnatarii din volum, colegi şi 

Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, prieteni ai cărturarului, scriu amintiri, cum l-au văzut, 

când l-am cunoscut pe tânărul entuziast, bun vorbitor, cum l-au cunoscut, cum se prezenta la lecţii. Alţii, mai 

prezent în cenaclul condus de Victor Crăciun. Se anunţa strunjiţi la menghina timpului, vorbesc despre „grădina 

ca prozator şi mulţi ani am crezut că Ilie Dan va deveni iubirii” în care poetul se desfăşoară sentimental. Sub 

unul dintre marii prozatori români. Dar destinul a vrut ca „clopotul vremii” ne tânguim toţi, dar lira nu stă adormită 

el să se afirme ca lingvist şi editor al unor autori celebri, pe cărări şi pajişti. Cum spune prietenul Adrian Dinu 

precum Sextil Puşcariu, Al. O. Teodoreanu, I. I. Mironescu Rachieru, „Ilie Dan rămâne un intratabil poet.”

etc. Abia la peste 40 de ani, în împrejurări biografice Frumoase amintiri scrie Gloria Lăcătuşu, dar şi 

intime, a început să scrie poezie, densă, bogată în alţi foşti studenţi ai lui Ilie Dan, între care Petre Herţanu.

metafore. Autorii participanţi la pregătirea acestui volum 

Cei care îl cunosc de-acasă, din sat sau din omagial sunt prieteni şi colegi ai sărbătoritului.

Suceava ca elev de liceu, ni-l prezintă ca pe un tânăr Aducem un elogiu lui Vasile Diacon pentru efortul 

harnic, energic, dornic de a şti, bun la învăţătură şi bun de a pregăti acest volum atât de bogat în conţinut, în care 

vorbitor, - calităţi păstrate peste vreme. Pentru că şi în se întâlnesc 40 de autori.

anii maturităţii, Ilie Dan era şi a rămas un om harnic, 
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Festivalul Naţional de Poezie Cezar Ivănescu
Ediţia a II-a, 23-24 mai 2012

Iaşi – Bârlad

Mircea COLOŞENCO

Iniţiat de Muzeul Literaturii Române din Iaşi, având ca segment colocvial, în sala de consiliu a Primăriei, cu 

parteneri: Societatea Culturală „Junimea '90” şi Editura personalităţi culturale locale, dar şi politice,discuţie 

Junimea din Iaşi, Centrul „Mihai Eminescu” din Bârlad, continuată, ulterior, după împărţirea de premii, la Centrul 

Uniunea Scriitorilor din România (Filiala Iaşi), Casa de „Mihai Eminescu” / Casa Roşie, datorată în bună parte 

Cultură „Mihai Ursachi” din Iaşi, în colaborare cu Primăria şi răposatului mecena Dr. Constantin Teodorescu.

Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Bârlad, cea de-a doua ediţie Felicitări organizatorilor şi participanţilor: a fost un 

a fost un succes al organizatorilor, întrucât participarea adevărat regal in memoriam Cezar Ivănescu şi al Poeziei.

invitaţilor la spectacole, colocvii şi alte acţiuni dedicate 

memoriei şi operei distinctului poet Cezar Ivănescu, pe cât 

de bârlădean, ieşean şi naţional, s-a bucurat, în ambele oraşe 

moldave, de un răsunet deosebit din partea iubitorilor de 

poezie şi fani ai creatorului de frumos atins de aripa 

geniului.

La Iaşi, după o slujbă religioasă la mormântul poetului 

de la Cimitirul Eternitatea, a urmat un spectacol, în preajma 

teiului lui Eminescu din Copou, de muzică şi poezie (recital 

Florin Săsărman şi Radu Ştefan, formaţia de acordeoane 

Weltmeister, actorii Livia Iorga şi Daniel Busuioc), 

manifestare încheiată cu vizionarea unei expoziţii dedicată 

poetului şi dezbaterea colocvială în Pod Pogor, la care au luat 

parte: Daniel Corbu (organizator), Theodor Codreanu 

(autorul monografiei Cezar Ivănescu – transmodernul, 

lansată cu acest prilej), Simona Modreanu (director Editura 

Junimea) şi Mircea Coloşenco (fost coleg şi alcătuitorul 

primei antologii postume a operei lui C.I.). Din Republica 

Moldova, a fost prezent inepuizabilul scriitor Valer Matei.

La Bârlad, caravana ieşeană a sosit de Ziua 

Eroilor/Înălţarea Domnului, întâlnindu-se, într-un prim 

La mormântul lui Cezar Ivănescu, Cimitirul „Eternitatea”, Iaşi.

Theodor Codreanu, Liliana Sârbu şi Mircea Coloşenco, la Galeriile de artă 
„N.N. Tonitza”, Bârlad.

Daniel Corbu, Theodor Codreanu şi Vasilian Doboş, la Pod Pogor-fiul, Iaşi.
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Simona MODREANU

Prin colţuri de timp

Oare de ce-mi va fi fiind atât de greu să scriu despre cei pe care îi iubesc, după ce ei au ales 

să deschidă altă poartă ? Să fie vreo formă de sfială postumă a egoismului cu care m-am adăpat 

din fiinţa lor prezentă? Sau, dimpotrivă, vreo părere de rău abia disimulată pentru atâtea 

momente pe care le-am fi putut umple împreună şi pe care, din diverse considerente – toate 

artificiale, la urma urmei – le-am ratat? Nu e prima dată când am acest sentiment, al trecerii pe 

lângă o relaţie deplină care rămâne, cumva, suspendată. Sigur, e şi mult mister în ceea ce „ar fi 

putut să fie”, e şi multă substanţă în această virtualitate neadusă în lume, dar e şi durerea de a fi 

întors spatele unui răsărit de lună pentru că mi-a fost somn şi m-am dus la culcare.

Aşa era cu Cezar, aveam adesea, în preajma lui, senzaţia uşor stingheritoare de a fi prea 

devreme, prea târziu, prea aproape, prea distantă, prea... nelalocul meu. El, poetul, era mereu 

acolo unde trebuia, doar aparent marginal, în fond, perfect adecvat, şi când şoptea şi când doinea 

şi când plîngea şi când te certa... O acută pertinenţă şi o justeţe imparabilă, de altundeva. Pe unii îi 

irita, îi ciupea, îi scotea din confortul conveţional şi automulţumitor. Dar chiar şi ei, în adâncul 

sufletului, ştiau că avea dreptate. Intransigenţă de catifea, armură delicată, pudoare şi 

generozitate fără egal. Era în el o frumuseţe curgătoare, nubilă, o lumină jucăuşă şi o uriaşă nevoie 

de iubire şi de sacru. Cezar oficia mereu. Respira ritualic, râdea cutremurător, scria cu rune de 

duh. Un izvor parfumat şi pur care şi-a oprit curgerea când pe malurile sale şi-au făcut sălaş 

sconcşii...

Cu ani în urmă, contemplând prima oară oceanul, am avut revelaţia timpului. Am înţeles, 

deodată, cum creşte în mine, năvalnic şi supus, imperativ şi străveziu. Şi nu mi-a mai fost frică de 

el niciodată, am ştiut că supleţea lui mi-e prietenă, că mă pot juca cu el, că-l pot întinde, strânge 

sau alunga după plac. Sau aproape...

Cezar mi-a oferit o trăire cumva similară. Din care nu mai vreau să ies. Faptul că nu a 

plecat e o evidenţă elementară. Unde să plece? Când să plece? Cum să te desprinzi de Unu când 

abia l-ai regasit? Poate că acum, poetul adastă puţin după colţul timpului. Dar numai până ce ne 

obişnuim. Şi-atunci o să-l vedem din nou. El, oricum, nu ne-a scăpat nici o clipă din ochi...

Poetul runelor tăcute

În amurg sunt toate 

cântecele vremii

În amurg şi-n rouă 

Se adapă renii.

Nu se poate, hombre, 

Tu să fi murit,

În amurg sunt toate, 

Doar ai asfinţit.

Îmbrăcând hlamida 

Veşnic-Împăraţilor,

Ai binevestit ziua

Proaspăt-înviaţilor.

 

Tu, povestitorul

Literelor rune

Fă pentru noi, Doamne,

Mai fă o minune

Cezarul poeziei, 

încă n-a murit, 

Îşi adapă cerbii

Sus, în asfinţit.

Fie-ţi milă, Doamne,

De sufletul său!

Mugesc încă cerbii

A păreri de rău.

Armia-i de îngeri

Însoţesc poetul

Runelor albastre

Ce se urcă-ncetul

Spre castelul Slavei,

Pururea fecioară, 

Înfăşat de nouri

Într-o veche tiară.

Odă lumii voastre

Suflete-adormite, 

Eu îmi sunt poetul

Runelor cernite. 

Nu mă plângeţi, prieteni,

Mă-nfioară dorul, 

Vă iubesc albastru,

Eu, cuceritorul.

Fiţi atenţi la dansul 

Norilor pe Cer,

Veţi zări o poartă-

Ntr-un zid efemer. 

Trec şi ea dispare

Lin, pe nevăzute,

Ducând şi poetul

Runelor tăcute. 

Tiberiu Brăilean
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Mihaela Tudor

Un aristocrat al spiritului: Nicolae Bogescu

Ca locuitori ai unui oraş cu o bogată tradiţie culturală, spaţiu interior. Pastelurile poetului bârlădean sunt poezii de tip 

avem datoria de a recunoaşte meritele înaintaşilor, de a le reflexiv, în care trăirile reale transcend în zone celeste, 

scoate la lumină şi de a le urma exemplul. O personalitate a surprinzând fascinaţia fiorului existenţial : „În noapte, când 

Bârladului din primele decenii ale secolului trecut este şi luna se înalţă din codri, / Iar vârful de munte fantastic s-arată, / 

Nicolae Bogescu, „o inimă de aur, un eminent latinist, cu studii Cu stolul de visuri  mă pierd în tăcere...“ Natura calmă şi sufletul 

la Universitatea din Iaşi...un animator în cadrul Academiei omului consonează şi devin o permanenţă tonifiantă, ce 

Bârlădene.“ Aşa îl prezintă scriitorul G. G. Ursu, într-o scrisoare ocroteşte misterul vieţii şi conştiinţa omului modern, gata să 

din 1976 către profesorul Traian Nicola, autorul monografiei în înţeleagă ritmurile Universului. Mitul ieşirii din sine este 

şase volume, „Valori spirituale tutovene“. dublat de aspiraţia către o iubire ideală, capabilă să ducă la 

Elanul tineresc, înclinaţiile umaniste, afinităţile şi  împlinire: „Iar dorul, în taină, pe tine te cere.“ În armonie cu 

talentul au unit un grup de tineri intelectuali entuziaşti : G. conţinutul, forma clasică a poeziilor respiră măsură şi eleganţă, 

Pallady, G. G. Ursu, G. Nedelea, G. Ponetti, V. I. Popa, G. Taşcă, potrivită cu ritmul interior al gândirii poetice, ponderată şi 

Aurel Greifenberg în jurul mentorului lor, poetul George meticuloasă. 

Tutoveanu. Acesta era nucleul Academiei Bârlădene, al cărei Înzestrat cu har de narator, N. Bogescu a scris şi proză 

amfitrion a fost, pentru scurt timp, Nicolae Bogescu, în locuinţa scurtă, în care talentul este susţinut de predilecţia pentru 

sa de pe str. Aprodul Purice 25. Acolo s-a transferat, în 1927, faptul trăit, ceea ce dă schiţelor şi povestirilor un caracter de 

redacţia revistei „Graiul nostru“, pe care a coordonat-o tehnic şi veridicitate. Observaţia realistă şi puterea de construcţie nu 

redacţional. Mai menţionăm că tot el a organizat biblioteca de exclud însă lirismul, inserat cu măsură, mai ales în pasagerele 

la Casa Naţională (azi „Stroe Belloescu“), a publicat permanent descrieri care definesc un mod de viaţă. Un pretext de povestire 

în revistele şi ziarele bârlădene şi nu numai:„Graiul nostru“, îl aduce pe cititor în faţa unor întâmplări simple, aproape 

„Scrisul nostru“, „Moldova“, „Veacul nostru“, „Cosânzeana“ banale şi a unor personaje faţă de care el capătă, dincolo de 

(Cluj). În aceste periodice semna articole, recenzii, evocări, interesul literar, un sentiment de prietenie. Povestitorul îl ţine 

prezentări de cărţi şi creaţii proprii în versuri şi proză, cu prins de vorbele lui, în descendenţa epicului tradiţional 

pseudonimele N. Poiană şi N. Livadă. moldovenesc de tip Sadoveanu sau Ionel Teodoreanu.

Câteva poezii, povestiri şi nuvela „Vestitorii morţii...“ Expoziţiunea povestirii „Într-o gară...“ fixează succint 

au fost adunate în volum abia în anul 2011, la editura  cadrul natural şi social, gara, o „ baltă a liniştii“, loc în care un 

bârlădeană „Sfera“, prin gestul meritoriu al nepoţilor Eliza eveniment sufletesc hotărâtor, impus de întâmplare şi destin, 

Millian, Lucreţia Mereuţă şi Constantin Romete, care cinstesc, marchează viaţa cuiva. Naratorul este personajul principal, 

în acest fel, memoria unui cărturar pasionat, restituind care evocă cel mai important moment al existenţei sale, 

oraşului nostru un scriitor prea puţin cunoscut până acum, petrecut cu ocazia întâlnirii unui coleg de liceu. În timpul unei 

pentru că modestia, dar  şi moartea prematură (în 1944) l-au  călătorii la Galaţi, Mihai Ştefănescu, funcţionar la Administraţia 

ţinut într-o nedreaptă umbră. Financiară, coboară într-o gară spre a-şi potoli setea. 

Nicolae Bogescu a fost un om mistuit de o frământată Confundat cu nepotul şefului de gară, pe care familia nu-l mai 

viaţă interioară; aşa îl vede cel care se apleacă asupra unei văzuse din copilărie, rămâne aici oaspete timp de câteva zile, 

naturi complexe. Existenţa sa de om modest, crescut într-o răstimp în care, cu vorbe bune ale gazdelor ospitaliere, cu vin 

familie numeroasă, într-un orăşel de provincie, se ridică (bun) de Nicoreşti, cu împrejurimile – balta cu ascunzişurile şi 

deasupra mediei şi a tiparelor. Este „un suflet tare“, un misterele ei – dar, mai ales, cu graţia frumoasei domnişoare 

aristocrat al spiritului, asemenea intelectualilor din romanele Nataliţa, fată de măritat, pasagerul este atins de săgeata lui 

şi dramaturgia lui Camil Petrescu. Cupidon. Proiectata minivacanţă la Tulcea i s-a părut un iad, iar 

Poeziile rămase de la N. Bogescu – „Bistriţa“, „Pastel“, la întoarcere, timp de o săptămână, tot bine a dus-o: dragoste, 

„Noapte de mai“ – stau sub semnul unui lirism patriarhal, baltă, vin bun şi Nataliţa care i-a devenit soţie dăruindu-i şi un 

transmiţând un fior elegiac de autentică nobleţe, generat de copil. „Am plecat amândoi la oraş, unde am dus-o şi mai 

marea temă a spaţiului şi timpului, a duratei subiective în bine...Ce să-i faci ! Aşa a fost să fie din cauza Căilor Ferate, care 

raport cu timpul obiectiv. Fibra romantică a poetului se au găsit cu cale să facă o cişmea la două-trei gări...Sunt 

descoperă în dorinţa de evadare în natură. Metaforă a trecerii, mulţumit!“(p.23) Dialogul şi monologul, bine dozate în 

Bistriţa „coboară din funduri de văi depărtate.../ Şi-n goana-i de economia naraţiunii, devin vioaie şi lămuritoare în relatarea 

luptă cu stâncile mute / Se spulberă valul ce-ntruna îşi spune /  unei întâmplări iscate de o confuzie, cu personaje episodice, 

Aceeaşi ritmată şi veche poveste.“ Comuniunea cu natura dar pregnante. Nota de umor şi optimism din final face ca 

devine un rafinat amalgam de realitate şi mit. Spaţiul exterior al deznodământul să apară ca un rezultat firesc, ca o lege a naturii. 

plaiului mioritic nu mai este doar o imagine picturală Personajele povestirii se deosebesc de cele sadoveniene, 

armonioasă, cu „ vârfuri de munte“...„icoana lunii călătoare“, cei copleşite de viaţa mediocră şi vegetativă a târgurilor unde nu se 

trei tei de pe muchea dealului  „Şi alţi doi plopi de lângă ei...“, „În întâmplă nimic, iar elanurile mor înăbuşite în resemnare şi 

vale lacul de cristal / Ce salba-şi scutură pe mal / ...triluri de alcool. Aici, un fapt, în aparenţă banal, dă sens major vieţii.

privighetoare, ci devine un complex de simboluri ale unui Publicată în „Datina“ în anul 1930, „Vestitorii morţii...“ 
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este o creaţie cu influenţe ale prozei moderne : roman-reportaj, bine prin lupta permanentă între dorinţa de a trăi şi obsesia 

dosar de existenţă, analiză psihologică şi introspecţie, care morţii. Alternarea meşteşugită a celor trei planuri – al 

neglijează voit şlefuirea artistică, în favoarea obiectivităţii şi naratorului, al visului şi al faptelor reale – dezvăluie o morală 

autenticităţii vieţii. Prin amploare, prin complexitatea de bun simţ : „... decât avere pentru zece vieţi şi câteva ceasuri 

circumstanţelor care declanşează un conflict interior puternic, de trai, mai bine sărăcie şi ani de viaţă, ca până acum...vestitorii 

provocat de pendularea între vis şi realitate, este o nuvelă să vină când îi va chema el.“ Această alegorie a morţii şi a 

psihologică. Planul naratorului îl prezintă  pe Matei Tilici, relaţiei cu transcendentul, tema trăirii simultane în planuri 

pensionar din oraşul T., cu o viaţă tihnită, tulburată din când în diferite, structura artistică a povestirii ne îndreptăţesc să o 

când de mici incidente. Într-o zi, o scrisoare recomandată aşezăm într-o antologie a nuvelei psihologice şi fantastice, 

marchează începutul unui adevărat coşmar. Matei a visat că alături de creaţii ale lui Caragiale şi Mircea Eliade.

fratele său, Iancu, din S.U.A., a încetat din viaţă, iar el a moştenit Publicistica bogată referitoare la fenomenul cultural şi 

întreaga avere: o casă cu şaizeci de etaje, un numerar de cinci mai ales literar, la personalităţi de mare valoare ale epocii îl 

milioane de dolari şi o sută de acţiuni. Mesagerii însărcinaţi de prezintă pe Nicolae Bogescu şi ca pe un adevărat patriot. El a 

frate să-i dea banii şi actele casei devin „vestitorii morţii“, relevat rolul formator al oamenilor de cultură români, între 

într-un cadru oniric halucinant: „ cel dintâi se micşorează, ochii care cel mai aproape de suflet i-a fost Nicolae Iorga, „sinteza 

au un roşu aprins, gura începe să arunce flăcări“. Pălăria neamului nostru“, „unul dintre cei mai mari tribuni...pe care 

seamănă cu capela purtată de dricari şi îi strigă cu glas care l-am avut, căruia trebuie „să-i arătăm zi de zi recunoştinţa 

zguduie ferestrele : „Noi suntem vestitorii morţii“. Al doilea îl noastră“, pentru că „sutele de scrieri au în ele cea mai bogată 

binecuvântează şi îl înştiinţează: „Astăzi la ora patru după- hrană pentru suflet, cel mai bun tonic pentru regenerarea 

amiază, vei muri“. Desfăşurarea planurilor se realizează pe noastră.“

baza dialogului şi a monologului interior, care surprind Bogata activitate a lui Nicolae Bogescu ca redactor, 

gândurile şi reacţiile fiziologice ale unui om la care teama de scriitor şi animator al unei societăţi culturale şi literare, a 

moarte devine groaza obsedantă că ar putea fi îngropat de viu : contribuit la afirmarea Academiei Bârlădene şi la 

„ Azi, te îngroapă de viu. N-au fost cazuri când astfel de oameni recunoaşterea Bârladului ca „oraş cultural, centru de 

se trezeau în drum spre cimitir ? Cine să constate moartea ?“ răspândire a luminii în această regiune.“

Criza sufletească a personajului este surprinsă foarte 

TOAMNA     AUTUMNANOTIMPURI           SEASONS

Amurg de toamnă,    Autumn twilight,Haiku-uri  de Anica Facina               by Anica Facina
Vremea merelor coapte.      The time of ripe apples.

Priveghi cu strămoşi…         A wake with my ancestors. 

PRIMĂVARA          SPRING
Soarele toamnei,        The autumn's sun,

Răşini lichefiate…              Liquefied resins…Sfârşit de prier…     The end of April:
Naşterea ambrei      The amber's birth.  Horoscopul cucilor,               Cuckoo's horoscope,

 Numărul anilor.                   The year's count down.
Frunze căzute,                 Leaves falling,

Fiorul toamnei în munţi:    Autumn thrill in the mountains:Noapte cu lună…         Mooned night …
Timpul cerbilor…                 It's the Stag's hour... Trilul privighetorii:               Nightingale's song:

Descântec de mai.                   A may incantation. 
IARNA           WINTER 

VARA SUMMER
Şuier de iarnă,       Whistles of winter,

Scâncet de plâns… printre brazi:Floarea soarelui         The sun flower
A weeping call … of the fir trees:Privindu-mă în faţă…         Looking at me …

Măcel de Crăciun   Christmas massacre. Ochiul Domnului                  The God's eye.

Nesfârşitul alb…        The endless whiteness …Nisipuri galbene,      Golden sand,
Urmele jivinelor                 The beasts' tracks:Vuietul mării sub cer:       The sea's roaming under the sky:
Caligrafie                                HandwritingImensitate…                         Immensity. 

Noapte de iarnă…       Winter midnight …Lecţie de zbor,               Lesson of flying,
Insomnii de mătase           Silky sleeplessCocostârcii scriu cercuri:    The storks draw circles:
Cu lună plină.                       With full moon.Vara pe ducă                           The end of summer.

Traduceri de Horaţiu Stamatin
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DIMITRIE  NANU
(26 octombrie 1873 – 12 februarie 1943)

Poetul şi traducătorul Dimitrie Gh. Nanu s-a născut la omului, făcut de Eminescu în cinci cuvinte! Cine nu se 

Câmpulung Muscel la 26 octombrie 1873. Părinţii, Gheorghe recunoaşte în el, e numai cel răscumpărat prin  sângele lui 

Nanu şi Zoia Hristodos, i-au zis Dimitrie în cinstea martirului Hristos” (nr. 1-2-3/1926) şi poezia „Talentul”: Ce frumoasă frază 

numit şi „Îzvorâtorul de mir”. Dacă s-ar fi născut la altă dată, / A scris Dumnezeu / Cu linia fină / Din profilul tău // Orice dar 

părinţii l-ar fi botezat Stoica. În familia proprietarului de al razei / Îşi găseşte drumul: / Trandafiru-ntoarce / Soarelui 

pământ Gheorghe Nanu s-au născut cinci copii. În afara lui parfumul. // Nu lăsa trândavă / Trainica-ţi putere, / Căci 

Dimitrie, s-au afirmat, în lumea medicală, Constantin Nanu şi răspunderi nu ştii / Când ţi se va cere...” (nr. 11-12 / 1926) ş.a.

Ioan Nanu-Muscel. În 1908, la 28 aprilie, s-a constituit „Societatea Scriitorilor 

Cursurile şcolii primare le-a urmat în oraşul natal, iar la 11 Români”, prim preşedinte a fost ales Cincinat Pavelescu, iar 

ani a plecat la Bucureşti, fiind elev la Liceul „Matei Basarab”. Dimitrie Nanu a fost inclus în Comitetul de conducere.

Pleacă la Bruxelles de unde se întoarce cu titlul de Revenea în Câmpulungul natal în perioadele când 

„Bachelier” (Bacalaureat) în drept. N-a profesat lipsurile materiale îl doborau. În septembrie 1907 îi 

avocatura, în schimb, a fost profesor de limba scria lui Corneliu Moldovanu, în speranţa unui 

franceză la Bacău, apoi la Bârlad, unde a predat viitor mai roz: „Voi trece în curând prin 

limba lui Racine la Liceul „Codreanu” şi la Bucureşti [ ... ] fie chiar ca băiat de prăvălie în 

Şcoala Normală, între 1 septembrie 1902 şi Lipscani, pentru a putea să-mi plătesc 

30 aprilie 1905. datoriile care mă aşteaptă inexorabile”.

La Bârlad s-a integrat în climatul de A fost apăsat de grijile de zi cu zi dar şi 

creaţie literară colaborând la revista de sănătatea şubrezită (tratamente la 

locală „Paloda literară” (20 ian.-23 dec. Techirghiol şi o operaţie la Paris). De aceea 

1904, în total douăsprezece numere, nu putea să se aplece prea mult asupra 

ultimul dublu), fiind director de la creaţiilor sale literare, poeziile şi 

numărul 3. Revista, cu apariţie lunară, şi-a t r a d u ce r i l e  a u  f o s t  s c r i s e ,  c u m  

propus să scoată „la lumină talentele care mărturiseşte, „printre picăturile vremii 

în localitate mocnesc în umbră”. Au abia disponibile”.

colaborat, în afara bârlădenilor, Barbu A cultivat, totuşi, „o lirică meditativă, cu 

Delavrancea, Cincinat Pavelescu, I.A. implicaţii patriotice. În unele poezii se simte 

Bassarabescu, Al. Gherghel, Elena Văcărescu o tendinţă spre patriarhalism şi religiozitate”.

ş.a. În 1913 participă la Campania din Bulgaria 

Tot la Bârlad, împreună cu G. Tutoveanu, Emil şi este rănit, trimis în lagărul din Straslund 

Gîrleanu, Ioan Adam, Corneliu Moldovanu şi cu (Germania), unde prizonierii români, căzuţi la 

Athanasie Mândru, scoate revista „Făt-Frumos”, cu apariţie Turtucaia, ţineau şezători, remarcându-se Dimitrie Nanu şi 

bilunară, între 15 martie 1904 – 15 mai 1906, semnând alături Horia Furtună.

de Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga, Eugen Ionescu, Gheorghe Ca locotenent în rezervă ia parte la luptele din primul război 

Vîlsan, Artur Gorovei, Elena Farago, Dimitrie Anghel ş.a. mondial, cade prizonier pe frontul de la Cocorăşti-Mislea 

De la Bârlad pleacă la Galaţi, apoi la Bucureşti, ocupând (Prahova), stând captiv timp de 15 luni.

diferite funcţii în Ministerul Instrucţiunii. Îl regăsim în Bucovina, Reîntors la viaţa literară, colaborează cu versuri la revistele 

în judeţul Bacău, la Agăş, revine în Capitală unde predă limba vremii: Convorbiri literare, Scrisul nostru, Adevărul ilustrat, 

franceză la Institutul Pompilian, pentru puţină vreme e secretar Sburătorul, Sămănătorul, Convorbiri critice, Lumea 

literar al Teatrului Naţional din Bucureşti. ilustrată ş.a. semnând cu pseudonimele D.N.; Alesy; L. Lys; 

A întreţinut cultul prieteniei cu George Tutoveanu, Simion Mariu; Nagedum ş.a.

Mehedinţi, Emil Gîrleanu, Şt.O. Iosif, Corneliu Moldovanu. Când A debutat cu poezia „Lacrimi de toamnă” în revista 

acesta din urmă  s-a supărat pe Emil Gîrleanu, Dimitrie Nanu i-a „Mugurul”, nr. 5 / 1889, elev fiind la Bucureşti. Primul volum de 

scris din Dumbrăveni (Botoşani) unde stătea la moşia prinţului versuri, Nocturne, apare în 1900, la Editura Alcalay din capitală, 

Leon Ghyka, la 6 martie 1909: „Numai mentalităţile inferioare 226 pag. în Biblioteca „Steaua Polară”. Urmează în 1906 „La 

pot rămâne certate, şi te poţi certa cu ele – inimile mari, nu”. focul rampei” apărut la Bârlad, Tipografia C.D. Lupaşcu. În 

Legat sufleteşte de Bârlad, poetul a revenit ori de câte ori a 1914, la Editura „Flacăra” din Bucureşti, volumul „Ispitirea de 

avut ocazia. Astfel, la 3 martie 1908, din iniţiativa lui Dimitrie pe munte”. În 1933 la „Cartea Românească” apare volumul 

Nanu, Emil Gîrleanu îl invită pe Titu Maiorescu să conferenţeze la „Poezii”. Traduce mult din Fr. Copée, Corneille, Lev Tolstoi, 

Cercul Cultural. Conan Doyle, Racine, Selma Lagerlöf, M. Renard, W. Shakespeare, 

Trimitea revistelor literare bârlădene poezii, proză şi Elena Văcărescu ş.a.

traduceri. În revista „Graiul Nostru” (1925-1927), de pildă, În 1928 Teatrul Naţional din Bucureşti pune în scenă 

Dimitrie Nanu a publicat „Pe file de calendar ...”, subintitulate (februarie) piesa „Lorenzaccio” a lui Alfred de Musset, tradusă de 

„Cugetările unui singuratic”, din care cităm: Negru cocoşat şi Dimitrie Nanu, în regia lui Soare Z. Soare, cu Maria Ventura în 

lacom, un izvor de şiretlicuri. Genial şi luminos portret al rolul principal.

Serghei COLOŞENCO



În 1932 primeşte Premiul SOCEC pentru poezie, iar în 1937 -Mă rog, n-a sosit astă-seară la dvs. un român, Dimitrie 

Premiul Naţional pentru poezie. Nanu? Un domn aşa şi pe dincolo? întreba el pe portar sau pe 

Despre poet au scris G. Călinescu: „Versificator însuşi patronul.

experimentat, merituos traducător al lui Corneille şi al lui -Nu, domnule.

Racine, Dimitrie Nanu cade uneori în acele clipe de lazare Şi bietul poet bătu mai multe străzi, iscodi câteva zeci de 

(destindere) şi de singurătate demnă care dau poeţilor celor hoteluri, până când, în sfârşit nimeri.

mai arizi acorduri memorabile” şi Cincinat Pavelescu: „În poezie  -Mă rog, nu şade la dvs. un pasager român, Dimitrie Nanu, 

admir perfecţia lapidară şi cam rece a lui M. Codreanu, adânca care a venit astă-seară? Un domn aşa şi pe dincolo?

filozofie a lui D. Nanu şi clasicismul realizat definitiv de C. -Parbleu, îi răspunse hotelierul care-l recunoscuse, nu eşti 

Moldovanu”. dumneata?!”

Fostul său elev de la Liceul „Codreanu”, din Bârlad, I.Gr. *

Oprişan, se destăinuie în revista „Graiul Nostru”, anul II, nr. 11-12 În medalionul făcut lui Dimitrie Nanu în „Valori spirituale 

/ noiembr.-decembr. 1926: „sunt douăzeci şi trei de ani de când tutovene”, vol. IV, Traian Nicola îl descrie pe poet că „era de 

l-am cunoscut. Pe atunci avea aceeaşi  privire gravă care statură mică, cu mers iute. Avea ochii adânci şi neîncrezători sub 

sfredeleşte depărtările şi cearcă să răzbată adâncimile vieţii”. sprâncenele îndreptate spre tâmple”.

Cu D. Nanu fostul elev s-a întâlnit „între zăbrelele captivităţii Părăseşte această lume la 12 februarie 1943, la Câmpulung 

germane”. Apoi la Ministerul Industriei unde poetul a fost Muscel, plin de amărăciune şi în aceeaşi sărăcie pe care a 

bibliotecar: „Aici abia am intrat în visteria inimii lui. Până atunci cunoscut-o din tinereţe”.

ştiam că Nanu este o grădină bine înflorită, dar nu intrasem 

niciodată întrânsa [ ... ] De la elevul prizărit de acum douăzeci 

de ani pe care mă cinstise cu gradul de * cestor peste rândul 

întâi de bănci*, de la camaradul plouat şi zgribulit din lagărele 

unde mă iniţia cu răbdare şi dragoste asupra tainelor artei, am 

ajuns într-o zi – de ce n-aş spune că ziua aceea a fost cea mai 

frumoasă din viaţă – când am închegat o prietenie pe care am 

sfinţit-o amândoi la picioarele lui Crist cel răstignit”.

Un alt prieten al poetului a fost Victor Eftimiu, care în 

„Portrete şi amintiri” scrie că Dimitrie Nanu este „singurul dintre 

laureaţii premiului naţional care n-a intrigat pentru obţinerea 

acestei supreme recompense, singurul care a fost surprins 

aflând că i s-a decernat”.

Mai departe, acelaşi Victor Eftimiu redă două întâmplări 

nostime din viaţa lui Dimitrie Nanu, dezvăluind o altă latură a 

blândului poet, „în al cărui cap demonic luceau doi ochi de 

îngerească uimire şi candoare”.

„ Plecase, în tinereţe, spre Bruxelles.

În inima Belgiei, ajungând într-o gară impresionantă, s-a 

dat jos din tren şi s-a oprit cincisprezece zile acolo. Localitatea 

l-a cam decepţionat; auzise atâtea minuni despre Bruxelles şi 

nu găsea decât un orăşel ca oricare altul.

A şaisprezecea zi, uitând să se dea jos din tramvaiul pe care-

l lua de mai multe ori pe zi, s-a pomenit, după vreo douăzeci de 

minute, în centrul unui oraş superb, cu străzi largi, cu palate 

monumentale, cu şiruri de lămpi electrice luminând o 

neobişnuită forfoteală de lume.

-Ce oraş e ăsta? întrebă Nanu buimăcit.

-Bruxelles, parbleu! (zău), îi răspunse conductorul 

tramvaiului, măsurându-l din cap până-n picioare.

Bietul Nanu locuise două săptămâni într-un târguşor 

belgian din apropierea capitalei, convins că se află la Bruxelles.

*

Dimitrie Nanu şi-a luat bagajele şi s-a mutat într-un hotel 

modest din Bruxelles. S-a spălat repede şi a pornit pe jos să 

viziteze oraşul. Când să se reîntoarcă, uită şi numele hotelului şi 

strada. Ce era de făcut?

Îşi aducea aminte numai atât: locuinţa lui se afla pe una din 

străzile laterale, perpendiculare pe bulevard. Bulevardul nu-i 

fu greu să-l găsească. Luă pe rând micile străzi paralele, 

oprindu-se la fiecare hotel:
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EVENIMENT  REBUSIST

În zilele de 16 şi 17 iunie a.c. a avut loc Consfătuirea 

rebusistă, ediţia I, intitulată „Casa rebusiştilor”, pe Valea 

Oituzului, din iniţiativa lui Lucian Stăncescu, la casa de 

vacanţă a familiei Măndiţa şi Serghei Coloşenco.

Au participat rebusişti din Bârlad (Ionel Şerban, Dorin 

Prodan, Costel Filiuţă, Liviu Borş, Costică Ispir), din Brăila 

(Mihai Frunză şi Ştefan Ciocianu) şi ziaristul Ion Moraru 

de la „Expres Oneşti”.

Au avut loc discuţii despre situaţia actuală a rebusului, 

un concurs de compunere soldat cu premii în cărţi şi cupe 

şi s-au oferit diplome de participare.

Duminică s-a definit (în comun) o grilă, iar careul va 

apărea în suplimentul „Labirint”, editat de „Academia 

bârlădeană”.

Florian PRICOP, Ionel ICHIM, 

doi dintre participanţi



Emil Neagu

Romulus Cioflec – în corespondeță și mărturii

Este clar. Timpul nu mai are răbdare, ca să-l parafrazăm pe urma să apară.

Marin Preda. Timpul se comprimă pînă la uitare și nostalgia se Îl previne că la primul concert de la Geneva și Stravinski a 

întoarce la sursele ei. În graba de azi trecutul e doar pasager în fost huiduit, cunoscând apoi o recunoaștere generală.

memorie. Fără îndoială comparația lui Panait Istrati este forțată; 

La vremea lui, Romulus Cioflec (1882 - 1955) era un scriitor rămâne însă intuiția unei mari nuvele în care articularea 

apreciat, deși opera sa însumează puține titluri: perfectă a episoadelor cu mijloace lingvistice vine drămuită, 

- 1907 – volumul de nuvele „Doamne, ajută-ne” menționat fără abuz de analiză aducând  în lumină secvențe de viață 

în fugă de G. Călinescu în „Istoria...” sa; rurală reale și, mai ales, memorabile.

- 1920 – volumul de nuvele „Lacrimi călătoare” – ed. Viața A rămas incertă publicarea nuvelei în „Europe” dar a făcut 

Românească – Iași, senzație în volumul „Românii din secuime” cu titlul schimbat 

- 1931 – „Cutreierând Spania. Impresii de călătorie” – „Trei aldămașe”.

Biblioteca „Dimineața”, „Sub soarele polar” (note de călătorie); Romulus Cioflec mărturisește că la insistențele lui Emanoil 

- 1937 – Romanul „Vârtejul” – premiat de Academia Bucuța, director literar la editura „Casa Școalelor”, va tipări în 

Română cu premiul „I. Heliade Rădulescu”; 1942 ”Românii din secuime”: Omul (E. B.) ținea să aibă în 

- 1942 – Volumul de nuvele ”Românii din secuime”; biblioteca sa „Cartea satului” și icoane din viața satelor 

- 1943 – Romanul ”Pe urmele destinului”; românești din secuime, după cum avusese, de pildă, de la Liviu 

- 1947 – Începe să scrie romanul ”Boierul” – apărut Rebreanu, icoane din nordul românesc al Ardealului, în – „Pe 

postum. Someș” (Prefaţa la „Trei aldămașe”).

Evident, bibliografia lui R. Cioflec nu este spectaculoasă, dar Titlul „Românii din secuime” a fost stabilit de Nicolae Iorga, 

perfect înscrisă în problematica ardelenească dinainte și de care a străbătut la pas satele cu locuitori români.

după Marea Unire. Există mărturii că Nicolae Iorga a trecut și prin Araci, satul 

Romulus Cioflec scrie ca Ioan Slavici, Agârbiceanu, Pavel de obârșie al lui Romulus Cioflec.

Dan etc. – deci în spiritul unei tradiții. O colaborare fructuoasă în tinerețe are cu revistele 

Noutatea sa este „romanul document” – ”Pe urmele „Semănătorul” și „Viața literară”, în care a fost găzduit de N. 

destinului”. Iorga și Ilarie Chendi.

Opera nu poate fi ruptă de experiența de viață a scriitorului Sunt nuvele și schițe ”din tinerețea mea grăbită, ca a tuturor 

și nici de acumulările filozofico-estetice dobândite. scriitorilor” (Prefața citată).

Romulus Cioflec scrie într-un mediu semănătoristo- Scriitorul se dezice de acele scrieri, dar recunoaște meritul 

poporanist dar rămîne el – însuși având în spate tragica directorilor de a-l încuraja: ”Lasă că lipsa lor de îngăduință 

experiență de viață a familiei sale, fiind implicat în ea total. putea să fie fatală chiar activității mele literare” (Ibid.).

Viața sa e vie, adeseori crudă, o luptă pe muchie de cuțit. Tot Colaborarea cu „Viața Românească” începe anevoios.

scrisul său este expresia acestei realități. Poporanismul „Vieții Românești” era mai articulat 

Corespondența sa cu scriitorii epocii întregește imaginea doctrinar decât semănătorismul. Era altceva.

lecturii cărților sale. „Viața Românească” avea o doctrină politică (C. Stere) și una 

Întâlnirea cu Panait Istrati a fost hotărâtoare. literară (G. Ibrăileanu).

Romain Rolland, într-un articol publicat în „Europe”, îl Era și o diferență valorică prin componența redacțiilor în 

numea pe Panait Istrati „un Gorki balcanic”, scriitor pe care îl favoarea „Vieții Românești”.

întâlnise în 1927 la Moscova, după cum mărturisește scriitorul Romulus Cioflec mărturisește că prin 1906 sau 1907 

grec Nikos Kazantzakis în amintirile sale. trimisese la „Viața Românească” o nuvelă, „la îndemnul lui G. 

Panait Istrati se întorsese în țară și vizitase Baldovineștii și Topîrceanu, secretarul ei de atunci”.

Valea Jiului. După câteva săptămâni a primit o carte poștală de la C. Stere 

Atunci l-a cunoscut Romulus Cioflec pe Panait Istrati pentru cu un răspuns tranșant: „De la dumneata așteptăm ceva mai 

că fotografii de epocă îi înfățișează pe cei doi în straie minerești bun”.

ținând în mâini lămpașe de mină. Romulus Cioflec era convins că Stere voia să se debaraseze 

Scrisorile lui P. Istrati anticipează o evoluție spectaculoasă a de el și era supărat și descurajat până la a abandona literatura.

lui R. Cioflec. La scurt timp s-a întâlnit din nou cu Topîrceanu care se mira 

Îi scria de la Mănăstirea Neamț la 1 noiembrie 1932 că n-a mai trimis nimic și spunea că la „Viața Românească” au 

impresionat de nuvelele sale promițând să traducă în franceză fost respinși și scriitori consacrați ca Brătescu – Voinești sau G. 

„Divorțul”, „o mică capodoperă a cărei frumusețe vine din Galaction.

disonanțe”. Romulus Cioflec reia colaborarea la revista ieșeană cu 

Panait Istrati găsește în scrisul lui Romulus Cioflec ”o așa de „Domnuț Ghiță”, care „a plăcut tuturor” cum a precizat 

mare veșnicie”. Topîrceanu într-o carte poștală.

Într-o altă scrisoare (datată – 10 dec. 1932) îl anunță că „Supărarea mea pe Stere s-a topit și a crescut în loc ceva 

lucrează la traducerea „Divorțului”, dar se teme de o anumită înțelepciune și modestie”, precizează Romulus Cioflec.

reticență a mediului academic de la revista „Europe”, unde Și tot în „Prefață” adaogă că ”Oarecare îngăduință este deci 
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bună cu scriitorii tineri sensibili, grăbiți și adesea încrezuți”. Relația lui Romulus Cioflec cu Moldova (și de peste Prut), 

Colaborarea cu revista și chiar cu editura ”Viața este evidentă din volumul de memorii ”Pe urmele Basarabiei”, 

Românească” va continua. reeditat în 1992 la Chișinău.

Era apreciat de G. Ibrăileanu, chiar dificil și exigent cum era, Ea este și mai explicită într-o mărturisire consemnată de 

iar legăturile sale s-au extins în plan personal. Valter Donea în „Adevărul literar și artistic” (1993) referitoare 

Mihail Sadoveanu l-a propus pentru premiul Academiei la „Viața Românească”, după publicarea nuvelei „Domnu' 

Române cu romanul „Vîrtejul”. Ghiță”: ”De atunci am rămas legat de toți cei din cenaclul 

O parte din corespondența lui Romulus Cioflec accesibilă revistei ieșene.

încă prin 1970 prin bunăvoința părintelui Nistor din Araci s-a Trecînd profesor la Pomârla, am cunoscut mănăstirile 

deteriorat după decesul său. nemțene și m-am legat și mai mult de Moldova. Am cunoscut pe 

S-au păstrat scrisorile din arhiva familiei, la București. Mihail Sadoveanu, pe Frunză, pe I. Mironescu, pe Demostene 

Rămâne valabilă afirmația lui Perpessicius că „... totul în Botez, pe G. Ibrăileanu, pe M. Sevastos.

creația lui Romulus Cioflec ar merita acea <dizertație> pe care Apoi, o prietenie caldă m-a legat de D. D. Păstrășcanu. 

critica literată întârzie să i-o consacre. Dar pe care Panait Istrati Privind în urmă și în juru-mi, constat că am fost și am rămas 

ar fi redactat-o cu îndreptățitul entuziasm al convingerii și al legat de moldoveni.

profețiilor sale confirmate” (Vezi – Romulus Cioflec, romancier De aceea mă mândresc a spune că pot fi numit – prietenul 

realist). Moldovei și-al moldovenilor”.

Petruţa CHIRIAC

Violenţa şi oportunismul… sau 

reaşezarea scaunelor pe Titanic

După unele informaţii, de la o vreme, deprinşi a nu mai Dar în capitalism, poţi alege. Pentru că, una e să primeşti 

respecta nici noţiunile vitale, cum ar fi noţiunea de „muncă”, educaţie în familie, ori alături de educatorul ce te însoţea în 

aceasta fiind bine cultivată, după cum ştim, încă din perioade tranşeul şcolii, cu bombele pe deasupra capului, şi alta e când 

mai vechi şi mai noi, de onorabili dascăli, ne rupem din timpul pâinea caldă se află pe masa de acasă.

expres, ce se aşterne pe lipsa răspunderii, în faţa unor Deci, „oportun” înseamnă să procedezi „la momentul 

asemenea probleme, şi urmărim, spre cunoaştere, conform potrivit” sau „într-un moment favorabil”, ca individ ori 

modei mai noi a formalismului politic, zecile de reportaje ori participant al unei comunităţi sociale.

documentare cu subiecte antinaziste, de exemplu, sau de altă Da, „într-un moment favorabil” aş zice că situaţia extinsă 

natură. la o scară cu tendinţă formalistă şi cu un slogan financiar 

Era firesc, după o întregire paşnică a spiritului german, periculos de tipul „scopul scuză mijloacele”, poate degenera 

acum două decenii şi o provocare a revizuirii economiilor, pe într-o extremă, cu toate scuzele de rigoare, de necontrolat.

întreg mapamondul, ca, pe mai noile ecrane ale televizoarelor Aderarea la libertatea de expresie, obţinută îm 1989, în 

şi pe bloguri, cu o manie a vitezei, greu de imaginat, să apară cu problemele ei fundamental sociale, să fi dus, cu atâta rapiditate, 

totul alte probleme. la naşterea acestui nou fenomen, la noi, fără ca ţara să aibă o 

Dar noi, pentru că, vorba distinsului „motto” al Dilemei, reacţie, mai apoi?

suntem vechi, domnule, şi auzim adeseori, fie între colegi, pe Şi de-a lungul a 20 de ani să nu se fi putut şti dacă 

stradă, ori în şcoli, sau pur şi simplu în jurul nostru, de la respectivul fenomen, cu atâtea varii aspecte: atentate, revolte 

oameni, ce încă mai muncesc, despre oportunism în formula: la noi, manifestaţii în „Piaţa Universităţii”, a preocupat sau nu 

„tinerii sunt, astăzi, mai oportunişti decât oricând”, ori mai rău, ţările din Uniunea Europeană?

politicianul „X” aflat la graniţele ţării noastre, e asemenea, ne- Aflăm pe toate ecranele şi blogurile sociale că, de fapt, şi, 

am gândit să readucem aici, în viu grai, o întrebare, aflată, după probabil „de juire”, Europa ar fi acel factor de echilibru între 

cum se vede, în mintea multor colegi maturi: „Dar de ce să fie cele două superputeri: America de Nord şi Continentul Asiei de 

tocmai tinerii oportunişti? N-au ei un ideal?” Sud.

A, nu! Am spus eu. Dacă e vorba de aceştia, atunci va Oare să nu existe o jenă din partea marii şi distinsei 

trebui să le cunoaştem mai bine problemele politice şi cauza ce noastre intelectualităţi, după unii „egolatră şi suficientă”, după 

poate duce sau i-ar putea aduce spre acest fenomen. alţii, situată pe poziţii civice, după 1989 (a nu se citi cinice) în a 

Ei, dar a trebuit să mă duc mai întâi la dicţionar şi apoi recepta rezolvările de viitor, aspru taxate de omul simplu şi 

să-mi permit o relaţionare logică pentru care abundă azi ştirile, lăsate mereu în seama mediei?

aiurea, şi poate fără nici un temei, sau într-o goană Nu ştiu de ce îmi vine în minte şi acum, ascultând unele 

concurenţială, ce te poate deruta. discursuri politice, imaginea acelui pluton de ostaşi, dintr-o 

Şi mă edific, pentru a mă dumiri, cum e cu fenomenul perioadă de conflict interbelic, obligată să râdă în faţa 

experienţelor sociale, perimate de curând, şi care pot fi cauzele comandantului nazist, şi, părându-i-se acestuia oportun, să fie 

formulei în circulaţie, zicându-mi eu că un oportunism, astăzi, mai apoi seceraţi cu mitralierele până la unu.

nu poate exista decât în limita individuală a unui caracter, şi V-ar plăcea un asemenea oportunism?

nicidecum al unui grup sau al unei formaţiuni colective.
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G h e o r g h e  
BOSTACA s-a născut 
la 10 aprilie 1951, în 
B â r l a d .  E s t e  
a b s o l v e n t  a l  
I n s t i t u t u l u i  
P o l i t e h n i c  
„Gheorghe Asachi” 
din Iaşi, Facultatea 
de Industrie Uşoară, 

doctor în ştiinţe tehnice.

Autor a peste 50 de titluri de publicistică 
ştiinţifică.

Are publicate 7 plachete de versuri şi 
proză din care enumerăm: „Din istoria şi 
asediile unui războinic”, „Confesiunile 
unui trecător”, „(t)Traume”, „Despre” şi 
„Z”.

Semnalăm „debutul” poetului Gheorghe 
Gh. Bostaca în revista „Academia 
bârlădeană” cu un mănunchi de poezii şi 
de proze de idei.

Iubirea pe dale

Prin ochi,
A curs o lume
În suflet.
Şi ultima clipă a zilei
A rămas
Ca o amintire limpede
Pe o geană
Pentru a fugi
Cu cristalele
Unei lacrimi
În roua dimineţii.

Recunoştinţă

Născut
Captiv, într-o fortăreaţă,
De niciunde,
După plecare,
Rătăcind perpetuu,
Am visat,
Totdeauna,
Să mă întorc,
Ca să rămân.
Şi să sărut,
Cu o tandreţe neştiută,
De nimeni, zi de zi,
Fiecare piatră
Ce mi-a cernut
Eul
În mod crud,
Rece,
Neutru.
.......................
Şi aşa
Am ajuns,
Niciunde.
........................
Şi totuşi....
Născut
Captiv, într-o fortăreaţă
De niciunde,
......................

Poesis
Doina TEODORU-GAVRILIU Teodor OANCĂ

Rondel de varăPiramide ninse

E soarele pe boltă-n scăpătat,Cuminţi sau rebele
Sau cum se zice altfel „la chindie”,

Gândurile mele-s Ne tragem către sat robiţi de glie
Aripi călătoare, După atâta muncă la săpat.
Prin nori de ninsoare.

O zi de trudă nu ne-a alungatSub albe hlamide,
Speranţa în recolta ce-o să fie,Brazi ca piramide
E soarele pe boltă-n scăpătat,Strălucesc albastru
Sau cum se zice altfel „la chindie”.

Spre palidul astru.

Cu greu ne ducem traiu-mpovărat
Solitari, târzii, În satul copleşit de sărăcie
Ţurţuri străvezii Şi doar cu soarele-n devălmăşie

Mai stăpânim ce Dumnezeu ne-a dat.Plâng legaţi de-uluce
E soarele pe boltă-n scăpătat...Ziua ce se duce.

Alta se va naşte
Rafael-Tudor LUPAŞCU

(Soarele-o va paşte)

Viaţa aducând-o Oriunde m-aş afla
Ori moartea plângând-o.

Oriunde m-aş afla,
Pentru mine România este o lume, Între ele două,
Este lumea mea.Ori în amândouă,

Sub noroc de stele În România am spus pentru prima dată 
Sau destine rele, Cuvântul „mamă” şi cuvntul „tată”.
Toţi avem în faţă Aici am ăţat să scriu şi să citesc, 

Tot aici am început să iubesc.Viaţă după viaţă,

Clipe necuprinse,
Şi tot în acest colţ de lumePiramide ninse.
Ce se numeşte România,
Am avut bucuria

Vasile FETESCU Să cunosc două fiinţe minunate,
Bunicuţele mele neuitate.

Fiinţa dragostei
Dar cum aş putea să uit
Cât de mult m-au iubit?Eşti mugur de imanenţă
Deseori mă gândesc la ele,

Trezit în zori de-adolescenţă,
Ştiind că o parte din viaţa lor

Eşti fericirea împlinită Au aşezat-o la temelia copilărie mele.
Şi totală Pentru mine vor rămâne mereu
Ţesută de alambicată îmbinare Icoane vii ale sufletului meu.

Astrală
Oricât de mult aş vrea,Eşti miracolul ancestral,
Acum nu pot.Transmis prin necunoscut
Dar va veni şi ziua

Transcendental. Când mă voi întoarce  
Eşti dulce amăgitor În România 
Şi amar De tot.
Cu inima arsă

Oriunde m-aş afla,De jar.
Mă gândesc la tine, ţara mea,Eşti durere în suflet
Te port în suflet şi în gând

Nemăsurată
Şi, uneori, de dorul tău

Când oarba încredere-i Adorm plângând.
Trădată.

Eşti viaţa în veşnic Oriunde m-aş afla
Şi pe unde –aş poposi,Tumult
Nu te pot uita.Eşti toate acestea
Viaţa întreagă

Şi mai mult.
Mereu te voi iubi, 
Ţara mea dragă!
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Pe locul unde se află astăzi frumoasa clădire a Şcolii cu clasele I- Clădirea şcolii a avut mult de suferit, cutremurele din 1940 şi 

VIII nr. 4 „ Tudor Pamfile" Bârlad, în secolul al XlX-lea şi chiar în 1977 punându-şi cu pregnanţă amprenta asupra acesteia, 

primul pătrar al secolului al XX-lea, se găsea un teren viran, unde propunându-se chiar demolarea. Prin efortul cadrelor didactice şi al 

zburdau copiii de prin împrejurimi şi unde buruienile creşteau din autorităţilor, s-a reuşit efectuarea lucrărilor de consolidare, în 

belşug. Dar înfiinţarea acestei şcoli este strâns legată de biserica 1977-1978, dar în special în perioada 1992-1999.

Vovidenia. La data de 7 noiembrie 1856, în chiliile acestei biserici s- În 1996, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a aprobat 
au desfăşurat primele lecţii ale elevelor de clasa I, sub conducerea înscrierea pe frontispiciul şcolii a numelui marelui folclorist şi 
învăţătoarei Zoe Evolschi. etnograf Tudor Pamfîle, unul dintre întemeietorii Academiei 

In fiecare an următor s-au adăugat şi clasele a Il-a, a IlI-a, a IV-a, Bârlădene.
aşa încât în anul 1860 şcoala avea patru clase. în anul 1863 se Din pulberea de cretă atâtor ani şi ani, răbojul amintirii a înscris 
înfiinţează şi clasa a V-a. în tot acest interval de timp (1856-1863), nemuritoare nume de dascăli care, asemenea domnului Trandafir, 
numărul claselor mărindu- se, directoarea şcolii a făcut numeroase au împărţit lumina din cărţi. Alături de cei menţionaţi mai înainte, se 
demersuri, trimiţând adrese atât conducerii Obştei, cât şi pot adăuga nume binecunoscute pe aceste meleaguri tutovene: 
Ministerului de Culte şi Instrucţiune pentru găsirea unui local Eufrosina Bălăşescu, Ana Neagoe, Profira Portoşescu, Ecaterina 
corespunzător, chiliile devenind neîncăpătoare pentru Tătara, Ioan Tuchilă, Constantin Pârvu, Constantin Toporaş, Ion 
desfăşurarea activităţilor şcolare. Şi astfel şcoala se mută în diferite Tarază, Matei Dobrovici, Ştefan Toporaş, Emilia Popescu, Sîrbu 
locuri despre a căror situare în oraş arhivele nu pomenesc. Această Elisabeta, Moise Constantin, Juverdeanu Cezar, Teletin Ecaterina, 
situaţie a durat până în anul 1864, denumirea şcolii fiind „Şcoala de Chelaru Virgil, Galan Cicerone, Marin Maria, Cristian Ghiţă, Pintilii 
fete nr. 1". Violeta, Zota Elena, Fulger Grigorina, Bogos Cecilia, Iftene 

În Monitorul Oficial al Moldovei nr. 41 din 22 februarie 1862 se Gherghina, Ambăraş Viorica, Durchi Gabriela, Bolea Octavian, Zota 

anunţa că răposatul Ştefan Dobranici, prin testamentul său publicat, Petru, Dîlcu Iordache, Botez Ioan, loniţă Violeta, Iatan Eugenia, 

lasă soţiei sale ca uzufruct casele, cu condiţia ca, după moartea ei, Balmuş Anton, Florenţa Corneliu şi mulţi, mulţi alţii.

acestea să rămână proprietatea perpetuă pentru Şcoala de fete nr. 1. Cum să măsurăm şi să contabilizăm dăruirea, pasiunea, sufletul 
La 20 iunie 1864, trăind încă Ecaterina Dobranici, Epitropia şi sănătatea acestor dascăli, toate puse în slujba copiilor acestei 
oraşului Bârlad răscumpără drepturile de uzufruct pe care-1 avea scoli? Putem spune că satisfacţiile le-au trăit treptat, pe parcursul 
aceasta prin testament, cu preţul de 450 de galbeni. în acest fel, vieţii, prin aprecierile şi mulţumirile pe care le-au primit de la cei 
casele au rămas proprietatea definitivă a şcolii, conform care au fost elevii Şcolii nr. 4: scriitorii Alexandru Vlahuţă, Virgil 
Testamentului lui Ştefan Dobranici. Şcoala se mută în localul Duda, Mircea Coloşenco, Serghei Coloşenco, Vasilian Doboş, Mihai 
respectiv la 25 august 1865. Sultana Vicol; profesorii Corodescu Gheorghe, Elena Monu, 

După anul 1900, întâlnim printre învăţătoarele şcolii pe Zoe Vizureanu Petrică, Mardare Cristinel, Mardare Eugen, Oltea 
lonescu (prin căsătorie Tutoveanu), soţia distinsului poet George Răşcanu Gramaticu, Arnăutu Nicoleta, Păiş Mihaela, Darabană 
Tutoveanu, care va fi prima directoare a şcolii în localul actual Veronica, Iosipescu Toni, Mancaş Ioan, Chelaru Virgil, Ioniţă Violeta, 
(1929). Dascălu Paula, Pruteanu Evelina, Milea Viorel, Racoviţă Denisa, 

În anul 1925, primar al oraşului fiind învăţătorul Ion Bontaş, se Florenţa Corneliu; inginerii Constantin Constantinescu, Perac 

pune piatra fundamentală a clădirii actuale. Au fost de faţă Adrian, Guzgan Valentin, Chiper Viorel, Pricop Florian, Popa Valeriu 

autorităţile locale, cadre didactice, numeroşi cetăţeni. începând cu ; pictorul Corneliu Vasilescu ; preoţii Ciochină Nicolae şi Mirciu 

data de 10 noiembrie 1927, aici îşi desfăşurau activitatea două şcoli: Valeriu.

Şcoala de fete nr.l, la etaj şi Şcoala de băieţi nr. 4, la parter. Despre În prezent, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 « Tudor Pamfile » 
activitatea acesteia din urmă, arhivele sunt sărace în documente. dispune de 8 săli de clasă, un laborator multifuncţional şi o mini sală 
Totuşi, din relatările unor foste cadre didactice, s-a reuşit alcătuirea de sport, în care îşi desfăşoară activitatea 134 de preşcolari şi elevi, 
unui istoric, dar nu de la înfiinţare, ci de atunci când şcoala a pregătiţi de 24 cadre didactice care, cu har pedagogic, pasiune şi 
funcţionat într-un local din strada Dragoş- Vodă, în spatele clădirii devotament, le dau cunoştinţe, putere, încredere şi speranţă.
Şcolii nr. 1 „Iorgu Radu". Toate spaţiile dispun de mobilier nou, procurat în ultimii ani, de 

Dintre directorii şcolii în acea perioadă amintim pe Olga Zuzula mijloace moderne de învăţământ, există Internet în toate clasele, 
(Până în 1944), Ecaterina Tătara, lanula Maloman, Margareta putând fi folosit calculatorul la fiecare lecţie pentru modernizarea 
Dimitriu la Şcoala de fete şi Vasile Căuia, Ioan Chicoş, Gheorghe procesului de predare-învăţare. Revista şcolii, „Primii paşi", ajunsă 
Dănăilă la Şcoala de băieţi. la nr. 20, încearcă să fie o cronică a faptelor acelora care şi-au legat 

In 1954 şcoala s-a mixtat şi a avut ca directori pe Elena Bleoju, destinele de evoluţia şcolii dar şi o posibilitate de afirmare a elevilor 

Benedict Goldsfarb, Popa Ion, Panainte Dumitriu. De la 1 ianuarie de astăzi pe drumul împlinirii depline a personalităţii lor.

1959 şi până la 1 septembrie 1961 s-a numit Şcoala de 4 ani nr. 5 iar Sub deviza „O şcoală pentru toţi, o şansă pentru fiecare", Şcoala 
între 1 septembrie 1961 şi 1 septembrie 1964 şcoala de 4 ani nr. 4 cu clasele I-VIII nr. 4 „Tudor Pamfile" se vrea o punte între trecutul 
pentru ca începând cu 1 septembrie 1964 să devină Şcoala de 8 ani valoros şi prezentul dornic de afirmare.
nr. 4.

Şcoala cu clasele I-VII, nr. 4 , „Tudor Pamfile”

Gheorghe CLAPA
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Costin CLIT

Testamente şi dispoziţii testamentare 

privind şcolile din Moldova

  Referatul întocmit de către şeful secţiei I din cadrul citatelor acarete neputându-se săvârşi (…) la 17, 18 şi 19 a 

Departamentului Cultului şi Instrucţiunii Publice, la 5 februarie curentei, giudecătoria ţinutală a publicatu un altu mezatu în 

1859, înregistrează 11 testamente, legate (dispoziţii termen de 40 zile.

testamentare), declaraţii, prin care sunt făcute diverse danii   3) Dupre testamentulu răpos(atului) comis Hristea Harisiade, 
şcolilor din Bârlad, Iaşi, Galaţi, Odobeşti, Nicoreşti, Botoşani, făcutu la Paris, la 5 Aprilie 1856 şi publicatu prin adaosul 
Hârlău, Hudeşti şi  Dorohoi. Referatul oferă Buletinului, sub N° 31, din 21 Aprilie 1857, se 
informaţii despre testamentele lui Neculai Roşca hărăzeşte scoalei publice din Eaşi 1000 #, care să 

1Codreanu, de altfel publicat,  şi a negustorului se numere sub adeverinţa sămeşiei. Epitropulu şi 
bârlădean Ioan Georgiu, ultimul oferind şi esecutorulu testamentului este D(umnea)lui 
informaţii de ordin economic, prin atestarea morii Stefan Ţoţa. Cvestia se mărgineşte până acumu în 
de vânt şi a unei velniţe pentru producerea aceea că s-a însărcinatu pe vec(h)ilul din capitală , 
rachiului. Redăm în continuare documentul D(umnea)lui Iancu Corjescu, de a  reclema suma 
menţionat. Observăm orientarea proprietarilor legatului îndoită, aşa precum de la orânduirea 
înstăriţi ai vremii şi către şcoală, pentru care au epitropiei casei răpos(atului) Haristade -  a 
făcut sacrificii băneşti. trecutu mai bine de un an şi ea încă n-a răspunsu 

legatulu, încâtu dupre § 844 din Codul Civil, zisa 

epitropie este datoare a răspunde legatulu Referatu
a îndoitu.           Secsia I 

  4) Prin testamentul răpos(atului) Aga N.   1859 fevruarie 5 zile
Negroponti, de pe care se păstrează copie 

legalizată sub N° 187, de giudecătoria ţinut(ului) 
  Spre îndeplinirea rezoluţi(e)i Onor(atei) Camire, aEaşii, Secsia I , se hărăzăşte Epitropiei Scoalelor, 
pusă pe raportul Comitetului de Inspecţie a Scoalei 

pentru elevii săraci 500 #. Acestu legatu după 
Publice din Bârladu, N° 20, subscrisulu cu supunere răspunde 

ştiinţa dată de vec(h)ilulu din capitală prin raportul N° 100, din 15 
Onor(atei) Camire următoarea lămurire despre toate dăruirile ce 

septem(brie) 1858, s-a slobozit de cătră Epitropia casei 
suntu făcute scoalelor până acumu:

răpos(atului) Negroponti Societăţei de încurajarea junimei la 
  1) Dupre testamentulu răpos(atului) Nicolae Roşca Codreanu din 

învăţătură. Această arbitrară dispoziţie Ministeriulu a răspuns N°, 230 Ianuarie 1854, suntu a se lua 8000 #  , din care 6000 # urmează acătră giudecătoria de Eaşi, Secsia I , scriindu şi vec(h)ilului din 
a se răspunde la 1861, cu dobânda cuvenită de către epitropii 

capitală de a reclema îndeplinirea § 844, din Codul Civil.
testamentari pentru înfiinţarea unei scoli de fete în târgul Bârladu, 

  5) Prin testamentulu răpos(atului) Antonie Negroponti, 
iar 2000 # meniţi pentru scoala de băieţi din acelu târgu, urmându 

publicatu prin adaosulu Foaei Oficiale, N° 39 din 1858, se lasă 
ca din venitul acestei sumi să se ţie doi profesori, unulu de limba 

pentru scoala publică din Galaţi 100 #. În această privire 
franceză şi altulu de limba italiană; legatul din urmă, deşi urma 

giudecătoria ţinut(ului) Covurlui prin adresa N° 2549, din 25 
dupre testamentu a se răspunde deîndată, însă nici până acumu s-

Octomvrie, a arătatu că până la rânduirea unor alţi epitropi în locul 
a încăsuitu; spre acestu sfârşitu s-a făcut directă poftire în repetate 

D(omnii)lor sale, post(elnicul) P. Avramovi şi post(elnicul) I. Fotea, 
rânduri epitropilor testamentari D(omnii)lor sale, logofătulu 

carii s-au dimisionatu, banii câţi s-au primitu din veniturile moşiei 
Răducanu Roseti, (…) Costac(h)e Negre şi D. Emanoilu Costin, carii 

răpos(atului), vor sta în depositulu seu, fără a se pute(a) despoza 
nevroindu măcar a răspunde, Ministeriul s-a văzut silit a  mijloci 

de ei. La care adresă s-a răspunsu că la slobozirea banilor să se 3cătră acelu din lăuntru,  prin adresa N° 5204, din 19 iunie 1858, 
aducă din veniturile moşiilor şi alte proprietăţi a răpos(atului) 

pentru ai îndatori întru a răspunde acumu legatulu de 2000 # şi a 
A(ntonie) Negroponti, se aibă în vederea opri legatulu lăsatu 

da ştiiinţă despre modulu cu care se administrează suma de 6000 
scoalelor şi al trimite acestui Ministeriu.

# , rezultatulu însă a unei asemenea mijlociri  nici până acumu s-a 
  6) Îmbele scoale de băieţi şi fete din Odobesti sântu înzăstrate cu primitu.
averea răpos(atului) Spiridon Gârneaţă, care de cătră epitropii 

  2) După testamentulu răpos(atului) neguţitoriu Ioan Georgiu, din 
tetamentari a răpos(atului) s-au cedatu în anul 1855 şi care se 

5 iulie 1858, suntu a se lua totu pentru scoala publică din Bârladu, 
alcătuieşte din osebite fonduri şi anume: din nişte părţi de moşie 

o moară de vântu no(u)ă, pe locu cu besmănu a moşiei târgului 
pe care s-a regulatu a se stâlpi şi a se catagrafia, din doue locuri 

Bârladu şi o velniţă cu doue căldări mari de făcutu rac(h)iu şi toată 
sterpe, din no(ă) dug(h)ene şi nişte vii, care s-au înc(h)irietu şi 

pojijia ce este de faţă şi este pentru trebuinţa velniţei şi una sută 
productu unu anualu venitu de 6550 lei şi din suma 30049 lei şi 22 

galbini bani în ahtu. În acestu obiectu s-a scrisu Comitetului de 
parale, ce cu sinete are a lua răpos(atul) de pe la osebite feţe. Din 

inspecţie a scoalei publice din Bârlad, prin oficiulu N° 10736, din 
aceasta s-au înplinitu până acumu 7766 lei şi 17 parale, din care 

13 Octomvrie 1858, de a regula înc(h)ipuirea arătatelor acarete 
3337 stau în păstrarea Comiteului de inspecţie şi 3888 lei şi 17 

prin mezatu publicu şi punerea sutei de galbini la dobândă, pentru 
parale s-au opritu de revizorulu, sardar(ul) Iancu Pavlovu. Osebitu 

ca prin aceste venituri să se poată întâmpina osebite c(h)eltuieli a 
de această sumă înplinită, mai este a se încăsui 10557 lei de la 

scoalelor din Bârladu. Asupra acestui oficiu, zisulu comitet prin 
D(umnea)lui Hagi Niţulu, pentru a cărora îndestulare s-au scosu în 

raportul N° 10, răspunde că mezatulu pentru înc(h)irierea 
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vânzare unu hanu a datornicului în termenu de şase luni de cătră Costac(h)e Bolduru, publicatu prin Buletinulu oficialu N° 51, din 

giudecătoria ţinutului Putnei. Numai puţinu este a se încăsui şi 26 Iunie 1858, este a se înfiinţa şi a se ţine în bună stare de cătră 

14000 lei din cutia târgului Odobeşti, cari sântu destinaţi după fiiulu seu, o scoală normală pe moşia Hudeştii, pentru a căreia 

cerirea acestei comunităţi, încuviinţată de fostulu domnitor întreţinere răpos(atul) lasă atât banii ce i se cuvin de la guvernu 
4Grigorie G(h)ica  pentru clădirea caselor de scoală de bă(i)eţi. pentru ţiganii emancipaţi şi care dupre după încredinţarea 

Cătră proprietăţile mai susu citate, s-au mai adăogitu doue locuri Visteriei, sântu în sumă 53172 lei, cumu şi 300 #, pe care o 

aflătoare în acestu târgu, dintre care unulu este dăruitu de asigurează în fondosulu citatei moşii. În această privinţă s-au 

D(umnea)lui Petru Dobrea şi altulu de de D(umnea)lui poftitu pe epitropie casei răpos(atului) de a da ştiinţă despre 

Paharn(icul) Hasanac(h)e Panfilu. măsurile c ear fi în(…)titu pentru grabnica înfiinţare a scoalei, de la 

care până acumu nu s-a primitu răspunsu.  7) Pentru clădirea casei de scoală la Nicoreşti s-au dăruitu de 

cătră D(umnea)lui Costac(h)e Papadopulu, unu locu precum stă   11) Pe lângă adresa giudecătoriei de Dorohoiu sub N° 2870, din 

dovadă la aceasta declaraţia sa cuprinsă prin suplica adresată 10 Septemvrie 1858, s-a primitu în acestu Ministeriu, o copie 

fostului domnu Grigore G(h)ica, din 10 Octomvrie 1855, osebitu de legalizată sub N° 2869, de pe codicilul răpos(atului) căminar 

aceasta precumu se ia încredinţare din adresa D(umi)sale Dimitrie Vârgolici, prin care pre lângă alte dispoziţii, lasă averea sa 

Papadopulu din 22 Decemvrie 1855, prin foaia de subscripţie spre învăţătura şi agiutoriulu unui număru (de) copii săraci din 

înfiinţată pentru adunarea mijloacelor trebuitoare spre edificarea scoala publică; Înpregiurările acestei cvestii se mărginescu ca 

acestor case de scoale, s-au fost doveditu în acelu anu iscălituri ca dupre publicaţia urmată în terminu de 100 zile, s-au înfăţoşatu 

pentru vr(e)o 4000 lei. Totu odată pentru această scoală s-au înlăuntru(l) terminului cu reclamaţie de moştenire numai trei din 

dăruitu de cătră D(umnea)lui Scarlatu Vârnavu, o vie în podgorie rudele răpos(atului), că epitropii esecutori testamentului, n-au 

cu această numire, precum stă de dovadă declaraţia sa din 9 / 12 primitu a loru însărcinare şi că giudecătoria de Dorohoiu trădându 

Decemvrie 1855. în dritu pornită de rudele răposatului pentru sfărâmarea 

testamentului, a recunoscutu de bunu testamentu(l) şi prin   8) După hrisoavele domnilor următori şi anume: al Domnului 
5 urmare a (…)borâtu pretenţia pomenitelor rude, dându-le dreptu I(oan) Teodoru  din 25 Decemvrie 7267, al Domnului Costandin 

a apela fără cauţie. Ear acestu Ministeriu prin adresa N° 664, din 27 Suţu din 30 Septemvrie 1793, al Domnului Alesandru Calimahu, 
6Eanuaru , anulu contenitu, a mijlocitu cătră acelu a Justiţiei, că aşa unulu din 15 Ianuarie 1796 şi altulu din 1797, al Domnului 

precumu prin neprimirea epitropilor, elu este c(h)iematu a lua Alesandru  Constandin Moruzu din 1806 şi al Domnului Mihailu 
sarcina îndeplinirei vroinţei răpos(atului) şi în privire că citata Suţu din 5 Martie 1820, se înzestrează biserica Uspenia sau 
hotărâre a giudecătoriei, deşi e în dritu, însă îi în favorulu scoalei. Adormirea din T(ârgul) Botoşani, cu fondu destulu de 
Apoi zisulu Ministeriude Justiţie să poruncească giudecătoriei însămnătoriu şi cu condiţie de a ţine din venitulu acestui fondu o 
competente, ca pe de o parte să trimită acestui Ministeriu o copie scoală publică, care până în anii din urmă a avutu fiinţă. Această 
de pe catagrafie, ear pe de alta se trăde(ze) şi toată averea cvestie trădându-se în anul 1847 şi 1852 de cătră Sfatulu 
răpos(atului) în dispoziţia Ministeriului, înţălegându-se că acea Cârmuitoriu, s-a hotărât prin cea din urmă înc(h)eiere ca prin 
mişcătoare să se vândă cu forma cuvenită de tribunalul ei şi înţălegere cu Prea Sf(inţitul) Mitropolitu să se lămurească averea 
preţulu să se trimită Ministeriului (acta acestui obiectu se află la nemişcătoare şi veniturile anuale a citatei biserici, precumu şi 

a secsia a III ).partea ce s-aru cuveni slujitorilor ei şi cu urmă să se supu(i)e 

Sfatului rezultatu(l) unei asemenea lucrări. Comisia rânduită   Acestea fiindu toate legaturile cunoscute în folosulu scoaleloru, 

conformu citatei înc(h)eieri, a făcutu catagrafie de proprietăţile şi subscrisulu este de socotinţă că urmărirea loru fiindu a se face 

efectele acei biserici, fără a specifica venitulu loru, din numai prin canaluri (…) să se treacă în directa îngrijire a secsiei a 
aînpregiurarea că epitropulu citatei biserici s-a refuzatu a da III , căreia să se pu(i)e îndatorire a urmări îndeaproape şi cu 

asemenea lămurire, sub cuvântu că sama de veniturile anuale ar fi necurmare descurcarea ţi înc(h)eierea loru prin formele cuvenite.

dat-o unei alte comisii rânduite de Preasf(inţitul) Mitropolit şi că Şeful Secsiei
alta n-a mai pute(a) da. După care, deşi în repetate rânduri s-a <ss>
cerutu de la Prea Sf(inţitul) Mitropolit o asemenea lămurire, încă 

nici până acumu s-a primitu, încâtu Ministeriul s-a văzutu silitu a o 
Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Fond Ministerul 

cere de la prefectura districtului Botoşani, prin ofisurile N°5032 şi 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice – Moldava, dosar 184 / 1859,  f. 3-

5623, din anulu trecutu 1858. Din citata catagrafie nu se poate lua 
7v, Concept.

o altă lămurire, decât că proprietăţile acestei biserici constă în 17 

dug(h)ene, 1 casă şi 6 locuri cu bezmănu, ale cărora venituri se 
Note:râdicau în anulu 1848 la suma de 8000 lei, dupre arătarea 
1. Vezi Preot Ioan Antonovici, Fraţii Ghiorghe şi Neculai R. D(umi)sale banului Manolac(h)e Mavrodin, atuncea membru 

Codrianu Fondatorii Liceului şi Şcoalei Secundare-Comitetului de inspecţie.
Profesionale de fete din Bârlad, 1908, p. 57-65, documentul   9) Prea cuviosulu Arhimandritu Grigorie Crupensc(h)i, prin 
cu nr. XXXIII.declaraţiile din 31 Martie 1851 şi din 9 Avgustu 1858 a hărăzitu în 

2. # = Galbeni.folosulu scoalelor atât nişte case ce le are în târgulu Hârlău şi 
3. Ministerul din Lăuntr (de Interne).mon(astirei) Zagavia, cumu şi un locu în întindere peste patru fălci, 
4. Grrigore Alexandru Ghica (1849-1856).ce este lipsitu de dritul caselor. Actulu de dănuire s-a trimisu 

Divanului de  Întărituri spre legalizare, care formalitate încă nu s-a 5. Ioan Teodor Callimachi (Calmaşul), domn între august 

pututu îndeplini din cauză că Divanulu a cerutu a I se înfăţoşa 1758- mai 1761.
atitlurile de proprietate, dupre care s-a însărcinatu prin Secsia a III  6. Ianuarie.

pre D(umnea)lui vec(h)ilul din capitalie, cu înfăţoşarea citatelor 
atitluri. Acta acestui obiectu se află la secsia a III .

  10) Dupre testamentulu răpos(atului) logof(ătul) Iordac(h)e 
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Din viaţa „Academiei”
- urmare din pagina 2 -

Premiul special, instituit de Academia Monu, a prezentat  importanţa familiei de Societăţii şi a anunţat două dintre 

Bârlădeană,  a fost oferit de către Elena boieri Kostaki în istoria Moldovei şi, proiectele viitoare. Discuţiile, desfăşurate 

Monu. implicit, a românilor. cu „cărţile pe masă”, au cuprins intervenţii 

19 mai 2012 – La sediul Academiei 21 mai 2012 – Academia Bârlădeană a pe marginea realizărilor editoriale 2011-

Bârlădene a fost lansat, în prezenţa lansat cele cinci volume „Documente 2012: Roxana Galan şi Lucian Lefter  au 

autorului, volumul I al seriei „Scrieri”, de Bârlădene”, de Iacov Antonovici, în ediţia vorbit despre cartea Elenei Monu, „Familia 

C.D. Zeletin, proaspăt apărut la Editura anastatică realizată la Editura „Sfera” din Costache. Istorie şi genealogie”, Eliza 

Spandugino, Bucureşti,  în colecţia Bârlad, avându-i ca tehnoredactori pe Artene, despre Ion Buzdugan şi poeziile 

Distinguo. Bogdan Artene şi pe Teodor Irimia. Această din „Miresme din stepă”, iar Elena Popoiu 

Au prezentat volumul: Elena Monu şi Elena meritorie iniţiativă a Academiei a fost despre „Florile răului” de Charles 

Popoiu. Autorul a vorbit despre acest sprijinită de Primărie şi de Consiliul Local Baudelaire, în traducerea integrală a lui 

amplu proiect editorial, referindu-se  şi la al Municipiului Bârlad. În cadrul reuniunii, C.D. Zeletin. Prof. Gruia Novac a făcut, 

următoarele şase volume care vor fi Elena Monu a făcut o prezentare a fiecărui special pentru oaspetele Academiei, un 

publicate la aceeaşi editură, până în 2013. v o l u m ,  s u b l i n i i n d  i m p o r t a n ţ a   istoric-pledoarie al societăţii culturale 

20 mai 2012 – În incinta vechii curţi documentară şi culturală a lucrării care se bârlădene. Elena Monu i-a oferit oaspetelui 

boiereşti a marelui vornic Lupu Costache, adresează, în principal, cercetătorilor în exemplare ale lucrărilor editate de 

ctitorul  bisericii din lemn „Sf. Nicolae istorie, dar  şi publicului interesat de Academia Bârlădeană şi un număr al 

cultură.

În cadrul aceleiaşi întâlniri, a fost 

inaugurat site-ul Academiei Bârlădene, la 

care au lucrat  Marius Chiţiga, Elena 

Popoiu, Eliza şi Bogdan Artene. În 

prezentările lor, Marius Chiţiga şi Eliza 

Artene au vorbit despre structura site-ului, 

proiectând imagini ale acestuia şi 

invitându-i pe auditori să-l viziteze şi să-şi 

exprime observaţiile şi propunerile, fie pe 

a d r e s a  d e  e - m a i l  a  A c a d e m i e i  

(academic@academiabarladeana. ro), fie 
revistei societăţii. În cuvântul său, deloc direct membrilor echipei.

(25.03.1764), în prezenţa d-nei Anamaria oficial, cald şi cordial, d-l Ministru Mircea Pe 26 mai 2012 prof. Roxana Galan 
Demetrescu, a d-nei Mihaela-Despina Diaconu s-a referit  la rolul provinciei în Oprişan a participat la Simpozionul 
Demetrescu şi a d-lui Mihai Spiridonescu, viaţa culturală a ţării, în contextul N a ţ i o n a l  „ Ed u c a ţ i a  d e  c a l i t a te - o  
descendenţi ai  marelui vornic al Ţării de hegemoniei, adesea exagerate, a capitalei. preocupare a şcolii de azi” ediţia a V-a, 
Jos, un sobor de preoţi din comuna Decis să aibă  în atenţie iniţiativele organizat de Şcoala nr. 3 „Constantin 

culturale de valoare, la solicitarea d-nei Parfene” Vaslui, cu lucrarea „Lectura, 
Elena Monu, d-l Mircea Diaconu s-a angajat element definitoriu în dezvoltarea 
să cuprindă în programele Ministerului intelectuală şi formativă a educatului”.
sprijinirea Academiei Bârlădene, a revistei 4 iunie 2012 – Găzduită de elegantul 
şi a proiectelor prin care Societatea foaier al recent renovatului Teatru 
bârlădeană pregăteşte sărbătorirea „V.I.Popa” din Bârlad, întâlnirea membrilor 
apropiatului său centenar.şi simpatizanţilor Academiei Bârlădene s-a 

desfăşurat sub  genericul 

„Academia Bârlădeană – 

tradiţie şi viitor” şi a avut 

ca scop prezentarea 

bilanţului editorial al 

Societăţii, în intervalul 

2011-2012. Oaspete de 

seamă a fost Ministrul 

C u l t u r i i ,  a c t o r u l  ş i  
Obârşeni a sfinţit o frumoasă troiţă din s c r i i t o r u l  M i r c e a  
lemn, executată de sculptorul Gheorghe Diaconu. Dezbaterea a 
Ungureanu din Duda Epureni. Ceremonia f o s t  d e s c h i s ă  d e  
s-a desfăşurat în prezenţa unui public preşedintele Academiei, 
numeros din satele comunei, a primarului Elena Monu, care a făcut 
Neagu Viorel, a consilierilor locali. o trecere în revistă a 
Preşedintele Academiei Bârlădene, Elena proiectelor recente ale 

Pridvorul Bisericii Sf. Nicolae din Obârşeni - Vinderei.

Troiţa este amplasată în incinta curţii marelui
vornic Lupu Kostaki, ctitorul bisericii de lemn
de la Obârşeni-Vinderei (1764). Troiţa s-a sfinţit
în 20 mai 2012, în prezenţa donatorilor, înscrişi 
pe cruce, descendenţii banului Lupu Kostaki.
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Mioara POPA

“TEMA PENTRU ACASĂ”  de Nicolae DABIJA

Pretextul cărţii  lui Nicolae Dabija poate fi considerat ne căim odată?” Nu, deoarece Nicolae Dabija lasă se se mai vadă „ca un 

eminescian: „Profesorul Mihai Ulmu le preda elevilor săi anul întreg vârf de ac, un singur sâmbure de lumină: cel din geamurile şcolii din 

Eminescu. Scrise mai întâi  cu creta pe tablă: „La steaua”. Apoi începu comuna Poiana...”, lumină ce-i va călăuzi pe oameni să nu se 

să recite. La predă despre  paralela pe care o face poetul  între stea şi prăbuşească  din vârful  unui turn  sau să cadă  fulgere acolo pe 

iubire.” muntele  tuturor făgăduinţelor. 

Mihai Ulmu, tânărul profesor de douăzeci şi cinci de ani, faţă în  Poveste în poveste, închisoare în închisoare, ziduri dincolo de 

faţă  cu acei pui de rândunică înainte de întâiul lor zbor, dornici de a ziduri, întuneric dincolo de ceaţă, evadări şi întemniţări, condamnări 

vorbi despre dragoste „despre Eminescu şi... despre dragoste”. Poezia  de „240 de ani, 8 luni , 3 săptămâni, 2 zile, 8 ore şi 30 de minute”.

cere o sensibilitate inedită al cărei răsunet va fi provocatoare. O Cartea lui Nicolae Dabija oferă exemple care ne învaţă  cum să nu 

întrebare: „Ce e iubirea?” şi suflete dezlănţuite în mirajul vârstei. fim învinşi, că putem fi  liniştiţi, sănătoşi şi niciodată epuizaţi, cum să 

Pe acest fundal, Maria Răzeşu sosită la lecţie direct din arie, ne trăim viaţa în care  fiecare zi începe necontrafăcut.

propune tânărului profesor o doleanţă a tuturor colegilor: „V-am ruga O acumulare de premize epice şi caracteriologice ne lasă să 

să ne vorbiţi şi despre dragoste.” bănuim evoluţia ulterioară a evenimentelor. Tehnica de naraţiune  

Mihai Ulmu măsoară cu privirea tineri de 17-18 ani, cu toţi la adoptată nu este una lineară. Nicolae Dabija întrerupe firul expunerii 

vârsta primei  lor iubiri. din primul capitol, pentru a  relua  evenimente petrecute în trecut, 

Ştefan Albac, Livu Dragu, Maria Răzeşu, Costin Radu, Oana evaluate  din perspectiva  prezentului din confesiunea lui Mihai Ulmu, 

Răutu, Ana Ionescu, Şerban Brad, Alecu Stan, Dumitru Gusti, Petru care vede lumea şi cu ochii celora care nu mai pot să o vadă. 

Diac, Mirica Niţă, tineri, care, după examenele de absolvire urmau să Evenimentele se desfăşoară  pe acest fundal întunecat, sumbru, 

plece fiecare pe drumul său. Şi dialogul prinde aripi. realizat cu  sobrietate narativă, cu o bună dozare a elementelor de 

Profesorul Ulmu: „de iubire are parte doar cel care dăruieşte atmosferă a satului revărsat din zorii zorilor în lanul  de grâu... a ţevilor 

iubire... Prin dragoste, omul cunoaşte nemurirea.” unor tancuri, care înaintează greoi prin lan, uruind ameninţător şi 

Maria Răzeşu: „Dacă scoţi din Biblie Iubirea aceasta devine o dispărând după zare în direcţia comunei Poiana, la liceul căreia se 

carte oarecare”. Liviu Dragu: „Dacă într-o căsătorie numai unul e desfăşura una dintre ultimele lecţii de literatură din anul şcolar şi 

fericit, atunci ambii sunt nefericiţi.” unde cititorul va face cunoştinţă cu şirul întâmplărilor ce se vor 

...Alături de iubire, dintre toate harurile dumnezeieşti, Apostolul derula; Mihai Ulmu, un tânăr de douăzeci şi cinci de ani, de statură 

Pavel pune răbdarea. Să avem răbdare să ne iubim semenii...” zveltă, elegantă, cu un chip palid...  Cu o pasiune nedomolită, scriitorul 

 Costin Radu: „ Tristeţea din dragoste e cea mai frumoasă se afundă în reconstituirea vremurilor apuse, neadmiţând să treacă 

tristeţe din lume.” mai departe până ce nu a compus o imagine cuprinzătoare despre 

Şerban  Brad: „Eu aş compara o iubire adevărată cu o furtună evoluţia în timp a locurilor şi a oamenilor.

iscată din senin pe o mare liniştită.” Chipuri şi momente de istorie se perindă prin faţa cititorului 

Alecu Stan: „Cine afirmă că iubeşte omenirea fără a fi iubit măcar chemat să participe la o amplă şi tulburătoare  rememorare a 

pe cineva din această omenire, minte.” trecutului.

Dumitru Gusti: „Căsătoriile fericite nu au istorie. Dacă Romeo şi Şi deodată, toţi cei  douăzeci de tineri, care vorbeau despre 

Julieta ar fi fost fericiţi, n-ar fi ştiut nimeni de ei.” dragoste, au tresărit „În numele Puterii Sovietice şi al Guvernului 

Viorica Niţă: „Alegem să suferim din dragoste, pentru că URSS, eşti arestat ca duşman al poporului.”

suferinţa din dragoste ne ajută să înţelegem de ce trăim, ce trăim şi ce Pentru când ne vedem data viitoare  - pregătiţi această temă: A fi 

preţ are viaţa noastră.” om în viaţă e o artă sau un destin.

Petru Diac: „Şi totuşi iubirea reciprocă e o raritate, ca o floare de Mihai Ulmu va reveni la Poiana abia peste  13 ani, să continue  

mac în mijlocul unui lan de grâu. Câteodată noi, oamenii vopsim o tema pentru   acasă. În acest interval cititorul va urmări destinul 

cioară ca să pară mai albă, nu fiindcă ne place culoarea ei. Un om eroului care, pentru prima dată, va reveni în contact cu realitatea unui 

trebuie iubit pentru ce este, nu pentru ce ne-ar plăcea să credem că lagăr. Ceea ce trăieşte acolo e de natură să clatine alcătuirea 

este.” sufletească mai puţin oţelită. Ca orice împrejurare extremă, lagărul 

De ce această pledoarie  pentru iubire cu aceşti tineri de 17-18 scoate la suprafaţă fisurile tăinuite  ale caracterului său sensibil, le 

ani, cu „aceşti copii de ieri?” adânceşte şi le amplifică.

Mihai Ulmu se va mai întâlni cu ei abia peste 13 ani. Nu mai sunt Lagărul a răsturnat cursul dezvoltării fireşti a acestei generaţii, 

tineri. Trăiesc  acum sub semnul responsabilităţii, admonestând unde tineri precum Mihai Ulmu sunt nevoiţi  să le fie uneori ruşine că 

trecutul care i-a vulnerabilizat, dar nu i-a doborât, trăind simultan, aparţin neamului omenesc.

acum şi atunci, aceeaşi simţire lirică. „Drumul spre Siberia”, „Prima zi de lagăr”, „Zi de naştere în gulag”, 

„Trebuie  s-o ia , împreună cu foştii lui elevi,  de la capăt. Şi să „Lumea lagărului”, „Prima zi de libertate”, „Întoarcerea acasă”, sunt 

recupereze timpul pierdut , sau, mai exact, timpul care li s-a răpit, anii capitole ce se completează cu „Primul  sărut”, „Singurătate în doi”, 

cei mai frumoşi ai vieţii lor.” „Dragoste după gratii”, „Iubind în cătuşe”,  „Urâţi pentru dragoste”, în 

Acest gând poate fi şi cel al trecutului, care umple prezentul cu care Mihai Ulmu avea să descopere  că şi închisoarea este o necesitate  

sensul său prevestitor. a vieţii, unde omul învaţă să trăiască în colectiv, prin colectiv, cu 

Mihai Ulmu doreşte să-şi înnăbuşe toate amintirile în intensa colectivul şi unde li se ordonă să fie fericiţi, unde destinele  se întretaie, 

trăire a clipei alături de Mircea. Este unica terapeutică posibilă pentru unde iubirile reînvie, unde Mircea simte nevoia să intervină „Aceea 

el, unica soluţie de a deschide „caseta cu fulgere”, pe care s-ar fi temut  fusese noaptea nunţii părinţilor mei”.

vreodată s-o deschidă”. Trecutul  este al lui Mihai Ulmu şi al Mariei Când aceştia nu se consideră oameni oarecare, când perioada pe 

Răzeşu. Între trecut şi viitor pare a fi  saltul peste vid, umplut de care o străbat le conferă  doar statutul de duşman al poporului, 

Mircea. Parcă ne-am fi dat întâlnire cu eroii lui Ibsen, care ne întrebările şi răspunsurile devin  cuantificator al unor stări de spirit 

avertizează „Dincolo de azi şi mâine stă poate toată plăcerea vieţii şi ne generale. Cât de generale, pentru cine generale? Depinde de unghi. 

aşteaptă. Şi noi o lăsăm să aştepte şi parcă nici nu ne pasă de ea. N-o să „Realitatea izbea brutal, cu patul puştii, cu cravaşele ameninţărilor.” 



Cine face un pas spre stânga sau spre dreapta în afara coloanei, e intenţionează  să-i ofere fiului său, Mircea, o lecţie de cunoaştere, 

împuşcat pe loc, fără somaţie”. pentru ca, la rândul său, fiul să-şi  închege un sistem propriu, 

Frigurile tinereţii aşteaptă miracole. Atunci, Mihai Ulmu începu  modelator, pentru o personalitate în formare.  Prezenţa fluidului vital 

să-şi  facă şi el, ca toată lumea care mai avea o speranţă la îndemână, un este permanenţa. N. Dabija vrea să vadă oamenii nu numai într-un 

plan al său de evadare. prezent firav care se volatilizează, ci printr-un prezent ce deviine în 

Pesonajul  nu trăieşte reflexul crizei de timp, nu se lasă devorat întregime ecranul pe care se proiectează trecutul. Suntem în faţa unui 

de timp. Îşi crează efemeride, aşchii de clipe, zboruri de zile, scântei prezent ce devine spaţiul în care trecutul  retrăieşte.

dinr-un foc nestins, umbre palpabile a ceva ce astăzi nu este, La trei sau patru ani observă  un tatuaj pe partea interioară a 

certitudinea că totul se va rezolva, se va uita, se va şterge, va muri. Va brațului drept. Când a învăţat să citească, a desluşit că tatuajul 

muri Zarianka, , orăşelul de penitenciare, locul uitat de Dumnezeu, un încorpora un  nume: Mircea. 

loc pierdut în taiga. „Mă numisem până atunci Ivan Ivanov ca şi cum  aş fi fost o 

Romanul „Tema pentru acasă” vrea să pună în mişcare cele mai adresă , şi nu o persoană”… Ni se spunea „Copiii lui Stalin”. Orfelinatul 

profunde straturi ale afectivităţii noastre, invitând discret, dar cu o nostru urma să ne înveţe  să muncim, dar în primul rând să-l iubim pe 

excepţională forţă persuasivă, la meditaţie asupra gravelor probleme tovarăşul Stalin”.

legate de destinul unei generaţii, de drama colectivă,  în care  oameni Adevărata identitate şi-o va descoperi la 13 ani când, din lumea 

storşi de puteri, obosiţi, disperaţi, se  întrebau prin întuneric: Oare dincolo de ziduri, a pătruns în orfelinat un bărbat ciudat, îmbrăcat 

unde suntem? Ce gară-i asta? Unde ne duc? într-un trench subţire şi cu un fes de lână pe cap… Nu ştia nimeni cine 

Mergeau să-şi ispăşească condamnările de 15, 20 sau 25 de ani. e, nici ce căuta la orfelinatul nostru.

Ca o Fată Morgana, Siberia se îndepărta. Îi privea pe toţi în ochi şi cu glas stins  le spunea încet: „Mircea”.

Ceea ce aflase din analele de geografie despre Siberia, acum îi Sosise momentul să-şi dezvăluie mirarea „am ridicat sus 

trezea  coşmaruri. Trenul părea a-şi schimba direcţia. La geamul unui deasupra capului mâna mea dreaptă strânsă   pumn, astfel ca partea 

tren, dintr-o locaţie opusă, i se păru că vede un chip  cunoscut: „o scrisă să se vadă din locul unde se afla omul străin.”

tânără  care semăna ca două picături de apă cu una dintre elevele sale Și dacă băiatul își află identitatea, în orfelinat, la Nadrecinoe, 

Maria Răzeşu. Dar ce să caute ea în Siberia? Trenurile se îndepărtară în străinul care îl ținea strâns  de mână, „ca şi cum se temea să nu mă 

direcţii  diferite şi-mi vin  în minte câteva versuri din Marina Ţvetaeva: piardă”, îşi va dezvălui identitatea dincolo de gardul înalt al 

„ C â n d  p e s t e  d e a l u r i  ş i  c â m p i i / Vo r  c u r g e  s t e l e l e  orfelinatului. Se numea Mihai Ulmu. „Aşa l-am cunoscut pe tatăl meu”.

duiumuri/Nedespărţite, ne-o sui/În două trenuri/Pe-alte drumuri.” Începând cu cel de-al doilea capitol, „Lanul”, Mircea se  va retrage 

Această imagine îl va urmări multă vreme, pe Mihai Ulmu până la  şi va deveni  narator, plasându-l pe tatăl său, un om care a coborât în 

Zarianka care, sfidător, îi invita cu urarea de „Bine aţi venit!” infern  şi a ieşit de acolo să povestească”. Mihai Ulmu ne va ţine  captivi 

Nicolae Dabija nu poate fi considerat un colecţionar de cazuri. începând cu „dimineaţa zilei de 28 iunie anul 1940”, şi până  la 

Nu el s-a îndreptat spre eroii săi, ei au venit spre el. Venind din viaţa revenirea la Poiana, peste 13 ani, pentru a continua tema pentru acasă. 

reală în roman, ei s-au limpezit şi în forma lor fictivă.  Ei s-au proiectat Poveste în poveste.

în conştiinţa lor afectivă, în contururi ferme. Nicolae Dabija trăieşte şi regândeşte în toate semnificaţiile 

Lui Nicolae Dabija nu i-a trebuit un efort imaginativ spre a iureşului omenesc aflat sub zodia „deportărilor”, drama unei istorii 

reconstitui o viforoasă pagină de istorie. tulbure în care eroi, precum Mihai  Ulmu „compară viaţa lui cu o ceaşcă 

Cum a reuşit scriitorul să evoce universul lagărelor, un infern spartă, sperând, încă mai sperând, că, odată trezit din acest coşmar, 

care nu avea nimic de invidiat infernului apocaliptic, fără să fie acolo? timpul va fi dat înapoi şi el va putea lipi cioburile ceştii sparte, la loc.”

S-ar putea răspunde cu o butadă: nici Dante  nu s-a deplasat în Infern, Nicolae Dabija îşi scrie cartea dintr-o înţelegere profundă 

şi totuşi, ce relatare autentică ne-a dat! În acest infern vine pe lume pentru durerea, greutăţile şi lupta care ne caracterizează existenţa. Ne 

Mircea.  „Oamenii nu vor reuşi de tot să se extermine, cât oamenii se învaţă să cultivăm pacea sufletească, dar nu ca pe o evadare din viaţă 

vor mai naşte încă pe pământ... Merită să-ţi trăieşti viaţa pentru o clipă pe tărâmul unei linişti protectoare, ci ca pe  un centru al rezistenţei din 

ca asta... ca pe cel mai minunat şi irepetabil cadou.” care se naşte o energie nestăvilită în lumea pestriţă a deţinuţilor, în 

„A murit Stalin. Azi dimineaţă... La ora 3. Aşa că sunteţi liberi. care unii caută singurătatea, alţii caută gloata, unii devin muţi, alţii vor 

Fiecare poate pleca unde doreşte! În acea zi  de 5 martie 1953 şi să se spovedească. Aceşti oameni se ghidau după reguli stricte de 

Zarianka 6 lăsa impresia  de lagăr părăsit.” disciplină, învingându-şi propriile limite şi încercând să depăşească 

Unde este Maria? B2-033- „ A fost împuşcată  în timpul unei obstacolele vieţii „cu bune şi rele, cu bucurii şi dureri, cu visuri şi 

tentative de evadare.” Dar  Mircea? „Căutaţi-vă copilul la Nadracinoe. decepţii”.

Cred că e la orfelinatul de acolo. Poate aveţi noroc.”  Reguli stricte după care era sortită venirea pe lume a pruncilor 

Zile de căutări.  În sfârşit, întoarcerea acasă pentru a completa născuţi în lagăr, ca urmare a fi predaţi statului după vârsta de doi ani: 

din noi crâmpeie „timpul întrerupt”, pentru a continua tema pentru „Când copilul născut din flori împlinea doi anişori, acesta era mutat la 

acasă. o colonie-creşă specială, iar mamele readuse în închisoarea de femei. 

Livu Dragu, şeful clasei: „Ştiam că veţi trece pe aici. Iar noi vă Li se spunea „Copiii lui Stalin”, pentru că erau crescuţi şi educaţi de 

suntem datori...” mici astfel, ca aceştia să-şi dea fără cea mai mică ezitare, viaţa pentru 

Portretul lui Eminescu atârna, ca şi acum 13 ani, deasupra tablei. patrie, atunci când patria le-o va cere.

„Mircea, treci pe locul elevei Maria Răzeșu, ca să putem începe Cum s-ar rezuma cartea lui N. Dabija?

lecția”. Lumea amintirilor dureroase legate de tinereţea petrecută în 

„Maria Răzeşu e mama mea… Ştiu că ea m-a iubit mult – şopti cu  Poiana făcându-se o retrospectivă în viaţa  eroului care încearcă să se 

glas subţire Mircea.” elibereze  de povara timpului  mort, îi dă asigurarea că e în stare să 

Catalogul întregea chipurile celor deveniţi maturi: Maria Salcâm, suprime  trecutul, să-şi  reînceapă  viaţa şi  să-şi creeze din nou lumea, 

Ştefan Albac, Oana Rântu, Iuliu Neagu, Ana Ionescu, Radu Costin, Alecu dar nu aceeaşi  lume inertă şi opacă în  care să  se mai simtă 

Stan, Liviu Dragu, Dumitra Gusti, Petru Diac, Bogdan Brusture, Maria prizonierul propriului  mod de a exista. Asistăm  la un camuflaj  

Răzeşu… uimitor, în faţa  unui timp parcă străin, imaginar, dilatat sau condensat.

Personajele lui Nicolae Dabija nu intră în scenă  cu calificative Şi cartea lui Nicolae Dabija finalizează circular în iureşul 

date de autor. N. Dabija nu este un autor  ce-şi comentează opera, ci un amintirilor, lăsând pe Mircea să continue tema pentru acasă, despre 

scriitor-personaj aflat mereu la nivelul celorlalte  personaje şi în destin, printre alte şi alte generaţii, pentru alte şi alte generaţii, în 

căutarea lor, implicându-le în  propriul său destin. Mihai Ulmu numele minunii numite viaţă, pentru ca ea să dăinuie, pentru ca ea să 



Dorina  Stoica – Aurita cale

,,Orice vârstă îşi are roadele ei, trebuie   să ştii să le culegi”
                                                                 (Raimond Rodiguet)

Cu o plachetă de versuri debutează  Dorina Stoica mergând pe 
aurita cale  ,,De la poezie la rugăciune” abia acum când are  ,,jumătate 
de viaţă trăită”(,,Nel mezzo del camin di nostra vita”, cum spune 
ilustrul florentin Dante Alighieri)

Poeta are ,,Naivitatea” să creadă că ,,toţi oamenii sunt oameni” iar, 
când se întâmplă  să se înşele , ..mă ascund înlăuntrul meu/ unde 
Îngerul Păzitor/ mă acoperă cu aripile până uit”.(p.8) Când viaţa o 
aruncă într-o mare ,,De deznădejdi şi ură”, poeta găseşte  ,,Salvare” 
mergând pe calea ,,Spre lumină”., iar când se coc cireşele, ea retrăieşte 
bucuriile copilăriei: ,,Alerg desculţă prin iarbă” şi  ,,Am tinereţe în 
suflet” (,,E vară, cireşele-s coapte”)

În  ,,Singurătate” când durerile fizice şi sufleteşti se intensifică, 
poeta Dorina Stoica rosteşte o ,,Rugă de noapte”, în dialogul cu 
divinitatea cerând doar  ,,Un colţ de Rai”, iar când viaţa devine o lungă 
,,Suferinţă”, ea invocă din nou creatorul suprem: ,,Drumul e lung, 
crucea e mare,/ Mai am puţin şi ajung la liman,/ Deschide-mi, 
Doamne, uşa la care/ Am plâns şi-am bătut an de an”. ,,Rugăciunile” 
sunt cele care o fac să plutească ,,între sacru/ şi între profan.” Cu 
gândul la suferinţele şi sacrificiul Mântuitorului, pe poetă o încearcă 
aceeaşi ,,Durere de mamă” pe care a trăit-o Maica Îndurărilor.

În credinţa ortodoxă o însemnătate deosebită are ,,Împărtăşania”, 
,,Euharistia” când fărâma de pâine şi gura de vin ,,prin har se prefac/ În 
Trup şi Sânge divin”. Omul este ,,Sămânţă divină”, creaţie 
dumnezeiască ,,După chipul şi asemănarea Sa”, de aceea el trebuie să 
se lepede de ispite: ,,Mă nevoiesc în post şi-n rugăciune/ Dar nu aştept 
răsplată  de la stele ;/ Măicuţei Tale, Iisuse, îi fac  plecăciune,/  Cred, 
Doamne! Ajută necredinţei mele!”

Ultimile poezii ale volumului sunt intitulate simplu: ,,Rugăciune”. 
Una dintre cele mai reuşite este aceea intitulată  ,,Îţi mulţumesc, 
Doamne” din care cităm în încheierea acestei cronici de întâmpinare:  
,,Îţi mulţumesc azi, că sunt, pentru ziua de mâine,/ Îţi mulţumesc că 
am pe masă o pâine,/ Îţi mulţumesc pentru stropii de ploaie,/ pentru 
fructe, păsări, flori,/pentru cerul cu licăr de stele,/ pentru toate zilele 
vieţii mele”.



„INTELECTUALI” AI  PUTERII, DENIGRATORII LUI indiferent de doctrină, orientare sau  atribuţii revenite: 

MIHAI EMINESCU ministrul culturii, ministru afacerilor externe şi consilier al 

actualului preşedinte în primul său mandat. Şi acum tace şi 

       Spaţiul public a fost o vreme ocupat de prezenţa activă şi reflectă la „minima moralia”!

subordonată a unor intelectuali încărcaţi de interese de tot        Suceava a „beneficiat” de mai multe ori de prezenţa, cu 

felul şi cu speranţa soluţionării acestor interese în cel mai  diverse prilejuri, a lui Gabriel Liiceanu, un alt devotat al Puterii 

avantajos  cadru. Ne aducem aminte de aceşti „intelectuali” atât portocalii. Nu voi rămâne indiferent faţă de meritele 

de apropiaţi liderilor politici în preajma ajungerii la guvernare cărturarului Gabriel Liiceanu prin lucrările domniei sale de 

sau deja urcaţi pe acest „tron”: Horia Roman Patapievici, Mircea filosofie, dar mai ales prin activitatea Editurii Humanitas pe 

Cărtărescu, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Nicolae Manolescu, care o are în proprietate şi o coordonează.  Dacă ai răbdare şi 

Vladimir Tismăneanu, Mircea Mărieş, Valeriu Stoica  ş.a. putere de a suporta tot felul de „filozofii”, te opreşti la 

       De mai mulţi ani încoace păstrez un fel de revoltă faţă de emisiunea „Liiceanu-Pleşu” în care converzaţia dintre ei 

cele scrise într-o carte, cu titlul Politice, 1996, de către provoacă o stare anume şi ca urmare foloseşti  altă tastă spre a 

fizicianul Horia Roman Patapievici, devenit şi filozof şi critic te elibera de apăsare! Şi totuşi cu un reiting scăzut, emisiunea 

literar şi eminescolog. Şi cum să nu fii revoltat când despre continuă pe banii noştri cu participarea celor doi oameni de 

Poetul Naţional, Mihai Eminescu, acest „intelectual” a scris: cultură care sunt şi acum devotaţi Puterii, deşi văd şi înţeleg 

„Eminescu este cadavrul nostru din debara, de care trebuie să unde au adus România liderii PDL-UDMR.

ne debarasăm, dacă vrem să intrăm în Uniunea Europeană….”      Într-o oarecare linişte a intrat  Mircea Cărtărescu, care  avea 

Nu  eu sunt cel care ar trebui să interpretez această afirmaţie păreri asupra lui Mihai Eminescu precum cele ale domnului 

jignitoare la adresa poporului român, dar nici nu pot rămâne Horia Roman Patapievici, acum  parcă aşteptând rezultatele 

pasiv ori de câte ori vorbim de „intelectualii” Puterii! Îndemnul măsurilor adoptate de Guvernul Emil Boc, faţă de care a avut 

la renunţarea la identitatea naţională din care face parte mai atâta susţinere şi admiraţie. Cum e şi firesc, sunt şi în instituţiile 

întâi Mihai Eminescu şi apoi ceea ce o fi „descoperit” în fizică noastre locale “intelectuali” care ne spun despre doctrina de 

domnul Horia Roman Patapievici este unul direct şi fără dreapta temeinic “întemeiată” de PD-L, dar şi despre 

scrupule. Oare acesta să fie  meritul domniei sale de a fost urcat corectitudinea şi oportunitatea măsurilor luate de guvernarea 

la rang de secretar de stat, adică pe funcţia de preşedinte al PD-L-UDMR-UNPR.

Institutului Cultural Român  sau valoarea unei expoziţii „de Despre Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ioan Slavici, Mihail 

renume” organizată în Europa? Nu mai notez ce a scris acelaşi Sadoveanu ş.a., se scrie tot mai puţin în manualele şcolare şi nu 

„intelectual” despre istoria poporului român, deoarece aş mai avem timp să vorbim şi mai cu seamă să scriem în ziare, 

provoca din nou starea de supărare în sufletul oricărui cititor al reviste şi cărţi! Norocul comunităţilor noastre locale este că 

rândurilor de faţă şi de care nu este cu nimic vinovat! Voi numărul acestor „intelectuali” este mic, dar vrednici de atenţia 

menţiona doar ceea ce a scris fizicianul PD-L-ului despre noastră deoarece sunt activi în tot felul de manipulări. Voi 

poporul român, care nu poate… „alcătui un popor pentru că încheia rândurile de faţă cu ceea ce a gândit şi scris, frumos şi 

valorează cât o turmă… 23 de milioane de omuleţi patibulari…”, întemeiat, Mircea Eliade despre Mihai Eminescu: „Şi cât timp va 

iar cultura română este … „o cultură de tip second-hand”. exista, undeva în lume, un singur exemplar din poeziile lui 

În lucrarea lui Ion N.Oprea, intitulată „Carte…”, în Eminescu, identitatea neamului nostru e salvată”.

„Motivaţie”, autorul face câteva evaluări care provoacă Notă: 

îngrijorări. Iată şi textul din carte: „Eram la început de drum în  Ion N. Oprea, Carte….,Editura PIM, Iaşi, 2009, p. 6

ale gazetăriei. Într-o publicaţie literară centrală a apărut o 

cronică la cartea Cordovanii, scrisă de Ion Lăncrănjan; în 

numărul următor al aceleiaşi publicaţii, acelaşi autor de 

cronică literară semna o alta, la aceeaşi carte, dar total 

de-a-ndoaselea: critică la început, laudativă, mai apoi. N-am 

putut rezista şi m-am adresat în scris publicaţiei şi directorului 

ei, cerând explicaţii, protestând la ceea ce făcuse autorul. Mi-a 

răspuns Zaharia Stancu: tânărul autor caută drumul.” 

Căutătorul drumului nu era altul decât viitorul critic 

literar Nicolae Manolescu care, iată, acum, printr-o „cărămidă” 

(Istoria literaturii române,n.n.)  desfiinţează  literatura 

română, pe Eminescu şi Creangă, pe fondatorii literelor şi 

bucuriilor româneşti “. Socotind acest mod de a trata tema 

drept un atentat la cultura română, autorul îndeamnă 

profesorii de limba română, Academia Română, să protestez… 

„să iasă în stradă, să ceară ca cel în cauză să-şi ceară scuze 
1publice” . 

Din acelaşi grup de „intelectuali” face parte şi Andrei 

Pleşu, cel care a slujit cu credinţă şi PCR-ul, dar şi pe toţi 

preşedinţii României de după Revoluţia din Decembrie, 



Gheorghe POSTELNICU

NICOLAE BOGESCU – UN ÎMPĂTIMIT AL CANDORII

Lăudabilă iniţiativa nepoţilor Eliza Millian, Lucreţia contemporan le primeşte cu toată compasiunea şi căldura. 

Mereuţă şi Constantin Romete de a strânge într-o carte, Profesorul George Gh. Ursu (1911 - 1980), considerat 

„Portret peste timp”, antologie, Editura Sfera, Bârlad – 2011, de bârlădeni „poetul salcâmilor”, a realizat în 1942 primul 

lector Serghei Coloşenco, tehnoredactor Bogdan Artene, istoric al Academiei al cărui membru marcant a fost (Elena 

producţia literară a lui Nicolae Bogescu (1898 - 1944), „devotat Monu). Volumul omagial „Portret peste timp” reproduce o 

intelectual, fiu al Bârladului”, risipită prin publicaţiile vremii scrisoare din 1976 a domniei sale, care întăreşte meritele lui 

(„Graiul nostru”, „Cosânzeana”, „Vremuri bune”, „Scrisul Nicolae Bogescu în secretariatul revistei „Graiul nostru”, ca 

nostru”, „Datina”) sau păstrată în manuscris. Într-o postfaţă animator al şedinţelor „Avântului cultural” şi al bibliotecii 

cuprinzătoare, profesorul Filip Mereuţă evocă înclinaţiile „Casa Naţională”. 

umaniste, preocupările literare şi culturale ale întemeietorilor Generos, modest, delicat, Nicolae Bogescu s-a stins din 

Academiei Bârlădene. Animat de cultul acestora, Nicolae viaţă prematur, fără să-şi poată finaliza proiectele literare 

Bogescu a devenit membru al prestigioasei instituţii. Ca importante. Mentorul său spiritual a fost Nicolae Iorga, „sinteza 

prozator a călcat pe urmele marilor maeştri ai prozei scurte neamului”, „icoana Patriei”, „ilustrul savant”, „marele suflet al 

interbelice, în deplină dependenţă şi admiraţie faţă de aceştia, românismului”. Ca publicist, prozator şi poet a adoptat un stil 

pentru care tema târgului de provincie şi formula narativă a artistic înzestrat cu fineţe psihologică şi ironie, trăsături 

monologului erau pariuri literare adjudecate de un segment capabile să pună în umbră stângăciile epice. Lucrurile cu 

important de cititori. Dacă destinul i-ar fi îngăduit, Nicolae adevărat originale constau în caligrafia suavă a moravurilor 

Bogescu ar fi ajuns elevul premiant al cursului de naraţiune provinciale şi varietatea tipologiilor care supradimensionează 

întemeiat de Mihail Sadoveanu, Alexandru Brătescu-Voineşti, amănuntul nesemnificativ. Retragerea personajelor în ficţiuni 

Emil Gârleanu, Sandu Aldea, I. A. Bassarabescu. El coboară în şi anacronisme scrupuloase reproduce clişee minuscule din 

psihologia individului animat de contradicţii minore, purtat în realitate, însoţite la tot pasul de comentariul înţepător. 

derivă de tirania faptului mărunt. Sunt ultimele ecouri ale Nebănuite rămân căile universului creativ al acestui 

atitudinii sămănătoriste ale unei generaţii venerabile. împătimit al candorii, recuperat merituos pentru istoria 

În nuvela „Vestitorii morţii”, autorul amplifică datele literaturii române.

realităţii, ducând intriga în lumea visului, adică în spaţiul iluziei 

şi incertitudinii. Moş Matei Tilici, aflat sub vraja tinerei Safta, 

trăieşte coşmarul sfârşitului iminent, anunţat de emisari 

ciudaţi („Astăzi, la ora patru după-amiază, vei muri”), care ar fi 

trebuit să-l declare unic moştenitor al fratelui din America. Tot 

între vis şi realitate se află impiegatul de mişcare Vasile 

Cumpănici, din povestirea „Manevra”, inedită, şi eleva Fulvia 

Vişan, gata să-şi sacrifice propria reuşită la examenul de 

bacalaureat, pentru a susţine o colegă suferindă (piesa 

„Sacrificiu”, publicată în 1931 în revista „Scrisul nostru”). Ceea 

ce sporeşte energia şi ascute mintea unor personaje este 

pelinul (domnul Vasile Chiriac, funcţionar la primărie, din 

manuscrisul intitulat „Mai greşeşte omul…”), „vinul turbat” 

(domnul Cumpănici), canicula combinată cu „un Nicoreşti de 

prima clasă” (Mihai Ştefănescu din povestirea „Într-o gară…” – 

„Scrisul nostru”, 1930) şi…limba latină (tânărul Vasile Petrescu 

din schiţa „Examen”, publicată în 1930 în „Scrisul nostru”). 

Eroii sunt funcţionari la prefectură, la primărie, la 

administraţia financiară, ceferişti de rang superior, arhivari, „ce 

cunosc ca nimeni alţii calitatea vinului”. Fiecare ştie unde se 

găseşte cel mai bun vin şi „se ţin după el”, indiferent de anotimp. 

Conflicte reale au cu soţiile, femei amarnice, adversare ale 

umblatului prin cârciumi, deoarece ele nu înţeleg că omul mai 

greşeşte…În toate împrejurările, bărbaţii sunt „plini de 

demnitate”, ascunzându-se, dacă ambiţia o cere, şi sub pat. 

„Copii ambiţioşi…”, cum îi consideră domnişoara Paulina Darie, 

tânăra funcţionară de la arhivă. Conflictele cu şefii ierarhici nu 

depăşesc revolta interioară. Stările evocate au sărit treaptă cu 

treaptă scara istoriei şi sunt actuale, încât cititorul 



Niculina Cărăbăț 

IMPRESII DE CALATORIE

TURCIA, 21-27 APRILIE 2012

TURCIA - POVESTE CU  PARFUM DE FERICIRE

Ce înseamnă Turcia pentru mine, acum, după o tradiția musulmană de a mă descălța și a-mi acoperi capul cu un 

săptămână petrecută printre oamenii ei?  E… de poveste... văl tradițional. În Bursa, am respirat istoria, o istorie pe care 

fantastică… de neuitat. nici nu speram să o trăiesc, am avut șansa de a vedea artefacte 

Cum să-mi aleg cuvintele, pe care le-aș putea folosi și din secolul al XII-lea, ceramică, lemn și metal, arme, 

cât de multe, precum abundenţa de delicatese și arome pe care manuscrise, monede,  precum și ateliere care prezentau 

am aflat-o peste tot, pe străzi, prin restaurante, bazare, dar mai meserii de altădată, păstrate acum la umbra ocrotitoare a 

ales, în oamenii pe care i-am întâlnit. Mă străduiesc să vă muzeelor. 

descriu Turcia aşa cum am descoperit-o eu, cu toate simțurile Muntele Olimp ne-a arătat cât de aproape putem fi de 

ființei mele intens solicitate. tărâmul zeilor, interzis în trecut muritorilor, am simtit cu toții 

Încă de la începutul călătoriei am fost întâmpinați de răcoarea apelor repezi în care, parcă, s-au adunat toate 

un superb curcubeu ce a acoperit cerul  Mării  Marmara și pe lacrimile zeilor, gravând semne tainice în stâncile vechi de mii 

care l-am luat drept un semn de bun augur pentru aventura pe și mii de ani.

care urma să o trăim alături de prietenii noștri. Din această frumoasă țară am adus în cutia comorilor 

Turcia este mai mult decât o cafea dulce-amăruie sufletului meu zborul lin al pescărușilor, aparițiile matinale ale 

sorbită într-o cafenea la malul mării, aşezată pe un covor roşu, delfinilor jucăuși în apropiere de plaja din Ihlas, sunetele 

învăluită-n fum dulceag de mere verzi și flori de portocal ce tainice ale mării, nisipul, scoicile, soarele, toate amintiri de 

plutește  amețitor dintr-o narghilea pe care o împart neuitat, dar mai ales, am adus cu mine prieteniile pe care le-am 

prietenește cu partenerii mei. Turcia este dorința pe care o legat în zilele petrecute în Turcia. Spiritul Comenius ne-a făcut 

simţi la vederea produselor de patiserie tradiționale,  proaspăt să simţim că, într-adevăr, suntem o echipă unită, în care 

scoase din cuptor, a migdalelor, alunelor și fisticului  oferite cu sloganul ”Toți pentru unul și unul pentru toți” s-a regăsit pe 

genorozitate la fiecare colț de stradă. Turcia este sunetul deplin.  Am așezat în cutia comorilor şi  preţioasele  lacrimi de 

discret al paharelor de ceai în care sub atingerea delicată a despărţire care mi-au fost dăruite împreună cu zâmbetele lor, 

linguriței se topește un cub de cristal dulce. Turcia e sunetul de către copiii, părinții și colegii din Turcia, îi păstrez  pe toţi în 

tânguitor al vântului care îţi reaminteşte că e timpul să fii inima mea. Peste toate acestea și multe alte, am pus în cutia 

recunoscător cerului. Turcia e ciocănitul ritmic al meşterilor comorilor amintirea unei săptămâni pe care, poate, am visat-o 

artizani din bazar care făuresc mici suvenire menite să te lege cândva, dar pe care am trăit-o alături de prieteni, învăţând 

definitiv de aceste locuri. Turcia e misterul ascuns în poveştile împreună cu aceştia cum este viaţa în Turcia.  

de dragoste eternă spuse pe melodii pasionale în ritmuri Turcia  e... o poveste cu parfum  de fericire. Pentru că 

folclorice sau rock. Turcia e atingerea de mătasă a eşarfelor nu poţi să trăieşti decât fericirea că ai avut parte, chiar şi numai 

care te învăluie delicat ca un zefir de primăvară. Turcia e dulcea pentru o săptămână, de șansa de a te afla în paradis. Pentru 

toropeală care te cuprinde după ce ai avut parte de „Hamami” – toate acestea, dar și pentru ce voi trăi de acum încolo, Turcia, îți 

baia turcească. Turcia e curiozitatea pe care am avut-o să mulțumesc!

degustăm kebabul, baclavaua, cataiful și alte delicatese 

tradiționale învăluite în arome parcă coborâte din rai. Aş spune 

că Turcia este țara culorilor: de la roşul aprins al steagului și al 

condimentelor care ne-au trezit simțurile, până la albastrul 

scos din adâncul mării și din strălucirea stelelor, la movul–lila al 

eşarfelor purtate de femeile din Armutlu, de la galbenul 

strălucitor al aurului din vitrinele bijutierilor de care ești atras, 

inevitabil, ca o forță ce te stăpânește,  mai mult pe noi, femeile, 

până la argintiul piscurilor înzăpezite ale  munților.

În Armutlu, așezare pescărească, de la malul Mării 

Marmara, oamenii ne-au întâmpinat cu o căldură pe care 

cuvintele nu o pot reda îndeajuns, zâmbetele și îmbrățișările 

lor sincere, pline  de bucurie au fost pentru noi cel mai frumos 

mod de a ne ura bun venit. Grupul Comenius s-a integrat atât de 

firesc în pesajul autohton, tocmai datorită atmosferei familiare 

cu care am fost înconjurați.

În Bursa, orașul- muzeu, capitală a Imperiului Otoman,  

am intrat, pentru prima oară, într-o moschee, respectând 



Marian BOLUM

MONEDELE JUBILIARE DE ARGINT DIN 1906

  Cu ocazia sărbătoririi a 40 de ani de la urcarea pe tron a 

regelui Carol I (1866-1914) a fost realizat un set de monede cu 

următoarele valori: 1 leu, 5 lei, 12 1/2 lei, 20 lei, 25 lei, 50 lei şi 
1100 lei . 

Monedele de 1 leu şi 5 lei lei au fost realizate din argint. O 

parte din argintul acestor monede provine din piesele uzate şi 

retrase din circulaţie în perioada anterioară. Aceste monede, 

chiar dacă au fost jubiliare, au circulat efectiv fiind folosite în 

schimburile comerciale curente..

Monedele de: 12 1/2 lei, 20 lei, 25 lei, 50 lei şi 100 lei au fost 

realizate din aur. Aceste monede au fost tezaurizate sau au 

fost integrate colecţiilor numismatice din epocă. Diametru, 38 mm. Greutatea, 25 g, argint 900‰., cupru 
Pe monedele de 1, 5, 20 si 100 lei apar efigiile domnitorului 100‰. Margine cu zimţi. Cerc perlat exterior. Monetăria 

Carol I din 1866 şi ale regelui Carol I, după 40 de ani de Bruxelles.
2domnie . Avers: efigia regelui spre stânga, inscripţia CAROL I 

31 leu 1906 REGE AL ROMANIEI, iar între două stele anii 1866-1914. 

Sub gât sunt iniţialele gravorului A.M.

Revers: efigia domnului spre stânga, inscripţia CAROL I 

DOMNUL ROMĂNIEI, iar între două stele valoarea 

nominală ,,5 LEI''.  Sub gât este scris numele gravorului, A. 

MICHAUX.

Tiraj 200.000 exemplare.

   Datorită graficii deosebite, ca urmare a scopului pentru 

care au fost realizate, aceste monede sunt apreciate şi astăzi 

de colecţionari. 

Note :

Diametru, 23 mm. Greutatea, 5 g, argint 835‰., cupru 1. Octavian Iliescu, Paul Radovici, Monetele României, 
165‰. Margine cu zimţi. Cerc perlat exterior. Monetăria Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, p.41-42.
Bruxelles. 2. Mihai Mureşan ,Monede comemorative romăneşti 1867-

Avers: efigia regelui spre stânga, inscripţia CAROL I 1989 în Colecţionarul român ,nr. 12, decembrie 2007.
REGE AL ROMÂNIEI, iar între două stele anii 1866-1914. 3.George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin 
Sub gât sunt iniţialele gravorului A.M.. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Editura Sport-

Revers: efigia domnului spre stânga, inscripţia CAROL I Turism, Bucureşti, 1977, p 261..
DOMNUL ROMÂNIEI, iar între două stele valoarea 4. http://romaniancoins.org/ro5lei1906.html
nominală ,,1 LEU''. Sub gât este scris numele gravorului, A. 

MICHAUX .

Tiraj 2.500.000 exemplare.
45 lei 1906



          Un loc sub soare

Scârbit de semeni şi de lume,
Eu m-aş sui pe Ducipal
Să plec tot mai departe-n lume
Într-o pădure din Ardeal.

Blindat sub coif şi sub armură,
Să rătăcesc prin codrul vechi,
Momit de dragoste şi ură,
Să sting ecoul din urechi.

De nesătuii de colivă
Să fug în codru-ntunecos,
Şi de prostia agresivă
Şi de mârlanul zgomotos.

Am să găsesc un loc sub soare
Iar, de nu, barem sub pământ
Ca, din tăcerea care doare,
Să mă înalţ din nou în cânt.



din plusul cuvintelor

nerostite.

Tăcerile mele străfulgeră

întunericul neînţelesuluiNoapte
şi irealitatea viitorului.

Când luna îşi etalează

Chipul arămiu,

Destine uniteÎntunericul smolit devine

Străveziu,

Zăgazurile viselor În împărăţia spusului poetic

Se deschid, Am pătruns

Flăcările iubirilor tainice De farmecul muzelor

Le cuprind, Sedus

Liniştea se aşterne Cuvinte potrivite şi alese

Peste întreaga fire, Să cern

Astrele cereşti ard Pentru stihuri încrustate

De strălucire. În etern

Somnul mult dorit După inspirată căutare

Se lasă aşteptat, În al creaţiei 

Gândurile-mi serbede Labirint

Se-nvălmăşesc exacerbat. Încântătoarea Doamnă Poezia

M-a găsit

Cu lumina dragostei

În faţăPastel
Ne-am unit destinele

Pentru întreaga viaţăzvon de ciripit în lăstăriş

s-aude

păsărelele spun a dimineţii

rugăciune

zorii de ziuă străpung întunericul

pieziş

ale luncii vieţuitoare ies

somnoroase

din tufiş

razele soarelui transformă roua

în linţoliu

de perle

întins peste crânguri

costişe

vâlcele

Tăcerile mele

Tăcerile mele-s moară

de gânduri

care macină pulbere

pentru pâine de idei.

Tăcerile mele-s pline

cu vid

în care se îmbăiază

haosul nesfârşitului.

Tăcerile mele poartă

încărcătura minusurilor

culese



Sunt zece ani de-atunci – pe la începutul lui Mai 1915, – la cari veniră dând tot concursul lor, şi profesori dela 

când în Bârlad, trei suflete îmbătate de frumos şi dornice de Universităţile noastre din Iaşi şi Bucureşti, precum şi literaţi 

muncă pentru „mai multă lumină, G. Tutoveanu, Maior Tudor de seamă.

Panfile şi Preot Toma Chiricuţă, la ideia plină de îndemn a Mai târziu,  tinzând spre o mai accentuată 

primului, au pus temeliile unei societăţi literare, refăcând descentralizare, culturală, – cu puternice facle luminoase în 

vechiul mănunchiu literar ce-a fost odinioară în jurul mâini, – îşi întinse activitatea şi în satele şi oraşele mai 

revistei „Făt Frumos”. Dar un „hătru bun de glume” din ei, i-a apropiate din regiunea sa, neezitând să meargă spre a-şi 

spus într'o doară „academie bârlădeană”; şi „academie” azi, spune cuvântul până şi în oraşele Basarabiei.

„academie” mâine, ...„Academia Bârlădeană” i-a rămas Şi pentru a traduce şi mai mult ideia în fapte, această 

numele. societate a tipărit pe spesele sale, în 1917, – în plin răsboi, – 

Spre deosebire de cele mai multe societăţi similare dela „Calendarul Nostru” şi broşura „Ştefan cel Mare” de A. 

„centru”, cari pornesc cu frumoase şi înfocate statute, cu Vlahuţă, trimiţându-le gratuit în satele Tutovei şi 

planuri măreţe... pe hârtie, umila „Academie”, de trei Basarabiei. A făcut să apară sau a ocrotit apariţia revistelor 

membri, şi-a scris numai pe inimi, statutul lor: Frumos, bârlădene: „Florile Dalbe” de literatură, „Ion Creangă” de 

Lumină, Muncă, pornind la luptă fără nici-un „capital” decât folclor, „Miron Costin” de cercetări şi mărturisiri istorice şi 

visurile lor, fără nici-o „cotizaţie” decât energia lor de fiecare astăzi „Graiul Nostru” de literatură şi cultură. Cu ajutorul 

zi şi fără nici-un „carnet de depuneri” sau „subvenţie” de cât studenţimei pururi entuziaste, înfiinţă biblioteci pe unde se 

dragostea de lucru şi... mila lui Dumnezeu, purtând pe simţea nevoe sau refăcu din cele devastate în timpul 

frontispiciu: „Intră cine vrea... rămâne cine poate!” răsboiului. A contribuit, – dând chiar ideia, – la realizarea 

Şi unul câte unul, atraşi ca fluturii de lumină, au început marelui vis bârlădean, ridicarea unui monument poetului 

să vină roind în jurul „micei societăţi”, talente formate sau Vlahuţă în oraşul său iubit, Bârladul, în memoria căruia i-a 

numai înmuguriri ce-aveau nevoie de căldura dragostei închinat anul acesta un ciclu de 12 şezători publice gratuite 

călăuzitoare pentru a înflori. Unii au căzut în drum de la Casa Naţională, şi unde se va discuta întreaga sa operă, 

oboseală şi-au rămas,... unii s'au poticnit, dar s'au ridicat şi- urmând să se cumpere şi casa unde a locuit scriitorul 

au purces iar la drum... iar alţii au pornit plini de viaţă, „Dreptăţei”, pentru a se face în ea „bibliotecă şi muzeu”. Şi 

desvoltându-se în plină maturitate. Şi astfel, – din cum spune preşedintele societăţii, d-l G. Tutoveanu, – 

frământarea aceasta de vis şi artă s'au impus viguroase, în pentru că, năzuinţele din care s'a născut „Academia 

mişcarea literaturii noastre – talente dăruite de modesta Bârlădeană”, n'au fost schimbate prin răsboi, unitatea 

„Academie Bârlădeană”. culturală şi mai ales cea sufletească a neamului nostru 

Unii duşi de „neînduratul vieţii val” s'au strămutat din rămânând încă o binecuvântare a viitorului, această 

Bârlad, pe alte meleaguri... Unii au rămas. Dar toţi, ori cât de societate îşi va continua cu îndărătnicie modestele-i 

lungă le-a fost depărtarea, în labirintul vremii au păstrat strădanii de până acum”.

neruptă legătura cu vechia vatră, – ca firul Ariadnei, – tors cu Şi azi cu drag se uită în urmă pe drumul străbătut timp 

iubire pe ghemul amintirilor... şi când a fost, au sărit dându-i de 10 ani, acest trup format din atâtea pietre vii, unite într'o 

tot sprijinul. înţelegere comună, prin cimentul dragostei reciproce şi 

Şi ostea creştea... iar rodul se făcea şi mai mare, că dorul de muncă culturală, privind cu drag şi la cei ce-au rupt 

marele poet şi „tutovean”, Vlăhuţă, a primit bucuros să fie o parte din sufletu lor şi au pus la trăinicia temeliei sale. Dar 

numit membru de onoare în această societate. Iar în timpul acum la capătul unui deceniu de luptă fără surle şi tobe, 

refugiului, marele maestru a fost nedespărţit de această nimeni nu-i poate măsura dimensiunile fericirii sale de a se 

societate contribuind cu sfaturi la consolidarea sa, prin fi ştiut locul de întâlnire şi de sforţări unite ale tuturor 

întărirea talentelor viitoare. Aci mai uita şi el durerile scriitorilor, cari fie că s'au născut pe meleagurile scăldate de 

refugiului, privind şi ascultând cum sburau ca săgeţile, apa Bârladului, fie că împrejurările vieţei i-a adus să 

epigramele svârlite din „tolba cu răutăţi” ce fiecare era dator locuiască cât de puţin timp între zidurile cetăţii bârlădene, 

s'o poarte cu sine. astăzi puterea lor de muncă literară nu mai poate fi 

Începând din 1919, – după trecerea marei vâltori, – contestată aşa de uşor.

„Academia Bârlădeană” strângându-şi „puii” împrăştiaţi, la Convinşi pe deplin, că cerul ţărei noastre e şi mai înalt şi 

care se mai adaugă noi veniţi, începu cu mai multă putere mai întins de cât plafonul unor „anumite cenacluri”: suntem 

activitatea sa. hotărâţi să rămânem şi mai departe în mijlocul furtunoasei 

Pe lângă şedinţele sale literare intime, inaugură la lupte de ridicare, a unui îndepărtat colţ de ţară!

Bârlad în mod gratuit, şezători publice literare, având la (G. Băicoianu, „Graiul nostru”, I, 9-10-11, 1925, p.152-

fiecare câte o conferinţă, citiri din lucrări originale şi muzică, 153)

După zece ani...



Grigore GRIGURCU

Sub scutul moralistului

Urmărind de ani buni scrisul literar suficient de viguros şi fără risc seismic, polul bogăţiei personale, 

întins al lui C.D. Zeletin, m-am întrebat care ar putea fi răspîndind în jur, ca o sepie monstruoasă, dejectele sărăciei. 

„fenomenul originar” al acestui autor. Luate împreună, simptomele de mai sus nu reuşesc să 

Deoarece d-sa e un impunător intelectual polivalent, pe contureze o entitate nosologică, adică o maladie. E o lume 

de o parte medic şi profesor universitar de biofizică, avînd în care, perfect conştientă de racilele ei, hamletizează imoral şi 

această direcţie o operă ştiinţifică, iar pe de alta poet, cu neruşinare. Nu este iresponsabilă în sens morbid, căci are 

prozator, istoriograf, memorialist şi, nu în ultimul rînd, conştiinţa reperelor morale şi justiţiare, numai că le 

traducător din poezia italiană şi franceză. Nu îmbinarea nesocoteşte cu cinism şi obrăznicie”. Cum se poate simţi un 

activităţilor ar putea intriga, ci amploarea lor pe ambele creator într-un asemenea mediu? Legitimîndu-se prin 

laturi. Niciuna nu pare secundă în raport cu cealaltă. Am justeţea afirmaţiilor d-sale, analistul se angajează în numele 

impresia că e vorba de un fond efervescent, frenetic, de un creatorului. Din păcate, elita căreia un scriitor îi aparţine de 

eu de artist năvalnic care se străduieşte a se autodisciplina. drept e, la ora de faţă, „risipită în toată structura societăţii”, 

Activitatea ştiinţifică nu reprezintă decît o refrigerare a incapabilă a compune „o rezervaţie”. Ea se confruntă cu aşa-

materiei primare, oprite de la înflăcărările jubilante ale zisa „clasă de sus”, cea care aparent a cîştigat partida, ajunsă 

libertăţii. Are loc un joc între comprimare şi decomprimare, sus (nu o dată prin delincvenţă), dar care nu se află sus, în 

cu predominarea primului termen, întrucît şi în versurile chip natural, ilustrînd de fapt o victorie josnic egotică, 

proprii ca şi în cele selectate în vederea tălmăcirii putem „ridicată pe dispreţul faţă de individul social, pe dispreţul 

constata o preferinţă pentru expresia rodată, pentru semenului”. Autodisciplinarea de care face uz C.D. Zeletin e, 

tiparele „clasice”. La un moment dat, scriitorul se declară prin urmare, un mijloc de apărare atît împotriva stihiilor 

„funciarmente un conservator”. Ar fi verosimilă în situaţia d- lăuntrice cît şi a primejdiilor din afară, venite din partea unei 

sale o atare etichetă? Neîndoios, cărturarul care vibrează în lumi ieşite din ţîţîni. Celor din urmă li se opune cu eficacitate 

cadre raţionale apare tangent la un cult sensibil al scutul unui moralist de clasă. 

______________trecutului, împărtăşind chietudinea unei statornicii: „Sunt 
C.D. Zeletin, Rămînerea trecerii, Ed. Spandugino, 2011, 384 p. conservator (…) în măsura în care, rezemîndu-mă pe 

sedimentările valorice ale trecutului, gîndesc filosofic la 
(Apărut în România literară, XLIV, 17, 27 aprilie 2012, p.17)

viitor. Conservatorismul meu ţine de valoare, de sporul pe 

care îl aduce în această privinţă diacronia axiologică”. Dar 

urmează o precizare revelatoare: „Nu este un 

conservatorism psihologic”. E vorba mai curînd de o supapă 

de siguranţă a creatorului care nu s-ar îndura a sacrifica 

proteismul existenţialului, prin forţa lucrurilor imprevizibil, 

uimirile pe care le poate rezerva unui spirit deschis prin 

simpla-i rulare: „Sunt artist, şi creaţia presupune mişcare”. 

„Conservatorul” C.D. Zeletin veghează asupra romanticului 

din fiinţa d-sale. Nu doar prin ipostaza omului de largă 

cultură, ci şi prin spiritul critic carei îngăduie să se plaseze 

într-o actualitate atît de neliniştitor turbulentă, încît 

reclamă un diagnostic medical. Iată-l: „Manie fără simptome 

psihotice, care e o formă de nebunie manifestată prin 

excitaţie necontrolată, jovialitate tîmpă şi optimism excesiv, 

hiperactivitate şi vorbărie. Doamne, se îneacă ţara în vorbe”! 

Sau, absenţa penibilă a inhibiţiei, iresponsabilitate, adică 

absenţă a discernămîntului şi a controlului de sine”. Dar 

medicul iese din cabinetul d-sale pentru a-şi relaxa limbajul 

de specialitate, fără însă a-şi diminua severităţile. Poate că 

nu e vorba totuşi de un caz clinic, cît de unul de delabrare 

morală, de vertiginos declin: „Lumea noastră are cîte ceva 

din aceste două boli, dar nu-i bolnavă, căci atunci n-ar mai 

încăpea-o spitalele şi, bineînţeles, nu şi-ar mai structura, 



Petru BEJINARIU

DESPRE EDUCAŢIE ÎN TEXTELE MANUSCRISE ALE 
LUI MIHAI EMINESCU

      În publicistica sa, Mihai Eminescu s-a ocupat deosebit de devenit o modă de  a folosi cuvnte străine chiar şi de cei care nu 

mult şi cu autoritate de complexitatea problemelor de le cunosc  sensul  şi când denumiri de magazine, prăvălii, 

educaţie. Ca proces specific uman şi de esenţă pentru om şi întreprinderi ori SRL-uri, ba chiar şi nume proprii ori abrevieri 

societate, educaţia a fost definită de Poet drept “O constantă ciudate sunt tot mai frecvente, nevoia  învăţării , preţuirii şi 

deprindere la  economie de puteri şi la aplicarea lor pentru apărării limbii române au devenit reale priorităţi, nu numai ale 

obiecte care merită să le cheltuim”. Educaţia, prin urmare, are şcolii. Iată că adevărurile spuse şi promovate în timpul vieţii de 

ca scop formarea de “ deprinderi” cu rolul de a realiza  Poetul Naţional şi pe care le găsim acum în Opere, volumul XV, 

„economie de puteri”, adică formarea-dezvoltarea de capacităţi ca texte manuscrise, sunt deosebit de actuale şi impun o 

necesare activităţii şi vieţii oamenilor ca fiinţe sociale. În atitudine activă şi demnă  din partea tuturor   românilor.    

complexitatea şi mulţimea problemelor din sfera educaţiei,           Pentru „dispoziţia sufletească” a oamenilor, dispoziţie 

Eminescu s-a concentrat asupra câtorva laturi esenţiale şi întreţinută tot prin arderi interne, Eminescu are explicaţii pe 

astăzi deosebit de importante pentru fenomenul educaţional. baza cărora a ajuns la concluzia că „omul este aceea ce se 

În caietele cu  texte manuscrise  găsim  şi raportul dintre numeşte treaz”. Omul nu este  şi nu poate fi izolat de mediul de 

memorie şi judecată, un raport de temelie în formarea viaţă – mediul biotic şi abiotic (mediu cu viaţă şi fără viaţă). 

intelectuală şi morală a copiilor în şcoală. Acest adevăr este consemnat de poet prin sublinierea 

       La temelia activităţii de învăţare Eminescu punea, mai cu proceselor de interiorizare a lumii exterioare omului care se 

seamă în perioada cât a lucrat ca revizor şcolar, înţelegerea face prin receptori specifici-organele de simţ. Este atent 

realităţii prezentate în lecţii, teme şi manualele şcolare. “Nu vei subliniată specificitatea acestor procese de interiorizare. 

da copilului-spune Eminescu-să opereze dfecât cu lucruri pe „Simţurile sunt menite să măsoare, să specifice stimuli 

care le-a înţeles pe deplin. La ştiinţele ce se memorează, cartea- reali.Construcţia oricărui organ sensorial, unitatea diversităţii 

i tot, pedagogul nimic. La ştiinţele…. care cer dezvoltarea unor astfel de organe concordă cu construcţia lumii..Pentru 

judecăţii copilului, cartea trebuie alungată din şcoală ca un ce fiecare simţ avem , pe fiecare tărâm al naturii, ceva specific”.

periculos, căci pedagogul e-aicea tot “.  Elevii tebuie să fie puşi “      Interesantă şi profundă este definiţia vieţii drept „ O sumă de 

…să cugete singuri şi să rezolve problemele de matematică, de puteri, c-o singură direcţie de mişcare, împărţită printr-un 

geometrie, de fizică,de limba latină sau greacă” şi pe această timp care creşte-n infinit”. Acesta este răspunsul dat de Mihai 

cale să fie determinaţi să înveţe prin efort propriu. S-a ocupat şi Eminescu la întrebarea „Ce este viaţa?”, întrebare pe care 

de aplicarea în şcoli a principiului intuitivităţii şi a metodelor poetul a consemnat-o în una din numeroasele sale manuscrise. 

intuitive care asigură un învăţământ bine aşezat şi cu rezultate     Explicaţiile din textele  poetului Mihai Eminescu se menţin în 

în instruirea copiilor. limitele adevărului biologic, însă exprimarea capătă, cum era 

      Deosebit de frumos se exprima Poetul despre limba română firesc, formulări poetice şi filozofice. E ca şi cum ne-am afla în 

despre care spunea că “Noi nu suntem stăpânii limbei,ci limba e faţa unui tratat de filozofie a fiziologiei organismului uman.

stăpâna noastră”, fiind asemuită unui sanctuar.  „Precum într-      Identitatea, specificul naţional şi respectiv apartenenţa 

un sanctuar reconstruim piatră cu piatră tot ce-a fost noastră la România şi la  românism se asigură şi prin păstrarea 

înainte….astfel trebuie să ne purtăm cu limba noastră bogăţiei şi a frumuseţii limbii române. Acest mare adevăr, dar 

românească”. mai cu seamă important se cuvine să-l avem în vedere şi să-l 

     Învăţarea şi preţuirea limbii române sunt îndatoriri ale şcolii respectăm permanent şi nu numai în declaraţii din ianuarie în 

în procesul de creştere şi formare a copiilor. Astăzi când o ianuarie!

mulţime de cuvinte străine năvăleşte în limba română, când a                        



Maria-Vera Willinger

PRAGUL

S-a oprit în faţa porţii, cea mai ciudată pe care a văzut-o arzătoare, galbenă şi orbitoare a soarelui. Să vadă grădina, 

vreodată. Mâncată de vreme, lată, fără incrustaţii, mai mult pădurea de molift din spatele gardului, iarba deasă de un verde 

întunecată, dar de culoare indefinită. Nu semăna cu niciuna pe intens, pajiştea de dincolo de pârâul rece cristal, să simtă cu 

care a văzut-o până atunci. Şi totuşi era atrăgătoare. Stătea în nările încă pline de viaţă mirosul brazilor din munţi, să mai 

faţa acelei porţi imense, nu prea sigură pe ea, nehotărâtă, nu cânte odată cu păsările cântecul lor. 

putea nici să plece şi nici nu-i venea să intre. Cu toate acestea Şi-a încordat puternic ochii să vadă mai departe, şi mai 

ştia că nu se putea altfel. Până la urmă tot trebuia să facă pasul. departe, dincolo de pădure, dincolo de aerul rece. Ca să vadă şi 

Întoarcere din acel drum nu se mai putea. mai bine, şi-a închis ochii, uitând să înderpărteze palma îndoită 

Era de înălţime obişnuită, mai mult măruntă decât ce rămăsese deasupra sprâncenelor. Stătea parcă hipnotizată, 

înaltă, fără semne deosebite, care ar atrage vreo atenţie, părul căci în faţa ei a apărut tot ce a lăsat în urmă. Totul apăruse în faţa 

strâns în coc pe ceafă, cum purtase şi mama ei la o anumită ochilor ei închişi. Casele, locuinţele, grădinile, străzile, toate 

vârstă, era alb. Strălucea în soare, iar, la mişcarea capului, erau de-a valma acolo. Unde s-a născut, unde a copilărit, 

reflexele dădeau o lumină violacee. Pe faţa ei, aproape că se tinereţea. Totul, până la momentul sosirii ei în faţa pragului 

puteau număra anii care au trecut. Obosită, dar cu ochii încă acelei porţi înalte, fără de culoare.

strălucitori, ochi care nu încetaseră încă să arate un dor de Acele case erau parcă toate pe aceeaşi stradă, unele 

viaţă, cu toate ridurile care se aşezaseră în jurul lor. Nu a fost lângă altele, cu grădinile de flori, cu tufişurile de zmeură, iar pe 

niciodată o femeie care să-şi ascundă vârsta. Cochetăria ei, dacă stradă marginile trotoarelor erau pline de regina nopţii. La 

a existat vreodată, venea întotdeauna din interior, pentru amintirea, la vederea lor, femeia cu părul strâns pe ceafă, a 

interior. Mai mult orgolioasă, de un orgoliu pe care de cele mai aspirat puternic mireasma florilor de basm. Într-un târziu şi-a 

multe ori îl ascundea. De fapt avusese un alt fel de orgoliu decât deschis ochii din realul văzut, sosind înapoi în curtea stearpă, 

alte femei. Îşi trăise fiecare perioadă a vârstei aşa cum se în faţa pragului acelei porţi mari şi cu adevărat reale din faţa ei.

cuvenea. Nici nu şi-a dat bine seama, că văzând şi simţind 

Stătea în faţa acelei porţi ştiind că va intra, dar amâna, dureros toate acele locuri prin care a trecut în timp, vrând să 

nu se încumeta. Cu toate că de plecat de acolo nu mai putea curme aducerea aminte, a bătut la poarta mare din faţa ei. Şi 

pleca. În spatele ei, ea stând în imediata apropiere de poartă, poarta s-a deschis larg. Şi-a mai întors din nou faţa spre intrare 

era o curte goală, praful acoperea toată incinta ei. Această curte rămânând încă un pic fără mişcare. Apoi cu un gest hotărât, a 

goală şi întinsă, era ca o zonă liberă dintre două ţări, zonă care trecut pragul porţii.

nu aparţinea nici uneia din ele. Nici ce era dincolo de poartă şi A trecut pragul bătrâneţii, de unde nu există 

nici ce era după gardul care despărţea curtea de grădină. Era întoarcere. 

zona nimănui. Dincolo de această curte stearpă se vedea o Ea nu ştie cum va fi de-acum încolo aici, ştie doar că nu 

grădină plină de flori. Flori de câmp, maci roşii, flori albastre, va mai putea trece niciodată înapoi prin poarta prin care 

păpădii, margarete şi alte multe flori obişnuite  de grădină. intrase. 

La un moment dat, şi-a întors privirea,  mai întâi Rămâne cu speranţa că acest loc unde ajunsese să aibă 

întorcând doar capul, apoi s-a întors de tot, cu tot corpul spre încăperi cu ferestre mari în care să poată uneori să privească 

ceea ce a lăsat în urma ei în această lungă călătorie parcursă de prin geamul amintirii, şi să vadă, chiar şi mai palid decât trăise, 

ea, până la acest capăt de drum. Şi-a pus palma uşor îndoită drumul care a adus-o până aici.              

deasupra sprâncenelor pentru a se feri de lumina încă 
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