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MIHAI EMINESCU - 
POSIBIL DEBUT ANTERIOR

„FAMILIA“

„În 1865, oricum, poetul se afla printre străini, „în
străinătate”. Dacă era cu actorii, Fani Tardini juca în iunie
la Brașov (specializată în V. Hugo: Maria Tudor, Angelo
Malipieri)“, menționează George Călinescu în ”Istoria
literaturii române de la origini până în present”, va reveni
la Cernăuți pentru a-și continua studiile gimnaziale.

Articolul ”Amintiri despre Eminescu” scris de
ardeleanul Aug. B. Sânceleanu, în revista ”Neamul
românesc literar” - an I, 1909, vorbeşte despre publicarea
unor poezii în revista ”Aurora”:

”Eminescu înainte de a colabora la Familia, publicase
mai multe poezii în Aurora, foaie beletristică ce apărea în
Oradea - Mare, supt direcţia lui Iustin Popfiu. Pe vremea
aceea eram prin clasa a V-a la liceul din Blaj şi eram abonat
la Aurora, în care începuse Eminescu a publica poezii…
Nu-mi aduc aminte subiectul acelor poezii…, dar ceea 
ce-mi amintesc foarte bine este că ele mă fascinau şi că
admiram cu deosebire limba. De altfel el era admirat de
toată lumea, - vorbesc de elevi - din Blaj, şi aceasta cu atât
mai mult, că se spunea că poetul acesta e un băiat tânăr”
(Eminescu şi Bucovina - Cernăuţi, 1943- Leca Morariu-
Note pentru o monografie).

Mihai Eminescu cunoştea revista ”Aurora Română,
foae beletristică redigiate în Pesta de Ioanichiu Miculescu,
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Anul 1863, Semestrul I şi II”  pe care o înregistrează în
anul 1865, la nr.73, din Catalogul Bibliotecii Gimnaziştilor
din Cernăuţi, cu menţiunea ”cumperate şi legate pe banii
bibliotecii, 6 fl. 12 cr.” (Aurel Vasiliu - Eminescu şi
Bucovina, Cernăuţi, 1943). Eminescu citeşte această
revistă, are adresa şi poate trimite şi el versuri pentru
publicare.

Prezentarea atât de precisă şi sigură a lui A.B.
Sânceleanu, nu lasă loc de îndoială, el precizând că a citit
cu plăcere aceste poezii. Aceste poezii sunt publicate,
probabil, în anii 1864-1865, perioadă în care Eminescu
scrie mai multe poezii, el întrecându-se în ”scrierea de
versuri”  cu Grigore Lazu, coleg la Tribunalul din
Botoşani. Acest lucru îl ambiţiona şi voia să-i arate
colegului său de ce este în stare şi cum ştie să scrie. El
cunoştea revista ”Aurora română”  şi adresa acesteia şi este
posibil să fi trimis pentru publicare o parte din aceste
poezii. Până se va găsi această revistă cu poeziile lui
Eminescu, trebuie să rămânem rezervaţi. Încă din 1864,
Ştefanelli spunea: ”Eminescu ne spunea că scrie poezii şi
că a început şi o piesă de teatru”. Această piesă se numea
”Steaua mării”, iar poeziile din această perioadă puteau fi:
”Înger palid”, ”Lida”, ”Steaua vieţii”, etc.

Se spune că prima poezie pe care o scrie este cea
dedicată lui Aron Pumnul, la moartea acestuia, în 12/24
ianuarie 1866, dar poezia ”De-aş avea”, publicată în revista
”Familia” lui Iosif Vulcan din 25/9 februarie 1866, este
datată în manuscrisul lui Eminescu din septembrie 1865.

Mihai Eminescu n-a aşteptat să vină anii de şcoală ca
să se instruiască, ci din fragedă copilărie, geniul său literar
şi inteligenţa cu care era dotat l-au făcut să înveţe singur,
citind tot ce găsea în biblioteca tatălui sau împrumutând
cărţi de la biblioteca şcolii şi de la diverşi colegi şi
cunoscuţi. Şi talentul său poetic s-a manifestat de timpuriu,
primele lui încercări poetice datează din perioada
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ipoteşteană.
Aici, la Ipoteşti, copilul Mihai are posibilitatea să asculte:

”Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri,
Ce fruntea-mi de copil o-nseninară,
Abia-nţelese, pline de-nţelesuri”,
care au contribuit la formarea, încă de timpuriu, a

dragostei sale faţă de creaţia populară.
Tot Ştefanelli spune că Mihai Eminescu scria poezii dar

nu arăta nimănui: ”Eminescu ne spunea că scrie poezii şi
că a început şi o piesă de teatru, dar nu ne-a arătat nici
poezii, nici piesă” . Această afirmaţie este din anul 1864.
Chiar la înscrierea în clasa I-a gimnazială (1860-1861),
Eminescu spune că vrea să se facă poet (Dichter). Acest
lucru dovedeşte că Mihai era atras de poezie, citindu-i pe
Alecsandri, Bolintineanu şi alţi scriitori români, încercând
să scrie primele versuri. ”Şi pe margini de caiete scriam
versuri”, spune Eminescu aducându-şi aminte de anii de
şcoală. Colegul său de şcoală, Vasile Bumbac ne spune că,
încă de la 8 ani, Eminescu recită ”destul de bine”  o elegie
şi balade populare de Vasile Alecsandri: ”De multe ori şi
cu multă gravitate, îmi recita poezii întregi de Alecsandri.
Parcă şi acum aud cum şi cu ce intonare recita, dintr-o
poezie a acestuia, cuvintele: Andrei Popa cel vestit”  (G.
Bogdan- Duică- Poeziile lui Eminescu- Bucureşti, 1924).

Însuşi Mihai Eminescu ne spune în poezia ”Cu gândiri
şi cu imagini”  că, încă din tinereţe, a avut încercări
poetice, inspirate de frumuseţile naturii:

”Cu gândiri şi cu imagini
Înnegrit-am multe pagini;
Ş-ale cărţii ş-ale vieţii,
Chiar din zorii tinereţii”.
În 1863, la moartea fratelui său Ilie, scrie aceste versuri

spontane şi necizelate, inspirate de durerea imensă
provocată de moartea fratelui său, cel mai apropiat dintre
fraţi, de care era însoţit permanent în hoinăreala lor, în cele
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mai ascunse locuri din împrejurul Ipoteştilor:
”Mort e al meu frate
Nimeni ochii n-a închis
În străinătate.
Poate-s deschişi şi-n groapă
Dar adesea într-al meu vis
Ochii mari albaştri
Luminează un surâs
Doi vineţi aştri
Sufletu-mi trezeşte” 
Manuscrisele din caietele Elena şi Marta, cuprind poezii

datând din perioada copilăriei de la Ipoteşti, unde cunoaşte
şi prima iubire, de care este inspirat în aceste prime
încercări poetice. Printre aceste poezii putem enumera:
”Frumoasă-i”, ”Lida”, ”Tristeţă”, ”Floare de tei”, ”Din lira
spartă”, ”Ondina”, ”De ce să mori tu?”, ”De-aşi avea”,
”Locul aripelor”, ”Din străinătate”, ”Codru şi salon”,
datate de poet 1865-1866.

În octombrie 1864, Eminescu intră la Tribunalul
Botoşani, în calitate de practicant, fiind coleg cu Gheorghe
Lazu, cu care discuta despre literatură şi se întrecea în
compunerea unor versuri. Multe versuri, Eminescu le-a
compus în perioada aprilie 1863-septembrie 1865,
perioadă de întrerupere a şcolii. Această perioadă de un an
şi jumătate, Mihai întrerupe aproape în totalitate şcoala, nu
însă şi lectura cărţilor preferate şi încercarea de a compune
versuri. În romanul său ”Sărmanul Dionis”, Eminescu
povesteşte despre această perioadă din viaţa lui: ”Un copist
avizat a se cultiva pe apucate, singur… şi această libertate
de alegere în elementele de cultură îl făcea să citească
numai ceea ce se potrivea cu predispunerea sa sufletească
atât de visătoare: lucruri mistice, subtilităţi metafizice îi
atrăgeau cugetarea ca un magnet - e o minune oare că
pentru el visul era o viaţă şi viaţa un vis?”. Eminescu
recunoaşte că era un visător, un însingurat şi citea tot ce-i

Emil TALIANU10



plăcea mai mult, avid mereu de cunoaştere.
La Ipoteşti, adolescentul Mihai cunoaşte prima iubire

şi multe poezii datând din această perioadă sunt inspirate
de ”îngerul cu părul blond”  şi mai ales de moartea acestui
”înger” .

”Floare de măr,
Copilă doar erai
Şi de pe-atunci aveai
Aur în păr” .
În vara anului 1864, Eminescu se afla la Dumbrăveni

împreună cu fratele său Matei, însoţind pe Gheorghe
Eminovici şi copiind tabelele cu ţăranii ce trebuiau
împroprietăriţi. Aici află povestea de dragoste dintre
nepoata lui Balş cu un fecior de ţăran (Gh. Hodoroabă)
scriind cu cretă, pe poarta conacului, versurile inspirate de
această poveste:

”La castel în poartă calul
Stă a doua zi în spume,
Dar frumoasa lui stăpână
A rămas pierdută-n lume” .
Acesta va fi şi finalul poeziei ”Făt- Frumos din tei” .
Când Mihai Eminescu frecventa Gimnaziul din

Cernăuţi, se tipărea revista ”Rândunica”, revistă scoasă de
elevii gimnazişti români din Cernăuţi, încă din anul 1865.
Poezia apare în întregime în această revistă şi este
publicată în volumul lui Octav Minar, intitulat ”Poezii”,
1865-1887, carte apărută la Editura Librăria Nouă, Carol
P. Segal, Bucureşti, în anul 1927.

”Gânduri multe ca furtuna
A cuprins o minte mare,
Frământând ca-n totdeauna
Praful lumii spre creiare.
Viaţa-apare luminoasă
Înălţându-şi cânturile…
Moartea este întunecoasă
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Distrugând avânturile.
Tu alege- fantezia…
Urcă-te spre cer nirvanic,
Prieten bun e poezia
Şi Pegas un nobil crainic” .
Articolul ”Amintiri despre Eminescu” scris de

ardeleanul Aug. B. Sânceleanu, în revista ”Neamul
românesc literar” - An I, 1909, vorbeşte despre publicarea
unor poezii în revista ”Aurora”: ”Eminescu înainte de a
colabora la Familia, publicase mai multe poezii în Aurora,
foaie beletristică ce apărea în Oradea- Mare, supt direcţia
lui Iustin Popfiu. Pe vremea aceea eram prin clasa a V-a la
liceul din Blaj şi eram abonat la Aurora, în care începuse
Eminescu a publica poezii… Nu-mi aduc aminte subiectul
acelor poezii…, dar ceea ce-mi amintesc foarte bine este
că ele mă fascinau şi că admiram cu deosebire limba. De
altfel el era admirat de toată lumea, - vorbesc de elevi- din
Blaj, şi aceasta cu atât mai mult, că se spunea că poetul
acesta e un băiat tânăr”  (Eminescu şi Bucovina- Cernăuţi,
1943 - Leca Morariu- Note pentru o monografie).

Mihai Eminescu cunoştea revista ”Aurora Română,
foae beletristică redigiate în Pesta de Ioanichiu Miculescu,
Anul 1863, Semestrul I şi II”  pe care o înregistrează în
anul 1865, la nr.73, din Catalogul Bibliotecii Gimnaziştilor
din Cernăuţi, cu menţiunea “ cumperate şi legate pe banii
bibliotecii, 6 fl. 12 cr.” (Aurel Vasiliu - Eminescu şi
Bucovina, Cernăuţi, 1943). Eminescu citeşte această
revistă, are adresa şi poate trimite şi el versuri pentru
publicare.

Prezentarea atât de precisă şi sigură a lui A.B.
Sânceleanu, nu lasă loc de îndoială, el precizând că a citit
cu plăcere aceste poezii. Aceste poezii sunt publicate,
probabil, în anii 1864 - 1865, perioadă în care Eminescu
scrie mai multe poezii, el întrecându-se în ”scrierea de
versuri” cu Grigore Lazu, coleg la Tribunalul din Botoşani.

Emil TALIANU12



Acest lucru îl ambiţiona şi voia să-i arate colegului său de
ce este în stare şi cum ştie să scrie. El cunoştea revista
”Aurora română” şi adresa acesteia şi este posibil să fi
trimis pentru publicare o parte din aceste poezii. Până se
va găsi această revistă cu poeziile lui Eminescu, trebuie să
rămânem rezervaţi.

Încă din 1864, Ştefanelli spunea: ”Eminescu ne spunea
că scrie poezii şi că a început şi o piesă de teatru”. Această
piesă se numea ”Steaua mării”, iar, poeziile din această
perioadă puteau fi: ”Înger palid”, ”Lida”, ”Steaua vieţii”,
etc. Se spune că prima poezie pe care o scrie este cea
dedicată lui Aron Pumnul, la moartea acestuia, în 12/24
ianuarie, 1866, dar poezia ”De-aş avea”, publicată în
revista Familia lui Iosif Vulcan din 25/9 februarie 1866,
este datată în manuscrisul lui Eminescu din septembrie
1865.

Mai târziu, într-o scrisoare către Veronica Micle,
Eminescu vorbeşte despre începutul său literar, când
trimitea primele poezii la revista Familia, condusă de Iosif
Vulcan: ”Ca un copil care aşteaptă ceva nou şi frumos, aşa
şi eu aşteptam numărul din Familia. Citeam ca un actor
pasionat rolul; mi se părea că ceea ce eu compusesem din
inspiraţie era altceva, mă emoţionam, mă entuziasmam,
trăiam zile de o fericire antică; unde sunt clipele de veselă
şi nobilă visare?!”  (Octav Minar - Dragoste şi poezie - Ed.
Socec & Co.S.A.-1923).

Nicolae Densuşianu din Sibiu l-a întâlnit pe Eminescu
în toamna anului 1866 şi spune că citise versurile acestuia,
publicate în ”Familia”: ”Eu citeam cu deosebită atenţie
versurile sale şi mărturisesc că-mi plăceau. Erau nişte
simple fantezii drăgălaşe şi uşoare, mai mult orientale
decât româneşti, îmbrăcate în o limbă moale, aproape
efeminată. Vorbesc de primele sale încercări”  (Nicolae
Densuşianu - Din Familia ne cunoaştem amândoi).
Desigur, aceste aprecieri sunt consemnate mult mai târziu,
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când, primele versuri ale lui Eminescu i se păreau ”mai
mult orientale decât româneşti”, dar atunci, în copilărie, i
se părea foarte bune şi-i plăceau.

Eminescu însuşi, recunoaşte mai târziu, că scrierile sale
din tinereţe aveau multe neajunsuri, că a scris cu greutate
şi numai dragostea sa faţă de poezie l-a făcut să insiste să
scrie: ”Ah, cine ar putea presupune durerea cu care am
creat întotdeauna? Natura a fost darnică cu mine, dar nu
mi-a dat uşurinţa. Am scris cu sânge… Dar în tinereţe,
lupta era zadarnică. Loveam în cremene: scânteia nu eşia.
Pentru a înlocui scânteia, eram nevoit să fac zgomot de
cuvinte. Aşteptam vreo licărire neprevăzută din această
ciocnire de cuvinte şi de imagini… În vremea aceea mi se
părea că vine. Acum însă ştiu sigur că nu venea. Geniu
pustiu mi-o arată”  (E. Lovinescu - Eminescu despre sine
însuşi (un inedit de Eminescu) - Convorbiri critice nr.3, 1
februarie 1908, Bucureşti).

Eminescu şi-a făcut ucenicia poetică în ”chiar grădinile
îmbălsămate ale folclorului, de la care a împrumutat atâtea
miresme şi atâtea podoabe pentru propria sa creaţie
poetică”, spune eminescologul Perpessicius şi s-a format
la şcoala folclorică a lui Vasile Alecsandri.

Între 12 şi 19 ani, Eminescu a scris 44 de poeme, ce
constituie începuturile sale de creaţie şi de căutări ale
stilului şi originalităţii sale poetice.

Cu toate că Eminescu a făcut şcoala în Bucovina şi a
iubit această provincie românească, aflată sub ocupaţie
austro-ungară, el ne-a lăsat numai două poezii legate de
aceste locuri: La moartea lui Aron Pumnul şi La Bucovina,
faţă de cele mai multe poezii din tinereţe, legate de locurile
copilăriei sale - Ipoteştii: ”Sara pe deal”, ”Lacul”, ”O,
rămâi”, ”Ce te legeni”, ”Revedere”, ”Crăiasa din poveşti”,
”Făt Frumos din tei”, ”La mijloc de codru”, ”S-a dus
amorul”, ”Fiind băiet păduri cutreieram”, ”Povestea
codrului” şi multe altele.
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Toate acestea demonstrează că, poetul a fost strâns legat
de locurile copilăriei sale, de oamenii pe care i-a cunoscut,
încă din fragedă copilărie, de istoria poporului nostru, de
obiceiurile şi tradiţiile populare, lucruri pe care poetul 
le-a iubit şi l-au preocupat toată viaţa. Locurile sale natale
l-au inspirat în foarte multe din poeziile sale, acestea
constituind baza creaţiilor sale.
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INEDIT
Poetul giurgiuvean Emil Gulian

File din jurnal

8 decembrie 1929. Am făcut greșeala, sau nu de a fugi
totdeauna de gazetărie din orgoliu sau din prea multă
prețuire a artei. Sunt un asocial înăscut. Fug sistematic de
orice mi-ar fi oportun pentru lansare, pentru glorie pe care
totuși o doresc cu chin, fiindcă sunt orgolios.

Am refuzat o mulțime de propuneri amicale de a
colabora la diferite reviste. Aceasta din scrupule  prostești
și din prietenie cu un om care are aceleași defecte ca mine:
scrupule care paralizează, dar nimic pentru a pune în loc,
din punctul de vedere al acțiunii.

Fug pe stradă de câteori întâlnesc pe câte unul din marii
scriitori pe care i-am cunoscut la “Sburătorul“. Exemplul
lor  de amabilitate mă enervează. Toți îmi fac propuneri de
a colabora la vreo revistă. Refuz, sunt încurcat în fond, nu
știu ce să spun.

Poate că doar visez la ”Cetatea literară”. Nu mă integrez
nicăieri în altă parte. 

Nu fac nimic fiindcă râvnesc altceva. Altceva care dacă
se va împlini vreodată bine, dacă nu altceva nu pot încerca.
Deși abdic. Totuși am mai publicat câte ceva. Lucruri pe
care le numesc accesorii. Articole de gazetă…

E foarte curioasă influența pe care a avut-o asupra
noastră omul acesta (C.P.).

Ne-a înflăcărat. Ne-a făcut să credem în el orbește. Și
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pe  urmă nu s-a ținut promisiune. Adică s-a ținut într-un
fel, în sensul că a realizat el. Dar pentru noi n-a făcut nimic.
Noi n-am băgat de seamă de la început că el de câte ori
zicea” noi”, o făcea numai ca să ne dea impresia că suntem
împreună. În realitate înțelegea” eu”. Când îi reproșam
spunea: de ce nu lucrați și nu-și dădea seama că nu lucrăm
fiindcă el ne făcuse să nu înțelegem asta decât în anumite
condiții pe care nu ne mai dădea.

10 decembrie 1929. Nu mă văd deloc decât într-o
situație artistică de distracție socială. Nu mă văd în boema
literară, cu coate rupte răbdând eroic, pentru ideal, pe
ultima treaptă a societății când ar trebui să fiu pe prima.
Nu concep ca toți dobitocii să aibă bani, femei frumoase,
elegante și eu să rabd fiindcă eu sunt artist. Ci din contra
să le am eu toate astea pentru același motiv. Mi se par
cerințe ca foamea și ca setea la care nu pot renunța fiindcă
știu că n-am dreptul să renunț.

Mai înțeleg să am bani pentru că am independență chiar
în literatură. Să nu ling pe editori, să nu fac combinații de
politică literară. Ceva mai mult: înțeleg să am o bună
situație materială ca să scriu bine și să n-am nevoie să-mi
rog confrații, sau să mă împrietenesc cu ei chiar dacă mă
dezgustă, pentru ca să scrie un articol mai elogios decât
trebuie, pentru o carte așa cum ar fi trebuit s-o scriu ți aș fi
putut dacă nu m-ar fi ros griji mărunte, și nu așa cum am
scris-o.

Simțul meu de finețe, de dreptate, îmi spune că numai
într-o astfel de lume posibilităţile mele se pot dezvolta în
cealaltă se lovesc atât de rău încât ratează.

Nu înțeleg să am altă meserie fiindcă nu înțeleg să fac
diletantism.

Nu înțeleg și poate tot așa voi ajunge să trăiesc luând
cu numele de scriitor  bun de la ministere. Politica asta
literară mă înnebunește mai ales că încep s-o pricep. Azi
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am înțeles cum poți stăpâni pe acei pe care i-ai înjurat dacă
ai știut cum s-o faci și cum să-ți alegi momentul. Pe urmă
se plictisesc cu lingușirea lor, uneori cu admirația lor
sinceră. Uneori din cauza plăcerii sadice de a fi dominat și
din admirație pentru dominator, alteori din..., alteori din
calcul, pentru a scăpa de un dușman. Totdeauna din
vanitate ce are să zică lumea când va afla că el e un idiot?

7 ianuarie 1930 Fiindcă m-am apucat să scriu articole
de gazetă   „pentru a activa în actualitate”  “pentru a mă
defini în raport cu viața exterioară”, „pentru ca să plac
celorlalți ca şi cum gândesc ca ei și să nu-i mai văd că mă
ocolesc  - aș vrea să fac anumite articole  în care să nu spun
cuvinte goale de convenție obișnuită, comentarii de
actualitate, gazetărie, teoretizări generale, ci să consider
paginile pe care le-am subliniat în cărți, cu gândurile,
asociațiile personale pe care mi le trezesc, felul meu
particular de a le vedea.

Orice s-ar spune un gazetar se bucură de mult mai multă
prețuire, considerație, e mult mai cunoscut, mai înțeles,
mai citit și mai discutat decât un poet chiar superior.
Genurile literare au și ele modele lor. Trăim o epocă în care
poezia e ostracizată, Am avut nenorocul să mă nasc în ea,
într-un timp care poate nu e al meu. Sunt un rătăcit.
Romanul e genul timpului. Voi scrie un roman. Dar sunt
dezolat de asta. O consider ca sigură abdicare. Am citit cu
melancolie rândurile lui Drieu La Rochelle: ”Devenir
romancier, c’ est la consoliation de la parte de la premiere
jeunesse” (de confruntat data când a apărut )

E uimitoare schimbarea care se face  în scriitorul care
n-a publicat nimic. După ce publică, parcă e stingherit în
mișcări. E desigur un mare adevăr acela că personalitatea
se face și din opiniile altora  asupra ta. După ce ai publicat
vezi parcă mai bine cum privesc ceilalți, fiecare din
punctual lui de vedere, opera ta. Dar parcă ai pierdut
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libertatea. Vagi speranțe se amestecă cu temeri. Când scrii,
mai poți crea pentru creație. Nu mai poți avea cu confrații
relații de la om la om, ci numai de la scriitor la scriitor,
lucru care pe mine mă exasperează și îmi dă o falsă
senzație de fals. Mă paralizează, nu mai pot vorbi fiindcă
singurele  subiecte care mai sunt posibile mi se păreau
înainte de a publica demne de a fi împărtășite doar în
momente rare, cu cărți în mână, unui prieten intim, nu
speculate public, cu emfază, cu graba de a spune tot ce știu,
cu preocuparea de a străluci în conversație, așa cum fac
ceilalți. Eu eram obișnuit să strălucesc doar în scris.

Nu mă mai pot apropia de un prieten fără să simt că mă
vede falsificat. I-am spus lui T de ce mă priviți totdeauna
ca literat, de ce nu încercați să explicați toate lucrurile alea
nenorocite pe care le destăinuiesc, și altfel? Mi-e groază
de viața în care am intrat. Mă văd înscris doar 
într-o biată formulă și această formulă îmi dă impresia că
nu-mi voi mai putea trăi viața mea adevărată. Nu mă
priviți așa fiindcă nu vă voi mai putea fi prieten.

Nu mi se mai întâmplă, și altceva de la un timp. Bag de
seamă trebuie să învăţ să scriu la comandă. Revistele au
obiceiul să tăbare în special pe scriitori tineri și să le ceară
colaborarea. Sunt asaltat de mulțime de cereri și neputând
să le satisfac mă cert cu toți. Nimeni nu-și închipuie decât
că nu vreau să le dau. Astăzi m-am întâlnit cu S.N. care
părea foarte afectat că nu i-am dat nimic pentru noua
revistă pe care o conduce (de verificat data la ”Săpt. Lit”).

E adevărat că nu mă dau cu ușurință și din cauză că nu
pot încă să mă integrez între ceilalţi. Din faptul că nu am
publicat până acum, păstrez încă sentimentul singurătății
mele, al micului din mine, care nu vreau să fie falsificat
printr-o ambianță nepotrivită și șifonat printr-o acceptabilă
și tras în direcția în care merge revista.

[v Univ. lit. de Crăciun] N-am avut emoții la nici un
debut. Am însă la fiecare publicare a unei poezii, când văd
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cât apar de transformat din cauza tipăriri sau chiar din alte
cauze. Ultima mea poezie tipărită, deşi neomogenă, avea
un titlu frumos “Dragoste la p. de Cr.”  Dar neîncăpând
două rânduri de titlu l-au tăiat pe unul  pentru ca să încapă.

Ianuarie 1928 După o săptămână de frământări m-am
decis în sfârşit să rog pe directorul revistei să publice o
erată care să arate că am fost intervertite ultimele  două
versuri ale primei mele poezii publicate. Sunt gripat şi silit
să stau în casă cu doctorii şi temperatură. Altfel aş aranja
cu neputinţă această chestiune care îmi apasă. I-am scris
între altele: ”…foarte mult să se publice erata fiindcă
greşeala după cum vezi e enorm de mare şi nu se poate
îndrepta numai prin bunăvoinţa cititorilor. Eu sper să ies
din casă pe la sfârşitul săptămânii dar fiindcă nu sunt sigur
îți scriu ca să nu fie prea târziu pe urmă.” 

[v. Univ. lit.] Am intrat în redacţia revistei la care am
debutat. Am început deci să mă ocup de  bucătăria revistei
şi să înţeleg lucruri pe care le credeam cu totul altfel când
în provincia copilăriei şi adolescenţei mele luam în mână
cu drag aceste purtătoare de literatură. [v. art. Dreptatea]

Mai întâi m-au interesat plicurile venite prin poştă. Cât
mult de departe de adevăr aceşti solicitatori modeşti,
totdeauna mari îndrăgostiţi de literatură (uneori doar
simplii îndrăgostiţi) dar neînţelegători ai celor mai
elementare obiceiuri de redacţie.

Plicurile sunt întotdeauna privite cu neîncredere şi
ironie. Rar dacă vre-un redactor cu mai multă curiozitate
intelectuală şi umană păstrează în el speranţa ascunsă că
va găsi într-o zi într-unul ceva interesant. Altfel scrisorile
naive ale solicitanţilor întrebuinţează întotdeauna acelaşi
lucru uşor de descoperit (ca de ex‚”trimit versurile poetului
meu care a murit” sau ”cer numai opinia Dvs.”) sub care
se ascunde aceiaşi ambiţie de a ieşi la lumină, sau formule
care până la urmă descurajează pe cititor. Afară de rare
cazuri când înţelegi  din câteva rânduri de nuvelă sau
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versuri că ai de a face cu un scriitor prin ceia ce e personal,
fiindcă căutare şi preocupare de a mânui acolo, tot ceea ce
vine prin poştă are ceva deplasat uneori, ceva foarte mic
ceea ce totuşi face să nu poată fie publicat. În general
articolele care nu sunt la curent cu cea ce e de modă să fie
discutat sau cu ce e ascunse revistei. De obicei fiind
adevăratele preocupări ale timpului nu se găseşte chiar
dacă citeşti toate revistele. El nu poate fi urmărit decât în
convorbirile cu scriitorii cei mai combativi. Revistele au
nevoie de articole în legătură cu aceste chestiuni şi
totdeauna se găseşte cineva din redacţie să le facă. În
fierberea care domneşte aici, articolele venite prin poştă
cad ca din pod. În plus ele nu ştiu pe cine vrea revista să
menajeze şi pe cine să ”înjure“. 

Nu ştiu că multe articole sub care inocentul din
provincie nu vede mare lucru, ascund mari momente de
luptă, mari abilităţi tactice. O frază care pentru cititorul
obișnuit  nu însemnează  decât ce însemnează, poate să fie
o  fină aluzie la un eveniment cunoscut de cititori între ei.
În acest sens se poate spune că un articol e mai bun decât
altul. Doar virtuţile  ascunse ale articolului decid  aceasta.

[v. Rom. lit. despre Eug. Ionescu sau Camil]  Sunt fraze
care numai autorul ştie că doare  sau mângâie. Sunt articole
scrise nu ca să explice mesei cititorilor ci ca să servească
un prieten. Ele nu pierd acest caracter  nici când în realitate
prietenul merită nicicum să fie lăudat. Se publică multe
lucruri scrise în realitate pentru un singur om. Serviciile
abundă. Se disociază pe bună dreptate valoarea intrinsecă
a cărţii de faptul că în afară de partea de creaţie de acolo,
că e un obiect de comerţ exact  în sensul prevăzut de cadrul
comercial. Ea are nevoie  deci de reclamă ca orice articol
de vânzare şi nu trebuie ţinută ascunsă ca o cenuşăreasă. 

E ceea ce se numeşte publicitate. Scriitorul trebuie şi el
să mănânce ca orice producător de pe urma muncii lui.

O carte nu trăieşte numai prin valoarea ei. E şi ea în
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afară de conţinutul ei spiritual, un produs economic, o
marfă care trebuie vândută şi care dacă are nevoie de
reclamă.  Trebuie să-i iasă întâi vorba că e bună. Altfel nu
se vinde nici dacă e în realitate aşa. 

Publicul care nu are contact direct cu cititorii, ba chiar
şi unii scriitor mai naivi cred că se poate face literatură
trimiţând din provincie revistelor sau se poate tipări o carte
chiar când locuieşte în provincie. Că e suficient să treci
nopţi albe şi zile  grele, să cugeţi, să suferi, să studiezi
după ce ai trimis cartea la tipografie nu mai ai nimic de
făcut că valoarea ei, adică, e suficientă pentru ca volumul
să se plaseze singur, mecanic la locul pe care-l merită. E
bine nu e aşa.

9 noiembrie 1929 Scriind astăzi lui V m-am gândit
mult la cauzele care mi-au oprit atât de brusc dorinţa de a
publica  la deziluzia  care m-a cuprins deodată. Mi se
părea, până atunci în domeniul poeziei mele  complet izolat
undeva sus nemurdărit de intrigi, cancanuri, şi greşeli de
tipar, nepierdut între alte câteva nume care prin
neînsemnătatea lor erau parcă aluzii la neînsemnătatea
mea. Mi se părea că am dreptul să comunic ce aveam de
spus unor oameni care puteau să înţeleagă. Dar vedeam că
rândurile mele nu ajung la ei, că oamenii sunt grăbiţi,
indiferenţi, superficiali, că revistele se adresează marelui
public căruia  îi fac concesii ca să se vândă, dar care pe
mine nu mă interesa fiindcă nici nu voiam să câştig bani
nici să-mi fac un renume de propagandă electorală. Vreau
să fiu ascultat de cine ar fi putut să mă înţeleagă şi să mă
iubească, vreau să fiu pus în atmosfera care să-mi ajute
gândurile, să crească  versurile, să vieţuiască. Vreau să mi
se dea locul pe care-l meritam. Nu fără luptă, fiindcă lupta
fusese când scrisesem. Ce sens mai avea deci lupta cealaltă
nu de creator, ci de executor.

Aşa am întrerupt deci publicarea  şi mi-am păstrat
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versurile în sertar parcă cu nevoia să le apăr. Am rămas cu
o groază aproape organică pentru greşelile de tipar care
simbolizau pentru mine toată nepăsarea, tot urâtul, tot
absurdul.  Mi-am pierdut mare parte din admiraţie pe care
o aveam pentru unii poeţi. Îi iubisem atât de mult citindu-
i încât le împrumutasem şi lor calităţi de iubire şi înţelegere
pe care acum, dacă le-o întrezăream un moment, vedeam
apoi cum în momentele următoare nu mai rămânea nimic.
Era cu atât mai tristă negustoria pe care o făceam de pildă
cu articolele mele, lipsă de sinceritate pe care o arătam, cu
cât se pierduseră un moment mai înainte în fuziuni
sentimentale. Atunci am refulat în mine o mulţime de
elanuri. Şi mă resimt încă de asta. Simt că mă transform
doar. Nu mi-am putut găsi încă noua atitudine. Văd numai
că sunt gol, nu mai am nimic preţios în mine fiindcă e
probabil bine ascuns. Simt ură ca un animal care
năpârleşte, ca un copil în vârsta critică. Sunt stângaci. Ezit,
nu mă pricep să iau atitudini în unele situaţii. Mi-am
interzis să fiu eu acel sincer şi naiv, fiindcă mi-am dat
seama că e ceva în mine care nu se potriveşte exteriorului,
vieţii noi în care am intrat şi care trebuie modificat. Înainte
găseam soluţiile instinctiv. Reacţionam la diferite
evenimente din afară şi aceste reacţii mă defineau în raport
cu ele, pe mine cel adevărat. Orice făceam sau spuneam,
nu ştiu dacă era sau nu just raportat de pildă la un absolut,
dar era totdeauna adevărat faţă de mine. Aveam o
originalitate necăutată, o sevă proprie, spontană şi
inepuizabilă fiindcă posedam propriu-mi izvor.
Recunoşteam totdeauna fizionomia unui gând, unei
noţiuni, a unui obiect pe care pusesem mâna şi fiindcă
marca mea era aşa distinctă, aveam mândria unui fel de
blazon pe care-l posedam, ceea ce îmi mărea încrederea în
mine şi-mi dădea o mulţumire generoasă şi rodnică. Şi nu
aveam nici un merit în găsirea drumurilor pe care apucam.
Se alegeau singure conforme mie. 
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Acum sunt fals şi dezorientat.Când sunt pus în faţa unei
situații, soluţia nu vine natural, ci trebuie să o aleg. Şi nu
ştiu care îmi mai e aplicarea şi care e atitudinea pe care 
mi-am impus-o, care mi se pare că mă educă pentru viaţa
nouă în care sunt pus să trăiesc, care e poetică...

Cred încă într-o reculegere în care să revin la mine cel
de dinaintea, îmbogăţit cu această experienţă 

Şi pentru asta mi-e mai dragă ca oricând  copilăria şi
adolescenţa pe care le iau ca model şi la care vreau să
raportez orice acţiune a mea de acum înainte. Cred încă
într-o epocă în care să mă ilumineze  din nou şi în care
amintindu-mi de mine prin toate mijloacele (notiţe vechi,
scrisori, poeme, moment nescrise) să mă regăsesc la fel de
singur şi la fel de bogat.

10 noiembrie 1929 Cafeneaua mă enervează. Se pare
totuşi că e obligatoriu să stai acolo să mucezeşti pe nişte
canapele cu calorifer sub ele, cu un şvarţ înainte, în curent,
între rataţi. Am crezut că-mi  găsesc semeni, dar oamenii
aceştia fac şi se preocupă de lucruri pe care eu nu
ambiţionez să le fac, pe care nici nu le înţeleg bine. Vorbesc
de notiţe la gazete, ca să înjure pe cutare, ca să lanseze o
carte, etc. Ei preţuiesc enorm de mult …plin de perfidii şi
viclenii cu care te porţi la cafenea şi într-adevăr e o ştiinţă.
Eu, când mă întreabă cineva ceva, nu ştiu că trebuie să
răspund cu o vorbă de spirit. Nu ştiu nici că vine numai ca
să vorbească nu fiindcă mă simpatizează. Vine numai ca
să întreţină relaţii cu mine fiindcă poate sunt bun vreodată
la ceva. Eu nu ştiu regulile jocului. Nu ştiu că..ce se
preţuieşte aici mai multe spontaneitatea şi uneori rămân cu
gura căscată neştiind ce să răspund, aşa în treacăt. Sunt
gata să fac o profesie de credinţă şi trebuie o vorbă de
spirit. Şi din păcate nu sunt spiritual. Sunt poet.

Uneori tac fiindcă văd că toţi din jurul meu sunt siguri
că ce spun ei e supremul adevăr. Atunci de ce să vorbesc.
Tac, tac şi trec zile întregi şi mucezesc pe canapea.
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VASILE BUMBAC

În dulcea Ţară de Sus, unde fagul creşte în voie, fiecare
palmă de pământ este o pagină de adâncă aducere aminte
din istoria neamului. Numele aşezărilor, încrustate din
vechime în inima atâtor generaţii care le-au durat, au
devenit parte din fiinţa oamenilor mari pe care numai
aceste locuri i-au putut dărui nemuririi.

Aici, în acest colţ de rară frumuseţe, unde totul îţi
mângâie sufletul - graiul curat, curgerea râului, adierea
vântului - s-au ridicat în lumină oameni adevăraţi, care prin
truda minţii lor şi-au înscris numele în tot ce cugetul poate
izbândi: literatură, muzică, pictură, istorie, biologie.

Ce muncă anevoioasă ar implica realizarea unei galerii
a oamenilor de seamă bucovineni, în care ochiul însetat de
cunoaştere s-ar îmbogăţi cu nume de adâncă rezonanţă în
multimilenara existenţă românească.

Printre atât de numeroasele nume, pe care le rostim cu
atât de mare uşurinţă, ca pe ale unor foarte apropia şi –
Ştefan, Mihai, Ion, Ciprian-se află şi cel al unui talentat
stihuitor sucevean VASILE BUMBAC.

„A trăit prea mult omul - scria istoricul literar
Constantin Loghin - pentru a îngropa prea curând pe
poetul Vasile Bumbac” (1.

Dar curgerea timpului a făcut ca despre Vasile Bumbac
să se vorbească din ce în ce mai puţin. Numele său a fost
cunoscut doar prin paginile literare ale publicaţiilor
sfârşitului de secol al XIX-lea, sau prin amintirile foştilor
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săi elevi de la gimnaziul sucevean.
Poate că  nu a fost înţeles destul de bine, poate că din

modestie poetul bucovinean nu şi-a publicat în volum
creaţia sa. Şi nu se poate spune că nu a scris destul.
Mărturie stau poeziile sale risipite în presa vremii  şi
numeroasele manuscrise aflate în colecţii particulare.

Leonida Bodnărescul încercând să realizeze o biografie
a scriitorilor de la sfârşitul secolului al XIX-lea în broşura
sa „Autorii bucovinenei”, apărută la Cernăuţi în anul 1903,
cuprinde 115 titluri de poezii, studii pe diverse teme,
impresii din scurte călătorii, traduceri publicate în diferite
periodice:” Aurora română”  (Pesta ),”Aurora română”
(Cernăuţi ),” Concordia”, “Familia”, “Foaie pentru
minte,inimă şi literatură română în Bucovina”,
”Junimea literară”, “ Revista politică” .

Cercetarea atentă a acestora ne-a oferit prilejul să
schiţăm întru câtva chipul aceluia care a iubit în aceeaşi
măsură arta scrisului, semenii săi şi şcoala.

COPILĂRIA, PRIMII ANI DE ŞCOALĂ
( 1837 – 1854 )

Undeva, nu departe de vatra de aur a istoriei - Suceava,
printre obcinele line ale dulcei Bucovine, se află satul
Costâna, la poalele „unui deal de-o înălțime respectabilă
faţă cu şesul din care se ridică” 

Satul este aşezat în apropierea firului sclipitor al râului
Suceava, acolo unde acesta primeşte în dar apele bogate
ale Solovăţului.

Costâna este ca multe altele din  aşezările
bucovinene,între care oamenii fie că se  ocupau, de când
se ştiu, cu creşterea vitelor, fie cu smulgerea roadelor
pământului din coastele îndărătnice ale dealurilor din
apropiere.
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Aici ochiul este încântat nu numai de peisajul pitoresc
ce înconjoară satul,dar şi de frumuseţea  costumelor pe
care localnicii le poartă cu o îndreptăţită mândrie. Te
încântă motivele variate de pe catrinţe, râurile de flori de
pe cămăşile fetelor şi care se întrec prin frumuseţea lor, cu
hărnicia mâinilor meştere.

Toate acestea alături de ospitalitatea specifică omului
din aceste ţinuturi de legendă,trădează un fond sufletesc
deosebit.

În acest sat,cu nume de poveste,Costâna,a văzut lumina
zilei,în iarna geroasă a anului 1837,mai precis în ziua de 7
februarie,viitorul poet Vasile Bumbac.

Părinţii săi, Ion şi Smaranda, oameni simpli dar buni
gospodari,au reuşit să realizeze,prin truda braţelor,o bună
avere,situându-se,în scurt timp,printre fruntaşii satului.

Vasile şi-a petrecut copilăria alături de cei şase fraţi ai
săi şi o soră,despre care nu deţinem date suficiente.
Singurul mai cunoscut,dintre fraţi,este Ion (Ioniţă) Bumbac
(31 ianuarie 1843 – 25 mai 1902),profesor la Gimnaziul
din Cernăuţi,colaborator cu versuri,nuvele şi articole la
unele publicaţii ale vremii.

Împreună cu fraţii săi mai mari,cu ceilalţi copii ai
satului,Vasile cutreiera împrejurimile satului,mergea la
scăldat în apa limpede a Sucevei.

Mai târziu,
„Când număram în viaţă vreo zece ani
Păşteam pe câmp oiţe,păşteam cu bucurie
Pe coaste de verdeaţă. cu alţi mărunţi ciobani” .

(„O suvenire din copilărie” )
Sau cum avea să se destăinuie în poezia „Patria şi

norocul meu” 
„Patria mea cea-dintâi din lume
Fost-un deal c-o verde culme
Şi-un botei frumos de oi,
Zile dulci fără nevoi,
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Zile dulci fără de chin.” 
În singurătatea câmpului,lipsit de griji,cu bucuria

copilăriei,alături de oile sale,ascuns de razele  arzătoare ale
soarelui la umbra vreunui copac,stingher,cânta din fluier:

„Când în miez de primăvară
Pe deal verde le-mpănam,
Cu-al meu fluier le cântam.” 

(„Toate-n lume-s poezie” )
În zilele de iarnă,locul fluierului era luat de condei,spre

cunoaşterea altor taine:scrisul şi cititul. Dar mâna obişnuită
să stea rezemată în băţul cu încrustături al ciobăniei, se lăsa
greu în această nouă îndeletnicire.

Primele iniţieri în descifrarea slovelor le capătă sub
îndrumarea lui Iordachi,bucătarul boierului Ioan Ienaceski
Cârstea din Costâna.(1

„Eu am îmblat în 1849 o iarnă întreagă la un bucătariu
boieresc,numit Iordachi Bucătariu. La acesta mi-am
îndeplinit studiile în ceaslov şi psaltire”, avea să noteze
mai târziu poetul în însemnările sale,rămase în
manuscris,despre colegul şi prietenul său din
copilărie,Vasile Cocârlă.(2

La boierul Cârstea era,poate,în anii copilăriei lui Vasile
Bumbac,în slujbă  pentru treburi cancelăreşti, tatăl marelui
poet, Gheorghe Eminovici.(3

Prin intermediul mamei sale,o bună povestitoare şi
cunoscătoare a numeroase cântece populare,s-a putut
apropia simţului artistic înnăscut al ţăranului.

Încă de mic,poate,pe când se afla „pe coaste cu verdeaţă
cu alţi mărunţi ciobani”,încerca să spună versificat
simţămintele trezite în sufletul lui de copil, sau sa-şi
ironizeze prietenii în scurte satire alcătuite în câteva versuri
spuse la repezeală. Poate că acest fapt l-a determinat pe
„păstorul Ieremie/Cu faţa asudată,cu glas pătrunzător”,să-
i prezică,aşa după cum îşi va aminti în poezia „O suvenire
din copilărie”:
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„Tu n-ai să tragi la sapă,cu coasa nu-i cosi
Şi păstoria turmei curând o să încete
Şi brazdă tu cu plugul nicicând nu vei croi” .   
Şi într-adevăr,în toamna anului 1851 este înscris la

Şcoala primară din Suceava şi de atunci:
„Puţine doine încă pe coasta ce-nflorată
Am mai cântat din fluier şi turma-mi părăsii
Zvârlii din mână băţul şi torba păstorească
Şi –sănătate bună- oiţelor am zis.” 

(„O suvenire din copilărie” )
„Învăţătura,nota Vasile Bumbac despre şcoala

primară,consta din *silabizare* (pe atunci *lovenire*) din
cetire mai întâi în abecedarul numit *bucoavnă*,iar mai
târziu din cetire din ceaslov şi puţină scriere” .

LA CERNĂUŢI ŞI APOI LA BLAJ
( 1854 – 1864 )

„Scriitorul şirelor acestora,nota mai târziu Vasile
Bumbac,termină şcoala primară din Suceava la finea
anului 1854 şi părinţii săi se înduplecară,la cererea lui,
a-l duce la Cernăuţi spre scopul studiilor gimnaziale”.

Se dovedeşte a fi elev silitor şi promovează an de an
fiecare clasă cu bune rezultate la învăţătură. În primele
clase ocupă locul trei. Obţine câţiva ani la rând,la limba
română,” vorzuglich in jeder Beziehung”(4, profesor
fiindu-i Aron Pumnul, autorul celebrului „Lepturariu
rumânesc cules den scriptori rumâni”, prima antologie de
literatură românească.

În monumentala operă „Viaţa lui Mihai Eminescu”
George Călinescu scria:

„Pumnul era foarte iubit de copiii români pentru
blândeţea şi răbdarea lui,dar mai  pentru acel patriotism
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preacucernic pe care ăl insufla tinerilor” (3
Profesorul Pumnul întrezărind în elevul Vasile Bumbac

un viitor talent,încearcă să-l apropie şi mai mult de
literatură. Poate că acesta a fost cauza care l-a determinat
pe profesor să-l ia în gazdă  începând cu anul 1857, pe când
Bumbac se afla în clasa a IV-a.(4

Aici va locui până la terminarea clasei a VII-a
gimnaziale. În acest răstimp va fi câtăva vreme alături de
„acel miraculos Mihai Eminescu”(3

Ştim, din informaţiile biografilor,că Mihai Eminescu va
sta în gazdă la Aron Pumnul o mică perioadă, cât fusese la
şcoala primară (1856-1858) şi apoi în primele clasei
gimnaziale (1860-1862)(3

Cu toate că era cu 13 ani mai mare decât
Eminescu,Vasile Bumbac,aşa după cum va mărturisi în
însemnările sale, era „frapat de mulţimea de poezii
populare pe care i le citea cel care avea să fie numit,peste
ani,Luceafărul poeziei româneşti.(4

Bumbac va fi purtat adeseori discuţii cu Eminescu  în
cămăruţa lor din casa lui Aron Pumnul,despre creaţiile
populare atât de cunoscute şi unuia şi altuia,amintindu-şi
despre marele poet că era „naiv, veşnic râzând şi recitând
pe de rost balade populare.”(4

Poate că aici,în casa marelui cărturar,care a avut o
înrâurire destul de mare asupra celor doi poeţi,se vor fi
înfiripat primele concepţii literare care-i vor urmări
îndeaproape pe cei doi prieteni,din vremea studiilor de la
Cernăuţi.

Ca şi Eminescu,Vasile Bumbac a avut prilejul să
răsfoiască în voie cărţile din biblioteca atât de bogată a lui
Aron Pumnul. Bumbac îşi va petrece ore în şir asupra
cărţilor, studiindu-le cu atenţie.

Poate că nu greşim afirmând că influenţa în dragostea
pentru literatură la cei doi prieteni - Eminescu și Bumbac
- a fost reciprocă, de vreme ce au stat împreună în gazdă
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la marele cărturar. Sau poate că Bumbac a fost acela care
a avut o influenţă mai mare. El, poate, l-a îndemnat pe
Eminescu să trimită versurile de început la revista
„Familia”. Spuneam aceasta deoarece Vasile Bumbac
publica la „Familia” în anul 1856(4, iar Mihai Eminescu va
publica mult mai târziu, în 1866, deci las o diferenţă de 10
ani.

Pe lângă învăţătură, Bumbac nu încetează să scrie.
Foloseşte din plin vacanţele de vară,pe care le petrecea în
locurile natale. Mărturie stau numeroasele versuri create
în acest timp, printre care şi poezia „O dimineaţă pe ruinile
Sucevei, reşedinţei lui Ştefan cel Mare”, scrisă în anul 1859
şi publicată zece ani mai târziu. Aceasta este singura poezie
rămasă până la noi,din multele încercări de început ale
poetului.

În poezia „O dimineaţă pe ruinile Sucevei, reşedinţei
lui Ştefan cel Mare”, este influenţată de Vasile
Cârlova,primul care dezvoltă la noi tema ruinelor,precursor
al preromanticului Volney. Poezia va fi tipărită în anul
1869,semnată cu pseudonimul Audin
Costânceanu,amintind de satul său natal,în „Foaia
Societăţii pentru literatura şi cultura română din
Bucovina” .

Revista aceasta,apărută la 1 martie 1865 la
Cernăuţi,având ca redactor pe Ambroziu Dâmboviţă, avea
ca scop „concentrarea puterilor spirituale naţionale, din
patria noastră,spre a sluji, a dezvolta şi lăţi amoarea
(dragostea-n.n.) lui în ţara noastră, spre a dezvolta şi lăţi
amoarea limbii, cunoaşterea literaturii, cultura poporului
în ţara noastră”. Scop bine precizat în articolul program
intitulat „Către cititorii noştri”, semnat de Comitetul
redacţional şi publicat în primul număr al revistei.

În paginile acestei reviste îşi va publica, mai
târziu,Vasile Bumbac o bună parte din poeziile sale.

Anul 1859 îl prinde pe poet în vârtejul electoral pentru
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alegerea lui Eudoxiu Hurmuzachi,care alături de fraţii săi-
Alexandru,Gheorghe şi Constantin -, a fost un mare
sprijinitor al culturii şi literaturii române din Bucovina,faţă
de care Vasile Bumbac avea o deosebită stimă.

În anul 1861, pe când Vasile Bumbac se afla în clasa a
VIII-a gimnazială,iar Mihai Eminescu în clasa a II-a,apare
la Cernăuţi broşura de 6 pagini „Mulţămită de’n partea
românilor bucovineni închinată domnului Eudoxiu de
Hurmuzachi, pentru neobositele-i osteneli jertfe,
pentru binele şi înflorirea patriei”. În lungul poem Vasile
Bumbac îşi exprimă deplina recunoştinţă faţă de marii
cărturari, fraţii Hurmuzachi, luptători pentru păstrarea celei
mai de preţ comori-limba română din Bucovina vremelnic
alipită Imperiului Austro-Ungar:

„Voi singuri aţi fost care prin lupte cu sodoare
Aţi apărat şi limba al doilea odor
Ce-i fala,ornamentul, unica-ne splendoare
Comoara, avuţia românului popor,
Acest odor pe care străine elemente
Stă gata să-l înghită,să-l piardă întru-tot
De tot să stoarcă sucul şi măduva-i fierbinte”.
Vasile bumbac vedea în alegerea lui Eudoxiu

Hurmuzachi ca deputat al Bucovinei în camera de la
Viena,un apărător neobosit al limbii române „ce-am 
supt-o-ncă cu laptele de la ale noastre mame”. Dar, din
cauza unor întorsături neaşteptate,alegerea lui Eudoxiu
Hurmuzachi nu mai are loc,fapt ce pentru tânărul Vasile
Bumbac constituie un „dezastru”(4. Acest fapt l-a
împiedicat sa-şi termine studiile gimnaziale la Cernăuţi.

„După terminarea clasei a VII-a plecai la Blaj, în
Transilvania, unde absolvii clasa a opta şi trecui examenul
de maturitate.” (2

Blajul, în care va poposi pentru acelaşi lucru peste cinci
ani şi Mihai Eminescu, “de unde a răsărit soarele
românismului”, va constitui pentru Vasile Bumbac o
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întregire a spiritului său prin cunoaşterea marilor idei ale
vestiţilor corifei pe care aceste locuri i-au dăruit tuturor
timpurilor:

Peste ani, în vara anului 1906,când va poposi din nou
în ţinuturile Blajului,va nota în însemnările sale rămase în
manuscris:

„Priveliştea Blajului faţă de cea din 1861-62 când
petrecui în această vatră de cultură românească nu s-a
schimbat întru-câtva” (2.

În continuare dedică oraşului în care va termina studiile
gimnaziale o scurtă poezie,din care notăm doar câteva
versuri:

„O,Blaj,scump leagăn de lumină
Eu astăzi din trecut te salut
Privindu-ţi faţa ta senină
Ce ţi-o cunosc din timp trecut.”(2

După examenul de bacalaureat se reîntoarce,în anul
1863, la Cernăuţi

Pentru a se înscrie la seminarul teologic, dar, nu peste
mult timp, îl va abandona.

„Lăsând lungile veşminte
Pentru cei  ce le doresc,
Salutai cu dor fierbinte
Libertatea ce-o iubesc” .
va nota în „Toate-n lume-s poezie” Vasile Bumbac în

anul 1863, la Cernăuţi, versuri rămase în manuscris.(5
În perioada ultimului an al studiilor gimnaziale de la

Blaj,trimite multe din poeziile sale gazetei „Concordia”,
care apărea în al doilea an al său la Pesta. Prima poezie i
se publică în numărul din 13 martie 1862 având ca titlu
„Un răsunet către Bucovina” şi este semnată C.Audin, unul
dintre pseudonimele sale literare. Poezia este un ecou peste
ani al Unirii din ianuarie 1869:

„Pătrunsă de uimire, şi fii-şi de înfrăţire
Dădură mănă-n mănă cu mândra sora sa
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Şi Milcovul de-acum-a nu le-o mai desparte
De ora ce unite etern vor rămânea” .
Câteva numere mai târziu,la 27 aprilie 1862, va vedea

lumina tiparului,tot în paginile gazetei „Concordia”, poezia
„O salutare către Carpaţii româneşti din Bucovina şi
către locuitorii ei”:

„Salutare,văi plăcute, ce pe braţele-vă bele
păstraţi viţele romane de mai multe sute de ani
Spre-oprea dulce suvenire de răstimpurile cele
Când pe-aici descălecară glorioşii bravi romani”.
Vestigiile trecutului, întâlnite adesea în calea sa,sunt

prilej de aduceri aminte ale vremurilor de glorie din istoria
neamului nostru:

„Salutare,stânci cărunte,voi străvechilor ruine
Cine e eroul vostru? Cine aici v-au relăsat?
Spuneţi ca să dăm mărire şi pe-altarele divine  
Pentru el o sacră jertfă să aducem în astă dat” .    
Dovedesc aceste versuri că pana scriitorului nu a încetat

să scrie din anul debutului său literar, 1856, consemnat de
puţinii săi istoriografi.

Din perioada ultimelor clase gimnaziale nu ne-au rămas
prea multe poezii pentru a putea contura mai bine
activitatea sa literară a acestor ani.

La 1 ianuarie 1863 apărea la Pesta o nouă revistă literară
„Aurora română”, având ca redactor pe I.Vulcan.

Vasile Bumbac părăseşte colaborarea la revista
„Concordia” şi trimite, de acum,numeroase scrisori noii
reviste. Mărturie stau desele răspunsuri încurajatoare pe
care redacţia i le dădea la rubrica „Telegraful redacţiei” .
În paginile acestei reviste îi vor apărea multe din poeziile
sale scrise în această perioadă:” Poetul şi florile”, “ Adio
Bucovinei”, “ Un suspin”, “ Meditaţiunea unei june” .

Tot în această revistă vor apărea poeziile: “Un adio la
Braşov” şi „O privire de pe castelul Reşinoului”, pe care
Vasile Bumbac le va scrie într-o călătorie pe care o va
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face,în vara anului 1863, prin Transilvania,având prilejul
să cunoască viaţa românilor din Ardeal, să asculte
legendele, cântecele şi basmele populare.

Anul 1864 este anul unui mare eveniment din viaţa
sa.este trimis,ca student bursier,la Viena pentru studii în
vederea numirii sale ca profesor de filologie clasică la
Gimnaziul din Suceava(1,înfiinţat în anul 1860.

LA VIENA
(1864 – 1874)

În numărul 3 din 1905 al revistei literar-ştiinţifice
„Junimea literară”  (apărută la Suceava în anul 1904), va
nota printre altele, în articolul „La mormântul lui V. M.
Burlă”,semnat V.Audin-Costânceanul:

„…prin noiembrie 1864 devenisem bursieri
(stipendişti)… mai mulţi tineri din Bucovina şi anume:
V.Bumbac, V.Burlă, Şt. Damaschin, spre a urma studiile la
facultatea filozofică din Viena” .

Aici, departe de atât de dragile sale locuri natale, se
asociază tinerilor români aflaţi la studiu din provinciile din
ţară, se va ataşa însă de la început pe lângă moldoveni.

Tot aşa se va întâmpla, cinci ani mai târziu, şi cu tânărul
Mihai Eminescu, sosit „în scaunul cezaro-crăiesc” .

Mihai Eminescu va regăsi aici, spre sfârşitul lunii
septembrie 1969 „pe cei aproape o sută de bucovineni, câţi
se aflau la Viena, dintre care unii trebuie să-i fi fost dintre
cunoscuţi.”(3

Printre prietenii şi colegii săi erau: Samoil şi Arcadie
Isopescu (primul fiind şi colegul de catedră a lui Vasile
Bumbac la Gimnaziul de la Suceva), Ioan şi Ilie Luţă,
Pamfil Dan, Vasile Morariu, Vasile Grigorovitza, Ioan
Slavici, Vasile Bumbac, Aurel Mureşan şi alţii.

Studii și consemnări 35



Dornic de a se pregăti, tânărul Vasile Bumbac
frecventează cu regularitate cursurile Facultăţii, dar în
acelaşi timp participă la întrunirile Societăţii studenţilor
români din capitala Austriei, “Romania Jună” .

Vasile Bumbac a făcut parte, pentru câtăva vreme din
Comitetul de conducere al acestei societăţi, fiind ales şi
preşedinte.

În cadrul şedinţelor literare ale societăţii la care va
participa cu regularitate din decembrie 1864 până în
noiembrie 1873, Vasile Bumbac îşi va prezenta multe din
creaţiile şi traducerile sale.

În toamna anului 1869 când Mihai Eminescu participa
pentru prima dată la şedinţele Societăţii,Vasile Bumbac va
citi traduceri din Horaţiu.

Poate că atunci va fi fost prima dată când cei doi
prieteni, colegi de gazdă de la Aron Pumnul, se vor fi
întâlnit departe de locurile şi amintirile lor.

Anii petrecuţi de Vasile Bumbac la Viena sunt cei mai
rodnici. Lucrează,printre altele, la poemul popular „Elena
zâna”, pe care îl va scrie în 15 cânturi, dar a rămas,
deocamdată, necunoscut, alte poeme pe care la va scrie şi
care au la bază tot istorii populare: “Trei fraţi organici”  (un
basm versificat), “Şoimul banului de Craiova” .

Vasile Bumbac va fi atras de odă, această specie a
liricului prin larga posibilitate oferită de a ilustra
sentimente de admiraţie pentru faptele unor eroi,prin
caracterul ei elevat şi solemn.

Va cunoaşte această specie literară, care s-a dezvoltat
din cântecele şi jocurile rituale, prin traducerile pe care le
va face din Horaţiu şi Ovidiu.

Va mai scrie, risipite prin presa vremii, ode închinate
unor mari personalităţi sau unor evenimente deosebite la
care a fost martor.

Evenimentul cel mai important, din cadrul Societăţii, îl
va constitui citirea la 5 noiembrie 1868 a primului cânt,
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însumând  685 de versuri, a proiectatei epopei naţionale în
12 cânturi din „Dragoşiada”  sau „Descălecarea lui Dragoş
Vodă în Moldova” .

Cântul al doilea, cuprinzând 746 de versuri,va fi citit în
şedinţa literară din 20 noiembrie 1869.

Vasile Bumbac mai citise în cadrul şedinţelor Societăţii
un poem de mare întindere „Petrea Căţelei”, după o
poveste din popor, scris în 24 de cânturi, însumând 3 105
versuri. Lectura poemului o va face în şedinţa literară din
4 ianuarie 1868, revenind asupra textului cinci ani mai
târziu, în şedinţele literare din 22 şi 29 noiembrie 1873, de
fapt fiind şi ultimele consemnate de Ion Grămadă în
monografia istorică a Societăţii.

Din perioada celor zece ani petrecuţi la Viena datează
cele mai multe colaborări ale poetului Vasile Bumbac la
mai toate publicaţiile vremii care cuprindeau rubrici
literare. Amintim doar: “ Aurora română”, apărută la Pesta
şi în paginile căreia va publica în toate numerele apărute
în cei doi ani de existenţă ai revistei (ianuarie 1863-15
august 1865), “ Albina”, periodic care a apărut la Viena şi
apoi la Pesta, fiind unul dintre primele periodice româneşti
care a tipărit cu consecvenţă literatură populară culeasă din
Transilvania şi Bucovina. Aici va publica S.Fl.Marian,
Vasile Bumbac şi M.Pompiliu.

Alături de At. M. Marienescu,Vasile Bumbac prezenta
în contribuţii teoretice consacrate folclorului, valoarea
estetică a producţiilor literare populare şi posibilităţile de
a extrage din mituri şi balade informaţii istorice şi
etnografice, care să completeze pe cele atestate
documentar.

Nu va înceta să ţină legătura cu Cernăuţiul,publicând în
paginile revistei lunare „Foaia societăţii pentru literatura
şi cultura română în Bucovina”, cu deosebire între anii
1868-1869.

La apariţia primului număr al revistei ”Societăţii pentru
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cultura şi literatura română în Bucovina”, în martie
1865,Vasile Bumbac avea să-şi facă ecoul sentimentelor
sale în poemul „Salutare la Foaia Societăţii pentru
literatura şi cultura română în Bucovina”, pe care îl va
publica în numărul 11 din 1/13 iunie 1865 al gazetei
„Concordia” .                                              

Încrederea în cuvântul tipărit,care va fi citit şi înţeles de
toţi românii acelei Bucovine şi-o exprimă sugestiv în
ultima parte a poemului:

„Zboară pe câmpia dulcei Românii
Ca o păsăruică de la cuibul său,

Cuib cu puişori,
Şi revarsă-n zboru-ţi raze de bucurie
Varsă din cămara sufletului tău

Foc deşteptător” .
Vasile bumbac urmăreşte cu deosebit interes cele ce se

petreceau în patria sa şi participă cu însufleţire, alături de
tinerimea studioasă aflată în acea vreme la Viena, la
pregătirea festivităţilor de la Putna, prilejuite de împlinirea
a patru sute de ani de la întemeierea mănăstirii. Se
propusese a fi aleasă ca dată a desfăşurării serbării
naţionale ziua de 15/27 august 1870. Dar o serie de
întâmplări au determinat amânarea în anul următor a celei
mai importante manifestări a conştiinţei naţionale a
românilor.

La 12 noiembrie 1870 se alegea un „juriu”  care avea
să cerceteze activitatea Comitetului de organizare ales
iniţial şi să aplaneze conflictul iscat asupra fondurilor
colectate.

Ca preşedinte al acestui juriu a fost ales Vasile
Bumbac,secretar Ilie Luţă, raportor Ioan Slavici. După o
îndelungată cercetare a situaţiei create,Vasile Bumbac şi
Pamfil Dan au făcut un apel călduros pentru noi liste de
subscripţie, deoarece suma colectată-aceasta era formula
de aplanare a situaţiei - era insuficientă. Apelul făcut a avut
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un ecou neaşteptat şi multe centre din ţară votară sume
importante, asigurându-se reuşita serbării.

Serbarea se desfăşoară după planul ticluit de inimoşii
studenţi de la Viena.

Acest eveniment îl va determina pe istoricul Nicolae
Iorga  să noteze:

„Eminescu, Bumbac, Slavici s-au întâlnit aici cu alţii,
cu A. D. Xenopol, venit de la Berlin pentru a ţine vestita
cuvântare.

Participarea directă a lui Bumbac la organizarea şi
desfăşurarea serbării de la Putna nu este suficient de bine
conturată în diferitele documente apărute cu acest
prilej,poate  motivându-se precizarea pe care I. Slavici o
face în „Amintiri”, că în această perioadă poetul sucevean
s-a pregătit pentru examenul de doctorat.

Activitatea sa desfăşurată în lunga perioadă de studiu
este strâns legată de ritmul vieţii desfăşurate în dulcele
ţinut al Bucovinei.

Poate că dorul de plaiurile natale l-a făcut pe Vasile
Bumbac să scrie un număr destul de mare de poezii din
cele cu titlul de „cântece”: “Cântece de dimineaţă”,
“Cântec de seară”, “Cântec de primăvară”, “Cântec de
primăvară”, “Cântec păstoresc”, “Cântecul plugarului”,
“Cântec vânătoresc” .

Erau, aceste cântece,ecoul unor doruri ce se cereau
tămăduite:

„O, voi scumpe ceasuri, ceasuri fericite
Unde sunteţi astăzi? Să vă pot afla
Ah! de ce zburaţi visuri înzeite
Şi mi-aţi dus în lume desfătarea mea?” 

(„Suvenire din patrie” )
avea să scrie încă din primul an al perioadei de studenţie

Tânărul Vasile Bumbac şi adeseori „Suvenirele din patrie”
aveau să-l urmărească.

Mărturie stau numeroasele poezii risipite în paginile
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revistelor „Aurora română”, “Concordia”, “Familia”,
”Muza română”, care vedeau lumina tiparului şi care
confirmă o rodnică activitate de creaţie a poetului din
această perioadă.

Nu este uitată nici revista din Cernăuţi „Foaia Societăţii
pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina”. În
numerele 8,9 şi 10 din 1868 va publica „Peatra Corbului”,
legendă prelucrată în versuri după o tradiţie populară
culeasă în ţinutul Bicazului de A. Russo şi dedicată cu
profundă reverență d-sale d-lui Alesandru Hurmuzachi”,
după cum notează autorul. În numărul următor al revistei
avea să apară poemul „O dimineaţă pe ruinile Sucevei
reşedinţei lui Ştefan cel Mare”, scris cu zece ani în urmă
şi care purta unul dintre pseudonimele sale literare, Audin
Costânceanu. Au mai rămas,risipite în paginile literare ale
publicaţiilor vremii sau în manuscrisele aflate azi în
diferite colecţii şi o seamă de poezii create în perioada
studiilor de la Viena,cu caracter educativ,prefigurând parcă
viitorul profesor aflat acum în formare. Amintim doar
„Şcolarul brav mulţumeşte părinţilor săi”, “Şcolarul brav
preamăreşte şcoala”, “Cântec şcolăresc”, “Poartă-te curat,
băiete”, “Casa binecuvântată”  şi altele.

Despre perioada vieneză a lui Vasile Bumbac, scurgerea
timpului va scoate la lumina cunoaşterii noi date care vor
completa bogata sa activitate de creaţie și de neobosit
traducător al operelor de seamă ale marilor creatori antici
greci şi latini.

PENTRU TOTDEAUNA LA SUCEAVA
(1874 -1918)

Mult aşteptata întoarcere în ţinuturile natale are loc,fiind
numit în toamna anului 1874 profesor de limbile clasice şi
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pentru limba română la Gimnaziul din Suceava.
Va  fi începutul unei lungi perioade de preocupări de a

sădi în inimile şi sufletele tinerilor săi elevi o mare sete de
cunoaştere,aşa după cum,la rândul său,învăţase de la
bătrânul dascăl Aron Pumnul.

În „Cântec de şcoală”  va reliefa rolul educativ al
şcolii:

„Băieţei şi fetişoare
Merg la şcoală-n târg şi sat
Şi-n citire şi scrisoare
Se deprind,şi-n numărat.

Şi purtarea cuvenită
Tot din şcoală o dobândesc
Şcoală dulce şi dorită
Pruncii harnici te iubesc!” .
În anul următor numirii sale,la 8 mai,se căsătoreşte cu

Eufrosina, fata lui Constantin Preda,” o femeie ageră şi
isteaţă” 

Se stabileşte într-o casă scundă de pe o strada liniştită,
aflată pe atunci undeva în marginea sudică a oraşului,
probabil nu departe de gimnaziu.

Curtea casei era plină de verdeaţă:
„Lângă stradă n-i grădina
Cu pomi mulţi de toată mâna:
Pruni şi perji şi nuci şi meri
Zarzări,piersici,corni şi peri.

Pe delături se ridică
Ulmi,salcâmi…” 

(„Alunul” )
Alături florile care încântau privirea cu coloritul lor:
„În ograda casei mele
Creşte-un cârd de flori albastre
Și cum cresc,cum înfloresc
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Cei ce trec le tot privesc”.
Aici, tânărul profesor îşi petrece timp îndelungat

gândind la curgerea lină a stihurilor sale pe care le aşternea
pe hârtie sau tălmăcea în slovă românească din creaţiile
anticilor greci şi latini.

Multe dintre acestea vor fi încredinţate tiparului fiind
publicate în paginile revistelor bucovinene.

În anul 1881 Societatea pentru cultura şi literatura
română în Bucovina editează revista „Aurora română”,
continuând menirea „Foii Societăţii pentru literatura şi
cultura română în Bucovina”, care a apărut până în anul
1869.
La apariţia primului număr al acestui „organ beletristico-
literar”, Vasile Bumbac va publica poezia „La Aurora
română”:

„Gingaş aurică
Dalba filei fiică
Visul  zorilor
Şi-al poeţilor
Salutare ţie
Stea de bucurie
Ce vii să ne vezi
Să ne luminezi

Cu razele tale
Să luceşti în cale
Ca să crească flori
Pe la frăţiori
Flori încântătoare
Pe la surioare!
Ce-ncălzesc şi cresc
Simţul românesc.” 
De-a lungul apariţiei revistei „Aurora română”, poetul

Vasile Bumbac va publica, la rubrica „Literatură”: ”Şoimul
Banului de Craiova”, poem epic cu 7 cântece, ”Hora
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românului din străinătate”, “Doina plugarului”, “ Cântec
de leagăn”, “Fiul sau fiica mulţumeşte părinţilor”, precum
şi traduceri din „Odele” lui Horaţiu, cântul VI din „Eneida”
lui Virgiliu.

Lunga perioadă în care se dedică şcolii va fi consacrată
preocupării sale neobosite de a-i învăţa pe gimnazişti care
studiau limba germană,şi dulcele parfum al limbii române.

Din „Istoricul liceului”,alcătuit pentru anii 1871-1884
de Euseb Popovici, aflăm că Vasile Bumbac, precum şi
Ştefan Ştefureac, A.Daschievici, vor preda la clasa I limba
română celor 47 de elevi, de la 1 septembrie 1881 dacă
până la această data limba română era obligatorie pentru
elevii gimnaziului doar 3 ore pe săptămână, se tece, din
toamna anului 1881 la predarea în limba română.

Acest fapt a constituit o mare bucurie pentru profesorul-
poet Vasile Bumbac,care considera că limba română este
„însemnul etern al individualităţii poporului nostru” .

Urmărind însuşirea corectă a limbii române îşi aduce
aportul la realizarea unor cărţi de citire pentru elevi, în care
va publica „vreo 30 de cântece de şcoală” . Multe dintre
acestea au fost puse pe note de Ciprian
Porumbescu,Flondor şi alţii.(4

Vasile Bumbac va fi căutat,nu de puţine ori,de vechiul
său prieten,Mihai Eminescu.

Despre o primă vizită va consemna George Călinescu
în monumentala biografie a lui Eminescu,când în iarna
anului 1885 marele poet este „luat de prietenii locali la
Suceava, la Ştefan Dracinski, directorul gimnaziului, care
îşi serba ziua onomastică. Erau de faţă prieteni şi cunoscuţi
de mult: A. Dachievici, Vasile Bumbac, Ştefureac, C.
Mandicevski, I. Isopescul.

O ală însemnare privind vizita lui Eminescu în modesta
locuinţă a profesorului Vasile Bumbac o va face un bun
elev de-al său,Teofil Lupu, în numărul 3 din 1929 al
revistei de literatură şi folclor „Făt Frumos”, care,
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amintindu-şi de vizită, va nota printre altele că „de tras mi
se pare că trăsese atunci la Vasile Bumbac”. Era prin 1887,
1888.

Aceste scurte însemnări nu sunt decât câteva mărturii
ale strânsei prietenii care a existat între cei doi poeţi şi a
continuat să se menţină. La 3/15 mai 1886 apărea la
Suceava „Revista politică”, editor şi redactor responsabil
Matei Lupu şi administrator S.Fl.Marian. În articolul
program „Către publicul român”  se manifesta grija pentru
limba română, interesul pentru viața socială din România,
pentru promovarea scriitorilor locali ca şi încercarea de a
atrage atenţia asupra valorii artistice şi documentare a
folclorului.

„Revista politică” va fi,prin urmare,organul comun al
totalităţii românilor bucovineni. Revista „va motiva,
lămuri şi apăra trebuinţele şi drepturile popraţiunei
româneşti din ţară şi va combate fără rezervă orice
măsură, fie din orice parte, care ar jigni interesele
poporului român. Ne identificăm cu poporul român
bucovinean, voim să fim glasul lui,cerem prin urmare
sprijinul tuturor românilor din ţară”.

(„Către publicul român”  din nr.1, anul I, 1986)
În paginile acestei publicaţii se vor tipări multe din

poeziile lui Mihai Eminescu,precum şi multe din amintirile
şi articolele dedicate poetului. Vor mai publica versuri
Gheorghe din Moldova, Vasile Bumbac, V.Codreanu.
Legende populare din Bucovina, culese de S. Fl. Marian
şi balade din Transilvania apar în fiecare număr.

Colaborarea lui Vasile Bumbac este destul de bogată.
Zeci de manuscrise i-au fost date prietenului şi colegului
său de catedră Simion Florea Marian, manuscrise care se
află şi acum în acest fond documentar din paginile acestor
caiete, îngălbenite de vreme, scrise destul de îngrijit şi
caligrafic, au fost extrase multe poezii care au fost
publicate în paginile revistei.
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Începând cu primele numere va publica poezii în care
prezintă aspecte din viaţa satului („Cântecul plugarului”,
“ Aplecatul mieilor”). Întâlnim şi unele pasteluri în care
poetul îşi exprimă admiraţia şi iubirea sinceră faţă de
natură. Sunt zugrăvite aspecte variate din natură,aşa cum
le-a putut surprinde primăvara, anotimpul cel mai îndrăgit,
se pare, de poet, ”Primăvara”, “Gangurul”,
“Cocostârcii”, sau iarna, ”Patinajul” .

Alături de poezie va mai publica în paginile „Revistei
politice” o serie de articole care consemnează diferite
evenimente şi va comenta la rubrica „Bibliografie”
ultimele cărţi apărute.

Anul 1886 va înscrie un nou eveniment în viaţa lui
Vasile Bumbac. La 1 noiembrie s-a ţinut adunarea generală
a Societăţii „Şcoala română” din Suceava în cadrul căreia
Vasile Bumbac a fost ales, alături de S. Cobilanschi şi A.
Ciuntuleac, în „Consiliul de control” .

Raportul prezentat în cadrul adunării,specifică faptul că
din fondurile realizate din „oferte benevole”  să sprijine
„învăţăceii sărmani”  ca să-şi poată continua studiile, să se
cumpere cărţi de învăţământ care să se ofere elevilor şi să
se procure cărţi pentru realizarea unei biblioteci şcolare.

Vasile Bumbac şi-a adus o contribuţie deosebită la
activitatea complexă pe care a desfăşurat-o Societatea
„Şcoala română” .

Mare iubitor de drumeţii, va întreprinde câteva călătorii
prin locurile păstoreşti din vecinătatea Sucevei,apoi va
ajunge, cu trenul, la Bucureşti, făcând popas în mai multe
oraşe de pe traseu.

Impresiile din aceste „preumblări” le va nota în
jurnalele sale, care vor fi publicate în paginile „Revistei
politice” şi chiar prezentate în cadrul „Clubului român”
din Suceava, care susţinea în fiecare sâmbătă seara un ciclu
de conferinţe per teme diverse.

O mică notă informativă privind activitatea „Clubului
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român”, apărută în „Revista politică”  nr.1 din 1 ianuarie
1891, consemnează:

„…Vasile Bumbac a schiţat întreaga sa călătorie de la
Iţcani până la Bucureşti,a dat o descriere rapidă şi foarte
variată despre toate priveliştile, ce le oferă natura într-o
întindere aşa de însemnată, a fixat toate impresiile ce le-a
primit mintea şi simţirea sa poetică” .

Aşa cum reiese din însemnările sale de
călătorie,aflându-se la Bucureşti,va avea o întâlnire cu
scriitorul George Sion, precum şi cu Bogdan Petriceicu
Haşdeu, fiind atunci, director al Arhivelor Statului.

Vestea morţii lui Vasile Alecsandri, la 22 august 1890,
cel care avea o adâncă înr’urire asupra scrisului său, îl va
determina pe Vasile Bumbac să scrie în nr.18 din 15
septembrie 1890 în paginile cernite ale „Revistei politice”
următoarele:

„Bazat pe cunoaşterea poporului în ceea ce-i priveşte
limba, datinile şi năzuinţele, a scris Alecsandri începând
din fragedă tinereţe, a scris ca bărbat ajuns la o vârstă
matură, a scris ca veteran până la ultimele zile ale vieţii
sale în mod atât de proaspăt şi de uimitor, ca şi cum se afla
în puterea tinereţii sale”.

Se continuă, apoi, cu o poezie dedicată celui pe care
Eminescu l-a văzut „veşnic tânăr şi ferice”, din care redăm
câteva versuri:

„Tu ce zbori în strălucire
Către sfânta nemurire
Vezi cum plânge-n urma ta
Neamul cel iubit de tine,
Căci prin cântece senine
L-ai făcut a se-nălţa!

Tu,cu sufletul tău mare
Ani cincizeci fără -ncetare
Adăpost şi loc ai dat
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Dragostei pentru moşie,
Simţului pentru frăţie
Ce prin cânt le-ai deşteptat.
Tu ai pe frunte-un veşnic laur
Pentru glasul tău de aur,
Care farmec-un Pământ” .
Un an mai târziu,în 1891, va publica în „Calendarul

poporului bucovinean”, apărut la Cernăuţi, poezia „Lui
Alecsandri”, care începe cu strofa:

„Geniu strălucit şi mare
Ce-ai căzut la noi din soare
Tu din somn ai deşteptat
Un popor de toţi uitat!” 
Este aceasta o recunoaştere a marelui talent al poetului

de la Mirceşti, gustat şi admirat mai mult decât oricare
dintre contemporanii săi. Este o înaltă cinstire a aceluia
care a fost pentru literatura noastră un deschizător de
drumuri pe care au păşit cu sfială alături de atâţia alţii, şi
Vasile Bumbac.

Mai târziu, după ce „Revista politică”  îşi va înceta
activitatea la 1 aprilie 1891, poetul Vasile Bumbac îşi va
trimite creaţiile sale poetice la o veche gazetă a slovei sale
tipărite „Foaia enciclopedică şi beletristică cu
ilustraţiuni”, revista „Familia” .

„În cei dintâi ani publică (la „Familia” -n.n.) şi ….Vasile
Bumbac, profesor în retragere, care a mai publicat multe
poezii în „Foaia Societăţii”, “Aurora română”. “Junimea
literară”, iar o parte o păstrează inedită”, după cum avea
să noteze George Tofan în articolul „colaboratori
bucovineni ai „familiei”, apărut în numărul 10-11 din anul
1907 al revistei „Junimea literară”.

Acelaşi autor avea să mai noteze într-un alt număr al
aceleași reviste (nr. 3 din 1906):

„…în timpul din urmă (Vasile Bumbac - n.n.) se ocupă
intensiv cu traducerea lui Virgiliu şi aceasta este cauza că
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activitatea nu mai este în ajuns cunoscută şi după merit
apreciată”.

Poetul avea pe atunci aproape 70 de ani. Pensionat,îşi
petrecea mai toată ziua în curtea casei sale, alături de florile
multicolore şi de mulţimea arborilor care înconjurau
grădina:

„Dalbe floricele, dulci mirositoare
Ce ornaţi natura-n haina de serbare,
Mândru ornament
Fragede tufiţe, grupe parfumate,
Voi sunteţi din soare, chiar din rai picate
Pe acest pământ.

Fără voi pământul n-ar avea valoare,
N-ar avea viaţă,nici o desfătare
Chiar nimic frumos,
Fără voi în lume n-ar fi poezie,
N-ar fi nici iubire,n-ar fi bucurie” .

(„Poetul şi florile”, Cernăuţi, 25 oct.1864)
Vasile Bumbac îşi distilează simţurile în versuri în care

simte armonia pură a formelor şi culorilor. Va mai aduce
în poezie şi alte gingaşe flori prin versurile sale în poeziile:
“Floarea efemeră de cactus”, “Fluturaşul şi roza”, “Grădina
mea”, “Primăvara” 

În aceeaşi zonă avea să intre peste ani Dimitrie Anghel
în volumul său de debut „În grădină”, publicat în anul
1905.

În faţa casei sale, într-un loc mai ferit se afla „o masă
mare,unde păsările sale dragi, prietenele copilăriei sale,
găseau zi de zi seminţele dorite” .

Va rosti cuvinte de bucurie la reîntoarcerea rândunicii
„dulce oaspete de mai”, în „La o rândunică”, şi a
gangurului:

„Ai venit,copil zburdalnic,
Aşteptat de-o lună acum?
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Cucu-a fost cu mult mai harnic,
Călător de-acelaşi drum.” 

(„Gangurul” )
Va mai scrie şi alte poezii: “Cocostârcii”, “Piţigoiul”,

“Stigletele”, “Păsărelei guşă-roşă” 
Probabil că în acest timp, când depăşise 75 de ani,a fost

cunoscut şi de Nicolae Iorga, căci acesta va nota că l-a
cunoscut”  când era foarte bătrân,într-o casă din
Suceava” 

De prietenul său din Suceava îşi va aminti Nicolae
Iorga,peste ani, când îl va evoca cu multă duioşie în două
articole incluse în „Oameni care au fost” .

Trecuse de mult hotarul secolului XX şi în vremurile
tulburi, când umbra războiului începea să cuprindă şi ţara
noastră,se stingea din viaţă la 7 februarie 1916, în vârstă
de 65 de ani, Eufrosina, buna sa soţie.

Rămas singur, slăbit de bătrâneţe, fără copii, doar cu
păsările cerului, “ drăgălaşi oaspeţi”, alături de care „poetul
îşi petecea ceasuri întregi privindu-le”,Vasile Bumbac a
trecut hotarul celor 81 de ani.

Nu peste mult timp, la 27 februarie 1918 se vor închide
ochii obosi şi ai poetului sucevean, care priveau cu nesaţ
atâtea minuni pe care le-a zămislit
Dumnezeu:flori,arbori,păsări şi oameni.

„La 1 marte 1918 fu dus la groapă în ritmul pasului
soldatului român”,notează în „Junimea literară”  istoricul
literara Constantin Loghin.

Este înmormântata în cimitirul oraşului Suceava, aflat
în vecinătatea ruinelor cetăţii, contopindu-se cu urmele
acelora ce „tot lei şi zmei fusese ai lui Ştefan arcaşi” („O
dimineaţă pe ruinele Sucevei, reşedinţei lui Ştefan cel
Mare” ).

Mormântul, în care se odihneşte de istovitoare şi
îndelungată trudă, alături de soţia sa, este străjuit de o
piatră funerară cu numele şi chipul celui care a fost Vasile
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Bumbac. Un modest basorelief redă chipul blând al
poetului alături de o sugestivă imagine a unor rândunici,
care, oprite din zbor, ciugulesc în tihnă seminţe dintr-un
taler. Un simbol al unei lumi de linişte, de gingăşie şi de
frumuseţe pe care pana neobosită a lui Vasile Bumbac a
ştiut să o redea în versurile sale.

OPERA

În perioada unei jumătăţi de veac de creaţie literară a
lui Vasile Bumbac, cuprinsă între  1856, când debutează la
revista  „Familia”, şi 1906, când  se cunoaşte ultima sa
tipărire în „Calendarul Şcoalei Române”, au fost risipite în
paginile revistelor vremii, peste 100 de poezii, articole,
traduceri, la care se adaugă aproape tot atâtea rămase în
manuscrisele aflate în păstrarea unor fonduri documentare.

Numele poetului bucovinean a apărut în paginile literare
ale unor publicaţii de o largă circulaţie ca: „Familia”,
„Albina”, “Concordia”, “Aurora română”, “Revista
politică” (Suceava) şi altele, alături de ale lui Vasile
Alecsandri, Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Veronica
Micle, Nicu Gane, Simion Florea Marian şi alţii.

Creaţia literară a lui Vasile Bumbac se înscrie în toate
genurile literare, dovedind o rodnică activitate literară.

Poezia lirică şi epică, poemul de mare întindere de
evocare istorică reflectă atitudinea cetăţenească a poetului,
iubitor  al neamului românesc. 
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NOTE:

1.Iorga,N., ”Oameni care au fost”, vol. II, Bucureţi,
1935.

2.Manuscrise oferite prin bunăvoinţa D-nei Octavia
Leca-Morariu de la Muzeului judeţean Suceava:

3. Bodnărescu, I., ”Autori români bucovineni”,
Cernăuţi, 1903.

4. Loghin, C., ”Istoria literaturii din Bucovina”,
Cernăuţi, 1926.

5. „Despre instrucţiunea limbei române la şcolile
poporale din Suceava şi la Gimnaziul din Suceava
Programul Gimnaziului Suceava, 1901.

6. Călinescu, G., Material documentar - “ Studii şi
cercetări de istorie literară şi folclor”, Anul X, 1961, nr.2,

7.Iorga, N.,” Istoria presei române”, Bucureşti, 1922.
8.Morariu,V.,”Vasile Bumbac”. Pagină din istoria

literaturii bucovinene”, Cernăuţi, 1940.
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“FAMILIA” 

În numărul 1 al revistei” Familia“, ”Foaie enciclopedică
și beletristică” cu ilustrațiuni, din 5/17 iunie 1865, apărută
la Pesta, având ca proprietar, redactor răspunzător și editor
pe Iosif Vulcan, aflăm din ultima pagină, la rubrica” Ce e
nou?” o interesantă informație:” ( În numărul viitor) între
alte materii interesante vom publica portretul celebrului
poet D. Bolintineanu…” 

Iar la rubrica “Literatura și arte “, tot de pe ultima
pagină, se notează: (Poeziile lui Dimitriu Bolintineanu)
precum ne anunță foile de peste Carpați, vor ieși cât de
curând de sub tipar în trei volume cuprinzând în sine
poeziile cunoscute și încă needitate ale laureatului nostru
poet și anume: “Florile Bosforului, Legendele istorice,
Macedonele, Reverii, Diverse, Sporadicele. Poeme și
Satire, toate niște grupe de flori încântătoare și eterne. Se
promite că ediția va fi lucioasă, prețul?. Așteptăm cu
ardoare apariția acestei cărți și credem că și publicul o
așteaptă cu asemenea ardoare.” 

Numărul 2 al revistei ”Familia“, apărut la data de 15/27
iunie 1865, se deschide pe prima pagină cu un portret,
realizat de graficianul prestigioasei publicații, și cu o
prezentare a poetului Dimitriu Bolintineanu: ”Este oare un
roman inteligent care să nu cunoască acest nume? Nu!
Laureatul nostru poet e bardul națiunii întregi, numele lui
e cunoscut în palaturi chiar și în căsulie, poeziile sale se
cântă în toate părțile locuite de români,

Ce să zicem despre aceste poezii, dintre care unele sunt
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traduse în limbile străine, între altele și în limba engleză.
Ce frumos zice D.R. Ionescu, nu se poate defini.

Adevărata poezie n-a avut și nu va avea niciodată o
definiție dreaptă. Deschid orice poezie a d-lui Bolintineanu
și va vedea apărându-i, prin nori diafani, creațiile cele mai
ideale de virgini frumoase, de spirite răpitoare, de fantasme
surâzânde, ce șterg lacrima unei informații și îndulcesc
somnul său de flori, ce-și înalță parfumul pe aripile rotate
ale serii, de murmură voluptoasă, produsă de sărutul a doi
amanți fericiți și câte alte creații plăcute.

E poetul imaginației, unei imaginații ușoare, pline de
farmec, care totdeauna ne surâde și ne poartă numai printre
flori pline de parfum, prin văi încântătoare, prin câmpii
cerești unde totul este plăcere și amor.” 

Urmează o prezentare sumară a biografiei poetului, în
care se menționează:” E născut în Bolintinu, aproape de
București, la 1826 dintr-o familie boierească”, iar în final:”
D-l Bolintineanu acum în etatea cea mai frumoasă (avea
39 de ani – n.a.) literatura română așteaptă de la talentul
domniei sale multe „opuri încântătoare“.

Se publică, apoi, poezia” Fecioara de la Prut“.  
Pe ultima pagină a numărului 6, din 25 iulie/6 august

1865, rubrica” Ce e nou?” se deschide cu următoarea
informație: ”Iarăși suntem în plăcută posesiune de a începe
noutățile noastre cu o știre îmbucurătoare, chiar acum
primim o epistolă din București în care se scrie, cum că
laureatul poet, domnul Dimitriu Bolintineanu va sosi, nu
peste mult timp, în jurul nostru, trecând pe  aici în Franța
și Italia. Afară de bucuria noastră particulară, ne bucurăm
și în interesul literaturii naționale de această călătorie a
renumitului poet, căci Franța cultă și Italia romantică cu
număratele ei suveniri istorice, aceste patrii ale artelor
frumoase-i vor inspira multe poezii încântătoare.” 

În numărul 10 al revistei, din 5/17 septembrie 1865, tot
pe ultima pagină, rubrica “Ce e nou?” se deschide cu o
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informație (Oaspeți plăcuți)  Laureatul poet Dimitriu
Bolintineanu și renumitul istoric Papiu Ilarianu, reîntorși
de la scaldele de mare, din Franța, petrecură o zi în jurul
nostrum. Amândoi avură „frăgezimea”  de a ne onora cu
promisiunea că” vor lucra” și pentru foaia noastră. În
numărul viitor vom publica portretul și biografia lui A.
Papiu-Ilarianu.” 

În numărul 17 din 5/27 noiembrie 1865 se publică „La
femeie de Sapho”.

Două numere mai târziu ale revistei „Familia”, 19 din
5/17 decembrie 1865, se publică poezia „La Afrodita de
Sapho“

Primul număr, din anul 1866, anul II, publică poezia lui
Dimitriu Bolintineanu, pe cea de-a treia pagină” Coroba”
(un loc de bătălie)

În numărul care urmează, se anunță: ”Un stâlp al culturii
naționale s-a ruinat, făclie a luminării noastre s-a stins, o
stea ivită pe orizontul întunecos al românimei a apus! Aron
Pumnul.” 

Reținem numărul 6 al revistei „Familia” din 25
februarie/ 9 martie 1866, unde la pagina a 8-a (68) apare
prima poezie a lui Mihai Eminescu ”De-aș avea…” 

Pe ultima pagină  a revistei, la rubrica „Literatura și
arte“, se publică, în final, următoarea știre: “ (De la
București) primim” un opu de mare preț, acesta constă din
două tomuri voluminoase și conține toate poeziile
laureatului nostru poet d. Dimitriu Bolintineanu. Atragem
atenția tuturor amatorilor de poezie asupra acestei colecții,
despre care mai târziu vom publica și noi un studiu.” 

Numărul 9 din 25 martie/6 aprilie, la rubrica” Ce e
nou?”, menționează că” (în numerele viitoare) vom publica
portretele domnilor …. Ion Maiorescu, C. Negri, poezii și
nuvele de D. Bolintineanu, V. Bumbacu...” 

În studiul” Despre artele frumoase în general și
îndeosebi despre muzica față cu poezia”, Filipu Pascu,
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publicat în numărul 11 din 15/27 aprilie 1866, se
menționează în final: ”Noi, românii, laudă Domnului, în
arta poeziei am ajuns la punctual culminant și putem ține
concurența modestă cu națiunile Europei, cele mai
avansate în cultură. “Deșteaptă-te române” a laureatului și
meritoriului poet A. Mureșeanu este un cap d’operă, o
producție sublimă, perfect clasică un non plus ultra al
spiritului omenesc. Iar opurile clasice ale lui Gr.
Alecsandrescu, Bolintineanu, Alecsandri, Sion,
Văcărescilor, și a mai multor, sunt prea cunoscute și partea
lor mai mare deja traduse în limbile culte a națiunilor
europene, și asta doar în privința artei aceste putem fi
mândri.” 

În numărul 33, din 19/21 martie 1866, Dimitriu
Bolintineanu publică poezia “Scopul omului”, care
deschide acest număr. 

Numărul 12 din 19/31 martie 1867 se deschide cu
poezie semnată Dimitriu Bolintineanu “La o doamnă
română” ;

În numărul 15 din 9/21 aprilie 1867, rubrica “Literatura
și arte” se deschide cu următoarea informație: (a ieșit de
sub tipar) și se află la vânzare la librăria lui Georgiu
Ioanide din București” Călătorii în Asia Mică” de Dimitriu
Bolintineanu. Prețul un șfanț și jumătate.”

Numărul 16 din 16/28 aprilie 1867, publică la rubrica”
Literatura și arte” următoarele:” (”Revue contemporaine!”
din Paris) vorbind despre poeziile d-lui D. Bolintineanu
consemnează: ”am voi să chemăm asupra acestei cărți
interesul pre real ce merită. Nu este vorba aici de acele
vulgare culegeri de proză rimată care născu și murii într-o
zi., supunându-se astfel unei drepte ursite. Aceasta care are
inspirațiile unui poet, ce abia ne este străin nouă și care
fiind român, este pentru noi un frate întâi născut înaintea
anticei Rome, marea noastră strămoașă. Traducându-se el
însuși ne dă un bogat și suav „sepetu” de poezii stropite cu
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parfumul orientului, laminate de luminile pătrunzătoare ale
civilizației occidentului. Rezultă din această unire a celor
două lumi ale cugetării omenești, aici contemplativă și colo
meditativă, o scriere plină de gust, din care nu culegi
altceva decât visări și melodii, filosoful, soldatul, patriotul
trăiesc și caută cu o voce sonoră și adâncă în aceste versuri
bine lovite unde ritmul este ca un răsunet din câmpurile de
bătălie, și unde strofa” înțesută” cu legenda, se aruncă ca
o ardere puternică către luminoasele speranțe ale lumii
modern.” 

Numărul 27 al revistei, publică în pagina 326 o notiță,
la rubrica „Literatură și arte“: ”(Publicație poetică) La
București au apărut broșura I și II, pe mai și iunie, din
marea publicație poetică” Traianada” a laureatului Dimitriu
Bolintineanu. Această publicație nu se vinde în parte în
broșură, ci se dă numai abonaților.” 
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IOSIF VULCAN, DESCRIEREA CĂLĂTORIEI
PE DUNĂRE

“Mai toți călătorii debarcaseră la Giurgiu. Pe vapor
rămaseră numai puțini. Ne despărțim de noii noștri
cunoscuți și ne coborâm. Căpitanul ne strânse mâna la toți
și ne șopti petrecere bună.

La ieșire stăteau doi grăniceri români înarmați, trecurăm
printre  dânșii și sosirăm la vamă. Nimeni n-a cerut
pașaportul de la noi. 

Acolo așteptau trăsuri multe, câteva diligențe. Mai
înainte de toate, mă-ngrijii să capăt loc în diligență și
ocupându-mi unul mă-ntorsei la vamă.

Era interesant a vede scena petrecută acolo. Mai mulți
călători de la București reîntorcându-se din străinătate fură
întâmpinați, aici, de rudele lor. Bucuria strălucea pe toate
fețele. Sărutări, îmbrățișări vedeam în toate părțile. Apoi
urmau mii și mii de întrebări relative la cei de acasă. Ce
face tușica? E sănătos conu Dumitrache? Mai trăiește încă
moș Tănase? E la București madam Stravino? Și altele de-
astea.

Numai o damă, cam înaintată în etate, întreba în limba
franceză mai înainte de toate:

E sănătos Nero?
Nero era cățelușul ei.
Îmi-ntorsei privirea în altă parte. Nu departe de mine

doi oameni serioși care din Pesta până aicea vorbirăm prea
puțin se disputară grozav. Despre ce? Aveți nevoie să vă
spun? Se înțelege de la sine, despre politică. În Țara
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Românească, dacă se întâlnesc doi bărbați undeva, încep
numaidecât a face politică.

E, bine, domnii mei, care pe drum nu vorbiră nimica,
relativ la politică, abia călcară pe pământul României
libere, îndată se și apucară la dispută.

Unul dintre ei era “roșu”, celălalt “alb”, dar ideile și
expresiile lor semănau mult una cu alta. Amândoi erau
violenți și vorbeau cu foc neastâmpărat. Nu voi cita
cuvintele lor. Mă tem că acelea vor avea un efect neplăcut
asupra dumneavoastră. Precum îmi făcură și mie o
impresie dureroasă.

Într-acestea ni se descărcară bagajele și se transportară
la vamă. Vameșul însă om bun, nu ne făcu mult necaz.

- Domnule, ai ceva în cufăr? ne întrebă el și ne lăsă să
trecem mai departe. Asigurându-l că nu avem nimica.

Peste câteva minute plecarăm. Surugiul în costumul său
pitoresc se urcă pe cal, vizitiul ocupă loc lângă conductor.
Ambii ridicară biciul în aer și cei șase cai prinși la
diligență, zburau ca gândul.

Abia trecură zece minute și sosirăm în orașul Giurgiu
și aici, la cancelaria diligenței, ne oprim iarăși pentru a ne
scoate bilete la locurile deja ocupate. Proprietarul diligenței
e un neamț, nu vă mirați dar spunându-vă, că trecu mai
mult de o oară până ce la trei diligențe ne putu servi cu
bilete. Sărmanul neamț mai întâi ne scrise în protocol. Ne
întrebă cine suntem și numai după procedura aceasta, care
dură un pătrar de oră, puturăm căpăta biletele dorite.

Într-aceea aruncai o privire asupra orașului Giurgiu. Are
cam vreo zece mii de locuitori, între care se află și o
mulțime de bulgari, greci, etc. Vorbind despre frumusețea
orașului, trebuie să spunem din capătul locului, că ceea ce
se numește curățenia nu se prea găsește în orașul Giurgiu.
Dar nu e mirare.  Acest oraș a gemut timp îndelungat sub
jugul turcului, care nu-s renumiți de curățenia lor.  Cu toate
acestea Giurgiu e un oraș interesant. Situat la marginea
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României, chiar lângă Turcia, față cu Rusciuc, întrunește
în sine viață socială și comercială. Cultura și datinile ale
acestor două elemente.  Deosebit mă surprinde zgomotul
cel mare de pe stradă. O mulțime de băieți furnică în toate
părțile “îmbiind”  mărfurile lor, spre vânzare. Cei mai mulți
vindeau struguri cu niște boabe mari și lungi, care aici se
numesc „razachie“.

În fine, peste o oră plecarăm. Însoțitorii mei începură a
face politică. Dl Carpu ne asigură că peste cinci ani toți
românii vor fi de opinia domniei sale.

Să ne ferească Dumnezeu!
Acea trăsură a noastră înainta necontenit. Drumul ne

conducea printr-o vale frumoasă. Nicăieri nu se vedea vre-
un deal  sau munte. În stânga se făcea drumul de fier, care
în primăvară viitoare va deschide până la București.

Mă uitam cu plăcere la aceste locuri și inima-mi simțea
o bucurie nespusă călătorind pe pământul României.

Era după miază-zi la patru ore, când soirăm la un sat.
Acesta e satul Călugăreni, îmi spuseră însoțitorii mei,

și la auzul acestor cuvinte tot interiorul meu fu mișcat de
o simțire Dumnezeiască.

Satul Călugăreni e împărțit în două. Jumătate zace pe
un deal, iar cealaltă parte se extinde la vale. În mijlocul
satului curg două râuri împreunate aici, adică Neajlovul și
Câlniștea, în a căror unde cu ocazia renumitei bătălii Sinan
Pașa a făcut o baie silită.

În sat este o ospătărie unde trăsurile se opresc și călătorii
prânzesc. Eu însă prefer a vizita acesta vale, unde
șaisprezece mii de români, sub conducerea lui Mihai
Eroul, bătură două sute de mii de turci.

Ochii mi se desfătau pe un plai de voluptate, inima îmi
palpita de o simțire necunoscută până acum în inima mea,
cugetele mele coborau departe în o lume feerică și
picioarele îmi tremurau călcând pe acest pământ sacru.

În dreapta, lângă drum, un monument de piatră, o cruce
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înzestrată cu inscripții numeroase vestește nepoților gloria
strămoșilor în lupta din acest loc.

Cu pietate sfântă mă apropiai de acest loc și scoțându-
mi cărticica improvizai următoarele strofe:

“Columna falei noastre, arena luptei grele,
O vale majestoasă, ca mândrul paradis,
Pământ sfințit  cu sânge de bravii gintei mele,
Pășesc cu pietate pe sânul tău deschis!
Iar inima mea jună se-neacă de plăcere,
Căci ochii-mi vede în fine, ce atâta tot visai,
Iar mintea mea se-nalță de la Domnu cere:
O, Doamne a tot putințe, mai dă-mi un Mihai!

Aceasta-i valea aceea pe care odinioară
Strămoșii arătară în lume tuturora,
Că-s harnici și românii să-nvingă sau să moară,
Când inamicul vine s-atace țara lor,
Aceasta-i valea –n care Mihai cu-a sa oștire
Făcu să se-ngrozească Sultanul în serai,
Aici se crease a noastră nemurire, 
O, Doamne a tot putințe, mai dă-mi un Mihai!

Frumoasă fuse, Domne, acea zi glorioasă,
Și inima-mi se-nalță când cuget iar la ea,
Acea fu ziua-n care națiunea mea se scoase
Din lanțul servituții ce mulți o umiliră.
Frumoasă fuse, Doamne, acea zi-ncântătoare,
Când o revoc în minte mi-pare că-s în rai,
Și întreb: mai fi-va înc-o zi ca asta oare?
O, Doamne, a tot putințe, mai dă-mi un Mihai!

Mori Mihai Eroul, cu dânsul dimpreună,
Se stinse aspirarea, pieri un vis sublim.
Dar ce zisei acuma? Ideea cea străbună, 
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Ideea glorioasă și astăzi o nutrim.
Și trebuie odată să cadă cruda stâncă
Ce-mpiedică sosirea doritului nostru rai,
Un dulce brav și ager ne mai lipsește încă,
O, Doamne a tot putințe mai dă-mi un Mihai!

Fiind această improvizație rupsei câteva flori de lângă
monument și punându-le în cărticica mea. mă întorsei la
ospătărie.

Peste o jumătate de oră continuarăm călătoria noastră
tot pe șes. Sate nu prea văzurăm, abia trecurăm prin unul,

Seara pe la opt ore ajunserăm la niște vii. De unde
răsunau hore vesele, căci era chiar pe timpul culesului,
unele fete și neveste “mai petulante” veniră până la trăsură
noastră și ne întâmpinară cu cântece.

Peste un pătrar de oră sosirăm la București.
Iosf Vulcan
(“Familia” nr. 36 din 26/13 octombrie 1868)
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CAUZA MORȚII PROFESORULUI 
ARON PUMNUL

Toți iubitorii versului eminescian știu că prima poezie
scrisă, cunoscută a lui Mihai Eminescu este „La mormântul
lui Aron Pumnul”, profund impresionat de moartea
mentorului său.

Poezia a apărut în broşura „Lăcrimioarele învăţăceilor
gimnazişti din Cernăuţi ”La mormântul preaiubitului lor
profesor Aron Pumnul”  în anul 1866.

Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină,
Cu cipru verde-ncinge antịcă fruntea ta;
C-acuma din pleiada-ți auroasă și senină
Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină,
Se stinse-o dalbă stea!
Metalica, vibrânda a clopotelor jale
Vuiește în cadență și sună întristat;
Căci ah! geniul mare al deșteptării tale
Păși, se duse-acuma pe-a nemuririi cale
Și-n urmă-i ne-a lăsat!
Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt și mare,
Colo unde te-așteaptă toți îngerii în cor
Ce-ntoană tainic, dulce a sferelor cântare
Și-ți împletesc ghirlande, cununi mirositoare,
Cununi de albe flori!
Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare,
Te plânge-n tânguire și locul tău natal;
Căci umbra ta măreață în falnica-i zburare
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O urmă-ncet cu ochiul în tristă lăcrimare
Ce-i simț național!
Urmeze încă-n cale-ți și lacrima duioasă,
Ce junii toți o varsă pe trist mormântul tău,
Urmeze-ți ea prin zboru-ți în cânturi tânguioase,
În cânturi răsunânde, suspine-armonioase,
Colo, în Eliseu!... 

Aron Pumnul, născut în 1818 la Cuciulata, localitate
situată între oraşele Făgăraş şi Rupea, din judeţul Braşov,
moare la 12 ianuarie 1866.

Știut este și faptul că în casele distinsului profesor, de
la Cernăuți, Mihai Eminescu, a stat,în gazdă, alături de alți
colegi de gimnaziu, ca și frații lui mai mari.

„La Cernăuţi Mihai trase la început la bunul Aron
Pumnul, bolnav pe moarte acum, şi se aşeză acolo ca
bibliotecar. Pumnu avea case proprii, mai spre marginea
oraşului. Într-o curte cu portiţă de lemn înecată în verdeaţă,
se aflau o casă mai mare cu cerdac, pe dreapta, unde locuia
Pumnul şi alta mai joasă, unde locuiau şcolarii ţinuţi în
gazdă şi se adăpostea aşa zisa bibliotecă a gimnaziştilor
români.”, menționează George Călinescu în  Istoria
literaturii române de la origini până în prezent).

Studii și consemnări 63

Casa, de la Cernăuți, a lui Aron Pumnul



Cauza morții lui Aron Pumnul este mai puțin cunoscută.
Unele informații le aflăm din corespondența pe care
profesorul o are cu Paul Bănuțiu, fost subjude în Cohalm,
vechea denumire a localității Rupea.

Corespondența este menționată de Aurel C Domșa într-
o prezentare a vieții și activității Lui Aron Pumnul,
publicată în prima pagină a revistei “  Familia ‚ ” numărul
29, din 16/28 iulie 1889.

“Eu mă aflu tot bolnav de cinci ani de zile. Coardele
inimii, zic doctorii că s-ar fi învârtoșat, doctorii și
doctoriile mi-au înghițit și îmi înghit încă tot ce am, cât
am rămas la sapă de lemn....” 

Scrisoarea a fost trimisă din Cernăuți, și este datată 23
martie 1863.
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MIHAI EMINESCU A CUNOSCUT
CREAȚIA POPULARĂ DIN ZONA

VLAȘCA

Într-unul din popasurile pe care Mihai Eminescu le face
la Giurgiu,iubitor al creației populare, a putut cunoaște
unele cântece din bogata vatră folclorică Vlașca. Poate un
rapsod i-a oferit prilejul de a cunoaște un frumos cântec
în care apar numele a două așezări vlășcene – Răsuceni
și Strâmbeni. Alegerea fiind determinată nu neapărat de
rimă. față de care Mihai Eminescu avea o mare
rigurozitate.

Textul cântecului se află în caietul anonim, din
manuscrisul 2260, f.315-327, pe care îl transcriem integral 

Frunză verde de chiperi,
Barbule din Răsuceni
Ce cați la noi la Strâmbeni,
Ce cați Barbule la noi
Ori nu-s fete pe la voi?
Ba sunt multe, dar sunt mici
Nu sunt încă de voinici,
Cu mici n-am ce vorbi
Nici nu pot a mă iubi.
Vine Barbu de la plug
Cu douăsprezece boi la jug.
Cu trupul plin de asud
Și cămașa numai lut,
Dușmanii drumul îi pândesc
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Și în drum îl întâlnesc
Să uit la-l-doisprezece boi
Și-și aleg dinr-înșii doi
Barbu boii a-ș-scăpa
Voinicește se lupta
Dar dușmanii c-un ciomag
Dând, capu Barbului sparg
La casa cu trestioare
Zace un voinic să moară
Nu știu zace, ori ce face
Că gurița nu-i mai tace
Nici la umbră, nici la soare
Nici la cap cu pernișoare
Bate zi și bate noapte
Numai cu venin de moarte.
Nu se poate pune la îndoială că localitatea Răsuceni,

prezentată în cântec, nu ar fi din ținutul vlășcean.
Consultând Noimenclatura poștală a localităților din
Romania, am putut constata că în țara noastră există doar
o așezare cu numele de Răsuceni, cea din județul Giurgiu,
constituită din Răsucenii de Jos și Răsucenii de Sus. Acum
comuna Răsuceni are în componență patru sate –
Răsuceni, Carapancea, Cucuruzu și Satul Nou.

Cealaltă localitate, Strâmbeni, se află în județul Argeș,
nu departe de Răsuceni. Cândva a aparținut, ca și
Răsuceni, de județul Teleorman.

Și o analiză atentă a lexicului are menirea să confirme
că acest cântec aparține graiului vlășcean- forma
populară a prezentului verbului a căuta fiind cați,
substantive nearticulate – trupu, drumu și capu,
regionalismul – ciomag,pentru a enumera doar câteva.

Caietul anonim în care sunt incluse aceste versuri
populare figurează ca un manuscris de sine stătător, e
confecționat din hârtie subțire, de mărime 28 cm x 22 cm,
scris cu o grafie caligrafică.
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Caietul anonim a fost semnalat, publicat și studiat
pentru întâia oară de D. Murărașu în ediția sa.

Dacă ar fi să pornim de la faptul că unele texte din
Caietul anonim sunt folosite de Mihai Eminescu în
manuscrisele vieneze, se presupune că datează din a doua
jumătate a anului 1869, în răstimpul dintre 16/30 iunie
când, membru al Societății Orientul, Eminescu primește
însărcinarea să adune folclor din Moldova, și începutul
toamnei care  îl află  plecat la studii la Viena. El poate fi
însă tot așa de bine și din epoca revizoratului și chiar mai
târziu. Viitorul va decide.

Mihai Eminescu nota într-una din însemnările sale,
rămase, ca atâta altele, în vraful necertcet  încă de
manuscrise -

“Iubesc acest popor bun, blând, omenos,pe spatele
căruia diplomați croiesc cărți ți răzbele, zugrăvesc
împărații despre cari lui nici prin gând nu-i trece, iubesc
acest popor, care nu servește decât de catolici tuturor
acelora ce se înalță la putere – popor minunat” ( Manuscris
2257, f.65 )

(Fragment din volumul Eminescu și Giurgiu )
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CASA LUI ARON PUMNUL, DE LA CERNĂUȚI

La începutul lunii septembrie 1918, am avut bucuria, ca
într-o delegație a consilierilor locali din municipiul
Giurgiu, să-mi îndeplinesc un mare vis, acela de a păși în
curtea casei strălucitului profesor Aron Pumnul, la
Cernăuți, acolo unde Mihai Eminescu s-a apropiat, pentru
eternitate, de limba și literatura română.

Am avut marea șansă, de a fi alături de noi un excelent
ghid, Dragoș Olaru, un mare Român, pentru care bucuria
de a vorbi unor confrați, îi înflăcăra vorbirea, dorind a ne
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oferi, într-un timp scurt, numeroase informații. 
Eram pe strada Aron Pumnul, la numărul 19, dincolo de

gard, fiindcă poarta era zăvorâtă.
“Aron Pumnul era profesor de limba și literatura

română la Gimnaziul german din Cernăuți. Și-a procurat
această casă, nu sunt sigur că a construit-o el, sau a fost
cumpărată. Și a trăit cu Catinca, cu soția lui, până în 1866,
până la 12/24 ianuarie, când a plecat la ceruri. De ce este
important, fiindcă a fost un mare patriot acest Om, Aron
Pumnul. A venit pe jos, direct de la Blaj, nouă chiar ne
place să spunem, direct de pe Câmpia Libertății, și a ajuns
la Cernăuți. Pe drum se îmbolnăvește de tifos, o săptămână
a dormit sub un gard, mânca pere care cădeau din părul de
alături, și-a revenit și a ajuns la Cernăuți. Ajuns la podul
turcesc și s-a așezat sub o tufă să se odihnească, Pe pod a
trecut Iracle Porumbescu și l-a recunoscut. Se cunoscuseră
la București.

-Tu ești Arone, acolo?
Și Aron îi răspunde:
-Da, dragă Ieracle. Uite, am ajuns la Cernăuți.
Ieracle  l-a dus în casa ospitalieră a Hurmuzăcheștilor,

ca după aceia să fie șeful catedrei și să fie acela care l-a
învățat pe marele nostru poet, Mihai Eminescu. Mihai
Eminescu a trăit, aici,  în această casă, de fapt era o casă
alăturea, vis-a-vis, o casă în formă de G rusesc, așa era
făcută această casă, în această curte, care ținea de curtea
lui Aron Pumnul, în care profesorul avea o bibliotecă,
biblioteca gimnaziștilor din Cernăuți. înființată de Aron
Pumnul, dar care au adunat mai multe persoane cărți pentru
această bibliotecă, iar în sălile libere mai ținea și elevi în
gazdă. Aici au fost în gazdă și frații mai mari ai lui
Eminescu, fiindcă așa a vrut soarta, sau așa a vrut
Gheorghe Eminovici, spun specialiștii, ca toți fii lui să
studieze la școlile germane din Cernăuți. Astfel, în 1858,
ajunge aici și Mihăiță, mai întâi ca să studieze la Școala
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primară, clasa a III-a și a IV-a, la așa renumitul “National
- Hauptschulle” și a fost dat în gazdă, chiar aici la Aron
Pumnu, atunci în ’58. Însă aici mai erau deja, în gazdă, și
Nicolae. Iorgu și Ilie, dacă nu mă înșel, trei frați ai lui
Eminescu și nu prea se înțelegeau. Cei mai mari îl mai
ciondăneau pe Eminescu, el s-a plâns lui Gheorghe
Eminovici și atunci Gheorghe a fost nevoit să-l ducă la
casa birjarului Nicolai Țirțec. Însă, Eminescu a revenit prin
’62 - ’63, când frații terminaseră studiile, și el a revenit la
casa lui Aron Pumnul, aici fiind, alături de el, până când
acesta și-a dat obștescul sfârșit. Camera în care trăia Aron
Pumnul era aceasta din răsărit, era camera cea mai mare,
aici a trăit Eminescu, alături chiar de iubitul lui profesor,
fiindcă el a fost mereu alături de dânsul, deși, în casa de
alături trăiau ceilalți elevi gimnaziști. Atunci, în iarna lui
1866 Eminescu scrie și prima poezie pe care o publică 
într-o broșură, apărută peste câteva săptămâni,
“Lăcrămioarele învățăceilor la mormântul preaiubitului lor
profesorul Aron Pumnul”, așa era intitulată, și a treia
poezie era a lui Mihai Eminescu. Tot aici, la Cernăuți,
Mihai scrie și primele poezii pe care le publică la revista
lui Iosif Vulcan, la ”Familia“, de aici, fiindcă el a mai stat
până în vara lui 1866, deci ar fi spus ”Dacă a murit Aron
Pumnul, nu am ce căuta la Cernăuți”, dar a mai stat fiindcă
a purtat corespondență cu Iosif Vulcan, publică primele
sale poezii,  scrise aici la Cernăuți, deci debutul lui Mihai
Eminescu este din Cernăuți,în broșura din Cernăuți”
Lăcrămioarele învățăceilor“, debutul și-l face, trimițând
poeziile, de aici de la Cernăuți.

Dacă aveți întrebări, vă rog, să mi le puneți, eu o să
încerc să vă răspund… (O voce) ….Pomârla…., dar este
corectat... Dumbrăveni”,

La Dumbrăveni a fost dezvelit primul bust a lui
Eminescu acolo, era din familia domnitorului această
comună, Dumbrăveni, cu care avem o bună legătură...
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Vreau să vă spun care este istoria acestei case. Aici, au
trăit trei, inițial au fost patru. locatari, după război. Strada
s-a numit “Sedov“, un ofițer rus. Din 1989, noi am declarat
că ne dorim această casă, să facem un muzeu” Mihai
Eminescu - Aron Pumnul“. Autoritățile tot au tras de timp,
până ce, treptat, treptat, au eliberat casa găsind alte
apartamente pentru acești locatari. Deja de șase ani, mai
bine, casa este liberă. Însă nu avem bani pentru renovarea
ei, trebuiesc bani mulți... A fost rugat să precizeze la ce se
referă când folosește pronumele ”noi”. Vorbesc despre
Comunitatea românilor din Cernăuți, dar, în primul rând.
Este vorba de Societatea “Mihai Eminescu”, cea mai
importantă Societate, care s-a proclamat continuatoarea și
urmașa Societății, înființate aici la Cernăuți, în 1862
“Societatea pentru cultură și literatură română în Bucovina
“al cărui președinte este domnul Vasile Bâcu, care a fost
la cină, la noi.

Am rugat să ne spună unde se afla „toloaca” unde
Eminescu juca fotbal.

Aici, la vreo 100 de metri, fiindcă lui Eminescu îi
plăcea. și în genere toți gimnaziștii se adunau pe așa numita
„toloacă Pulbertum, adică era mult praf acolo. Dar era un
loc drept, era un loc viran și ei jucau mingea. Câte odată,
ieșea acolo și Aron Pumnul și juca mingea cu împreună cu
elevii și mai încercau și unele bătăi între gimnaziști și
ucenicii, care erau la școlile profesionale tehnice din oraș,
și între ei era o luptă dârză și gimnaziștii țineau bâtele cu
care se băteau în casa lui Ștefaneli, a lui Tudor Ștefaneli,
fiindcă el trăia pe această stradă. Și când se începea  bătaia,
alergau toți gimnaziștii la Ștefaneli acasă, luau bâtele și.
atunci, ucenicii erau fugăriți de pe acest „pulbertum“, era
o bătaie și pentru acest teren de joc.

Ghidul a fost întrebat de un cunoscător, dacă în această
casă a lui Aron Pumnul a locuit și poetul Vasile Bumbac,
un apropiat al lui Eminescu.
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Aici, la Cernăuți, Mihai Eminescu și-a făcut niște
prieteni pe care i-a avut toată viața. Mă gândesc, în primul
rând, la Tudor Ștefaneli, al doilea este Alexandru Chibici
Râvneanu, cel care a stat până în ultimul moment alături
de el, mai ales acolo la București, când a fost lovit, acolo
la Spitalul de nebuni, Vasile Bumbac, de la Costâna, Ioniță
Bumbac. Schimbarea numelui de la Eminovici la
Eminescu a făcut-o Iosif Vulcan, Eminescu a acceptat,
chiar la următoarea scriere a semnat.

Vreau să vă spun despre acest bust, este opera
sculptorului bucureștean Virgil Guguianu, a murit doi ani
în urmă. Bustul a fost dus, mai întâi, la Uniunea Scriitorilor
de la Chișinău, fiindcă nu putea veni direct în Ucraina, și
împreună cu Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Matei și un
grup mare de la București, printre care s-a aflat și cel care
ne-a părăsit ieri, Virgil Crăciun, un bun prieten al
cernăuțenilor noștri, un cunoscut eminescolog, cel care a
fost președintele Congresului românilor de pretutindeni, a
fost și el atuncea, mi-aduc aminte, a fost și marele poet
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Ioan Alexandru și era așa o zi însorită, așa ca acum, când
a fost dezvelit. și numai când a fost trasă, a început o
ploaie, ne-a udat pe toți,până la piele.
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În timpul scurtei sale vieți, 
lui Mihai Eminescu i-au murit părinții, 

o soră și cinci frați

Când s-a  născut poetul Mihai Eminescu, la 15 ianuarie
1850, mama sa, Raluca, mai dăduse viață la patru băieți,
Șerban, Nicolae, Iorgu, Ilie și două fete Ruxandra și
Marghioala. 

Dintre aceștia mai trăiau cinci. Ruxandra, născută în
anul 1845, moare înainte de a împli vârsta de doi ani.

Cel mai mare copil al lui Gheorghe și Raluca
Eminovici,  Șerban, avea 9 ani. Următorul, Nicolae, avea
7 ani, Iorgu, 6 ani, iar Ilie, 4 ani. Sora sa, Marghioala
(Maria) avea 2 ani.

După Mihai, se mai nasc două surori. La doi ani, Aglaia
și după alți doi ani, Harieta. Urmează Matei și, ultimul
născut, Vasile, care nu trăiește decât un an și jumătate.

Mai rămân în viață, trei fete și șase băieți, cu vârste
apropiate. Mihai era cel mai atașat de fratele său Ilie, cu
care se juca și făcea plimbări prin împrejurimile Ipoteștilor.

Pe când Mihai abia împlinise cinci ani, o mare durere
se abate asupra familiei Eminovici. Moare sora sa
Marghioala, la doar 7 ani. Este, pentru micul Mihai, doar
începutul unui șir de despărțiri de frații săi și de surorile
sale. Peste doar trei ani, moare, când avea doar un an și
jumătate, ultimul născut, Vasile. Apoi, după cinci ani, pe
când Mihai avea 13 ani, moare Ilie, la 17 ani, care studia
medicina. Urmează 10 ani de liniște aparentă. Pe când avea
23 de ani, Mihai mai pierde un frate. Pe Iorgu, care
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îmbrățișase cariera militară, la vârsta de 29 de ani. Anul
următor, 1874 moare primul copil născut al familiei
Eminovici, Șerban, la 33 de ani, care a studiat medicina.

Peste doi ani, grav bolnavă, moare, la vârsta de 60 de
ani, mama sa, Raluca, care îngropase șase copii ai săi.

Tatăl, Gheorghe Eminovici, moare la vârsta de 72 de
ani, la opt ani după soția sa, în anul 1886.

La puțin timp după moartea tatălui, se sinucide cel
de-al doilea născut, al familiei Eminovici, Nicolae, la
vârsta de 41 de ani.

Ce destine tragice, ce momente triste i-au fost date să
trăiască Poetului, mai ales în ultimii săi ani de viață, fiind
și grav bolnav. Din cei unsprezece copii ai lui Gheorghe
și Raluca Eminovici, în anul 1889, când moare și Mihai,
mai trăiau doar trei,  două surori  (Hanrieta și Aglaia ) și
un frate ( Matei). Și, după cum consemnează presa vremii,
nici surorile, nici fratele nu participă la înmormântarea
lui Mihai. El își îngropase: o soră. cinci frați și părinții.
Opt înmormântări în cei 39 de ani pe care i-a trăit.

La numai câteva luni, după moartea lui Mihai, se stinge
din viață și buna sa soră, Hanrieta.

Mormântul lui Mihai Eminescu se află în Cimitirul
Șerban Vodă - Bellu din București, la figura 9 (Scriitori),
între mormintele lui Mihail Sadoveanu și Traian
Săvulescu.[1]

Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei. Pe
cruce este un basorelief și, mai jos, are drept epitaf o strofă
din „Nu voi mormânt bogat”: 

„Reverse dulci scântei
Atotștiutoarea,
Deasupra-mi crengi de tei
Să-și scuture floarea.
Ne mai fiind pribeag
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De-atunci înainte
Aduceri aminte
M-or troieni cu

drag” .
Efigia

mormântului,
precum și gravarea
strofelor
eminesciene sunt
opera sculptorului
Ion Georgescu
(1856-1898). Placa a
fost turnată în Paris,
la foarte puțin timp
după moartea
poetului.

Mormântul este înscris în Lista monumentelor istorice
2010 din Municipiul București (cod LMI B-IV-m-A-
20118.046).
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Revista” FAMILIA“, 
în care MIHAI EMINESCU debutează,

dedică un număr trecerii sale în eternitate

Numărul 26, anul XXV, din 25 iunie/7 iulie 1889 al
revistei” Familia“. proprietar, redactor  răspunzător și
editor Iosif Vulcan, este cernit.

Se deschide cu un portret al lui Eminescu, într-un
chenar negru, menționându-se: 1849 – 1889. 

Sunt republicate, apoi, cele 12 poezii ale lui Eminescu,
apărute pentru prima dată în paginile revistei „Familia“:

“De-aș avea” (“Familia“, 1866, nr.6). ”O călărie în zori”
(“Familia“, 1866, nr.14),” Din străinătate” (“Familia“,
1866 nr. 21), ”La Bucovina” (“Familia“, 1866, nr.25),”
Speranța” (“Familia“, 1866, nr.29),” Mistere nopții”
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(“Familia“, 1866, nr. 34, ”Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie” (“Familia“, 1867, nr.25), ”La o artistă”
(“Familia“, 1868, nr. 29).” Amorul unei marmure”
(“Familia“, 1868. nr.33 ),

“Junii corupți” (“Familia”, 1869, nr.4 ), ” Amicului F.I.”
(“Familia“, 1869. nr.13).

Urmează un” Epilog la primele poezii ale lui
Eminescu”, semnat de Iosif Vulcan.

„Ca să cunoaștem
deplin pe un mare
poet, nu este de ajuns
să-l studiem numai în
culmea gloriei  sale,
când talentul său
strălucește mai
admirabil, ci trebuie
să coborâm la
începutul carierei
sale, la primele-i
încercări literare ca
astfel să putem
constata de unde a
pornit, cum s-a
dezvoltat și unde a
ajuns și pe temeiul
acestora în cele din urmă să-i putem face portretul literar.

Ca nici un poet al nostru, astfel nici Eminescu n-a fost
încă studiat.  Nu posedăm nici o lucrare care să se ocupe
anume de dânsul înfățoșându-l prin o analiză critică, cum
se face asta în alte literaturi. Tot ce avem se reduce la niște
indicații generale, de care nici tinerii noștri, nici publicul
cititor nu poate să uzeze mult. Însuși dl Maiorescu, care a
publicat prima culegere de poezii a lui Eminescu, se
mulțumește a zice numai atâta în prefața volumului că
acest autor  “a fost înzestrat cu darul de a întrupa adânca
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sa simțire și cele mai înalte gânduri într-o frumusețe de
forme, sub al căror forme limba română pare a primi o
nouă viață.” 

Ar face un mare serviciu literaturii acela, care ar veni
cu o lucrare cât de voluminoasă, în care să studieze pe
Eminescu din fir a păr, arătând și explicând toate
frumusețile lui, relevându-le drept modele ca fond și
formă, ca idei și compoziție, ca tărie și gingășie, ca
armonie și plasticitate.

Însă ca să se poată face o astfel de lucrare, trebuie să
avem întâi o ediție completă  a scrierilor lui Eminescu. Nu
ne îndoim că, conducătorii actuali ai literaturii noastre vor
îngriji ca această culegere să apară cât de curând. Voind a
contribui la această lucrare, reproduserăm pe paginile
antecedente toate cele dintâi poezii ale nemuritorului
decedat, care întâi s-au publicat în „Familia”, în câțiva ani,
dar pentru mulți nu sunt accesibile.

Mi-aduc și acum bine aminte cum într-o dimineață de
februarie a din 1866 primii o scrisoare din Bucovina. În
care un tânăr - după cum scria - de 16 ani îmi trimitea niște
încercări literare. Era tânărul  Mihail Eminovici. Armonia
versurilor și  figurile plastice, considerând starea noastră
literară de atunci și îndeosebi etatea tânără a autorului mă
frapară și deschisei cu plăcere coloanele foii mele acestui
nou talent și viitor poet.

În etuziasmul meu, grăbii să prezint în numărul cel mai
aproape publicului cititor pe Eminescu, cu următoarea notă
redacțională:” Cu bucurie deschidem coloanele foii noastre
acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale încercări
poetice trimise nouă ne-a surprins plăcut“.  În același an
și-n cei trei următori, cititorii” Familiei” avură apoi ocazia
a cunoaște mai lămurit lira noului talent. El a publicat
succesiv atunci douăsprezece lucrări poetice. Acelea le
reproducem în numărul acesta.

De atunci a trecut un timp îndelung. Junele de 16 ani s-
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a tot urcat, a devenit un luceafăr al literaturii noastre, care
a dat o direcție nouă poeziei române ș-apoi a dispărut ca
un meteor în abisul veșniciei... 

Ș-acum, când l-am pierdut pentru totdeauna, întocmai
cum adunăm suvenirurile unui mort scump și cum acelea
toate ne par mai prețioase: astfel și primele lui poezii au o
valoare mai mare pentru toți iubitorii de literatură română.

Aceste inspirații juvenile au pentru noi un farmec
deosebit și desigur nu va fi nimeni care să nu le citească
cu nesaț până la sfârșit. Căci este foarte interesant a vedea,
cum a început acela care a sfârșit atât de impozant!.....” 

Apoi, marele om de cultură, publicist și scriitor, editor
și membru al Academiei Române, Iosif Vulcan
(31.03.1841 – 8.09.1907), care l-a descoperit și promovat
pe Mihai Eminescu, face unele inspirate și competente
comentarii despre poeziile publicate.

„Dacă citim aceste încercări, primim convingerea că
talentul lui Eminescu ș-a marcat încă de atunci caracterul.
Din ele străbate preludiul unui țipăt de durere
nevindecabilă și pare că simțim adierea unei melancolii ce
trece-n pesimism…..

Citind aceste poezii încă o concluzie ne mai putem
faceți anume aceea că Eminescu prin fiecare din ele a
înaintat câte un pas așa zicând înaintea ochilor noștri și pe
când în cele dintâi îl vedem existând pe ce cărare să apuce
și luptând chiar cu limba, în cele din urmă ne apare cu
caracterul bine definit, maestru al artei, stăpân pe limbă și
versificație. Dacă nu toate, dar cel puțin cele din urmă pot
să cuprindă loc de-alăturea cu cele mai frumoase creații
poetice ale lui. Ele sunt zorile unui soare strălucit.

Ex, ungve leonem!” (lat. după gheară – recunoști - leul
Opera unui mare creator poate fi cunoscută după o singură
trăsătură – n.a.)

Se publică, apoi, o scurtă notă biografică a lui Mihai
Eminescu și poezia” Mai am un singur dor” .
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Urmează un chenar negru, în care este scris simplu:
Eminescu a murit!, constituind titlu unui amplu material,
care prezintă ultimele clipe trăite de Eminescu, care se
cuvine a fi reprodus integral, prin amplele și ineditele
informații prezentate:

“Națiunea mea îmbracă doliu!... Literatura noastră
jelește!... Poezia română plânge!...

Vi s-a dărmat o columnă, vi s-a stins un luceafăr, vi s-a
răpit o podoabă….

Genialul poet Mihai Eminescu a încetat din viață.
Nu ne-a venit neașteptată știrea aceasta, căci de timp

îndelung cu palpitările inimii petreceam agonia poetului și
cu răsuflarea oprită citeam orice informație despre 
boala-i incurabilă: cu toate acestea acum, după ce
catastrofa cumplită a izbucnit, un fior ne cuprinde și o jale
adâncă ne stoarce lacrimi din ochi..

A avut și el soarta celor mulți poeți mari. A făcut gloria
națiunii sale, dar a fost și a rămas sărac, a trăit luptându-se
cu lipsuri materiale și a murit în mizerie...

Geniul lui nemuritor s-a stins într-un spital, într-o
cameră obscură părăsit de toți, fără să vină cineva a-i da
cele din urmă mângâieri în starea-i nenorocită, fără să aibă
un prieten  care să-i șină lumina, când marele său spirit
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avea să părăsească corpul-lut, fără să se găsească o mână
care să-i închidă pleoapele amorțite pentru totdeauna...

Dar după moarte s-a făcut paradă. Înmormântarea i-a
fost strălucită. La mormântul lui s-au ținut cuvântări.
Guvern și societate, presă și oameni de litere i-au adus
onorurile. Lui Bolintineanu și altora  nici măcar atâta nu li
s-a făcut. Ce-i drept, nici în numele Academiei, nici al
Ateneului, nici al poeziei române nu s-a rostit niciun
discurs, dar totuși s-a făcut ceva care ne îndeamnă a crede,
că și noi românii începem să ne stimăm bărbații cel puțin
după moartea lor.

În doliul general “Familia” încă își are partea sa. Căci,
după cum se știe, noi am introdus pe Eminescu în literatură
și tot la noi s-a reîntors în culmea gloriei sale, cu 7 din cele
de pe urmă și mai admirabile poezii lirice ale sale. Aici 
i-a fost leagănul și mormântul. De aceea consacrăm întreg
numărul nostru de acum memoriei sale neuitate.

Îndeosebi am ținut să reproducem cu această ocazie
primele încercări poetice ale lui Eminescu scrise cele dintâi
în etate de 16 ani, pe care puțini le cunosc, căci nu se află
în colecția publicată la București. Prin asta, totodată,
credem a răspunde la o dorință care ni s-a manifestat într-
un cerc literar astă primăvară, pe când redactorul nostru
petrecuse la București. Este datoria noastră a tuturora 
s-adunăm tot ce a scris Eminescu, fără aceste lucrări,
volumul său n-ar fi complet, nu l-am cunoaște deplin.

În cele următoare, punem sub ochii cititorilor noștri
informațiile relative la boala, moartea și înmormântarea
nefericitului nostru poet.

Boala lui datează de vreo patru ani. Atunci, după cum
scrisesem, el fu izbit de-o boală crudă și dus într-o casă de
sănătate în Viena. Toți îl credeau incurabil, însă știința făcu
minuni și-l redate literaturii române. Vindecat, el se retrase
la Iași, dar nu peste mult recăzând într-o criză nervoasă. Și
de astădată scăpă în aerul vinificator al unei mănăstiri din
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codri. Atunci se mută la București și părea că spiritual său
tulburat s-a vindecat cu totul. A și început să scrie. A tradus
o dramă, care s-a și prezentat direcției teatrului, a făcut și
alte lucrări literare. Dar nu peste mult, la începutul iernii
trecute, amicii lui observară  că facultatea cugetării lui s-a
tulburat din nou. Îl duseră în ospiciu și-n căutarea
doctorului Șuțiu din București.

Înainte cu câteva săptămâni aici l-a vizitat un amic, care
a publicat în” Naționalul” următoarele impresii:

“L-am văzut. Și fără voie mi-au venit în minte versurile
lui: Și prin gându-mi trece vântul,

Capu-mi arde pustiit,
Aspru, rece, sună cântul
Cel etern neisprăvit
……………………..
Unde-s șirurile clare din viața-mi să le spun?
Ah! Organele-s sfărmate și maestrul e nebun!

Cum m-a văzut. m-a recunoscut. Mi-a zis pe nume și
m-a îmbrățișat. Nenorocitul poet are, parcă clipe de
luciditate, care însă imediat dispar lăsând loc unei
incoerenței înspăimântătoare.

- Ah! Ia uită-te cum seamănă Pasteur cu Maiorescu!Și
tu semeni. îmi spune mie, cu Kant! Bietul Kant. Mare om!
Am învățat la el, la Heidelberg… Te rog să-mi aduci toate
volumele lui …Eu semăn cu Schiler și cu Faust a lui
Gothe. Am să mă sinucid! ….Așa a făcut și Hamlet!....
Mare om e Shakespeare! Ce tragedian!...Dar Kant!...Unde
mai găsești un  Kant!...A murit în 1885!... Am să mă duc
să-l văd la Heidelberg!...Am să vorbesc cu el!....Da, am să
mă sinucid și eu ca Hamlet!... Am să-mi prefac viața în
nimic și sângele în vin de Drăgășani!...Să mor!... Și  apoi...
cu vinul să mă vindec!.... Ce mare om e Kant!...

Cam acestea sunt cuvintele lui. Și iarăși fuma, zicând:
Țigara e cel mai bun iod!
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Și scrie, scrie mereu, fără întrerupere pe orice petec de
hârtie. Pomenește mereu de limba arabă, de limbile slave,
de limba sanscrită, toate însă fără nici un șir.

Apoi începe a recita versuri din Omer, din Horațiu, din
Virgiliu și în urmă spune cuvinte fără nici un înțeles, dar
cu un ritm perfect, cu voce cadențată, gravă,pătrunzătoare.

Și iarăși cade pe gânduri, mai mult rupe țigările decât
fumează, scrie, scrie necontenit litere fără nici un rost,
cuvinte care cea mai mare parte sunt: Kant, limba sanscrită,
limba arabă...”

Moartea

Cu 15 zile înaintea încetării lui din viață, scrie
“Românul”, doctorul Șuțu a început a se îngriji de
sănătatea luceafărului poeziei române, căci Eminescu
începe a merge din ce în ce mai rău.

Ieri, vineri (16/28 iunie) dimineața el ceru să i se dea
un pahar cu lapte și care să i se trimită doctorului Șuțu căci
vrea să vorbească cu el. Era în momente de luciditate ;
doctorul întrebându-l cum se simte, Eminescu răspunse că
are dureri în tot corpul, care îi cășunează mult rău. Din
nenorocire.... aceste momente lucide n-au ținut mult, căci
după o jumătate de oră, bietul Eminescu începu din nou
să... aiureze.

Doctorul Șuțu căuta să-l liniștească și poetul se duse să
se culce.

Nu trecu nici o oră. Când doctorul Șuțu intră din nou la
el, de astă dată îl găsi întins... fără nici o suflare.

Eminescu murise.
Doctorul Șuțu făcu cunoscută această știre tuturor

prietenilor săi și membrilor consiliului de familie, ce s-a
constituit marțea trecută.

Corpul său a fost îndată transportat la o altă cameră a
ospiciului în apropierea biroului doctorului  Șuțu. Stătea
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întins pe un pat și era învelit cu un zăbranic.
Fața-i e foarte slăbită și are multe zgârieturi, care au

provenit din cauza mâncărimii ce suferea el.
“Democrația” scrie că joi  seara el se plânse de o durere

scurtă în piciorul drept. Bând un pahar de lapte, el se culcă
în pat pe la orele 11, ca să nu se mai trezească.

După părerea doctorilor, moartea a provenit din
apoplexie.

Autopsia. Creerii

În urma dorinței lui Titu Maiorescu, s-a procedat la
autopsia cadavrului lui Eminescu.

S-a constatat că creerii aveau o greutate de 1 400 grame.
Greutatea acesta este unică în felul ei, deoarece pe cât știm,
creerii marelui Schiller în stare normală abia întreceau cu
câteva grame. Corpul răposatului poet Eminescu se află și
astăzi depus la camera mortuară de la spitalul
Brâncovenesc, de unde a fost ridicat la orele 1 și a fost
depus în biserica” Sfântul Gheorghe-Nou” 

Domnii doctori Alexian și Șuțu împreună cu alți medici
au cerut  la orele 11 o nouă examinare a creierului ilustrului
răposat.

O parte din creier a fost dată în studierea doctorului
Babeș.

Înmormântarea

S-a făcut sâmbătă după amiază la 5 ore din biserica” Sf.
Gheorghe-nou”  unde corpul a fost adus în carul de morți
al spitalului Brâncovenesc.

Dricul, scrie... era simplu și tras numai de doi cai.
Lumea începuse a se aduna; pe la orele 4 și jumătate

erau deja... Erau prietenii săi, admiratorii săi, cunoscuți,
tot tineretul, care se înflăcăra.... pe nenorocitul și marele
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poet, într-un cuvânt erau de față acel strat al societății care
citește și care va citi pe Eminescu. Presa mai cu seamă și-
a făcut datoria pe deplin.

Stătea întins în mijlocul bisericii, pe un catafalc, era
acoperit de flori, de frunze și de ramuri, întocmai cum
dorea sărmanul poet.

Nu-mi trebuie flamuri,
Nu voi sicriu bogat,
Ci-mi împletiți un pat
Din tinere ramuri.
De abia se zărea afară din frunze și coroane, care îl

acopereau. Între altele am văzut următoarele, după cum îmi
aduc aminte: a Academiei Române, a Presei, a Societății
„Tinerimea Română“, a ziarului „Constituționalul”, a
ziarului „Naționalul“, a societății studenților universitari,
„Unirea“, a ziarului “Fântâna Blanduziei“, unde poetul
scrisese câte ceva în ultimul timp.

Am putut distinge printre asistenți pe: dl Mihail
Kogălniceanu, delegat din partea Academiei Române, dl
Titu Maiorescu. Fost ministru al instrucțiunii publice, amic
intim cu răposatul, dl. Lascăr Catargiu, președintele
consiliului de miniștri, dl. Teodor Rosetti, fost ministru-
președinte, dl. col Algiu, dl George Lahovary, secretarul
societății de geografie, dl. Ștefan Mihăilescu, fost secretar
general al ministerului instrucției și profesor, dl. A.Laurian,
profesor și amic intim cu poetul, dl. N. Mandrea, etc.

Dintre doamne am recunoscut pe dna Maiorescu, pe dna
Laurian și o mulțime de alte doamne, care au voit să
însoțească până la mormânt ultimele rămășițe ale poetului.

La orele 5 începe serviciul funebru. Bărcănescu, șeful
corului de la biserica” Domnița Bălașa“, Bărcănescu, unul
din cei mai buni prieteni ai defunctului, a venit însoțit de
corul său, la această înmormântare.

Și nu erau accente de ocazie ce le cântă Bărcănescu, și
nu era plătit Bărcănescu, se vedea de pe fața lui cât de mult
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suferea, pentru pierderea unui amic ca Eminescu.
Notele se înșirau din gura lui Bărcănescu, te-nduioșau

și făceau să-ți vină lacrimile fără voie.
Trec la altceva, mai prozaic în sine. Se știe că Eminescu

era ateu, se știe că poetul spunea în viață că “Religia e o
farsă inventată” și că “minciuni și fraze-i totul“, e bine
acelui care zicea ți credea astfel, aceluia I s-a făcut o
înmormântare religioasă, cu popi, cu lumânări și cu toate,
ca celui mai pravoslavnic creștin.

După ce se isprăvi serviciul religios, dl Gr. Ventura,
prim redactor al ziarului “Adevărul“, ținu o cuvântare
scurtă căutând a arăta meritele poetului; apoi cadavrul
poetului Eminescu fu ridicat de mai mulți prieteni ai săi și
dus pe umeri până la carul mortuar.

La orele 6 și jumătate, cortegiul porni. În urma lui
veneau mai întâi: d-nii Lascăr Catargiu. M. Kogălniceanu,
Maiorescu, dna Maiorescu, Th. Rosetti, Ștefan Mihăilescu,
Laurian etc; apoi veneau toți ziariștii și ceilalți prieteni ai
săi, la urmă un convoi lung de studenți universitari,
tinerimea de prin școlile secundare, precum și o mulțime
mare de alte persoane.

Cortegiul străbătu străzile: Sf. Gheorghe, Colțea,
bulevardul Academiei. Aici, în fața Universității, dl. A.
Laurian, în numele presei ținu un discurs bine simțit.

Terminând dl. Laurian, zise: “Să ne descoperim înaintea
lui Eminescu; căci el ca poet a fost un titan, iar ca ziarist
un atlet.” 

După ce isprăvi dl. Laurian, vorbi chiar lângă carul
funebru, din partea studenților universitari dl. Calmuchi,
student în litere; domnia sa și-a început cuvântarea cu
cuvintele poetului din” Mortua est“;

Făclie de veghe pe unezi morminte,
Un sunet de clopot în orele sfinte,
Un vis ce-și înmoaie aripa-n amar,
Astfel ai trecut de-al lumii hotar.
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Și terminând:
Poți zidi o lume-ntreagă, poți s-o sfarmi, orice ai spune,
Peste toate o lopată de țărână se depune.
După această cuvântare, cortegiul porni din nou, trecând

apoi prin calea Victoriei, strada Carol, alea Rahovei și
ajunse la cimitirul Șerban Vodă (Belu).

Ajuns la cimitir, patru elevi ai școlii normale de
institutori, îl luară pe umeri și-l duseră până la mormânt.

Aici, după ce religia își făcu ultima ei datorie, dl.
Neagoe, bun prieten cu Eminescu, rosti o cuvântare, care
stoarse lacrimile celor de față.

Se vorbește că prietenii  și adoratorii lui îi vor ridica un
monument: n-ar fi rău, ci din contră ar fi prea bine.

Dar până atunci
Al serii rece vânt,
Deasupra teiul sfânt
Își scutură creanga.
Și cum n-a fi pribeag
De acum înainte,
L-or troeni cu drag
Aduceri aminte.

Ministerul Instrucțiunii Publice, spune „Național“, se
însărcinase cu îndeplinirea ceremoniei înmormântării.
Desigur, că nimic n-ar fi fost cruțat pentru ca această
dureroasă și tristă însărcinare să se îndeplinească cu toată
pompa datorită luceafărului poeziei românești, dar
opunerea consiliului de familie - dealtminteri foarte
nimerită – la orice ceremonial luxos, a silit pe minister să
îndeplinească ceremonia într-un mod foarte simplu.

Spectacolul acestei ceremonii triste, deși simplu, era
grandioase, dar și modest, era impunător. Nu se putea alege
ceva mai potrivit  și mai conform întregii vieți a ilustrului
poet, decât executarea în mod demn, dar modest, a acestui
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act de înhumare.
În biserică, pe catafalc, fața mortului oferă o priveliște

înspăimântătoare, în urma mutilării ce i s-a adus după
autopsie. Pe când, înainte de autopsie avea o figură antică,
măreață, acum era de nerecunoscut. La capul său se zăreau
risipite printre verdeață, volumul lui de poezii, precum și
câteva ziare și reviste la care a colaborat. Tot jurul
catafalcului era acoperit cu coroane.” 

După acest valoros material, care prezintă detalii despre
Eminescu, se publică poezia” Raze de lună“, cu dedicația
“Lui“, scrisă de Veronica Micle, așa cum se menționează
în finalul stihurilor: „București, 16/28 iunie 1889”, pe care
o transcriem integral:

“Ce n-ar da un mort din groapă pentr-un răsărit de
lună!” 

Ai zis tu și eu atuncea, când pe-a dorului aripe,
Duși de-al iubirii farmec, - privind cerul împreună,
Noi visam eternitate în durata unei clipe.

“Ce n-ar da un mort din groapă pentru - o jerbă de rază“
Ce din lună se coboară și pământul îl atinge;
Să mai simtă înc-odată fruntea că i-o luminează
Și că-n pieptul său viața cu căldură se răsfrâge!

Sigur, noi credeam că dânsul ar schimba cu bucurie
A sa liniște eternă, pacea lui nestrămutată, 
Pentr-o rază de la lună, pentr-o dulce nebunie,
Pentru-o clipă de iubire din viața de-altădată.

Însă clipa de iubire zboară, sobră făr-de urmă
Și în locul ei amarul și pustiul ne rămâne;
Ah! și ca să porți povara unui chin ce nu se curmă,
Tu cu moartea ta în suflet te târăști de azi pe mâine.
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Dac-ar da un mort din groapă pentr-un răsărit de lună
A sa liniște eternă, eu aș da de voie bună
Toate razele din lună, toate razele din soare,
Să te pot uita pe tine, să simt sufletul că-mi moare.

Este publicată și poezia lui Al. Vlahuță „Lui Eminescu”,
din care transcriem doar prima strofă:

“Tot mai citesc măiastra-ți carte
Deși o știu pe dinafară,
Parcă urmând șirul de slove,
Ce-a tale gânduri semănară....” 
În numărul următor al revistei” Familia” (27 anul XXV,

din 2/14 iulie 1889), I.V (Iosif Vulcan) aduce ”noi
informații” despre înmormântarea lui Eminescu”:

A fost un luceafăr al poeziei române și a trăit în mizerie,
dar nu a venit moartea, i s-a făcut milă de suferințele lui și
i-a stins viața. E bine, cel puțin la înmormântare i s-au dat
toate onorurile cuviincioase?

Primele informații ne spuneau că înmormântarea i-a fost
strălucită. Așa o anunțarăm și noi la începutul necrologului
din numărul trecut, dar în momentul din urmă, unul din
corespondenții noștri de la București ne-a scris că n-ar
putea zice c-a fost lume multă. De-atunci aflarăm și din
alte ziare, că înmormântarea a fost simplă și că numărul
asistenților n-a fost tocmai mare. Un cerc de oameni de
litere, colegi și prieteni ai decedatului, câțiva miniștri, pe
al căror rug a jertfit poetul o bună parte din talentul său,
apoi tinerimea, iată întregul cortegiu funebru. Cetățenii din
capitala României: proprietari, comercianți și industriași
și-au continuat lucrul de toate zilele și n-au luat act de
moartea unui poet român, care singur a făcut mai mare
glorie țării sale decât ei toți.

În alte țări, când se îngroapă un poet mare, toată
națiunea resimte jalea adâncă, iar orașul unde se săvârșește

Emil TALIANU90



actul funebru îmbracă doliu, magistrat, barou, comerț și
industrie, toată viața publică și privată își sistează cursul
normal, toate clasele, corporațiuni și particulari, bărbați și
femei, tineri și bătrâni țin să-și facă datoria prezentându-
se la cortegiul funerar, flamuri negre animă toate casele și
bărbații de frunte se însărcinează cu discursurile de adio.
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DIMITRIE BOLINTINEANU 
Publicistica

Dacă despre poezia lui Dimitrie Bolintineanu se mai ştie
ceva, despre publicistica lui, care cuprinde numeroase
articole incluse în presa vremii, se cunoaşte mai puţin.

Numai truda neobositului cercetător al operei sale,
exegetul Teodor Vârgolici, a făcut ca articolele sale,
complet uitate şi neamintite de majoritatea studiilor şi
monografiilor consacrate scriitorului născut la Bolintin
Vale, să fie adunate într-un volum.

„Ea (publicistica – n.n.), menţionează Teodor Vârgolici,
merită însă cu prisosinţă a fi cunoscută întregind opera şi
personalitatea lui Dimitrie Bolintineanu cu un aspect
deosebit de important, ca şi inedit, care n-a fost niciodată
cercetat în ansamblul lui, cu profunzime. Este publicistica
unui scriitor patriot, militant consecvent al spiritului
idealurilor democratice şi progresiste ale vremii, implicat
plenar în frământările ţi evenimentele politico-ideologice
şi sociale din epoca revoluţiei de la 1848, a Unirii
Principatelor Române şi a celei de după detronarea lui
Alexandru Ioan Cuza, în urma complotului din 14
februarie 1866” (1

În acest studiu se fac sumare prezentări ale unor articole
apărute în câteva publicaţii dintre anii 1848 ţi 1870 la care
Dimitrie Bolintineanu a colaborat.   

“Dâmboviţa”, publicaţie săptămânală, politică şi
literară, apărută la Bucureşti, cu întreruperi, între 11
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octombrie 1858 şi martie 1865.  „Dâmboviţa”  îşi schimbă
titlul  în „Independenţa”  (25 octombrie - 29 noiembrie
1860  şi 13 aprilie 1861 – 1 ianuarie 1862), între 22
noiembrie 1862 şi 23 noiembrie 1863 devine
„Independenţa română”, după ce se mai chemase şi
„Uniunea română”  (15 februarie – 8 aprilie 1861).
Redactor a fost mai întâi Dimitrie Bolintineanu, apoi Radu
Ionescu şi alţii.

Apărută în focul luptei pentru unire, „Dâmboviţa”  îşi
propunea în „Programă”, “a sprijini naţia şi ideile
progresiste potrivit cu trebuinţele ţării” . Publicaţia a dus
o susținută campanie de lămurire a opiniei publice asupra
importanţei actului Unirii şi asupra libertăţilor democratice
care se cereau împlinite prin acest act. Majoritatea
articolelor cu caracter politic erau scrise de Dimitrie
Bolintineanu. El deţinea rubrica „Bucureşti”, căreia, de la
nr. 16 al revistei, i-a dat titlul de „Principatele Unite„.

În articolul „Condiţia Unirii Principatelor”, apărut în
numărul 17, anul I, din 6 decembrie 1858, al publicaţiei
„Dâmboviţa”, Dimitrie Bolintineanu menţiona că  „din
momentul acestei decizii (a Congresului de la Paris – n. a.),
Valahia şi Moldova sânt ţinute să simtă, să cugete, să agite
împreună, adică fiecare cugetând, simţind, agitând, să
cugete, să simtă, să agite având totdeauna în vedere
interesele sororei sale”.

Alegerea de deputaţi pentru adunarea care urma să
hotărască persoana domnitorului a preocupat pe Dimitrie
Bolintineanu încă din primul număr.

Menţionăm în acest sens articolele: „Conştiinţa
patriotică a alegătorului”, „Conştiinţa patriotică”,
“Profesiune de credinţă”  şi altele.

Se cerea lărgirea dreptului de vot şi libertatea tiparului.
„Libertatea cugetări, menţiona Dimitrie Bolintineanu în
articolul „Libertatea tiparului”, apărut în „Dâmboviţa”, an
I, nr. 24 din 31 decembrie 1858, este un drept ce naşte
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odată cu omul, ea este pentru spirit aceea ce este libertatea
de mişcare pentru corp, naţia şi legile aşezate de oameni
regulează cursul şi aşează limitele sale”.

Dimitrie Bolintineanu a anunţat ştirea alegerii lui Al. I.
Cuza ca domn al Moldovei şi a comentat-o cu entuziasm:

„D-lui Bolintineanu
Adunarea naţională a ales în unanimitate domn pe

colonelul Alexandru Cuza.
Kogălniceanu „
Este începutul articolului „Depeşă telegrafică”, publicat

în „Dâmboviţa”, an I, nr. 26 din 7 ianuarie 1859. Când
Al.I.Cuza este ales domn şi în Ţara Românească,
Bolintineanu scrie articolul “O pagină frumoasă în istoria
ţării” .

Credincios idealului unionist şi principiilor formulate
în paginile propriei sale gazete, scriitorul îşi face un titlu
de cinste din a publica, nu numai cu titlu informativ, dar
pentru esenţa şi însemnătatea lor, acte şi documente
oficiale care consfinţeau alegerea lui Cuza ca domn al
Moldovei şi Tării Româneşti. Publicaţia „Dâmboviţa”, a
fost prin articolele semnate de Dimitrie Bolintineanu,
alături de domnitor în toate reformele întreprinse de acesta:
reorganizarea armatei, secularizarea proprietăţilor
aparţinând mănăstirilor închinate, împroprietărirea
ţăranilor.

Un alt periodic al timpului, la care Dimitrie
Bolintineanu a colaborat a fost „Trompeta Carpaţilor”,
gazetă politică şi literară care a apărut la Bucureşti, de două
şi de trei ori pe săptămână, între 1 martie 1865 şi 18
ianuarie 1877. Continuând „Buciumul”, pe care autorităţile
îl suspendă la sfârşitul anului 1864, în urma criticilor aduse
lui M. Kogălniceanu, noul periodic îi aparţine, de
asemenea lui Cezar Bolliac. Redactori au fost N.
Bassarabescu, apoi Th. Augustin. În mai 1867, redacţia a
fost asigurată de Dimitrie Bolintineanu, care semna
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Cosmat. Poetul a colaborat cu articole de atitudine socială.
“  Probleme sociale”, apărut fără titlu în nr. 452, anul I,

din 20 septembrie 1866, semnat Dim. Bolintineanu, la
rubrica „Corespondenţă part. A Trompetei”. În acest
articol, Dimitrie Bolintineanu  menţiona că din cauza
opoziţiei camerei, dominată de monstruoasa coaliţie,
guvernele se schimbau des, se crea instabilitate şi haos
politic, se îngreuna înfăptuirea şi aplicarea reformelor,
„Orice nou ministri venea – spune Dimitrie Bolintineanu
– strica ceea ce făcuse bine sau rău predecesorul său,
lăsând a desface mai târziu următorul său ceea ce făcuse
el ; astfel că toată reacţia guvernelor nu mai era decât o
luptă în care miniştrii care veneau stricau ceea ce făceau
miniştrii care se duceau! Guvernul, nemaiavând principii,
nu găsea nici un ajutor în opinia publică”.

Un alt articol „Depravaţiunea”, apărut în nr. 538, anul
V, din  3/15 august 1867, semnat Cosmat, Vorbind de
depravaţiunea publică, Dimitrie Bolintineanu menţionează
că “ea se manifestă mai întâi în clasa aceea care are
funcţiunile şi demnităţile. Această clasă păru ca un bătrân
cioctisit. Cei cari o compuneau schimbau datoriele lor
pentru interesele lor, ca să ajungă mai repede; jurămintele
le vând la toate puterile deopotrivă. Cetăţenii de toate
rangurile se temură mai mult pentru viaţa lor decât pentru
viaţa patriei, pentru onoarea naţională”.

În paginile acestei publicaţii apar şi unele articole
dedicate vieţii culturale. Unul dintre cele mai ample
articole este cel intitulat „Dicţionarul şi societatea literară”,
în care Dimitrie Bolintineanu se referă la un gând al său,
din perioada în care a deţinut funcţia de ministru al
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, un concurs pentru
elaborarea unui Dicţionar român. Se menţionează în articol
că: 

„Dicţionarele sunt arhivele limbilor. Un dicţionar nu dă
nici ştiinţa, nici geniul, nici talentul; dar trebuie el să fie
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cheia, căci el te duce la proprietatea vorbelor, sau arătând
deosebitele însemnări ale vorbelor, sau arătând
întrebuinţarea ce s-a făcut şi aceea ce are să se facă” .

În cele câteva luni - 10 mai 1867 şi 24 februarie 1868 -
cât apare gazeta politică şi literară „Naţiunea română”, de
trei sau patru ori pe săptămână, fondator T. Pascal, va avea
printre colaboratori, alături de Vasile Alecsandri, Gr. G.
Tocilescu, I. Manu, I. Răducănescu şi pe Dimitrie
Bolintineanu. Primul articol „Principii din 1789”  şi cel de-
al doilea „Silueta viitoarei Adunări” apare sub o notă
redacţională edificatoare:

“Publicăm mai la vale cu cea mai vie plăcere două
articole ale d-lui D. Bolintineanu, eminent publicist şi
adevărat român. Lectorii noştri vor avea norocirea a ceti
ne-n-cetat frumoasele şi patrioticele sale articole ce ies
totdauna din pana cestui român literat şi patriot. D-sa a
binevoit a preferi ziarul nostru pentru exprimarea
simtimentelor nobile ce poartă pentru prosperitatea
naţiunei. Ideile sale, pur liberare, nu puteau fi mai bine
exprimate decât în acest ziar ce a probat că e pur liberal
şi care servă  d-aici nainte de stindard al acestui partit
naţional ce se ridică”.

Note de călătorie publică Dimitrie Bolintineanu în
numerele 452, 456, 457, şi 459 din septembrie - octombrie
1866 ale revistei „Trompeta Carpaţilor”, aşa cum îşi mai
scrisese impresiile de călătorie pe care le făcuse cu ceva
ani mai înainte pe Dunăre şi în Bulgaria sau în Palestina,
Egipt, ţinuturile Macedoniei şi Muntele Athos.
„Monastirea Tismana”, “Horezul şi Bistriţa”, “Cozia”  şi
„Râmnicul Vâlcei - Argeşul”  sunt titlurile notelor de
călătorie pe care Dimitrie Bolintineanu le înserează în
revistă prezentând cititorului locuri de o excepţională
frumuseţe, urmărind a prezenta informaţii cât mai
complete despre locurile vizitate. 

„Albina Pindului”, revistă literară,  bilunară în primii
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doi ani de apariţie, apoi cu o apariţie neregulată, editată
între 15 iunie 1868 – 1 aprilie 1870, 1 şi 15 ianuarie 1871
şi de la 15 aprilie 1875 până în 1876 la București şi
Craiova. Este un alt periodic, în care se publica în primul
rând literatură şi sporadic articole de altă natură, la care
Dimitrie Bolintineanu a colaborat, alături de Vasile
Alecsandri, Alecu Russo, Titu Maiorescu. În paginile
revistei văd lumina tiparului articole despre poezia română
(”Poezia română în diverse epoci”, „Poezia română în
trecut”, “Poezia română”). În cel de-al doilea articol
Dimitrie Bolintineanu semnalează un poet mai puţin
cunoscut – Tudor Vladimirescu.  

“În timpul revoluţiunei de la 1821, poezia română
dormea în oraşe… În câmpie însă răsunau doinele cari
exprimau suferinţa poporului din partea grecilor şi
boierilor ; cântece pline d-o profundă tristețe, dar fără
energia cerută popoarelor în lupta pentru libertate.

Cu toate acestea, păru un mare poet român. Acesta fuse
Tudor Vladimirescu. Operele sale sunt patrioticele lui
proclamaţiuni către poporul român, chemându-l la arme
pentru dezrobirea patriei. Erau două idei, două interese
diferite, două revoluţiuni, aliate momentaniu, dari cari se
devor una pe alta mai târziu.

Românii se aliau cu grecii ca să gonească pe greci din
ţară; cei din urmă se aliau cu românii, împinşi de ruşi, ca,
în numele libertăţei, să robească pe români. Fructul nu era
pârguit. Inimile erau închise. Astfel se explică lipsa
cântecelor de libertate din acea epocă”.

Încadrarea lui Tudor Vladimirescu printre scriitorii
români de la începutul secolului al XIX-lea nu era
hazardată. O confirmă şi  George Călinescu în „Istoria
literaturii române (ediţia a II-a revăzută şi adăugită,
Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 130):

“Precursor în messianism al lui Eliade şi al lui
C.A.Rosetti este însuşi Tudor Vladimirescu a cărei operă
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literară, ca să zicem aşa, se alcătuieşte din scrisori şi
proclamaţii. Acestea din urmă au un stil viguros şi biblic,
folosind imagini multicolore de zugrăveală de tindă
bisericească” .

O altă publicaţie la care Dimitrie Bolintineanu a
colaborat a fost „Românul”, gazetă politică şi literară care
a apărut la Bucureşti. Cel  care a înfiinţat ziarul şi i-a dat
orientarea politică şi literară a fost C.A.Rosetti, care îl şi
conduce între anii 1857 şi 1885, anul morţii sale. 

Printre scriitorii români care au colaborat la „Românul”
se numără: Gr. Alexandrescu, A.I.Odobescu, B.P.Hasdeu,
N. T. Orăşeanu, Gh. Sion. 

Dimitrie Bolintineanu publică câteva articole spre
sfârşitul anului 1869, din care amintim: „Protectoratul şi
garanţia astăzi”, „Diplomaţia română”, „Machiavelismul”,
„Neviolabilitatea”, „Sistema politică actuală”; “Dreptatea”
şi altele.

La pagina 62 din „Românul” din 22 ianuarie 1870,
Dimitrie Bolintineanu semnează articolul „Cumulul de
funcţiuni publice” în care menţionează:

”Acest cumul, născut din cupiditate, din dorinţa de a
grămădi mai multe posturi, salariate şi unele nesalariate,
dar foarte productive prin mâna stângă,  a găsit totdeauna
apărători în favoriţii puterii, care poarta pe piept mai
multe posturi salariate şi nesalariate, ce le au moştenire
de mai mulţi ani ca sinecuri sau pensiuni de la putere,
pentru consideraţii care fac mai mult rău decât bine
guvernului şi serviciului public. Cei cari guvernează
această ţară, unde tot naşte şi creşte ca să se hrănească
din bugetul statului, au uzat foarte mult de această
chiverniseală” .
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Bustul lui Eminescu la Giurgiu

Periodicul giurgiuvean “Vlaşca”, anul IX, nr.15 din 19
ianuarie 1936, a consemnat iniţiativa ridicării, la Giurgiu,
a unui monument Mihai Eminescu:

“Intelectualii giurgiuveni au luat iniţiativa construirii
unui monument în Giurgiu celui mai mare poet naţional şi
gazetar Mihai Eminescu. Că ideia a venit acum nu este
deloc întâmplătoare. Curentul naţionalist este atât de
puternic  încât oraşul nostru n-ar fi răbdat  unui monument
aceluia care toată viaţa a slujit contra străinilor sau
înstrăinărilor. Cine nu cunoaşte pe de rost frumoasa
„Doină” naţională: ”De la Nistru până la Tisa/ Tot
românul plânsu-mi-sa/Că nu mai poate străbate/De atâta
străinătate...” 

Ceea ce pentru marele Mihai Eminescu era un ideal,
azi, după 60 de ani, idealul său începe să se înfăptuiască,
Mihai Eminescu este idealul nostru naţional...

Giurgiuvenii să mulţumească d-lui profesor M.
Marinescu pentru propunerea sa. Prezenţa unui monument
a lui Eminescu în Giurgiu va reaminti generaţiilor de azi
că M.Eminescu a alinat suferinţele tinereţii lui câtva timp,
aici pe malurile Dunării albastre.

Comitetul format pentru realizarea acestui monument
au rugat pe d. Savin Popescu, directorul liceului, să
primească preşedenţia Comitetului, contribuind cu toţii la
strângerea de fonduri.

Facem apel la bunii români să dea câte ceva pentru
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acest monument, care va fi cea mai mare cinste a noastră.
Toate sumele se trimit pe adresa d-lui director al liceului.” 

Este, acest articol extras din presa vremii, un document
de mare valoare, care atestă un moment important din viaţa
oraşului Giurgiu, pe care Mihai Eminescu l-a iubit atât de
mult, dovadă numeroasele sale treceri sau venirii la bunii
săi prieteni. Sunt amintiţi doar doi componenţi ai
Comitetului de iniţiativă pentru ridicarea unui bust la
Giurgiu, distinşii profesori: Marinel Marinescu, care a avut
iniţiativa realizării monumentului, fiind, apoi, şi casierul
Comitetului, şi Savin Popescu, care a rostuit desfăşurarea
acţiunilor, până la inaugurarea bustului.

Alte informații le aflăm dintr-un interviu al lui
Constantin  Șerbănescu, secretarul Comitetului de
inițiativă, consemnat de profesorul Grigore Buduru.
Reproducem doar un fragment: 

„Tudor Vianu, care cunoștea puterea de exteriorizare a
artiștilor noștri, dorea să aibă și părerea unei reputate
pictorițe, Milita Petrascu, in lipsa din tara s-a convenit ca
lucrarea sa fie executata pentru suma de 120 000 lei, de
Corneliu Medrea, profesor la Scoala de Belle-Arte, din
București. Macheta bustului lui Eminescu se găsește si azi
între lucrările ce constituie muzeului care poartă numele
lui Corneliu Medrea.

Atât Vianu cât şi Medrea s-au deplasat în mai multe
rânduri la Giurgiu stabilind locul actual pe care se găsește
expus bustul  poetului, având ca decor ornamental un rând
de tei, sădiți atunci cu plantația de brazi existenți. Pentru
a i se da o perspectiva, s-a creat intrarea ce dă spre
Regiment, făcându-se amenajările necesare. 

Bronzul in care s-a turnat bustul a fost donația MFA din
depozitul de armament al oștirii, prin stăruința generalului
Lica, giurgiuvean de origine, pe atunci ministru de război.

Soclul de piatra a fost adus din carierele de la Micfălau,
din Ardeal, unde profesorul Marinel Marinescu s-a
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deplasat, stăruind la procurarea blocurilor (au fost aduse
două-n.n.)  postamentului.

Deși lucrările au luat sfârșit in anul 2038, toamna,
evenimentele care s-au succedat pe plan intern si extern,
atunci au  diminuat importanta acestei realizări, care se
înscrie in rândul primelor orașe din tara, astfel ca
inaugurarea, spre regretul tuturor, s-a redus la o
manifestare neînsemnata, in primele zile ale lunii mai
1939“. 
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EMIL GULIAN

A  reconstitui drumul unei vieţi din documente de arhivă
şi informaţii sumare înserate în unele referinţe critice, este
o muncă temerară, dar, adeseori, răsplătită cu inestimabile
satisfacţii, când necunoscutul capătă contur. 

Pentru a fixa trecerea meteorică, numai 35 de ani, a
poetului Emil Gulian prin Panteonul literaturii, este, cu atât
mai mult, o mare trudă. 

Fiind la primele cercetări, s-a putut concretiza doar un
crochiu al valorosului poet, urmând ca pe măsură ce alte
informaţii vor fi aduse la lumina cunoaşterii, viaţa şi
activitatea literară  a poetului Emil Gulian să capete
măreţia ce i se cuvine.

În Giurgiu, într-o casă de o arhitectură aparte, din strada
Abundenţei, la numărul 13, se năştea ”la 13 mai 1907,
Ionescu Emil Gulian, fiul magistratului Ionescu Iulian
Gulian şi al profesoarei Ionescu Elena Gulian, după cum
atestă actul de naştere 304 din 1907.

Despre copilăria şi anii de şcoală, la Giurgiu, se
cunoaşte puţin, deocamdată. 

Pe când făcea cursurile Liceului „Ion Maiorescu”, din
oraşul natal, Emil Gulian a făcut parte din Societatea
culturală a elevilor în a cărui revistă „Sufletul nostru”  a
publicat poezii şi recenzii. O fotografie din fototeca de aur
a Liceului “Ion Maiorescu “a absolvenţilor, promoţia 1925-
1026, are în centru, ca şef de promoţie pe tânărul Emil
Gulian. Alături profesori de excepţie: Savin Popescu, Al.
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Cartojan, Dan Barbilian (Ion Barbu).
Anul 1934 rămâne moment de referinţă în activitatea

literară, marcând debutul editorial. Institutul de arte grafice
„Luceafărul”, cu sediul în Bucureşti, strada Numai
Pompiliu, nr. 7-9, va edita volumul de versuri, deosebit de
sugestiv intitulat „Duh de basm”, ilustrat de un grafician
de excepţie, Mac Constantinescu.

Volumul cuprinde câteva traduceri din lirica franceză a
timpului său: Leon Paul Farague, Paul Claudel, Francais
Mauriac şi Georges Duhamel, şi creaţii originale de factură
ermetică, care cultivă cu predilecţie „metaforele
glaciaţiunii, purităţii şi maternităţii “(Ov. S.
Crohmălinceanu)

Nota originală a volumului e dată de ciclul „Basme”,
unde motivele fantastice tradiţionale sunt învestite cu
sensuri abstracte.

“Temperamental, consemnează marele George
Călinescu în „Istoria literaturii române de la origini până
în prezent ”poetul e un sentimental, cu înclinaţii spre feeric
(baluri la cari femei fardate, în mantile preţioase sosesc în
landouri întâmpinate de lachei înmănuşaţi),  nestăpân pe
coloarea verbelor şi care abia când prinde una amănunt
prozaic, cu e fotoliul ros, găseşte acel echilibru între aerian
şi terestru, ce este condiţia poeziei: 

În ţara sărutului de vis, încins, 
Stă pomul în poartă
De toamnă aprins.

Moale beteală cade pe ramuri,
Frunze tânjesc la asprele geamuri,
Aurul rece pătează perdeaua,
Fotoliile toate şi-au ros catifeaua.” 
Emil Gulian, după cum remarcă şi George Călinescu

este un „traducător lăudabil”  din Edgar Alain Poe.
Vladimir Străinu în „Pagini de critică literară”
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apreciază că Emil Gulian  traducând, primul în româneşte,
„Poemele”  lui Edgar Poe a realizat o operă fundamentală:
„Traducerea lui Gulian, pe care în versuri o socotim cea
mai reuşită din câte cunoaştem, îl va determina pe acesta
să-şi exemplifice pledoaria pentru a  nega ideea de
intraductibilitate, în eseul „Poemele lui Edgar Poe în
româneşte”, alături de comparative între original şi
traducere, menţionând că: „traducerea lui Emil Gulian ne
întăreşte astfel convingerea noastră despre traductibilitatea
poeziei în toate elementele ei” .

Iată doar câteva dintre considerentele care stârnesc
interesul pentru opera poetului giurgiuvean, ce se cuvine a
fi adusă la lumina cunoaşterii, pentru a da strălucirea
necesară celui care, aici, pe malul bătrânului fluviu, a
pătruns pe deplin sensul sonorităţilor sferelor.

Din păcate, însă, în încleştarea celui de al doilea război
mondial, pe întinsul ţinut rusesc, viaţa poetului Emil
Gulian a fost frântă.

Unicul său copil, fiica sa şi a Hortansei, Anca Ioana
Cristina Emilia Iuliana, se născuse în 1937 şi avea numai
5 ani când şi-a pierdut tatăl.

Pentru soţia sa, Hortance Maria Lucia (născută Dejoiu),
cu care se căsătoreşte la 16 aprilie 1936, conform actului
413 al Primăriei sectorului 1 Bucureşti, dispariţia soţului
a fost incredibilă. Trăind cu speranţa unei întoarceri, abia
peste 35 de ani, la 7 noiembrie 1977, Judecătoria
Sectorului 2 Bucureşti emite o hotărâre deliberativă de
deces (nr. 3 742) prin care se consemnează ca data a
decesului lui Emil Gulian, pe baza unor documente
militare şi informaţii certe, 20 noiembrie 1942.

Acest fapt va determina închiderea cercului vieţii, tot la
Giurgiu, prin eliberarea actului de deces 35 din 28 ianuarie
1978. În ciuda faptului că s-a stins din viaţă pe frontul
îndepărtat, poetul Emil Gulian, se va lega şi prin actul de
moarte, tot de oraşul pe care l-a iubit, Giurgiu.
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GIURGIU

Pentru consolare, 
Plimbare:
Un turn provincial fără pretenţii de stil,
Cu cercuri concentrice, salbă,
Lângă el te înfăşori circular 
Şi nu e nimic.
Dacă mergi mereu circular,
Te apropii, în timp, de moarte.
În gând faze
Atâtea fascii de raze!
Mi-aduc aminte că am trecut iar
Pe la ţara sărutului.
Te iubesc, te iubesc…

Dacă mergi mereu circular

La Giurgiu, pe strada Abundenței (astăzi Victoriei) la
nr. 13, se naște la 13 mai 1907, Ionescu Emil Gulian, fiul
magistratului Ionescu Iulian Gulian și al profesoarei
Ionescu Elena Gulian, după cum atestă actul de naștere 304
din 1907, al Primăriei Giurgiu. Despre anii copilăriei și
adolescenței se cunoaște mai puțin. Doar Colegiul Național
Ion Maiorescu mai păstrează încă, tabloul promoției 1925-
1926,  care are în centru pe șeful acesteia, Emil Gulian, și
dintre colegi, cel mai cunoscut, distinsul profesor Marinel
Marinescu. Alături profesori de excepție - Savin Popescu,
Dan Barbilian, Alexandru Cartojan. Cert este că după
absolvirea liceului, Emil Gulian se mută cu familia în
București, unde urmează studiile superioare.
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Anul 1934 rămâne un moment de referință în activitatea
sa literară marcând debutul său editorial. Institutul de arte
grafice Luceafărul, cu sediul în București, strada Numa
Pompiliu, nr.7-9, va edita volumul de versuri, deosebit de
sugestiv intitulat Duh de basm, ilustrat de un mare
grafician al timpului, Mac Constantinescu.

Volumul cuprinde câteva traduceri din lirica franceză
contemporană poetului, dar și creații originale de factură
ermetică, care cultivă cu predilecție metaforele
glaciațiunii, purității și maternității (Ov. S.
Crohmălniceanu). 

Nota originală a volumului este dată de ciclul Basme,
unde motivele fantastice tradiționale sunt investite cu
sensuri abstracte.

Temperamental, consemnează marele critic George
Călinescu, în monumentala sa Istorie a literaturii române
de la origini până în prezent, poetul e un sentimental, cu
înclinări spre feeric (baluri la care femei fardate, cu
matiile prețioase, sosesc în landouri întâmpinate de lachei
înmănușați), nestăpân pe coloarea verbelor și care abia
când prinde un amănunt prozaic, cum e fotoliul ros,
găsește acel echilibru între aerian și terestru, ce este
condiția poeziei.

Emil Gulian, însă, după cum remarcă Călinescu  este
un traducător lăudabil din Edgar Alain Poe.

Gulian, apreciază și Vladimir Streinu în Pagini de
critică literară, traducând întâia oară masiv, a făcut
cititorilor noștri un serviciu de cunoaștere dând în versiune
românească poemele lui Edgar Poe, cel dintâi.

Traducerea lui Gulian, pe care în versuri o socotim cea
mai reușită din câte cunoaștem, după cum apreciază
criticul Valentin Streinu, îl va determina pe acesta să-și
exemplifice pledoaria pentru a nega ideea de
traductibilitate în eseul Poemele lui Edgar Poe în
românește, alăturând, comparativ originalul cu traducerea,
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menționând că traducerea lui Emil Gulian ne întărește
astfel convingerea noastră despre traductibilitatea poeziei
în toate elementele. De altfel el, cum reiese din Prefață, va
mai consemna criticul, și-a pus preliminar toate
dificultățile traducerii, învingând pe acelea pe care le
învinge talentul și luptându-se brav chiar cu celelalte.

Iată doar câteva considerente care stârnesc interesul
pentru opera poetului giurgiuvean, ce se cuvine a fi adusă
la lumina cunoașterii pentru a da strălucirea necesară a
celui care, aici, pe malul bătrânului fluviu, a pătruns pe
deplin sensul sunetelor sferelor.

Din păcate, în încleștarea ultimului război mondial, pe
întinsul ținut rusesc, viața sa a fost frântă. Pentru soția sa,
Hortance Maria Lucia Dejoiu, cu care se căsătorise abia cu
șase ani în urmă, la 19 aprilie 1936, 

conform actului 413 al Primăriei sectorului 1 București,
dispariția soțului a fost incredibilă. Trăind cu speranța unei
întoarceri de pe front, abia peste 35 de ani, la 7 noiembrie
1977, judecătoria sectorului 2 București emite o hotărâre
deliberativă de deces (numărul 3.742) prin care se
consemnează ca dată a decesului lui Emil Gulian, pe baza
unor documente militare și informații certe, 20 noiembrie
1942

Pe baza acestei hotărâri, se va elibera, la Giurgiu, actul
de deces 35 din 28 ianuarie 1978.  

În ciuda faptului că Poetul s-a stins din viață pe frontul
îndepărtat,  Emil Gulian se va lega prin moarte tot de orașul
în care s-a născut și pe care l-a iubit. Se închide, astfel,
cercul vieții lui Emil Gulian tot la Giurgiu. 

Pentru consolare,
Plimbare -
Un turn provincial fără pretenții de stil,
Cu cercuri concentrice salbă,
Lângă el te înfășori circular
Și nu e nimic.
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Dacă mergi mereu circular,
Te apropii, în timp, de moarte.

(Giurgiu)

Întâmplare sau nu, la împlinirea unui gând de a readuce
acasă Poetul Emil (Gulian), a trudit, scormonind zeci de
file îngălbenite de vreme, tot un Emil (Talianu), având
alături sprijinul și generozitatea nepotului, care a oferit,
necondiționat, spre a fi cercetate manuscrisele păstrate,
botezat, cum putea altfel, decât Emil (Ichimescu-Gulian)!

Dacă mergi mereu circular...
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Revista lunară de cultură  ”DUNĂREA”
Redactor șef – VASILE RUSESCU

În luna martie 1990, apărea la Brăila revista lunară de
cultură “Dunărea”, serie nouă. anul I, nr.1 care se deschide
cu următoarea valoroasă informație: ”Aici, la Brăila, la
revista Dunărea, vedea pentru prima oară lumina tiparului,
la 25 iulie 1883, poemul eminescian Luceafărul. Fie ca
strălucirea sa veșnică să ne arate calea!” 

Revista avea ca redactor șef pe Vasile Rusescu. Iar ca
director onorific pe Fănuș Neagu. Colectivul redacțional
avea în componență pe: Zamfir Marin, Gheorghe
Calimatiano, Gheorghe Lupașcu, Candiano Priceputu.
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Pe prima pagină, sub titlul: ”Renaștem“, colectivul
redacțional deschide cu următorul articol: “Drumul spre
legitimitate al revistei Dunărea a fost lung și anevoios. 

Găzduită o vreme în paginile de mijloc ale
săptămânalului Luceafărul și beneficiind de sprijinul
tuturor oamenilor de bine din Brăila, cele 11 apariții au fost
totuși condamnate să apară în subteranele literaturii ca unic
mijloc de ființare. 

La început publicația a apărut cu denumirea Cenaclu
brăilean pentru că nimeni, din cei responsabili, n-a avut
curajul botezului literar.  Teama ca nu cumva “cineva” (și
știm cu toții persoana care era cineva în România) să vadă
revista apărută fără a I se fi cerut “prețioasa indicație”, a
fost mai puternică decât logica bunului simț, decât dorința
ctitoririi culturale. 

La al doilea număr, după ce prozatorul Fănuș Neagu a
smuls aprobarea Consiliului culturii anunțând că, în caz
contrar, va ieși sub braț cu vicepreședintele Dulea (din
biroul acestuia), revista noastră a primit titlul, dar i-a fost
impusă semiclandestinitatea pe mai departe, fiind lipsită
de dreptul de ași numerota aparițiile și paginile, de a avea
un editor pe frontispiciu. 

Alte concesii – lipsa de periodicitate, articole respinse
ori copios măcelărite deoarece se refereau la religie și la
personalități considerate în mod abuziv indezirabile – i-au
“asigurat” o existență subțire ca un fum. 

Dar pe măsură ce viața spirituală românească a fost tot
mai sufocată de politizarea calendarului cultural  “Dunărea
“s-a văzut nevoită să dispară lent în nisipurile mișcătoare
ale unei politici cultural în care a proliferat vegetația
encomiului fără de limite adresate dictaturii bicefale. 

Astfel că în ultimii doi ani “Dunărea” a mai apărut o
singură dată, într-un moment de nebăgare de seamă al”
paznicilor” culturii între perioada scursă de la o plenară la
alta, sau dintre o vizită la alta, poate într-o zi de vânătoare.
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Revista s-a menținut “în vitro” conservându-și menirea
inițială, aceia de a fi sâmburele în care vegheau răbdători
zeii tutelari ai bogatei tradiții culturale  a locului, ilustrată
de atâtea personalități de mare faimă. Spre a însufleți
flacăra verbului brăilean în actualitate. Încrezători, deci, în
destinul revistei, renaștem întru înnobilarea și permanența
spiritului brăilean.” 

Prozatorul Fănuș Neagu explică cititorilor: ”De ce”
Dunărea?” 

“Pentru că Dunărea este fluviul sfânt la care în ore de
neliniște sau de pace sufletul românesc vine să-și
împrospăteze Speranța;

Pentru că Dunărea este cingătoarea de argint și de Lună
a neamului nostru;

Pentru că Dunărea este Marele Palat al Apelor Dulci al
Europei, cu sediul în România și în legenda Brăilei;

Pentru că Dunărea, adună în valul ei curcubeul ființei
noastre;

Pentru că Dunărea este mirarea și dragostea în care ne
botezăm copiii, arborii și cerul;

Pentru că revista” Dunărea”  s-a publicat, pentru prima
dată în România, “Luceafărul “  lui Eminescu;

Pentru că Dunărea este dumnezeiasca noastră cărare
spre lumea de pretutindeni.

10 februarie 1990 

Partea centrală a primei pagini cuprinde  fotografia
bustului poetului Mihai Eminescu aflată în Grădina
Mare,realizată de sculptorul Dumitru Pasima. 

Alături, un documentat articol, semnat de Radu Bălan
“Eminescu și Brăila”, cu continuare în pagina II-a.

În partea de jos a paginii: versuri semnate de Ștefan
Augustin Doinaș și Mihai Crama, dar și un articol “Blocul
de marmoră”, Titu Maiorescu -150, a lui Mihai Ungheanu,
cu continuare, tot în pagina a II-a. 
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În pagina cu continuări, o cronică literară, semnată de
Viorel Motru, denumită sugestiv “Cineva din mine
deapănă povești”, despre volumul lui Vasile Rusescu
“Pământul de acasă“, pe care îl prezentăm integral:

“E simpatică dorința de a scrie cu tot dinadinsul roman,
dorința manifestată de o serie de prozatori tineri și cu bună
știință într-ale povestirii. Să fie vorba de lipsa de încredere
în puterile povestirii sau avem de-aface cu prejudecata că
adevăratul semn al vigorii epice este romanul? 

“Cineva din mine deapănă povești” spune la un moment
dat naratorul romanului” Pământul de acasă” pe care Vasile
Rusescu l-a publicat de curând {Editura Cartea
Românească, 1989} și această confesiune pare a fi o
adevărată cheie pentru felul în care autorul concepe
romanul. Este aici sugerată atât bucuria de a povesti,
evidentă în paginile care evocă lumea satului dar și
“capcanele” metodei ce duc mai ales la fragilitatea
construcției epice.

Pe scurt, ce se întâmplă în acest roman? 
Unui valoros ziarist i se aduc învinuiri grave privind

sinceritatea sa față de partid, mai exact i se reproșează că
ar fi tăinuit un amănunt din biografia sa ți anume faptul că
tatăl său ar fi fost ”simpatizant sigur, activ” într-o anumită
mișcare din preajma ultimului război…Firește,
evenimentul în proporții deosebite în conștiința ziaristului
căci acuzațiile formează o povară mult prea grea pentru un
om care dorea să fie” curat ca lacrima”.

Pentru că problema fundamentală e” dacă mai mă pot
uita deschis și drept în ochii oamenilor”, ziaristul pleacă
spre ”pământul de acasă” spre “satul pierdut în lumea de
bălți și păduri” și cu “febră scormonitoare” pornește în
căutarea adevărului. ”Am dreptul să știu cine sânt”, spune
el, sugerând astfel cu acută criză de identitate morală. 

Martorii timpului sânt căutați, provocați să se
confeseze. dar nicăieri nu se află vreun semn care să arate
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că acuzația ar avea vreun temei. 
Din amintiri, din evocări. Din povestiri adesea pitorești

se încheagă chipul unui personaj memorabil, al tatălui,
categoric, cel mai realizat erou al romanului. 

Răspunsul pe care tatăl, bătrânul cioban, îl dă fiului
confruntat cu nedreptatea este antologic; “câmpul mi-a fost
pat și plapumă, cerul ce a încăput la mijloc, sufletul, cu
bune și rele, da-n prostii nu m-am amestecat ’. Să spunem
de pe acum că dincolo de ce este împlinire sau neîmplinire
acest roman are ca temă fundamentală elogiul paternității
temă rară în deceniul care aproape că a trecut de la moartea
celui care a impus-o în literatura contemporană – Marin 
Preda. Evocând anii tulburi ai ultimului război,
reconstituind evenimente pentru a afla adevărul despre
tatăl său și despre sine, ziaristul caută în noianul de
evenimente  ’’pe cele cu sâmbure, care să însemne ceva’’.
Rezultă șase-șapte povestiri stătătoare de sine ce respectă
toate canoanele speciei și care formează, estetic vorbind,
cea mai rezistentă parte a cărții. Deși la un moment dat se
părea că narațiunea se deschide către scenariul unui bun
roman politic, de fapt, autorul ocolește parcă cu teamă
numeroasele virtualități narative, ancorând într-o formulă
epică (doar) ocrotitoare pentru aceste povestiri, la care se,
se vede, ține foarte mult.

Tematica lor vizează marile evenimente existențiale:
nașterea, nunta. moartea..... Vasile Rusescu scrie aici pagini
frumoase despre viața oamenilor din bălțile Dunării,
reamintindu-ne lumea nuvelelor lui Vasile Voiculescu,
Ștefan Bănulescu. Fănuș Neagu.

Prinse în montura romanului ca adevărate “enclave non-
narative” (Claude Bremond) povestirile dau măsura
talentului lui Vasile Rusescu. 

Fără aceste povestiri romanul ar fi mutilat. Drama
ziaristului declanșată de criza de identitate morală se
transformă în responsabilitate, căci plecând în căutarea
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adevărului despre sine el devine în final destinatarul “cărții
satului, o veritabilă cronică, memorie salvată, căci” satul
de mâine trebuie să știe care-i fură faptele de ieri ”Un final
deschis, nu lipsit de subtilitate. 

Două cuvinte să spunem și despre o anumită savoare a
limbajului personajelor dar și a naratorului însuși. Unele
personaje au vorba mușcătoare,” aruncată-n obraz“, altele
vorbesc cu două înțelesuri, dovedind o agerime
moromețiană.

Adesea” firuiesc” (superb sens al lui ”a fi“). Vorbirea e
presărată cu cuvinte rare, pitorești: tărhat, căpistele, zvâc,
zatie, țițivei…

Acestea și multe altele ancorează etnografic povestirea
sugerând arhaicitate. ‘’

Pagina a 3-a a revistei poartă ca titlu” Revoluția la
Brăila din interiorul ei. Veacurile românești din 22
decembrie 1989“. O pagină de istorie trăită semnată de
Gheorghe Lupașcu, care încadrează un medalion literar al”
Poetului martir Adrian Păunion”, membru al Cenaclului
literar “Mihu Dragomir”, cu o prezentare de Constantin
Turcu. Alături de o fotografie a poetului se publică un
poem selectat din bogata sa creație “Gândindu-mă” .

“Am așternut pe chipul pământului
surâsuri de vise
născându-ne mai simpli 
decât lutul mângâiat de dor.
Apoi am început 
să alerg cu el
ținându-l ascuns în mână
reușind să te găsesc
în buzele sălciilor lăcrimând,
gândindu-mă.
Și voi alerga
Între sufletul
din lacrimile noastre
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pe chip de pământ 
cuminte,rând.
De lut mângâiat de dor.
Pagina a 4-a, sub titlul” Cenzurate“, publică creații

epice semnate de Vasile Vertișanu, V. Băncilă și Viorel
Coman, dar și o poezia” Serenada pensionarului” a lui
N.G. Mărășeanu.

„Am scris şi am publicat proză, până în 1990. Am
publicat, de asemenea, articole de critică literară,
colaborând intens cu publicaţii locale, cum ar fi
„Dunărea” şi „Excelsior” dar şi cu „Viaţa
Românească”, „Oglinda literară” şi „Porto Franco”.
Am coordonat Cenaclul „Atelier XX” al tinerilor
brăileni, apoi am condus Cenaclul literar „Mihu
Dragomir”. În prezent, sunt membru al Cenaclului
„Mihail Sebastian” al Uniunii Scriitorilor”.menționa,
cu ani în urmă, într-un interviu, publicat în presa locală,
profesorul și scriitorul din Brăila, Valentin Popa, căruia îi
este dedicată, Integral, pagina a 5-a a revistei ”Dunărea”.
Este publicată nuvela ”Papagalul și revoluția”.

Apoi, o, întreagă pagină, a 6-a, sub titlul” Poetul în
cetate”, după prima coloană, care aduce spre lectură un
poem inedit al poetului Marcel Gafton, nouă creatori
brăileni: Adriana Sitaru, Petruța Gagu, Nicolae Arieșescu,
Ion Mustață, Mia Cuțitaru, Aurel M Buricea, Constantin
Menagacie, Vanessa Zigmund și Tudorița Voica -Tarnița
prezintă câte o poezie. Transcriem pe cea a ultimei
creatoare, nu datorită scurtimii sale, ci a imaginii pe care
o prezintă:” În satul.....” 

“În satul de la marginea
Câmpiei
Noaptea respiră-n ștergare 
De borangic
Și caii sălbatici
Visează depărtări aburinde
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În sângele meu”
În  pagina a 7-a,  un fragment din volumul de eseuri

aflat în pregătire” Cultura europeană și timpul” a lui Vasile
Datcu. dar și” In memoriam ARMAND
CONSTANTINESCU”, un articol, care va urma, având ca
titlu” Cer și destin”, semnat de George Virgil Stoenescu.

Ultima pagină a revistei” Dunărea”, a 8-a, sub titlul”
Univers”, publică câteva poeme, în traducerea lui Ștefan
Augustin Doinaș, din  creația poetului cernăuțean  Paul
Celan. “Vasili Belov  se naște în 1932, în satul Timoniha,
din regiunea Vologda, într-o familie de țărani. Este
absolvent al Institutului de literatură “Maxim Gorki”, din
Moscova. Debutează în 1961 ca poet, pentru ca ulterior să
se consacre definitiv prozei.  Ampla nuvelă “ Satul
Berdeaika”, volumele „Povestirile dulgherului” și
“Educație  după indicațiile doctorului Spock“, romanele”
Treabă știută” și” Ajunuri” reprezintă tot atâtea repere în
creația prozatorului, conferindu-i un loc aparte alături de
un F. Abramov sau V. Astafiev, E. Nosov sau V. Rasputin,
în galeria marilor “rurali” din literatura sovietică rusă
actual.” . După această  prezentare a scriitorului Vasili
Belov se public ă câteva fragmente din scrierea sa” Treabă
știută”, în traducerea lui Mircea Aurel Boiciuc. 

Se poate contura, din sumarul acestui prim număr al
revistei “Dunărea”, care reia, în serie nouă, o mai veche
revistă brăileană cu aceiași denumire, intenția redactorului
șef, Vasile Rusescu, de a realiza o publicație literară densă,
care să abordeze  o diversitate de idei literare. Scriitorul
Vasile Rusescu își asuma o mare trudă în coordonarea
aparițiilor periodice ale revistei, al cărui titlu unea satul său
natal cu orașul în care se stabilise, o legătură fluidă între
Gostinu și Brăila, o legătură ombilicală cu “pământul de
acasă”, care-i dădea forța creatoare, de care avea nevoie.

Din păcate, revista are o scurtă apariție, până în anul
următor.
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DIMITRIE BOLINTINEANU. 
Moartea

(Odaia în care a murit Bolintineanu) “Românul” face
următoarea propunere frumoasă:” O rugăminte Euforiei
spitalelor, ospiciul de la Pantelimon a fost locul cel mai
ușurător pentru cele din urmă și chinuite zile ale ilustrului
Bolintineanu. Acolo este camera, el și-a împlinit ultimele
ore și și-a dat sfârșitul.  Acea cameră este îngrijită de
delicata mână a amicilor, acolo patul, lampa, masa,
scaunul, cărțile sale, pe care cel ce le-a câștigat la loterie i
le-a dăruit, acolo totul ce poseda poetul nu numai ca avere,
ce era prea  puțin lucru, ci ca amintire, ce era o avuție
imensă pentru dânsul, acea cameră fusese vizitată de toți
aceia ce cunoscuseră și iubiseră pe Bolintineanu, și veneau
în timpul suferinței lui să-l revadă pentru ultima oară poate,
de sute de or aerul ei a vibrat misterios de suspinele
comprimate ale amicilor, atât cuvinte, la vederea
suferințelor poetului lor iubit. Totul e sfințit în acea tristă
cameră: presimțirea poetului, amintirile vieții lui,
mângâierile și îngrijirile amicilor, atâtea cuvinte îngerești,
și mai cu seamă durerea tuturor a făcut dintr-ânsa  cel mai
sfânt lăcaș.  E bine, să păstreze Euforia neatinsă acea sfântă
cameră. Astfel ea va răspunde la un întreit și nobil scop,
va rezerva un sfânt loc, un loc de etern pelerinaj al amintirii
marelui și iubitului poet, va aduce cel mai frumos omagiu
austerității și integrității omului, care având înlesnirea de
a se înavuți, ca atâția alții, fără a fi risipitor,  a murit sărac
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intr-un ospiciu public, și în fine, va onora memoria
filantropilor donatori, care au dat mijlocul de a ușura atâta
suferință.” 

*** (Ultimele zile ale lui Bolintineanu) În lunga boală
a poetului, familia Zane, în care trăia de mai mulți ani, avu
toată îngrijirea de călduroși părinți, și doamna Zane a fost
pentru Bolintineanu un adevărat prieten al  părții din urmă
a vieții sale.  Dar familia Zane, împovărată cu opt copii,
nu mai putea acum materialmente. În ospiciul Pantelimon,
precum scrie” Trompeta Carpaților”, de unde știm aceste
notițe, i s-a dat bolnavului poet pe câtă îngrijire
materialmente se poate da unui bolnav cel mai avut, două
camera, cele mai frumoase, cele mai bine expuse, cele mai
bine mobilate, două femei robust ;și inteligente s-au pus
numai spre îngrijirea lui, medici, în frunte cu dl dr. Davila,
n-au lipsit de la patul bolnavului, mai i  s-a făcut  și  o
trăsură frumoasă, cu un rândaș plătit numai pentru aceasta,
ca să-l plimbe în curtea ospiciului. Nimic n-a lipsit la”
căutarea” în Pantelimon, decât numai forțele pe care n-a
mai putut să le întoarcă, din povârnirea lor, știința medicală
și îngrijirea cea mai minunată. În ultimele sale momente,
înconjura adeseori pe amicul său Smon să-i dea opium ca
să adoarmă și să moară, ca să nu chinuiască în juru-i pe
atâția amici iubiți.

*** (Înmormântarea lui Bolintineanu) precum ziserăm,
s-a întâmplat în liniște. Poetul a murit duminica (în 1
septembrie ) dimineața., în ospiciul Pantelimon, afară de
București. De acolo, cadavrul s-a transportat la Sfântul
Gheorghe Nou, în București. La pornirea de la Pantelimon,
toate onorurile cuvenite unui așa nume, s-au dat cu
prisosință din ordinul Eforiei. La Sfântul Gheorghe  însă,
sub ochii Ministerului Instrucțiunii Publice, s-a depus
corpul, sub un modest catafalc, și s-a înconjurat de câteva
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oale  de flori, de câteva ghirlande și buchete aduse de la
Capeleanu, de la familia Zane și de câțiva școlari. Clerul
bucureștean a dat probe de sentimente naționale cu această
ocazie. De la miezul nopții până la miezul zilei, preoți
dintre cei mai aleși se întreceau la citirea  stâlpilor, și în
jurul catafalcului erau numai preoți. La ora 12 familia
Bolintineanu a ridicat corpul și l-a dus la înmormântat în
satul Bolintinu din Vale, în contra voinței răposatului, care
vroia să fie înmormântat la grădina Belu, acest locaș trist
și retras, acoperit de mari arbori, a căror umbră întunecoasă
învăluie atâtea dureroase suspine, sub care geme vântul
parfumat de florile mormintelor crescute sub ploaia
lacrimilor sale „.

(din” Familia“, nr 37 din 10/22 septembrie 1872)
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S-a stins o stea a culturii giurgiuvene

Pe  8 martie 2015, a încetat din viaţă, la vârsta de 93 de
ani, compozitorul Teodor Bratu. Născut în comuna
giurgiuveană Gogoșari, satul Drăghiceanu, la 20 ianuarie
1922. Teodor Bratu urmează Școala normal. După
absolvire a fost învățător în satele comunei natale. La 28
de ani dă examen de admitere și reușește la Conservatorul
din București. Devine membru definitiv al Uniunii
Compozitorilor din România, pe baza lucrărilor muzicale
realizate.

Unul dintre cei mai apropiați poeți cu care a colaborat
a fost consăteanul său Petre Ghelmez. Teodor Bratu a
abordat în creaţia sa o mare diversitate de genuri şi tematici
muzicale, de la muzica simfonică şi operă,  până la piese
şi cicluri corale şi muzică pentru copii. A cântat şi cinstit
în vasta sa creaţie marile sale iubiri: ţara, poporul şi istoria
lui, mărturie stând pe lângă opera muzicală şi cea literară,
în care a slăvit pământul românesc şi istoria lui. Răsplătit
pentru munca şi creaţia sa cu numeroase premii şi medalii,
Teodor Bratu a fost şi va rămâne în istoria culturală a
acestei ţări un mare artist, creator şi patriot. Slujba de
înmormântare a compozitorului Teodor Bratu va avea loc,
mâine, 11 martie, ora 12:00, la cimitirul Cernica Nou.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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SILVIA GROSU-JELESCU

Din anul 1958, când pictorița Silvia Grosu Jelescu vine
la Giurgiu, profesor la Școala de Muzică și Arte Plastice,
se va lega sufletește de orașul de la mal de Dunăre.

Născută la 24 februarie 1932 în comuna Țibănești,
județul Brăila, face studiile primare în comuna natală, apoi
Școala normală din Brăila  și Institutele de Artă Plastică”
Ion Andreescu” din Cluj (anii I-IV) şi” Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti (anii V-VI) studiind cu maestrul
Alexandru Ciucurencu.

În cei 29 de ani, cât a fost profesor de arte plastice la
Școala de Muzică și Arte Plastice a format generații de
elevi iubitori de frumos, unii din ei devenind și ei profesori.

Începând cu anul 1960 participă la toate expoziţiile şi
saloanele anuale republicane de pictură, precum şi la
expoziţiile de grup ale judeţului Ilfov ce se deschid anual
în Giurgiu sau Bucureşti după cum urmează: expoziţii de
grup: 1971 – Alexandria, 1972 – Brăila, 1972 – Bacău,
1973 – Mamaia, 1975 – Medgidia, 1975 – Bucureşti, 1978
– Bucureşti, 1987 – Giurgiu; participări peste hotare: 1975
– Bagdad, 1983 – Olanda, 1985 – Olanda precum şi
expoziţii personale la Giurgiu, Brăila şi Bucureşti. După
pensionare, continuă activitatea expoziţională şi menţine
legătura de mentorat artistic.

Pictoriţa Silvia Grosu – Jelescu se stinge din viață la 22
februarie 1994. 

În anul 2002, foştii elevi organizează o expoziţie ”In
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memoriam – Silvia Grosu Jelescu”, cu lucrări ale artistei,
din colecţii particulare

În memoria sa, Galeriile de artă din centrul municipiului
Giurgiu, poartă numele artistei.
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NICOLAE DĂRĂSCU

La 18 februarie 1883, se năștea la Giurgiu pictorul
Nicolae Dărăscu. Încă din Școala primară i se descoperă
talentul pentru desen. Continuă studiile la Liceul Ion
Maiorescu, apoi la Școala de Belle-Arte, din București.
Ajunge, apoi, la Academia de Beaux-Arts, din Paris, unde
se împrietenește cu Brâncuși.

Revenit în țară este numit profesor la Academia de Arte
Frumoase din București, catedra de desen artistic. Se stinge
din viață la data de 4 august 1959.

Cele mai multe din lucrările sale sunt în patrimoniul
Muzeului de artă al României, 57 de tablouri, Muzeul
colecțiilor, 32 de tablouri. Restul lucrărilor marelui pictor
Nicolae Dărăscu se află în posesia unor muzee din țară și
peste hotare. Dintre lucrările aflate în patrimoniul Galeriei
Naționale menționăm: ”Vedere din Tulcea”, ”Peisaj din
Veneția”, ”Fântâna în Dobrogea”, ”Corăbii lângă
debarcader”, ”Vara în Deltă”, ”Peisaj din Curtea de Argeș”,
”Casa cu arbori”.

La Giurgiu, în orașul său natal, nu există nicio lucrare
și niciun alt semn care să marcheze că, aici, a văzut lumina
zilei un pictor de mare valoare, Nicolae Dărăscu. 
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STANCU NEDEA

Se împlinesc astăzi 109 ani de la nașterea, în comuna
Gogoșari, a învățătorului prozator Stancu Nedea. A urmat
Școala Normală de Învățători la Giurgiu, apoi la Grădiștea.
A funcționat ca învățător în localitatea natală, îndrumând
numeroase generații de elevi cărora le-a format dragostea
de carte, îndrumându-i să-și continue studiile. Mulți dintre
ei s-au afirmat în domeniul științelor, artelor și culturii.

Alături de activitatea la catedră, Stancu Nedea a fost un
neobosit culegător de folclor și un împătimit animator
cultural.

Totodată, talentat povestitor, se dedică scrisului.
Debutează cu nuvela “O pricină de judecată veche“.
Editorial debutează cu romanul” Vijelie haiducul”, apărut
în anul 1974 la editura bucureșteană Albatros.

Va trece în eternitate la 11 iunie 1983.
La sfârșitul anului trecut, prin truda scriitorului Dan

Mucenic, în colecția “Biblioteca giurgiuveană“, i se
publică manuscrisul, aflat la Muzeul județean Giurgiu,
“Flăcări pe Burnaz“.
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VASILE RUSESCU

S-au împlinit, in cea de a treia zi a lunii ianuarie, 16 ani
de când s-a stins din viaţă prozatorul Vasile Rusescu, autor
a câtorva romane care au dat nemurire unor oameni şi
locuri din partea de sud a ţinutului vlăscean.

Născut la 6 septembrie 1940, în comuna Gostinu, a
urmat şcoala primară în satul natal,după care, în perioada
1951-1954, frecventează gimnaziul la Dăiţa. Îşi va
continua studiile la Liceul” Ion Maiorescu”, din Giurgiu,
pe care îl absolvă în anul 1958.

Urmează cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii
bucureştene, la limba şi literatura română şi teoria şi
practica presei, dându-şi licenţa în anul 1964.

Încă de la absolvirea facultăţii a fost redactor al un unor
publicaţii din Brăila:” Înainte” (1964-1989),”Libertatea”
(1991-1992) şi redactor şef al revistei” Dunărea” (1990-
1991).

Debutul său literar va fi făcut în paginile revistei”
Luceafărul”  cu nuvele, iar debutul editorial la prestigioasa
editură” Cartea Românească”, în anul 1983, cu volumul de
nuvele” Moartea fântânii”. Fanuş Neagu nota” Prin
Vasile Rusescu, Brăila-şi împlineşte cântecul fântânilor
Câmpie răsărită, soare asfinţit, salcâmi şi Fata morgana
nu se pot închipui fără dulcea, melancolica legănare a
cocostârcilor de lemn, a miraculoaselor adunări de viaţă
şi legende. Vasile Rusescu cufunda o ciutură în dedesubtul
Bărăganului şi o scotea plină de inima bucuriei. Cum
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altminteri să afirmi că stăm înaintea unui autentic talent
de prozator?” 

Şase ani mai târziu, în 1989, la aceeaşi editură apărea
romanul” Pământul de acasă”, o valoroasă frescă a
ţinutului natal, iar în anul 1990, se tipărea la editura din
Galaţi” Porto-Franco”, volumul de povestiri” Călăraşi cu
schimbul” .

Vasile Rusescu a fost distins, în anul 1984, cu Premiul”
Panait Istrati”  al Uniunii Scriitorilor din România.

Se stinge din viaţă, în plină putere creatoare, doar la
vârsta de 52 de ani.

În memoria scriitorului s-a constituit, în 1992,
”Fundaţia Culturală Vasile Rusescu”, care, printre altele,
acordă anual un premiu elevului cu cele mai bune rezultate
la etapa naţională a concursului de literatură” Mihai
Eminescu”.

Consătenii săi, rudele, personajele scrierilor sale au
considerat că îl pot aduce în” pământul de acasă”
atribuindu-i numele Bibliotecii comunale. Un valoros gest
de recunoştinţă, dar poate, prea puţin pentru a marca peste
timp, truda unui talentat şi neobosit prozator şi gazetar.
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GHEORGHE CALOTA

Născut în satul Sf. Gheorghe, comuna Băneasa, a urmat
Colegiul Național ION MAIORESCU. A devenit profesor
de limba și literatură română, predând la unități de
învățământ din orașul Brăila, unde locuieşte și acum.

A colaborat la presa locală (Libertatea, Monitorul,
Ancheta, Arcaşul) cu peste 300 de articole pe teme
diverse. Articole pe teme profesionale a publicat și  la
Tribuna Învăţământului, şi la Limba şi literatura
română, revista Flacăra. A colaborat  la Glasul Naţiunii
şi Literatura şi Arta de la Chişinău, cu articole de apărare
a limbii române şi de critică literară. Pentru legăturile
statornice cu scriitori şi presa literară din Republica
Moldova a primit Diploma Uniunii Scriitorilor din
Moldova.. După o perioadă în care a fost redactor adjunct
al revistei Dunărea, a iniţiat apariţia revistei Florile
Dunării, al cărei program eu l-am întocmit..

Studii și consemnări 127



NICOLAE BĂLĂNESCU, 
mai puțin cunoscut. POETUL

De când municipalitatea a redat giurgiuvenilor
sanctuarul culturii numit Ateneu,numele Nicolae
Bălănescu a început ă fie mult mai cunoscut. Dar despre
complexa sa personalitate, care a luminat, pe drept cuvânt,
viața spirituală giurgiuveană la sfârșitul secolului al XIX-
lea și începutul secolului al XX-lea,se știe, din păcate, prea
puțin. Nicolae Bălănescu, un excelent jurist, care a susținut
teza de licență ”Succesiunea între soți”, în fața unei
valoroase comisii, având ca președinte pr. Grigore
Tocilescu, a fost un bun politician, fiind ales și în
Parlamentul României, unde s–a dovedit un excelent
orator, a fost un neobosit gazetar, înființând și câteva
periodice, a susținut conferințe, pe diverse teme, la Ateneul
bucureștean și cu deosebire la cel giurgiuvean, a fost un
mare filantrop - și-a donat locul de casă și toată averea sa
pentru a construi, la Giurgiu, celebrul Ateneu și nu, în
ultimul rând, a fost un talentat creator. Răspândite în
paginile publicațiilor vremii sunt poezii, nuvele, însemnări
de călătorie semnate – Nicolae Bălănescu. Tocmai această
preocupare de priceput creator dorim să o prezentăm,
pentru a  convinge că Nicolae Bălănescu stăpânea arta
îmbinării cuvintelor în nestemate cu străluciri nebănuite.

Vom ilustra doar prin câteva  poezii care se remarcă prin
muzicalitatea versului, prin îmbinarea neașteptată a
cuvintelor, prin valoarea figurilor de stil, printr-o rimă
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meșteșugită, unde se armonizează substantiv cu adverb,
substantiv cu pronume, pronume cu numeral, adăugând
gingășia sentimentelor care atestă puternica trăire a
autorului.

Știi tu...

Știi tu, când printre frunze luna
Se furișa spre noi,
Când eu te sărutam într-una  
Pe ochii amândoi?

Știi tu, când noi citeam în stele
A dragostei povești,
Când tu-ncepeai, vorbind cu ele,
Să-mi spui că mă iubești?

Știi tu... și-ți mai aduci aminte
D-acele mângâieri?...
Sunt ani... dar inima-mi le simte
Căci...parcă fuse ieri.  

Gânduri

De ce mi s-a cernit gândirea
Și râsul-mi de gheață,
Ce-mi povestește amintirea
De întreagă mea viață?

Din amintiri mă-neacă plânsul
Și rătăcit pe gânduri
Îmi văd trecutul și dintr-însul
Trec ani-mi rânduri, rânduri –
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Un an ce vremea mi-l desprinde
Îmi pare-un cânt de mult ;
Și când gâdirea mi s-aprinde
Aș vrea să-l mai ascult.

Soldatul

La revedere țară…și mamă mult iubită
Mă duc unde mă cheamă a patriei ursită,
Nu-mi plânge tinerețea, ai plânge mai amar
Când spade ar înfige  al patriei hotar,
Dar dacă… cine scrie afla-vei vreo veste…
Mă uită…și viața-mi să-ți pară o poveste…
Poveste ce sfârșește mai iute-or mai curând
Iar zilele ca vorbe, ce zboară rând pe rând.

A soarelui lumină, duioasă asfințește,
Prin nori abia o rază roșiatică zâmbește…
Soldatul pornea mândru pe drumul de război
Dar totuși, câte-o dată, se mai uita-napoi.

Cu ochii-n zarea largă pe câmpuri depărtate
Căta…gândind soldatul la zile numerate,
Era de sentinel. Odată sta țintit
Și cu privirea tristă căta la asfințit…
Tu știi, duioasă rază, pământul țării mele   
Zâmbește cu drag mamei, un zâmbet ca acele
Ce-mi revărsai și mie când am plecat pe drum
Căci sunt moment în viață ce nu uiți nici de cum –
Bang – drept în piept un glonte îi reteză cuvântul
Și sufletul își dete…acolo-i fu mormântul…

Dar vestea  morții sale la mamă-sa-ajungea
Târzie…prea târzie… de mult murise ea.                                          
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DIMITRIE ȚICHINDEAL

Născut în anul 1775 în localitatea Becicherecul Mic,
Dimitrie Tichindeal a fost un preot, cărturar, fabulist,
traducător şi militant român pentru emanciparea românilor
din Banat S-a născut într-o familie de preoţi şi a urmat
studiile teologice la Timişoara. Odată terminate studiile se
întoarce în satul natal şi devine învăţător şi apoi preot.
Pleacă pentru doi ani la Arad, unde profesează timp de doi
ani. În contemporan publică un volum de fabule cu substrat
social, adaptate la realităţile româneşti. Acesta îi aduce şi
demiterea din învăţământ datorită promovării limbii şi
culturii române în detrimentul celei sârbe, sinonim la acea
vreme cu ortodoxismul din Banat. Ţichindeal înaintează în
acest sens un memoriu împăratului Austro-Ungariei în care
se plânge de această persecutare însă fără rezultat.

Activitatea sa de militant pentru drepturile românilor
din Banat ia un nou avânt şi în 1807  Ţichindeal se numără
printre semnatarii unui memoriu către împăratul Francisc
I al Austriei pentru numirea unui director român peste
şcolile româneşti din Banat. Ţichindeal devine astfel
primul director român al şcolii din Arad. În 1814
reprezentanţi ai românilor din Banat, printre care şi
Ţichindeal, trimit un nou memoriu împăratului cerând de
această dată numirea unui episcop român la Arad. Acest
lucru îi aduce din nou pierderea catedrei, datorită
nemulţumirilor create în conducerea Bisericii Ortodoxe
Sârbe.
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Pe plan literar, Ţichindeal se ocupă de traducerea de
texte din limba sârbă în română, cu acelaşi scop, de a
promova educarea şi emanciparea maselor româneşti.
Traduce mai ales lucrările marelui iluminist sârb Dositej
Obradovici. Traduce inclusiv fabulele, modificate uşor, pe
care le-a publicat mai târziu ca fiind creaţii proprii. De
aceea nu au o valoare atât literară cât simbolică, fiind
adaptate de la viaţa şi obiceiurile sârbeşti la realitatea
românească.

În satira “Epigonii”, Mihai Eminescu l-a numit
“Ţichindeal, gură de aur”.

Bolnav, se stinge din viaţă la numai 43 de ani, la 20
ianuarie1918, într-un spital din Timişoara. Este îngropat în
satul său natal, la Becicherecu Mic.

Opera:
Sfaturile înţelegerii celei sănătoase prin bine înţeleptul

Dositei 0bradovici întocmite iară acum întâia dată
întoarse despre limba sârbească şi întru acest chip în
limba daco-românească aşezate, Buda, 1802, 168 p., 

Adunare de lucruri moraliceşti de folos şi spre veselie,
prin Dositei Obradovici întocmită, iară acum în limba
daco-românească traduse, Buda, 1808, XXIV + 104 p.; 

Epitomul sau scurte arătări pentru sfânta biserică,
pentru veşmintele ei şi pentru dumnezeiasca Liturghie care
se săvârşeşte într-însa, aşişderea şi pentru preotul şi
slujitorul lui Dumnezeu.

Prin scurte întrebări şi răspunsuri.... Buda, 1808, XIV
+ 80 p. (traducere după o lucrare a lui Dionisie
Novacovici); 

Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice
învăţături. Acum întâia oară culese şi într-acest chip pe
limbă românească întocmite..., Buda, 1814, cu 160 fabule
(ed. a II-a, a librarului Iosif Romanov  şi prefaţată de I.
Heliade Rădulescu, Bucureşti 1838; ed. a III-a, de pr. I.
Rusu, Arad, 1885; O ediţie îngrijită şi prefaţată de Virgil
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Vintilescu, Timişoara, 1975). 
Arătare despre starea acestor noao întroduse

sholasticeşti instituturi ale naţiei româneşti, sârbeşti şi
greceşti, Buda, 1813, 62 p. 

Îndreptări moraliceşti tinerilor foarte folositoare, Buda,
1813, 74 p. (lucrări originale). 

În manuscris, câteva lucrări teologice: Despre sărbători,
Dogmaticeasca teologie sau cuvântare de Dumnezeu a
pravoslavnicei mărturisiri a Răsăritului, Păstoreasca
teologie sau învăţăturii despre datoriile preoţeşti,
Catehismul, litoria bisericească. 

Predici. 
„Fabule şi moralnice învăţături”.
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BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA

La 2 aprilie 1858 se naşte viitorul scriitor Barbu
Delavrancea, în familia lui Ştefan Tudorica Albu, starostele
căruţaşilor. În 1866 este înscris la Şcoala sucursală nr. 4
din “Coloarea Neagra”, direct în clasa a doua, deoarece
căpătase primele noţiuni şcolare anterior, cu dascălul Ion
Pestreanu de la biserica Sf. Gheorghe Nou. Institutorul
Spiridon Danielescu adaugă la prenumele tatălui sufixul “-
escu”, şi astfel viitorul scriitor poarta numele Barbu
Ștefănescu. In 1867 se înscrie în clasa a III-a la Școala
domneasca de la Maidanul Dulapului, unde cunoaște pe
profesorul Ion Vucitescu, prototipul eroului din nuvela
Domnul Vucea. În 1870 devine elev în clasa I-a la
gimnaziul Gh. Lazar din Bucureşti, unde frecventează
numai un trimestru, mai târziu transferându-se la liceul Sf.
Sava. A desfășurat o variata activitate: avocat, ziarist,
scriitor (nuvelist si dramaturg), cuprinzând ultimele decenii
ale sec. al XIX-lea si primele decenii ale sec. al XX-lea.

La 9 iunie 1877 debutează în ziarul “Romania Libera”,
cu poezia patriotică “Stante” semnată Barbu. După
absolvirea liceului ”Sf. Sava”, devine studentul Facultății
de drept din București.

În 1878 publica prima placheta de versuri ”Poiana
lungă”, semnată Barbu. Începe să lucreze în redacția
ziarului “România libera”. În 1880 semnează cu
pseudonimul Argus. În 1882 își ia licența în drept, cu teza
”Pedeapsa, natura și însușirile ei”. Cu ajutorul familiei

Emil TALIANU134



Verghy, al fratelui său, avocatul Nica Ștefănescu, și al
ziarului “România liberă”, pleacă la Paris pentru pregătirea
doctoratului în drept.

Spre sfârșitul anului 1884 se întoarce în țară, fără a-și
fi luat doctoratul în drept, dar cu o solidă și vastă cultură
literar-artistică. Ia numele de Barbu Delavrancea. În 1885
apare volumul ”Sultanica”. Colaborează la gazeta
“Drepturile omului” și la ziarul “Epoca”. În 1899 părăsind
partidul liberal, trece la conservatori, fiind numit primar al
capitalei, apoi deputat la Putna, Mehedinți și Vaslui,
vicepreședinte al Camerei și mai târziu ministru al
lucrărilor publice. În 1909 creează drama istorică ”Apus
de soare”. În 1912 apare comedia în trei acte ”Irinel”, este
ales membru activ al Academiei Române. Barbu
Delavrancea se stinge din viața la 29 aprilie 1918.

Printre contemporani, Delavrancea era cunoscut și prin
marele său talent oratoric (Patria și patriotismul, 1915). A
fost prieten cu scriitorii Al. Vlahuța și I. L. Caragiale, pe
ultimul apărându-l cu succes într-un proces răsunător, în
legătură cu paternitatea dramei ”Năpasta”.

Cel mai strălucit orator al României contemporane, cum
îl numea Titu Maiorescu, romantic visător și fantast prin
structura, receptând realismul și naturalismul, pasionat de
pictură și de folclorul național, Barbu Ștefănescu
Delavrancea a contribuit, prin scrierile sale, la dezvoltarea
nuvelisticii și dramaturgiei românești.

Proza lui Delavrancea este diversă, atât sub aspectul
tematic, cât și tipologic. Ea cuprinde povestiri, cum sunt
cele din ciclul ”Odinioară”, în care se narează, cu talent,
întâmplări din trecut sau se prelucrează motive folclorice;
schițe ca Bunicul și Bunica ”Sorcova”, ”De azi și de
demult”, în care se evocă, sentimental-idilic, scene din
copilărie și în care scriitorul arată o anumită virtuozitate în
utilizarea dialogului. 

Nuvelele lui Delavrancea ar putea fi grupate în trei
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categorii, având in vedere motivele literare si modalitățile
artistice. 

Prima ar cuprinde nuvele precum ”Sultănica” (opera de
debut), inspirată din viața satului. A doua categorie s-ar
referi la nuvelele care înfățișează diformități fizice și
morale, tratate într-o manieră naturalistă. Sunt nuvelele:
Zobie, Mitologul, Trubadurul. A treia categorie o
reprezintă nuvelele care surprind efectele negative ale unor
racile sociale, in mod realist, cu o atitudine critică
implicată, cum se constata în ”Paraziții”, ”Bursierul”,
”Hagi-Tudose”. 

Delavrancea ocupă un loc de seamă în dramaturgia
națională prin dramele ”Apus de soare” (1909), ”Viforul”
(1910) și ”Luceafărul” (1911) străbătute de un puternic
suflu romantic. 
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Octavian Goga: 
ÎN VINEREA PATIMILOR

În Vinerea Patimilor e surprins sentimentul religios al
țăranu lui. Ni se releva modul de a fi creștin al poporului
nostru. Cel care relatează este Octavian Goga, poet al
pătimirii ardelene -, el însuși însuflețit de o adâncă trăire
religioasa. Observatorul satului este desprins de acesta prin
cultura, dar e legat de el prin iubire și prețuirea tradiției. 
Evenimentul creștin - pătimirea și moartea Mântuitorului
învăluie în evlavie satul transilvan, care a purtat el însuși
o grea cruce, a fost chinuit și batjocorit in aspra istorie a
Ardealului. Nu se povestește nici o întâmplare, e descrisă
numai atmosfera din preajma Paștelui într-o așezare
româneasca din existența căreia nu a dispărut niciodată
conștiința celor sfinte. Credința în Dumnezeu, care
desparte Binele de Rău a călăuzit viața oamenilor si,
Dumnezeu fiind veșnic si neschimbat, satul însuși, nu doar
cel evocat, ci orice sat, a rămas neschimbat si neatins de
stricăciune, curat si nepieri tor. El „respira eternitatea”.

Atitudinea scriitorului e lirică, melancolică și
meditativă. Gândurile au ca fundal lumina crepusculara.
Sunt însemnate cu lumină cimitirul - în care răsar „licuricii
tremurători” ai luminărilor - și biserica - nimbată de
„cununa de foc” a asfințitului. Ambele amin tesc
desprinderea sufletului de trup, sunt locuri ale trecerii spre
altă lume. Biserica apare ca o ființa vie (in expresiile
„trupul bisericii”, „bătrâna”, „umerii gîrbovi”, „obosită”).

Studii și consemnări 137



Prozatorul vibrează de emoție înțelegând contrastul izbitor
dintre clădirea umilă - uzată de vreme, năpădită de mușchi,
cu iconostas „primitiv”, cu cântăreți modești - și trăinicia
de granit a credinței pe care a pazit-o, iar odată cu ea toată
vlaga unui popor greu încercat. Vechea biserică ascunde o
realitate nevăzută, de neprețuit. În acest contrast se cu -
prinde un mare adevăr creștin: nu cele dinafară au preț, ci
cele dinlăuntru, altfel spus: viața sufletească. O catedrală
trufașă n-ar fi adus mai multa credință. Pentru că biserica
exterioară a pătruns prin învățăturile ei în inimile
oamenilor, a devenit o biserică lăun trică: „Biserica trăiește
încă în adâncul sufletului lor” - scrie auto rul. Lăcașul
creștin e dărăpanat, credincioșii „analfabeți”, dar totul
„respiră eternitatea”, e nemuritor. Or, numai ceea ce nu are
moarte se bucură de valoare deplină.

Oamenii se conduc după obiceiuri de demult: iau parte
la denii, își bocesc morții așa cum au apucat, se cumineca,
din lăcașul sfânt ies după „rânduiala ierarhica”. Țăranii nu
trăiesc la întâmplare, nici după voia fiecăruia, ci respectând
cu toții nescrisă datina, a cărei trăinicie a rămas până azi
întipărită în expresii afirmative sau negative: se cade - nu
se cade, se cuvine - nu se cuvine, a fi în rândul oamenilor
- a fi ca neoamenii.

Întregul sat e cuprins de misterul religios al Morții lui
Iisus: „Un val s-a lăsat, departe, de undeva de sus, și-a
prins în foșnetul de primăvară tot ce mișca împrejurul meu.
E o încetineală de ges turi, o undă potolită în rostirea
cuvântului, un aer de tristețe vagă și nelămurită care stăruie
deasupra acestor analfabeți și le împru mută o nobleță
particulară.” încetineala și tăcerea sunt mistice. Sătenii
trăiesc această sfântă întâmplare ca pe un eveniment real
și prezent, nu ca pe o amintire proslavită anual.

Oamenii suferă împreună cu Cel Răstignit, simțind
„accente din frigurile morții”, pentru că îl poartă pe Iisus
în sufletul lor, care odată cu învierea va renaște, după cum
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va renaște întreaga fire.
E semnificativ ca atmosfera, e dominată de cei doi

luminatori ai cerului, spre care românii, popor de plugari,
au privit mereu. Ca soarele și luna pun cununa de raze
bisericii; aceasta sugerează încreștinarea întregului Univers
- felul specific de simțire religioasă românească. Bucuria
învierii va fi impersonala, o bucurie re vărsată peste
întreaga lume, ce îi va cuprinde pe toți așa cum suntem
cuprinși de aer și de lumină. Autorul o anticipează în
blândețea satului adormit, în seninătate meditativă, reflex
al credinței. Cea mai înaltă fericire creștină este liniștea
sufletească netulburată, îm păcarea cu tine însuți, cu ceilalți
oameni, cu întregul univers, pacea comunicării cu
Dumnezeu.

Strălucirea cerească a turnului bisericii poleit de lună
apare ca un semn al veșniciei credinței pe aceste meleaguri,
al Dumnezeirii ce ocrotește satul. 
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VASILE RUSESCU, primul articol

Răsfoind colecția cotidianului brăilean “Înainte”,
organ al  Comitetelor orășenesc și rațional PMR și al
Sfatulurilor populare orășănesc și raionul Brăila, am
întâlnit semnătura lui Vasile Rusescu, pentru prima dată în
prima pagină a numărului 6 181, anul XXI, din joi,
octombrie 1964. 

În partea de jos a paginii, într-un chenar care cuprinde
coloanele a III-a și a VI-a, cu trimitere în pagina a 2-a, se
publică, la rubrica” Însemnări de reporter“, articolul  “
Popas în prag de seară…” . 

“Peste comună se lăsase mantia înserării, puctată acum
de licăririle vesele ale becurilor electrice. Un grup de
tineri, discutînd cu aprindere, se îndreptau spre centrul
satului. Din când în când ajungeau până la mine crâmpeie
din discuția lor, astfel că în scurt timp m-am identificat
asupra programului lor de seară. Mergeau la căminul
cultural, acolo unde-mi propusesem și eu să ajung, pentru
a asista la repetițiile ce aveau loc.

Căminul cultural din Osmanu are oaspeți aproape în
fiecare seară...” 

Se poate observa, încă din primul sau articol publicat în
paginile ziarului, la care va lucra 25 de ani, stilul literar
folosit de Vasile Rusescu, față de ceilalți colegi de redacție.
Totodată, parcă îl vedem pe autorul articolului în satul său
natal, Gostinu, mergând, la orele înserării, alături de
prietenii săi, la căminul cultural. 
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Debut editorial VASILE RUSESCU 

În “Luceafărul “  din 28 februarie  1981 debutează cu
nuvela “Moartea fântânii” având în deschidere o prezentare
semnată de Fănuș Neagu:

Vasile Rusescu lucrează cu partea violentă a
cuvântului. Curajul începătorilor  sau nemaipomenita lor
poftă de a șoca?  Mai degrabă aș zice că fluxul câmpiei
ca dominant a unui destin se zbate în sufletul lui și
încărunțește acolo ca despot luminat.  Bag de seamă că-
mi place și mă captivează. E sigur că a trăit, direct sau
alături, toate întâmplările pe care le urcă în scenă.
Misterul vieții e s-o duci în cârcă – transport insuportabil,
de multe ori - și să alegi din întinderea necuprinsă doar
rănile tale. Vasile Rusescu are instinctul (dă doamne să nu
se schimbe în știință) care-l mână încet spre originea
lucrurilor fundamentale.

Știe bine limba română – un lux în ziua de azi  - și o
slujește cu neprefăcut devotament. Acum, de la fântână,
trebuie să se întoarcă în odaie, cu cofa plină de apă.
Rămâne să vedem cui va întinde prima cană?

MOARTEA FÂNTÂNII

Cum treci de fierăria lui Marin Ţiganu, ăl de l-a
înjumătățit sârmele de telegraf pe când făcea speculă cu
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pâine pe tren, urcându-i preţul cu juma de leu în fiecare
gară –deci cum treci de fierăria lui, pe dreapta, azi cocină
pentru porcii lui ginere-său, guristul, pe dreapta,  la
curmeziş de drum, se lasă fântâna lui Prună. Adică,
Tataricu, moşu-meu. Eu nu l-am apucat, dar bunică-mea,
pe care moşu a furat-o când era flăcău dintr-un sat vecin,
cu caii de contrabandă ai lui vărul – său Bică, Varsă –
Corcoduşi, şi a trăit cu el 40 de ani bătuţi pe muche, zicea
că altu-n sat ca el nu mai era ca el. A ştiut asta de cum a
săltat-o pe leagăn, în căruţă; n-a dat ţipăt cum era obiceiul
la furatul fetelor, ba, s-a strâns mică sub mâna-i ce ținea
codiriştea cu fundă roşie la cap şi-o căldură necunoscută a
pătruns-o până-n tălpi. 

Era bunicu Prună pe uliță – spune bătrâna – drept, cu
capul dat pe spate, mustăți groase și întoarse, priviri scurte,
cu jumătate de ochi.

Plecase la răzbel, de primul e vorba, în opinci de purcea
şi cu răbojul la brâu şi se întorsese căprar. De aia până la
moartea şi mult după aceea,  când venea vorba de el,
oamenii îi ziceau, unii pipăindu-i numele încă cu teamă,
Prună – Căpraru. Şi mai spune bătrâna cu o mândrie pe
care mult, încoace, am înțeles-o,  că venise cu fala
scrisului, de băga draci în primare că prea des i se amesteca
prin hârţoagele satului. „Ce mai, - închide  ea vorba cu o
mândrie aspră – om ca el nu se mai există!” 

A murit în anul în care m-am născut eu.
El primăvara„eu toamna.
“ Făcuse aprindere la foale, maică”  – şi bătrâna depăna

monoton acelaşi fir la care ştiam şi mişcarea buzelor, a
obrazului tăbăcit, ba şi momentele anume când o să-şi ducă
barişul la ochi

În dimineaţa Bobotezei… A băut o juma de doniţă cu
vin şi-a luat toporişca de pe privazul hornului, apoi, cu
mâna pe clanţa de la tindă, a întors vorba bunicii:” Mă duc
după cegă, femeie!” Ăsta îi era obiceiul - și  asta îi era
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vorba de când o adusese pe bunica nevastă în casă, cu caii
de contrabandă ai lui văru-său, Varsă Corcoduși. Să aducă
cegă din Dunăre pentru ciorba cu zeamă de varză, cum era
datina,chiar în dimineaţa de Bobotează; s-o vadă cum se
zbate în ceaun

„Cu cinci a venit, maică,în iarna aia; şi-aveau maică
nişte ciocuri de ziceai că sunt de gâscă leşească!” .

„Ne-am dus, fă Tudora neică, îşi amintea Ioniţă,
tovarăşul lui de cegă, în noaptea priveghiului, la căpătâiul
bunicului, ştii tu, la plopii din Ceatal. Răposatul a spart
copcă cu toporişca, i-a dat roată cam cât un trunchi de
putină și-a Dumnezeu să-l ierte, că tare mai era om -, s-a
dat la fund, în Dunăre. La mustăți de sălcii, glonţ s-a dus,
că nici ucigă-l toaca, ptiu, iartă-mă Doamne, nu-l întrecea
la d-alde astea! Eu rămăsesem pe mal, și,  cum îmi arunca
cega, pac în cap, aşa, mai mult s-o ameţesc!” 

- Ce mai, revine bunica, om ca el nu se mai există,
optșpe ardei iuţi a mâncat în ziua aia la ciorbă de cegă, de
i-am zis, parcă i-aş zice acu”  mă omule, să-mi spui când
ţi-o lua gura foc, ca să chem vecinii!” 

Peste câteva zile,pleca singur, pe picioarele lui, la târg,
la doctoral Cârlionț. Să se caute, că-l bușise sângele pe
gură, iar țigara era acră șa gust și” fă femeie, e păcat de
tutun că douăzeci de păpușoi am pus la uscat!” .

Doctorul Cârlionț, cu faimă peste zece sate, că vede-n
om ca-n palmă, fără raze, i-ar fi zis:

“Neică Prună, mergi acasă și lasă dracu pufăitul, de nu
dă-ți scândurile jos din pod!” .

S-a întors către seară acasă, înjurând de mama focului
găinile de la care-i lăsase ouăle. 

Scândurile nu le-a dat jos din pod și nici tutunul nu l-a
lăsat. A murit spre primăvară, cu țigara în colțul gurii
încremenite. Bunica i-a ținut lumânarea și după ce aburul
s-a dus la cer i-a scos chiștocul de sub mustață. Apoi, cu
evlavie, l-a împăturit într-o hârtie galbenă pe care moșu-
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meu își lăsase chiar în ziua aceia semnătura” Nicolae
Prună, zis Căpraru”, pentru noi, cei ce vom veni, drept
semn că el a avut faima scrisului și că “altă avere n-am a
le lăsa! „

Cred că și astăzi, de nu l-o fi aruncat cumnata mea –
chiștocul, împăturit în hârtia galbenă e tot acolo, în partea
dreaptă, jos, a lăzii bunicii, ca semn pentru întinderea
averilor noastre. Şi tot de la bunicul ne-a mai rămas
fântâna, făcută pe vremea când era paznic de dig, pus cu
semnătura lui Duca. Nu era la îndemâna oricui să sape o
fântână.

Bunicul ştia asta şi, cred eu, de-aia a şi săpat-o: cu
meşteri de la deal, plătiţi cu bani buni. Când a sfinţit-o
popa, cu tot satul după el, s-a ridicat şi o cruce de lemn pe
care dascălul a săpat cu ciochia numele bunicului, la care
el ori alţii au adăugat şi gradul  de căprar. E și astăzi acolo,
la curmeziș de drum, peste uliță, casa noastră. Mi-aduc
aminte că nopțile când bătea vântul, ciutura izbea stâlpul
casei, iar bunica zicea că a venit bunicul ”, Se scula, mai
aprindea o lumânare la candelă, bătea apoi câteva mătănii
și se culca împăcată. Fântâna a fost semnul nostru în sat
de neam din neamul lui Prună. Acum, satul are alte
neamuri, poate şi din cauza asta  fântâna bunicului a murit
cu zile. I se tragea de când vară-mea Mița, care a moştenit
şi ea o parte din casă – odăile dinspre drum – a scos cu
ciutura un stârv de câine sau poate că l-a aruncat chiar ea
ca să nu-I mai scârție satul în cap de dimineață și până
noaptea. Oricum. Astă-vară când m-am dus acasă, ăl mare
al lui Calevrea, de-i mai zicea și Africanul, nu ştiu de ce –
mi-a aruncat aşa, într-o dungă: “Bă, liceu cârpit, adu
doftori pentru fântâna lui moş-to, că se duce,bă,și e păcat!” 

„Cu şapte a venit în iarna aia; şi-aveau maică nişte
ciocuri de ziceai că sunt de gâscă leşească” . „Ne-am dus,
fă Tudoro leică, îşi amintea Oniţă, tovarăşul lui de cegă, în
noaptea priveghiului la căpătâiul bunicului, ştii tu, la plopii
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de la Flămânda răposatul spart copcă cu toporişca, i-a dat
roată cam cât un trunchi de putină şi, Dumnezeu să-l ierte,
că tare mai era om, s-a dat la fund. Glonţ s-a dus, că nici
ucigă-l toaca, ptiu, iartă-mă Doamne, nu-l întrecea la d-
alde astea! Io, pe mal, cum arunca una, pac în cap, aşa, mai
mult s-o ameţesc!”  „Ce mai, revine bunica, om ca el nu
se mai există, optuşpe ardei iuţi a mâncat în ziua aia la
ciorbă de cegă, de i-am zis, parcă i-aş zice acu: mă omule,
să-mi spui când ţi-o lua gura foc, ca să chem vecinii!” 

„Da’ el, pomeneşte-l Doamne, m-a secerat cât pe sub
măturile alea de sprâncene, că l-ai văzut şi tu în fotografie,
a zvântat o bărdacă de vin şi numai ce-a ieşit cu flaneluţa
în spinare – că atunci crez io că i s-a tras de s-a prăpădit
săracul – amestecându-se cu flăcăii de la fântână, cum e
pe la noi de Bobotează!” 

Aşa era atunci… Flăcăi din alte părţi ale satului făceau
şi pe dracu-n patru ca ăştia care trăgeau tot mai des cu ochii
la acareturile de la fântâna lui Prună sau pe la alte fântâni,
văzându-se cu un picior gineri în pământ, să nu-şi ude
mândrele în zi de Bobotează, ca după obicei. Parcă îi văd
şi acum. Cete, cete, cum de se-nnoptau uliţele, lipiţi de
garduri, cu căciulile trase pe ochi, se apropiau furiş de
fântână. De era bine păzită, simţeau de departe asta şi
făceau cale-ntoarsă, dar când şi cum reveneau. Şi atunci să
te ţii! Legau ciutura sus şi strâns de capul cumpenei, care
cu funii, care cu lanţuri, că nici dracu dacă i s-ar fi năzărit
aşa, să vină în noaptea aia în sat la noi, nu i-ar fi dat cu una
cu două de cap. dar te pui cu flăcăii de la fântâna moşului!
Se trezeau şi eu cu noaptea-n cap, îmi place mie să cred că
după ce făcuseră şi ei daravela asta la alte fântâni, şi cum
– necum fetele noastre au primit mereu botezul fântânii,
cu ciuturile, trei, patru, „aşa bă, le striga bunicul, că d-aia
am săpat-o adâncă”, să le fie anul cu măritiş şi casa de
piatră. Şi ele se sculau cum să răscăcăra de ziuă, c-aşa le
zicea mama: „Leano, Mario, sculaţi-vă, fa, nu vedeţi că se
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răscăcărează de ziuă şi v-apucă ăia cu urdori la ochi?”, îşi
puneau câteva căptufe de cămăşi să nu le ia bîţul, că
obiceiul era să fie scoase numai în cămaşă, fustă şi ceva în
picioare, de-mi clănţăne şi-acum dinţii în gură când mă
gândesc.

Veneau flăcăii, ăia de care se ţineau ceată şi prieteşug
la mai toate zilele mari, şi alde soru-mea, mai că vreau,
mai că nu vreau, dar le dodisem eu, hoţoaicele, că d-ale
dracului se izmeneau aşa, că mai toată dimineaţa cătau cu
ochii la fereastră – se lăsau duse la fântână. Le turnau
câteva ciuture bune în cap de le făcea ciuciulete, şi uite –
aşa, cu bulucul acela după ele şi cu apa şiroaie, şiroaie,
intrau în odaie, la căldură, unde părinţii îi omeneau cu ţuică
fiartă şi cu brânză goală, care cu ce putea, dar ţuica era
lege. Ele se schimbau, chicotind nărăvite în camera
alăturată, iar ăştia, după ce beau ce beau, îmbucătură luau
aşa, de ochii mamei, plecau după alte zevzece, ca spre
prânz, ţuicăriţi preţ de-un post bun, să se adune la fântână,
depănând vrute şi nevrute din cele de peste noapte. Cum
ştiam şi eu că-i era toana, printre ei se amestecase şi
tataricu Prună, abia aşteptând să afle isprăvile celor de la
fântâna lui. P-ăia de făcuseră isprăvi, care mai de care, îi
cinstea cu litruţa din buzunar, pe mormălăi, albie de porci
îi făcea, cu gura zlobodă.

„În primăvară, îmi întoarce bunica gândurile, şi crez c-
a vorbit tot timpul, mi-e ruşine că n-am ascultat-o, şi mă
grăbesc să-i şterg lacrima ce se prelinge tăcută pe obrazul
tăbăcit – de Sânt Toader l-a buşit sângele pe gură. Ieşise şi
el la revărsatul zorilor din casă, fudul şi cu cântecul pe gură
că parcă îl auz şi-acu <<zori de ziuă se revarsă, du-mi-te,
puiule, acasă, la copii şi la nevastă>>, ca oamenii, de, în
ziua aia, să-ncurce caii. Sus dintr-o aruncătură pe Roaiba
– că Suru, celălalt, sărise toamna într-un par, ş-a isprăvit
acolo, în mare canon, de ni se zvântaseră ochii de plâns –
şi s-a lăsat spre fântână, adăpând calul şi bălăcărind de
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mama focului p-ăia care făcuseră tarbaca, cum e la noi de
Sânt Toader, că n-au strâns, le striga, toate potăile satului
să le facă felul, că la vară, bă, o să umple satul şi-o să vă
sară la boaşce. Frânt, mai mult târât de Roaiba, a intrat în
curte.

Adunase de cu seară gunoiul, grămezi, grămezi, ca să
iasă şi din curtea noastră fum, cum era rostul satului în ziua
aia. Io mă uitam pe fereastră, că-l văzusem că nu-i a bună.
Scăpară amnarul, puse foc şi crez că-l înecă fumul, c-a
ţinut-o aşa într-o tuse hodorogită, de hârâia curtea, maică.
Atuncilea l-a buşit întâiaş oară sângele. S-a tras greu pe
policioară şi, ştergându-şi întruna sângele cu mâneca, se
tot uita lung – lung, c-o tristeţe de vită lovită, la castanul
acela mare, că l-ai apucat şi tu. Ce căta, ce gânduri îl bătea?
Mai încoace m-am dumirit, aşa crez io: asculta ţiţiveiul, că
dăduse primăvara-n sat” .

Peste câteva zile pleca singur la târg pe picioarele lui să
se caute la doctorul Păunescu, îl lăsaseră puterile iar ţigara
era acră la gust şi „fă muiere, tot zicea, e păcat, fă, de tutun,
că douăzeci de păpuşi pusei la uscat ast-toamnă.

Cum vrei să înţarc pe dracu?” …
Doctorul Păunescu, cu faimă peste zece sate că vede-n

om ca-n palmă fără raze, i-ar fi zis „Neică Prună, mergi
mătăluţă acasă şi lasă dracu pufăitul, de nu, dă-ţi scândurile
jos din pod!”  S-a întors către seară acasă cătrănit, înjurând
de mama focului găinile de la care-i lăsase ouăle.

Scândurile nu le-a dat jos din pod şi nici tutunul nu l-a
lăsat. A murit spre primăvară, cu ţigara în colţul gurii
încremenite. Bunica i-a ţinut lumânarea şi, după ce aburul
s-a dus la cer prin ferestrele odăii date larg în lături, i-a
scos chiştocul de sub mustaţă; l-a împăturit cu evlavie într-
o hârtie galbenă pe care moşu-meu îşi lăsase chiar în ziua
aceea semnătura: „Nicolae Prună – zis Căpraru” . Pentru
noi, cei ce vom veni, drept semn că el a avut faima scrisului
că „altă avere n-am ce le lăsa!”  Cred că şi astăzi, de nu 
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l-o fi aruncat cumva cumnată-mea, chiştocul,  împăturit în
hârtia galbenă, e tot acolo, în partea dreaptă, jos, a lăzii
bunicii, drept semn pentru întinderea averilor noastre!

Şi tot de la bunicul ne-a mai rămas fântâna, făcută pe
vremea când era paznic pe dig, pus cu semnătura lui
Duca.Pe vremea aia nu era la îndemâna oricui să sape o
fântână. Bunicul ştia asta şi cred eu de-aia a şi săpat-o: cu
meşteri de la deal, plătiţi cu bani buni, başca adăpost şi
mâncare. Când a sfinţit-o popa, cu tot satul după el, au
ridicat şi o cruce de lemn pe care dascălul a săpat cu
ciochia numele bunicului, la care el ori alţii au adăugat şi
numele de căprar. Şi tot atunci, din lemn dat la bardă, i-a
încropit un înveliş. Hăt, mai încoace, l-au pus pe foc nişte
vărari coborâţi de la munte. Socotiseră ei vremea când să
intren sat cu coviltirile şi cu strigarea de ne zăngănea la
ferestre „vaarul, ia varul, neamule!” - pe-un coş de var,
unul de cotolani - dar socotelile se încurcaseră: înainte de
Florii, când tot săracul îşi dă cu bidineaua pereţii şi-şi lipea
prispa, i-a apucat o vâjgăială, mamă, mamă! Că în anul
acela Babele au tot ţinut-o până spre Paşti, de nu mai
aveam babe în sat să le pomenim! Prinşi de vreme, şi cine
mai era cu gândul la varul lor, muntenii s-au tras lângă
fântână, că aici poposeau fără voie anume toţi străinii, fie
zi, fie noapte. I-au milit oamenii cu ceva îmbucătură şi
acolo ogrinji de prin curte, dar până la urmă tot arseră
învelişul crucii. De cruce nu s-au atins şi poate de-asta 
n-au băgat de seamă ai mei că lipsea adăpostul. Când
văzură, ce să mai facă? Vărarii plecaseră de mult cu
căruţele crosnie de ştiuleţi, iar casele, precum boii popii,
ieşiseră la soare în albul lor gras, cu miros de sărbători.
Fântâna e şi azi acolo la curmeziş de drum; peste uliţă, casa
noastră. Mi-aduc aminte că nopţile, când bătea vântul,
ciutura, acum cumpănă stearpă, izbea stâlpul casei, iar
bunica zicea c-a venit moşul. Se scula, mai aprindea o
lumânare la candelă, s-o vadă el la faţă, apoi bătea câteva
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mătănii şi se culca împăcată.
Fântâna a fost semnul nostru în sat de neam din  neamul

lui Prună. Acum, satul are alte neamuri, poate şi de-aia
fântâna bunicului a murit cu zile. I se trage pesemne de
când vară-mea Piţa, care a moştenit şi ea o parte din casă
- odăile dinspre drum - a scos cu ciutura un stârv sau poate
că l-a aruncat chiar ea anume să nu-i mai scârţie satul în
cap de dimineaţă şi până noaptea. Oricum, astă vară când
m-am dus acasă, ăl mic al lui Calevrea, de-i mai zice lumea
şi Africanul, nu ştiu de ce! - mi-a aruncat aşa, într-o dungă:
„Bă, liceu cârpit - auzi tu? - adu doftori pentru fântâna lui
moş-to, că se prăpădeşte bă şi e păcat!” 
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VIRGIL CARIANOPOL 
colaborator la un ziar giurgiuvean 

Răsfoind periodicile care au apărut de-a lungul timpului
la Giurgiu, păstrate de Biblioteca Academiei Române, am
avut plăcuta surpriză de a întâlni, în paginile ziarului pentru
toți vlășcenii, ”Călugărenii”, numele poetului Virgil
Carianopol, poet, pe care am avut prilejul să-l cunosc și cu
care am băut o cană cu vin și am mâncat tradiționalele
locului scovergi cu brânză, vorbind despre literatura
vremii, la școala unde am fost profesor și director, din satul
giurgiuvean Remuș, adus de mai multe ori de culturnicii
de odinioară de la județ, pentru a aduce lumina cărții în
așezările rurale.

Publicația giurgiuveană la care a colaborat Virgil
Carianopol a avut o apariție efemeră, din 1 decembrie 1943
până la 1-15 august 1944. Redactor responsabil a fost Ion
Vasiliu, un împătimit ziarist, născut la 13 martie 1910, la
Brăila, care a colaborat la diferite publicații ale vremii, dar
a și fondat câteva. Se stinge din viață la 31 august 1985, la
Târgoviște.

Pentru prima dată semnătura lui Virgil Carianopol apare
în numărul 2, din 25 decembrie 1943. Poetul avea 35 de
ani și publicase deja 6 volume de versuri. Era cunoscut.

Virgil Carianopol nu a fost singurul poet atras
colaborator la “Călugărenii”. Vom întâlni în paginile
periodicului giurgiuvean și alte nume.

Așadar, debutul lui Virgil Carianopol la ziarul
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giurgiuvean, este un articol, apărut în deschiderea ultimei
pagini, având ca titlu “Cantine pentru muncitorii din
Giurgiu”.

“Demult, demult, când viața mă aruncase într-un vârtej
din care nu am mai puteam ieși, mi-am pus și eu întrebarea,
pe care și-o pun astăzi mulți și cei cu competență o și
rezolvă. De ce oare muncitorii mănâncă pe lângă garduri,
pe măidane sau în murdăria cine știe cărui birt?

Desigur, de atunci și până astăzi au trecut aproape
douăzeci de ani. Unii dintre foștii conducători au neglijat
problema, iar alții au promis fără a face nimic. Nu mi se
pare nici astăzi de neînțeles acest soi de oameni. Fiecare
avea intenții, fiecare era binevoitor dar numai până la vot.
După aceasta, nimeni nu se mai gândea la cele făgăduite.
Domnul Ministru, ori nu mai avea timp, ori nu voia să se
deplaseze să vadă fețele murdare și triste ale acelora care
îl suiseră pe scaunul ministerial. Banii luau întotdeauna alt
drum și muncitorii rămâneau iarăși să-și mestece mâncarea
pe cine știe ce maidane, cu furnicile și murdăriile
purtătoare de microbi.

De atunci, cum am mai spus, au trecut douăzeci de ani.
Eram copil și învățam cântecul fierului scrijelat  de

cuțitul modelator, într-o fabrică de la marginea
Bucureștiului și tot pe atunci, Panait Istrati, marele, poate
cel mai mare scriitor pe care l-a dat țara Românească, era
muncitor, cu ziua, în port.

Muncitorii se obișnuiseră cu acest tratament pentru că
nu cunoscuseră niciodată nici masa curată a unei cantine,
nici prietenia acelor pe care îi puseseră în fruntea lor.

Masa de prânz și uneori chiar și cea de seară era luată
fie în picioare lângă strung, fie pe vreo stivă de lemne. Și
toate acestea se făceau fără nici un respect pentru curățenie.
Fiecare muncitor căuta să mănânce cât mai repede. Unii se
îmbolnăveau de stomac, alții de piept și asta numai pentru
că marii directori și stăpâni de fabrici nu se gândeau să
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înființeze o cantină în care omul muncitor să meargă liniștit
să se spele și să mănânce omenește la o masă.” 

Am transcris, pentru frumusețea îmbinării meșteșugite
a cuvintelor, doar partea introductivă a articolului, care
informează cititorii că: “s-a inaugurat la Giurgiu, cu
stăruința d-lor Marinescu-Oțelul, președintele Camerei de
Muncă Giurgiu și Ștefan Tache, secretarul aceleiași
instituții, o cantină pentru muncitorii din port.... De astăzi
înainte, muncitorii din portul Giurgiu nu vor mai mânca
cum mâncau altădată pe sub vagoane. Vor avea și ei o masă
curată....” 

În numărul 4, din 1 februarie 1944, tot pe ultima pagină
a publicației, Virgil Carianopol semnează articolul
“Românizarea personalului din întreprinderi “ .

Virgil Carianopol a fost preocupat și de alte probleme
sociale. O dovedește articolul pe care îl semnează în
numărul 7 din 15 martie 1944 intitulat” Muncă și
conducere”, din care reproducem doar un fragment:

“Se pare că niciodată ca astăzi munca nu s-a așezat pe
un plan de mai înaltă valoare morală și națională. Se pare
chiar că, acest deziderat tinde să înlocuiască atât în uzine
și fabrici, cât și în școli, tot ceea ce nu este în legătură cu
munca.

În străinătate, de pildă în Japonia, munca stă pe primul
plan. De la vârsta de 12 ani până la 60, tineri, bătrâni, nu
știu altceva decât lucrul în fabrici, privind industria de
război. 

La noi totul rămăsese în faza pregătirii. Școlile învățau
elevii cu visătoria, ca la rândul său, fiecare elev ieșit de pe
băncile școlii, în loc să ajungă un bun maestru, fierar sau
un bun inginer, deși avea diplomă în acest sens. își
descoperea mult aplicații spre teatru ori își ura meseria  ca
pe un lucru odios. “ 

O plăcută surpriză ne oferă ultimul număr (13, anul II,
din 15 iulie 1944)  apărut, al ziarului “Călugărenii”. Pagina
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a 2-a, este consacrată poeziei  și se deschide, pe prima
coloană, cu” Trei poeme inedite de Virgil Carianopol”,
însoțite și de o fotografie a poetului. Titlurile celor trei
poeme sunt:” Plecări”, ”Întrebări triste“ și ”Cântec de
toamnă.” 

Transcriem primul poem:

PLECĂRI

Ce sfinte-mi sunt prin noapte plecările în lume
Când nimenea nu știe unde mă pornesc!
Ce scumpă e plecarea când nu știu niciodată
Nici unde plec, nici ziua când am să poposesc!

Rămân în urmă gânduri, iubite și poveri
Și griji și cine știe ce-ntunecate taine!
Ce sfântă e prin noapte călătoria-n lume
Când te dezbraci pe țărmuri de tine ca de haine!

Așa visam odată să plec să nu mai văd
Și să mă-ngrop în zare ca un hulub în vânt,
Să nu mai știu pe unde e țara-n care-am plâns
Și să despart prin vise, pământul de pământ.

Ce dragi și ce senine-s plecările oriunde!
Cât trebuie să fie de sfinte și drăcești
Când aripile-n umeri îți cresc fără să știi
Nici unde pleci, nici ziua când ai să poposești.
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Debutul tânărului poet giurgiuvean, 
Lucian Minel Rădan

Despre poetul Lucian Minel Rădan, născut în anul
1925, în satul Vieru, din judeţul Giurgiu, se cunosc puţine
repere biografice. Unele surse menţionează doar că a
absolvit Liceul ”Ion Maiorescu” în anul 1944, după care a
fost redactor cultural la periodicile giurgiuvene: ”Vlaşca
liberă” şi ”Viaţa nouă”. Şi-a continuat studiile la Institutul

de ştiinţe
Economice şi
Planificare,
devenind economist
cu specialitatea
organizarea
creditului pe termen
scurt. În anul 1956
va susţine examenul
de stat. Se mai
menţionează faptul
că Lucian Minel
Rădan a mai
colaborat, cu
articole şi poezii, la
ziarul regional
”Steagul roşu“, la
revista tinerilor
aflaţi la porţile
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consacrării, “Tânărul scriitor” şi revista „Luceafărul“.
Pe când era elev, în ultimul an de studiu la Liceul” Ion

Maiorescu” din Giurgiu, Lucian Minel Rădan debutează
în paginile ziarului tuturor vlăşcenilor “Călugărenii”, nr.
8-9, din 1-15 aprilie 1944, cu poezia: ”Rondelul
clopotarului”,

Clopotare, clopotare,
Sună clopotul pe deal -
Sună-l tare, cât mai tare 
Să se-audă în Ardeal!
Şi din lunga lui cântare
Iasă Mureşul din mal!
Clopotare, clopotare,
Sună clopotul pe deal!
Pentru dorul care moare 
Într-un stih patriarhal,
Tu vesteşte-o sărbătoare,
Vărsând jalea val de val,
Clopotare, clopotare.

Tot în paginile acestui reuşit ziar bilunar giurgiuvean,
deşi apărut în anii grei ai războiului,” Călugărenii” – nr.11
din 1-15 iunie, 1944 ” tânărul poet Lucian Mirel Rădan va
publica şi epigrame, destul de izbutite. Reţinem doar una,
unde” poanta”, specifică acestei craţii, o constituie un
valoros joc de cuvinte:

Mă-ndoiesc că jumătatea
O să-l facă fericit,
Când atât amar de  vreme
Doar cu”litra” a trăit.

Iubitor al literaturii franceze, Lucian Minel Rădan este
preocupat şi de traduceri din creaţia lui Charles-Pierre
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Baudelaire. Astfel întâlnim în paginile periodicului”
Călugărenii” traducerea, într-o reuşită formă literară a
poeziei” Duşmanul”, inclusă în volumul” Florile răului “ .

Astfel, numele  adolescentului poet din satul Vieru
apare, pentru prima dată, în pagina literară a publicaţiei
“Călugărenii”, alături de alte nume, deja consacrate în
Panteonul literaturii române: Radu Gyr, Nichifor Crainic,
Nicolae Crevedia, Virgil Carianopol.

Debutul editorial al poetului Lucian Rădan va avea loc
cu muţi ani mai târziu, post-mortem, prin strădania soţiei
sale, Elena, care i-a adunat versurile în volumul “Lumini
şi umbre”, apărut la Editura pentru literatură, în anul 1967.
Poetul trecuse în eternitate la 15 august 1956, după cum se
precizează în Dicţionarul personalităţilor giurgiuvene
“Asalt spre crestele destinului”, realizat de Elena  Ştefan
şi Ion Gagii, apărut la editura Cronos, în anul 2006.  
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PAGINI DIN LITERATURA DE
DINCOLO DE PRUT

DUMITRU MATCOVSCHI

Poetul basarabean, Dumitru Matcovschi, s-a născut la
20 octombrie 1939, în localitatea Vadu Raşcov, judeţul
Soroca, în familia plugarilor Leonte şi Elisabeta. După
studiile primare şi secundare, în anul 1956 devine student
la Institutul pedagogic „Ion Creangă”, din Chişinău,
Facultatea de istorie şi filologie. Între anii 1966-1070 a fost
redactor şef adjunct la săptămânalul „Cultura” . Debutul
editorial are loc în anul 1963 cu placheta de versuri „Maci
în rouă” . În anul 1969 apare volumul de versuri
„Descântece de alb şi negru”, care imediat după apariţie
este interzis de cenzura sovietică, considerat subversiv.
Urmează o rodnică perioadă de activitate literară. 

Este recunoscut pe plan internaţional de critica literară
drept unul dintre marii poeţi ai Basarabiei.

De-a lungul anilor a editat peste 50 volume: poezie,
proză, dramaturgie, inclusiv în limbile rusă şi lituaniană.

Poezie: Melodica (1971), Grâul (1974), Axa (1977),
Patria, poetul şi balada (1981), Tu, dragostea mea
(1987), Soarele cel mare (1990), Imne şi blesteme
(1991), Vad (1998), Crucea (1999), Veşnica toamnă
(2001), Pasarea nopţii pe casă (2003)

Proză: Duda (1973), Bătuta (1975), Toamna
porumbeilor albi (1979), Focul din vatră (1982), Teatru
(2003). 
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Piese de teatru: Preşedintele, Cântec de leagăn pentru
bunici, Piesă pentru un teatru provincial, Pomul vieţii,
Abecedarul, Ioan Vodă cel Cumplit, Sperietoare, Tata,
Troiţa, Bastarzii.
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Poetul din comuna Gogoșari,
VALICĂ MARDARE

Din ținutul de o neasemuită frumusețe, mângâiat de
sufletul poetului Petre Ghelmez, a țâșnit spre lumina
cunoașterii un  tânăr creator de vers, un tunar Om al
pământului, căruia ii smulge rod bogat, dar și bucuria vieții
- Valică Mardare. 

Valică Mardare s-a născut în vecinătatea Brăilei, în satul
Spiru Haret, la 10 octombrie 1965. A venit la Giurgiu, a
băut apă din Dunăre, și a rămas aici, în Câmpia Burnasului.
A râmas la Gogoșari, și-a intemeiat o familie, o casă, a
făcut copii,  și a prins rădăcini. Mulțumit sufletește, își
adună cuvintele și împlinește o poezie cu străluciri de
stele..

O sinceră mărturisire în versuri, îi conturează rostul
preocupărilor sale: «Pe un petec de hârtie / Aștern rânduri
după rânduri / Scot din creier ce se poate / Îmi fac ordine
în gânduri.

Și cu sinceritatea omului care trudește pământul se
destăinuie: «Nu-s poet de primă mână / Dar nici printre
proști nu sunt / Zic și fac o faptă bună / Gândul altuia 
nu-l iau ». Și fapta bună pe care Valică o face este ca, în
liniștea ogrăzii sale, când se aude mauzica sferelor, scrie
versuri pe care le încredințează hârtiei. Iar noi, cu sinceră
bucurie, le încredințăm, spre nemurire, paginilor revistei.

Emil Talianu
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BURNASUL

Purtăm pe tălpi Burnasul mărturie,
Cu pletele de grâu împârguit,
Ni-i vocea noastră tril de ciocârlie 
Și-un ecou din antice venit.

Ne e obârșia, radăcină-nfiptă
Sub brazda-ntoarsă, urmă de trecut,
Un fir dintr-o sămânță încolțită, 
O mărturie, strachină de lut.

Ne sunt obrajii, pâine aburindă,
O lacrimă, izvorul nesecat,
O doină, o baladă, o colindă
Și românește noi ne-am botezat.

Au dăinuit cătune peste timpuri,
Ascunse-n văi, trăit-au veșnicia,
S-au înfrățit cu pomii peste câmpuri,
Au rezistat, când a trecut urgia.

De sub morminte, ne îndeamnă moșii 
Să nu lăsăm Burnasul să dispară.
Un asfințit cu raze calde, roșii,
Frumos amurg, la margine de țară.

A FOST ODATĂ…

Copil aș vrea ca să mai fiu odată, 
Prin praful de pe uliță s-alerg
Să zic mă iartă mamă și tu tată,
Dulci poame de prin ramuri să culeg.
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Mă văd mergând la scaldă, la pârâu,
Alerg voios spre umbra din pădure,
Prind fluturi printre spicele de grâu,
Mă-ntrec, în zbor, cu păsările mele.

Livada e-ncărcată cu fructe arămii,
Prin lanuri au intrat secerătorii,
Vin carele cu struguri dinspre vii,
Spre alte țări mai calde trec cocorii.

Visez de mult, aș vrea să fie iarnă,
Să umblu cu colinda pe la toți,
Zăpada peste noi din cer să cearnă
Iar câinii să ne latre pe la porți.

Acestea toate sunt doar amăgiri,
Sunt vise pentru nopțile târzii,
Precum în carte scrise povestiri,
A fost odată când eram copil…

VALICA MARDARE
Gogoșari
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La început de martie, poetul Petre
GHELMEZ ar fi împlinit 76 de ani 

De șase ani avem un martie mai sărac. Ne lipsește
Poetul de la Gogoșari. Ne lipsește Petre Ghelmez. Născut
în cea de-a doua zi de martie, plecat tot  într-o zi de martie,
”Poetul bobului de grâu” a dorit să prindă un mărțișor în
pieptul unui înger și nu s-a mai întors în  pământul natal.
A rămas acolo, sus, de unde ne privește și ne apară de
necazurile trăirii, fiindcă știa să ne răsfețe cu sonoritățile
cuvântului. Avea un anume fel de a rosti vorba, dibăcie
deprinsă de la bătrânii satului său, care te apropia de
miracolul sonorităților sferelor. 

Am avut bucuria să-i fiu de nenumărate ori  alături:
acasă, acolo sus,deasupra Bucureștilor, pe stradă , sau, jos,
la gârla, din satul natal. De fiecare dată, întâlnirea cu Petre
Ghelmez era altfel. Știa să găsească acel fel de a te primi
care te făcea să te simți bine în preajma-i. De la urarea de
binețe la alunecarea spre miracolul versului era doar o
trecere de pârleaz, care se făcea pe neobservate. Sau poate
întâlnirea cu Petre Ghelmez era întâlnirea cu Poezia.

Adeseori, fiind in casa sa, atârnată  de cer,peste larma
Capitalei, o casă plină nu numai de cărți. Așezate într-o
bună orânduială, dar și de o muzică ce-ți liniștea sufletul,
ieșeam pe balcon să-mi arate, de acolo, satul natal pierdut
în zare. Simțea venind de acolo mirosul reavăn de pământ
răscolit de plug,pregătindu-se așternut bobului de grâu
pentru miracolul germinației. Un miracol al cărui sens
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Poetul, numai, acum, când a vrut Dumnezeu, poate, l-a
patruns. Era oprit de lege și de datini, în viața cealaltă.

Nu voi uita inițierea Maestrului pe care mi-a facut-o în
a privi cu uimire minunea bobului de grâu văzând, acolo,
unde acesta a stat prins de hranitorul spic, are incrustat
chipul Mantuitorului Iisus Hristos.O adevarata icoană vie,
izvor de continua țâșnire spre viață, dar și hrană pentru
sufletul nostru. Nimic mai miraculos, decât bobul de grâu.

Și tot acolo, în casa de la etajul unsprezece, am văzut
imaginea neodihnei. Sub fereastră, în micul birou de lucru,
se afla imprimată în ipsosul peretelui amprenta palmei
drepte, după ce Poetul își terminase de a indreptata perțtii,
o lucrare pe care o făcuse singur, pentru a avea bucuria
unui lucru făcut de mâna sa. Și mâna, obosită de trudă, se
impregnase acolo, la sfârșitul lucrării, spre aducere
aminte… Era un vers nemuritor dintr-o poezie pe care
Maestrul o scrisese rostuindu-și casa.

Din păcate, toate acestea și câte altele, au devenit
amintiri, cum amintire a devenit și numele Petre Ghelmez.
Iar trecerea anilor îl îndepărtează și mai mult, numărul
celor care i-am fost prin preajmă rămâne tot mai mic,
Poetul se ascunde de lume, șoapta versului, însă, străpunge
timpul. Un vers domol, ca o curgere de Dunăre, un vers
ritmat, ca invârtirea unei roți de car pe întinderea Câmpiei
Burnazului. Apa și lut din care s-a zămislit ulciorul de apă
vie din care a sorbit, cu nesaț, Poetul din Gogoșarii
Giurgiului retras, acum, prea mult obosit de drum.
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Soția unui mare domnitor român,
giurgiuveancă  

În comuna Herești, din județul Giurgiu, s-a născut
în anul 1598 Elina Năstrurel-Herescu. Ea a mai avut
doi frați, Udriște, cu doi ani mai mic, consemnat de
istoria literaturii române, și Cazan, despre care
informațiile sunt destul de sărace. Elina, asemenea
fratelui său Udriște, a avut o creștere îngrijită, privind
instrucția și educația. Cunoștea destul de bine limbile
greacă și slavonă. Încă din copilărie a fost pasionată de
literatură, istorie și artă, fiind si o culegătoare de datini și
obiceiuri strămoșești.

La numai 14 ani, Elina se căsătorește cu aga Matei din
Brâncoveni, cel care va deveni domnul Țării Românești -
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Matei Basarab. Sub influența soției sale, mult iubitoare de
credință strămoșească și artă, Matei Basarab a ridicat 46
de lăcașuri de cult, printre care mănăstirile Arnota,
Caldărușani, Sadova, Maxineni, Cornățel, casa tipografiei
din curtea Episcopiei Râmnicului, precum și o serie de
biserici: Sărindar din București, Sfântul Dumitru din
Craiova, Sfinții Împarați și Sfântul Nicolae – Andronești
din Târgoviște, Sf. Apostoli din Ploiești, Sf. Gheorghe din
Pitești. Plină de evlavie față de sfintele lăcașuri, Doamna
Elina va ajuta la ridicarea bisericii din localitatea sa natală,
Herești, unul din cel mai monumental sfânt lacaș din
județul Giurgiu.

Doamna Elina, alături de fratele ei, Udriște Năsturel, 
s-a implicat la introducerea, pentru prima dată, a tiparului
de carte in Țara Românească, înființând trei tipografii, la
manăstirile Govora, Câmpulung și Dealu. Cei doi frați au
colaborat la traducerea cărții Imitatio Christie (Urmarea lui
Hristos) din latină in slavonă, tipărită la 15 aprilie 1647,
căreia îi scrie și prefața, semnându-se cu următoarea
titulatura: “Doamnei Elina, stăpâna Ungrovlahiei, soția
prealuminatului domn și voievod Io Matei Basarab”. În
cetatea de scaun Târgoviște, din porunca și cheltuiala
Principesei Elina, a apărut în1649 Penticostalul slovan care
are reprodusă “ Stema Elinei, Doamna lui Matei Voievod” 

“Patroana literaturii românesti”, cum a numit-o marele
Nicolae Iorga, pe Elina Basarab a murit de inimă în anul
1653 și a fost înmormântata lângă fiul ei, Mateiaș, mort
prematur, la Biserica Domnească de la Târgoviște. Matei
Basarab a cerut ca pe piatra funerară să se amintească
lunga conviețuire avută împreună. Și a cerut ca pe piatra
de mormânt să i se scrie “înduioșătoarele cuvinte, că au
trăit împreună de două ori douăzeci de ani”. Un an mai
târziu a murit bolnav și domnitorul Matei Basarab, fiind
înmormântat lânga soția sa.

Mormintele domnești au fost pângărite de turci când
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aceștia au atacat Țara Româneasca, la scurt timp după
moartea domnitorului, iar trupurile celor doi au fost
strămutate, în 1655, la Arnota.
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DUMITRU DUMITRICĂ

S-a stins așa cum a trăit,
neștiut decât de cei care i-au fost
aproape, în cea de-a
optsprezecea zi a lui florar, în
căsuța poeziei din Bolintin Deal.
Trista veste, care mi-a îndoliat
sufletul, am aflat-o târziu, când
bunul meu prieten, și totodată
devenit rudă, ne privea din stele,
luminându-ne viața cu miracolul
cuvintelor cuprinse în cele 26 de
volume de versuri și proză pe
care le-a scris. Volume despre
care, din păcate, doar cei care îi erau prieteni de condei,
știu. Tomuri, care numai el știa prin ce efort financiar
vedeau lumina tiparului. Noi, iubitorii cuvântului scris,
aflam de o nouă apariție editorială, când, prietenul Mitică
ne suna și ne adresa invitația de a-i fi oaspeți,la o nouă
lansare de carte. Nu într-o sală, nu cu un protocol anume,
nu după o anumită rigoare, ci în minunata sa grădină din
curtea casei sale, la Bolintin Deal. Doamne,  ce curte....!
Cu sute de flori plantate nu numai în straturi,  ci oriunde
puteau prinde rădăcini, cu o salcie pletoasă în formă de
umbrelă, cu alei mărginite de pietre așezate cu migală, cu
numeroase locuri care te invitau la un scurt popas, fiecare
realizat mai ingenios decât celelalte. Și ce îți bucura și mai
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mult ochiul, dar și sufletul, era căsuța cu prispă a poeziei.
Căsuță în care au poposit, mărturie sunt  numeroasele
fotografii existente, nume  mari ale scrisului contemporan
românesc. Printre ei, marele Eugen Barbu, cel care, văzând
primele încercări ale lui Mitică,l-a îndemnat să nu se lase
de scris. Și astfel Mitică și-a extins truda care îi era atât de
dragă – a zidit nu numai cărămizi pentru a înălța case, dar
a început să zidească din cuvinte poeme, schițe și nuvele,
într-un cuvânt, cărți. 

Ultima lansare de carte, în grădina casei, a avut loc în
data de 22 iunie 2014. Prezenți, peste 40 de prieteni,
confrați ai scrisului, scriitori, poeți.S-au spus vorbe alese
despre literatura română, despre revistele literare, despre
gazda, Dumitru Dumitrică, care își prezenta volumul de
poeme alese, ALBASTRULE CER, ALBASTRULE
CER..., apărut cu un an în urmă la o editură bucureșteană.
Firesc, autorul mi-a dăruit și mie o carte, cu următoarele
cuvinte:  „Dragului și bunuluiprieten, Emil Talianu și celor
dragi domniei sale, din inimă pentru inimă...Același din
totdeauna. (Semnătura) 22 iunie 2014. Bolintin Deal” .
Bunul său prieten, venit tocmai de la Lugoj, cantautorul
Vasile Gondoci, i-a cântat unele poeme, scriitorii
giurgiuveni, Ion C. Ștefan, Aureliu Goci i-au prezentat
truda literară, actrița Doina Ghițescu i-a recitat câteva
poeme…

Peste 11 luni grădina atât de frumoasă a Poetului din
Bolintin Deal plângea. Florile, iarba, copacii se ofileau,
Grădinarul, care le mângâia în fiecare dimineață, plecase
într-o altă lume…
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A fost doborât un fag din Bucovina

Ne-a lăsat să petrecem în liniște împlinirea a 50 de ani
de la absolvirea Facultății de limba și literatutra română,
duminică, 15 septembrie, și, când s-au stins ecourile acestei
revederi, după trei zile, colegul nostru scriitorul și editorul
Ion Prelipceanu, după o lungă și grea suferință, a plecat
spre stele.

S-a născut la 24 aprilie 1949, în localitatea Horodnicul
de Sus, județul Suceava. A trăit 70 de ani și a scris 65 de
cărți.

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, al
Societăţii Scriitorilor Bucovineni şi al Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina.

A publicat o serie impresionantă de cărţi de poezie,
proză (romane, proză scurtă, interviuri, reportaje, eseuri),
studii de istorie naţională şi locală, istorie şi critică literară,
etnografie, folclor, onomastică şi toponimie, religie,
monografii (de scriitori, artişti şi localităţi). 

A fondat o editură care-i purta numele, în care a publicat
operele sale, dar şi pe cele ale altor scriitori.
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Domnul profesor ION MATEESCU 
la 104 ani

Nu departe de piață, pe strada Nicolae Bălănescu, la
numărul 33, se află o casă, de o arhitectură aparte,
odinioară destul de arătoasă în zonă, unde trăiește
distinsul profesor, cu dublă licență, Ion Mateescu.
Profesorul a împlinit, pe 25 iulie, vârsta de 104 ani, și
după cum îmi spunea se va pregăti, timp de 365 de zile, să
treacă ștacheta (este doar profesor de educație fizică ) și
la 105. L-am găsit la biroul său de lucru, scria,
deocamdată, fără ochelari un studiu despre cele peste 100
de cărți ale fostului său elev epigramistul Petre Chiva-
Coadă, stabilit la Galați. Alături de cuvenitele urări de
viață lungă, i-am dăruit un recent studiu despre cel care i-
a fost aproape, juristul, marele om de cultură giurgiuvean,
Nicolae Bălănescu. Apoi, îndelung, fără a marca oboseală,
am dialogat cu domnul Profesor despre viață, despre
profesia de dascăl, despre oamenii pe care i-a cunoscut,
despre secrtetul longevității, despre proiectele sale  de
viitor și câte altele.

Este o mare plăcere să conversezi cu domnul profesor.
Este o istorie vie a învățământului giurgiuvean, a
evenimentelor la care a luat parte, a activităților unor
oameni pe care i-a cunoscut.

A avut șansa să fie alături de unele personalități
marcante ale istoriei naționale. Să enumerăm doar cîteva
-  Regina Maria, pe care a întâlnit-o la cursurile de schi
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de la Predeal, Regele Carol al II-lea, pe când se afla la o
activitate a străjerilor, la București, în anul 1936, apo, în
anul 1942, cînd se afla pe front în Crimeea, într-o situație
militară a dat mîna cu mareșalul Antonescu... Istorie. O
istorie vie Domnul Profesor Mateescu. O vastă istorie vie,
pe care, din păcate, o fructificăm prea puțin... Ore cât ne
va mai îngădui Bunul Dumnezeu să avem alături de noi
această inestimabilă Comoară. Trecem indiferenți mai
departe..

Așa cum pășim indiferenți prin fața casei din strada
Nicolae Bălănescu, 33, fără să ne plecăm fruntea... În acea
casă trăiește încă, la cei 104 ani ai săi, o Mare valoare a
acestui ținut, a acestei țări – Ion Mateescu. 

La mulți ani, Domnule Profesor!
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IVANCA OLIVOTTO
98 de ani de la nașterea unei mare

matematiciene giurgiuvene

Pentru noi, cei născuți mai devreme, rezolvarea unor
probleme din culegerile realizate de Ivanca Olivotto, era o
piată de încercare în anii de școală, dar mai ales pentru
admiterea la Facultate. Puțini știam atunci, și poate și cei
de astăzi nu cunosc mai nimic, că matematiciana s-a născut
la Giurgiu.

Ivanca Bălulescu a văzut lumina zilei la 2 august 1914.
A rămas orfană la vârsta de 12 ani  și, împreună cu cele
două surori și un frate, au fost sub îngrijirea bunicilor. A
urmat cursurile școlii primare nr.1, apoi Liceul de fete
Regina Maria, pe care îl termină cu calificativul
excepțional cu onoare. Continuă studiile la Facultatea de
științe de la Universitatea din București, dorind să ajungă
profesoară de matematică. A avut printre profesori pe
distinsul matematician Dan Barbilian.

Paralel cu matematica studiază și Fizica. Timp de doi
ani va urma și cursurile unei școli de statistică.

În luna ianuarie 1944 se căsătorește cu un coleg, tot
profesor, Feruccio Olivotto.

A fost profesoară la mai multe școli generale, apoi la
Liceul Sfîntul Sava din București. Concomitent depune o
vastă activitate la gazeta matematică, iar din anul 1950 este
angajată  ca redactor de carte la Editura de Stat Didactică
și Pedagogică.
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Între anii 1951 – 1955 activează ca asistentă la catedra
de algebră a profesorului Eugen Rusu, din cadrul
Institutului pedagogic București.

În anul 1958 publică ”Culegere de probleme de
aritmetică pentru clasele V - VIII”, care împreună cu
culegerea lui Gheba au rerprezentat cărțile de bază timp de
cîteva decenii pentru multe generații de elevi.

Vor urma -
”Matematică pentru candidații la examenu de admitere

în licee”, 1970,
”Algebră, clasa a VIII a”, 1976,
”Culegere de exerciții și problemede algebră pentru

gimnaziu”, 1992.
Ivanca Olivotto se va stinge din viață la 9 martie 1996.
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Bucuria de a fi primul

Din păcate, prea puţin se mai vorbeşte astăzi de şeful
de promoţie al unei instituţii de învăţământ. Este eroul de
câteva clipe al unei serbări de premiere, de la sfârsit de an
şcolar care se pierde, apoi, în neiertătorul anonimat.
Arareori, când un truditor al şcolii, doreşte să scoată la
lumina cunoaşterii şi asemenea” eroi”  ai învăţăturii, le mai
consemnează numele în monografiile unor unităţi
şcolare,aşa cum a procedat şi distinsul profesor Grigore
Buduru, în lucrarea sa ”Encilopedia maioresciană” .

Dintre şefii de promoţii ai Colegiului Naţional” Ion
Maiorescu”  din anul 1873 până în prezent, doar 8, din cei
95 au absolvit cu nota maximă. Printre ei - compozitorul
Ioan Băjescu-Oardă, academicianul Dinu Constantin T.
Moraru, lectorul universitar Gabriela C.Habor.

Se cuvine să mai amintim şi alte nume ale şefilor de
promoţii: poetul Emil Gulian, regizorul Ion Maximilian
(fostul soţ al artistei Stela Popescu), poetul Petre Ghelmez,
avocatul Petre Copoiu, prof. univ. dr Ion Adameşteanu.
prof. univ. dr. Marin Şt. Chiriţescu-Arva.

Puţini ştiu, însă, că şi destul de mulţi profesori, de la
diverse unităţi de învăţământ giurgiuvene, au fost şefi de
promoţii ai Colegiului Naţional” Ion Maiorescu”:
Dumitru Burlacu, Laura Lascu, Călinescu (Bicu)
Mura, Mihaela Ghelmez, Iulian Viorel Dincă. 

Acestora li se alătura: Mireanu Ortansa-Ana, Horia
Dragoş Ştefan Manda, Denisa Elena Ionete, Daniela
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Alice Mustăreaţă, Gabriela G. Habor, dar şi studenţii de
astăzi: Aura Laura Mârlogeanu, Ramona Simionescu-
Roxana, Ana Maria R. Stănică şi Ioana Jinga.

Aparaent, doar nume, însă cu o puternica rezonanţă în
şcoala giurgiuveană. Nume care ar trebui să devină
cunoscute pentru elevii de astăzi. Nume care pot constitui
temele unor lecţii de dirigenţie, subicetele  unor dezbateri
de educaţie în familie. 

Şi. de ce nu, ideea unei reuniuni educative:” Bucuria de
a fi primul”, care să adune, la sunetul cristalin al
clopoţelului, şefii de promoţie. Va fi o puternică lecţie de
viaţă.

Elevii de astăzi mai au încă nevoie de modele.Modelele
sunt în preajma nostră. Nu ni se oferă, însă, şansa de a le
cunoaşte.

Am făcut referire doar la Colegiul” Ion Maiorescu”.
Toate liceele şi Grupurile şcolare au asemenea valori care
au sporit caratele învăţământului giurgiuvean. Nu trebuie
daţi uitării.
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Lumină din lumină

Școala giurgiuveană are privilegiul de a avea doi
venerabili profesori, Bilcea Daia și Ion Dincă, care după
decenii Lumină din lumină de activitate în diferite structuri
ale învățământului, acumulând informații, participând activ
la pulsul educației, nu și-au abandonat menirea de a
transmite celor dornici de cunoaștere, comorile de date pe
care le dețin. Au dat o viață din zestrea lor de informații
altora, au oferit cu generozitae fărâme de suflet altor suflete
și cuntinuă să o facă, cu aceeași dăruire, și acum. Din
această iubire de a înnobila suflete, se explică truda celor
doi dascăli de a prezenta, în paginile unor cărți trăirile lor,
spre a le fi de folos celor ce își conturează un destin în
viață. Părtași la atât de multe evenimente, inițiatori și
organizatori ale unor fenomene de răsunet în viața urbei,
implicați în pulsul cetății, educatori a atâtor generații de
elevi, au simțit nevoia de a așterne pe hârtie frânturi de
viață, trăiri, experiențe, frumoase aduceri aminte. Și toate
acestea înmănunchiate în paginile unei cărți, cu un titlu atât
de sugestiv: “Pe cărările vieții”. 

O carte document, care conține o sumedenie de
informații despre evenimente la care cei doi autori au fost
părtași, fapte de viață pe care le-au trăit. Ce altceva mai
convingător poate fi, pentru cel dornic să afle momente din
istoria învățământului giurgiuvean, decât să se aplece peste
paginile acestui volum și să cunoască truda unor oameni
care au fost, oameni care au format Oameni. Și paginile
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acestei cărți prezintă doar câțiva Oameni pe care i-a
plămădit școala giurgiuveană. Fiindcă, cei doi corifei ai
învățământului giurgiuvean, Bilcea Daia și Ion Dincă, ale
căror cărări ale vieții s-au intersectat, au creat, aici,  în
ținutul de la mal de Dunăre, o adevărată școală în școală.
Școala Giurgiuveană. O Școală pe care și-au pus puternic
amprentele  personalitățile lor atât de complexe. Bilcea și
Dincă sunt simboluri sacre, care au rămas și vor rămâne în
sufletele atâtor generații de foști elevi ai școlii giurgiuvene.

Și cei doi distinși dascăli, Bilcea și Dincă, aflați la o
venerabilă vârstă (să le dea Dumnezeu mulți ani de aici
înainte!) duc mai departe menirea pe care și-au 
ales-o,conturând, cu accentuate linii de suflet, chipul
Profesorului. Dau lumină până în ultima clipă a vieții....
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Frumusețea locurilor natale 
în compunerile lui

ADELIN FILIP 

Un băiețel, care abia a absolvit clasa a VII-a, din
comuna giurgiuveană Băneasa, ADELIN FILIP, privește
altfel împrejurimile. Relevă acest fapt  tablourile de natură
pe care le realizează prin sugestia cuvintelor. Adelin are
pricepere în folosirea unor mijloace artistice, pe care o face
firesc, predominând epitetele, comparațiile dar și
metaforele. Astfel, micul scriitor, realizează, prin
compunerile sale, pasteluri în proză,care aduc sub ochii
cititorului fumusețile fără seamăn ale locurilor sale de
joacă. Adelin Filip, un copil obișnuit, se joacă, în clipele
sale de liniște, cu cuvintele pe care le așează cu mare
dibăcie pe coala de hârtie pentru a realiza tablouri, care
bucură inima și sufletul.

Firesc, este un început, care confirmă că Adelin, deși nu
a beneficiat de o  pregătire specială, are pricepere nativă
în asocierea cuvintelor care  compun, auditiv și sonor,
tablouri de natură.

Adelin, să ai permanent la tine hârtie și pix și când simți
că nu-ți dau liniște cuvintele, scrie! Sunt sigur că ai de scris
mult și multe pentru cei din jur!
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Lacul

Unul dintre  locurile mele preferate de joacă este un lac
cu apă lipede și cristalină. Aici îmi petrec mai tot timpul
liber, împreună cu prietenii mei, pescuind sau jucîndu-ne.
Pe malul stâng al lacului, sunt  două sălcii mari și bătrâne,
unde își fac cuib, de ceva vreme,o familie de vrăbiuțe. Pe
celălat mal se observă trestia tânără, înaltă și papura verde.
Printre aceaste trestii se vede silueta maestră a unei rațe
solitare. Spre amiază, bolta cerului senin este oglindită pe
suprafața lacului, ce nu este deranjată de nimic. O barză,
cu ciocul său lung, pășește agale printre papură, probabil
în căutarea vreunei broaște.

Când soarele apune „orchestra” formată din broaște, de
pe malurile lacului, încep a cânta cu dor, urmărite parcă cu
atâta uimire de câtre o bufniță cenușie.

Pădurea

La marginea satului meu există o pădure foarte întinsă.
Aceasta este formată din mai multe specii de arbori, printre
care se numără stejarii, fagii și plopii. În acest loc mirific
trăiesc în armonie felurite păsări și animale. Păsările se
întrec în trilurile și cântecele lor magnifice.Peisajul acesta
este de o frumusețe rară, dar cele mai distinctive culori sunt
roșul aprins și albastrul cristalin, ce revin privighetorii și
măcăleandrului.

Razele soarelui sclipesc cu seninătate printre ramurile
groase ale bătrânilor arbori mângâind „curcubeul de flori”
așternut parcă cu atâta migală...

De altfel, mirosul parfumat și seducător al mentei abia
înflorite, te vrăjește de-a dreptul...

Din adâncul pădurii, un” chiț-chiț”  vine din partea  unei
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veverițe jucăușe, cu ochii ca două mărgele negre ce sare
printre  ramurile unui  stejar, în căutarea unei ghinde.

Spre seară, toate vietățile pădurii se retrag în căutrea
odihnei după o zi istovitoare.
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La porțile afirmării 
IOANA IORDACHE

Când peste ani, descoperi limpezimea cristalelor
cuvintelor pe care le-ai sădit ca profesor de română în
sufletul unui copil, înţelegi, pe deplin, taina zborului. Aşa
mi-a fost dat să constat, cu ceva vreme în urmă, când
Ioana, eleva de odinioară, mi-a încredinţat un teanc de
manuscrise, ca o temă făcută acasă. O temă de viaţă,
adunând trăirile unor ani.

Firesc, sentimentul atât de frumos al dragostei
predomină în versurile scrise cu truda unor îmbinări
neaşteptate, adunate doar cu ecoul pulsului inimii,
reliefându-i imensitatea: ”Adun tot binele din lume / Pe
care-l vreau eu pentru tine / Abia-atunci, tu vei afla / Un
gram din ce cuprindeea.”. Sau se realizează, prin câteva
linii, chipul iubitului: ”Eşti ca luceafărul de noapte  / Eşti
taina ce se spune doar în şoaptă”, iar durerea unor
frumoase aduceri aminte sunt exprimate, aparent, firesc,
dar se simte durerea pe care a săpat-o trecerea timpului:”
Mi-e sete de al tău sărut / Din care-aş vrea să mă-nfrupt”.

Se remarcă uşurinţa versificaţiei, priceperea folosirii
figurilor de stil, sonorităţile cuvintelor care-şi cer dreptul
la rostire, bucuria slovei ce se adună în strofe, aidoma unor
picături de rouă în ochiul lichid în care se răsfrânge raza
răsăritului de soare.

Drum bun, Ioana, pe aripile poeziei, către piscurile ce
le întrezăreşti prin lumina ce-ţi înfrumuseţează  sufletul!
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O LACRIMĂ

O lacrimă din gene se desprinde lin
Și curge pe chipul împietrit de durere,
Iată că sufăr, si ce mare chin,
Când nu pot răspunde întrebărilor mele.

O lacrimă picură-n inima mea 
Atunci când, cu privirea mea fixezi,
Cât de greu e să ajung la dragostea ta
Și mă-ntreb cum să speri? Ce mai crezi? Ce visezi?

O lacrimă cade în suflet mereu
Atunci când cuvântul mi-l adresezi
Și încerc să răspund tot mai greu
Când mă-ntreb: Ce mai sper? Tot mai crezi? Iar visezi?

O lacrimă cade și topește ușor
Sufletul, inima atunci când oftez
Și tare mi-e greu, și toate mă dor
Și singură-mi spun: 
Pot să sper! Tot mai cred! Și visez!
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Debutul n-are vârstă, la Giurgiu, 
poezia este elixirul tinereții veșnice

Periodic, pe arcul de cerc rămas din vechea farfurie,
într-un spațiu, odinoară librărie, mai mulți giurgiuveni,
aflați la frumoasa vârstă a pensionării își bucură inima și
sufletul cu sonoritățile cuvintelor. Sunt componenții
Cenaclului literar Armonia. Ce pote fi mai frumos decât
a pătrunde în Panteonul de aur al literaturii, depărtându-
te de tumultul cotidian, pentru a pătrunde în vraja
cuvântului. Și, acolo, în sanctuarul seniorilor se urzesc,
din rostiri, creații lirice, proze scurte, încercări dramatice..
Cât de frumos știu să trăiască seniorii noștri! În lumea
mirifică a creației literare, care îți înnobilează sufletul, dă
un alt sens vieții.

Și ca toate aceste trăiri să capete veșnicie a fost editată,
cu sprijin financiar, o excelentă revistă a Cenaclului
literar.numită atât de frumos - Armonii. Revista, aflată
acum la numărul 5, cuprinde în paginile sale armoniile
unor îndelungate experiențe de viață, de trudă, de visare
și speranță.

Ca o încununare, un eveniment de excepție, care sunt
sigur, este unic în viața pensionarilor români. O doamnă
aleasă, cu sufletul numai lumină, Mihaela Păun, a debutat
editorial cu o carte de poezie intitulată sugestiv, rod al unei
îndelungate trăiri interioare, Iubirea-un miracol. Un
cuvânt cu multiple conotații - miracol. Miracol este
fenomenul literar întâmplat, zilele trecute la Giurgiu,
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demonstrându-se că debutul n-are vârstă, unde seniorii
giurgiuveni știu să-și facă clipe de bucurie în lumea
mirifică a cuvântului rostit, unde apa vie a tinereții veșnice
potolește setea de frumos.

Și doamna poeziei giurgiuvene,Mihaela Păun, a oferit
semenilor săi un dar ales- o carte cu stihuri deosebit de
frumoase, în care a cristalizat experiența unei vieți, a  unor
trăiri intense. Se remarcă dibăcia alipirii cuvintelor, care
conturează imagini, transmit sentimente, dau frâu liber
imaginației.

Iubitor de vers eminescian am reținut versurile din
Rugăminte - În seara asta vino iar / În codru, pe cărare /
De-i vremea fulgilor de nea / Sau de sunt teii în floare.
Frumos, frumos Mihaela, cu sonorități eminesciene.
Permanent ne este dor de Eminescu. Și mai ales nouă
giurgiuvenilor, fiindcă El, Poeul, a iubit mult acest oraș
dunărean. Și sunt sigur că de aici Eminescu nu a plecat și
nu va pleca niciodată. Dovadă, Luceafărul a atins cu aripa
sa miraculoasă  o giurgiuveancă, cu nume aparent simplu.
Mihaela Păun, care a bătut la porțile afirmării, nu la o
vârstă înaintată, ci atunci când neliniștea vieții sale a atins
Perefcțiunea.
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Concursul național de creație literară
”Dimitrie Bolintineanu”

De mai bine de un sfert de secol, la Bolintin Vale, pe
Arges în jos, se organizează, prin strădania unui Om de
suflet, Constantin Carbărău, în fiecare toamnă, o sărbatoare
a cuvântului scris, sub nimbul marelui Dimitrie
Bolintineanu. 

De mai bine de un sfert de secol, la Bolintin Vale s-au
adunat si continuă să se adune scriitori și critici literari,
care aduc, peste timp, prin expuneri de mare valoare,
autorul «Legendelor istorice» pe pământul natal. Un
nelipsit la aceste sărbători literare a fost exegetul operei
Bolintineanu, Teodor Vârgolici. 

Și în aceasta toamna, la cea de a XXVIII-a editie, s-au
reunit la Bolintin Vale mari Oameni de litere carora le-au
fost alaturi iubitori de vers, profesori de limba si literatura
română, tineri creatori. Aceasta pentru ca, asa cum s-a
statornicit deja, se atribuie și premiile Concursului
National de Creație Literară.

De această dată, juriul format din Teodor Vârgolici
(președinte) și Horia Gârbea, Liviu Ioan Stoiciu, C.
Stanescu, Florentin Popescu, Constantin Carbărău
(membri ) analizând lucrările trimise de cei peste 6o de
participanți, din toate colțurile țării, a acordat următoarele
premii:

Premiul ”Dimitrie Bolintineanu” și al Asociației
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Scriitorilor din Bucuresti:
Anamaria Blanareu - Suceava (eseu despre opera lui D.

Bolintineanu)

Poezie
Premiul I - Catatlina Cadinoiu - Bucuresti ;
Premiul II - Eugen Alexandru Vutescu - Bucuresti
Premiul III - Dorin Mitcea Istrate - Tg. Mures

Proza  
Premiul I - Tincuta Horonceanu Bernevic – Bacau
Premiul II - Cristian Marius Ene – Craiova
Premiul III - Marian Sorin Dina Iugaru – Pitesti 

Eseu  
Premiul I - nu s-a acordat
Premiul II - Mirela Savin – Constanta
Premiul III - Emil Talianu – Giurgiu

Cu prilejul sărbătorii cuvântului scris de la Bolintin Vale
s-a lansat și numărul 100 al revistei lunare de cultură
editată de Fundația «Dimitrie Bolintineanu Sud», în care
semnează amintiri, opinii, gânduri la număr aniversar
Teodor Vârgolici, Victoria Milescu, Radu Voinescu, Dan
Florica, Marin Codreanu și Emil Păunescu. Lor se alătură
și Colectivul redacțional al revistei «Valahia» urând
publicației bolintinene: La cât mai multe numere!
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Un poet vlăscean - 
ALEXANDRU DUMITRU 

Dintr-o frumoasă așezare din nordul județului, un iscusit
creator de vers, Alexandru Dumitru, a surprins frumusețea
fără seamăn a celui mai frumos anotimp, toamna, și prin
epitet și metaforă redă cititorului o imagine plină de
farmec, încărcată de dulceața mustului, de arămiul
frunzelor, de  adierea, cu fiori reci, a vântului.

Un poet de o mare sensibilitate care aduce peste timp o
slovă aleasă, cu sonoriități dintr-o lume a satului românesc,
unde s-a născut veșnicia dar și bucuria de a trăi.

Așteptăm, cu placere, și alte creații care să ne bucure
sufletul și inima, creații care, mesteșugit create, conturează
profilul unui poet care știe meșteșugul redării, prin cuvânt,
a imaginii:

TOAMNA

Miroase a toamnă pe la noi,
S-aşterne bruma pe covor de foi,
Se zbate peştele-n năvod 
Şi pomii-s uşuraţi de rod.

Începe grâu a germina
Că-i vine vremea a ierna,
Se cară totul de prin piaţă
Pentru o toamnă de la viaţă.
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Cămările sunt pline acum:
Sodom- conserve şi magiun,
Iar turburelu în boloboace
Într-o licoare se preface.

Un vântişor de toamnă adie
Peste natura aurie
Şi ne îmbie la cules
Pe-ntinse dealuri, peste şes

Pădurea a ruginit şi ea,
În tonuri vii de catifea,
Încet, încet se desfrunzeşte
Cu înc-o toamnă îmbătrâneşte..

Aşa-i şi omul, ca pădurea,
Se pomeneşte cu securea.
De-acuma ploi, de-acuma ceaţă,
Şi-atâtea întrebări de viaţă.
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“ZODIAC LITERAR 
– CRITIC ȘI INFORMATIV“ 

La 1 aprilie 1936, la tipografia şi legatoria de cărţi
“Energia grafică”, la Giurgiu, apărea primul număr al
publicaţiei” Zodiac literar-critic şi informativ, redactori Ad.
Mogâldea şi Stroe Bujor.

La închiderea paginei a 7-a, la “Răboj literar”, se mai
dă o informaţie:” Revista literară locală- apare lunar cu
colaborarea celor mai distinşi scriitori ai generaţiei” 

În deschiderea publicaţiei, sub semnătura Redacţiei, o
”Predoslovie”, în care se conturează scopul acestei
publicaţii. Pentru a fi mai lămuritor, transcriem integral
textul:

“Suflete înrourate din a căror adâncuri de cer azuriu
izvoreşte lumina de soare văratec, sunt gata să prăznuiasca
sub umbra de stejar zonatec, un popas, o pornire şi o
biruinţă.

Suntem un mănunchi de tineri avântaţi, dornici de
muncă, dornici de mai bine, dornici de progres, dornici de
viaţă.

Ce vrem? Am putea spune scurt, nimic, înţelegere,
obiectivitate şi atât.

De ce am pornit? Fiindcă am crezut că trebuie.  Dacă
ne-am inşelat, vom vedea, timpul judecă şi actionează
presus de tot. El ne va da dreptate sau nu. 

Decomdată ZODIAC apare. Pe frontispiciul lui nu 
ne-am făurit nici programe, nici manifeste. Ideologii, cu
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atât mai puţin. Cele ce vom voi a vă spune, le vom spune
prin fapte. 

Vorbele sunt pentru cafenele şi pentru cei bătrâni. Vom
tace şi de vom putea, vom face. Aşa să se ştie! Nainte!“ 
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Giurgiuvenii au fost reprezentați 
la Marea Unire de un jurnalist 

Este cert că și giurgiuvenii au avut cel puțin un
reprezentant  la Alba Iulia, când s-a înfîptuit Unirea cea
Mare, Este vorba de distinsul profesor și ziarist, Nicolae
Droc-Barcian, colaborator la publicațiile locale dar și
inițiator al unor ziare giurgiuvene. Născut în anul 1846, în
Rășinari, după absolvirea Facultății de drept din București,
a fost repartizat la Giurgiu, ocupând funcția de profesor și
apoi director al Gimnaziului “Ion Maiorescu” .

În amintirile sale, consemnate în paginile ziarului sibian
”Telegraful român”, în ediția sa consacrată împlinirii a șase
decenii de la Marea Unire, se menționează:

“Deși împlinisem vârsta de 72 de ani, socoteam că este
de datoria mea, ca fiu al Ardealului și combatant în lupta
pentru libertatea și unitatea națională, să iau parte la
adunarea cea mare de la 1 decembrie 1918. Astfel, după
cinci decenii de când mă stabilisem în țară, la Giurgiu,
aveam să revăd pământul scump al Transilvaniei și
locurile natale de la Rășinari....

Urmând mulțimea delegaților, pașii m-au condus pe
Cîmpul lui Horea, unde, spre marea-mi bucurie, am
întâlnit grupul de sibieni, între care se aflau căpitanul
Nicolae Ciuceanu și Eremia Dancășiu, consăteni și
tovarăși de arme, în războiul pentru independență de la
1877-1878.

După cîteva ceasuri de așteptare, într-o atmosferă de
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fierbinte manifestare de împlinire a idealului național, în
mijlocul nostru au venit delegații Marii Adunări Naționale.
Cu o deosebită satisfacție am ascultat cuvântul celor de la
tribună și hotărârile adoptate de forul oficial. Contopindu-
mă cu cei peste o sută de mii de români ardeleni, cu
nesfârșite urale și lacrimi de bucurie, am primit hotărârea
privind unirea Transilvaniei cu patria - mamă. 

Cu inima fremătând de emoție, acolo pe câmpul lui
Horea, mi-am zis:”Iată idealul nostru înfăptuit. De acum
suntem liberi și întruniți toți frații într-un singur stat” .
Consemnarea este făcută de Nicolae Droc-Barcian la
Giurgiu, în ianuarie 1919.
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ION F. OIȘTE

Profesorul de limba și literatura română Ion F Oiște 
s-a născut la data de 26 iulie 1949, în cătunul Flămânzi,
aflat în vecinătatea Dunării, din părinții Florea și Eleonora,
truditori ai câmpului. Primele două clase ale ciclului primar
le urmează în satul natal. Apoi se transferă la Școala din
centrul de comună. Prundu, cătunul natal fiind adeseori
inundat de apele Dunării. Din cauza repetatelor inundații,
în anul 1963, satul Flămânda este dezafectat, locuitorii
fiind nevoiți să-și ridice alte case pe versantul sudic al
comunei Prundu. La Școala din Prundu, Ion F Oiște va
urma cursurile până în clasa a VII-a, după care va susține
examenul de admitere la Liceul teoretic din comuna
Hotarele, fiind declarat admis cu media 10. După
absolvirea liceului și-a dorit să lucreze în învățământ, fiind
numit, ca profesor suplinitor de limba și literatura română,
la școala din Prundu. Paralel cu activitatea la catedră, este
student la cursurile fără frecvență ale Facultății de
filologie, secția română-franceză, a Universității
București.. Obținând calificarea, își continuă activitatea
ca profesor la Școala din comuna Prundu până în anul
2005, când se pensionează pe caz de boală. Trei ani mai
târziu, la 7 octombrie 2008, trece în eternitate.   

Încă de pe când era elev al Liceului teoretic din
Hotarele. Ion F. Oiște a scris poezie, participând la mai
multe concursuri de creație literară ale acelui timp,
remarcându-se la nivel local și  județean, conturându-se  ca
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un talentat poet în devenire.
În anii cât a fost profesor  a atins apogeul activității sale

creative, devenind membru marcant al cenaclului literar
„Luceafărul”, din municipiul  Giurgiu, participând frecvent
la festivalul județean “Ion Vinea”, unde a primit premii
pentru creația sa poetică.

În aceeasi perioadă, a publicat în paginile  SLAST-ului
(Suplimentul literar artistic al Scânteii Tineretului) primele
lui sonete în monorima, prin poșta redacției, fiind atunci
susținută de istoricul și criticul literar Alex Ștefănescu.

Multe dintre poeziile sale au văzut lumina tiparului și
în culegerile scriitorilor județului, care se tipăreau periodic
de către instituțiile de cultură.

Însă, cea mai susținuta activitate a sa a fost cea din
cenaclul literar  „Albina”, din localitatea Prundu, care
funcționa pe langă  Școala Prundu, alături de Gheorghe
Dinică, profesor din satul  Vlad Țepeș, poet, Burgui
Alexandru, profesor din  Prundu, prozator, Viorel Gongu,
contabil din Prundu, poet, Doru Bădescu, profesor din
Prundu, caricaturist, echipă care adeseori se integra
cenaclului  județean „Luceafărul” din municipiul Giurgiu,
imprimându-i o notă de originalitate.

„Astenii de dragoste”, este volum închegat de poet,
împreună cu prietenul său, Alexandru Burgui, care a rămas
nepublicat, în urma morții subite a autorului.

”Este un volum al poeziei trăite, simțite, așa numai cum
poetul a știut, este o manifestare artistică  a eului liric, o
încercare reușită de a se descoperi pe sine și a se prezenta
în fața eternității“ menționează fostul său bun prieten și
coleg de cancelarie, distinsul profesor Alexandru Burgui.
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REVERBERAȚII LIRICE

În noul său volum de versuri poeta Marioara Nedea
aduce sub ochii cititorului un univers nemărginit, care
învinge spațiul și timpul. În versuri meșteșugite, trădând
un talent nativ și trudă pe manuscris, scrierea sa curge
aidoma unui râuleț domol, prin ținuturi solare, de o
neasemuită frumusețe, versuri care te poartă pe tărâmuri
nebănuite, pe care le descoperi prin bucuria lecturii. 

În cele peste o sută de zămisliri poetice, îndelung
rostuite și echilibrate prin măsura versului, simți fiorul unic
al dragostei de viață al poetei, viață pe care și-o dorește
trăită cu sens, pentru a-i înțelege prețuirea sa, conectându-
ți inima și sufletul la lumina optimismului, care face să-ți
crească, pe negândite, aripi.

Construcția lirică predominantă a poetei Marioara
Nedea are șaisprezece versuri, rod al puterii sale de
concentrare,  care conferă rotunjime, sporind frumusețea
creației, amplificată de o alăturare neașteptată de cuvinte
și puzderia de metafore de o mare încărcătură artistică.

Pe canavaua de cuvinte alese, care se întinde în fața
iubitorului de vers, se rostogolesc scântei multicolore
iscate din cuvinte, care înnobilează stihul.

Inspirat finalul în care se percep glasuri cristaline de
prichindei colindători, ascunși sub căciuli mițoase, care
prevestesc un hotar al celui de-al cincilea anotimp, cel al
poeziei feminine, în care Marioara Nedea se simte în largul
său, ca o vestală care întreține focul sacru al creației.

Emil TALIANU198



Dimitrie Bolintineanu în “FAMILIA“ 

În numărul 2, anul I. din 15/27 iunie 1865, al Foii
enciclopedice și beletristice cu ilustrații “Familia”, apărută
la Pesta, proprietar, redactor răspunzător și editor Iosif
Vulcan, apărea, în pagina 17, într-o grafică deosebită,
portretul, dar și o sumară biografie. a lui Dimitrie
Bolintineanu.

Cele două coloane, care se continuă și pe pagina
următoare, se deschid cu următoarele fraze:

“Este oare vreun român inteligent care să nu cunoască
acest nume? Nu! Laureatul nostru, poetul, e bardul națiunii
întregi, numele lui este cunoscut în palate chiar ca și în
căsuțe, poeziile sale se cântă în toate părțile locuite de
români.

Ce să zicem despre aceste poezii, dintre care unele sunt
traduse și în limbi străine, între altele și în limba
englezească?

........Deschidă oricine poeziile dlui Bolintineanu și va
vedea apărându-i, prin nori diafani, creațiile cele mai ideale
de virgini frumoase, de spirite răpitoare, de fantasme
surâzătoare ce șterg lacrima unui “infortunat” (?) și
îndulcesc somnul său de flori. Ce-și înalță parfumul pe
aripile rotate ale serii de murmura voluptoasă  produsă de
sărutul a doi amanți fericiți, și cîte alte creații plăcute. E
poetul imaginației, unei imaginații ușoare, pline de farmec,
care totdeauna ne surâde și ne poartă numai printre flori
pline de parfum, prin văi încântătoare, prin câmpii cerești,
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unde totul este plăcere și amor.” 
Sunt prezentate, apoi, sumare date biografice și

prezentarea se încheie astfel: “Dl Bolintineanu e în etatea
cea mai frumoasă ( avea 46 de ani, n.a.); literatura română
așteaptă încă de la talentul domniei sale multe opere
încântătoare. ”Parcele se tiesc îndelungatu firulu vietii
sale!” 

Se publică. apoi, poezia “Fecioara de la Prut”.
Bogdan întâlnește în poiana lată,
Rătăcind sub arbori un bătrân c-o fată.
Cel bătrân pe capu-i poartă părul argintiu,
Sub trei răni deschise, umblă suferind.
Fata pare-n doru-i ca o sărbătoare
Ce străluce-n umbra grijii trecătoare:
Valuri dulci de purpur-neacă ai fetei crini ;
Ochii de durere și de plans sunt plini.
Părul ei cel galben albu-i și-l sărută
În numărul 9, din 25 martie/ 6 aprilie 1866,  apare,  pe

ultima pagină a numărului, la rubrica Literatură și artă,
următoarea informație: „(Poeziile dlui Bolintineanu)
apărură și în limba franceză. Un renumit critic francez care
a scris prefața, laudă prin cuvinte foarte călduroase talentul
poetic al dlui Bolintineanu.” 
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Ziarul „CĂLUGĂRENII” 

La data de 1 decembrie 1943, apărea la Giurgiu primul
număr al” ziarului tuturor vlăşcenilor“,” Călugărenii”,
având ca redactor-proprietar pe Ion Vasiliu. Redacţia şi
administraţia se aflau în Giurgiu, pe strada Lahovary, nr.3.

Pe prima pagină:” Câteva cuvinte pentru Călugărenii”,
ale profesorului Al. Marcu, ministru secretar de stat al
propagandei naţionale, care, printre altele, adresează
următorul îndemn: 

“Luaţi exemplul unui sătean român, neştiutor de carte,
plugar ca moşi-strămoşii lui.Iar exemplul să presupună că
acel sătean are doi feciori: unul nedat la şcoală, rămâne
cu bătrânul la plug, neştiutor de carte, dar nu prin asta
„prost”, celălalt fecior, mergând la şcoală,îţi ajunge în
prima generaţie professor universitar, înalt prelat, general
comandant de armată, mare pictor, comandant de
submarin sau iscusit pilot de aviaţie.” 

“Pisanie săpată în slovă fierbinte de plumb…”  este
titlul unui inspirit crez journalistic semnat de Ion Vasiliu,
directorul ziarului.

Transcriem doar un fragment din valoroasa pisanie:
“Cei un ziar, presupunem că se ştie, locul de întâlnire

şi de incubaţie al tuturor iniţiativelor frumoase,
instrumental cu care se ia des, cu părintească grijă, pulsul
colectivităţii; tribună de tămâiere a deprinderilor bune şi
de veştejire a deprinderilor mârşave; ecoul imediat al
acţiunilor pozitive pe care le citeză pe ţinut, încorpolându-
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le asfel marilor strădanii pe naţiune.” 
Firesc, este prezent şi prefectul judeţului Vlaşca,

generalul D. Petrovici, nu numai printr-o fotografie, în
ţinută militară, dar şi prin câteva rânduri: “Sub semnul
titlului biruitor” - ”Într-adevăr lipsea judeţului şi oraşului
gazeta proprie, care să dea glas oamenilor, peisagiului,
duhului vlăşcean şi care să adune strădaniile noastre
cultural şi administrative purtate în vremurile serioase pe
care le străbatem.” 

Răsfoind cele 8 pagini ale periodicului, putem citi în
pagina 2, un citat din Nicolae Bălcescu, ca o explicaţie a
numelui ziarului:

“Astfel, fu acea vrednică de o neştearsă aducere aminte
zi de bătălie de la Călugăreni, în care românii scriseră cu
sabie şi cu sânge pagina cea mai strălucită din analele lor.
De zece ori mai puţini numeroşi decât duşmanii, ei
câştigară asupră-le o biruinţă strălucită şi avură tăria de
a învinge un general până atunci încă neînvins. Munteni,
moldoveni şi ardeleni, soldaţi şi căpitani se luptară toţi ca
nişte eroi.” 

Titlul paginei a 3-a: ”Şi Isus tot învăţător a fost” este
prezentat învăţătorul Dobre Vişan, născut în 1905, în satul
Radu Vodă, După absolvirea şcolii primare în satul natal
”manifestând de timpuriu sete pentru învăţătură, părinţii
lui îi asigură lui Dobre o pregătire deplină. În acest scop
este înscris la Şcoala normal Grădiştea pe care o absolvă
în anul 1935, obţinând diploma de învăţător, clasificându-
se între cei mai buni din această promoţie.” 

Va fi învăţător în satul Carapancea, apoi după
satisfacerea stagiului militar, ocupă catedra de învăţător în
comuna Răsucenii de Jos, obţine gradul II în învăţământ.
Apoi, “când trâbiţele au sunat „, învăţătorul Dobre Vişan
pleacă pe front. Unde se află” în primele rânduri,
infanterist brav cu trup de oţel, cu ochii sfredelitori ca de
vultur”.
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“Ziua primei dăruiri este 22 septembrie 1941 când îşi
găseşte moartea de erou la Octabri, unde Dobre Vişan avea
să tune o ultimă comandă: “înainte!”. Dobre Vişan a fost
propus post-mortem la decorare cu ordinal “Mihai
Viteazul” .

Pagina a 4-a “  Brazda vlăsceană în vorbe şi în fapte”
aduce sub ochii cititorului un articol” Rezervorul de
bogăţie al neamului”, semnat de inginerul agronom
Virgiliu Gavrilescu, directorul Camerei agricole Vlaşca.
Acesta conform unei informaţii înserate în pagină,” a fost
numit membru al Consiliului consultativ al muncii, pe
lângă Ministerul muncii şi ocrotirilor sociale.” 

“Misiunea ziditoare a Căminelor cultural” este titlul
paginii a 5-a, care se deschide cu un articol semnat de
profesorul I.Burduc, Căminul cultural, ctitorie regală  Îb
pagină este prezentat şi textul unei luări de cuvânt a
mareşalului Ion Antonescu, conducătorul statului, rostită
la Congresul al şaptelea al Căminelor culturale, ţinut la
Craiova.

Pagina a 6-a este dedicată poetului Nicolae Crevedia.
O prezentare a poetului, făcută de Octav Sargeti, se încheie
astfel:

“Fiu al judeţului Vlaşca, revendicat însă de ţară,N.
Crevedia este o vioară la care armoniile pârguite îndeajuns,
cer yborul marilor ecouri” .

Este reprodusă, din manuscris,  o strofă a poetului
născut la Crevedia Mare:

“Doarme mica lighioană
Cu obrajii trandafirii,
A căzut de-atâta goană
Şi de-atâtea nebunii” .
Pagina este împlinită şi de alte poezii ale lui Nicolae

Crevedia: ”Cântec de leagăn”, ” Dormind priveliştile…”,
”Luna mai”, ”Acum doi ani…” 

Paginas a 7-a este dedicată actualităţii având ca titlu”
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Pe urmele administraţiei actuale”, iar în ultima pagină,
Ştefan Tache semnează o cronică sportivă, unde semnaleză
că în Campionatul districtului Bucureşti, ”Aqvila Giurgiu”
se instalează în capul clasamentului.
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Inedit
EMIL GULIAN prozator

La  Giurgiu, pe strada Abundenței (astăzi Victoriei) la
nr.13, se naște la 13 mai 1907, Ionescu Emil Gulian, fiul
magistratului Ionescu Iulian Gulian și al profesoarei
Ionescu Elena Gulian, după cum atestă actul de naștere 304
din 1907, al Primăriei Giurgiu. Despre anii copilăriei și
adolescenței se cunoaște mai puțin. Doar Colegiul Național
Ion Maiorescu mai păstrează încă, tabloul promoției 1925-
1926,  care are în centru pe șeful acesteia, Emil Gulian, și
dintre colegi, cel mai cunoscut, distinsul profesor Marinel
Marinescu. Alături, profesori de excepție - Savin Popescu,
Dan Barbilian, Alexandru Cartojan. Cert este că după
absolvirea liceului, Emil Gulian se mută cu familia în
București, unde urmează studiile superioare.

Din păcate, în încleștarea ultimului război mondial, pe
întinsul ținut rusesc, viața sa a fost frântă. Pentru soția sa,
Hortance Maria Lucia Dejoiu, cu care se căsătorise abia cu
șase ani în urmă, la 19 aprilie 1936, conform actului 413
al Primăriei sectorului 1 București, dispariția soțului a fost
incredibilă. Trăind cu speranța unei întoarceri de pe front,
abia peste 35 de ani, la 7 noiembrie 1977, Judecătoria
sectorului 2 București emite o hotărâre deliberativă de
deces (numărul 3742) prin care se consemnează ca dată a
decesului lui Emil Gulian, pe baza unor documente
militare și informații certe, 20 noiembrie 1942

Pe baza acestei hotărâri, se va elibera, la Giurgiu, actul
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de deces 35 din 28 ianuarie 1978.  
În ciuda faptului că Poetul s-a stins din viață pe frontul

îndepărtat,  Emil Gulian se va lega prin moarte tot de orașul
în care s-a născut și pe care l-a iubit.Se închide, astfel,
cercul vieții lui Emil Gulian tot la Giurgiu. 

Anul 1934 rămâne un moment de referință în activitatea
sa literară marcând debutul său editorial. Institutul de arte
grafice Luceafărul, cu sediul în București, strada Numa
Pompiliu, nr.7-9, va edita volumul de versuri, deosebit de
sugestiv intitulat Duh de basm, ilustrat de un mare
grafician al timpului, Mac Constantinescu.

Dacă o parte din creația sa poetică este de acum
cunoscută prin reeditarea volumului Duh de basm în
valoroasa colecție ”Biblioteca giurgiuveană”, la sfârșitul
anului trecut, de data aceasta, cititorii îl vor cunoaște pe
Emil Gulian ca prozator. 

O însemnare, nedatată, are menirea să prezinte bucuria
scrisului pe care o nutrește Emil Gulian așternând pe coala
albă, cu scrisul său ordonat și lizibil încă, deși patina
vremii, a trecut, de cînd au fost înnobilate de șiragul
cuvintelor, aproape un secol:

“Ție caiet iubt să-mi destăinuiesc bucuriile, ție durerile.
Ce nebănuite și neânțelese sunt sentimentele care mi-au
cuprins în ultimele zile. Și totuși în ele trebuie să fie tot
nebuna dorință de dragoste care se ridică...” 

Și la, 22 mai 1924, când adolescentul avea doar 17 ani,
pe o mică coală de hârtie, rămasă printe manuscrise, își
încerca penița, după cum ne confirmă petele de cerneală
neagră care încarcă foaia:

ÎNSERAREA

Armonii de umbre ce cad în falduri mari, își
îngemănază tristețea în amurg, cu tonuri șterse de natură
moartă. Armonii de umbre își frâng aripile în fâlfâiri
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deznădăjduite.
Copaci negri mici s-au așezat printre umbre abătuți pe

margini de trotuare îndoliate, obosiţi, cu ramuri
plângătoare, cu ramuri coborâte spre pământ.

Moartea aleargă călare pe străzi, cu orbitele goale, în
goană nebună. Aripi se frâng în cerul greu. Pe voal negru
de fire subţiri de funigei, cad încet presărări fine de culori
mate.

Descoperiţi-vă pentru rugă! Ziua tăcută îşi cântă
rugăciunea 

de seară. Sufletele toate au căzut la pământ.
Taceţi! Înserarea...

22.5.1924.

O creaţie literară adolescentină. Rânduri de proză
poetică care prinde un moment de final al zilei, reliefând
zestrea deosebită pe care o avea Emil Gulian.

A avut grijă scriitorul Emil Gulian să lase mărturie,
printe manuscrisele sale, numărul din decembrie 1933, al
revistei lunare de literatură “Herald” (redactori - Neagu
Rădulescu și Miron Suru.  Dintre cei care semnează se află:
Radu Gyr, V.Voiculescu, Sergiu Dan, Cicerone
Theodorescu, Vasile Lovinescu, Vlaicu Bârna și Emil
Gulian.

La pagina 30 este tipărit un fragment, după cum
corectează cu cerneală neagră Emil Gulian, adăugînd
prepoziția “Din” “Tinere fete” . Tototodată făcînd și două
corecturi pe textul tipărit. Transcriem fragmentul:

(Din) “TINERE FETE”

În acea vreme venind târziu acasă,o găsii pe pragul
casei, plecând. Avea pălăria pe cap, o blană răsucită la gât
și era întovărășită de mătuși-sa.

Privind scările acelea de noapte care duc la subsol și
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considerându-le un etaj aveam priveliștea a trei colivii
suprapuse cărora li s-a scos un zid, subsolul, scările
întoarse și odaia întunecată de deasupra, cu lampa pe masă,
în mijloc. În acest decor, rezemată pe cot la marginea
balustradei scărilor, stătea ea și pălăria, puțin aplecată pe
ochii aprinși,nu mă lăsa să-i văd decât pe jumătate fața. 
Mi-am adus atunci aminte de un roman rus cu aceiași
atmosferă de opaiț, de noaptea și de gardul de fier
înconjurat cu tufe, între care o răstignisem cândva, pradă
moale și abătută, pe zăbrelele care o întreceau, sprijinind-
o cu vigoarea lor încleștată. Și supunerea ei fusese atunci
un blestem, care avea să mă lege până astăzi.

Dar întorcându-mă la scara întortochiată în jurul cărea
totul era învăluit în îndoială,ca atunci când micșorezi mult
lampa, văzui umbrele cum treceau ca niște boccele
nedefinite de lână neagră, prin aer și pe dușumea, fără
zgomot mereu pe lângă imobilitaea ei întristătoare.

Pluteau în jurul capului ei cu ochi morși, susținut cu o
mână pe balustradă. 

Doream pe mătuși-sa care mă urmărise până în camera
mea, pierzându-și mintea cu rânjete bestiale. Îi atinsesem
sânul mare și moale şi începusem să rânjesc pe întuneric,
cu gesturi conținute. Aceste singure sclipiri de dinți în
noapte și legănări de sân, însemnaseră dragostea noastră.
Și ea stătea singură acolo așteptându-mă, apăsându-și sânii,
falca și pulpele pe balustradă, lângă scara îngustă care duce
la subsolul în care nu mai arde nici o lumânare, care acum
nu mai e locuit de nimeni, e înghețat și cu geamurile
pecetluite. Ce mai cauți aici fantomă nechemată, într-un
decor așa de înghețat, unde nimic nu s-a schimbat, afară
de sufletul meu, care totdeauna e trist fiindcă totdeauna
pleacă. 

La 1 aprilie 1936, la tipografia și legătoria de cărți
“Energia grafică” Giurgiu, apărea primul număr al
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publicatiei” Zodiac literar-critic si informativ, redactori Ad.
Mogaldea si Stroe Bujor.

La închiderea paginei a 7-a, la “Raboj literar”, se mai
dă o informație:” Revista literara locala- apare lunar cu
colaborarea celor mai distinși scriitori ai generației” 

În deschiderea publicației, sub semnătura Redacției, o”
Predoslovie”, în care se conturează scopul acestei
publicații. Pentru a fi mai lămuritor transcriem integral
textul:

“Suflete inrourate din a caror adâncuri de cer azuriu
izvorește lumina de soare văratec, sunt gata să
prăznuiască sub umbra de stejar zonatec, un popas, o
pornire și o biruință.

Suntem un manunchi de tineri avântați, dornici de
muncă, dornici de mai bine, dornici de progres, dornici de
viață.

Ce vrem? Am putea spune scurt nimic, ințelegere,
obiectivitate și atât.

De ce am pornit? Fiindca am crezut că trebuie.  Dacă
ne-am înșelat, vom vedea, timpul judecă  și acționează
presus de tot. El ne va da dreptate sau nu. 

Deocamdată ZODIAC apare. Pe frontispiciul lui nu ne-
am făurit nici programe, nici manifeste. Ideologii, cu atat
mai puțin. Cele ce vom voi a vă spune, le vom spune prin
fapte. 

Vorbele sunt pentru cafenele și pentru cei bătrâni. Vom
tace și de vom putea, vom face. Așa să se știe!  Nainte! “ 
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Dezvelirea bustului lui  MARIN DRĂCEA 

Încă o recunoaștere a valorii personalităților
giurgiuvene a avut loc, recent, la Institutul național de
cercetare-dezvoltare în silvicultură din București, prin
festivitatea de dezvelire a unui bust al marelui silvicultor
Marin Drăcea (1885 – 1958).

În prezența a numeroși specialiști din domeniul silvic,
din țară și din mai multe state ale lumii, directorul general
al Institutului, Romică Tomescu, a prezentat viața și
activitatea științifică a lui Marin Drăcea, după care a fost
citit un mesaj al profesorului Aurel Ruse, aflat acum la
vârsta de 101 ani, fost student al silvicultorului omagiat.
Frumoase aduceri aminte despre Marin Drăcea a prezentat
nepotul său, profesorul doctor inginer Stan Fotă, șef de
promoție, 1954, al Colegiului național “Ion Maiorescu”.

A urmat momentul solemn al dezvelirii bustului lui
Marin Drăcea, amplasat în fața Institutului care-i poartă
numele.
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La acest eveniment a participat ca invitat și distinsul
profesor Ion Dincă, fost director al Colegiului giurgiuvean,
născut, ca și marele silvicultor, în comuna Izvoru.

Menționăm că la acest Institut își desfășoară activitatea
încă un giurgiuvean, cercetătorul științific dr ing. Florin
Matei.
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Giurgiu - s-a stins un om de mare valoare 

Zile triste pentru giurgiuveni.Cu puțin timp înainte de
miezul nopții trecute, distinsul profesor, scriitor si jurnalist
Dan Mucenic, directorul Bibliotecii judetene” I.A.
Bassarabescu” Giurgiu s-a stins, după o grea suferință…

Cei care vor să îşi ia adio de la profesorul Dan Mucenic
o pot face până miercuri, 18 aprilie, la orele prânzului, la
Biserica Buna Vestire (Grecească) de unde, după slujba de
înmormântare de la ora 12,00, va fi dus să îşi doarmă
somnul de veci la Cimitirul Smârda. 
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Ziaristul VASILE RUSESCU

Răsfoind colecția cotidianului brăilean “Înainte“.  organ
al  Comitetelor orășănesc și raional PMR și al Sfaturilor
populare orășenesc și raional Brăila, am întâlnit semnătura
lui Vasile Rusescu, pentru prima dată în prima pagină a
numărului 6181, anul XXI, din joi, octombrie 1964. 

În partea de jos a paginii, într-un chenar care cuprinde
coloanele a III-a și a IV-a, cu trimitere în pagina a 2-a, se
publică, la rubrica” Însemnări de reporter”, articolul
“Popas în prag de seară …”. 

“Peste comună se lăsase mantia înserării, punctată
acum de licăririle vesele ale becurilor electrice. Un grup
de tineri, discutînd cu aprindere, se îndreptau spre centrul
satului. Din când în când ajungeau până la mine crâmpeie
din discuția lor, astfel că în scurt timp m-am identificat
asupra programului lor de seară.Mergeau la căminul
cultural, acolo unde-mi propusesem și eu să ajung, pentru
a asista la repetițiile ce aveau loc.

Căminul cultural din Osmanu are oaspeți aproape în
fiecare seară....” 

Se poate observa, încă din primul său articol publicat în
paginile ziarului, la care va lucra 25 de ani, stilul literar
folosit de Vasile Rusescu, față de ceilalți colegi de redacție.
Totodată, parcă îl vedem pe autorul articolului în satul său
natal, Gostinu, mergând, la orele înserării, alături de
prietenii săi, la căminul cultural. 
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30 IUNIE 1929,
Sărbătoare națională la Bolintinu din Vale  

În ultima zi a lunii iunie 1929, la Bolintin Vale, un
comitet de organizare desfășoară un eveniment deosebit,
pentru localitate, care se dorește a fi de rezonanță
națională: “inaugurarea monumentului eroilor morți pentru
patrie și neam, în războiul pentru Independență din 1877,
în războiul de pacificare a Balcanilor din 1913 și marele
război de întregirea neamului românesc din 1916-1918,
după cum se menționează în deschiderea primei pagini a
publicației ocazionale “Gazeta Bolintinului-omagiu eroilor
bolintineni” .

Tot în acea ”înștiințare și invitațiune” se adaugă: 
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”rugăm pe toți bunii români, oficialitățile și școlile din
comunele învecinate să bine voiască a participa la această
sărbătoare națională pentru slăvirea acelora cari cu avântul
și sângele lor, au contribuit la mărirea și întregirea
neamului nostru. Aceasta ține loc de ori ce invitație.“ 

La jumătatea paginii se află două fotografii. Una
prezintă monumentul, ce urmează a fi inaugurat, executat
de sculptorul Tudor M. Mâinea,  iar cealaltă țnfățișrază
chipul luminos al reginei Maria. Sub chipul său, un citat
datat 1918:” Sufletele eroilor noștri căzuți și-au făcut drum
spre faimă ; izbânda pământească și are înțeles decât numai
dacă cinstea țării stă înaltă ca o culme.” 

Pagina este împlinită de un catren scris de sculptorul
monumentului, care dovedește că avea și priceperea
versului.” Lui Christ. Epitaf Eroic. Închinare eroilor
bolintineni ( fragment)  …Cu stropiri din coasta-Ți” Bune”
/  Suflet ne-Ai răscumpărat, / Pentru neam și legi străbune,
/ Pentru glie Ți-l-am dat …” 

În deschiderea paginii a doua este redat” tabloul de
morți după placa monumentului eroilor din comuna
Bolintin Vale. ”Acesta cuprinde: 4 soldați morți în anul
1877, 4 ofițeri. 4 sergenți, 5 caporali și 87 de soldați morți
între 1916 – 1918. Cu toții, 104 eroi bolintineni.

Se continuă cu redarea cuvântării rostită de înaltul
Regent Gh. Buzdugan la Mărășești în ziua de 9 mai a.c.
(1929 n.a.) (Ziua eroilor), înserată cu o fotografie a
monumentului eroilor bolintineni, așezat în grădina
publică.

În pagină senatorul avocat Vasile Dincescu-Bolintin
semnează un sensibil articol având titlul ”Cinstirea eroilor
bolintineni”, din care redăm un scurt fragment:

“Monumentul întruchipează marele număr de Eroi pe
care Bolintinul din Vale l-a dat- dureros tribut - față de alte
leagăne. Tribut pe care comuna l-a dăruit cu toată
conștiința.” 
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Pagina a treia a publicației bolintinene ocazionale se
deschide cu un alt citat al Reginei Maria: ”Nu vărsați
lacrimi pe mormintele eroilor, ci mai curând slăviți-i în
cântece așa ca faima numelui lor să rămână un ecou prin
legenda veacurilor.” 

Sub acest emoționant citat al Reginei Maria, se află trei
fotgrafii înfățișând pe: senatorul V. Dincescu-Bolintin,
ministrul subsecretar de stat la Interne, D.R. Ioanițescu și
prefectul județului, Dr. C. Deculescu.

Apoi, sculptorul monumentului. Tudor Mâinea-Bolintin
își dovedește o altă pricepere, arta cuvântului, scriind vorbe
alese eroilor bolintineni, sub titlul: ”Mărire vouă întregitori
de neam.”, care se încheie astfel: ”Jurăm că faima voastră
va fi păstrată și dusă mai departe, într-o mută datorie.
Gloria să vă adumbrească somnul în pace!” 

Cuvinte încărcate cu mare sensibilitate scrie și soția
sculptorului, posibil învățătoare, care, gândindu-se la
orfanii și micuții bolintineni, le transmite o caldă”
Mângâiere.“

Pe ultima coloană a acestei pagini este tpărită o ”Odă
eroilor bolintineni!” scrisă de Tudor Marin Mâinea. Sub
versuri, fotografia autorului, a sculptorului Tudor Marin
Mâinea - Bolintin.

Urmează o informație care anunță participarea la
evenimentul de la Bolintin a unor oaspeți de seamă:
general Cihovschi, ministru de război, D.R. Ioanițescu,
subsecretar de stat la Interne, prof. univ. Virgil Madgearu,
ministru de industrie și comerț, general Ion Manolescu,
președintele mormintelor  eroilor, Popescu Zorica, deputat
de Ifov, Vasile Dincescu-Bolintin, senator de Ilfov, Dr.
Deculescu, prefect de Ilfov, căpitan E. Hamat, președintele
Consiliului județean Ilfov, Pantazopol, deputat de Ilfov,
Constantin Sfelescu, consilier județean, președintele
Comitetului școlar de Ilfov, inspector școlar Lefescu,
precum și alți domni deputați și senatori.
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O Ordonanță a președintelui Comisiei interimare Ștefan
Dincescu, având în vedere serbarea națională de la
Bolintinul din Vale și mai ales că” partea sanitară în
comună, cum și partea sufletească trebuie să fie la
înălțimea evenimentului”, deschide pagina a patra.

În acest document oficial, care poartă numărul 1 432,
din 23 iunie 1929, se ordonă:“ca fiecare locuitor al acestei
comune și în special cei din jurul monumentului să facă
curățenie curților și drumului public în fața proprietății
sale, drum public pe care va avea grijă să-l stropească din
abundență dis de dimineață, spre a se evita praful și a se
menține curățenie toată ziua.

Pomii de la față până la înălțimea de doi metri să fie
văruiți precum stâlpii de la podețe, iar buruienile curățate.

Ca fiecare locuitor să aibă arborat la poartă drapelelul
țării tricolor.

Toate localurile de cârciumi și celelalte localuri din
comună, în acea zi și în acel timp, vor fi complet închise,
obloanele lăsate, iar la porți să aibă arborat drapelele
tricolore.

Fiecare comerciant să aibă seara felinarul luminat.” 
Senatorul V. Dincescu-Bolintin adresează, printr-un

articol, câteva cuvinte pentru d-l inginer Ath. St.
Bolintineanu, despre poetul D. Bolintineanu, care în
strofele sale înălțătoare a prevestit că viitor de aur țara
noastră are și prevăd prin secoli a ei înălțare.” 

Firesc, pe ultima pagină a publicației ocazionale
”Gazeta Bolintinului”, se publică programul inaugurării
monumentului eroilor, pe care îl redăm:

“1. De la ora 7 la 9 dimineața slujbă la biserică cu
Arhiereu,

2. La ora 9 parastasul Eroilor și sfințirea apei la
Monument,

Ruga pentru eroi se va face de muzica militară a
Regimentului 9 Vânători.
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3. La 9 jumătate, cuvântările.
4. Defilarea: a orfanilor de război bolintineni, a școlilor

primare, a școalei de arte și meserii din localitate, a
studenților  și luptătorilor din Bolintin  precum și a trupei
trimisă să dea onorul (un pluton din Regimentul 9
Vânători).

5. Seara de la 8 -12 Serbare culturală cu producțiuni ale
muzicei militare și un film războinic.’’

Pagina a patra mai cuprinde două imagini: comitetul în
jurul monumentului și chipul avocatului, consilier județean
Ilfov, președintele Comitetului școlar de Ilfov, Constantin
Sfetescu.
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SEMNAL EDITORIAL
“Drumul tradiției vlășcene” 
antologie de folclor vlășcean

În condiții grafice deosebite, la editura bucureșteană
“Amurg sentimental”  a apărut, nu cu mult timp în urmă,
prin strădania omului de cultură giurgiuvean, Dunia
Pălăngeanu, un volum care cuprinde unele studii de folclor
din bogata vatră folclorică Vlașca, realizate de câțiva
inimoși cercetători. 

În argumentul, care deschide volumul, Dunia
Pălăngeanu ne lămurește că această” antologie face parte
dintr-un proiect de tineret intitulat Drumul tradiției
vlășcene, inițiat de Asociația de tineret Ion Vinea,proiect
care a primit undă verde spre a fi implementat în anul 2016
cu finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului din
România, prin Direcția județeană de sport și tineret
Giurgiu, în urma participării la Concursul de proiecte
organizat de cele două foruri pentru tineret, unde a obținut
punctajul corespunzător finanțării sale”. Precizare,
consider necesară, pentru a afla, cum în aceste vremuri
sărace, se pot găsi forme de finanțare a unor apariții
editoriale. 

Prefața este semnată de istoricul Emil Păunescu, care
amintește cititorului câteva nume ale unor  folcloriști
vlășceni ai veacului trecut: Gheorghe Ciobanu și G.
Dumitrescu, la care adaugă și câțiva contemporani,
neobosiți cercetători: Gheorghe și Maria Nițescu, Dumitru
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Burlacu, Alexandru Mica. Acestora li se alătură și
cercetătorii de folclor ale căror studii sunt incluse în
antologie. 

Deschiderea se face cu regretatul animator cultural și
etnograf, profesorul Ion Mihai, publicându-se prin bună
voința fiicei sale, Dana-Mihaela Ciobanu, doar câteva file
de manuscris ale cercetătărilor ale tatălui său, “Tradiții
și actualitate în creația populară din județul Giurgiu” .
Studii de mare valoare despre cântecul și jocul popular
vlășcean, un scenariu pentru Ansamblul folcloric “Doina
Dunîrii”, al cărui instructor coregraf a fost. Doar un
început al necesarelor publicări, pentru a fi cunoscute,  ale
valoroaselor manuscrise rămase de la” Bădia Ion”, care
mai avea încă multe de făcut și de scris în promovarea
minunatului pas de dans vlășcean și mai ales folclorul
coregrafic dăițean, din vatra satului său natal.

Transcriem doar un scurt pasaj din studiul cu pricepere
realizat, care se referă la un amănunt cu mare semnificație,
în timpul jocului popular, mișcarea  brațelor:

“Ținuta brațelor în timpul jocurilor este foarte variată:
lanț de brațe, ca la horă, mâinile pe umăr, ca la sârbă, lanț
de brațe cruciș la spate sau în față, lanț de brațe prinse în
brâu. Mișcarea de brațe în jocurile populare dau un farmec
deosebit. Este cazul jocurilor: Hora de mână, Hora la două,
Mințita, Zlata, Țigăneasca, Ciubotăreasca, Cârligul,
Murgulețul, Mocăncuța. Jianul, Vlășcencuța, Căzăcelul,
Chindia, Zvâcul.

Jocurile spectaculoase de brațe, mișcate ritmic,
sincronizate cu pașii dau un colorit viu, bogat, jocurilor
populare ce folosesc foarte mult contratimpul și sincopa.
Stilul de joc este foarte vioi, cu bătăi iuți și mișcări
continue de brațe în timpul jocului, lucru care cere din
partea interpreților multă virtuozitate, iuțeală și
tehnicitate.” 
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Distinsa profesoară Mariana Mincă, din comuna
Găujani, a studiat cu atenție ștergarele țesute în război din
zonă și a realizat un valoros studiu despre semnificația
simbolurilor pe care acestea le au, menționând: “
simbolistica modelelor de pe ștergarele țesute respectă
toate caracteristicile etnogenezei poporului român, popor
de păstori, în simbolul coarnelor de berbec, prin care se
sugera forța, puterea, siguranța perpetuării speciei precum
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și ideea ca în sănătatea și bogăția turmelor de oi și de miei
stă și bogăția și sănătatea familiei de gospodari” .

Cu ochi de cercetător este privită și șezătoarea sau
claca,” prilej de întâlnire între generații de diferite vârste,
erau o modalitate de a petrece într-un mod plăcut lungile
nopți de iarnă”, dar sunt transcrise și unele culegeri de
balade și colinde de la bîtrânii satului Găujani.

Din comuna Gostinu, un cadru didactic împătimit de
frumuseța creației populare din zonă, Săndica Apostol,
semnează câteva studii despre căluș, sărbătoarea
Dragobetelui, hora satului, o frumoasă tradiție a
Paștelui,”Dulapul”, și o interesantă interpretare a
imagisticii cămășilor cusute pentru băieți și bărbați, pe
diferite vârste.

Prezent în antologie este și etnomuzicologul Ștefan
Cărăpănceanu, născut la Răsuceni, care prezintă nunta
din Vlașca.

Antologia cuprinde și numeroase anexe foto, care
împlinesc menirea cărții.

Menționăm că acest valoros volum, pentru folclorul
vlăscean, a fost lansat sâmbătă, 19 noiembrie, la standul
editurii Amurg sentimental, în cadrul celei de a XXIII-a
ediți a Târgului internațional de carte GAUDEAMUS, de
la Romexpo, București.
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Lansarea cărții la” Gaudeamus” 
UN DEBUT DE MARE CURAJ

Marele George.  Călinescu scrie în “Istoria literaturii
române de la origini până în prezent” despre Camil
Petrescu: “Fiind un autor cu verbul pripit, exaltat, deşi fără
ieşiri catastrofale, dramaturgul izbuteşte (...) să cadă din
când în când peste scene de un mare patetic, care,
indiferent dacă dramele sunt sau nu prezentabile, dau
satisfacţie instinctului nostru liric. Camil Petrescu nu a fost
doar dramaturg, ci, cronicar dramatic, teoretician şi regizor,
Camil Petrescu a fost un om de teatru desăvârşit. Teza sa
de doctorat din 1937 s-a intitulat “Modalitatea estetică a

Studii și consemnări 223



teatrului”. Piesele sale de teatru sunt investigaţii
psihologice, personajele sale sunt torturate, pe lângă
obsesia absolutului, şi de certitudinea inexistenţei sale
concrete. Eroii trăiesc în lumea propriilor idei, trăiesc
drame de conştiinţă, fiind predispuşi unor vieţi ideal-
raţionale. Autorul inserează în piesele sale de teatru
preţioase indicaţii de regie, note pentru actori şi regizori,
convins fiind că acest lucru face parte din responsabilitatea
dramaturgului. Am accentuat aceste considerații pentru a
spori îndrăzneala reușită a unei tinere profesoare din
Giurgiu, Cosmina Andrea Roșu, de a se apleca atent asupra
pieselor de teatru scrise de Camil Petrescu și nu oricum, ci
să observe jocul antinomiilor și disoluția personajului. 

Firesc antinomiile gândirii personajului dramatic sunt
urmărite în ”Jocul ielelor”, prin controversatul Gelu
Ruscanu, la care antinomiile, pe felurite paliere,  constituie
puncte de reper importante în întraga desfășurare a vieții
acestui personaj, care, în structura cărții, la care a trudit
Cosmina, ocupă spațiul cel mai întins. Atinomiile, doar
afective, sunt reliefate în alte două texte dramatice ale lui
Camil Petrescu, ”Suflete tari” și ”Act venețian”. În Dante
antinomiile istorice relevă intenția autorului de a dezvălui
sufletul scindat, care dă fiecărui individ  în parte și lumii
întregi care apare în dramă o accentuată sfîșiere. Sciziunea
lăuntrică explică și caracterul imprevizibil al
faptelor.Personajele intrate pe scena istoriei se dedublează
rând pe rând. Considerente ale autoarei studiului textelor
dramatice scrise de CamilPetrescu, Cosmina Andrea
Roșu,care disecă atent fiecare replică a personajelor.

Punctul de greutate al studiului realizat de Cosmina
Roșu îl constituie scurtul dar cuprinzătorul eseu numit ”Un
portret neînsemnat”, observând modul cum sunt conturate
personajele feminine de către autorii bărbați. Și notăm din
studiu” La Camil Petrescu femeia nu este decât o sursă
obsesivă de exasperaere, neîncredere, suplicii, atracție
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destructivă. Un amestec de dorință și  misoginoism
consumă personajele masculine torturându-le și
determinându-le viața” .

Chiar mare critic George Călinescu consideră că femeia
trebuie să stea în spatele ilustrului bărbat și să-l inspire.
Pentru el bărbatul reprezintă transcendentul, în timp ce
femeia este mundane. Trage, apoi, concluzia că femeia
româncă n-are viață spirituală și, în genere, n-are stil.” E
prea în afara spiritului, zice marele critic...și mai neste ceva
ce supărăpe autorul romanului Enigmei Otiliei femeia
română nu manifestă interes suficient pentru omul
excepțional. „“  În teatrul lui Camil Petrescu, deși accentul
se pune întotdeauna pe personajul masculin, eroinele nu
sunt deloc de neglijat și se fac remarcate în umbra acestora
ca declanșatoare ale dramelor lor” , observă Cosmina
Roșu, având în atenție eroina piesei Iată femeia pe care o
iubesc, Ana Zadu.

Fiind o temă pe care Cosmina Roșu o prezintă cu
pricepere, consider că autoarea va realiza un alt studiu care
să prezinte personajul feminin în literatura română. 

În final, autoarea aduce sub ochii cititorului o
multitudine de considerente critice despre opera lui Camil
Petrescu semnate de George Călinescu,Perpessicius, Ov.S.
Crohmălniceanu, Nicolae Manolescu și alții.

Volumul de debut al tinerei profesoare Cosmina
Andreea Roșu dovedește un act de mare curaj în abordarea,
cu ochi de critic, dramaturgului Camil Petrescu, care este
altfel decât ceilalți confrați în ale scrisului. «Eu sint dintre
acei/ Cu ochi halucinati si mistuiti launtric, / Cu sufletul
marit / Caci am vazut idei»’ mărturisea scriitorul total-
poet, romancier și dramaturg.

Desigur sunt destul de rare situațiile în care, având sub
ochii însetați de cunoaștere  o carte de debut, atenția să-și
fie atrasă nu neapărat de tema propusă, ci din primele
pagini, de modul cum este abordată, nu de valoarea
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scriitorului abordat, ci de personalitatea exegetului. Și de
data aceasta, exegetul, o profesoară care relevă că a lecturat
mii de cărți,a realizat un studiu care se anunță a fi o carte
de referință. Este doar o deschidere spre afirmare, fiindcă
se întrevede un potențial care va fi concretizat prin noi
scrieri, care vor constitui repere în istoria criticii literare
românești. 
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PUBLICAȚII LITERARE 
CERUTE DE DOAMNE

În numărul 2, anul I, din 15/27 ianuarie 1863, a revistei
bilunare” Aurora română - foaie beletristică”, care apărea
la Pesta, la pagina 23, la rubrica Corespondența”, se
publică o scrisoare, semnată de preoteasa Iulia Marchișiu. 

Prin frumusețea limbajului și conținutului, o transcriem
integral:

Sarcău 7/19 ianuarie 1863

Stimate Domnule Redactor!
De mult se simte lipsa unei foi beletristice la români.

Mai ales din partea noastră a femeilor, care nu avcem nici
aplecarea, nici destinul a ne ocupa cu politica sau cu
lecturi științifice. Într-adevăr, noi femeile române din
Ungaria (ba doar și surorile din Ardeal), dacă am avut
plăcerea și dorul de a citi scrieri beletristice (și orecare și
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câte femei sunt, cărora nu le place această lectură?) am
căutat și continuu în limbile străine, și prin această
împrejurare noi - o mărturisim fără a ne fi rușine - acum
a rămas foarte îndrept de bărbații nației noastre în cultura
națională.

Câte scrieri  beletristice s-au strecurat din principatele
române, au fost prea puține de a ne putea stinge setea și
noi am căutat și căutăm să citim ungurește, sau și într-alte
limbi. Subscris-ami exprimarea dorului și speranța pentru
înființarea unei foi beletristuce încă în 1861 (n.10 al” Foii
pentru inimă șI literatură”) și asta speranță deși cam
târziu, e realistă.

Numai că dorințele oamenilor cu temple se înmulțesc
și ele. Noi am dori de la” Aurora” noastră, ca, dacă se
poate ne aducă și barem descrieri de port (de modă)
naționale și franceze, căci alte porturi vom mai avea
ocazia a le cunoaște.

Salutăm din inimă pe “Aurora română”, care răsare să
lumineze și spiritele femeiești. Mulțumită
întreprinzătorilor! Iar voi, surori române, arătați-vă în
faptă, că sunteți fiice adevărate ale nației! Deacum nu ne
vom mai putea scuza, că pentru aceea purtăm jurnale
străine, pentru că nu avem române …!” 

Și răspunzând acestei îndreptățitei solicitări, colectivul
redacțional al tinerei reviste” Aurora română” (proprietar,
redactor răspunzător și editor  Ioanichiu Miculescu)
publică o creație poetică, semnată ”Viorica”. Se face
următoarea precizare pe care o transcriem:

“Cu cât sunt mai rare la noi scriitoarele, cu atât ne
grăbim mai tare a atrage atenția onor publicului asupra
acestei poezioare ce a curs din pana unei domnișoare
române. Facem aceasta cu atât mai bucuroși fiind că
această încercare, întâia, ne lasă să sperăm de la talent,
multe frumoase. Deci înainte pe calea începută!”   

Și pentru a ne convinge de talentul autoarei, redăm
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textul:

CÂNTEC

Arde lumina pe masă,
Cine mi-e drag nu-i acasă,
Arde luminița bine,
Cine mi-e drag nu mai vine,
Că s-a dus și m-a lăsat,
Noapte bună și-a luat.

Frunză verde de secară.
Bine mi-a fost mie aseară,
Frunză verde, bat-o bruma,
Tot atâta mi-e acuma,
Fie-mi bine, fie-mi rău,
Tot trag eu necazul meu.

Când te văd bade, la soare,
Inima mi-e ca și-o floare,
Când te văd bade, la lună,
Inima mi se răzbună,
Că cu mare dor te aștept.
Să te pot strânge la piept.

Bade, inimă de piatră. 
Ce nu vii la mine-odată?
Barem, bade, până-n casă.
Să mă vezi fat-au mireasă,
Barem, bade, până-n poartă,
Să mă vezi vie, sau moartă.

Viorica

Studii și consemnări 229



ION CREANGĂ 
culegător de creații populare

Răsfoind
colecția revistei
bilunare literare și
științifice
“Contemporanul”,
apărută la Iași în
anul 1881, am avut
plăcuta surpriză să
constat că Ion
Creangă a fost și un
împătimit culegător
de creații populare,
pe care le
consemna și le
publica în paginile
periodicelor
timpului. Așa se
explică faptul că în
numărul 12 din
decembrie 1881 apare cu precizarea făcută de Ion Creangă
auzită în Spitalul Brâncovenesc de la Mama Bălașa o
gardiancă bătrână de locul ei din Craiova . 

Transcriem cele două creații populare:
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CÂND ERAM ÎN FLOAREA MEA

Când eram în floarea mea
Zburam ca o păsărea
Și zburam din cracă-n cracă,
Navea nimeni ce să-mi facă.
Dar un hoț de vânător
Îmi întinse-un lățișor
Și mă prinse de picior,
Și mă băgă în colivie,
Mai mult moartă decât vie.

MIELUȘICA

Pogoară, pogoară pe plai
Tot nouă ciobani,
De sunt veri primari
Și cu unu zece,
El e streinior,
Cu oițe multe,
Cîte pietre-n munte,
Atâtea cornute,
Căte pietre-n vale,
Atâtea-s mioare,
Câte pietricele,
Atâtea-s mielușele.
Vai! nouă ciobani
De sunt veri primari,
Ei că s-au vorbit
Și s-au sfătuit,
La apus de soare
Pe el să-l omoare,
Bănișori să-i bea.
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Oițe să-i ia,
Să le împărțească.
Să le răspândească.
Dar o mielușică
(Ea îi ocheșică)
Ea mi-și auzea,
Șchioapă se făcea,
În urmă rămânea,
Și unde-mi zbierea,
Locul tremura
Brazii veștejea.
Iarba se pârlea,
Dar stăpânul ei
Cârlig răsucea
Și în loc stătea,
Oița întreba:
”Oiță lăiță
Mie drăguliță!
De când te-am văzut
Și te-am cunoscut 
Așa n-ai făcut,
Doar nu v-am păscut
Tot prin livezi verzi,
Apă nu v-am dat
La izvoare reci,
Ori nu v-am culcat
Pe-alea vârfuri-nalte, 
Unde vântul bate?
Oița-mi grăia:
Stăpâne, stăpâne,
Stăpâniorul nostru!
Ba tu ne-ai culcat
P-alea vîrfuri- nalte,
Unde vântul bate
Și tu ne-ai păscut
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Tot prin livezi verzi,
Ți apă ne-ai dat
La izvoare reci.
Stăpâne, stăpâne,
Vai! nouă ciobani
De sunt veri primari,
Ei că s-au vorbit
Și s-au sfătuit,
La apus de soare 
Să mi te omoare.
Bănișorii să-ți bea
Pe noi să ne ia
Să ne împărțească
Să ne răspândească!
Stîpânul grăi:
“Oiță lăiță
Mie drăguliță
De m-or omorî,
Voi mă-ți îngropa
În târla oilor
În jocul mieilor
În dosul stânei
Să-mi aud câinii,
Cârligelul meu
Voi că mi-l veți pune
Stâlp la căpătâi.
Iar ca mângțiere
Fluieraș de soc
Ce-mi zice cu foc,
Voi mi-l veți pune
În ușa târlei, 
Vântul mi-o adia
Fluier mi-o mișca.
Fluierul mi-o zice,
Oile s-or strânge
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Pe mine m-or plânge
Cu lacrimi de sânge
……………………………………

Ah! strein de mine.
Mult strein în lume,
Nici un ajutor
De la Dumnezeu
Și stăpânul meu!

Astfel, putem afla că Ion Creangă a cunoscut, de la
mama Bălașa,” o gardiancă bătrână “  craioveancă, după
cum precizează marele povestitor, cea mai frumoasă
variantă a baladei  “Miorița”, din cele peste 9oo care există.

În numărul următor, 13, al revistei” Contemporanul”,
din ianuarie 1882, se publică, având aceiași sursă “tot
mama Bălșa”, făcându-se mențiunea, București, 1881,
septembrie, următoarea baladă:

BRATU

Are Bratu trei feciori
Cite trei sunt vânători,
Dar mai are Bratu, are
Pe Dobrica fată mare, 
Se plimbă pe el călare, 
Cu cinci coade pe spinare
Împletite cu parale,
Înconjurată de pistoale.
Frunzulița fragului
Sus în plaiul muntelui
La tulpina fagului.
La umbrița bradului
Șed feciorii Bratului,
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Cu Niță Ploscariului.
Cu Manea Șelariului,
Cu sora lor Dobrica.
Dar ei tot bea și mânca
Iar Dobrica se culca, 
Puțineș că adormea
Și urât vis că visa,
Drept în picioare sărea
Și din gură că grăia:
“Voi beți, mări, și mâncați
Nicio grijă nu purtați,
Dar eu, neică, mă culcai,
Puținel că dormii,
Și urât vis că visai,
Neică pistoalele tale
Ședea-n cui fără oțele,
Neică flintișoara mea
Ședea-n cui fără vergea!
Nici un cuvânt săvârșea,
Potera că-i cotropea. 
Căpitanul că grăia:
D-alei Stace-al Bratului,
Vrei tu mare să te dai
Sau la poteră legat
Ori tu mări, tot tăiat?
Dar stabciu că mi-i grăia:
Căpitane Bălăurean,
Nu sunt muiere de sat
Să mă dau ție legat
Că-s voinic cu comănac
Îți vedea ce-o să vă fac.
Dar sor-sa Dobrica
Ea din gură că grăia:
Taci, neică, nu zice-așa
Că mi-ți răpui viața,
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Ci ad-o-ncoa pe durda!
Pe durda-n mână i-o da,
Pravul cu poala-l turna,
Gloanțele cu chivăra.
Ea de stânga-ngenunchea
Și pe dreptul mi-o punea,
Odată c-o slobozea,
Șapte-spre-ce dobora,
Ceilalți câți rîmânea
Pe toți greu că mi-i rănea,
Numai Căpitan scăpa
Dar ea din gură-i grăia:
Căpitane Bălurean!
Tu du-te mări de spune,
Tu mări, tu la Domnie,
Să sloboadă pe maica
Pe maica și pe taica
Că-i aprind pușcăria!
Așteaptă ea ce așteaptă
Și văzând că nu venea,
Ea pe cal încăleca
Și la domnie pleca,
La pâinaru se abătea
Pâine că mi-și târguia
Și felii că le tăia,
La pușcărie mergea,
Sărea ici, sărea colea
Ș-un amânăraș scotea
Și din el că scăpăra
Și foc pușcăriei da
Și toți vinovați scăpa
Și pâinea bă le-o-mpărțea
Și tavă-său și mă-sa
Din puțcărie scapa.
Dar Bucureștiul vedea
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După dânsul se lua,
Calul în loc se oprea
Și pe dânsa o prindea
Și la Domnie o ducea.
Un ou roș în păr punea,
Toți Bucureștii că da
Și oul nu-l nimerea.
Dobrica că mi-i privea,
Inima-ntrân-sa fierbea,
Până ce râdu-i venea,
Când odată slobozea,
Oul fărâme-l făcea.
Dar pe ea o cotropea
La Domnie o ridica
Ea acolo că mergea,
Pieptul că și-l arăta.
Domnia dac-o vedea
Iertare că-i dăruia.
Și la frați că se-ntorcea
Iute ca o rândunea,
Cu părinții lângă ea.
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Primul ziar al giurgiuvenilor,
„CREDINȚA” 

În luna septembrie 1867, se tipărea, la tipografia Ioan
Weiss din București, strada Biserica Ienei, nr. 1, primul ziar
giurgiuvean „Credința - Foița adevărului”. Se pare că au
apărut doar trei numere. La Biblioteca Academiei Române
s-a găsit doar numărul 3, din 24 septembrie/6 octombrie
1867.

Din frontispiciul publicației mai aflăm că avea o apariție
săptămânală, joia. Administrația se afla în Giurgiu la
magazinul D. Vasile Anton, iar abonamentele se făceau în
Giurgiu la stabilimentul d-lui Vasile Anton și prin poștă.
Prețul abonamentului pe un an era 32 lei, iar pe 6 luni 16
lei. Garant responsabil al ziarului era C. Ionescu.
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În deschiderea publicației se face următoarea mențiune:
„Cerem scuze domnilor abonați că foaia Credința n-a

ieșit regulat cauza a fost a primului redactor care a fost în
străinătate” .

Numărul 3 al ziarului ”Credința” cuprinde: un editorial,
care începe astfel:

“Jurnalele ciocoiești nu încetează a îndrepta injuriile lor
cele mai deșănțate contra oamenilor care toată viața lor au
luptat pentru libertatea și întărirea nației române.

Ideile regimului trecut se răsfrâng asupra prezentului,
ca noaptea ce duce asupra zilei, și că sunt unii oameni care
au stat mulți ani în întuneric, și li se pare cu lumina mai
greu decât cu întunericul, și cer nenorociții să se întoarcă
la întunericul lor, fără să cunoască binele ce aduce
lumina…” 

Din prima pagină a ziarului, din cele patru pe care le
cuprinde întâia publicație giurgiuveană, format 31×33,
scrise pe două coloane, începe, și se continuă în următoarea
pagină, numerotată 10, după cele 8 ale celor două numere
anterioare, necunoscute până acum, articolul
„Municipalitatea”, în care se prezintă opinii despre
autoritatea locală.

Doar un scurt pasaj:
“Municipalitatea din Giurgiu are un primar pe

D.N.G.Gogoașă, om foarte de geniu și cu multă iscusință,
dar cu toată iscusința sa, mai nimic n-a putut aduce profit
Casei comunale, spunând adesea că a primit o moștenire
urâtă de la răposatul doctor Sebenu, fostul primar…”

Articolul se dorește a se continua, fiindcă are menționat,
la final,” va urma” .

Pagina următoare conține titlul:” Prima epistolă către
domnii giurgiuveni”, care se continuă și în ultima pagină
a ziarului, menționându-se că” va urma”.

Transcriem doar finalul acestei prime părți a articolului:
“Încă zic, funcționarii sunt oameni drepți, onești și
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nesupuși la nicio greşeală, atât numai că pe alocurea unii
au pretenția a ne administra ca pe o turmă de dobitoace”.

Urmează articolul” Bucățile de aur farmă legile”, care
se referă la monopolul tutunului.

Pe ultima coloană a ziarului de început al presei
giurgiuvene, sub titlul” Noutăți din provincie”, jurnaliștii
vremii consemnează unele știri, care încep cu formularea:”
se aude…” .

Transcriem doar câteva noutăți giurgiuvene: “Se aude
că are să iasă un jurnal în Giurgiu cu numele ”Caldarâmu”,
sau locul cotropit la spitalul orașului, și că redactorii
jurnalului vor purta călimări la brâu și cel întâi articol se
va subscrie cu o pană de curcă belă în onoarea primei
gogoașe ce va scoate pădurea Bărăganului în toamna
viitoare și că toată scrierea din acel jurnal se va presa pe
deasupra cu praful scos din prima gogoașe a viermelui
hrănit la duzii din viile Dăiței.

Se aude că bordeiele după izlazul Giurgiu s-au umplut
de stafii și au speriat pe pompieri când au voit a le
dărăpăna.

Se aude că s-au găsit 4000 de galbeni în casa unui
comisar de la schela Giurgiu, rămași economie de leafă, și
că leafa funcţionarului este numai de lei 200 pe lună…
Invenția nu este nouă dar se înțelege că n-o imită toți
funcționarii și de aceia zic că sunt săraci.” 

Menționăm că în cei 151 de ani, care s-au scurs de la
apariția primului ziar în orașul de la mal de Dunăre,
Giurgiu, până în prezent, au fost editate aproape 200 de
publicații, cu apariții efemere sau de mai lungă durată. Au
fost perioade, între cele două războaie mondiale, când
giurgiuvenii puteau citi și câte cinci ziare, care apăreau
concomitent.
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