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Scriitor şi istoric literar al Ţării de Jos
a Moldovei

Până la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1 859),
principatul Moldova era secţionat administrativ în Ţara de Sus şi
Ţara de Jos, aceasta din urmă având ca reşedinţă Bârladul şi cu
localităţi urbane ca nişte puncte cardinale: Vaslui - Huşi, Tecuci Galaţi.
Ca fiu al Bârladului, legat sufleteşte şi ideatic de originile sale
native, G. G. Ursu (25 ianuarie 1 9 l l - 25 iunie 1 9 80), prin erudiţie
şi talent şi-a conturat o personalitate distinctă, de netăgăduit în
lumea spirituală românească.
Studiile primare, gimnaziale şi liceale le urmează în oraşul natal
(bacalaureat - Colegiul Naţional „Gh. Roşca-Codreanu, 1 929), iar
cele superioare la Universitatea din Iaşi/licenţiat al Facultăţii de litere
şi filozofie, 1 933). Potrivit legislaţiei timpului, trece examenul de
capacitate pentru profesorii secundari/preuniversitari la specialitatea
principală limba şi literatura română ( 1 935) şi la a doua specialitate,
limba latină ( 1 93 7).
Funcţionează ca profesor în cele două specialităţi la liceele din
Tecuci, Bârlad, Bolgrad (Basarabia), Fălticeni şi Galaţi
( 1 5 septembrie 1 935 - 6 martie 1 947). Între timp a trecut examenul
de definitivare în învăţământ ( 1 942).
Este avansat inspector şcolar al regiunii Galaţi (martie 1 94 7) şi
inspector de limba română în cadrul Ministerului Educaţiei
Naţionale, iar în continuare inspector general în aceeaşi instituţie
guvernamentală ( 1 7 decembrie 1 948-ianuarie 1 952).
Revine în învăţământul secundar/preuniversitar în Bucureşti
( 1 ianuarie 1 952 - 1 5 septembrie 1 96 1 ), după care trece în cel
superior la Facultatea de filologie a Institutului Pedagogic de 3 ani,
lector, apoi conferenţiar ( 1 96 l - ianuarie 1 963), fiind numit în
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funcţiile de şef al Catedrei de literatură şi prodecan ( 1 5 ianuarie 1 963
- l octombrie 1 97 1 ). În anul 1 969 a luat examenul de doctorat în
filologie cu teza Literatura română memorialistică. Se pensionează
la limita de vârstă, în 1 976.
Pentru merite deosebite ca om al şcolii a fost decorat cu
„Medalia Muncii" ( 1 957) şi „A XX-a aniversare a eliberării patriei"
( 1 964).
În activitatea profesională a întocmit, împreună cu alţii sau de
unul singur, lucrări specifice învăţământului : programe şcolare,
manuale pentru gimnazii şi licee şi cursuri universitare, care
reprezintă etape ale sistemului de învăţământ românesc ale
vremurilor cu calităţile şi scăderile lui.
Ca literat şi creator de valori în arta cuvântului, G. G. Ursu a
dovedit un talent remarcabil în poezie, critică şi istorie literară,
memorialistică în care charisma se împleteşte cu străduinţa omului de
cultură aplecat la o zonă denumită localism literar.
Aşa se explică străduinţa lui de a fi un istoric literar dotat al
evenimentelor legate de viaţa culturală, literară, publicistică a
mediului ambiant bârlădean-tecucean descris la momentul prezent şi
la cel evocat.
Astfel, menţionăm un fapt deosebit în viaţa sa literară: debutul
absolut la vârsta de 1 4 ani în revista „Dimineaţa copiilor" din
Bucureşti şi colaborările substanţiale la publicaţiile locale „Răzeşul"
(febr. 1 926 - ian. 1 927), „Graiul nostru" (apr. 1 925 - iul. - dec.
1 927) şi „Scrisul nostru" (ian. 1 929 - sept.-oct. 1 93 1 ), fie ca elev, fie
ca student, sub îndrumările lui Virgil Caraivan şi George Tutoveanu,
acesta din urmă încredinţându-i chiar funcţia de redactor la vârsta
unei maturităţi literare precoce.
Activitatea publicistică o continuă şi după ieşirea la pensie.
Numai astfel ne putem explica apariţia a mai mult de 1 50 de
articole critice şi de istorie literară (recenzii, cronici, studii etc.), dar
şi de poezii şi de evocări (circa 200) în peste 20 de publicaţii locale
bârlădene, tecucene, gălăţene, fălticinene ş.a. şi centrale, printre care
se numără: „Adevărul literar şi artistic", „Cuget clar", „Curentul
Magazin", „Limba şi literatura română", ,,Revista literară",
„România literară".
II
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Publicistica lui s-a concretizat prin lucrări de sine stătătoare,
unele dintre ele cu caracter monografic, structurate pe câteva
coordonate:
I - Studii de istorie literară: Poetul George Tutoveanu (1928),
Istoria literară a Bârladului (li, 1936), Garabet !brăileanu şi
Bârladul (1939), Vieaţa lui Neculai Beldiceanu (1941; 1961),
Tecuciul literar (1943), Memorialistica în opera cronicarilor (1972);
II - Prefeţe: Constantin Rânzescu. Ce este muzica (1937),
Calistrat Hogaş. În munţii Neamţului (în colaborare, 1 96 1 ), Alecu
Russo. Cântarea României (în colaborare, 1 962), George Tutoveanu.
Versuri ( 1 968), Cristian Sârbu, Pasărea de stea ( 1 97 1 ), Iosif C.
Dumitrescu-Pietrari, Scrisori de primăvară ( 1 972), *** Imnurile
muncii ( 1 974);
III - Antologii: Antologia scriitorilor bârlădeni (în colaborare,
1 93 7), Cele maifrumoase poezii româneşti (în colaborare, 1937).
IV - Cărţi didactice, programe, manuale: Programe şcolare
dedicate literaturii române (în colaborare, 1 95 1 , 1 952); Metodici ale
predării literaturii române (în colaborare, 1 962, 1 963); Manuale de
gimnaziu şi de liceu (în colaborare, 1 949, 1 952, 1 953, 1 96 1 - 1 966);
Curs universitar de istoria literaturii române, secolul XX (anul III,
uz intern, 1 965).
Realizat şi recunoscut ca istoric literar, cuprinzând o arie
tematică şi de gen, cu contribuţii inedite, fie la biografia şi operele
marilor clasici ai literaturii naţionale (Eminescu, Creangă, Caragiale,
Macedonski, Sadoveanu, Goga ş.a.), fie la cunoaşterea intrinsecă a
literaturii vechi române (cronicarii) finalizată prin teza de doctorat
menţionată, fie prin textele dedicate talentelor remarcabile ale
scriitorilor contemporani: Nicolae Labiş, Titus Popovici, Marin
Preda, G. G. Ursu şi-a reconsiderat charisma sa de poet, nu atât
pentru a încerca să egaleze pe marii creatori, ci a dovedi că exegetul
poeţilor este el însuşi poet. Numai aşa ne putem explica apariţia celor
trei volume de versuri editate în apusul vieţii, dar conţinând creaţii şi
ale adolescenţei şi tinereţii preluate de o editură consacrată (Minerva)
sau scoase în regie proprie (Litera).
De subliniat că, la timpul lor, cele trei volume de versuri: Salcâm
uituc ( 1 973), Dealul brânduşelor ( 1 974) şi Fulg de zăpadă ( 1 978) sIII
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au bucurat de recenzii/cronici favorabile semnate de critici consacraţi
ale căror exegeze le consemnăm în prezenta ediţie.
Trăirile, nostalgiile poetului din cele trei volume pot fi subliniate
prin versurile de remember care-l readuc pe G. G. Ursu în oraşul
natal.
Pentru el ca şi pentru noi, ca şi pentru viitorime, versurile acestea
sunt ca un sigiliu:
Au înflorit salcâmii la Bârlad,
Oraşul e-o legendă de ninsoare,
Voi, tineri, prindeţi clipa să nu zboare,
Cât florile pe caldarâm nu cad.

Dăruite oraşului natal, poeziile şi contribuţiile sale de istorie
literară pot fi luate ca un îndemn pentru cei care părăsesc localitatea
să nu-şi uite sorgintea.
Mircea şi Sergiu Coloşenco

IV
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NOTĂ ASUPRA EDITIEI
'

Ediţia prezentă este un florilegiu de texte din creaţia lui G. G.
Ursu, acest pasionat de istorie locală şi naţională, dăruit cu haruri
alese.
La întocmirea ei, am consultat referinţele pertinente din tratatele
de istorie literară datorate lui Constantin Ciopraga, Dumitru Micu,
Alexandru Piru şi Ion Rotaru, consideraţiile critice ale lui Gheorghe
Bulgăr, Constantin Parfene, D. Petrescu, Marian Popa, C. D. Zeletin
ş.a., micromonografia sintetică din dicţionarul lui Traian Nicola,
Valori spirituale tutovene. Bibliografii (voi. 6, R-Z, p. 500-5 1 9),
editat de Primăria municipiului Bârlad (2004), coroborându-le cu
propriile noastre investigaţii din colecţiile de publicaţii şi cărţi ale
Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti.
Ediţia se înscrie în programul Societăţii culturale „Academia
Bârlădeană" de evidenţiere a patrimoniului local cu valoare
naţională, în continuarea volumelor deja apărute: George Tutoveanu,
Albastru (2003) şi Alexandru Vlahuţă, Iubire (2004), program
coordonat de preşedinte, dr. în istorie Elena Monu, căreia i se
datorează concretizarea acestuia.
Portretul - colecţia C. D. Zeletin, fotografie datată 3 mai 1 959,
Bucureşti.
Punerea în circulaţie publică a unei antologii din scrierile lui G.
G. Ursu la aproape trei decenii de la moarte, este o dovadă că a creat
o operă viabilă spre cinstea Bârladului pe care l-a iubit până la
veneraţie.
M. şi S. C.
V
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Partea întâi

Poezii
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Bob de grâu

Mai bine mă năşteam un bob de grâu,
Bătut de vânt şi ploi şi ars de soare,
Să mă dezmierde ciuturi de răcoare
În nopţi când curge luna ca un râu.
Aş fi crescut, năvală fără frâu,
Să dărui rod întinselor ogoare
Şi-a cerului văpaie, ca pe-o floare,
În limpezi dimineţi s-o prind la brâu.
Dar mi-a fost dat să nu pot fi un bob
De veşnicie, ci bicisnic rob
Ce-ar vrea să-şi rupă lanţurile mânii.
Şi doar când noaptea-n câmpuri dogoreşte,
Eu simt cum dragostea în mine creşte,
Ca-n bobul grâului belşugul pânii.
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Salcâm uituc

Toamna-i numai purpură şi aur...
Pentru moarte-acum e prea devreme ...
M-aş sui pe-al visului coclaur,
Toamna vieţii ca să nu mă cheme.
Toamna mai surâde în azururi,
Razele pe tâmple o alintă;
Aş pleca, departe, fără ţintă,
Să colind cu frunzele de-a pururi.
Ce amare, umede parfumuri,
De pe scumpe locuri mă alungă?
Am s-o iau, aşa, hoinar pe drumuri,
Toamna vieţii ca să nu m-ajungă.
Tinereţe, apă călătoare,
Amintirea ta de-azur mă curmă,
Te aud sunând în depărtare,
Cum aş mai putea să-ţi dau de urmă?

4

https://biblioteca-digitala.ro

Să m-arunc în valuri ca-ntr-o joacă
Şi să zburd cu unda ta zglobie,
Printre degete să las să-mi treacă
Spuma fină ca o broderie ...
Dar degeaba mâinile întind Tinereţea fuge, mai departe ...
Nici un clopoţel nu pot să-i prind,
Să-mi murmure-o zilele deşarte.
Unde, oare, unde să mă duc
Să culeg ce-a mai rămas din vară,
Să mă-mbete un salcâm uituc
Care a-nflorit a doua oară,
Şi cu floarea de salcâm la piept
Peste frunza veştedă din mine,
La un colţ de stradă să aştept
Primăvara care nu mai vine!

5
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Sonet mamei

Cu paşii-n vânt şi gându-n pribegie,
Mai mare dragul să priveşti ninsoarea;
Î şi scutură-n ghirlande albe floarea
Şi cu mireasmă de demult adie.
Zăpada amintirii umple zarea,
Pe drumuri mă-nsoţeşti, copilărie;
Tu, mamă, vii, cu tâmpla argintie,
Ca-n alte vremuri să-mi arăţi cărarea.
Acum peste mormântul tău din vale,
Să-ţi facă aşternut, ca puful, moale,
O altă iarnă ninge ca-n trecut.
Se lasă fulgii, nu se mai destramă.
Şi cum îmi eşti aşa de-aproape, mamă,
Un fulg pe-obraz îl simt ca un sărut.

6

https://biblioteca-digitala.ro

Excelsior

Tristeţea e ca timpul culcat pe amintire,
Nu trandafir ce-şi varsă miresmele pe jos,
Să vină, din azururi, un vânt să ne resfire,
Şi să ne-nveţe zborul în cerul luminos.
Din tot trecutul crâncen doar visul să rămână,
Lumina să ne-mbete şi noul vremii duh,
Nici chinul veşniciei, nici gândul de ţărână,
Să prindem timpu-n aripi ca acvila-n văzduh.

7
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Ronde/ul cărţilor

M-afund în cărţi ca-ntr-o beţie,
Fierbinte sorb paharul plin
Al poeziei, de rubin,
Cu focul şi-apa în frăţie.
Subţire, albul vieţii vin
Coboară visul pe hârtie,
M-afund în cărţi ca-ntr-o beţie,
Fierbinte, sorb paharul plin.
M-ajung miresme de la vie,
Mă-mbată-un strugur cristalin,
Transfigurarea-i bucurie
Şi-i o himeră orice chin ...
M-afund în cărţi ca-ntr-o beţie.

8
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Sonetul prieteniei

Mă sui din nou pe munte, din nou vreau să măsor
Cu-nalta limpezime nimicnicia noastră
Şi-alunecând pe urme de pasăre măiastră,
Pe muche de prăpastii abia de mă strecor.
Şi cum te-adulmec, Doamne, pe-ntinderea albastră,
Te-ascunzi când după munte, când într-un cuib de nor,
Deşi eu mai departe plutesc încrezător,
Cu sufletul spre tine deschis ca o fereastră.
Dar cum nu-ţi pot cuprinde în mâini nemărginirea,
Oglinda unei lacrimi sfinţeşte amăgirea,
Singurătatea-n ploaia cerească de polei.
Mă simt întâia oară de oameni prea departe,
Te caut ca o rugă pe Dumnezeul ei,
Prietenie, albă zăpadă fără moarte.

9
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Ronde/ul patriei mici

Bârlad, tu grădină de molcom salcâm,
Ciorchine de floare cu miros dulceag,
Mi-ai fost totdeauna atâta de drag:
Cu tine-am putut să visez alt tărâm!
Dar viaţa cum face din om un pribeag,
Departe de tine norocu-mi tărâm,
Bârlad, tu grădină de molcom salcâm,
Ciorchine de floare cu miros dulceag.
Ci dorul, adesea, îmi dă un toiag,
În nopţi de robie şi-alean coborâm,
Îmi sună iar paşii pe-un vechi caldarâm,
Eşti patriei vatră, visării meleag,
Bârlad, tu grădină de molcom salcâm.
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Zoe G. Frasin

Tot mai caut frasinul cel delicat
În toamna de aur, prin frunza de ceară,
Şi tuberozele le-am respirat
Să-ţi retrăiesc fiinţa amară.
Poetul plopilor, şi el a plecat,
Să nu rămâi singură din cale-afară,
Tot mai caut frasinul cel delicat,
În toamna de aur, prin frunza de ceară.
Mamă căruntă, un biet băiat
Aşteaptă acum, nesfărşit, ne-ncetat,
Dulceaţa de trandafir din cămară .
O, inima ta ca o amiază de vară!
. .

Tot mai caut frasinul cel delicat.

11
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G. Tutoveanu

„Nu vreau să mor, luaţi-mă cu voi",
Au fost a tale ultime cuvinte„.
Vor trece primăveri, tot înainte,
Şi toamne-o stol de aurite foi.

Te-am fi luat cu noi, poete dragă,
Te-am fi luat cu noi, de-am fi putut,
Cât soarele pe-obraz e un sărut
Şi nu se rupe clipa ce ne leagă.

Să ne arăţi cărarea mai departe,
În primitoarea, alba ta căsuţă
Şi să mai colindăm prin frunze moarte,
Înfioraţi, pe-aleea lui Vlahuţă.

12
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Grădina bârlădeană te mai cheamă
Pe lungile-i poteci, în asfinţit,
Ea nu-nţelege-n frunzele-i de-aramă
Că şi poetul ei s-a veştejit.

Dar imnul cald ce l-ai cântat vieţii,
Vibrând cu-aceeaşi flacără de ieri,
Va tresări-n verdeaţa tinereţii
Şi-n roua fiecărei primăveri.

Şi firul nostru, până nu se curmă,
Vom auzi-n făntâni, fără ogoi,
Răscolitoru-ţi cântec de pe urmă:
„Nu vreau să mor, luaţi-mă cu voi! "

13
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Dealul brânduşelor

Acelaşi cer ne cântă din unde de cristal,
Copii de-odinioară, pe unde duceţi oare
A anilor povară, ca pe-un ghiozdan mai mare?
Timide, ne aşteaptă brânduşele pe deal.
Brânduşele se-nalţă din aşternutul ud
Să-şi sune micul clopot, spre cer a primăvară,
Chemarea lor, în faşă, cât de sfioasă-i ! Doară
Copiii şi poeţii pe lume o aud.
Brânduşele-s un clinchet de clopoţei: deodată...
Şi vestea se întinde, încetul cu încetul,
În oameni se deşteaptă o strună fermecată,
Tresare-n fiecare copilul şi poetul.
Şi cailor din basme le dăm, deodată, pinteni
Şi alergăm spre dealul copilăriei noastre,
Cu âripe pe umeri, de-arhangheli noi şi sprinteni
Şi ochii în azurul palatelor albastre.

14
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Cuibul

Îmi aduc aminte c-a-nflorit odată
Un băiat ca mlada, părul în inel,
1-a-mpletit ursita visul de zăpadă,
Dacă-şi uită cuibul, s-ar uita pe el.
L-a purtat viaţa prin furtuni şi zloată,
L-a-mbiat vreo fată-n glumă c-un cercel,
Prima lui ninsoare-n ceruri e zburată,
De-ar uita Bârladul, s-ar uita pe el.
Nu-l mai recunoaşte nimeni, niciodată,
În bătrânul şubred, aplecat şi chel,
1-a-mpletit ursita visul de zăpadă,
I-au rămas în suflet fulgii fără pată,
De-ar uita Moldova, s-ar uita pe el.

15
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Popas

Aici am făcut încă o dată popas remuşcării,
La umbra verde a frunzei de tei,
Să cânt un cântec de leagăn uitării,
Să-mi culc durerea de-a lungul ei.
Se scutură grădina copilăriei,
Nu mai pot să-i cer nimic înapoi,
Doar s-adormim în poalele veşniciei,
Copilul ce-am fost şi cu mine, în doi.

16
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Refugiul meufloral

Grădina mea, refugiul meu floral,
Erai mai mult pădure-odinioară,
În labirintul tău n-aveam rival,
Tristeţea vieţii nu-mi era povară.
Eşti azi un parc ferchezuit de om,
Tristeţea mea s-a-nseninat în vreme,
Deşi ca un bicisnic, veşted pom,
Destinul meu, în vântul toamnei, geme.
Azi vin la tine iarăşi ca-n trecut,
Confrunt cu jurămintele-mplinirea,
Tu mi-ai rămas, în crugul vieţii, scut,
În arbori veşnici mi-ai cules privirea.
Străbunii şi părinţii, val de val,
Iar strănepoţii valul ce-o să vină,
De toate pustiirile, m-alină,
Grădina mea, refugiul meu floral.

17
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Fulgii şi copilul

Fulgii albi colindă-o lung şi-n lat,
Ca un leagăn alb de albe clipe,
Zâne-şi scutur părul ca aripe,
Aripi albe de argint curat,
Despletite-o albele risipe.
Fulgii albi coboară din trecut,
Se-mpletesc în alb cu viitorul,
Uite un copil necunoscut,
Mânile spre cer şi-a desfăcut,
Fulgilor ca să le prindă zborul.
Fulgii albi ca-n amintire zboară,
Sună alb, un zurgălău postum,
E-un copil necunoscut de-acum
Sau e un copil de-odinioară?
Nu mai ştiu. Nu-i nimenea pe drum.

18
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Un plop sonor

Nimicul dulce-al vieţii îl cunosc.
Prieteni, pot pleca fără regrete.
La căpătâi nu-mi puneţi chiparos,
Nici salcie cu răvăşite plete.
Ci doar un plop, la orice adiere,
Vibrând din rădăcini cu glas amar,
În toamna grea de aur şi tăcere,
Un plop sonor să-mi cânte în zadar.

19
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Voluptas

Am aşteptat ca să se facă noapte
Pentru-amândoi în codrul singuratic,
Să fim atât: îmbrăţişări şi şoapte,
Şi trupul să ni-l pună pe jăratic.
O stea, degeaba, cu săgeţi de gheaţă,
Ne-a tot ochit şi ne-a mustrat prin foi;
O clipă numai te-ai desprins din braţe,
Ca să revii mai domică-napoi.
Târziu, cu ochii-n friguri, în zadar
I-am căutat, prin cetini, peruzeaua;
În încleştarea patimii de jar,
Pesemne c-am topit în noi şi steaua!
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Partea a doua
Contribuţii de critică şi
istorie literară
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A. CONSIDERATII LITERARE
GENERALE
'

Lucrarea noastră, Memorialistica în opera cronicarilor, are ca
domeniu literatura memorialistică, arta narativă legată de timp şi
anume de trecut şi nu memorialistica de călătorii, proiectată în spaţiu.
Cronica memorialistică este prima etapă a evoluţiei unei anumite
literaturi memorialistice, care şi-a aflat în Ion Ghica una din culmile
ei, cu predominarea interesului pentru om în amintiri, realizând
valori artistice mai ales în portretistica morală, de la Ion Neculce, din
prima jumătate a secolului al XVIII-iea, la E. Lovinescu şi N. Iorga
în prima jumătate a secolului XX.
Faţă de istoriografia memorialistă, memorialul lui Ion Ghica e
mai aproape de artă decât de document, ficţiunea e mai în largul ei,
memoria nu e supusă niciunei constrângeri. Ion Ghica e un
memorialist artist în primul rând, cu o „imaginaţie arabă" cum
spunea G. Călinescu, cu o memorie vizuală şi auditivă deosebit de
spontană şi vie, capabilă de a surprinde fizionomii şi moravuri .
Momentul „Junimii" şi al marilor clasici a stârnit interesul unor
scriitori memorialişti. Sunt cunoscute amintirile despre „Junimea"
ale lui Iacob Negruzzi, secretarul de redacţie al revistei Convorbiri
literare şi ale oratorului şi polemistului George Panu. Poate
amintirile lui Iacob Negruzzi sunt mai exacte, dar ale lui George
Panu sunt mai vii. !brăileanu spunea că amintirile lui Iacob Negruzzi
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n-au solicitat fantezia, ci numai memoria scriitorului. Lovinescu
consideră naive memorialele, totuşi rămân interesante amintirile lui
Ioan Slavici despre Eminescu, Caragiale, Creangă, Coşbuc, ca şi
celelalte scrieri cu caracter memorialistic, Lumea prin care am trecut
şi Închisorile mele. Întrerupându-şi
studiile universitare la
Budapesta, Slavici s-a întors la Şiria şi a intrat ca „scriitor" la notarul
din satul Cumlăuş, în care calitate, după cum notează el, a putut
cunoaşte „oamenii şi împrejurările după adevărata lor fiinţă".
Despre „Junimea" bucureşteană se pot cita Însemnările zilnice
ale lui Titu Maiorescu, precum şi Amintiri fugare despre Eminescu
de Mite Kremnitz.
Un moment principal în evoluţia memorialisticii româneşti îl
reprezintă E. Lovinescu, prin efortul încununat de succes de a elibera
memoriile, tot mai mult, de document, pentru a le subsuma artei.
Arta portretelor lovinesciene are la bază o însuşire dominantă, de
cele mai multe ori negativă, dar uneori şi pozitivă, desprinsă din
episoade autentice ale vieţii scriitorilor, procedeu al portretului
clasic, apropiat de metoda trăsăturii dominante a lui Taine. Ceea ce îi
desparte însă este ironia şi (un element caracteristic portretului
memorialistic) pregnanţa portretului fizic din care se detaşează cel
•
moral. S-a observat că uneori Lovinescu procedează ca şi Neculce
„care frazează scurt, alternând aprecierile pozitive cu cele negative"
şi s-a citat portretul neculcian al lui Constantin Mavrocordat. De
altfel, E. Lovinescu nuanţează portretul memorial în tradiţia clasică a
rotirii în jurul unei axe unice. În toate încântă plenitudinea stilului
lapidar şi elegant, pornind de la cel maiorescian, căpătând o ţinută
modernă şi o graţie caracteristică, încât se poate recunoaşte în
Memoriile lovinesciene momentul estetic al memorialisticii
româneşti.
Un artist al memorialisticii, ajutat de o memorie vastă şi de un
rar spirit de sinteză artistică, a fost Nicolae Iorga, marele istoric, care
nu concepea nici istoria decât ca o reconstituire de figuri, de a reînvia
viaţa trecută, de a retrăi epocile dispărute. A lăsat cinci volume de
Memorii, de simple şi scurte notaţii zilnice, pagini de jurnal de o

•

Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, voi. li, Buc., 1 966, p. l 5 l- 1 52.
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impresionantă lapidaritate, tablou exact al tragediei primului război,
4 volume de Oameni care au fost şi alte 3 din O viaţă de om, aşa
cum a fost, pagini memorialistice de vibrantă poezie, „reînviind
tehnica cronicii neculciene, cu văietările şi violenţele ei biblice", cum
spune G. Călinescu.
Complexul literaturii române memorialistice oferă un univers
infinit de nuanţe, peste care, în acest cuvânt final am trecut în fugă şi
care pot oferi cercetătorului câmp larg de investigare.
Vor fi acestea doar câteva premize pentru o a doua etapă a
memorialisticii româneşti.
(G. G. Ursu. Memorialistica

în opera

cronicarilor. Editura Minerva, 1 972.)
*

Plină de sens este activitatea de critic literar a lui Gherea care pe
de o parte a combătut ideologia junimismului, teoria maioresciană a
apolitismului în artă, iar pe de altă parte, a pus în lumină conţinutul
profund popular şi democratic al operei eminesciene. Se sublinia în
acest fel ceea ce astăzi este limpede, că Eminescu ca şi Creangă erau
la Junimea izolaţi şi că la revista „Contemporanul" au găsit o
apreciere cinstită şi adâncă.
Un alt admirator al lui Eminescu din cercul „Contemporanul" a
fost Toni Bacalbaşa. El şi-a atras ura lui Macedonski, pentru că în
1 883 înfierase epigrama denigratoare. Avea pe atunci 1 8 ani t de
aceea Macedonski îl numeşte ironic „băieţaş de profesiune socialist"
în „Literatorul", IV-V, 1 887.
Admiraţia lui Toni Bacalbaşa a rămas întreagă până la sfărşitul
scurtei sale vieţi, când a fost răpus de vechea lui ftizie la vârsta de 34
de ani.
După 1 890, Caragiale se apropie de mişcarea socialistă datorită
legăturilor sale de prietenie cu fruntaşi ai mişcării ca Gherea şi Anton
Bacalbaşa. Caragiale scoate împreună cu Toni Bacalbaşa, în anii
t

Născut la 1 1 februarie 1 865 - 1 octombrie 1 899.
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1 893- 1 894, revista „Moftul Român", tribună de luptă împotriva
demagogiei politicienilor burghezi şi a curentelor literare decadente.
Caragiale şi Toni Bacalbaşa se întâlneau adesea şi făceau şedinţe
lungi de lectură din poeziile lui Eminescu. Erau aşa de impresionaţi
încât cei doi satirici ajungeau să plângă de-a binelea. Bacalbaşa,
poate numai din cauza răsunetului emotiv al versurilor, dar Caragiale
şi pentru că i se trezeau puternice amintiri despre omul pe care-l
iubise şi îl preţuise !.
Din suita de tineri scriitori admiratori ai lui Eminescu nu poate
lipsi poetul socialist Ion Păun-Pincio, academician post-mortem al
Academiei Republicii noastre Populare.
Veneraţia faţă de opera lui Eminescu o avea încă de pe băncile
şcolii şi se împletea cu năzuinţele socialiste.
Un alt grup de amici ai lui Eminescu a fost acela de la revista
„Fântâna Blanduziei" din ultimii doi ani de viaţă ai poetului, una
dintre rarele raze de soare ce i-au încălzit epoca de amurg.
Acest grup de gazetari aparţinea acelei boeme pe care Titu
Maiorescu o privea cu superioritate. Este clar că epitetul de „boema
română" aplicat de Maiorescu nu numai lui Eminescu şi Caragiale ci
şi lui Slavici, nu exprimă numai un uşor dispreţ de om chibzuit, cum
crede Lovinescu. Se ştie că om chibzuit era şi Slavici, aşa că
atitudinea lui Maiorescu reprezenta o distanţă cu conţinut social.
Acelaşi dispreţ l-a afişat şi Anghel Demetriescu calificându-l pe
Eminescu „un boem de o speţă puţin amabilă".
Unul dintre modeştii amici ai lui Eminescu din boema în care el
se simţea totdeauna bine, colaborator la revista „Fântâna Blanduziei"
cu articole despre muzică, a fost cântăreţul Costache Bărcănescu § .
Ceremonialul înmormântării marelui poet a fost încununat cu
melodia pe versurile poeziei Mai am un singur dor cântată de corul
condus de Costache Bărcănescu.
Prietenia marelui poet cu cântăreţul Bărcănescu evocă unele din
ultimele bucurii ale poetului. Costache Bărcănescu şi-l aminteşte pe
t

Toni Bacalbaşa a fost prezent, la Botoşani, la 5 mai 1 899 la inaugurarea bustului
lui Eminescu.
§ E. Lovinescu, T. Maiorescu şi contemporanii lui, p. 208.
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poet când răspunzând insistenţelor prietenilor de la „Fântâna
Blanduziei'', a primit cu bunăvoinţă să petreacă împreună cu ei
crăciunul anului 1 888. Erau acasă la Bărcănescu când poetul le-a
cântat O ierum, ierum, fragment dintr-o operetă, o melodie foarte
plăcută. Eminescu avea o voce mică, de cameră, dar dulce şi
mlădioasă, cuvintele le spunea „cu o expresie şi cu un accent de care
ar fi fost gelos cel mai mare cântăreţ".
Bărcănescu apreciază astfel vocea lui Eminescu: „În acea zi,
Eminescu era adorat nu numai ca cel mai celebru poet, ca un prieten
mare şi iubitor, dar şi ca un cântăreţ care putea fermeca şi cu vocea
pe auditor. Au urmat tunete de aplauze şi aprobări. Fu silit să-l repete
în nenumărate rânduri".
Eminescu a cântat numai după ce „fratele Costache" (aşa-l
numea poetul) a promis că .va cânta şi el.
Costache Bărcănescu avea „o voce generoasă de tenor, cu o
întindere rar întâlnită, cu note acute strălucitoare". Această
••
caracterizare i-o face George Niculescu Basu care ne comunică din
cele ce spuneau bătrânii că voce de tenor ca aceea a lui Costache
Bărcănescu, în ţara românească nu s-a mai auzit, dar nu s-a putut
realiza din cauza tracului şi a emoţiei; el a rămas simplu dirijor al
corului de la Domniţa Bălaşa.
În cerc intim, de dragul lui Eminescu, îşi înfrângea emotivitatea
şi cânta.
Se cunosc şi alte momente ale amiciţiei dintre Eminescu şi
Bărcănescu. Se duceau împreună la opera italiană ce cânta la Teatrul
Naţional tt .
Într-o seară de iarnă se cânta Traviata, iar poetul asculta cu
interes comentariile „fratelui Costache" asupra vocii primadonei.
După spectacol, au plecat în strada Academiei la birtul lui Enache.
La un pahar de vin, pornind de la povestea tragică a Traviatei, şi-au
împărtăşit păreri despre dragostea lor. Eminescu le-a spus cum de
multe ori s-a înşelat pe sine însuşi, luând drept dragoste, dorinţa de

George Niculescu-Basu, Amintirile unui artist de operă, E.S.P.L.A., Bucureşti,
1 957, p. 70-7 1 .
tt
Zamfir Arbore, A mintiri despre Eminescu, în „Facla", 8 octombrie 1 9 1 1 .
••
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dragoste, aspiraţia de-a îngenunchea în faţa frumuseţii feminine.
Adevărata iubire - le spunea poetul amicilor săi - e mai mult,
copleşeşte întreaga noastră viaţă.
Din asemenea ideal de dragoste profundă şi statornică, mărturisit
în clipe de intimitate prietenilor apropiaţi, a izvorât poemul de bogate
culori Călin şi poemul de largi acorduri simfonice al Luceafărului.
Aceluiaşi grup de tineri gazetari de la revista „Fântâna
Blanduziei" îi aparţine un alt prieten, Ion Popescu H, uimit şi el de
pasiunea poetului în special pentru melodiile populare:
„În toate părţile locuite de neamul nostru, nu se găseşte un al
doilea om care să fi cunoscut mai adânc cântarea populară. Cei care
l-au ştiut de-aproape erau minunaţi de mulţimea poeziilor populare
pe care le cunoştea Eminescu, cele mai multe cu melodiile lor. Şi se
vedea din chipul cu care le spunea sau le cânta că le studiase adânc".
Tinerii gazetari de la „Fântâna Blanduziei" l-au înconjurat cu
dragoste pe Eminescu în ultimele lui săptămâni de boală şi suferinţă.
Acelaşi Ion Popescu descrie ultima vizită făcută poetului la
sanatoriul Suţu. Eminescu 1-a recunoscut repede şi a venit vesel la el.
L-a luat în braţe pe tânărul îmbrăcat militar şi era foarte emoţionat.
Poetul i-a cerut cărţi şi a doua zi i-a fost adusă Corespondenţa lui
Jules de Goncourt şi toate gazetele. I-a arătat poetului o scrisoare pe
care copiii unui artist i-au trimis-o lui Jules de Goncourt, „o
capodoperă de gingăşie". Eminescu o reciti de mai multe ori, aşa de
mult i-a plăcut.
În articolul său Poezie şi muzică din revista „Fântâna
Blanduziei", din 1 0 dec. 1 889, Ion Popescu afirmă că mediul
groaznic din sanatoriu l-a distrus pe poet: „Să-l fi dus cineva pe
Eminescu la ţară, în linişte, în singurătate, să fi umblat pe poteci cu
cotituri, să fi ascultat el glasul vechilor păduri şi şoapta pâraielor, să
mai fi admirat luna oglindindu-se în ape, în loc să fi fost ţinut între
morţi-vii în casa din strada Plantelor, Meşterul ar fi fost şi astăzi între
noi, Meşterul cu paltonul cel larg, cu galoşii enormi, cu faţa senină,
care te muia cu zâmbetul şi cu versul lui cel nesfârşit de dulce".

u

Articolul Poezie şi muzică, în ,,Fântâna Blanduziei'', 1 O decembrie 1 889.
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Un alt tânăr gazetar Leon Gh. Nicoleanu, originar din Botoşani,
din acelaşi grup, aduce unele amănunte despre rolul marelui poet la
conducerea publicaţiei „Fântâna Blanduziei".
Când a acceptat, la insistenţele tinerilor săi prieteni, să le gireze
lucrarea, recomandându-i publicului, le-a pus condiţia ca el să aprobe
sau să respingă materialul de publicat.
„La 3 decembrie 1 888, noaptea pe la 1 2, marele nostru prieten,
scrie Nicoleanu, apoi noi cei mititei pe urmă, învârteam la roata
maşinii mari tipografice pentru imprimarea numărului dintâi al
ziarului acestuia". Eminescu, deşi bolnav, era încă robust şi a fost
greu de înduplecat să lase „funcţiunea de rotar". L-au luat aproape cu
sila numindu-l „poet şi rotar". I-au adus aminte în glumă că un
scriitor oarecare se numea, pe atunci, pe el însuşi „poet şi ofiţer",
deşi în realitate, acela nu era decât ofiţer.
Mult mai important e că Eminescu îi sfătuia mereu pe tinerii săi
amici de la „Fântâna Blanduziei" să facă o gazetărie cinstită, să
spună adevărul: „Să ne luăm la trântă dreaptă cu toată lumea"! Pe
frontispiciul ziarului, erau scrise versurile: „Unde vei găsi cuvântul
ce exprimă adevărul?".
(Eminescu:

amiciţii

în
literatura", V, 1 96 1 .)

contemporane,

şi

adversităţi

„Limba

şi

*

Sub raportul invenţiei artistice şi al pătrunderii în frământările
sufleteşti ale eroilor, romanul Nicoară Potcoavă e o creaţie nouă faţă
de Şoimii. Mai întâi blânda mătuşă Aniţa, care tămăduieşte cu
vrednicie rana lui Nicoară, devine presbitera Olimbiada, fiinţă
complexă, plină de înţelepciune, bunătate şi omenie, făcută să aline
nu numai rănile trupului, ci şi pe cele mai primejdioase ale sufletului
prin agerimea şi fineţea ei, ajutând pe oameni, cu leacuri, alifii,
descântece întăritoare, cu zâmbet şi vorbă dulce. Ea îl îngrijeşte cu
devotament pe Nicoară deoarece cunoaşte tainele politice, lăcomia
boierilor şi suferinţele norodului şi-şi dă seama de grandoarea
acţiunii lui. Scrisoarea Olimbiadei, capodoperă de măsură şi fineţe, îi
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alungă lui Nicoară orice îndoială. Ilinca îl iubeşte pe el, nu pe
Alexandru. Renunţând la un sentiment împărtăşit, biruinţa e sublimă
pentru că e mai dureroasă. Olimbiada îl sfătuieşte zadarnic, într-un
stil metaforic şi subtil, să nu renunţe la fericire, să realizeze un
echilibru între datorie şi dragoste: „Nu te va tulbura, nici te va abate
din drumul ce ţi-ai ales. Soarele îşi umblă nebiruit calea; aşa au lege
a sufletului unii bărbaţi, de la răsăritul la asfinţitul lor. Totuşi, slăvite,
eşti om şi nu se cuvine să ţi se hrănească fiinţa şi sufletul numai cu
amar. Printre nourii ce te împresoară, luci-va când şi când o stea".
Scrisoarea a stârnit în sufletul lui Nicoară o durere şi o mânie
năprasnică. Sadoveanu i-a zugrăvit zbuciumul prin descrierea unor
gesturi nepotrivite cu obişnuita lui stăpânire de sine şi prin gândurile
iscusitului prieten şi slujitor credincios, diacul Radu Suliţă.
„Hatmanul se zbate ca să se înfrângă pe sine însuşi", cugetă diacul,
care-şi dă seama că Nicoară are de înfruntat un duşman la fel de
periculos ca şi Irimia Golia. Liniştea i-o aduce vânătoarea. Scena e
tratată epic. Copleşit de durerea renunţării, Nicoară porneşte într-o
goană sălbatică prin pădure, urmăreşte un lup şi nu-şi potoleşte
suferinţa decât atunci când aude urletul deznădăjduit al fiarei, ce nu
mai avea scăpare.
Dar Sadoveanu era prea artist ca să nu simtă că liniştea lui
Nicoară nu poate fi deplină. Folosind, de astă dată, concordanţa lirică
dintre peisaj şi om, Sadoveanu evocă un foc de tabără la ostrov, în
ţara cazacilor, când austrul care venea dinspre ţara Moldovei, ţara
domniţei pierdute, îl îndemna pe Nicoară la reverie, la regret după tot
ce-ar fi putut fi. El îl pune pe Ile Caraiman să-i cânte cântecul cu
pasărea măiastră care întreabă cu glas de om:
Nu vii, bade, mai degrabă,
Că dacă mai zăboveşti,
Sloi de gheaţă mă găseşti.

Cântecul cu sensul lui, zvonul vântului de primăvară şi steaua
„care luceşte lăcrămând", creează o atmosferă afectivă care
prevesteşte moartea Ilincăi. În aceeaşi vibraţie lirică se adună
peisajul, eroul şi autorul. Nici evoluţia dramatică a lui Alexandru nu
30
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e simplă. Tonul poematic nu estompează dezvăluirea proceselor
psihice. Învăţase şi el la Bar, dar reţinuse numai filozofia epicureilor.
Ţelul lui era „dramul de plăcere". În Şoimii e o întâlnire romantică cu
o plimbare pe lac, la care se renunţă în Nicoară Potcoavă. Aici Ilinca
respinge asalturile erotice ale lui Alexandru, iar acesta la plecare se
luptă „cu fiara patimii lui". Un moment se gândeşte să renunţe la
Ilinca pentru că „lumea e plină de dobândă, de flori şi de muieri",
ajungând să se împace cu fratele său mai mare. E un viteaz iscusit şi
cucereşte victoria în lupta dreaptă împotriva lui Sefer baş-ceauş. Dar
inima lui se îmbolnăveşte curând mai ales când moldovenii ajung la
Pod-Negru, la fraţii lor cazacii zaporojeni, iar Nicoară trebuie să-i
amintească aspra datorie pentru ca să-l reţină. În preajma victoriei el
fuge pentru o zi spre apa Moldovei. Moartea Ilincăi îl dezarmează
definitiv. Sărmanul nebun, într-un acces de violenţă, în momentul
când e executat pârcălabul Irimia, tatăl Ilincăi, îl omoară pe moş
Petrea Gânj, înjunghiindu-se şi pe el.
Evoluţia momentelor psihice se produce firesc, ducând la acest
deznodământ dramatic. Atitudinea contrastantă a scriitorului faţă de
moartea lui Petrea Gânj, marele armaş, şi a lui Alexandru, se
manifestă clar prin stil. În timp ce Alexandru a căzut la picioarele lui
Moş Petrea „sgârcindu-se ca un vierme", unchiaşul s-a prăbuşit „cu
trandafiri pe buze subt mustaţa-i albă".
În acelaşi stil rece descrie Sadoveanu în Zodia cancernlui
moartea lui Alecu Ruset, aventurier înfrânt în acţiunea lui
nechibzuită de răpire a domniţei Catrina, zdrobit de buzduganul lui
Duca-Vodă, într-o luptă absurdă. Umanistul Sadoveanu nu cruţă
lipsa de raţiune, spiritul anarhic al lui Alecu Ruset, slăbiciunea lui
pasională. Cât de departe suntem de momentele lirice pline de
căldură, însoţind constant eroismul şi înţelepciunea lui Tudor
Şoimaru, care renunţase la o pasiune fără orizont pentru a sluji cauza
nobilă a ţărănimii. Savin Bratu în monografia sa foarte
documentată §§ pune un accent prea mare pe apropierea dintre
doctrina lui Sadoveanu şi tolstoism, chemând în acelaşi spirit pe
asupriţi la nonviolenţă, la neîmpotrivire faţă de rău, la iertare.
§§ Savin Bratu, Sadoveanu, Buc., E.P.L., p. 564-567.
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Observaţia lui Savin Bratu se întemeiază atât pe poziţia adoptată de
•••
Sadoveanu în articolele din „Adevărul" cât şi pe opera lui, dar aici
e necesară o diferenţiere pe plan estetic. Opera lui Sadoveanu, luată
în piesele ei esenţiale de maximă realizare artistică, a fost foarte
puţin atinsă de influenţa acelei doctrine şi discipline spirituale
predicată în cluburi, în practici esoterice şi iniţieri misterioase, de
acea organizaţie internaţională care propovăduia iubirea şi
nonviolenţa faţă de răul din omenire.
Nu se poate pune un semn de egalitate pe opere mai puţin
importante şi pe capodoperele sadoveniene în care se face elogiul
curajului fizic şi moral în lupta victorioasă împotriva ignonimiei, a
minciunii şi a trădării. Chiar în articolele de gazetă, dezvăluind
esenţa antiumană a fascismului, scriitorul exclamă: „Credeam în
justiţie, în reprimarea crimei şi dărâmarea nebuniei" ttt. Eroii lui
Sadoveanu nu se împacă de loc cu abjecţia exploatatorilor şi nu
tolerează răul. Ticăloşii nu scapă de pedeapsă. Constandin Moţoc,
înjosit de boier în tot ce avea mai scump, în delicata lui sensibilitate,
torturat bestial, pribegeşte din sat „cu inima scrijelată de unghii de
criţă". Haiducul cu nume împărătesc Vasile cel Mare îl învaţă legea
nescrisă a judecăţii pentru oamenii sărmani, pedepsindu-l pe boierul
asupritor în numele justiţiei populare.
Pedepsirea aspră dar dreaptă a ticăloşiei şi a lăcomiei este
ilustrată c-un talent inegalabil în romanul Baltagul, care cristalizează
virtuţile omului din popor, în făptura Vitoriei Lipan, întrunind în
aceeaşi bogată personalitate perspicacitatea, dârzenia, devotamentul,
setea de dreptate. Toate calităţile ei sunt puse în valoare pentru
descoperirea adevărului şi sancţionarea celor care au ucis în mod laş
un prieten, batjocorind legile omeniei. Vitoria Lipan merge cu
chibzuinţă pe urmele ucigaşilor şi-i determină până la sfărşit să se
demaşte la praznicul în cinstea celui mort, fără a apela decât de
formă la autorităţile statului burghez, în care nu are nici o încredere.
Ea se conduce după mişcarea tradiţională a transhumanţei,
determinată la rândul ei de mişcarea necontenită a anotimpurilor.
···

ttt

Februarie şi martie 1 937.

Ziua biruinţii, ,,Jurnalul de dimineaţă", nr. 1 45 din 1 4 mai 1 945 .

32
https://biblioteca-digitala.ro

Originalitatea prelucrării vechii balade a Mioriţei e izvorâtă din
aceeaşi preferinţă a lui Sadoveanu pentru ţăranii cu sufletul tare.
(Sensuri umaniste şi valori artistice în
opera lui M Sadoveanu, în „Limbă şi

literatură", XI, 1 966).
*

În 1 893, Neculai Beldiceanu publică la Iaşi în Editura Şaraga
volumul său de Poezii. În prefaţă, datată Iaşi 1 893 , iulie 1 6, poetul
explică de ce s-a hotărât să-şi publice în volum poeziile:
Stăruinţele, ce de obicei le pun prietenii, chiar şi pe lângă cei mai
slabi versificatori de a-şi fotografia crierii, m-au silit şi pe mine a
publica ". Vor veni unii, şi poate mulţi, care vor zice că era de
prisos a spori colbul mediocrului cu aceste începuturi: dimpotrivă,
eu am găsit instructiv aceasta ca studiu ştiinţific asupra evoluţiei
psihologice după mediile prin care trece cugetarea ".
Fără a-şi supraestima producţia poetică a începuturilor,
Beldiceanu a găsit interesant şi justifică publicarea versurilor aşa
cum le-a scris, cele dintâi; adică ciclurile Amor şi lacrimi şi Gânduri
negre, între anii 1 865 şi 1 870, iar după acestea Pasteluri, scrise între
1 870 şi 1 880.
Faptul că poetul anunţă că va publica într-un volum separat o
seamă de poeme e o indicaţie că el preţuia cu deosebire poemele
sociale şi satirice, scrise după 1 882, sub influenţa Contemporanului
şi a tinerei mişcări socialiste din România.
Primele cicluri de poezii, Amor şi lacrimi şi Gânduri negre, sunt
inspirate de tulburarea unei pătimaşe iubiri neîmpărtăşite pentru o
fată frumoasă, cochetă, nestatornică, Smărădinţa M
Când a trebuit
să renunţe la iluziile lui, tânărul Beldiceanu, cu sensibilitatea lui
excesivă, a suferit fără margini.
Tinereţea mea s-a stins ca un palid trandafir şi mintea mea nu
mai era întreagă ", o spunea el în versuri către sfârşitul vieţii.
În aceste două cicluri pline de stângăcii şi naivităţi, sinceritatea
unor versuri le salvează de la banalitate şi platitudine:
„

„

. . .

„
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Întunerec, întunerec, între mine şi-ntre tine
Este mare potrivire, suntem singuri amândoi.
Pentru tine nu-i lumină, pentru mine nu-i iubire.
(Întuneric)
Adeseori de tineri noi dezgustaţi de lume,
Sub crivăţul durerii ca pomul veştejim.
( Viaţa)
Fericire, fericire, dulce nume şi amar,
Multe inimi obosite îţi cer linişte-n zadar.
(Fericire)

Într-un caiet manuscris păstrat la Academie Ht , care începe cu
două versuri dedicate lui N. Beldiceanu de prietenul său Eduard
Gruber, datate 24 martie 1 889:
Te salut, poete, ce răul ne cânţi
Şi-n lacrimi şi chinuri şi-n dor ne frămânţi!

se pot urmări firele acestui roman sentimental care l-a zdruncinat
profund, deoarece fiecare poezie este datată precis, fie că e publicată
în ciclurile Amor şi lacrimi şi Gânduri negre, sau a rămas inedită.
Atmosfera generală e sumbră, dar uneori se înseninează în
versurile în care G. Călinescu vede cu bună dreptate prevestirile unui
fior modem de poezie §§§ . Toamna cu surpări de nuci şi cu idile naiv
stilizate sugerează un panteism fructifer:
Era toamnă, câte una
Pe jos nucile cădeau;
Crengile-mpleteau cununa
Frunţilor ce atingeau.
m

Ms.

nr.

2.224, B.A.R.P.R.

m Istoria literaturii române,

1 94 1 ,

p.

482-483 .
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Strofa ce unnează este însă inferioară prin dulcegărie, plină de
diminutive, evocând şi numele inspiratoarei:
Tu şedeaijos sub o viţă,
De asupra-ţi, Smărăndiţă,
Spânzura un strugurel
Verde ca un smărăndel.

Interesante sunt acele accente preeminesciene în versurile lui
Neculai Beldiceanu, cu atât mai surprinzătoare cu cât el va cădea
curând sub influenţa lui Alecsandri în ciclul Pasteluri. Versurile au
unele accente care anunţă sensibilitatea complexă a lui Eminescu,
ceea ce e încă o indicaţie că genialul poet a realizat în poezia sa
sinteza artistică supremă a sufletului unei generaţii.
Din Sunt vinovat, datată 2 1 august, 1 869:
Dar spune-mi când se iartă acelui ce ucide
De ce să nu se ierte şi celui ce-ar iubi?

Din Amintire:
Dispreţuit de tine, nimic nu preţuiam;
Orbit eu de mânie, iubeam şi te uram ...

Din Inima tristă, datată 21 mai, 1 867:
Nu-mi trebui lacrimi oficiale.
Minciuni de artă, marmur săpat,
Nu vreau pe groapă laude goale,
Vreau de prieteni să.fiu uitat.

Prin astfel de versuri, Beldiceanu e unul dintre poeţii precursori,
care au pregătit atmosfera poetică necesară apariţiei Luceafărului.

35
https://biblioteca-digitala.ro

Dar ceea ce e în adevăr demn de remarcat este că Beldiceanu,
încă în această epocă de deznădejde, are accente bărbăteşti, căutând
să depăşească durerea prin tărie sufletească şi solidaritate umană.
( Vieaţa lui Necu/ai Beldiceanu, Iaşi,

[194 1 ] .)
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B. CONSIDERATII LITERARE
BÂRLĂDENE
'

G. Tutoveanu s-a născut în Bârlad, la 20 noiembrie, 1 872.
Anii cei mai frumoşi ai copilăriei şi i-a trăit în satele Pupezeni,
Cârjăoani şi Sălceni, din ţinutul Tutovei; după care-a urmat, în oraşul
natal, şcoala primară şi gimnaziul real.
Izbutind să intre bursier la Şcoala Normală de Institutori din
Bucureşti, a obţinut diploma de absolvire în 1 897.
A fost numit institutor la Craiova, de unde s-a transferat apoi la
Olteniţa, Fălticeni, Focşani, şi-n sfârşit la Bârlad.
În anii 1 9 1 1 , 1 9 1 2 şi 1 9 1 8 a fost Revizor Şcolar al Judeţului
Tutova; în 1 9 1 3, Profesor de Partea Literară şi Director al Şcoalei
Medii din Bârlad; în 1 926, Inspector Şef al Regiunei III Culturale.
În oraşul său de naştere, a întemeiat Biblioteca Publică, Librăria
Cooperativă „Eminescu" şi Liceul de Fete.
In literatură a debutat de timpuriu, publicând versuri şi articole
literare prin ziarul bârlădean „Paloda", care-a apărut multă vreme, în
localitate.
A colaborat asiduu la toate revistele de literatură, înfiinţând
paralel cu această activitate desfăşurată intens, în 1 904, revista „Făt
Frumos" care, împreună cu „Semănătorul" lui N. Iorga şi „Lucea
fărul" lui Octavian Goga, a făcut epocă în evoluţia firească a vieţii
noastre sufleteşti.
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În plin război, mânat de veşnicul său entuziasm, a tipărit
Calendarul nostru pe 1918, primit cu elogii de critica literară, şi-n
special de N. Iorga; iar mai târziu, revista „Florile Dalbe", având
colaborarea lui T. Pamfile, M. Lungeanu şi V. Voiculescu. Aceasta a
fost cea dintâi manifestare literară, de după marele război.
Primul său volum de versuri A lbastru, apărut în 1 902, are până
acum şase ediţii, un adevărat record, în vremurile noastre, când
cititorul e-un beduin rătăcitor în arşiţa aprigă şi eternă a deşerturilor,
şi pururea-nsetat după răcoarea unei oaze.
Despre-al doilea volum al său Balade, apărut în 1 920, în editura
revistei „Convorbiri literare", scrie N. Iorga, în „Neamul Românesc",
cuvinte semnificative:
„G. Tutoveanu, un adevărat şi un duios, uneori şi un puternic
poet, care nu simte nevoia exagerărilor de stil şi-a contorsiunilor de
simţire, adună sub titlul de „Balade", poeziile publicate prin ziare şi
reviste, în timpul războiului.
Între ele, „Aduceţi-v' aminte" e una din cele mai frumoase bucăţi
lirice din literatura noastră„.
Şi tot aşa, bucata „Turtucaia"„.
Un avânt epic însufleţeşte „Logodnica lui Vifor", de-o formă
clasică aşa de pură.
„Robul" i se poate pune-alături.
O mireasmă sacră de trecut învăluie „Putna" şi „Suceava".
E cea mai însemnată carte de poezie, din acest an, şi de câtva
timp încoace. În ea trăieşte, faţă de curentele de Calea Victoriei,
sănătoasa tradiţiei-a vechii Moldove"
„.

Al treilea volum al său, Tinereţă, apărut în editura „Ramuri", a
accentuat calităţile relevate-n mod deosebit, în volumul A lbastru.
Casa Şcoalelor şi Asociaţia Transilvană „Astra" i-au publicat, de
asemenea, două volume: Poezii A lese şi Patriea.
În mai 1 9 1 5, a întemeiat Societatea literară „Academia
Bârlădeană", din care şi-au luat zborul atâţia scriitori de seamă, şi
care ţine veşnic aprinsă torţa românismului curat.
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Astăzi, G. Tutoveanu este îndrumătorul sufletesc al Ţării de Jos,
şi figura cea mai ideală a acestei vetre de viguroasă energie naţională.
(G. G. Ursu, Poetul G. Tutoveanu,
Bârlad, C. D. Lupaşcu, 1 928, 34 p. +
portr .)
*

Bârladul este unul din puţinele oraşe ale ţării care, în perioada de
închegare a statului român modern, datorită unor împrejurări sociale
fericite, datorită poate şi acelui „spirit al spaţiului" susţinut de Lucian
Blaga în una din cărţile sale, - a trăit o viaţă sufletească deosebită, cu
o bogată înflorire literară.
N. Iorga vorbeşte undeva de un mediu bârlădean în literatura
noastră, mediu pe care am încercat să-l descriu şi să-l definesc
într-un studiu întins Istoria literară a Bârladului, operă de muncă şi
de pietate, binemeritată de un oraş, atât de oropsit în ultimul timp,
peste bolovanii căruia s-a zbătut totuşi o spiritualitate.
Cine răsfoieşte documentele vremii, publicaţiile vechi, îşi poate
da seama cu claritate că a existat mai totdeauna în oraşul nostru o
mână de vizionari, ce s-au trudit să coboare în viaţa comună a unui
oraş de provincie, un „fir de văzduh", o aromă sau o melodie din
înălţimi.
Nu pot uita că datoresc Bârladului recunoştinţa adolescentului de
odinioară, pentru un cerc în care am putut învăţa cultul literar, aşa de
adâncit, că va rămâne în sufletul meu ca o flacără care va arde până
la sfărşit.
Din atmosfera aceasta de curate preocupări au izvorât şi
strădaniile prietenului meu Constantin Rânzescu.
Răsunetul mediului bârlădean a fost cu atât mai puternic cu cât
C. Rânzescu, nepot al unui scriitor ca Manolache-Holda, răpus de
vitregia vremurilor înainte de a da toată măsura talentului său, avea
în sufletul său, moştenite resorturi care abia aşteptau să vibreze.
Bogatul material informativ pe care pietatea mea pentru trecutul
Bârladului l-a strâns cu mâini de închinător, a înregistrat de asemeni
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pe un Gh. Rânzescu, întemeietor cu V. Buţureanu la Bârlad a unei
publicaţii „Zori de zi", prin 1 9 1 2 şi mai ales, unul din stâlpii mişcării
aşa de frumoase de la „Ţara de Jos'', o afirmare răsunătoare în
capitala ţării a sufletului bârlădean.
Nu sunt în măsură să dau un verdict de cunoscător, strădaniilor
lui C. Rânzescu. Intenţia mea a fost numai să încadrez truda şi nobila
sa pasiune în mediul de unde a răsărit, pentru a o lumina mai bine şi
pentru a justifica încrederea mea neclintită în virtualităţile provinciei
creatoare.
Informaţii preţioase ca interpretarea lui Darwin, că puterea de
emoţie a muzicii se explică prin aceea că izvorăşte din iubire; ca
demonstraţia lui Jules Combarieu că muzica e arta de a gândi prin
sunete; cu deosebire demarcaţiunile aşa de clar înfăţişate dintre fiinţa
artei muzicale şi fiinţa celorlalte arte: pictura, sculptura etc., - sunt
tot atât de utile pe cât sunt de sugestive.
Ele ne dau măsura de astăzi a unui pasionat de muzică, ce nu e
mulţumit numai s-o simtă, ci să şi cugete asupra esenţelor ei, şi-n
acelaşi timp încrederea în înfăptuirile sale viitoare.
Cariera aceasta a scrisului e deosebit de ingrată. Dar Constantin
Rânzescu n-are de ce se teme. Stropul de talent şi înţelegerea pentru
o artă, sunt supremul bine al unui om şi un izvor de fericire intimă
aşa de mângâietor, încât îi va fi indiferent răsunetul pe care-l va avea
în publicistică meditaţia lui singuratecă.
Nu vanitatea legată de o glorie efemeră face fericirea; cine vede
mai clar şi mai adânc, spre inima lucrurilor, pricepe-ndeajuns că
zgomotul unei reclame nu preţuieşte cât muzica solitudinii.
Şi Constantin Rânzescu înţelege aceasta, fiindcă, într-o lume
însetoşată numai de „viersul monetei'', el s-a apropiat de bucuriile
cele mari.
(Constantin Rânzescu, Ce este muzica.
Prefaţă de G. Ursu, 1937, 40 p.)
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*

Lucrarea aceasta cuprinde un fragment unitar, şi anume Capitolul
II dintr-un studiu mai întins: Istoria literară a Bârladului.
Cum mişcarea literară a Bârladului s-a concentrat mai totdeauna
în jurul revistelor, am făcut din acestea criteriul cel mai potrivit de
selecţionare a materiei, în aşa fel încât după cronologia şi conţinutul
lor, studiul întreg are patru părţi:
Capitolul I: „Sămănătorul'', „Paloda Politică'', „Paloda Literară",
„George Lazăr".
Capitolul li: „Făt-Frumos", „Freamătul", „Florile Dalbe".
Capitolul III: „Ion Creangă", „Miron Costin", „Răzeşul".
Capitolul IV: „Graiul Nostru", „Vremuri bune", „Scrisul
Nostru".
Ca metodă de sistematizare, ne-am ţinut de următorul plan:
I. Integrarea revistei în viaţa literară a ţării.
li. Auspiciile sub care-a apărut: direcţia, redacţia, administraţia.
III. Crezul literar.
IV. Valoarea estetică a celor publicate.
În lumina şi în spiritul concepţiei istoric-literare de care suntem
ataşaţi, înfăţişate în primele pagini, am căutat să înregistrăm faptele
literare şi să le explicăm în cauzalitatea lor, cu un sentiment egal de
obiectivitate, să ne ferim cât mai mult de judecăţi subiective, în afară
de cele în materie estetică, unde, orice-ar spune d. M. Dragomirescu,
suntem departe de-o ştiinţă a literaturii; să dăm scriitorilor rolul pe
care I-au avut în realitate; şi totul într-un stil cât mai concis şi într-un
ton cât mai potolit.
Strădaniile noastre îşi vor fi ajuns cu prisosinţă scopul lor, dacă
vor însemna o contribuţie conştiincioasă, la grandioasa istorie a
literaturii româneşti, care încă nu s-a scris.
Scrierea acestei cărţi am simţit-o ca o datorie de la care n-am
putut să mă abat, şi care m-a chinuit multă vreme. O datorie faţă de
oraşul meu natal, aşa de oropsit de câtva timp, peste bolovanii căruia
s-a zbătut totuşi o spiritualitate. O datorie impersonală apoi faţă de
un oraş, care alături de puţine alte oraşe ale ţării, a trăit, în perioada
de închegare-a statului român modem, o viaţă sufletească deosebită.
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Din această lucrare se va putea vedea că, dacă mişcarea literară a
Bârladului a fost alimentată şi de scriitori străini de oraş, totuşi
izvorul de însufleţire-a fost al bârlădenilor care i-a trezit şi pe ceilalţi,
înainte de-a-i fura capitala. După aceea se va vedea cum trecerea lor
prin Bârlad a înscris un capitol distinct în dezvoltarea scrisului lor.
De asemenea se va putea distinge-o continuitate de crez literar,
impunătoare.
Şi-acum, lăsând la o parte răceala şi uscăciunea critică, însemn
aici, liric, un prinos adevărat faţă de bătrânii scriitori ai Bârladului,
modestia lor patriarhală mă opreşte să-i numesc, care-au putut trezi
stropul de rouă care se zbătea ascuns în sufletul meu, în prima mea
tinereţă, luminându-l cu-o rază aducătoare de delicii spirituale ce nu
se pot plăti cu nimic. Copacii vechi ai grădinii publice, în care
Vlahuţă a scris „La Icoană", aleile ei ce mi-au plimbat primele visuri
nemuritoare, casa curată şi liniştită, cu migdal la scară, a maestrului
Tutoveanu, în care ne adunam la discuţii aprinse şi-n al primelor
noastre avânturi literare; coridoarele liceului de nobilă tradiţie, prin
care atâţia viitori oameni de seamă şi-au trecut elanul adolescenţei
lor: toate se-nvăluie-acum în mintea mea, în aburul unei duioşii făr'
de sfârşit.
*

Revista „Făt-Frumos" e contribuţia cea mai aleasă pe care-a
dăruit-o Bârladul literaturii româneşti.
E unul din titlurile de glorie - ale acestui oraş, faptul că într-o
etapă hotărâtoare pentru destinele neamului, a apărut aici, la Bârlad,
această publicaţie: un aport considerabil închinat curentului care-a
făcut pregătirea sufletească a României întregite; după cum e una din
încântările noastre, că putem culege şi astăzi din paginile ei, pe lângă
îndrumarea bună, aurul curat al poeziei, care este una din
manifestările ce fac nobleţea şi splendoarea omului.
Am o satisfacţie rară, ca bârlădean, acum când încerc să
m-adâncesc, răsfoind documentele vremii, în sufletul de-atunci şi
când simt adânc şi limpede, că într-un moment crucial al istoriei
noastre, Bârladul şi-a spus cu tărie cuvântul lui.
Copleşit de răspunderea pe care-o am faţă de trecutul mare al
oraşului care m-a născut, mă chinuie totodată sentimentul de îndoială
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că n-am să pot face să strălucească îndeajuns, lumina spirituală
care-a licărit aici.
În 1 904- 1 905, anii apariţiei lui „Făt-Frumos", literatura noastră
era dominată de fenomenul care-a intrat în istorie, sub numele de
semănătorism.
Când a întemeiat şi a luat conducerea lui „Făt-Frumos", poezia
lui G. Tutoveanu evolua în căutarea unui fond mai românesc, mai
puţin „general omenesc" mai „semănătorist", cum s-ar zice,
întrebuinţând termenul consacrat de istoria literară; dar ca înţelegere,
a artei şi ca stăruinţă de-a cultiva forma artistică, rămânând acelaşi
poet care şi-a deschis primele aripi în cerul artei eterne, predicate de
Maiorescu şi de „Convorbiri".
Poeziile din această etapă, ca gen, o epică eroică, formând mai
târziu, 1 9 1 9, volumul Balade, publicate în parte în „Făt-Frumos", se
definesc tocmai printr-o sinteză de junimism şi semănătorism, adică
şi formă cizelată şi fond românesc, caracterizat printr-o aderenţă
congenitală pentru trecutul Moldovei.
Prin retragerea sa de la „Făt-Frumos", G. Tutoveanu n-a servit o
ambiţie, ci un crez.
*

Prin urmare „Făt-Frumos" a îmbogăţit patrimoniul literaturii
româneşti, printr-o contribuţie a lui personală, formată din G.
Tutoveanu, D. Nanu, Corneliu Moldovanu în poezie, şi Emil
Gârleanu în proză poetică; apoi prin celelalte colaborări de primul
rang unele, sau preţioase altele, înşirate mai sus; în alte domenii a dat
studiul clasic de filosofie estetică: „Naţionalitatea în artă" a lui Cuza
şi pasiunea documentară a preotului I. Antonovici . . .
*

Apărută la Tecuci, la 1 ianuarie, 1 9 1 1 , unde s-a menţinut un an
întreg, sub direcţia domnilor Constantin Doboş, magistrat, şi Dimitrie
Sbârnea, avocat, „Freamătul", în intenţia-i iniţială, a fost o revistă de
cultură generală, care cuprindea şi literatură, fără o direcţie bine
definită, cu o seamă de colaborări locale şi făr' de valoare deosebită,
printre care de abia se strecurau, ici-colea, câteva nume cunoscute:
Bacovia, A. D. Xenopol, A. C. Cuza, Eugen Boureanul, I. Petrovici,
Al. Doinaru, Volbură-Poiană, A. Mândru...
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*

„Florile Dalbe" au apărut sub auspiciile unei societăţi literare, pe
care fundatorii ei au numit-o, „într-o clipă de entuziasm şi nu de
făloşie goală", „Academia Bârlădeană". Conţinutul „Răspunsurilor"
de pe ultima pagină a revistei dovedeşte legătura strânsă pe care-o
ţinea societatea, pe calea aceasta, cu membrii ei.
Toată mişcarea literară a Bârladului, în epoca pe care-o studiem,
se învârteşte-o jurul acestei societăţi.
Întemeiată la 1 mai 1 9 1 5 de G. Tutoveanu cu prietenii săi,
maiorul Tudor Pamfile şi părintele Toma Chiricuţă, actualul preot de
la biserica „Zlătari" din Bucureşti şi directorul revistei „Fântâna
Darurilor"; încercând să refacă mănunchiul de altădată de la „Făt
Frumos", „Academia Bârlădeană" s-a manifestat la început prin
şedinţe literare intime, în fiecare săptămână, unde se discutau
lucrările originale şi se comentau chestiunile literare ale vremii.
La cele dintâi şedinţe au luat parte, în afară de cei trei
întemeietori, şi: fraţii Iuliu şi Virgil Niţulescu, medici, foşti bursieri
ai lui Rockefeller; G. Alexandrescu, profesor la Liceul „Codreanu";
C. Popescu-Gruia, avocat şi profesor la Şcoala Normală „Principele
Ferdinand"; M. Rădulescu, profesor la Liceul „Codreanu"; iar ca mai
noi veniţi: Donar Munteanu, Victor Ion Popa, V. Voiculescu, Mihail
Lungianu, I. M. Raşcu, I. Valerian, Petru Cancel, căpitanii: Iulian
Popovici, şi G. Alexandreanu, Natalia Paşa, G. Pallady, G. M.
Vlădescu, G. Ponetti, C. R. Crişan, Virgil Duiculescu, N. Bogescu ...
Unul din oaspeţii cei mai bineveniţi ai societăţii era marele
tutovean Alexandru Vlahuţă, care venise să-şi trăiască în Bârladul
amintirilor copilării sale, zilele de înfrângere ale refugiului ...
În afară de preumblări pe la câte vreun conac, la o vie sau
mănăstire din judeţ, societatea inaugură mai târziu în Bârlad şezători
literare publice, cu conferinţe, citiri din lucrări originale şi muzică şi
îşi întinse activitatea şi în satele şi oraşele mai apropiate şi chiar în
Basarabia ...
Rosturile literare în numele cărora a luat fiinţă societatea ni le
lămureşte fondatorul ei, G. Tutoveanu în articolul „Academia
Bârlădeană", din revista „Graiul Nostru", Anul I, Nr. 9, 1 0, 1 1 ,
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Bârlad, noiembrie 1 925, închinat aniversării a zece ani de la
întemeierea ei:
„Ştiind că unitatea culturală şi sufletească a tuturor popoarelor, a
mers înaintea unităţii lor politice, noi am răspuns la vrăşmăşiea
celorlalte neamuri, printr-o singură hotărâre: Statornicirea-n inimi
şi-n minţi, a unei luminoase conştiinţi naţionale, prin ajutorul unei
literaturi izvorâte din adâncurile sufletului românesc şi răspândirea
acestei literaturi, până-n cele din urmă „straturi" ale neamului nostru.
Scriitorii, fiind înaintaşii fireşti ai acestei continui lupte de
„reînnălţare", ei, în orice colţ de ţară i-ar sili vieaţa să trăiască,
trebuie să rămâie de-a pururi, la înălţimea chemării lor. Din aceste
idei şi sentimente, a luat fiinţă, în mai 1 9 1 5, această societate
literară" ...
Valoarea societăţii pentru noi stă în polarizarea în jurul ei a
atâtor scriitori de seamă, sau talente începătoare, contribuind astfel la
transformarea unui „colţ de ţară", într-o vatră luminoasă de cultură.
În afară de cei citaţi mai sus, „au împletit la temelia acestei
societăţi măcar un strop de lumină din propriul lor suflet" scriitori ca:
Nichifor Crainic, Pamfil Şeicaru, A. Mândru, G. Taşcă, I. Buzdugan,
V. Savel, Maria Grigorescu, Emil Maur, Grigore Veja, N. N.
Lengucianu, C. Buzdugan, I. Pajură, N. Lupu Kostache, Aurel
Balaban, Zoe G. Frasin, Alexandrina Fostini ...
Pentru a traduce şi mai mult ideea în fapte, societatea a tipărit în
1 9 1 7 Calendarul Nostru pe 1918, „ Ştefan cel Mare " de Al. Vlahuţă,
Din ţara Zimbrului de V. Voiculescu, a şasea ediţie din A lbastru lui
Tutoveanu; trimiţându-le gratuit în satele Basarabiei, însetoşate de
slovă românească; şi-a ocrotit apariţia revistelor bârlădene: „Ion
Creangă", de folclor, „Miron Costin", de cercetări istorice, - despre
care vom vorbi la capitolul trei - şi revista de literatură „Florile
Dalbe".
„Florile Dalbe" au apărut între 1 ianuarie şi 1 5 decembrie 1 9 1 8,
în 23 de numere; e cea dintâi publicaţie literară de după război, căci
„ Însemnările literare" de la Iaşi pornesc la 2 februarie, iar
„Sburătorul" domnului E. Lovinescu de la Bucureşti începe la 1 9
aprilie. Pentru o conducere, un comitet de redacţie, format din G.
Tutoveanu, V. Voiculescu, T. Pamfile şi M. Lungianu. Iorga greşeşte
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când spune, în Istoria literaturii contemporane, pagina 257: „La
Bârlad, „Florile Dalbe" uneau pe vechii colaboratori de la „Făt
Frumos", deoarece nu mai rămăsese din vechiul grup decât
Tutoveanu.
Sunt vrednice de revelat greutăţile pe care a trebuit să le învingă
revista, anunţată aşa de frumos în versuri curate ce ne vestesc că
„Răsar în zori de vremuri nouă, nevinovate dalbe flori", greutăţi
mărturisite într-o notiţă de la sfărşitul primului număr: „neajunsurile
pe care le întâmpină corespondenţa prin poştă, într-o vreme când încă
nu fiecine îşi are statornicit căminul său".
(G.

Ursu.

Istoria

literară

a

Bârladului, II, Buc., 1 936, 62 p.)
*

Lucrarea noastră [Antologia scriitorilor bârlădeni] încearcă să
adune într-un mănunchi şi să pună-n lumină maximum de realizare
literară a sufletului bârlădean.
Fiind întâia de acest fel, ea poate părea multora temerară.
Într-adevăr, Tutova e primul judeţ, pe ţara-ntreagă, care-şi are până
acum antologia literară.
Obiecţiunile n-ar putea fi decât produsul unei priviri sumare;
cine cunoaşte-ndeajuns contribuţia bogată şi aleasă pe care plaiurile
bârlădene au dăruit-o literaturii româneşti, care numără până acum
doi laureaţi ai premiului naţional pentru poezie, Corneliu Moldovanu
şi Elena Farago şi atâtea alte valori, - va fi de acord cu noi că
îngrămădirea atâtor opere literare de calitate, merita din plin răgazul
senin al unei antologii, în care Bârladul a voit parcă să-şi dea seama
de ceea ce a dat mai bun în aspiraţiile sale către Frumos. De aceea
gestul nostru n-am vrea să fie înţeles numai ca expresia unui orgoliu
destul de legitim pentru trecutul mare al oraşului nostru natal, ci
urmarea firească a unei convingeri impersonale.
Am urmărit în alegerea noastră şi am căutat să surprindem
frumosul, în afară de orice consideraţii lăturalnice. Ne dăm bine
seama că formulele literare, pentru care se risipeşte zadarnic atâta
46
https://biblioteca-digitala.ro

forţă sufletească sunt ale clipei pieritoare; frumosul adevărat, care se
poate manifesta în forme cât de diferite, e singurul care rămâne, fără
a se sinchisi de sistemele exclusiviste ale criticilor sau de
consacrările lor definitive. Bineînţeles, acolo unde n-am putut alege
măcar o firimitură de aur curat, am cules argint, dar ne-am ferit din
toate puterile de-a coborî la un metal fără de preţ.
În al doilea plan, am ţinut seamă, în măsura în care n-a stânjenit
exigenţele criteriului estetic, ca fiecare scriitor să fie reprezentat prin
bucăţile cele mai caracteristice pentru ca, în acelaşi timp, să avem
realizarea estetică cea mai curată, dar şi o icoană întreagă a
personalităţii sale.
Gândul nostru dintr-un început acesta a fost, să facem o
antologie numai a scriitorilor propriu-zişi, de literatură frumoasă.
Pentru a întregi fizionomia spirituală a regiunii noastre, am adăugat
însă mai târziu, o serie de scriitori ce s-au consacrat şi au ilustrat alte
domenii de activitate, dar care au avut şi preocupări literare. Am
crezut că nu poate lipsi un cărturar de talia lui Philippide, decan al
filologilor români, una din mândriile noastre cele mai alese, sau un
Hamangiu, o mare figură juridică, dar un iubitor al poeziei şi un
fanatic admirator al lui Eminescu, pe care l-a imitat cu stăruinţă în
tinereţe. De asemenea am adăugat şi câţiva istoriografi culturali, care
au contingenţe cu literatura.
Literatura Bârladului e cuprinzătoare şi se prezintă în forme
foarte variate. Avem poezie lirică sau epică, de la cântec până la
poem, poezie dramatică, proză literară de la schiţă la roman; avem
critică şi istorie literară. Prin urmare putem fi generoşi şi avem de
unde alege.
Ne-am silit să dăm bucăţi întregi, de sine stătătoare, iar acolo
unde am putut-o face, am dat fragmente absolut unitare.
Culegerea noastră cuprinde numai pe scriitorii originari din
oraşul Bârlad şi judeţul Tutova.
Se ştie prea bine însă că atâţia dintre scriitorii noştri de seamă
şi-au dat contribuţia la crearea numelui bun de cetate literară a
oraşului nostru; am lăsat la o parte, prin urmare, atâţia scriitori care
datorează o bună parte din realizările de mai târziu, formaţiei
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spirituale bârlădene ş1 cărora li s-ar putea consacra o antologie
specială.
Pe baza antologiei noastre se vor putea face multe observaţii
interesante cu privire la spiritul mediului bârlădean în literatură, pe
care unul dintre noi a încercat să-l definească pe larg într-o Istorie
literară a Bârladului.
Un Vlahuţă, cum a observat şi I. Gr. Oprişan, într-o carte de
devoţiune închinată marelui îndrumător, nu se poate închipui că s-ar
fi născut lângă Toancele Bistriţei celei iuţi, nici pe coastele mării
neliniştite. Cumpăneala şi blândeţea firii sale, cum şi graiul său
aşezat se acordă în mod desăvârşit cu legănarea molcomă a colinelor
şi apelor tutovene şi nu pot izvorî decât de acolo. A situa apoi pe
atâţia scriitori tradiţionalişti în atmosfera de amintiri şi tradiţii
istorice puternice a regiunii şi-a vechii Palode, cum şi-n linia directă
a vechii şcoale moldoveneşti, care a primit cu spirit critic, cu
moderaţie şi discernământ procesul de europenizare pe toate
tărâmurile a României modeme, nu e un fapt lipsit de însemnătate.
Însuşi modernismul unei poete ca Elena Farago e potolit şi n-are
nimic a face cu exagerările mişcării noastre moderniste, legitime în
năzuinţele ei de înnoire a artei poetice, dar condamnabile din clipa
când a căzut în elucubraţie.
Într-adevăr, Bârladul a dat mai mult scriitori clasici, spirite
echilibrate, cumpănite şi armonioase şi a servit, de-a lungul atâtor
decenii, cu îndărătnicie de granit, evoluţia firească a literaturii
române.
Ş-acum, când cărticica noastră, în care ne-am silit să închidem ca
într-o esenţă floarea supremă a aspiraţiilor literare bârlădene, se
desface pentru a duce de-a lungul ţării mărturie de aroma ei, inima
noastră e un curat omagiu pentru toţi scriitorii bârlădeni.
Unii au rămas aici, prieteni statornici ai jocului de dealuri ale
copilăriei, - cei mai puţini; alţii s-au întors mai târziu, covârşiţi de
nostalgia patriei mici, ca Vlahuţă; dar toţi şi-au luat zborul de-aici;
aici a fost cuibul lor vulturesc.
Înaltul avânt ce i-a chinuit, n-a servit numai literelor române, ci a
dat strălucire şi nobleţe bietului târg de provincie prin care ei şi-au
plimbat în clarul dimineţii întâiul vis . nemuritor. De aceea truda
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noastră, adorarea noastră, împreună cu tot freamătul văilor bârlădene
e un imn ce se ridică întru slava lor.
*

Scriitorii din acest volum: Alexandru Vlahuţă, Alexandru
Philippide, Episcopul Iacov Antonovici-Bârlădeanul, G. Diamandy,
Const. Hamangiu, Ionescu Raicu-Rion, G. Tutoveanu, G. Taşcă, Ion
Palodă, Elena Farago, Ion D. Manolache-Holda, Virgil Caraivan, Ch.
Drouhet, A. Mândru, N. Rădulescu-Niger, Nicolae Pandele, Corneliu
Moldovanu, Gh. N. Munteanu-Bârlad, Mihail Galiţă, I. E. Vasiliu,
Maria Manoilescu-Condrea, N. N. Tonitza, Nicolae Gr. Patriciu,
preot Toma Chiricuţă, I. Gr. Oprişan, George Cornea (Gh. I. N.
Popa), Grigore Patriciu, Victor Ion Popa, Nicolae Bogescu, Const.
Solomon, George Nechita, Ştefan Cosma, Vasile Damaschin.
*

Acest volum este consacrat numai scriitorilor originari din oraşul
Bârlad sau judeţul Tutovei. Ca o completare necesară, avem în lucru
un al doilea volum, care va cuprinde pe scriitorii ce aparţin altor
regiuni, dar cu formaţie bârlădeană. Unii sunt foşti elevi ai liceului
„Codreanu", o vatră de cultură nu numai a unui judeţ, dar a întregii
regiuni a Moldovei de Jos, sau pe acei care au locuit un răstimp ori
au rămas în oraşul nostru, contribuind la mişcarea sa literară.
Antologia scriitorilor cu formaţie bârlădeană va cuprinde pe
următorii scriitori: Vasile Pârvan, N. Petraşcu, G. !brăileanu, Tudor
Pamfile, Pamfil Şeicaru, G. Pallady, D. Fărcăşanu, M. Lupescu, Em.
Gârleanu, D. Nanu, V. Voiculescu, M. Lungianu, V. Duiculescu, G.
Ponetti, Silvia Pan, I. Laur, Cezar Cristea, Marieta Creangă, Zoe
Frasin, Al. Lascarov-Moldovanu, I. M. Raşcu, Aurel Lambrino, D.
Vasiliu-Bacău, G. M. Vlădescu, C. R. Crişan, I. Valerian, Donar
Munteanu, C. Popescu-Gruia.
(G. Ursu şi G. Nedelea. Antologia
scriitorilor bârlădeni. 1937)
*
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Dacă în faza bârlădeană !brăileanu era un realist, iar la „Viaţa
Românească", la început, prefera literatura care să înfăţişeze un ţăran
adevărat, obijduit, totuşi „Viaţa Românească" a îmbrăţişat pe
scriitori, indiferent de formula lor literară. Şi aceasta datorită gustului
elastic şi pasiunii pentru literatură a marelui critic. O spune însuşi el,
în articolul citat: „Program literar, şcoală, curent n-a avut «Viaţa
Românească». S-a publicat tot ce se părea bun. «V. R.» n-a
îmbrăţişat clasicismul, sau romantismul, sau realismul, în paginile
sale au publicat scriitori de toate şcolile".
Prin urmare, la „Orientul" !brăileanu era un partizan al
realismului, spre deosebire de poziţia de mai târziu. Dar realismul era
mai mult teoretic, sub influenţa ideilor socialiste. Toţi socialiştii erau
realişti în concepţia literară. De fapt, !brăileanu nu era împiedicat să
fie un admirator fanatic al unui romantic înalt ca Eminescu, să-l ştie
pe de rost şi să-şi trăiască tinereţea ca un romantic. În amintirile sale,
ne spune că, pe-atuncea, romantic însemna burghez şi trădător, iar
poezia romantică, în şedinţele „Orientului", era „combătută teribil".
Dar toată ideologia se risipea întocmai ca un abur în faţa unui vers
tulburător şi misterios al lui Eminescu. Înainte de a trăda cauza,
!brăileanu nu-şi putea trăda sufletul său adânc romantic. !brăileanu
a pus totdeauna arta mai presus de idealul său social; la Orientul "
bârlădean, mai presus de socialism, la Viaţa Românească " mai
presus de poporanism. Realist la Bârlad în teorie, admira poezia lui
Eminescu; poporanist la Viaţa Românească " la laşi, admira
literatura unui Baudelaire sau Proust. Arta şi frumosul primau
totdeauna la el.
Încă de la Bârlad !brăileanu se dovedeşte un analist fin al
sufletului omenesc, un observator adânc, un ochi îndrăgostit de
subtilităţi şi nuanţe. Întrezărim de pe acum fineţea psihologică ce va
face din !brăileanu un mare moralist, în înţelesul francez, aşa de
prezent în studiile sale critice, în romanul de analiză Adela şi-n
maximele din volumul Privind vieaţa.
E explicaţia acelei epoci dintre 1 880- 1 900, când literatura
noastră era pesimism, romantism, subiectivism, pentru care istoricul
literar !brăileanu va avea o predilecţie deosebită.
„

„

„
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„Amor adevărat e acela la care ia parte şi imaginaţia şi inima.
Amorul lipsit de una din aceste două părţi, e o stare bolnavă a
individului".
E definiţia iubirii romantice, ce se reazămă pe cele două pârghii
ale romantismului : imaginaţia şi sensibilitatea.
„Un stil umflat, lipsit de idei, e ca şi un corp buget, lipsit de
sânge. Precum sângele nutreşte, dă viaţă corpului, aşa şi ideile dau
viaţă stilului".
Din colaborarea la „Şcoala Nouă" cunoaştem cărţile, lectura
preferată a grupului „Orientul" şi-n special a lui !brăileanu.
Cităm la întâmplare, fără sistem, autori şi opere, atâtea nume
care mişună în articolele sale şi care arată întinderea şi bogăţia
cunoştinţelor la un elev din clasa a VII-a, în 1 890: Louis Bilchner,
Force et Matiere, Paris 1 884, Max Nordau, Les Mensonges
Conventioneles de notre civilisation, Paris 1 888, Ossian, Lord Byron,
Rousseau, Blaise Pascal, Lessing, Emile Zoia, Racine Bajazet, Ivan
Turgheniev,
Conta,
Gustave Flaubert, Madame Bovary,
Michelangelo,
Rabelais,
La
Fontaine,
Goethe,
Schiller,
Beaumarchais, Pierre Lotti, Fenelon, Schopenhauer etc.
Dar Ibrăileanu cunoştea adânc şi literatura românească, de la un
geniu ca Eminescu până la poeţi fără talent ca Piperescu, Boteanu,
Carol Scrob, citaţi de el într-un articol (2 1 7).
Respectând gustul şi aprecierea lui Ibrăileanu nu vom insista
asupra începuturilor sale pur literare, asupra poeziei sale, ci vom
căuta să definim tonul lor, sunetul lor specific. Sensibilitatea şi
imaginaţia lui Ibrăileanu, gustul său estetic, în această etapă
bârlădeană, îşi găsea în Eminescu şi imitarea lui - expresiunea cea
mai potrivită. O atmosferă suavă, o lumină de lună eminisceană
învăluie poeziile şi poemele sale în proză. Codrul, piciorul întins în
strălucirea izvorului, umbra dulce de lună, blânda creangă de tei ce se
scutură de flori, lacul cu mireasma galbenilor nuferi, ce se înfioară de
farmec şi singurătate, întregul univers vizual şi sonor al lui
Eminescu, alcătuit din culori şi sunete line, este însuşit de Ibrăileanu.
Eminescu exprima cu strălucire nuanţa sufletului tânărului de 18
ani şi influenţa era firească. Eminescu exprima, cu mare artă,
sufletul eminescian dintre 1880 şi 1890 şi influenţa era fatală.
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La „Şcoala Nouă" a colaborat şi Raicu Ionescu, prietenul de la
„Orientul bârlădean". În numărul de la 1 5 august 1 889 Rion, în
articolul „Împrejurări uşurătoare", dovedeşte o rară independenţă de
vederi, pentru un proaspăt absolvent al liceului. Părerea lui e că
patriotismul nu poate scuza, la Alecsandri, lipsa de artă şi de
sentiment puternic. Punctul acesta de vedere e caracteristic pentru
grupul bârlădean, care admira pe Eminescu, Vlahuţă, Caragiale şi
Delavrancea, idolii generaţiei lor şi detesta pe Bolintineanu şi
A lecsandri, idolii generaţiei trecute, interpreţii unui suflet diferit
de-al lor.
În Din civilizaţia noastră, 1 5 sept. 1 899, Rion face critica
manualelor didactice şi-a gramaticelor româneşti. De asemenea,
colabora elevul bârlădean Hamangiu, probabil tot prin !brăileanu,
redactor al revistei.
Bârladul nu va uita pe !brăileanu.
Aici a suferit, aici a visat, de-aici şi-a luat înaltul avânt.
Aici s-a hotărât pentru totdeauna aceea ce a fost pe lumea asta.
Aici a înflorit întâia oară frumuseţea lui sufletească de totdeauna.
Grădina noastră publică i-a plimbat tinereţea arzătoare de gând.
Frunzişurile ei i-au împletit adânca melancolie de la 1 8 ani.
În nopţile limpezi de vară, când parfumurile-s mai tari şi
amintirile mai grele, copacii blajini s-or clătina a tristeţe.
În prejma lui Vlahuţă, ei vor mângâia o umbră mai mult.
(G . Ursu. G. !brăileanu şi Bârladul.
Contribuţie la formaţia spirituală a
marelui critic)
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C. CONSIDERATII LITERARE
TECUCENE
'

Lucrarea aceasta [Tecuciul literar] este produsul unor preocupări
permanente, a unui mod de-a gândi geografic în istoria literară.
Istoria literară a Bârladului, Antologia scriitorilor bârlădeni, G.
!brăileanu şi Bârladul, Viaţa lui Sadoveanu la Folticeni etc., studii
consacrate Bârladului şi Folticenilor, ilustrează tocmai punctul de
vedere regional în istoria literaturii.
M-am convins tot mai mult că scriitorii păstrează în opera lor
mireasma specifică a regiunii natale, aşa cum Albert Thibaudet a
dovedit-o pentru Franţa şi cum Octav Şuluţiu a afirmat-o cu putere la
noi, într-un articol remarcabil.
Fiecare scriitor îşi poartă cu sine constantele specifice sufleteşti,
indiferent de cadrul geografic în care se mută vremelnic. Pentru noi
aceasta e o dogmă. Capitala mai ales sau alte centre culturale au
lansat pe scriitori, impunându-i conştiinţei publice, dar structural ei
au rămas credincioşi regiunii din care au pornit.
Ca metodă generală a lucrării noastre, am cercetat în primul rând
legăturile scriitorilor tecuceni cu pământul lor natal, iar în al doilea
rând, am urmărit reflexele ţinutului tecucean în opera lor. N-am
îmbrăţişat opera întreagă a scriitorilor, ci numai nota caracteristic
tecuceană; şi cum legăturile lor de viaţă şi spirituale privesc copilăria
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şi adolescenţa mai mult, unele din capitolele studiului nostru sunt
modeste contribuţii la cunoaşterea formaţiei sufleteşti a scriitorilor.
Dacă marele Haşdeu are dreptate când afirmă că anume
„copilăria şi junia sunt singurele chei pentru dezlegarea
numeroaselor enigme ale bărbăţiei", atunci încercarea noastră de-a
deosebi în începuturile scriitorilor elemente hotărâtoare ale
personalităţii de mai târziu, nu va fi o operaţie zadarnică. Legăturile
acestea cu regiunea natală sunt la unii luminos de clare, la alţii mai
puţin clare, la unii, din cauza împrejurărilor neprielnice în care
lucrăm, nu le-am putut urmări deloc. Ele, suntem siguri, că există,
având tărie de fatalitate, oricât unii dintre scriitori sunt mai dezlegaţi
de taina care ne împleteşte destinele cu pământul. În cazul din urmă,
am dat o notă bio-bibliografică a scriitorului tecucean.
O mişcare literară tecuceană n-a existat, ca la Bârlad, de
exemplu, sau alte oraşe mai norocoase. Am notat totuşi unele
încercări de-a înjgheba în jurul unor publicaţii o mişcare mai
statornică. Scriitorii şi-au luat numai zborul de-aici, au prins ceva din
savoarea pământului tecucean şi s-au afirmat în altă parte. Însăşi
începuturile unora din scriitorii noştri nu aparţin numai Tecuciului, ei
formându-se în completare în oraşe vecine cu şcoli mai înalte,
pe-atunci, în Bârlad, Galaţi, sau Brăila. Pe aceştia i-am plimbat în
toate oraşele adolescenţei lor.
Am adăugat pe unii cărturari de seamă, afirmaţi în alte domenii
decât literatura, dar având contigenţe cu literatura, ei aparţinând
regiunii noastre, definindu-i spiritualitatea.
Sufletul tecucean în literatura noastră se limpezeşte capitol cu
capitol. Observări mai generale le-am făcut în prezentarea globală a
Tecuciului literar. Am adăugat, la început, pe câţiva scriitori care nu
aparţin Tecuciului, dar au avut legături cu regiunea noastră.
Şi-acum, când lucrarea noastră e gata să răspândească pe toate
plaiurile româneşti parfumul pământului tecucean, belşugul
melodiilor natale ale literaturii scriitorilor tecuceni, mulţumesc cu
toată recunoştinţa inimii mele entuziaste Părintelui Protoiereu
Nicolae Conduratu, preşedintele Căminului Cultural „Calistrat
Hogaş", care, îndemnându-mă să o duc la bun sfârşit, a ţinut neapărat
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ca lucrarea să apară cu cheltuiala şi sub egida nobilei instituţii pe
care-o conduce !
I-o închin cu toată încredinţarea unui devotament neţărmurit!
*

Orăşel cu molcom aer moldovenesc, Tecuciul a fost totdeauna
prielnic visului literar şi năzuinţelor ideale. Doar zbuciumul vremii
de azi îi dă oarecare trepidanţă şi-l mai trezeşte din liniştea
patriarhală de oraş al somnului lung, aşa cum l-a numit un poet al
locului; Ştefan Petică, adesea, evocă „tăcutul şi liniştitul oraş
moldovenesc unde am învăţat să visez", „unde toamna pune atâta aur
pe frunze şi atâta pace în suflet", târgul învăluit în ceaţă, cu mari şi
spaţioase curţi.
Aici s-au născut sau au trăit unii dintre scriitorii noştri de seamă,
aşa de mulţi încât Tecuciul este unul dintre puţinele judeţe din ţară
care merită o antologie literară.
La Ţigăneşti s-a născut şi a murit logofătul Costache Conachi,
acolo unde-şi avea curţile, castelul, scriitor reprezentativ pentru
boierimea timpului, incapabilă să se scuture din viaţa de plăceri. Deşi
nu se înalţă decât rareori din orientalism, Conachi, după un critic ca
lbrăileanu, a avut talent şi a fost printre puţinii poeţi ai iubirii care
şi-au analizat sentimentele şi nu le-au prezentat numai ca o simplă
efuziune sentimentală.
De-aici a plecat Theodor Şerbănescu, trubadurul făuritor de
romanţe, a cărui elegantă siluetă o poţi încă presimţi pe aleea de
castani, care ducea la casa cu ochii albaştri, stinşi de mult pentru
totdeauna, nemuritori în cântecele lui aşa de populare, sau pe
bulevardul frumos al gării la braţ cu scriitorul Ollănescu-Ascanio,
amândoi nălucă aristocratică a altor vremi. Dintr-o viaţă de succese
feminine, de aventuri galante, dar şi de amărăciuni şi decepţii, rar de
tot mai străbate până la noi ecoul unor versuri pline de graţie, care
încă nu şi-au risipit parfumul sau melodia.
Deşi patima munţilor l-a împământenit în judeţul Neamţ, aici s-a
născut Calistrat Hogaş, fost profesor la gimnaziul real din Tecuci,
căruia pasiunea amănuntului a d-lui Const. Solomon, i-a desluşit anul
naşterii. Rapsod cu suflet antic, amant nestrămutat al naturii, aşa cum
el însuşi îşi spunea, n-a uitat să evoce viaţa patriarhală, petrecută-o
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tihnă a unor originale figuri tecucene, Cuconu Ioniţă Hrisanti,
protopopul Gheorghe Dimitriu, tatăl său, oameni veseli, cărora le era
dragă viaţa şi mesele copioase cu vin şi lăutari.
De-aici a plecat Nicolae Petraşcu, coleg cu Vlahuţă la liceul din
Bârlad, directorul acelei elegante reviste „Literatură şi artă română",
care a avut un rol bine determinat în viaţa literară a ţării. Critic,
portretist, scriitor memorialist, a evocat Crăciunurile de altădată ale
Tecuciului său, cu farmecul lor mistic, dar şi mesele îmbelşugate, cu
atmosferă senină. Pe atunci, purcelul era fript cu mărul în gură, vinul
roş de Nicoreşti aducea a viorele, cozonacul moldovenesc cu stafide
roşii, mici, fără sâmburi, creştea cât snopul.
Cu versuri de primăvară la revista „Sămănătorul", nume de poetă
al Doamnei Natalia Negru este legat de umbrele lui Ştefan Iosif şi D.
Anghel, ca şi de Buciumenii Tecuciului. Ne-a dat un roman epistolar
din scrisorile pline de sinceritate dureroasă ale dulcelui Iosif şi din
epistolele de pasionantă frumuseţă ale lui Anghel. Numele melodic
Lia cântă-o „Cântecele" aşa de sîaşietoare, de profundă rezonanţă ale
lui Ştefan Iosif.
Din satul Buceşti, din vechea familie răzeşească, a pornit
gingaşul Ştefan Petică să poarte prin viaţa literară a timpului său
destinul unui „poete maudit" şi fantoma unui iluminat. Strivit de
nepăsarea contemporanilor, şi-a adunat în ţintirimul satului natal
sfărâmăturile unui vieţi fără noroc. În literatura noastră, scrie N.
Davidescu, puţini au avut ca el simţul fatalităţii tragice, al durerilor
fără motiv, o viziune estetică mai cizelată. Dacă a fost un
revoluţionar în poezia română, în sensul unui tendinţe spre o cât mai
înaltă realizare de sine până la desăvârşire, ca poet simbolist, el nu
s-a rupt totuşi de pământul şi trecutul românesc, ci şi-a împletit
concepţia sa modernă de artă cu eticul nostru naţional. Poezia lui, ca
şi proza, e plină, astfel, de mireasma pământului tecucean. Scrisoarea
tragică, trimisă prietenului său Tutoveanu, pe-o sărmană carte
poştală, de pe patul morţii: „Eu sunt foarte grav, nu mai e nicio
speranţă de scăpare, Adio", după ce la Buceşti, înainte de-a pleca să
moară în satul său natal, îi spusese lui Ilarie Chendi: „Nu uita, te rog,
să pomeneşti peste câteva luni şi de moartea mea", toate acestea
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închid întrânsele tragismul unei vieţi arse pentru un ideal, risipite
între mizerie, ftizie şi vis.
Nepot al colonelului poet Theodor Şerbănescu, tecucean e şi d.
Ion Petrovici, filozof şi literat deopotrivă, orator cu vorbire elegantă
şi muzicală, care a scris şi poezii de tinereţă şi a tradus şi din Horaţiu,
maiorescian prin ţinută şi stil.
Meşteşugar al oricărei evocări nostalgice de timpuri trecute, în
„Amintirile unui băiat de familie", care e el însuşi, descrie plimbările
copilăriei sale pe bulevardul gării, pe sub bolţile înalte ale castanilor,
peste podul Tecuciului sau instalaţiile teatrale ale oraşului, la care a
putut admira cu ochi miraţi ai copilăriei atâtea celebrităţi actoriceşti,
fraţii Vlădicescu, Fany Tardini, chiar şi pe bătrânul Millo. Uneori îşi
mai poartă, pe uliţele Tecuciului, filosoful poet, melancolia
nostalgică a lucrurilor care au fost şi nu mai sunt.
Originar din Perchiu-Hurueşti, e marele Vasile Pârvan, care
ascundea sub preocupările ştiinţifice un suflet mistic şi adânc,
lăsându-ne în „Memoriale" pagini de tragică frumuseţă, în unele
oglindindu-se cerul Moldovei natale.
Din Ţepu a plecat Tudor Pamfile, folcloristul şi povestitorul de
curată limbă care, debutând la „Şezătoarea" din Folticeni, a servit ca
nimeni altul ştiinţa nouă a sufletului popular. Monografiile sale de
mitologie populară arată cât de bogată este fantezia poporului nostru
şi ce literatură ar izvorî de aici. Activitatea folclorică şi-a început-o
prin volumul „Jocuri de copii adunate din satul Ţepu-Tecuci", satul
lui natal.
Tecucean este Alexandru Lascarov-Moldovanu, cu literatura sa
tradiţionalistă, cu atmosferă de patriarhalitate, oază de candidă
umanitate, cum a definit-o Murăraşu. În ultimul timp, literatura lui a
căpătat tot mai accentuat o tendinţă morală şi religioasă. Tecucean e
profesorul Ion Dongorozi, tecucean e Valerian, directorul şi
animatorul unei reviste ca „Viaţa literară", care a debutat la „Florile
Dalbe" ale Bârladului literar de după război, prin bucata „În
albastru", alăturat mai târziu mişcării moderniste de la „Sburătorul"
d-lui Lovinescu.
Hortensia Papadat-Bengescu, Ion Nădejde, Eugen Boureanul,
Ştefan Zeletin, Iorgu Iordan, Al. Papadopol-Calimach, C. Narly,
57
https://biblioteca-digitala.ro

Gabriel Drăgan, Ion Velicu etc., atâtea nume altele încă, nu pot
încheia un tablou care nu poate fi complet.
Ar fi interesant pentru psihologia regiunii un comentariu pe
marginea operei scriitorilor tecuceni. De la Theodor Vârnav, prin
Nicolae Petraşcu la Ion Petrovici, mai toţi sunt memorialişti, iar
literatura lor izvorăşte din propria experienţă de viaţă. O notă de
patriarhalitate abundă în proza mai tuturora; modernismul poeţilor e
moderat de elementul tradiţiei : scriitorul e strâns legat de viaţa
pământului din care a purces. Eleganţa expresiei literare se transmite
de la unchi la nepot, de la Th. Şerbănescu la Ion Petrovici. De la
romanţă la poem, de la Şerbănescu la Petică, de la Conachi la
Valerian, Tecuciul s-a înscris cu-o variată contribuţie în patrimoniul
literaturii româneşti. Dacă adăugăm că pământul tecucean a zămislit,
în acelaşi an, în 1 882, trei gânditori de seamă, pe Vasile Pârvan,
Ştefan Zeletin şi Ion Petrovici, spiritul tecucean se întregeşte
armonios, definindu-se pe sine şi definind Moldova meditativă.

Cenacluri literare la Tecuci
După 1 87 1 , pe vremea când Ollănescu-Ascanio şi Theodor
Şerbănescu îşi împleteau visele şi preocupările, un fel de salon literar
se înfiripa în casa Plitosoaiei din marginea de sus a oraşului. Era o
••••
casă în formă de vilă modernă , pe zidul căreia se agăţau zorelele
şi glicinele, vilă străjuită de perdeaua plopilor drepţi şi înalţi: aşa ne
o arată scriitorul N. Petraşcu, în paginile închinate lui Ollănescu,
pline de nostalgia caldă a Tecuciului natal. În casa aceasta se aduna
pe vremea aceea, tot ce oraşul Tecuci avea mai ales şi primirile
Doamnei Amelia Papadopol-Calimah, fiica Plitosoaiei şi stăpâna
casei, erau recunoscute ca suprema distincţie în aristocraţia Moldovei
de Jos.

••••

Fostul internat al Liceului „D. A. Sturdza", astăzi ruină.
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Soţie a lui Alexandru Papadopol-Calimah, academicianul
istoriograf, amfitrioana casei era şi o bună pianistă. În serile lungi ale
iernii, lumea invitată asculta muzică, tineretul dansa, iar Ollănescu şi
Theodor Şerbănescu, cei doi trubaduri, făceau literatură, discutau,
citeau stihuri sau ascultau clavirul mângâios al gazdei. În casa
aceasta, Nicolae Petraşcu a avut prilejul să vadă de-aproape pe
Ollănescu şi fericirea să-i vorbească. În mintea copilului de pe
băncile şcoalei primare, impresia unică lăsată de convorbirea cu un
poet, a rămas neuitată. Pe-atunci Dimitrie Ollănescu era un tânăr de
23-24 de ani, substitut de procuror la Tribunalul din Tecuci, după ce
şi luase doctoratul în drept la Bruxelles, un tânăr mlădios şi înalt,
elegant în gesturi şi-n vorbire.
Fie de la tribunal, fie de la primărie, căci prin 1 87 6 a fost primar
al Tecuciului, îl vedeai pe la 6 seara pe Ollănescu, îndreptându-se
spre casa Plitos, reşedinţa salonului literar. Petraşcu îşi aminteşte
limpede amiaza aceea de iunie, când a intrat în salonul cel mare,
după ce admirase crestele de acoperiş ale vilei şi gardul de crengi de
mesteacăn. Ollănescu era într-un salonaş, cu perdelele roşii lăsate,
şezând lângă pian, conversând cu Doamna Papadopol. Delicateţa cu
care-i vorbi poetul, sfaturile ce-i dădu cu privire la piesa de teatru,
jucată de ei şcolarii, în scop de binefacere, nu le-a uitat niciodată
iubitorul fără seamăn al trecutului literar şi-al înaintaşilor, care este
Nicolae Petraşcu, cu o predilecţie deosebită pentru literatura
memorialistă. Salonul literar tecucean se reducea la poetul Theodor
Şerbănescu, căpitan de geniu, ce se plimba adesea cu Ollănescu la
braţ pe sub castanii de pe bulevardul gării, oprindu-se, din când în
când, locului, gesticulând, discutând cu aprindere şi la Doamna
Papadopol, iubitoare de muzică şi de literatură.
Salonul acesta fiinţa sub semnul distincţiei, al dragostei de
frumosul artistic, legate de viaţa boierilor de altădată.
Alt cenaclu literar tecucean, este evocat cu dureroasă nostalgie
de poetul Ştefan Petică tttt , în articolul „Ca foile". „Sunt cel din urmă
care trăiesc dintr-un cenaclu înfloritor odinioară şi care îndreptăţea
atâtea speranţe frumoase". Cenaclul îşi avea sediul într-o casă mică
tttt

„România Jună", 1900, april 29.
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din Branişte, „umbrită de ramurile salcâmilor şi parfumată de
mirosul frunzelor de nuc". Î l putem fixa prin 1 890, după articolul
acesta: „Sunt zece ani de atunci".
Era un cerc de discuţii serioase şi pasionate, de înflăcărare nobilă
şi aventurată, scrie Ştefan Petică. Un grup de tineri entuziaşti simţeau
nevoia de-a se aduna în fiecare seară, în tăcutul şi liniştitul oraş
moldovenesc şi nu se despărţeau decât târziu, după miezul nopţii.
Cine erau membrii cercului? Unul venea de la Paris unde-şi făcuse
studiile, doi se întorceau de la Bucureşti şi Ştefan Petică, abia ieşit
din copilărie, care venea din satul lui de la Buceşti. Soarta le-a fost
tragică. În câţiva ani se stinseră aproape toţi şi nu în împrejurări
normale. Unul se sinucise sub roţile trenului, altul prin înec în apele
Prutului. Rămăsese doi : Chirvăsuţă, institutor în Tecuci, a murit
nebun după ce-l rosese oftica şi Ştefan Petică, pe care-l pândeşte o
cruntă soartă: sfărşitul, prin aceeaşi nemiloasă boală, în satul lui.
În 1 900, în amintirea prietenului său Chirvăsuţă, scrie Ştefan
Petică, necrologul „Fatalitatea". Mort în 1 900, după ce înnebunise
la Budapesta, pe când se întorcea din Italia, unde îşi căutase
sănătatea, institutorul Chirvăsuţă, scrie Ştefan Petică, „era una din
puţinele inteligenţe cu adevărat strălucite din câte am întâlnit: o mare
putere de asimilare unită cu o mare putere de judecată peste care
modestia sa deosebită arunca o umbră de uşoară melancolie". Ştefan
Petică are cuvinte de apreciere deosebită pentru Chirvăsuţă.
„Imaginaţie vie şi nuanţată, cunoştinţe întinse şi variate, o figură
intelectuală care din primul moment impunea respect, inteligenţă
plină de demnitate", sunt atâtea calificative pe care Ştefan Petică le
acordă cu efuziune amicului său dispărut. Numai oftica l-a făcut să-şi
părăsească studiile şi să se aşeze ca institutor în Tecuci, în mica lui
casă din Branişte, probabil sediul cenaclului.
Ştefan Petică se îndrepta spre Tecuci, spre „vorba înţeleaptă" a
lui Chirvăsuţă, „cu speranţa cu care se duceau odinioară pelerinii la
Roma".
Al. Lascarov-Moldovanu vedea, de la începutul veacului, prin
grădina publică a Tecuciului, pe Ştefan Petică, cu o îmbrăcăminte
ciudată, cu părul mare, cu chipul ofilit, cu o pălărie revoltător de
-
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mare, stând în mijlocul altor tineri şi discutând cu glas tare probleme
estetice înalte „ca şef al bandei lărmuitoare" t!t! .
Cenaclul acesta a dăinuit sub semnul tragismului, al idealismului
înfrânt de contrarietăţile vieţii. Toţi au fost entuziaşti şi toţi au căzut
înainte de vreme. Strofa pe care o scrie Petică, epitaf pe piatra
mormântului lui Chirvăsuţă, se potrivea pentru toţi membrii
cenaclului din Branişte:
Să-şi doarmă somnul său de pace
Pierdut in nopţile albastre,
Sub greaua piatră ce-o ridică
Doar forţa visurilor noastre!

V.

A lecsandri şi Tecuciul

Legăturile lui Alecsandri cu Tecuciul se lămuresc uşor dacă
amintim că satul şi moşia Blânzi din judeţul nostru, la nord-est de
oraşul Tecuci, a fost proprietatea Elenei Negri, dulcea dragoste şi
steluţa nemuritoare a poetului.
Deşi cunoştinţa dintre ei s-a făcut mai înainte, în' 1 840 şi-n altă
parte, la moşia Pribeşti a prietenului Vasile Rosetti, căsătorit cu una
din surori, Catinca Negri, deşi cadrul idilei lor unice va fi sporit cu
splendoarea Veneţiei, romanul s-a inceput la Blânzi, la 8 Martie
I 845, după entuziastele versuri din Lăcrămioare care celebrează
ceasul sfănt când inimile s-au deschis întâia oră:
Era blânda oră a blândelor şoapte
Când nu mai e ziuă şi nu-i incă noapte.

HH

Amintiri dintr-un oraş moldovenesc, „Convorbiri literare'', ianuarie-februarie
1 942, p. 3 5 .
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Când Alecsandri ş1 Elena Negri, în lunca pătrunsă de văpaia
lunii, călări,
Mergeam noi în cale ca umbre tăcute
Pe-un covor defrunze, pe cărări pierdute
Şi-n tăcerea nopţii ce ne-ncunjura,
Sufletele noastre ca şi noi sbura.

Au urmat acele împărtăşiri de iubire ce îngemănau două inimi
sortite poeziei ideale:
Ea:

Spune-mi dar acuma, tu ce eşti poet,
Ce poezii cântă inima-ţi încet?

Pentru ca el să răspundă, printr-o mărturisire sinceră:
Sufletul meu vesel la tine se închină.

Poezia „8 Mart 1 845" deschide buchetul proaspăt al
lăcrămioarelor închinate prinos ammt1m Elenei Negri. Urmează
poezii de fericire, umbrite de ivirea primelor semne de boală la
Elena. Sfătuită de doctori să plece în străinătate, în mai 1 846, după
ce-şi ipotechează pentru 3000 de galbeni moşia Blânzi§§§§ ' porneşte
spre Italia.
Se despărţea pentru totdeauna de pământul ei, de moşia cu nume
aşa de potrivit: Blânzi. Poetul, îndrăgostit de natura blândă, nu de cea
măreaţă sau grandioasă, de ondularea domoală a colinelor
moldovene, va plânge despărţirea, cu un accent vibrant.
Blânzi: cadrul nepreţuit al unui început de idilă nemuritoare,
explozia de fericire de la înfiriparea unei poveşti cu tragic sfârşit.
„De crezi în poezie'', datată tot Blânzi 1 845, aparţine aceleeaşi faze,
de mărturisire a sentimentelor şi de jurăminte pentru viitor:
§§§§ Viaţa lui Vasi/e A lecsandri, Elena Rădulescu-Pogoneanu, Craiova, p. 9 1, 1940,
sau Vasile Alecsandri. Poezii, voi. I , cu un studiu, note şi comentarii de Elena
Rădulescu-Pogoneanu, p. 1 1 , 1940.
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De crezi în al tău frate,
În suflete curate,
În cer, în Dumnezeu . . .
Precum eu cred în tine
Ca în cerescul bine,
Crede-n amorul meu!

„Vezi tu vulturul", datată Blânzi 1 845, la fel:
Căci vulturului cerul i-au dat aripi să sboare
Şi stelelor lumină şi nopţilor suspin,
Iar ţie ţi-au dat farmec, plăceri încântătoare
Şi mie mi-au dat suflet ca ţie să-l închin!

„Ei se revăzură, scrie N. Petraşcu „„. la moşia Blânzi, unde
petrecură mai mult timp în poezie şi muzică. În serile de primăvară
ieşeau pe cai, se plimbau, lăsând frâiele pe coame, voind să
prelungească la nesfârşit plăcerea acelor ceasuri".

A lexandru Vlahuţă şi Tecuciul
Dacă Vlahuţă a fost atras de toate plaiurile României pitoreşti,
inima lui de răzeş din Tutova a iubit cu deosebire Moldova, „ţară
frumoasă şi fără noroc", după cum el însuşi o numea cu dreptate. Era
legat de laşul refugiului său chinuit, de Bârladul copilăriei şi
adolescenţei sale visătoare; de judeţul Neamţ înflorit cu mânăstiri
albe şi cu linişte, cu Agapia la a cărei antologie literară a adăugat şi
el o pagină; era legat de Fălticeni, orăşelul de grădini din fundul
Moldovei. Dacă la Bârlad avea prieteni siguri şi buni în institutorul
Balmuş, în profesorul Bulbuc şi poetul Tutoveanu, la Fălticeni în
•••••

N. Petraşcu, Vasile Alecsandri, studiu critic, Bucureşti, 1 894, p. l l l - 1 1 2.
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avocaţii Gh. Străjescu şi Ştefan Albu, şi-n scriitorul Artur Gorovei, la
Tecuci era aşteptat de Alecu Lascarov-Moldovanu, părintele
scriitorului cu acelaşi nume, cu care învăţase la Bârlad, la liceul de
nobilă tradiţie al boierului Gheorghe Codreanu. Alecu Vlahuţă şi
Alecu Lascarov fuseseră colegi de clasă, chiar de bancă, în primii ani
de liceu, începând din 1 87 1 şi avuseseră aceiaşi profesori cu
prestigiul dus până departe. Un alt coleg de liceu, de la Tecuci, a fost
scriitorul N. Petraşcu. Vlahuţă, adesea, îşi petrecea vacanţele de vară
la Tecuci, la Petraşcu.
În toamna anului 1 9 1 6 Vlahuţă este silit să plece în pribegie,
părăsindu-şi cuibul cald din Dragosloveni din Râmnicul Sărat. A
pornit-o spre Moldova, nu cu un comod vagon special, ci ca un
simplu anonim al tragediei naţionale, într-un chervan cu patru boi,
ca-n vremurile de bejenie. Zi şi noapte a mers pe drumuri desfundate,
prin zloată, drumurile desnădăjduite ale refugiului. În calea lui a
făcut un singur popas în oraşul Tecuci, în ograda lui Alecu Lascarov,
prieten vechi din depărtata tinereţe.
Alecu Lascarov n-a putut uita scena ciudată dintr-o zi putredă de
ploaie: cum i-a intrat în ogradă o haraba mare, cu coviltir de rogojini
şi cu patru boi, înhămaţi câte doi şi cum au coborât din adâncul
harabalei Vlahuţă şi cu soţia lui. L-a întrebat cu sfială, emoţionat de
revederea lui, în împrejurări aşa de grele:
„Unde te duci Alecule? iar el, surâzând blajin din ochii lui negri,
aceiaşi ochi cu care privea de pe băncile şcoalei de altădată, a
răspuns: Unde? Ştiu eu? Atâta ştiu: am plecat. Tot am vrut eu o viaţă
întreagă un chervan cu care să cutreier ţara asta frumoasă. Iaca:
mi-am făcut chervanul şi-am plecat".
Avea un surâs de glumă, la-nceput, repede-ntristat bietul
Vlahuţă, de amintirea crâncenă a dramei pe care o străbătea! „Ce
vrei? Când suferă toţi, trebuie să sufăr şi eu ... M-aş fi simţit cea mai
blăstămată fiinţă de pe pământ, să nu fiu aşa cum e neamul meu
întreg acum ... Mă crezi tu că au fost zile când îmi venea în gând s-o
iau aşa şi să mă duc pe front, undeva, să mân o căruţă sau să duc
mâncare la soldaţi? ! Şi niciodată nu m-am simţit mai netrebnic decât
în clipele acestea, când neputinţa bătrâneţii mă oprea pe loc. Şi iaca,
a venit bejenia şi am plecat. Acum m-am liniştit: simt că-mi dau şi eu
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obolul meu de suferinţă. Fac, vrasăzică, suferinţa neamului mat
puţină".
Lascarov îl cunoştea de mult, era deprins cu firea lui cumpătată
de om al unui pământ de molcome ape şi potolite coline: niciodată
nu-l văzuse aşa răzvrătit împotriva anilor săi bătrâni care-l opreau
de-a dărui neamului un obol mai mare de suferinţă. Amintindu-i de
casa lui, de lucrurile părăsite la Dragosloveni, Vlahuţă i-a răspuns cu
resemnare evanghelică: Nu face nimic ... Când pier vieţi de fraţi, toate
celelalte sunt nimicuri. Le dau pradă, - dar nimic, nici cât o părere de
umbră din sufletul meu".
Cum popasul tecucean al lui Vlahuţă se prelungea în noapte,
Lascarov şi cu soţia lui l-au invitat să rămână, pregătindu-i paturile
pentru culcare. Poetul s-a opus cu toată îndârjirea, arătându-le că era
hotărât să doarmă în chervan: avea adăpostită în el o avere
nepreţuită. Nu bani, ci tablourile lui Grigorescu. „Le duc cu mine ...
unde? Undeva, în Rusia, în Urali, în Mesopotamia, în neant. . . De
aceea, lăsaţi-mă să dorm în chervan, nu vă supăraţi !".
L-au lăsat să doarmă în chervan, împlinindu-i dorinţa. Când s-au
despărţit, Vlahuţă i-a şoptit prietenului său tecucean:
„Eu poate voi muri, - şi poate mulţi . . . mulţi de tot vor muri, - dar
să ştii, dragul meu, eu care am trăit cu sufletul în marea poveste a
neamului nostru, îţi spun: şi mai tare, şi mai întreg se va ridica acest
neam din căderea în care se găseşte acum ... Să fiţi sănătoşi ! " Şi
Vlahuţă, strângând mâna prietenului său din copilărie, a plecat cu
harabaua lui la Bârlad, spre meleagurile de obârşie şi ale lui, dar şi
ale familiei lui Lascarov.
Un strop din sufletul lui mare a sfinţit oraşul Tecuciului, într-un
scurt popas.
Vorbele sămănate, aici, n-au rămas zadarnice, ci au rodit în
literatura lui Alexandru Lascarov-Moldovanu, fiul colegului său de
liceu. Ceva din sufletul monahal al operei lui Vlahuţă a trecut cu
prisosinţă în literatura lui Lascarov-Moldovanu, care slujeşte ş-un
ideal etic creştin. Acelaşi ton nostalgic moldovenesc, acelaşi
sentiment al trecutului, aceeaşi frază molcom lunecătoare.
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N. Iorga şi Tecuciul
Personalitatea unică a profesorului Nicolae Iorga, intrată de pe
acum în legendă fiindcă opera-i titanică nu se poate explica în
marginile puterilor omeneşti, ce-a dat pecetea sa unei jumătăţi de
veac românesc, a îmbrăţişat cu aripile sale, prin cercetări şi putere de
însufleţire, fiecare colţ de pământ al ţării. Nu va cuprinde pe nimeni
dacă ne ocupăm de legăturile sale cu Tecuciul, căci interesul
istoricului care-a răscolit toate arhivele şi-a cercetat toate urmele
trecutului s-a oprit şi la biserica Sfăntul Nicolae din Tecuci sau la
biserica poetului Costache Conachi de la Ţigăneşti ttttt .
Când Iorga a dus cuvântul „Ligei Culturale" a tuturor românilor,
s-a oprit şi la Tecuci, într-o memorabilă conferinţă ţinută în ziua de
2 1 decembrie 1 909 despre: „Legăturile dintre Stat şi societate" H m .
Statul nu e numai clădirea pe care ai găsit-o din munca altora, ci o
conştiinţă morală, după cum milioane omeneşti pot trăi împreună, pot
munci, pot strânge, pot cheltui, pot guverna, fără să se poată numi
societate alcătuirea lor. „Precum conlocuirea unui bărbat, unei femei,
unor copii subt acelaşi acoperiş, a spus Iorga, cu acelaşi nume, din
aceiaşi zestre şi din aceiaşi leafă, nu formează şi nu asigură, cu toate
actele de căsătorie, de dată, de naştere, familia".
E plină de interes impresia pe care i-a făcut-o oraşul Tecuci. A
ajuns într-un târziu de noapte. „Drumul de la gară spre oraş e bine
luminat şi închis între şiruri de arbori cari fac impresie". Oraşul i s-a
înfăţişat, în lumina zilei, ca o reşedinţă de judeţ îngrijită gospodăreşte
şi locuită de oameni cărora le place a trăi curat şi liniştit. Profesorul
nu uită să remarce şi străzile boiereşti cu casele prietenoase şi faptul
că evreii Tecuciului sunt mai puţin bătător la ochi decât acei ai altor
oraşe moldoveneşti. Impresia generală a fost de linişte patriarhală şi
de curăţire gospodărească. Până şi hotelul, care l-a găzduit, ţinut de
ttttt

N. Iorga. La mormântul lui Conachi, „Neamul românesc literar", anul I, 1 9 1 0,

p. l .

Hm

Văleni de Munte, Tipografia soc. Neamul românesc, 1 9 1 0.
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un grec, era deosebit de curat şi Iorga adaugă cu humor ş1 cu
satisfacţie că n-a găsit la Tecuci ,jigodii sugătoare de sânge".
Dar cadrul legăturilor profesorului Iorga cu Tecuciul se
întregeşte cu preţuirea deosebită, aproape entuziastă, a unor scriitori
care aparţin ţinutului nostru prin originea şi, în parte, prin formaţia
lor:
Un Lascarov-Moldovanu §§§§§ „format întâi la Tecuci, la Bârlad,
apoi la Iaşi", „e un Gârleanu mult potenţat ca energie". Cel care a
dus, către sfiîrşitul său, prin „Cuget clar" mai ales, o viguroasă
campanie împotriva literaturii pornografice sau imorale, în numele
principiului de sănătate în literatură, de echilibru şi de măsură,
apreciază în chip deosebit pe un Petrovici, care crede la fel. Se ştie că
Ion Petrovici, resimţit de educaţia aristocratică a copilăriei tecucene,
a luat poziţie împotriva scriitorilor care „supravalorifică viaţa de elan
••••••
.
şi de instincte"
Profesorul C. Narly, tecucean, după Iorga ttttt t , a scris o poezie
în adevăr intelectuală, de o factură îngrijită şi cu mişcătoare accente
de sinceritate, regretând că a putut trece neobservată.
Corespondenţa dintre Tudor Pamfile, cunoscutul folclorist şi
scriitor, fiu al regiunii noastre şi marele îndrumător N. Iorga UtUt ,
pune în lumină pe animatorul fără seamăn care a călăuzit primii paşi
ai atâtor scriitori.
Tudor Pamfile nu era decât un simplu elev de şcoală militară,
Iorga era în epoca de strălucire a „Sămănătorului" la 1 905. „Am o
colecţie de folclor variată, adunată de prin judeţul Tecuci", îi scrie
Pamfile. Cuprindea 60 poveşti, 1 400 cântece, ghicitori, superstiţii,
colinde, strigări etc. La munca aceasta, fără nici un interes personal,
- continuă scrisoarea către profesorul Iorga din 1 O septembrie 1 905,
l-a îndemnat mai multe motive şi Tudor Pamfile ţine să i se dezvăluie
magistrului de la care aştepta sentinţa: au sau nu au vreo valoare
producţiile populare ale colecţiei sale? Le-a adunat în primul rând
fiindcă simte cum producţiile poporului se pierd: „Ca să rămâie, le
§§§§§ N. Iorga, Ist. fit. rom. contemp„ voi. II, p. 304.
••••••
Idem, p. 273.
tttttt Idem, p. 293.
mm I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, voi. X, Bucureşti.
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înţepenim pe hârtie ca să le avem odată şi odată, ca o sticluţă de
doctorie, când ne vor sosi zilele de căinţă". Sunt apoi oameni de
ştiinţă care se plâng că nu pot să cerceteze cu toată obiectivitatea
folclorul, iată alt îndemn care l-a făcut să strângă tot ce-a găsit
într-un singur sat.
Iată deci pe însufleţitul elev de şcoală militară, strângând la piept
comoara sa ( 1 50 coli de folclor) din satul natal, din Ţepul Tecuciului,
îndrăznind să-l caute pe profesorul Iorga, în locuinţa sa din Buzeşti şi
rugându-l să-i arate drumul, să capete sfaturi „despre o rânduială ce
se cuvine".
Verdictul lui Iorga a fost favorabil, căci, curând, Pamfile îşi
publică manuscrisul de produceri populare din satul său.
( Tecuciul literar, 1 943)

Ştefan Petică
Cu ocazia comemorării morţii lui Ştefan Petică, în cadrul unei
solemne sărbătoriri la Buceşti, la mormântul celui uitat, G.
Tutoveanu, iniţiatorul acestui eveniment, întâlnindu-se cu
conducătorii revistei tecucene, a primit să conducă în Bârlad, în urma
stăruinţelor acestora, în al doilea an de apariţie, revista literară
„Freamătul".
Au apărut în Bârlad, în decursul anului 1 9 1 2, zece numere, în
tipografia nouă a lui T. Slobozeanu, în condiţiuni tehnice
ireproşabile, sub direcţia lui G. Tutoveanu, secretar de redacţie fiind
Tudor Pamfile, iar administrator rămânând mai departe, Eugen Ritter
din Tecuci.
Prima şi cea mai uşoară observaţie desprinsă din comparaţia
revistei, sub cele două conduceri, este că Tutoveanu a dat un caracter
absolut literar unei publicaţii în care se tipărea orice, fără prea mult
discernământ, a făcut o selecţie mai severă a colaboratorilor, aleşi
acum numai dintre scriitori, şi-a încercat ca pe o revistă ce murea în
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umbră, fără nici un răsunet deosebit, s-o impună în viaţa literară a
ţării ....
Petică era, pentru Tutoveanu, un poet care ştia să toarne cu
măiestrie, cu claritate şi cu măsură clasică, în tiparele cele mai curate
ale limbii româneşti, cugetări din cele mai subtile. Nu credem că e
forţată concluzia noastră, anume că tâlcul comemorării lui Ştefan
Petică la „Freamătul", stă în înţelegerea rară pe care-a avut-o
Bârladul pentru frumuseţea pur artistică, îmbinată şi izvorâtă din
firea curată a neamului nostru, înţelegere şi realizare care-a strălucit
cu atâta putere la „Făt-Frumos". Prin aceasta „Freamătul" se leagă de
„Făt-Frumos", într-o strânsă continuitate de crez literar. . .
C ă aceasta este interpretarea cea justă a preţuirii calde pe care-a
găsit-o la Bârlad, regretatul Ştefan Petică, stau dovadă câteva pasagii
din articolul omagial, în care G. Tutoveanu îl caracterizează ca pe un
naţionalist convins, dublat de-un artist rafinat.
Pentru a accentua poziţia ideologică a „Freamătului", e necesar
să reproducem o scrisoare a lui Petică, trimisă lui Tutoveanu, foarte
semnificativă:
„

Dragă Tutovene,

Am primit ceiace mi-ai trimis, şi-ţi mulţumesc.
Văd însă că în articolul tău spui despre mine că nu mai sunt
decadent. Ca şi când aşi fi fost vrodată!
O mică lămurire se impune. Dacă e vorba de decadent în
înţelesul vulgar, ţin să declar că aşa ceva n'am fost niciodată.
Dacă însă se înţelege prin aceasta o cugetare mai subtilă, o
psihologie mai adevărată, o formă mai corectă, astfel de decadent
am fost totdeauna.
Cordial al tău,
Ştefan Petică "
Acestei scrisori, „Freamătul", nr. 1 -3, pagma 60, Tutoveanu îi
face următoarea notiţă explicativă:
„Văzând de la început, îngăduirea lui Petică faţă de literatura de
împrumut a «decadenţilor» noştri, l-am sfătuit mereu, să-şi pună
toate puterile sufletului şi-ale minţii, în serviciul literaturii curat
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româneşti; şi după ce mi-a cetit Fraţii, am publicat într-un ziar din
capitală, un articol în care vorbind de zădărnicia unei literaturi
«decadente» la noi, îl dădeam ca exemplu şi pe dânsul, ca pe-un
copil rătăcit, care s-a reîntors la căminul părintesc".
G. Tutoveanu, C. Demetrescu, A. Mândru, D. Karnabatt, N.
Pora, D. Gorgos, I. Dongorozi, P. Zosin, Pamfil Şeicaru, P. Crăescu,
atâţia scriitori şi prieteni sau cunoscuţi ai poetului, scriu în pagini
suave de amintire, din care se desprinde ca o fantomă uşoară figura
de ceară străvezie a lui Petică şi viaţa risipită între mizerie, vis şi
ftizie, a acestui mucenic al scrisului românesc; născut la 8 octombrie
1 877, mort la 20 octombrie 1 904.
(G.

G.

Ursu,

Istoria

literară

Bârladului, voi.II, Buc., 1 936, 62 p.)
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REFERINTE CRITICE
,

Prin aşezarea şi prin tradiţia lui, Bârladul a fost totdeauna la o
răscruce de drumuri şi de năzuinţe; de aceea, sub impulsul câtorva
animatori perseverenţi ca G. Tutovanu, Em. Gârleanu şi alţii,
bârlădenii au avut gustul literaturii, au publicat reviste şi au întreţinut
mişcări în care şi-au format talentul o serie întreagă de scriitori.
Intenţia d-lui G. Ursu [în Istoria literară a Bârladului] merită
laude: întâi pentru documentele culese şi apoi pentru îndemnul dat
unor asemenea cercetări provinciale. O-sa înţelege valoarea unui
document inedit, ştie să-l interpreteze şi are gust în judecăţile de
valoare. Istoria oarecum anecdotică a publicaţiilor şi ideile lor
conducătoare se îmbină într-o atmosferă destul de vie. Ar fi fost
totuşi necesară o deosebită subliniere a câtorva portrete şi a
programelor de reviste. Se mai impune, la sfârşitul volumului întreg,
o Bibliografie şi un Index de nume al scriitorilor bârlădeni şi al
colaboratorilor la reviste.
Când Istoria literară a Bârladului va fi în întregime publicată,
cred că va fi o inimoasă contribuţie la istoria literară provincială.
(N. I. Popa, recenzie în ,,Însemnări
ieşene", I, 9, l mai 1 936, p. 447-448)
*

În revista profesorilor din Galaţi [Orizonturi] un cercetător pe
care-l interesează viaţa literară a Bârladului său, căruia nu i se poate
tăgădui un rost în mişcarea de înnoire literară de la 1 900, d. Ursu, se
ocupă de situaţia delicatului scriitor şi omului de o adâncă simţire şi
de o rară bunătate care a fost Emil Gârleanu la revista politică şi
culturală care era la începuturile sale, „Neamul românesc".
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Astfel, d-lui Ursu i se pare că la revista mea „greul îl ducea"
Gârleanu şi d-sa citează o aserţiune cu privire la cutare critic literar
că acesta mai iscălea şi ceva poliţi şi înainta salariul, ceea ce ar fi
trebuit să fac eu şi n-am făcut. Nu se uită modicitatea răsplătirii unui
scriitor de o astfel de valoare pe care cred că n-am fost cel din urmă
să o recunosc şi iată şi d. Corneliu Moldoveanu care mai simte pe
limbă gustul cleiului de pe benzile de expediţie care-i erau în samă,
din prietenie cu Gârleanu.
Adevărul e ce stau să arăt acuma.
N-aveam alt mijloc de trai decât leafa, de vreo 3-400 de lei pe
lună, cum era atunci, şi în casa mea se hrăneau vreo şase oameni.
N-aş fi primit nicio subvenţie. O mică sumă îmi fusese pusă la
dispoziţie de d. Barbu Ştirbei prin fratele său Gheorghe, şi ea se
cheltui într-o lună. Vânzarea era, ca şi la „Sămănătorul": 300 de
exemplare.
În aceste condiţii nu exista nici redacţie, nici administraţie.
Lucram toţi de-a valma, cu familie cu tot. Un student, Rădulescu, a
cărui urmă am pierdut-o de la război, şi înainte de război, vâlcean,
cred, ducea pachetele la poştă. Expediţia era în sama tuturora.
Gârleanu părăsise, din cerinţi de familie, armata, şi n-a făcut
bine. Se aşezase la Bucureşti într-o căsuţă din Str. Sfinţii Voevozi:
două odăi; eu aveam două pentru mine, un birou şi două mansarde
pentru copii, plus un subsol umed: casa există şi acum. Menu-ul se
făcea cu discuţii asupra numărului de ouă ce am putea întrebuinţa.
Purtam, ca şi acuma, un rând de haine cu anii, şi-mi cârpeam şi
ghetele.
N-aveam nevoie de redactor permanent, căci, pe lângă că scriam
cea mai mare parte din revistă, din toate părţile îmi veneau
contribuţii de la tinerii pe care ţaţele de la „Viaţa românească" îi
numeau „băieţi din centre". Secretar n-am avut, şi n-am nici până
acuma.
Pentru a îndatori pe Gârleanu, la care ţineam, şi-l preţuiam foarte
mult, l-am rugat să se ocupe de o administraţie care era o mizerie. A
ţinut-o cât s-a putut, şi n-am zis un cuvânt când la „Convorbirile
critice", de altă tendinţă, ale unui coleg mai bogat, el a găsit cu ce să
îngrijească mai bine de nevoile lui.
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Închei cu o dorinţă: ca atunci când nu voi mai fi viu să lămuresc
lucrurile, să nu se judece despre puţinul ce am făcut după părerile
adversarilor şi ale oamenilor care fac literatură din amintirile lor.
(N. Iorga, în „Cuget clar". II,
38, 3 1 martie 1 938)
*

Noţiunea de specialist îngust în literatura română veche pe care,
pe drept cuvânt, o incriminează G. Călinescu, a suferit în zilele
noastre o mutaţie şi astăzi puţini sunt istoricii literari rămaşi fideli
concepţiilor larg culturale sau strict lingvistice, deşi n-am putea
spune că aceştia au dispărut cu totul. Dar că atenţia s-a deplasat în
studiul perioadei vechi de la fenomenul cultural la cel literar este un
fapt lesne de constatat. Lucrarea lui G. G. Ursu, Memorialistica in
opera cronicarilor (Minerva, Universitas, 1 972), teză de doctorat în
filologie, îl confirmă între altele, deşi autorul, din generaţia vârstnică,
este elevul lui Al. Philippide, Giorge Pascu şi Iorgu Iordan, eminenţi
lingvişti.
Bizuindu-se pe semnalările anterioare şi pe observaţii proprii
scoase dintr-o lectură integrală, atentă, a cronicilor de la Grigore
Ureche până la Dionisie Eclesiarhul, G. G. Ursu pune în evidenţă tot
ce ţine de literatura memorialistică, adică povestirea întâmplărilor
auzite, trăite sau văzute de cronicari, experienţa, reflecţiile şi mai cu
seamă caracterizările, viziunea lor asupra evenimentelor şi eroilor.
(Al. Piru, în „România literară", V,
2 1 , joi 1 8 mai 1 872, p. 1 3)

G. G. Ursu aduce o viziune nouă asupra epocii vechi a literaturii
noastre şi reface un cadru original de spiritualitate creatoare, care
ne-a dat pagini de înaltă ţinută istorică şi literară. Analiza scrierilor
vechi se opreşte la evocarea trecutului, aşa cum s-a filtrat în opera
cronicarilor, martori direcţi ai evenimentelor. Din această ipostază
apar unele sinteze personale, marcate adesea de o vie subiectivitate.
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Exegetul dovedeşte mult discernământ istoric şi literar în
„Delimitarea elementului memorialistic în cronicile româneşti"

*

(Gh. Bulgăr, în „Steaua", XXIII, 1 - 1 5
iulie 1 972, p . 30)

Cadrul acesta larg îi permite autorului recompunerea peisajului
istoric amplu şi delimitarea mai exactă a portretelor transmise prin
memoriile cronicarilor.
Trăsături frapante, contradictorii, portrete viguroase, în culorile
cele mai vii, retrăiesc aici în pagini de sinteză sobră. Lexicul crud, şi
pitoresc prin elemente istorice ieşite din uz, avea nevoie de unele
explicaţii într-un glosar final, iar în capitolul despre limbajul
cronicarilor, pe lângă precizările totdeauna la obiect şi documentat
prezentate, am fi adăugat acele extraordinare caracterizări de istoric
şi literat ale lui Iorga, măcar din Istoria literaturii, ele strălucind şi azi
de prospeţime şi justă intuire a caracterelor şi a epocii. Am mai fi
adăugat un pasaj din frumoasele caracterizări stilistice ale lui
Sadoveanu din ultima lui comunicare academică despre „Limba
povestirilor istorice" (2 febr. 1 955), utile pentru a înţelege procesul
istoric de formare a stilului literar, specificul valorificării în
naraţiuni a fondului istoric al documentelor şi limbajului obştesc.
G. G. Ursu evocă la modul literar trecutul, având capacitatea
formulărilor pregnante şi colorate, pe măsura substanţei cărţilor vechi
despre care vorbeşte. Valorificarea lor nouă, dintr-un unghi aparte de
consideraţii, este un câştig cert al investigaţiei şi poate un punct de
plecare pentru înţelegerea mai bună a actualităţii culturii vechi, pe
care dintele vremii nu o poate surpa.
Sub titlul Salcâm uituc, profesorul G. G. Ursu îşi adună într-un
volum unic o parte din producţia sa lirică, publicată şi inedită, dintr-o
activitate de peste patru decenii ( 1 925- 1 972) care, mai ales în
perioada antebelică, nu a trecut de tot neobservată, trezind interesul
lui Nicolae Iorga, Perpessicius, Pompiliu Constantinescu ş.a.
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Poezia lui G. G. Ursu, animator al unor reviste de provincie
moldovene şi cercetător al literaturii regionale din Bârlad şi Tecuci,
exprimă cu discreţie amintirile copilăriei şi adolescenţei, sau evocă
melancolic trecutul de legendă, umbrele lăsate în atmosfera oraşului
natal, Bârladul, sau în cetatea studiilor universitare, laşul, de figuri
neuitate de profesori, poeţi şi scriitori.
Filiaţiile ies îndată la iveală cititorului, fie că autorul face singur
trimiterile, fie că numai le sugerează. Natural, nu poate fi vorba de
Eminescu, Macedonski, Arghezi sau Blaga, din care împrumută ici şi
colo câte o idee, cât mai ales de Mihai Codreanu şi George
Tutoveanu, nume indicatoare nu numai a ariei lirice incluse în poezia
lui G. G. Ursu, dar şi modele de sensibilitate şi ţinută artistică
potrivit gustului pentru o anume formă a reveriei romantice ilustrată
de acest poet.
Ca şi înaintaşii pe care-i glorifică în versurile lui, G. G. Ursu
cultivă o prozodie severă, nu lipsită de vibraţie şi căldură, capabilă să
însufleţească schemele sonetului sau ale rondelului, într-o compoziţie
lunecoasă, elegantă şi suplă.
G. G. Ursu este un cântăreţ amabil al bucuriei de a trăi în
amintire şi visare, înregistrând cu seninătate curgerea implacabilă a
timpului şi aşteptând fără spaimă sfârşitul.
Modest, nu crede că şi-a zidit cu opera un monument mai tare ca
bronzul, precum Horaţiu, însă, cochetărie, versul lui „cel mare" l-a
luat cu el în eternitate, dând astfel sens morţii.
Desigur, lipsa unui fior metafizic mai grav, ca şi a unui limbaj
metaforic mai ocult, nu pot fi trecute cu vederea de cititorul de astăzi,
căutător în poezie de aventuri ale cunoaşterii, de pipăiri ale
universului pe căi inedite.
Ca poet întârziat, chiar vetust, al caducităţii lucrurilor omeneşti,
al senzaţiei vieţii în continuă scurgere şi al unui destin ce se întreabă
asupra rostului său în lume, G. G. Ursu are însă un timbru propriu,
care merită audienţă.
(Al. Piru, Cuvânt înainte, voi. Salcâm
uituc, Ed. Minerva, 1 973).
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*

Ca istoric literar, G. G. Ursu a adus contribuţii meritorii în ce-i
priveşte în primul rând pe poeţii şi pe scriitorii moldoveni, în frunte
situându-se, evident, marele Eminescu, urmat de Sadoveanu, Petică,
Hogaş, !brăileanu, Veronica Miele, Tutoveanu ş. a., şi e autorul unor
studii despre viaţa literară a Bârladului ( 1 93 6) şi Tecuciului ( 1 943 ).
Tema efemerităţii vieţii, a acelui irreparabile tempus, meditaţia
asupra senectuţii, toate aceste sunt, la G. G. Ursu, deosebit de
frecvente, metaforele cu care ele se exprimă fiind dintre cele mai
proaspete (Spre apus, Scrisoarea).
Poet-cărturar, format în anii marilor frământări sociale, G. G.
Ursu refuză dezerţiunea din faţa vieţii. Dimpotrivă, cu o calmă
duioşie în faţa suferinţei pe care o implică existenţa umană, el
rămâne în tumultul vieţii, îi cere acesteia suferinţa, ca pe o „vrajă
blestemată", fiind convins că numai ea înseamnă existenţă reală,
activă:
Suferinţă, vrajă blestemată,/ Cum te chem când nu mai vrei să
vii !/ Să-mi însângerezi măcar o dată/ Toamna mea de plete aurii/.
(Chemarea).
În toate marile încercări ale vieţii, în vârtejul tuturor captaţiilor şi
mutaţiilor sufleteşti, poetul se salvează din durere prin cultivarea a
trei mari valori profund umane: poezia, prietenia şi iubirea.
Cunoscător temeinic al liricii româneşti, ca şi al celei universale,
mânuind cu dexteritate tehnica prozodică printr-o sensibilitate,
devenită modernă prin temeinica sa cultură, G. G. Ursu izbuteşte să
fecundeze zonele poetice cele mai comune, percepându-le şi
etalându-le între planuri de lumină asemănătoare unor oglinzi
multiplicatoare.
(D. Petrescu, Prefaţă, la voi. Salcâm
uituc, Ed. Minerva, 1 973)

Am pierdut un cărturar, un eminent cercetător al istoriei literare,
moldoveneşti mai cu seamă, un animator de viaţă literară, un orator
bun şi un admirabil profesor, întâi de liceu, apoi de universitate, care
a predat - prin har şi nu numai în virtutea calificărilor profesionale limba noastră natală, limba românească, ştiind ca puţini alţii să
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stârnească interesul pentru limbă şi literatură prin deşteptarea mai
întâi a dragostei pentru ele, lucru nu tocmai uşor. Cu peste două
decenii în urmă, am asistat pentru întâia oară la o lecţie pe care a
ţinut-o la Liceul „Aurel Vlaicu" din Capitală: cum se plimba cu paşi
rari prin faţa catedrei, am avut o clipă impresia că-i am în faţă când
pe bunul Ion Creangă, când pe adâncul Miron Costin. Se legănau
ramuri înflorite prin aerul dulce al clasei şi iarba veacurilor arse îşi
strecura până la noi aromele ...
(C. D. Zeletin, în „România literară",
XIII, 28, joi I O iulie 1 980, p. 8)
*

Pe poetul şi istoricul literar G.G. Ursu l-am cunoscut prin 1 962,
cu prilejul unei vizite a acestuia la Bârlad, pentru o convorbire de
informare privind activităţile subfilialei locale a Societăţii de Ştiinţe
Filologice din România. Venea din partea Societăţii, eu fiind
preşedintele subfilialei. Î n cadrul unei reuniuni restrânse a membrilor
mai activi, ţin minte că, printre altele, s-a comentat, atunci, prin
discuţii libere, poezia Tusculum, de L. Blaga. M-a atras bonomia lui,
vorba liniştită, colegialitatea cu care ne trata şi lirismul nostalgic,
cumpănit, al evocărilor anilor copilăriei, şcolarităţii şi colaborării la
viaţa literară a Bârladului, sub egida Academiei bârlădene. M-a
sedus, de la început, acest om, de statură mijlocie, dar îndesat, cu
ochi mici şi mobili, aruncând priviri pline de căldură, de după nişte
ochelari cu rame groase. Un om sensibil şi delicat, în întregul său
comportament. De pe atunci, mi-am dat seama că „suferea" de ceea
ce unii, mai în glumă, mai în serios, numeau „bârlădenită cronică",
manifestată printr-o nedezminţită afecţiune pentru oraşul natal şi
valorile lui culturale. De atunci am rămas în legătură sporadică, însă,
intensificată din 1 967, până în 1 980, când a decedat. Suferea, în
ultimii ani, de diabet. În toată acea perioadă, mi-a oferit, cu o
sinceritate dezarmantă, prietenia sa afectuoasă, care m-a stimulat în
continuarea preocupărilor mele profesionale şi publicistice. Mi-a
dăruit o parte din lucrările sale, cu măgulitoare autografe, la care ţin
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mult, pentru că, sunt convins, izvorau dintr-o sinceră solidaritate
profesională şi din prietenie.
Pentru cine l-a cunoscut de aproape pe distinsul profesor şi
istoric literar, G.G. Ursu era, totodată, şi un rafinat al frumosului, un
spirit deschis spre solidaritate umană, un suflet receptiv la nuanţe. El
se apropia de oameni cu o candoare proprie, izvorâtă dintr-un
optimism strunit de luciditate. Filtra existenţa printr-o sensibilitate
fină, specific moldovenească, versurile sale atestând aceste atribute
ale omului, care l-au îndemnat pe Perpessicius să-l caracterizeze
drept un „prea delicat poet".
(Constantin

Parfene,

Caleidoscop

memorialistic-epistolar, voi.II, Editu

ra Sfera, Bârlad, 2006)
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Lecţiile de încheiere] .
36. *** Metodica predării literaturii române. Clasele I-IV. [în
colab.].
37. *** Teze provizorii. Manual ultim de liceu. Buc., Ed. de Stat,
1 949 [cap. Mihail Sadoveanu, Gala Galaction, Jean Bart] .
38. *** Manual de limba română, el. a VI-a, Buc„ 1 952.
39. *** Istoria literaturii române de la origini până la Alecsandri,
inclusiv. Manual pentru el. a IX-a. Buc., Ed. Did. şi Ped., 1 953 [resp.
G. Călinescu, cap. red. de G. G. Ursu: Cronicarii; Epoca 1848] .
40. *** Literatura română contemporană. Epoca interbelică. Manual
pentru el. a XI-a, Buc., Ed. Did. şi Ped., 1 959, alte ediţii: 1 96 1 , 1 962,
1 963, 1 964, 1 966, [cap. Cezar Petrescu] .
4 1 . (II. 4 1 8 1 39) * * * Literatura română contemporană. Epoca despre
Eliberare. Manual pentru clasa a XIX-a, Buc., Ed. Did. şi Ped„ 1 960,
altă ediţie: 1 966 (în colab. cu M. Gafiţa, D. Micu, Al. Piru). [cap.
Marin Preda; Titus Popovici] .
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42. *** Noţiuni de teorie literară. Manual pentru ci. a VIII-a. Buc.,
Ed. Did. şi Ped., 1 960 şi ed. urm. Până în 1 966 (în colaborare) [cap.
Genul dramatic] .
43. *** Literatura română. Manual ci. a X-a, Buc., Ed. Did. şi Ped.
(în colab.) [cap. Octavian Goga] .
44. (III. 4848 1 5) Istoria literaturii române în sec. al XX-iea. Curs
pentru studenţii anului III. Uz intern. Buc., Litografia Centrului de
multiplicare al Universităţii, 1 965, 275 p.
45. (II. 588442) *** Analize şi interpretări literare (pentru
bacalaureat şi admitere la facultate), Buc., Ed. Did. şi Ped., 1 975 [în
colaborare cu Florin Mihăilescu] .
46. Ion Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în
prezent, Bucureşti, Editura Dacoromână, 2006, p. 722.
47. C. O. Zeletin, Respiro în amonte, Editura Cartea Românească,
1 995, cap. „Academia Bârlădeană", pp.20 1 -204.
48. Ion N. Oprea, L-am cunoscut pe profesorul G. G. Ursu, în
Personalităţi moldave, Editura Pim, Iaşi, 2008, pp.361 -370.
-

B. COLABORĂRI (periodice)

I . Ateneu. Revistă social-culturală. Bacău (aug. 1 964-continuă). (G.
G. Ursu. Nicolae Labiş sau candoarea ultragiată, dec. 1 972) [P.
III. 33.436] ;
2. Avânturi culturale. Revistă de cultură locală. Bârlad, lunar (ian.
nov.-dec. 1 937, total 1 0 nr.), sub îngrij . unui comitet. (G. G.
Ursu: Formaţia lui Emil Gârleanu, nr. 2/1 937; propune o Istorie
a literaturii noastre contemporane, nr. 8/1 937) [P. I. 1 6.356];
3. Contemporanul. Săptămânal politic, social, cultural. Bucureşti.
(20 sept. 1 946 - continuă). Dir. : G. Călinescu, apoi G. Ivaşcu ş.a.
(G. G. Ursu. Liceul Gh. Roşca-Codreanu " din Bârlad, febr.
1 97 1 ) [P. IV. 1 9 .603];
„
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4. Convorbiri literare. Revistă fondată de Societatea „Junimea".
Iaşi. Bucureşti (mart. 1 867- 1 944). (G. G. Ursu. Viaţa lui Mihail
Sadoveanu, 1 94 1 ). [P.1.11. 20] ;
5 . Cronica. Săptămânal politic, social, cultural. Iaşi ( 1 2 febr. 1 966 continuă). (G. G. Ursu. Un sonet inedit al lui Ştefan Petică, II,
2 1 , 27 mai 1 968, p.8). [P.III. 33.758];
6. Cuget clar (Noul sămănător). Revistă de direcţie literară, artistică
şi culturală. Bucureşti, săpt. ( 1 5 iulie 1 936 - 1 7 nov. 1 940).
Director: Nicolae Iorga (G. G. Ursu. Alexandru Vlahuţă şi
Fălticenii, N, 20, 25 ian. 1 940, p. 45 1 -452). [P.1. 1 5 .57 1 ] ;
7. Curentul magazin. Literatură, artă, teatru, critică, cancan, modă.
Supliment al ziarului Curentul. Bucureşti, săpt. (9 apr. 1 939-4
oct. 1 94 1 ), sub conducerea lui Romulus Dianu. (G. G. Ursu. O
evocare din viaţa literară bârlădeană, II, 65, 30 iunie 1 940, p.3).
[P.111. 1 7.32 1 ] ;
8. Debuturi şi tradiţii. Revista elevilor Liceului „Gh. Roşca
Codreanu". Bârlad (G. G. Ursu. Amintiri despre liceul nostru, 3,
număr festiv, 1 97 1 , p.22-25);
9. Graiul nostru. Revistă de literatură. Bârlad, lunar (apr. 1 925 iul.-dec. 1 927), sub conducerea lui G. Tutoveanu (G. G. Ursu.
Secerişul. Poezie, III, 5-6, mai-iunie 1 927, p.77). [P.I. 8079] ;
l O. Limbă şi literatură română. Culegere de articole şi studii, editată
de Societatea de Ştiinţe Filologice. Bucureşti, anual (seria I:
1 955- 1 957 - continuă). (G. G. Ursu. Un capitol eminescian de
istorie literară: Veronica Miele, 8, 1 964, p.69- 1 00). [P .I.
43062 1 ] ;
1 1 . Manuscriptum. Revista Muzeului Literaturii Române din
Bucureşti. (oct.-dec. 1 968). (G. G. Ursu. Magda Jsanos, o
Antigonă a poeziei noastre, II, mai 1 972). [P.I. 3 5 .7 1 9] ;
1 2. Orizonturi. Revistă de cultură. Galaţi, lunar (febr. 1 938-mart.
1 942). Red. : I. Şt. Botez. (G. G. Ursu. Emil Gârleanu şi teatrul
românesc, II, 2-3, 1 939, p. 1 00- 1 07). [P.I. 1 6.497];
1 3 . Păstorul Tutovei. Bârlad (G. G. Ursu. Istoricul Societăţii Literare
„ Academia Bârlădeană ". V, 8- 1 0, oct.-dec. 1 942, p.490-506);
1 4. România literară. Săptămânal de literatură şi artă editat de
Uniunea Scriitorilor din România. Bucureşti (I O oct. 1 968 84
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continuă). (G. G. Ursu. Dan Simonescu
75 [de ani de la
naştere], X, 50, 1 5 dec. 1 977, p.9). [P.III. 34.425];
Săptămâna culturală a Capitalei. Buc. (2 dec. 1 962-dec. 1 989).
Red. şef: Eugen Barbu (G. G. Ursu. Liman scânteietor [Luceafăr
al conştiinţei româneşti], 468, 24 nov. 1 979, p. 4). [P.III. 3 3. 1 1 2] ;
Scrisul nostru. Revistă literară. Bârlad, lunar (ian. 1 929-sept.-oct.
1 93 1 ), sub conducerea lui G. Tutoveanu. (G. G. Ursu. Tu.
Versuri, I, 3 martie, 1 927, p. 7). [P. II. 9240] ;
Şcoala bârlădeană. Editor Sindicatul Învăţământ Bârlad. (G. G.
Ursu. Amintiri despre G. Tutoveanu şi alţi scriitori bârlădeni, 4,
dec. 1 972, p.2 1 -3 1 );
Tomis. Revistă lunară. Constanţa, lunar (iulie 1 966-continuă) (G.
G. Ursu. Eminescu şi Ovidiu, VIII, 1 8, 25 sept. 1 973, p.5). [P.III.
33.976];
Vocea Tutovei. Bârlad. (G. G. Ursu. Zoe Tutoveanu, poeta
'uberozelor, iulie 1 942).
-
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