
1950 - 2005

L a 1 noiembrie 2005,
Biblioteca Jude\ean`
„Antim Ivireanul” a
[mplinit doar 55 de ani,
de]i cea mai veche car-

te – rod al civiliza\iei Gutenberg –
cunoscut` la rom@ni, Liturghierul    lui
Macarie (1508), este foarte posibil s`
se fi tip`rit [n spa\iul v@lcean, la M`-
n`stirea Bistri\a.

Pe teritoriul V@lcii, primele c`r\i,
constituite [n biblioteci – adev`rate [n-
dreptare ]i ]coli de educa\ie pentru  cre-
din\a ortodox`, pentru cultivarea limbii
rom@ne ]i unitate na\ional` –  au ap`-
rut, de timpuriu, la m`n`stirile: Cozia,
Govora, Bistri\a, Hurezi, Dintr-un

Lemn ]i la Centrul Eparhial din
R@mnicu-V@lcea ([n 2003, Episcopia
R@mnicului a [mplinit o jum`tate de
mileniu).

La mijlocul veacului al XIX-lea,
[ncep s` func\ioneze ]i primele biblio-
teci publice, destinate celor mai diferite
categorii de cititori. {n urm` cu 138 de
ani, la Bene]ti, [n satul lui Petrache
Poenaru – inventatorul stiloului („tocu-
lui port`re\”) ]i ctitor al [nv`\`m@n-
tului rom@nesc – a luat fiin\` prima bi-
bliotec` public` atestat` [n V@lcea.

Au urmat numeroase alte biblioteci
populare, biblioteci publice private, bi-
blioteci ]colare,  [n sate ]i la ora].

La 1 noiembrie 1950, s-a [nfiin\at
Biblioteca Central` Regional` V@lcea,
ca for coordonator al bibliotecilor pu-

blice locale ]i cea mai important` co-
lec\ie de carte ]i periodice din aceast`
zon`. Bibliotecar-]ef (primul director) –
fondatorul – era prof. Eugen Cior`scu,
care a condus biblioteca p@n` la [n-
ceputul anului 1968; sediul ini\ial a fost
[n localul Parchetului R@mnicu-V@lcea. 

La 1 iulie 1952, institu\ia []i schim-
b` denumirea [n Biblioteca Central`
Raional` R@mnicu-V@lcea. La 1 februa-
rie 1968, institu\ia este transformat` [n
Biblioteca Municipal` R@mnicu-V@l-
cea, urm@nd ca, abia [n 4 martie 1974,
s` devin` Biblioteca Jude\ean` V@lcea.
{ncep@nd cu data de 8 noiembrie 1991,
Bibliotecii Jude\ene V@lcea i se atribuie
numele de „Antim Ivireanul”, nume pe
care-l poart` ]i ast`zi. 

- continuare [n pagina 3 -

V`rst[ matur[ pentru Bibliotec[,
via\[ matusalemic[ pentru Cartea V`lcean[

Coperta 1 a revistei „Jubileu”
(nr.2/2005), editat` la s`rb`torirea

celor 55 de ani ai Bibliotecii Jude\ene
„Antim  Ivireanul” V@lcea (1.11.2005) „Liturghier”, R@mnic, 1747, Colec\ia Bibliotecii Episcopiei R@mnicului

Editor: Biblioteca Jude\ean` „AAnnttiimm  IIvviirreeaannuull””  V@lcea Anul III, nr. 6, iulie-decembrie 2005



pag. 2                       Casa C[r\ii v`lcene, nr. 6, iulie-decembrie 2005 

„Casa C[r\ii vâlcene”
E d i t o r: Biblioteca Jude\ean` „Antim  Ivireanul” Vâlcea,

director,  prof. Dumitru Laz`r

***

Publica\ia apare sub egida Consiliului Jude\ean V@lcea,

pre]edinte, ec. Dumitru Bu]e

Colegiul de redac]ie: Dumitru Laz\r, Marin Bulugea, Valentin Smedescu
Concep]ie grafic\ [i tehnoredactare: Valentin Smedescu

• Prof. univ. dr. doc. Titu Georgescu a donat Bibliotecii

Jude\ene V@lcea c`r\ile adunate [ntr-o via\`---------- p. 4

• La fa\a locului, fa\`-n fa\` cu Basarab cel Mare,

Prof. univ. Alexandru St`nescu (Cluj)-------------- p. 5

• Basmul popular rom@nesc - o proz` focalizat` pe for-

marea de caracter, Prof. Doina Alexandrescu---- p. 6

• R@mnicul, ora] de re]edin\` domneasc`,

Mihail Gherghina------------------------------------ p. 7

• Organizarea cancelariei domne]ti [n vremea lui Mircea

cel B`tr@n, Corneliu Tama]------------------------ p.10

• Restituiri/  Chipuri ]i popasuri v@lcene [n opera lui Gala Ga-

laction, Doru C p̀̀ taru-------------------------------------- p. 12

• {nsu]irea Jertfei de Sine, Leon Dur`----------- p. 13

• Poezia mea este biografia mea, Valentin Dolfi p. 14 

• Medita\ii mozartiene, Vasile C@rstea----------- p. 15

• C`r\i din biblioteca unui dramaturg v@lcean uitat,

George Achim--------------------------------------- p. 16

• Amintiri din mileniul III/ Prigoana, 

Ion T`lmaciu----------------------------------------- p. 17

• Poeme, Florentin Smarandache (SUA)-------- p. 18

• Antim Ivireanul [n cultura rom@neasc`/ bibliografie la

cerere, Constantin M`lina] (Oradea)----------- p. 21

• Folclor contemporan, Oni\a Hon\o]------------ p. 23

• Satele comunei C@ineni-V@lcea, la „v@rste” rotunde,

Marian P`tra]cu------------------------------------- p. 24

• Literatura [n societatea rom@neasc` de dup` ’90,

George Mirea--------------------------------------- p. 26

• Tradi\ii populare/ Ora\ii de nunt̀  („col̀ cerii”) din satul Rugetu

(Sl̀ tioara-V@lcea)-------------------------------------- p. 30

• Dincolo de limite (un interviu imaginar cu omul Felix

Sima), Ion T`lmaciu-------------------------------- p. 33

• {n 1977, Pamfil }eicaru a fost [n Rom@nia, 

Nicolae Spori]---------------------------------------- p. 34

• Monografie a Cerni]oarei v@lcene, 

Costea Marinoiu------------------------------------ p. 35

• Trec`torile, Mihai Spori]------------------------- p. 36

• Foi]orul de foc al R@mnicului,

Mihail Gherghina----------------------------------- p. 38

• Vasile Andronache, poetul uitat,

Ilie F@rtat--------------------------------------------- p. 39

• Lovi]tea [ntre trecut ]i viitor, Mihai Spori]------- p. 40

• Sub mesteceni, mama pl@ngea...,

George Voica----------------------------------------- p. 42

• Stendhal, energia virtu\ii, Titus V@jeu---------  p. 45

• Moartea lui Vintil` Br`tianu, Felix Sima-------- p. 46

• Contribu\ii la circula\ia c`r\ii iviriene [n Bihor, 

Constantin M`lina]---------------------------------- p. 53

• Biserica Ciunget, Maria Budeanu-------------- p. 58

• Cafeneaua cultural` „Monitorul”, expresie a societ`\ii

civile r@mnicene, Mircea Monu------------------ p. 59

• Biserica din Coasta Benghii, Nicolae Moga---- p. 57

• 2006 - Anul „Decebal”, Dumitru Laz`r------ p. 677
7
7

7
7

7
7
7

7
7

7

7
7

7

7

7

7

7

7
7

7
7

7

7
7
7
7

7

7

7

7

7

Cuprins:

Adresa redac\iei: Biblioteca Jude\ean  ̀„Antim Ivireanul” V@lcea, str. Carol I nr. 26, 

R@mnicu-V@lcea, cod 240591, tel./fax: 0250/739221 - int. 135, valismed@yahoo.com, ISSN: 1583-8714



pag. 3 Casa C[r\ii v`lcene, nr. 6, iulie-decembrie 2005 

Dup` Eugen Cior`scu, a preluat conducerea Bibliotecii
Ioan Popa (la 1 martie 1966), urmat de Gavril` Popa (1 sep-
tembrie 1970), apoi de Ion St. Laz`r (la 15 septembrie 1975),
p@n` la 1 noiembrie 1983, c@nd vine la conducerea bibliotecii
Maria Tureac, succedat` de Marian Creang` (1 septembrie
1990 – 29 decembrie 1997). Dup` o scurt` perioad` de interi-
mat, asigurat` de Constantin Neam\u, destinele Bibliotecii au
fost preluate, [ntr-un moment de profunde transform`ri ([nce-
p@nd cu crearea ]i asigurarea condi\iilor de dezvoltare prin a-
menajarea ]i darea [n folosin\` a unui sediu provizoriu, asigu-
rarea resurselor umane, modernizare, automatizare, p@n` la
construirea unui edificiu propriu), de Dumitru Laz`r (din 17
martie 1998 ]i [n prezent).

De la [nfiin\are, Biblioteca a func\ionat [n diferite loca\ii,
[n cea mai bun` parte, dezmembrat, cu sec\ii dispersate [n
diferite spa\ii, obligat` prea des s`-]i schimbe locul, av@nd
soarta "chiria]ului gr`bit" p@n` [n 2004, c@nd s-a mutat
definitiv [n cas` nou` proprie – adev`rat` "catedral` a c`r\ii"
cum a fost numit` de prea de]ii vizitatori din \ar` ]i din str`i-
n`tate (aprobarea investi\iei ]i [nceperea lucr`rilor s-au f`cut
la jum`tatea anului 2000).

La ceas aniversar, Biblioteca este institu\ia de cultur` cea
mai reprezentativ` a jude\ului, frecventat` de peste 20.000 de
utilizatori [nscri]i, av@nd un fond de peste 410.000 de unit`\i
de Bibliotec`, reprezent@nd toate domeniile cunoa]terii ]i ar-
tei, puse la dispozi\ia publicului de toate v@rstele ]i categori-
ile socio-profesionale, prin cele nou` sec\ii ("Sala de lec-
tur`", "Periodice ]i legisla\ie", "Audiovizuale", "Carte [n
limbi str`ine", "Fond tradi\ional documentar ]i de patrimo-
niu", "{mprumut pentru adul\i",  "{mprumut pentru copii",
"Centrul de Informare Comunitar`", "Biblioteca de etnolo-
gie «Mihai Pop»") ]i trei filiale ("Ostroveni", "Traian" ]i
"Goranu"). Num`rul personalului de specialitate ]i de [ngri-
jire a crescut de la 3, [n 1955, la 61, [n prezent. 

La s`rb`toarea celor 55 de ani de existen\`, au participat
al`turi de v@lceni (public larg, oficialit`\i ]i personalit`\i: P.S.

Gherasim – episcopul R@mnicului, Mircia Gut`u – primarul
R@mnicului, prof. univ. dr. Alexandru Popescu-Mih`e]ti –
prorectorul Universit`\ii "Spiru Haret" R@mnicu-V@lcea, oa-
meni de cultur` etc. ) ]i personalit`\i din \ar`: Acad. Gabriel
}trempel – directorul general al Bibliotecii Academiei Rom@-
ne, Alexandru Mironov, Pre]edintele Clubului UNESCO
pentru Rom@nia, Victoria Stoian –  consilier [n Ministerul
Culturii ]i Cultelor , Ion-Dan Erceanu – directorul general al
Bibliotecii Na\ionale a Rom@niei, Emil Vasilescu, redactorul-
]ef al revistei "Biblioteca", prof. dr. Nicolae Boaru – direc-
torul Bibliotecii Jude\ene "Nicolae Iorga" Prahova, Eugen
Iordache –  directorul Bibliotecii Jude\ene "V.A. Urechia"
Gala\i, prof. dr. Paul Matiu, directorul Bibliotecii Jude\ene

"Ion Minulescu" Olt,
Dan Marinescu – direc-
torul Institutului de Me-
morie Electronic` Bucu-
re]ti, scriitorii: Radu
C@rneci ]i Gheorghe Za-
rafu – epigramist, pre]e-
dintele sec\iei pentru Co-
pii ]i Tineret a Uniunii
Scriitorilor din Rom@nia,
Nicolae Hilohi –  artist
plastic ].a.

Au fost al`turi de noi,
cu mesaje de felicitare,
pre]edintele – domnul
Dumitru Bu]e –  ]i vice-
pre]edintele Consiliului
Jude\ean V@lcea – Ion
C@lea –,  prof. dr. Gheor-
ghe Deaconu, prof. Du-
mitru Andronie – direc-
torul Direc\iei Jude\ene a
Arhivelor Na\ionale V@l-
cea, prof. drd. Florin
Epure – directorul Direc-
\iei pentru Cultur`, Culte
]i Patrimoniul Cultural

Na\ional V@lcea,  prof. univ. dr Dan Horia Mazilu, Universi-
tatea Bucure]ti –  membru corespondent al Academiei, prof.
univ. dr. Mircea Regneal` – director general al B.C.U. Bucu-
re]ti, pre]edintele Federa\iei Asocia\iilor Bibliotecilor din Ro-
m@nia, prof. Doina Popa – pre]edinte ANBBPR, directorul
Bibliotecii Jude\ene "Octavian Goga" Cluj, prof. dr. George
Anca –  scriitor, directorul general al Bibliotecii Pedagogice
Na\ionale "I.C. Petrescu" Bucure]ti , conf. univ. dr. Constan-
tin M`lina], directorul Bibliotecii Jude\ene "Gh. }incai" Bi-
hor, scriitorul Paul-Eugen Banciu – directorul Bibliotecii Ju-
de\ene Timi], Elena Leonte – directorul Bibliotecii Jude\ene
"Gh. Asachi" Ia]i, Rodica Dr`ghici – directorul Bibliotecii
Jude\ene "Panait Istrati" Br`ila, Ion-Onuc Neme] -  direc-
torul Bibliotecii Jude\ene "Astra" Sibiu, prof. dr. Octavian
Sachelarie, directorul Bibliotecii Jude\ene "Dinicu Golescu"
Arge], conf. univ. dr. Victor Petrescu, directorul Bibliotecii
Jude\ene "Ion Heliade R`dulescu " D@mbovi\a, Constantin
Poenaru, dr.  Dan B`d`r` – cercet`tor B.C.U. Bucure]ti, Doru
C`p`taru – redactor la revistele "Rom@nia turistic`" ]i
"IDEA".

- continuare [n pagina 14 - 

Prof.  DUMITRU LAZ~R
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Stimate  Domnule  Director,
La deschiderea Bibliotecii „An-

tim Ivireanul”, catedral` a c`r\ii, [-
n`l\at` pe str`veche vatr` rom@-
neasc`,

vin cu cele mai calde sim\`minte
de recuno]tin\` pentru cititorii a-
cestui l`ca] de p`strare ]i ilumina-
re, prin slova tiparului, a valorilor
min\ii ]i sufletului omenesc,

a]ez rug`mintea de a ad`uga te-
zaurului Bibliotecii v@lcene cartea
de istorie str@ns` de profesorul Titu
Georgescu, [n peste o jum`tate de
veac, pentru slujirea ]colii univer-
sitare ]i a cercet`rii ]tiin\ifice.

Cele peste 3.000 de lucr`ri se
cuprind [n arii ale istoriei poporu-
lui rom@n, istoriei universale, isto-
riei culturii, istoriei locale, ale lite-
raturii rom@ne, literaturii universa-
le, [n colec\ii, periodice, documente
editate, albume ]i varia, culegeri de
studii, teze de doctorat, de grad di-
dactic, pres` ].a.

La buna dispozi\ie a bibliotecii
ce o conduce\i se afl` gama de lu-
cr`ri predominant istorice cu care
m` al`tur activit`\ilor de [ntregire
a fondului de valori ale bibliotecii.

Am convingerea, domnule direc-
tor Laz`r, c` ]i astfel Biblioteca
„Antim Ivireanul” va cuprinde do-
na\ia spre a folosi profesorilor, stu-
den\ilor, elevilor, cercet`torilor,
cititorului, [n general iubitor de
carte. 

Prof. univ dr. doc. Titu Georgescu a l\sat prin
testament Bibliotecii Jude]ene „Antim Ivireanul”

V=lcea c\r]ile adunate `ntreaga via]\
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Iat`-ne, M`ria Ta!...
La Posada, la Pripoare,
{ndr`znim a ne-ar`ta
{n fa\a M`riei Tale,
Doritori de-a asculta
{n\eleapta-\i cuv@ntare.

Te vedem, nu-n monument,
Ci prin el, cum vii din cer
}i din sacrul testament
De erou, acum ne ceri
}i ne-ntrebi: noi ce-am f`cut
S`-nfloreasc-acel trecut,
C@nd ne-ai dat, prin jertf` mare
|ar` f`r` at@rnare,
Brazd`-n care avea s` creasc`
Prima |ar` Rom@neasc`
Suveran` pe mo]ie 
Viitoarea Rom@nie.

Da!... V` mul\umesc, c` azi,
{n aceast` s`rb`toare,
L@ng` mii de fagi ]i brazi
{ntre mun\i de st@nc` tare,
Unde-]i face vad B`ia]ul
}i i-am fost lui Robert na]ul,
Jertfa noastr-a dat izvoare Rom@niei
viitoare.
Mai t@rziu, un alt st`p@n,
Domnul Mircea cel B`tr@n,
I-a sporit ogoarele
I-a-nt`rit hotarele
Gloria de la Rovine
(}i-a lui }tefan cel Mare)

{nsemna eliberare,
Dar ]i-un zid de ap`rare
Pentru \`rile cre]tine,
}i-apoi, marele Mihai,
Reunind pe-al Daciei plai,
Ca-ntr-un sf@nt buchet de flori,
Toate cele trei surori
(Precum cere idealul):
Vechea |ar` Rom@neasc`
Cu Moldova ]i Ardealul.
Mai departe, tot mai greu,
Dar am biruit mereu,
Av@nd sceptru- c`l`uza 
Tudor, Iancu ]i-apoi Cuza,
P@n' la s`rb`toarea-n care
{n istorie, reapare Dacia,
Rom@nia Mare;
C@nd sporind istoriei salba
Prin coroana de la Alba
Avem |ara re-ntregit`,
Nu prin cotropiri m`rit`,
Ci prin dreapt` rea]ezare
A str`vechilor hotare.
Deci, ce noi am mo]tenit,
De la Decebal, ca \ar`,
Am p`strat ]i-am ctitorit-o
}i a]a v-am d`ruit-o:
|ar`-ntreag`, legendar`,
Cu prestigiu ]i renume
{n Europa ]i [n lume.

*
De  aceea, chiar de-s mort,
Eu tr`iesc ]i cer raport:
Vreau s` ]tiu care-i pricina,
Cine-i demonul tr`d`rii,
De lipsesc din trupul |`rii
Basarabia, Bucovina?!
}i-nn  prezent, tu, Rom@nie,
Binele cum vrei s`-\i vie
C@nd [n s@nu-\i ai mafie
}i numai mimezi c` lup\i
S` te cur`\i de corup\i?
Ce-ii  cu  ho\ii, infractorii - 
De se fur` ]i c`ciula? 
Unde sunt judec`torii
De pe vremea lui Dracula?
C@\i copii umbl` descul\i?
Unde-i p@inea celor mul\i?
C@nd chiar ei, care fac p@ine,
O duc greu, de azi pe m@ine?
Cum  de  to\i t@lharii scap`
}i nu-i nimeni tras [n \eap`?
Cum de-nstr`ina\i mafiei
Patrimoniul Rom@niei?
Cum v`-mpotrivi\i nevoii?

Cum v` pream`ri\i eroii?
Chiar aici, c` m-a\i chemat
S` cinsti\i evenimentul
Biruin\ei ce-am purtat
La Posada, ne-nfricat...
Unde  este  monumentul
Ce urma a fi-n`l\at?
Cum  asigura\i, [n fapte,
Strategii de anvergur`
Pentru ]coal` ]i cultur`,
Pentru cult ]i s`n`tate?
(}i mai zice,-n continuare,
Domnul Basarab cel Mare):

Fra\ilor, v-am amintit
Ce-a\i uitat ]i ce-a\i gre]it.
{ncheia-voi, evident,

C-un sever avertisment:
V` mai dau r`gaz, nu mare,
Cel mult p@n' la integrare  - 
(Cam un an ]i jum`tate)
S` le corecta\i pe toate...
Dac` nu, m`-ntorc cu |epe]
}i-mpreun` vom repune
|ara-n rosturile bune.
12.11.05,
Posada-Pripoare,

Prof. univ. Alexandru
ST~NESCU

([n fotografie, autorul recit@nd ver-
surile de mai sus, [n fa\a cons`tenilor
s`i din  |ara Lovi]tei)

Mesajul  meu  nu  este  con-
ferin\`,  eseu,  comunicare  sau
vreun  studiu,  ci  pur  ]i  simplu:  cu-
get  ]i  credin\`,  aduse-nn  pragul
acestui  nou  preludiu.

Sunt  fericit  c`  pot  elogia
aceast`  s`rb`toare  ]i  pe  cei  care
trudesc  ]i  ]tiu  omagia  aceste  lo-
vi]tene  epopei.

Doresc,  pe  fruntea  lor,  s-aa]ez
emblema  ce-]]i  soarbe  str`lucirea
din  trecut  ]i  ast`zi  aure]te  \`rii
stema,  cu  razele  de-aatunci,  de  la-
nceput.

Alexandru ST~NESCU,
R@mnicu-V@lcea

11.11.2005

La Simpozionul
„Posada - 2005”

La fa]a locului,
fa]\-n fa]\ cu Basarab cel Mare
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Basmul  popular rom@nesc este o oper` de art` comple-
t` ]i complex`, ce nu sf@r]e]te a uimi prin bog`\ia semnifi-
ca\iilor, prin multitudinea de unghiuri de abordare [n inter-
pretare ]i a posibilit`\ilor de analiz` interdisciplinar`.

Ca eveniment de limbaj autonom, constituit pe funda-
lul unei con]tiin\e colective, basmul  popular rom@nesc es-
te o proz` antiintrospectiv`, cu focalizare pe formarea u-
nui comportament uman de adaptare creativ`, [ntr-un sis-
tem social pu\in permisiv, [n care realizarea individual`,
ca form` de libertate, nu este un scop [n  sine, indiferent
de locul pe care eroul [l ocup` [n ierarhia social`, ci o con-
di\ie a reu]itei colective.

Oper@nd cu categorii etice esen\iale: bine, adev`r ]i
frumos, basmul popular rom@nesc []i propune s` rezolve
problema devenirii personale. El creeaz`, astfel, un model
de biografie, [n care, p`str@nd din copil`rie doar elemente
semnificative: indicii  asupra originii, daruri speciale ale
ursitoarelor, blesteme ce aduc suferin\a asupra familiei,
accentul cade pe c`utare ]i implinirea destinului eroului ca
adult. Mai precis, este momentul, c@nd fiul sau fiica se
desprinde de familie ]i iese [n [nt@mpinarea sor\ii.

V`zut` ca necesitate ]i factor de progres, libertatea de
c`utare ]i [mplinire a destinului se realizeaz` sub form` de
reac\ie la stimuli tipiza\i, meni\i a-l ajuta pe erou s` deose-
beasc` binele de r`u.T@n`rul sau t@n`ra deveni\i nubili,
pornesc [ntr-o c`l`torie [n care primejdia necunoscutului
se reg`se]te disimulat` la nivelul caracterului uman. C`l`-
toria este astfel ucenicie de cunoa]tere  a celuilalt, dar ]i a
sinelui, ucenicie [n care toate [nv`\`mintele primite [n fa-
milie sunt probate ]i r`scump`rate, ca un talisman pre\ios,
o cheie universal` de acces la identitatea personal`. Eroii
trebuie s` [nfrunte l`comia, necinstea, trufia ]i viclenia,
v`zute ca elemente perturbatoare ale respectului, pe care
orice fiin\` omeneasc` [l datoreaz` oric`rei forme de via\`.
De remarcat faptul c` mul\i eroi, [n situa\ie limit`,  [n\eleg
glasul p`s`rilor, animalelor ]i plantelor. Ei caut` ]i g`sesc
iarba fiarelor pentru a deschide por\i ]i a birui  pe cei r`i,
[ntr-o conspira\ie universal` a binelui.

Destinul eroului, acela de [ntemeietor de familie ]i con-
tinuator de neam, [ncepe ]i sf@r]e]te cu ascultarea datorat`
p`rin\ilor ]i se des`v@r]e]te prin c`s`torie ]i procreere.

{n basmul rom@nesc nimic nu este adev`rat, frumos ]i
durabil dac` nu are binecuv@ntarea  p`rinteasc`. A da as-
cultare p`rin\ilor nu [nseamn` obedien\` resemnat`, nici
depersonalizare, ci o stare de disciplin` interioar`, de
a]teptare, cunoa]tere ]i [n\elegere superioar` a rosturilor
lumii, singura care s` permit` o devenire armonioas` cu
sinele, cu ceilal\i, cu Dumnezeu. Ata]amentul fa\` de divi-
nitate, a c`rei protec\ie este invocat` constant, este demon-
strat prin post ]i rug`ciune dar, mai ales, printr-o atitudine
nobil` de non-violen\`, ce aminte]te de istoria ciobanului
din Miori\a. Exist` [n basmul popular rom@nesc, de altfel
ca [n mai toate basmele lumii, un aspect ce merit` a fi
men\ionat: eroului, care a probat existen\a unor calit`\i
morale superioare, nu i se refuz` ascensiunea [n ierarhia
social` prin cas`toria cu fata [mp`ratului ]i invers, fetei

celei cumin\i, harnice ]i iste\e i se permite s` devin` so\ia
prin\ului.Se creeaz` astfel un model de comportament prin
recompens`.Virtu\ile supreme merit` recompense pe m`-
sur`.

{n basmul popular  rom@nesc vor fi, r@nd pe r@nd, proba-
te ]i corectate respectul datorat familiei, curajul moderat,
dar constant, cump`tarea ]i modestia, credin\a [n puterea
binelui ]i [n biruin\a celui ce lupt` curat pentru o cauz`
dreapt`. Nu exist` efuziuni sentimentale, erotism sau ex-
ces de calitate, at@ta timp c@t func\ioneaz` [nfr@narea ]i
pudoarea. Orice element, fiin\` sau lucru, prin exces de
calitate, sau exces de viciu, iese din matca firescului ]i
provoac` un dezechilibru perturbator. O familie [ntreg`
poate deveni astfel  purt`toare de blestem. Ordinea ]i ar-
monia nu se pot reinstala dec@t prin suferin\`. Ea nu este
scop, ci mijloc. Modelul de ini\iere propus de basmele
noastre are [n vedere interdependen\a organic` dintre bine
]i r`u, frumos ]i ur@t, bogat ]i s`rac, adev`r ]i pl`smuire,
[nfr@ngere ]i biruin\`, bucurie ]i durere. Curajul se probea-
z` prin fapte. A f`ptui [nseamn` a cuteza, a cerceta, a gre]i,
a jertfi, a birui, dar ]i a ierta. Basmul nostru propune un
sistem de educare [n care sunt condamnate faptele, nu
f`ptuitorii. Astfel, sunt condamnate furtul merelor de aur,
al soarelui ]i al lunii, al fetelor de [mp`rat, tr@nd`via ]i
l`comia, minciuna. Ru]inea ]i poc`in\a sunt, [n general,
evenimente publice, iar iertarea, din ]i pentru iubirea pri-
menitoare ]i [ntregitoare, este singura solu\ie, care permite
ca totul s` se reconstituie [n armonia primordial`, aceea a
unui perpetuu [nceput, f`r` de care nimic nu are sens. Tot
ceea ce perturb` ordinea fireasc` a lucrurilor este astfel
destinat pieirii. Elementul malefic: zmei, vr`jitoare, draci
]i zgrip\uroaice, este proiectat [n zona fic\iunii, undeva
„pe t`r@mul cel`lalt”. F`r` a fi straniu sau miraculos, r`ul
este doar fantastic. 

Prof. Doina ALEXANDRESCU

- continuare [n pagina 55 - 

Basmul popular rom=nesc - o proz\ focalizat\
pe formarea de caracter
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O
ra]ul R@mnicu-V@lcea nu poate fi
considerat printre cele mai vechi
din \ara noastr`, dar se poate num`-
ra printre cele care au o popularitate
local` atestat` de opt milenii. Con-

firmat` de izvoarele antice, dar mai ales de descoperiri-
le arheologice, zona R@mnicului se prezint` ca o a]eza-
re multimilenar`, caracterizat` printr-o locuire perma-
nent`, favorizat` de condi\ii natural geografice prielni-
ce: dealuri nu prea [nalte acoperite de p`duri, dar ]i lo-
curi cultivate, care au permis comunit`\ilor omene]ti o
continuitate ne[ntrerupt`.

Cella Delavrancea, [n Mozaic  [n  timp scria:
„R@mnicul este organul biologic al nordului olte-

nesc, inima de la care pornesc arterele ce duc la dife-
ritele localit`\i pre\uite at@t prin frumuse\ea prive-
li]tilor, c@t ]i pentru izvoarele de t`m`duire”

Perioada t@rzie a neoliticului (Cultura S`lcu\a) este
documentat` prin cercet`rile ]i descoperirile arheologi-
ce de la Cet`\uia. {n mileniul al II-lea [.H. c@nd au loc
ample transform`ri [n [ntreaga Europ`, purt`torii Cul-
turii Co\ofeni ocup` dealurile din preajma ora]ului:
Cet`\uia, Troianu ]i C`z`ne]ti. O dat` cu constituirea
primelor comunit`\i ale tracilor timpurii, vatra ora]ului
cu [mprejurimile devine mai dens locuit`. Culturile
Glina, Verbicioaia, precum ]i cele din Prima epoc` a
Fierului sunt depistate la: Cet`\uia, Capela, Zona „1
Mai” Petri]or, Ostroveni, Troian, R@ureni, Cop`celu ]i
C`z`ne]ti.

{n Epoca geto-dacic`, [n zona ora]ului a existat un
puternic ]i important centru monetar. O dat` cu cuceri-
rea Daciei de c`tre romani, la Stolniceni se ridic` un
centru care prime]te numele de Buridava. Aici au venit
deta]amente din legiuni romane ]i cohorte auxiliare.
Locul taberei romane se nume]te p@n` azi Troianu,
toponim ce aminte]te numele lui Traian, prezent [n a-
ceste locuri.

Toate izvoarele istorice, scrise de renumi\i istorici,
urmele arheologice, confirm` trecerea legiunilor roma-
ne prin R@mnic, dovad` este vestitul Drum roman,
consemnat cadastral [n Tabula Peutingerian`, harta tu-
turor marilor drumuri ale vastului Imperiu roman.

Pe raza ora]ului a fost identificat vechiul drum
roman, [n Sud, [n dreptul Str`zii Voievodului Mihai, cu
ocazia unor s`p`turi f`cute la aproximativ 1,20-1,50 m
ad@ncime, de c`tre arhitectul M. Busuioc, ]i [n 1910, [n
partea de Nord, la circa 4,50 m ad@ncime, cu ocazia
s`p`turilor pentru funda\ia Liceului Alexandru Laho-
vari.

Drumul roman - de mare importan\` strategic` mai
t@rziu - Via Carolina, va deveni o arter` de mare im-

portan\` comercial` de-a lungul Oltului spre Nord, le-
g@nd Ardealul de Oltenia.

Secolul al XIII-lea se leag`, de zona ora]ului de pe
cursul mijlociu al Oltului, de Diploma Ioani\ilor, din
1247, dat` de regele Bella al IV-lea al Ungariei, [n care
se pomene]te de Cnezatul lui Farca], care, cu sigu-
ran\`, nu este dec@t numele V@lcii. (din D.R.H., B.I.,
p.p.3-11).

La R@mnic, [n sec. al XIII-lea, s-au stabilit mul\i
meseria]i ]i negustori veni\i din Transilvania pe marele
drum comercial de pe Valea Oltului.

Legendele a]ez`rii R@mnicului pe aceste locuri s-au
p`strat de la o genera\ie la alta, men\in@nd treaz dorul
de libertate.

„Demult de tot - zice legenda - aicea era o cetate
unde st`p@nea Olea [mp`ratul t`tarilor. Iar dincolo
st`p@nea Negru-Vod` [n Cet`\uie. Olea \inea s` a]eze
R@mnicul de partea lui, iar Negru-Vod`, dincolo, unde
se afl` ast`zi. De la ceart` s-au apucat la b`taie ]i a
biruit Negru-Vod` pe Olea ]i de atunci a r`mas
R@mnicul dincolo”. Legendele acestea au un fond str`-
vechi, legat de vremuri care au urme ad@nci [n sufletul
poporului, ca s` devin` legende.

B
asarab I, cel care unific` voievo-
datele din dreapta ]i din st@nga Oltu-
lui - cel despre care legenda ne spu-
ne c` a dus luptele de pe malurile
Oltului, cu Olea, pentru [ntemeierea

R@mnicului - este c@ntat [n numeroase crea\ii folclori-
ce:

„Olea face oale
Basarab i le sparge
Olea oale-a f`cut
Basarab i le-a spart
Olea oale o mai face
Basarab i le-o sparge”
Cine trece prin R@mnic, poate admira vechile mo-

numente istorice ]i de art` religioas`.
„Crucea mi]eilor” - cruce de hotar din secolul al

VI-lea, av@nd s`pat pe una din fe\e textul unui docu-
ment din 25 iunie 1850. {n prezent, ea se afl` [n fa\a
Bisericii Adormirea Maicii Domnului.

Biserica „Buna Vestire”, prima construit` de Mir-
cea Voievod, poate s` fie Mircea Ciobanul. Este rezidi-
t` din temelie [n 1747.

Despre Biserica Cet`\uia se crede c` a fost ridicat`
de un voievod din neamul Basarabilor, cam prin seco-
lul al XV-lea. Biserica actual` este ref`cut` [ntre 1677-
1680, [n timpul domniei lui }erban Cantacuzino
(1678-1688), de c`tre Mitropolitul Teodosie.

R@mnicul - 
ora] de re]edin\` domneasc`

4 septembrie 1389 - 4 septembrie 2005 

7
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R@mnicul, prin a]ezarea sa geografic`, la intersec\ia
importantelor c`i de comunica\ie, [n apropierea unui
vechi ]i important centru de exploatare a s`rii, a
cunoascut o puternic` dezvoltare, la care a contribuit ]i
u]urin\a extragerii aurului din nisipurile bogat [nc`r-
cate cu acest metal pre\ios, aduse de apele Oltului.

R@mnicul r`m@ne [nscris [n istoria Rom@niei pentru
trecutul s`u glorios, fiind considerat de  mul\i voievozi
ora] domnesc. Exempul detaliat, Mircea cel B`tr@n
(1386-1418), care, la 4 septembrie 1389, ridic` R@mni-
cul la rangul ora]elor domne]ti din |ara Rom@neasc`.
Cu siguran\`, [n acea perioad`, ora]ul ajunsese la o
mare prosperitate pentru c` domnitorul, afl@ndu-se la
R@mnic, scrie: „Aceast` scrisoare a fost f`cut` [n ora-
]ul domniei mele numit R@mnic”. Ora]ul nostru a de-
venit, [n acea vreme, al treilea ora] domnesc, dup` T@r-
govi]te ]i Curtea de Arge].

Este necesar s` amintim pe acei voievozi care au
[nt`rit ocine, case ]i locuri [n ora], pe cei care au ap`rat
interesele or`]enilor.

La 8 ianuarie 1392, Mircea cel B`tr@n d` M`n`sti-
rii Cozia „albin`ritul din jude\ul V@lcea”, de la aceast`
dat`, numele ora]ului fiind [nso\it de un deteminativ
V@lcea.

La 5 septembrie 1487, Vlad C`lug`ru (1482-1592)
scrie ]i el un act domnesc la R@mnic.

3 mai 1502, T@rgovi]te. Radu cel Mare [nt`re]te
M`n`stirii Govora „o moar` din ora]ul domniei mele
de la R@mnic”.

Radu cel Mare (1495-1508) [nfiin\eaz` la R@mnic,
[n 1504, „a doua Episcopie a |`rii Rom@ne]ti”, [n
locul celei vechi a Severinului, cu numele de Noua
Episcopie a R@mnicului, Noul Severin.

1506. Apari\ia Sfatului Or`]enesc cu jude\ ]i
p@rgari, care folosesc un sigiliu propriu. Sigiliul folosit
de jude\ ]i p@rgari este unul dintre cele mai vechi sigi-
lii or`]ene]ti din |ara Rom@neasc`. Scrisoarea pe care
se g`se]te era a „Jude\ului }tefan” din R@mnicu-
V@lcea.

2 ianuarie 1529. Radu de la Afuma\i (1522-1529)
este asasinat la R@mnic, [n Biserica Cet`\uia (foto).
Cronica consemneaz`: „C@nd au fost Radu [n ora] [n
R@mnic, iar boierii au ajuns pe Radu-Vod`, l-au legat

]i i-au t`iat capul ]i lui ]i fie-s`u, Vlad-Vod` ]i au perit
am@ndoi [n ora] R@mnic c@nd a fost cursul anilor
7037”.

26 decembrie 1557. „P`tra]cu cel bun (1554-
1557) este stabilit la R@mnic s`-]i [ngrijeasc` s`n`ta-
tea. Ora]ul este semnalat pentru prima dat` [n cronici
ca: loc de odihn`, lini]te ]i aer”.

1 septembrie 1565. Petru cel T@n`r (1559-1568)
[nt`re]te M`n`stirii Iezerul „...un vad de moar` [n ora-
]ul domniei R@mnic.”

8 ianuarie 1567, Bucure]ti. Petru cel T@n`r
[nt`re]te M`n`stirii Arhanghelu Mihai vatra m`n`stirii
„[ns` [n jos de Vl`de]ti la Galmele de l@ng` fagi p@n`
la Via lui Silea ]i de acolo dinspre «ora]ul domniei me-
le R@mnic»”.

5 iulie 1598, T@rgovi]te. Mihai Viteazul (1593-
1601) [nt`re]te M`n`stirii Cozia st`p@nirea asupra
„...de la Moara de postav pe uli\a cu \iganii p@n` la
mi]ei ]i cu Licura toat`”, „...din ora]ul domniei mele
de la R@mnic”.

11 august 1638. {ntr-unul din documentele lui
Matei Basarab (1632-1654) se g`se]te consemnat`
informa\ia: „Am fost la plimbare peste Olt [n ora]ul
domniei mele R@mnic.” {n anul 1643, domnitorul [nte-
meiaz` la R@mnic  „o moar` f`c`toare de h@rtie”,
prima de acest fel din |ara Rom@neasc`.

9 august 1850, R@mnicu-V@lcea. Barbu Dimitrie
}tirbei (1849-1856) d` opisul domnesc nr 1355, de
[nfiin\are a unei gr`dini publice la R@mnic pentru
„preumblarea ob]tii”.

Interesante sunt ]i aspectele mai pu\in cunoscute
din via\a acestei a]ez`ri. A]a, de exemplu, cine dore]te
s` ]tie ce popula\ie a avut R@mnicul din cele mai vechi
timpuri, poate afla urm`toarele:

sec. al XVI-lea - 2.000 locuitori (Istoria Medie a
Rom@niei, p. 308)

1742 - 7.290 locuitori (Monografia Ecleziastic` a
Jude\ului V@lcea, p. 11)

1800 - 6.000 locuitori (Vechea Monografie Sani-
tar` a Munteniei, p. 210)

1871 - 5.750 locuitori (Istoria R@mnicului, p. 155)
1899 - 7.312 locuitori (Marele Dic\ionar Geografic

al Rom@niei, vol. V, p. 246)
1912 - 13.500 locuitori (Jude\ul V@lcea, p.76)
1930 - 15.648 locuitori (Anuarul Statistic al

Rom@niei, 1934)
1937 - 15.973 locuitori (Enciclopedia Rom@niei,

vol. II, p. 658)
1943 - 15.917 locuitori (Biroul Popula\iei de la 30

noiembrie 1943)
1960 - 32.629 locuitori
1992 - 116.914 locuitori (din Statistica recens`min-

telor din anii resprectivi)
De asemenea, cine ar fi interesat s` cunoasc` c@te

ceva despre evolu\ia economic` a R@mnicului de-a
lungul vremii, ar afla c` [n ora] se exploata aurul din
nisipul de pe Valea Oltului, c` [n ora] existau multe
mori [nc` de la 1425.

7

Biserica Cet`\uia  -  imagine de epoc`



pag. 9 Casa C[r\ii v`lcene, nr. 6, iulie-decembrie 2005 
- urmare din pagina 8 - 

Secolul al XVIII-lea se caracterizeaz` prin cre]te-
rea produc\iei agricole, a produc\iei me]te]ug`re]ti,
cre]terea manufacturilor. {n secolul al XIX-lea, la
R@mnic se [nfiin\eaz` mai multe [ntreprinderi: „1878.
Moara Santinela”; „1886 - Moara Geltsch”; „1890 -
Atelier de fabricat ma]ini agricole”; „1885 - Fabrica
de cherestea”; „1896 - Fabrica de piel`rie”. Industria
R@mnicului [n anii 1914-1915 se prezenta cu o fabric`
de c`ciuli, un atelier mecanic pentru diverse repara\ii,
trei fabrici de cherestea, dou` mici fabrici de piel`rie ]i
opinci ]i trei t`b`c`rii (Situa\iunea  jud.  V@lcea  pe  anul
1915,  p.  9-110).

S` nu trecem u]or cu vederea partea de informa\ii
despre via\a cultural` a R@mnicului - transformarea lui
[ntr-un puternic centru cultural a fost o necesitate
istoric`. Eparhia R@mnicului Noul Severin [nfiin\eaz`
la R@mnic o ]coal` de gr`m`tici, c`reia [i va reveni sar-
cina preg`tirii cadrelor necesare scrisului ]i realc`tuirii
documentelor (30 septembrie 1517). {n anul 1797, la
R@mnic func\ionau doi dasc`li: unul pentru limba
rom@n` ]i un ipodidasc`l (dasc`l ajut`tor) pentru limba
greac`. Lui Constantin Br@ncoveanu ]i apropiatului
s`u sfetnic Antim Ivireanul, R@mnicul le datoreaz`
transformarea sa [n „Capitala tipografilor rom@ni”,
dup` cum remarca Nicolae Iorga.

La foarte multe evenimente importante pe care
R@mnicul le-a tr`it ]i pe care nu le putem enumera din
lips` de spa\iu, se mai poate aminti c`, [n perioada mo-
dern`, via\a R@mnicului a fost marcat` de numeroase
[nnoiri structurale, care au transformat treptat a]ezarea
medieval` [ntr-un ora] modern, de factur` european`,
prin [nscrierea sa [n re\eaua feroviar` na\ional` - „Dr`-
g`]ani-R@mnicul V@lcii, la 20.06.1887, [n lungime de
52,8 km”, precum ]i tronsonul de cale ferat` „R@mni-
cul V@lcii - Jiblea, la 11.11.1898, [n lungime de 16,2
km”. Ultima parte a c`ii ferate pe Valea Oltului, [ntre
Jiblea ]i R@ul Vadului, care va lega ]i pe aceast` cale
Oltenia de Ardeal intr` [n exploatare la „01.08 1901, [n
lungime de 41,1 km.” {n acest fel, s-a creat posibili-
tatea valorific`rii multor bog`\ii naturale din [mpre-
jurimile ora]ului, chiar ]i a multor alte produse reali-
zate de unele [ntreprinderi industriale din ora].

Am [ncercat s` prezint, foarte [n rezumat, c@teva
file de istorie din via\a multimilenar` a R@mnicului, ca-
re pot constitui un pre\ios document despre existen\a u-
man` a acestei a]ez`ri. Filele Istoriei R@mnicului fac
cinste C`r\ii de Aur a Rom@niei.

4 septembrie 2005
Mihail GHERGHINA

R@mnicu-V@lcea - Monumentul domnitorului
Barbu }tirbey - imagine de epoc`

R@mnicu-V@lcea - Palatul de Cultur`  - imagine de epoc`

R@mnicu-V@lcea - Uzina electric` ]i B`ile comunale  -
imagine de epoc`

Panoram` R@mnicu-V@lcea - imagine de epoc`Palatul Administrativ - imagine de epoc`
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Mare conduc`tor de o]ti ]i abil diplomat, Mircea cel
B`tr@n s-a dovedit a fi ]i un bun gospodar al \`rii, cance-
laria domneasc` [ntemeiat` pe concep\ia feudal` asupra
domniei avea menirea ca, pe linie administrativ`, s` asigu-
re executarea func\iilor domne]ti: fiscalitatea, justi-
\ia, ap`rarea autorit`\ilor statului ]i fiin\ei dom-
nului1.

Personalul cancelariei domne]ti, condus
de marele logof`t, provenea din speciali]ti
care ]tiau s` scrie ]i s` citeasc`, [n acela]i
timp, aveau cuno]tin\e ]i despre formula-
rea diplomatic` a actelor.

Marele logof`t, fiind membru al
Sfatului Domnesc, participa la ]edin\e
]i, apoi, d`dea dispozi\ii gr`m`ticilor
s` [ntocmeasc` actele, consemn@nd ho-
t`r@rile luate. Dezvoltarea economic`,
politic` ]i social` a \`rii duce la [nmul-
\irea personalului cancelariei domne]ti;
logof`tul a [nceput s` fie numit primul
logof`t, spre a se deosebi de subalternii
s`i. {n ceea ce prive]te modul de [ntoc-
mire a actelor, logof`tul dicta gr`m`ticu-
lui documentul, acesta, [ns`, era legat de
formularul de care nu se [ndep`rta. Aceste
formulare se repet` aproape [n mod stereotip,
din cele mai vechi documente cunoscute2.
Eliberarea documentelor [nsemna ]i validarea lor,
prin semn`tur` domneasc` ]i prin aplicarea sigiliului
voievodal, orice serviciu f`cut de c`tre domnie, prin
cancelaria sa, trebuia s` primeasc` o contravaloare [n bani,
contravaloare ce reprezenta un venit personal al celui ce
presta acel serviciu3.

|ara Rom@neasc` fiind a]ezat` la frontiera dintre cul-
tura latin` ]i cea slav`, cu influen\e de cultur` greac` ]i
turc`, [n\elegem necesitatea cancelariei domne]ti de a e-
mite acte [n aceste limbi. Limba slav` nu era limba ma-
tern` a clasei st`p@nitoare, ci o limb` cult`, o limb` litera-
r`, care se men\inea [n cancelaria domneasc` prin presti-
giul pe care i-l d`duse, la [nceput, biserica4. Paralel cu lim-
ba slav`, au fost folosite la scris, de]i [ntr-o m`sur` mai
restr@ns`, at@t pentru necesit`\i interne, c@t ]i externe, lim-
ba latin`5 ]i greaca6. Aceste limbi aveau un caracter inter-
na\ional ]i ele au [ng`duit contacte spirituale cu lumea eu-
ropean` a timpului.

Prezen\a otomanilor [n Europa ]i, mai ales, [naintarea
spre Dun`re au ridicat problema ap`r`rii independen\ei
|`rii Rom@ne]ti ]i, prin aceasta, Mircea cel B`tr@n a avut
o mare contribu\ie la ap`rarea civiliza\iei europene [mpo-
triva cotropirii de c`tre o]tile turce]ti. Numeroasele b`t`lii
cu armata otoman`, diferitele contacte [ntre reprezentan\ii
celor dou` \`ri, ne duc la concluzia c` [n cancelaria dom-
neasc` a existat, spre sf@r]itul domniei, ]i un gr`m`tic de
limb` turc`. Aceast` afirma\ie se bazeaz` pe faptul c` Mir-
cea trimite un sol la Musa, care se afla refugiat la curtea
unui emir de pe coastele Asiei Mici7. Solul trebuia s`
dovedeasc` [mputernicirea dat` de voievodul |`rii Rom@-
ne]ti, iar documentul nu putea fi dec@t unul scris [n limba
turc`, [nt`rit cu sigiliul mare al \`rii. Musa nu s-a aventurat

[ntr-o astfel de [ncercare dec@t atunci c@nd a fost deplin [n-
credin\at c` nu este o provocare a du]manilor s`i. Venirea
[n |ara Rom@neasc` a lui Musa a dus la tratative cu Mir-
cea cel B`tr@n8 [n vederea stabilirii ajutorului pentru nu-

mirea acestuia ca sultan. Deoarece nici una dintre
p`r\i nu cuno]tea limba celeilalte, discu\iile s-au

purtat prin t`lmaci, care pare s` fi fost solul
lui Mircea.

Solia oficial` trimis`, [n 1413, de Mir-
cea cel B`tr@n la sultanul Mohamed9, a
trebuit s` prezinte dovada acredit`rii ei,
care nu era dec@t un document [n limba
\`rii respective ]i care s-a emanat din
cancelaria |`rii Rom@ne]ti.

De asemenea, [n anul 1415, c@nd
Mircea s-a [nvoit s` pl`teasc` tribut
turcilor10, a fost nevoie de tratative.
Trebuie amintite ]i [ncerc`rile de trata-
tive f`cute de c`tre Mustafa11 cu ]eicul
Bedr el Din12. Avem dovezi c` ]i [n
cancelaria otoman`, Misangi-ba]a se o-
cupa de documente privind situa\ia |`rii

Rom@ne]ti13, ca ]i de descrierile campa-
niilor lui Baiazid I Fulgerul ]i lupta de la

Rovine, cu Mircea cel B`tr@n14.
Cancelaria lui Mircea cel B`tr@n apare ca

o organiza\ie laic`; at@t [n personalul superior,
c@t ]i [n cel de execu\ie, nu g`sim nici un preot

sau c`lug`r15.

Organizarea cancelariei domne]ti
[n vremea lui Mircea cel B`tr@n

1Tama], Corneliu, Cancelaria  [n  timpul  lui  Mircea  cel  B`tr@n, [n
„Historica” III/ 1973, Craiova, p.p. 111-120
2Bogdan, Ion, Scrieri  alese, Bucure]ti,1968, p. 223
3V@rtosu, Emil, Scrieri alese, Bucure]ti, 1968, p. 223;
4Bogdan, Ion, op. cit., p. 232  
5 Manolescu, Radu, Scrierea  latin`  [n  Moldova  ]i  |ara
Rom@neasc`,  [n  Evul  Mediu, [n „Revista Arhivelor”, nr. 2/ 1966 p. 67
6B@rs`nescu, }erban, Pagini  nescrise  din  istoria  culturii
rom@ne]ti (sec. X - XIV), Bucure]ti, 1971, p. 26
7C@ndea, Virgil; Giurescu C. Dinu; Mali\a Mircea, Pagini  din
trecutul  diploma\iei  rom@ne]ti, Bucure]ti, 1966, p. 71
8Chalcocondylas Laonicos, Expuneri  istorice, Ed. V. Grecu,
Bucure]ti, 1958, p. 114
9Ducas, Istoria  turco-bbizantin` (1341-1462), ed. critic` V. Grecu,
Bucure]ti, 1958, p. 132 
10Onciul, Dimitrie, Mircea  cel  B`tr@n, [n „Scrieri alese”, vol. II,
Bucure]ti, 1968, p. 253
11Bogdan, Ion, Un  hrisov  al  lui  Mircea  cel  B`tr@n, [n „Analele
Academiei Rom@ne, Mem. Ist. s. II, 26 (1903-1904), p.p. 114-115
12Istoria  lumii  [n  date, Bucure]ti, 1969, p. 135, sub red. Andrei
O\etea
13Este vorba de o scrisoare de cucerire (Fetchname), [n limba
persan`, din anul hegirei 818 (1414-1417), prin care sultanul
Mehmed I Celebi poveste]te unui timurid din Samarcand, lui
Sahrolch, expedi\ia ]i victoria la Dun`re, [mpotriva |`rii
Rom@ne]ti a lui Mircea cel B`tr@n; vezi ]i Mihail Gublogu,
Despre  materialele  arhivistice  otomane  din  Turcia  ]i  importan\a
lor  pentru  |`rile  Rom@ne, [n Revista Arhivelor, nr. 2/ 1966, p. 182
14Inalcic H., An  Ottoman  document  on  Baiazid  I  expedition  intre
Hungary  and  Wallachia, [n „Actes  du  X  Congrés  International
d’Etudes  Bizantines”, Istanbul, 1957, p. 220-221
15Panaitescu, P.P., Mircea  cel  B`tr@n, Casa }coalelor, 1944, p.
179
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Marii logofe\i, logofe\ii ]i scriitorii documentelor formau

un corp de slujba]i cunosc`tori ai obiceiurilor p`m@ntului ]i
ai formularului juridic, cu o func\ie cvasipermanent`, absolut
necesar` bunei func\ion`ri a Sfatului Domnesc16. Marii logo-
fe\i se recrutau, de obicei, de cele mai multe ori, dintre boierii
cu o bogat` ]i [ndelungat` experien\` [n treburile publice, ca-
re cuno]teau limbi str`ine, slava ]i latina, ]i formularul docu-
mentelor de cancelarie, unite cu cuno]tin\e speciale juridice.
Datorit` caracterului s`u tehnic, aceast` func\ie avea o mare
stabilitate, un dreg`tor put@nd sluji la mai mul\i domni17. {n
r@ndul logofe\ilor ajungeau ]i unii gr`m`tici, cu toate c` nu
f`ceau parte din marii feudali ai \`rii18. {n ceea ce prive]te
na\ionalitatea logofe\ilor din cancelaria lui
Mircea, se pare c` Filos are nume grecesc,
Aldea - nume rom@nesc, iar Baldovin nu
poate fi dec@t s@rb sau bulgar19.

Logof`tul se [ngrijea de bunul mers al
cancelariei supraveghind lucr`rile [ncredin-
\ate fiec`rui subaltern, purta r`spunderea
pentru [ntocmirea ]i scrierea actelor, [n
conformitate cu voin\a domnului ]i cu ho-
t`r@rea sfatului s`u de boieri, d@nd instruc-
\iunile ]i poruncile pentru transformarea a-
cestei hot`r@ri [n act20. {n afar` de gr`m`tici,
[n c@teva cazuri, marii demnitari au redac-
tat acte de o deosebit` importan\`. Baldovin
a scris, la 6 august 1413, privilegiul co-
mercial acordat bra]ovenilor, iar Mihail,
actul din 28 martie 1415, prin care domnul
acorda Coziei vama de la Genune21. El pri-
mea ]i expedia [ntreaga coresponden\` a
domnului, din \ar` ]i str`in`tate, p`stra si-
giliul mare domnesc, cu care valida actele
solemne. Din exercitarea atribu\iunilor
sale, marele logof`t ob\inea importante ve-
nituri, mai ales la redactarea hrisoavelor
domne]ti. Se pare c` o cot` parte a sumei
[ncasate de logof`t la redactarea hrisoavelor, depindea de
felul ]i m`rimea lor, de valoarea bunurilor cuprinse [n act, ca
]i [n alte cancelarii medievale. Ca o compensa\ie indirect`
pentru munca depus`, primeau tot felul de privilegii22.

Cel mai cunoscut dintre marii logofe\i ai lui Mircea cel
B`tr@n a fost Filos, care se pare c` ar fi adus acest titlu [n |ara
Rom@neasc`23. C`lug`rit la Cozia sub numele de Filotei, el a
compus un imn [n slavon`, celebru [n biserica ortodox`24.
Fostul ]ef al cancelariei lui Mircea cel B`tr@n a devenit unul
dintre primii poe\i rom@ni din or@nduirea feudal`25.

Baldovin a ocupat aceast` func\ie [n perioada 1400 iulie
20 - 1415 iunie 10.

Un alt logof`t al lui Mircea cel B`tr@n a fost Aldea. Dup`
ie]irea din dreg`torie, marii logof`\i vor purta [n continuare
acest titlu, precedat, mai t@rziu, de particula biv (fost).

Efectiv, actele sunt scrise, [n general, de dieci, pisari ]i
gr`m`tici. Termenul cel mai obi]nuit pentru ace]ti scriitori, [n
documentele interne, este „gr`m`tic”26. {n actele muntene se
folose]te, de obicei, numele singur sau urmat de calitatea de
gr`m`tic27.

Unele aspecte sunt, [nc`, nel`murite, [n special acela al
modului cum se f`cea recrutarea gr`m`ticilor ]i ierarhizarea
lor, salarizarea - numai de la beneficiari sau ]i de la domnie -,
modul de lucru, [mp`r\irea sarcinilor [n`untrul cancelariei,
folosirea formularului, metoda de lucru, furnizarea ]i distri-
buirea rechizitelor (pergament, h@rtie, cerneal`, cear` ro]ie,
pene de scris) ]i cariera lor profesional` ]i politic`. Este
normal ca [ntre gr`m`tici s` fi existat o ierarhie bazat` pe
via\`, pe vechime, pe competen\` ]i, [n special, pe rangul
boieresc pe care [l purtau28.

Scriitorii domne]ti erau pre\ui\i ]i foarte bine remunera\i

de c`tre domni, uneori cu mo]ii, dar totdeauna cu boierii,
astfel c` cei mai mul\i au l`sat averi mari provenite din
danii29. Dintre scriitorii de acte, cunoa]tem pe: Badea, Miha-
il, Tabisa, iar cur@nd dup` moartea voievodului, apar Gher-
ghina ]i Nicula30. Se pare c` domnitorul a folosit, p@n` [n
perioada 1390, c@nd apare Badea, un gr`m`tic r`mas anonim,
pe care l-a preluat de la fratele s`u31, Dan voievod. {n
perioada 1401-1418, apare gr`m`tic Mihail, care d` primele
[nsemn`ri analistice [n datarea hrisoavelor.

Mircea cel B`tr@n, fiind sigur c` boierii vor alege la
domnie pe Mihail, a recurs la expedientul juridic al asocierii.
Aceast` asociere este atestat` documentar prin actul nedatat,

emis [n timul asocierii, Mircea fiind
intitulat mare voievod, iar Mihail, numai
voievod32. Re]edin\a domnului titular, a
tat`lui, se afla la Curtea de Arge], pe c@nd
a asociatului s`u Mihail, la T@rgovi]te33.

{n timpul asocierii Mircea-Mihail, au
existat [n |ara Rom@neasc` dou` cancela-
rii, una principal`, la Curtea de Arge], un-
de au r`mas ]i sigiliile \`rii, ]i a doua la
T@rgovi]te, care nu putea rezolva proble-
me majore interne ]i externe. {n momen-
tul [n care Mihail devine mare voievod,
cancelariile domne]ti se unific`, gr`m`ti-
cul Mihail, al lui Mircea cel B`tr@n, vine
la T@rgovi]te34.

Cancelaria domneasc` nu a fost singu-
rul loc [n care s-au scris documente. Tre-
buie amintite, [n primul r@nd, cancelariile
administra\iilor ora]elor. Mitropoliile ]i
episcopiile dispuneau de diver]i logofe\i
pentru [ntocmirea coresponden\ei ]i a do-
cumentelor, ca ]i ramifica\iile lor, proto-
popiate, parohii, m`n`stiri. Marii boieri a-
veau ]i ei un [nceput de cancelarie, nece-
sar` la adiministrarea averilor ]i [ndepli-

nirea func\iilor oficiale35.
- continuare [n pagina 20 -

Corneliu TAMA}

16Grigora], N., Institu\ii  feudale  din  Moldova, Bucure]ti, 1944, p. 179
17V@rtosu, Emil, op. cit., p. 51
18Stoicescu, Nicolae, Sfatul  domnesc  ]i  marii  dreg`tori  din  |ara
Rom@neasc`  ]i  Moldova,  sec.  XIV-XXVII, Bucure]ti, 1968, p. 176
19Panaitescu, P.P., op. cit., p. 180
20V@rtosu, Emil, op. cit., p. 51 
21Documenta  Romaniae  Historica,  B.  |ara  Rom@neasc`, vol. I,
Bucure]ti, 1966, p. 78 (prescurtat D.R.H.)
22Foarte interesant`, pomenirea, pe temeiul unui act grecesc, din anul
1412 martie 20, publicat de Lambros, al unui sat al logof`tului
Baldovin, [n Dobrogea, cf. Giurescu C.C., {n  leg`tur`  cu  Mircea  cel
B`tr@n,  [n Revista  istoric`  rom@n`, MCMXLV, vol. XV, fac. IV, p.
26, 414 
23 Stoicescu, N., op. cit., p. 172. Dup` lista dreg`torilor, [n sfatul
domnesc apare perioada 1407 ianuarie 8 - 1418 iunie 22
24Toader, S., Filotei  monahul  de  la  Cozia, imnograf rom@n, [n
Mitropolia Olteniei, VI/ 1954, p. 20-36
25Pop N., Augustin, Din  istoria  culturii  arge]ene, Pite]ti, 1965, p.104 
26Bogdan, I., op. cit., p. 232 
27V@rtosu, E., op. cit., p. 53
28Ibidem
29Ibidem
30Panaitescu P.P., op. cit., p. 180
31Vezi articolul lui B`la]a Dumitru, Complexul  C`lim`ne]ti, [n
Mitropolia  Olteniei, nr. 1/ 1968, p. 46 
32V@rtosu, E., Titulatura  domnilor  ]i  asocierea  la  domnie  [n  |ara
Rom@neasc`  p@n`  [n  sec.  al  XV-llea, Bucure]ti, 1960, p. 142
33Ibidem, p. 149
34D.R.H, p. 88
35V@rtosu, E., op. cit., p. 59
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Unul dintre cei mai mari scriitori  rom@ni ai tuturor tim-
purilor, Gala Galaction, a avut leg`turi str@nse cu jude\ul
V@lcea. Grigore Pi]culescu, pe numele s`u adev`rat, s-a
n`scut, dup` propria-i m`rturisire,  la 16 aprilie 1879, în „va-
tra Schitului Dide]tii din Teleorman, schit a]ezat între
p`durile b`tr@ne” de la înt@lnirea p@r@ului Tecuciu cu r@ul
Vedea. Era fiul lui Nicolae Pi]culescu, arenda]ul mo]iei
Dide]ti, ]i al Chiriachii, fiica preotului Constantin Ostreanu,
parohul bisericii Sf. Teodor din Ro]iorii de Vede 1. În  perioa-
da cursurilor primare clasa I ]i a II-a, în satul natal ]i apoi
în Ro]iorii de Vede „t@rg de pe \`rmul Vezii”, a cunoscut
pentru înt@ia oar` „chem`rile d`sc`le]ti ]i r`t`cirile în
visuri, în poezia c@mpiei ]i a codrului ]i în labirintul c`r\ilor
]i al cititului, într-o lume de «pace c@mpeneasc`», ce au cons-
tituit „primele semne suspecte de viitoare patim` grafic`”2. 

În 1890, p`r`se]te „mireasma aglicelor ]i a dedi\eilor,
umbrele p`durii r`zbite de soare ]i c@ntecul cristeilor din
trestiile Tecuciului ]i ale Vezii, deschiz@ndu-i-se drumurile
noi ale Bucure]tilor, ca elev al prestigiosului liceu Sf. Sava.
Printre chipurile colegilor care i s-au întip`rit în minte, al`-
turi de Tudor Arghezi unul dintre cei mai buni prieteni,
N.D. Cocea, V. Demetrius, Gala Galaction î]i aminte]te, la
trecerea în clasa V-a  de liceu (1894),  de „un b`ie\andru mai
mic ]i mai firav…, cu o înf`\i]are mai deosebit`… sub oche-
larii lui de miop ni]te sc`p`r`ri de nestins` curiozitate ]i de
vie inteligen\`. Era un elev de o s@rguin\` ]i o exactitate
exemplar`.   … Ajunsesem intim prieten cu colegul I.G. Du-
ca. Duca era boier; Duca auzea sute de  zvonuri ]i de snoa-
ve… Duca ]tia multe ]i de toate!” 3. Astfel îl descrie Grigore
Pi]culescu pe cel care va deveni mai t@rziu important` figur`
politic` ]i frunta] liberal, de care va fi legat printr-o mare prie-
tenie4, vizit@ndu-l deseori la M`ld`re]ti-V@lcea. Dup` absol-
virea prestigioasei institu\ii de înv`\`m@nt, care a fost timp de
veacuri Liceul Sf. Sava, Grigore Pi]culescu se înscrie, în
1898, la Facultatea de Litere ]i Filozofie din Bucure]ti, pe
care o p`r`se]te în 1899, devenind student al Facult`\ii de
Teologie, ale c`rei cursuri le urmeaz` între 1899 1903, în-
scriindu-se apoi ca doctorand al Facult`\i de Teologie de la
Cern`u\i. Cochet`ria cu literatura  se diminueaz` în perioada
studiilor teologice de la Bucure]ti ]i Cern`u\i- „am ie]it din
r@nduri (ale colegilor ]i revistelor literare n.n.) ]i am dezertat.
Zece ani (1900 1910) am stat la marginea holdelor litera-
re… ]i numai de c@teva ori am deschis u]a  revistelor…” 5.
În 1907, pe c@nd se afla la Cern`u\i, ca doctorand, se înt@l-
ne]te cu fo]tii colegi de la Sf. Sava, cu prilejul a 10 ani de la
absolvire - „recolta savist`”, dup` cum o nume]te Galaction.
Colegii p`reau cu to\ii ferici\i. „C@\iva erau medici, unul
(Duca) deputat, c@\iva ingineri, c@\iva func\ionari cu leaf`
mare…”. El, „biet sub]ef de birou în aten\ia unui minister
(cel al Culturii ]i Cultelor- n.n.). To\i au izbutit în via\`… to\i
au frumoase haine negre ]i ruf`rie f`r` vin`… Dar to\i sunt
fii veacului! Nici un idealist, nici un poet, nici un înfrigurat
de idei cov@r]itoare vremii…” 6.

Înc` din perioada doctorandului începe activitatea de con-
tacte prolifice cu meleagurile v@lcene. La propunerea minis-
trului Spiru Haret ]i a consilierului Mihail Popescu, verifica-
torul de conturi de gestiune din Administra\ia Casei Bisericii,
Grigore Pi]culescu este numit, în 1909 , defensor ecleziast -
un fel de procuror bisericesc, cu condi\ia de a aduce de la

Cern`u\i titlul de doctor. Circumscrip\ia de care r`spundea
cuprindea Episcopia Olteniei ]i Episcopia Cur\ii de Arge] 7.
Viitorul profesor universitar ]i academician avea, astfel, da-
toria ]i prilejul „s` str`bat \ara în lung ]i în lat, s` m`
înt@lnesc cu holdele din copil`rie, s` urc plaiurile Mehedin-
\ului, s` înnoptez l@ng` Olt, l@ng` Jiu ]i l@ng` Dun`re, s`
r`zbat p`durile Arge]ului ]i ale V@lcei…  De sub frunzele us-
cate a zece ani de teologie pare c` a izbucnit acum un popor
n`valnic de ghiocei ]i de viorele”.8 Proiectele teologice f`u-
rite  în privin\a  ocup`rii unei catedre universitare „au alune-
cat de pe planul înt@i,… un iure] nebiruit de închipuiri, de le-
gende, de fantome gra\ioase ]i de  «în]ir`-te m`rg`rite» în-
v`luia ]i cov@r]ea  pe s`rmanul defensor ecleziastic!”

Z`gazurile teologiei lui Grigore Pi]culescu-Galaction  „s-au
fr@nt ]i un n`boi de pove]ti ]i de epopee s-a rev`rsat în
c@mpia literaturii rom@ne]ti”. Vinovat pentru „fr@ngerea”
acestor z`gazuri ce au f`cut s` se reverse pe ogorul roditor al
literaturii rom@ne s`m@n\a viguroas` din care au germinat ]i
au rodit peste jum`tate de veac opere de o remarcabil` va-
loare proz`, poezie, teatru, traduceri, memorialistic` ]i pu-
blicistic` momente de referin\` în istoria literaturii rom@ne,
a fost, cu certitudine, preotul ]i folcloristul v@lcean Teodor
B`l`]el. 

Din anul ruperii acestor z`gazuri teologice 1910, impu-
se de formarea profesional` a lui Gala Galaction, începe ]i
perioada v@lcean` de cunoa]tere, c@nd defensorul ecleziastic
original, predispus c`tre reverie, g`se]te, între dou` anchete
]i procese de la Consistoriu, timp pentru a  admira t`r@murile
pline de pitoresc ale \inuturilor de dincoace de Olt.

- continuare [n pagina 22 -

Doru  C~P~TARU,
R@mnicu-V@lcea,  august 2005

Restituiri
Chipuri ]i popasuri v@lcene [n opera lui Gala Galaction

1. Gala Galaction: M`rturisire  literar`,  în  „Chipuri  ]i  popa-
suri”, Editura pentru literatur` (EPL) Bucure]ti/ 1969, pag.1;

2. Ibidem, pag.2-3;
3. Ibidem, pag. 9;           
4. I.G. Duca  a cump`rat, în 1910, Cula familiei M`ld`rescu de

la M`ld`re]ti –V@lcea, unde-]i petrecea mare parte din timpul liber.
Dup` decesul prematur, c`zut prad` rebeliunii legionare din 1940,
I.G. Duca î]i doarme somnul de veci în cimitirul bisericii de la
Ur]anii Hurezului, conform dispozi\iei sale testamentare. În 1998,
Cula a devenit Casa Memorial` „I. Gh. Duca”.

5. Gala Galaction: M`rturisire… , pag. 16;
6. Ibidem, pag.19- 20;
7. Preotul Teodor B`l`]el era cu 10 ani mai mare dec@t Gala

Galaction.  S-a n`scut la 7 noiembrie 1869, la Bogd`ne]ti, jud. V@l-
cea. Dup` terminarea cursurilor Seminarului Teologic de la R@m-
nicu-V@lcea, este numit, prin concurs, la 15 nov. 1889, înv`\`tor
provizoriu în  comuna }tef`ne]ti- V@lcea, unde se stabile]te defini-
tiv, prin c`s`toria cu Marina Popescu. Este diacon în 1892, preot-
paroh ]i înv`\`tor, între 1894 – 1933, membru ]i  apoi pre]edinte al
„Consistoriului duhovnicesc” al Eparhiei R@mnicului, între anii
1904 1919. Prin opera sa de culegere, cercetare ]i  editorial`, este
considerat „cel mai de seam` folclorist din Oltenia”. S-a stins din
via\` la 30 ian. 1941, la }tef`ne]ti- V@lcea  –  în Evoc`ri – „Via\a ]i
opera preotului folclorist Teodor B`l`]el”, ap`rut în „Biserica
Ortodox` Rom@n`” nr.1-2/1960, pag.730-754;

8. N. I. Dumitra]cu: „O amintire” în rev. „Izvora]ul”- Bistri\a.
Mehedin\i, nr. 6-9/ 1934, pag. 231;
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A) Jertfa de sine
1. Însu]irea jertfei

1
de sine este un viers care plânge.

Pata neagr` a lacrimii se tope]te în armoniile necreate ale
adev`rului. Harpa interioar` revars` peste umerii goi ai
necunoa]terii o pic`tur` de sânge. Întreaga natur` parti-
cip` cu farmec sus\inut de îngeri. O irealitate angelic` des-
fat` crea\ia. Visul mut poate da o certitudine de absolut, de
tr`ire în iubire. Încerc cu intensitatea sufletului care tre-
buie jertfit. Cântecul existen\ei absoarbe egoismul pref`-
cându-l în deta]are l`untric`, în haos tr`it în comunitate.
Jertfa fiin\ei împac` adev`rul cu minciuna pietrificându-le
în nectar odihnitor. În fa\a lumii, singur`tatea mor\ii des-
fat` c`prioarele h`ituite de lupi. Cântecul serafimilor este
cântecul triste\ii sim\it de mistici în clipele de durere divi-
n`: „Unde e]ti, Doamne? De ce m-ai p`r`sit?”

Serafimii ]i Heruvimii î]i cânt` beatitudinea prezen\ei
divine

2
. Cu muzica lor se men\in astrele pe bolta cereasc`.

Au suferit prea mult – prin c`derea lui Lucifer – pentru a
nu avea fericirea lumii eterne. Ei aud ceea ce nou` ne
scap`: „Eu sunt Domnul”. De aceea, îngerii nu cunosc
moartea. Îngerii se jertfesc pentru noi, într-o unicitate
perfect`, cu tr`ire admirabil`, l`sând clipa mor\ii  s` ne a-
duc` bucuria de a tr`i împ`ca\i cu regretul, tr`ind. Murim
tr`ind ]i tr`im murind. Singur`tatea ultim` este desp`r\i-
rea  de tine însu\i. Jertfa  de sine cere s` fie binecuvântat`
de Dumnezeu: „Eu sunt Domnul, Cel ce v` sfin\ea pe voi,
Care v-am scos din p`mântul Egiptului, ca s` fiu Dumne-
zeul vostru. Eu sunt Domnul” (Levitic  22,  33).

Singur`tatea este unic`, n`p`dit` de triste\ea zilei care
trece. R`mâne certitudinea prezen\ei divine, chiar dac`
cântecul sufletului veste]te dezn`dejdea.

Durerea încarc` sufletul cu venin de viper` neagr`.
Teama st`rii târzii opre]te destinul omului de la presim\i-
rea lutului aprins de lumin` cereasc`

3
. Fatalitatea arbore-

lui care cade r`pus de secure îngroap` scopul omului în-
vins. Durerea gândului cre]te odat` cu via\a tr`it` pe trep-
tele din marmur` ale nemuririi. Nu pot împ`ca durerea ca-
re chinuie gândul în starea lui de veghe. O exaltare nem`r-
ginit` cuprinde strig`tul l`untric de durere neîn\eleas`. S-
a oprit via\a la picioarele Tale, Doamne! „C` nu vei l`sa
sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al T`u s`
vad` stric`ciunea” (Ps. 15, 10).

Întru Tine este n`dejdea; p`catul a adus imperfec\iu-
nea. În\elepciunea dep`]e]te regretul de a fi departe de Ti-
ne. Într-o zi ne vom bucura de prezen\a Ta ]i regretul de a
muri se va transforma în adorare continu`. Teama de a e-
xista va deveni r`d`cin` fiin\ial`, în care ne vom reg`si (cu
to\ii) într-o recompens` a învierii. Via\a va fi un murmur
de ape line, o vibra\ie a sufletului în extaz

4
, o mângâiere a

iubirii divine. Dar pân` atunci: „P`zi\i-v` s` nu se mân-
dreasc` inima voastr` ]i s` nu v` abate\i, nici s` v` apu-
ca\i s` sluji\i altor dumnezei ]i s` v` închina\i lor”
(Deuteronom  11,  16).

Totul s` fie integrat slujirii Domnului, ca triumf al fi-
in\ei binelui, în care via\a de pe acest p`mânt s` fie primi-
t` ca o binecuvântare.

Cuprinderea soarelui cu un gând în`bu]e teama de a

tr`i. Carnea b`tut` de vântul durerii apropie nimbul de ra-
ze. Cu pumnii ridica\i str`bat cea\a p`catului încercând s`
m` autoflagelez. Focul dorin\elor se stinge într-un triumf al
c`in\ei. Se pr`bu]e]te cerul volupt`\ii într-un moment de
groaz`, cu priviri r`t`cite. „A]a zice Domnul: P`zi\i drep-
tatea ]i face\i lucruri drepte, c` în curând va veni mântui-
rea Mea ]i dreptatea Mea se va descoperi” (Isaia  56,  1).

Fumul dezn`dejdei s` se ridice la cer, odat` cu tenta\ii-
le vie\ii. Sfâ]ierile l`untrice s` devin` flac`r` care nu mis-
tuie

5
. „Iar acolo i S-a ar`tat îngerul Domnului într-o pa-

r` de foc, ce ie]ea dintr-un rug; ]i a v`zut c` rugul ardea,
dar nu se mistuia” (Ie]irea 3, 2).

Atunci se vor stinge triste\ile într-un potir cu iubire
salvatoare, în care Fiin\a cl`de]te spiritul celui chemat la
lumin`. „... ]i am auzit glasul cuvintelor Lui ]i, la glasul
cuvintelor Lui, eu am c`zut înm`rmurit cu fa\a la p`mânt.

}i iat` c` o mân` s-a atins de mine ]i m-a ridicat în
genunchi ]i pe palmele mâinilor mele...” (Daniel  10,  9-
10).

Pentru aceasta nu exist` explica\ii; totul este tr`ire. To-
tul este s` crezi în cel trimis ]i întreaga via\` \i se va schim-
ba. Nici un gând nu poate chema îngerul; el vine atunci
când \i-ai sârguit inima ]i te-ai smerit întru adev`r, împ`r-
t`]indu-te  din potirul c`in\ei, înf`]urat în mantia alb` a
pelerinului care strig`: De  ce  eu?!  De  ce  eu?! Vei vedea
(numai tu) splendoarea din fa\a ochilor t`i. Atunci mântui-
rea va deveni fum ]i praf astral, într-o t`cere care doare în
sufletul omului  r`t`citor în necunoa]tere.

Vremelnicia lucrurilor p`mânte]ti trebuie s` de]tepte
în noi lacrimi de biruin\`.

6

Dac` ne doboar` con]tiin\a mor\ii, via\a devine o po-
var`. N`dejdea atrage inima celui învins spre darurile
cerului. Numai atunci fluxul l`untric va sim\i farmecul
gândului curat, fiorul bucuriei (exist`). Durerile trupului
vor deveni un deliciu temporal, în care zborul con]tiin\ei
nu se va mai pierde în regret.

„De]ert`ciunea de]ert`ciunilor, zice Ecclesiastul,
de]ert`ciunea de]ert`ciunilor, toate sunt de]ert`ciune!”
(0Ecclesiastul  1,  2).

„Dup` cum nu ]tii care este calea vântului, cum se în-
tocmesc oasele în pântecele maicii, tot a]a nu cuno]ti
lucrarea lui Dumnezeu, care face toate” (Ecclesiastul  11,  5).

Preot lector doctor Leon Dur`

- continuare [n pagina 50 - 

1 Vezi P`rintele Galeriu, Jertf` ]i R`scump`rare, Edit. Harisma, Bucure]ti,
f.a.
2 Vezi Vladimir Lossky, Teologia Mistic` a Bisericii de R`s`rit, trad. Pr.
Vasile R`duc`, Edit. Anastasia, Bucure]ti, f.a.
3 Vezi Dumitru St`niloae, Ascetica ]i Mistica Ortodox`, Editura Deisis, 1993.
4 Ibidem.
5 Vezi Ieromonah Alexander Golitzin, Mistagogia, Experien\a lui
Dumnezeu în Ortodoxie, Editura Deisis, Sibiu, 1998. 
6 Ibidem.

{nsu]irea Jertfei de Sine (I)



pag. 14 Casa C[r\ii v`lcene, nr. 6, iulie-decembrie 2005 

{
ntr-un articol publicat în
1990, Mircea C`rt`rescu
nu vedea  pentru viitorul

poeziei decât dou` solu\ii mari,
esen\iale: „Ambele solu\ii sunt
mimetice” (]i este simptomatic
acest lucru pentru criza poeziei
de azi: e o nevoie de camuflare,
de mimetism, de supravie\uire în
condi\ii dificile). Prima va merge
pe un mimesis al prozei, va fi
biografie narativ`, ostentativ sin-
cer`, nesofisticat`, va alege a-
m`nuntul aleatoriu, va produce
sens din lipsa aparent` de sens ]i
lirism din cenzurarea oric`rui
lirism. Va fi hiperrealist`, an-
tiintelectualist`, antiestetic`. Dim-
potriv`, un mimesis al poeziei
îns`]i, ]i prin aceasta al culturii,
este a doua  direc\ie poetic`”.1

Dup` nou` ani - r`stimp în ca-
re ap`ruser` majoritatea c`r\ilor
de poezie ale a]a-numitei „gene-
ra\ii ’90”, Alexandru Mu]ina
confirm` într-un interviu cele
spuse de Mircea C`rt`rescu, la
începutul deceniului: „semni-
ficativ`, acum, mi se pare accen-
tuarea înclina\iei spre deriziune,
obsesia unei lumi mici, degra-
date, de «debara». O not`, dac`
vrei, mai sinistr` cumva. O luci-
ditate ]i o cruzime, o ironie a dis-
per`rii în fa\a unei lumi destr`-
mate, care a luat-o razna com-
plet. ~]tia mi se par poe\ii care
conteaz`. Sau care vor conta ”.2

Având ca punct de plecare vo-
lumul lui Robert Lowell  „Life
Studies” publicat în 1959, dar ]i
experien\ele altor poe\i americani,
ca Charles Olson ]i Frank
O’Hara, aceast` poezie „se na]te
dintr-un impuls,este gest neorga-
nizat retoric c`tre lumea din afa-

r`, c`tre o alt` persoan`. Motiv-
a\ia unui poem este identic` cu a-
ceea a unei convorbiri telefonice,
a vizion`rii unui film, a lu`rii
prânzului ]i alte asemenea bana-
le activit`\i cotidiene. Poemul es-
te o scrisoare sau o carte po]tal`,
o reac\ie spontan` la atrac\iile ]i
frustr`rile la care suntem supu]i
zilnic”.

Dar în acela]i timp „limbajul
pe care îl folose]te aceast` poe-
zie e tot ce poate fi mai lucrat.
Expresia idiomatic` uzual` e cal-
culat distribuit` în discurs. Stilul
conversa\ional al poemelor  e
re\inut ]i oarecum auster. Rimele
sunt  atât de discrete ]i îngropate
în pasta discursului, c` ele par
doar o iluzie a rimei. Aceste
poeme sunt în acela]i timp ]i
fire]ti ]i construite”.3

Unii dintre noi, care am debu-
tat cu adev`rat abia dup` 1990,
am urmat instinctiv  prima solu\ie
de care vorbea Mircea C`rt`rescu
în previziunea sa. Poezia mea
este biografia mea, c`ci ce altce-
va cunosc eu mai bine  decât pro-
pria mea via\`.

Aceast` poezie colocvial`,
simpl` ]i direct`, confesiv` ]i la-
pidar`, f`r` artificii ]i ornamente,
care provine dintr-o experien\`
direct`, este singura care pân`
acum s-a dovedit viabil` pentru o
parte dintre poe\ii care au debutat
dup` 1990. O poezie care, dup`
cum remarca acela]i Mircea
C`rt`rescu, pare c` nu-]i caut`
cititorii, nu are nevoie de audi-
en\` cu orice pre\, suficient` sie
îns`]i. Ca într-un jurnal intim,
poemele descriu mici întâmpl`ri
(happening-uri) existen\iale care
au loc pe m`sura citirii poemului.
Ele ating câteodat` simplitatea,
spontaneitatea ]i sinceritatea com-
punerilor ]colare. Întocmai ca un
act de identitate aceast` poezie
are o serie unic`. Ea este ca o da-
re de seam` asupra experien\ei
personale a celui care o scrie.

Poezia mea este biografia mea.

1 Mircea C`rt`rescu, „O  previziune.
Poezia”, în „Avanpost” nr. 1, mai 1990;
2 Alexandru Mu]ina, interviu în
„România literar`” nr. 41, octombrie
1999;
3 Gheorghe Cr`ciun, în „Vatra”,
nr.11/ 1998.

Poezia mea este biografia mea

Valentin Dolfi

V`rst[ matur[ pentru
Bibliotec[,

via\[ matusalemic[
pentru Cartea V`lcean[

- urmare din pagina 3 -
S-au "decernat" diplome de excelen\`,

de merit, de onoare ]i de recuno]tin\`
colaboratorilor ]i sprijinitorilor Bibliotecii,
Ordinul Prin\eselor ]i Arca]ilor Valahi, Diplo-
me de membru al Ordinului Cavalerilor Va-
lahi; participan\ilor li s-a oferit un specta-
col de muzic` medieval`, cu forma\ia "Ae-
ternum" Sibiu, ]i parada costumelor per-
sonajelor istorice, de basm ]i legend`. Co-
ordonatorul acestor ac\iuni a fost }tefan
Brandes-L`\ea, regizor, scenograf  la "Va-
lahia Film".

Genericul sub care s-au desf`]urat
manifest`rile a fost "Diversitatea ofertei
culturale a bibliotecilor publice; interdis-
ciplinaritatea ]i pluralitatea ac\iunilor
culturale", tem` care a constituit pretextul
reuniunii colegiale care a avut loc a doua
zi, la care au participat bibliotecarii
v@lceni ]i oaspe\ii veni\i din \ar`.

{n aceea]i zi (28 octombrie), [n cadrul
"Zilelor Liceului - 2005", la Colegiul Na-
\ional Forestier, [ntr-o sal` cu circa 200 de
elevi, oaspe\ii s-au [nt@lnit cu elevii ]i pro-
fesorii (gazde bune, care ne-au [nt@mpinat
cu un recital literar-muzical adecvat, dedi-
cat p`durii, emo\ionant, apreciat de asis-
ten\`, elogiat [n cuvinte deosebite) ]i s-a
lansat cartea "Constantin C. Giurescu,
Istoria  p`durii  rom@ne]ti", [n prezen\a
editorului, scriitorul Radu C@rneci, pre-
zentat` de Emil Vasilescu. Gheorghe Za-
rafu a prezentat un grupaj de epigrame cu
]colari, iar Radu C@rneci a recitat din  poe-
zia sa. Dup`-amiaz`, la Biblioteca Jude-
\ean`, am lansat cartea bibliofil` a lui Ra-
du C@rneci, Scrieri,  vol. I-III, ]i revista
aniversar` a Bibliotecii –  "Jubileu", nr. 2,
2005, editat` de Bibliotec`.

{n continuare, "[nt@lnire cu epigrama",
cu participarea Clubului Umori]tilor V@l-
ceni (care func\ioneaz` sub patronajul
Bibliotecii) ]i, evident, a maestrului
Gheorghe Zarafu. Elevii }colii nr. 1 "Take
Ionescu" ne-au [nc@ntat, [ntr-un recital lit-
erar-muzical, cu c@teva "Clipe de toamn`
rom@neasc`", de neuitat.

Seara, [n holul Casei C`r\ii, s-a
desf`]urat "Carnavalul m`]tilor" cu
tineri-elevi din ora] (realizator }tefan
Brandes-L`\ea, manager general la  S.C.
Valahia Film, partener al Bibliotecii).

{n ultima zi, [ntr-un Iitinerar cultural-
monastic"; oaspe\ii din \ar` au vizitat
m`n`stiri ]i monumente culturale v@lcene.

Totul a fost odat`, ca-n pove]ti, c@nd
am reu]it s` ie]im o clip` din contingent,
totul a fost ]i s-a dus ca ziua bun` ]i florile
c@mpului...
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Armoniile mozartiene - divine prin dul-
cele farmec pe care-l r`sp@ndesc - sus-
cit`, [n suflet, o sublim` [nc@ntare cu
seninatatea, vioiciunea ]i frumuse\ea
lor. Ascult@ndu-le, acestea sugereaz`

aievea, st@rnind imagina\ia [mpreun` cu multe alte re-
prezent`ri, tot at@t de frumoase, un c@mp [nflorit sub un
cer de un albastru pur, sc`ldat [n razele aurii ale soare-
lui de prim`var`, unde fluturi multicolori ]i inombra-
bile ]i ginga]e insecte zburd` printre flori
[nmiresmate ]i ierburi proaspete, str`lucitoare.

O muzic` delicat`, cobor@t` parc` din ze-
iescul Olimp, [nv`luie sim\irea cu fermec`-
toarele ei unde sonore, invit@nd la visare ]i
medita\ie spre o lume mirific`, netulbura-
t` de griji ]i suferin\e, o lume ideal` pe
care aceast` muzic` divin` o sugereaz`
cu at@ta sensibilitate ]i frumuse\e.

Este [n muzica mozartian` un ames-
tec inefabil de bucurie ]i suferin\`, de
speran\` ]i triste\e; este adora\ia ideatic`
a unui idol nev`zut, care treneaz` [n
apropiere ]i face ca o intens` ]i supe-
rioar` pasiune s` se reverse [n undele
sincere, pure ]i cristaline, ce se rostogolesc
cu vioiciune [ntr-un voluptuos andante
sau allegro determin@nd aprinse efuziuni ]i
dulci temperan\e.

Mozart este un olimpian, prin excelen\`,
muzica sa fiind de o limpiditate clasic`, valen\ele
sonore, admirabile, curg@nd [n ritmuri echilibrate, cu o
energie bine cump`nit` ]i cu, aproape, ilimitate
explora\ii armonice.

Contrarietatea sentimentelor exprimate de actul de
crea\ie muzical mozartian, [n diversitatea lor, se solu-
\ioneaz` liber, optim [n periplul sonor viu ]i dinamic, de
o judicioas` rezonabilitate melodic`.

Spa\iul muzical explorat de acest mare compozitor
este esen\ial elevat, relev@nd cu pregnan\` [nalte
accente suflete]ti, a c`ror veridicitate este redat` [n
sublime acorduri, [n registru grav, ori acut, [ntr-o
divers` gam` de sclipitoare varia\iuni armonice.

Linia melodic` mozartian` este marcat` de fru-
muse\ea simplit`\ii, luminoas`, elevat`, cu ad@nci re-
zonan\e estetice, parcurg@nd cu o expresie vie, dina-
mic`, spectrul larg al sentimentelor omene]ti, red@nd [n
neasemuit de frumoase inflexiuni sonore spinoasa ]i
dramatica „accidentalitate" a sufletului supus unor
ne[nduplecate circumstan\e efemere.

Este o poetic` reverie de sunete ]i acorduri, care n`-
v`lesc impetuos peste urechea ]i sensibilitatea ome-

neasc`, umpl@ndu-le de calm ]i bucurie, de un echilibru
superior, de o pace ad@nc`.

Ariile ]i motivele melodice mozartiene au o valoare
celest`, sunt un nobil limbaj angelic, un infinit urcu]
c`tre un eden ce ne fascineaz` ]i ne atrage cu mirificele
]i imuabilele sale statornicii.

Cine nu este p`truns de asemenea volupt`\i sonore n-a-
re o sensibilitate susceptibil` s` recepteze frumosul, n-are
o umanitate profund`, ci, numai, f`r` doar ]i poate, o co-

mun` sim\ire prozaic`, nedemn` de o atare bucurie.
C@ntul lui Mozart este c@ntul iubirii de ve]-

nice idealuri, un c@nt serafic ce se [nal\` cute-
z`tor [n maiestuoase arabescuri melodice
c`tre ceruri, tulbur@ndu-le din imuabila ]i
eterna lor existen\ialitate.

O muzic` admirabil`, care bate cu [n-
dr`zneal` la por\ile cerului, solicit@nd drep-
tul sacru la sf@nta eternitate, care, indu-
bitabil, i se cuvine pe deplin datorit` far-
mecului ]i accentelor ei tulbur`toare, apte
s` trezeasc` [n suflete g@ndul nemuririi.

C@teva exemple, numai, din mul\i-
mea crea\iilor mozartiene, magnifice
prin ele [nsele, sunt, categoric, relevante:

Mica serenad`, Simfonia nr. 40 [n Do
minor, Recviem-ul, veritabile capodopere,

care vor r`suna sublim ]i nepieritor, c@t va
dura lumea, reamintind mereu destinul dra-

matic al acesteia, dar, [n acela]i timp, [n`l\`tor;
adev`r greu extricabil, ne[ndoielnic, deoarece cu

c@t mai crunte sunt suferin\ele ei, cu at@t mai mult vor
str`luci deasupra-i lumini cere]ti impecabile.

O muzic` a unui destin clasic, destin al luminilor, [n
care lumea submis` acestuia, []i cunoa]te, cu rezonabi-
litate limitele ]i valorile ]i care-]i prive]te cu mozartia-
n` senin`tate suferin\ele, [mp`rt`]ind, [n spiritul acelu-
ia]i sublim echilibru, implacabila idee a tragicei sale
efemerit`\i.

Mozart este un olimpian, un emi-
nent clasic, un geniu tulbur`tor, a
c`rui vast` crea\ie muzical`,
contrast@nd prodigios cu scurta
sa via\`, ne va m@ng@ia sufletele

amelior@nd ne[ncetatul nostru dor de eternitate.
El a ]tiut s` descopere, ca un mare om care a fost,

s@mburele nemuririi [n ceea ce este trec`tor, folosind cu
o m`iestrie greu de egalat, chiar unic`, sunete ]i armo-
nii ginga]e, delicate [ntr-o expresie estetic` plin` de har
]i de adev`r.

Vasile C^RSTEA
Biblioteca Jude\ean` „Antim  Ivireanul” V@lcea

Medita]ii mozartiene
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Cum a intrat [n secretariatul ]colii, b`tr@na simpatic`,
de fapt o figur` insolit` a R@mnicului anilor ’70, s-a pre-
zentat f`r` multe [nflorituri:

- Aurora Cristescu m` numesc, duduie!
Se adresa secretarei noastre, care, surprins`, o privea

z@mbind. Avea ]i de ce. B`bu\a era coco]at` bine, ca un
arc de cerc, iar de sub faldurile voaletei, c`zute dintr-o
p`l`rie imens`, se vedea o fa\` br`zdat` bine de timp, dar
pom`dat` cu o ton` de pudr`. Ca o sorcov` [i era fa\a, dar
gusturile pentru haine [nc` nu i se alteraser`. Purta un cos-
tum interesant, care a atras imediat aten\ia femeilor pre-
zente. De fapt, apari\ia b`bu\ei i-a f`cut pe to\i s`-]i aban-
doneze at@t munca de moment, c@t mai ales b@rfele [n care
se antrenasear`.

Chiar ea, b`bu\a, r`m`sese surprins` de ]ocul provocat
[n secretariat, la apari\ia ei. Noroc cu prezen\a de spirit a
directorului nostru, marele (]i la propriu ]i la figurat) Tra-
ian D. Lungu, care ne-a scos din impas...

- Da, doamn`, ce s-a [nt@mplat?
- Aurora Cristescu m` numesc ]i vreau s` bat ]i eu la

ma]in` ni]te materiale. De fapt, am descoperit
[nsemn`rile mamei mele din primul r`zboi mondial, c` ea
a plecat pe front ca sanitar voluntar ]i sunt lucruri intere-
sante, care trebuie cunoscute de c`tre lumea care a cam
uitat ce s-a [nt@mplat cu \`ri]oara asta...

Hopa, mi-am zis eu, b`bu\a nu-i proast` ]i cred c` ]tie
multe...

- Se poate, doamn`! Numai ca Getu\a, colega noastr`,
s` fie ]i ea de acord...

- Da’ cine sunte\i dumneavoastr`?
- Directorul, doamn`.
}i brusc, Aurora Cristescu se [ndrept` cu fa\a spre Ge-

ta, secretara noastr`: „Asta e, duduie! ~sta e materialul” ]i
ne ar`t` un caiet de 100 de file umplut cu litere frumos ca-
ligrafiate, ba ]i cu unele desene interesante, tr`d@nd ]i ta-
lent artistic. Eu, mirosind c` b`bu\a ne-a acceptat deja, i-am
f`cut un semn cu capul secretarei, ca s` accepte, ]i peste o
or`, ora de mas`, eram la ea acas`. O, de c@te ori n-am tre-
cut pe l@ng` casa aceasta! Dar de unde s` ]tiu eu c` acolo
a locuit un scriitor? Doamne, c@t` ignoran\` [n ora]ul meu!
N-avem statui, hai, c` nu sunt bani, dar c@t cost` o plac`
de marmur`, care s` informeze c` [n cutare cas` a locuit ]i
a creat Constantin Mih`ilescu, marele sculptor ne-
cunoscut, c` [n alta a crescut celebra pictori\` Magdalena
R`dulescu, c` Lahov`re]tii, Socotenii, Disse]tii, M`ine]-
tii, Ol`ne]tii, Iancove]tii au fost r@mniceni? Sau c` aici, [n
casa b`bu\ei Aurora Cristescu, a locuit ]i creat scriitorul
Laz`r Popescu? Le-am aflat pe toate dintr-o suflare [ntre o
cafea ]i o repriz` de hoin`real` cu Rex ]i Roxy, perechea
de c`\ei f`r` pereche a b`bu\ei. Geta a negociat cu ea ]i a
„c`p`tat” un costum superb, din 1939, care a „aranjat-o”
mul\umitor, c`ci moda „retro” []i f`cuse sim\it` prezen\a

]i la R@mnic, contra transcrierii la ma]ina de scris a mem-
oriilor, iar eu am „primit”,  pe l@ng` simpatia b`bu\ei, ]i
dreptul de a „aranja” bibliotetca tat`lui s`u, c@t` mai
r`m`sese, c`ci tot ce avusese [n cas` devenise moned` de
schimb pentru un trai decent al doamnei Aurora Cristes-
cu...

Ciudat` a mai fost femeia asta! Dar iubirea pe care i-o
purtase b`rbatului s`u, colonelul Cristescu, a fost, cred,
unic`. N-a existat zi, de la moartea lui, ca ea, b`bu\a, s`
nu-i duc` flori ]i s` nu-i aprind` o lum@nare. }i era at@t de
m@ndr` de p`rin\ii s`i, care, chiar dac` divor\aser`, erau ]i
ast`zi [mpreun`. Sunt aici! Toate prin c`r\ile lui, iar mama
prin tablourile frumos aranjate pe un perete, semnate
Noimis (Simion citit invers). A doua zi, plec@nd eu „pe
teren”, m-am prezentat la casa b`bu\ei ]i, cu toat` simpa-
tia „primit`”, am fost nevoit s` tai ni]te buruieni prin curte
cu o coas`, care, cred, „venea” din 1920, ]i s-o ajut pe pro-
prietar` s`-]i spele perechea de c`\ei f`r` pereche, pe Rex
]i Roxy. Abia apoi am primit „biletul de intrare” [n biblio-
teca scriitorului Laz`r Popescu. Ce mai r`m`sese, desigur,
pentru c` nu prea mai era nimic. Colec\ii de reviste („Trup
]i suflet”, „Boabe de gr@u”, „G@ndirea”, „Via\a Rom@-
neasc`”, „Universul copiilor” etc.) incomplete, bro]uri
electorale (Laz`r Popescu a fost senator ]i deputat), reviste
[n francez` („Les petites illustrations”), iar [ntr-un col\,
abia am g`sit c@teva c`r\i semnate de el, care mi-au fost
d`ruite (pe r@nd, pe parcursul unui an, dup` reprize de
t`iat lemne, b`tut covoare etc.) de c`tre doamna Aurora
Cristescu.

A]a [mi sur@d din bibliotec`: „Ocna” (proz`), „Puterea
ochilor”, „Boier Ni\`”, „Fiul naturii”, „Nunta” (teatru),
care au mai mult valoare sentimental`, dar ]i „Heures de
Loisir”, de Maria Demetrius Ghika, tip`rit` la Paris, [n
1874, de c`tre Lachaud, libraire-editor, cu dedica\ie
(tip`rit`), „A ma chêre cousine Madame la princesse Dana
D’Istria”, care i-a apar\inut pictori\ei Noimis - Simion, din
perioada c@nd aceasta a convie\uit o vreme (destul`) cu un
celebru pictor elve\ian. Cartea cuprinde poeme cu suflet
rom@nesc, transpuse cu m`iestrie [n limba lui Baudelaire,
c@t s` te sim\i m@ndru c` am avut, totu]i, [nainta]i talen-
ta\i.

Alt` dat`, doamna Aurora Cristescu mi-a d`ruit o geo-
grafie a lui Ion Simionescu ]i c@teva c`r\i de vizit` cu sem-
n`turi olografe ale unor politicieni din perioada interbelic`
(Gig@rtu, Angelescu etc.).

E mult, e pu\in? Episodul acesta se vrea un semn de
mul\umire adus [nainta]ilor no]tri, care prea repede au fost
uita\i. Nu crede\i c` ar fi cazul s` ne facem datoria de
mo]tenitori, cu inim` ]i m@ndrie? 

M`car c@t` avea Aurora Cristescu, figura insolit` a
anilor ’70.

George ACHIM

C`r\i din biblioteca unui dramaturg v@lcean uitat
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P
oate crezi c` e o nebunie s` m` pup cu
anticarul pentru a-i ]terge de pe obraji
praful de v@rste ]i de lacrimi. Sau ne
privim fix, complice, ascult@nd cum
trec secolele prin pagini, duc@nd cu

ele istorii de iubire, de suferin\`, de mici bucurii spre
altarul adev`rului [nc` nerostit. Printre mun\i de rafturi
ticsite cu c`r\i, pe aici, pe colea se [ntrez`resc nemuri-
toarele „amprente”...

Prietenul meu, Poetul, m` [ndeamn` s` r`sfo-
iesc [n treac`t c@teva pagini. „Ei, ce zici, a]a-i c` e bine
c` exist` anticari?” „Da” - [i r`spund dus pe g@nduri.
{n fa\a mea, un teanc de c`r\i. R`sfoim una la
[nt@mplare, apoi alta ]i alta; pe prima pagin` citim
autografele unor autori v@lceni, parte din ei cu merite
na\ionale ]i interna\ionale: „Domnului... cu toat` sim-
patia lui...”. }i acest domn „v@n`tor” de autografe
exist`, sc@r\@ie un scaun de [nalt` responsabilitate, mai
ales cultural`. Anticarul [l prive]te ]ugub`\ pe prietenul
meu Poetul. „Cump`ra\i?” „Da”, zise el, afi]@nd un
z@mbet amar. }i, pe un pre\ derizoriu, am cump`rat
toate c`r\ile pentru a ascunde neru]inarea celui ce vrea
un autograf pe o carte, pentru terfelirea unui nume.

Parc` tot frumosul (poezia, proza, personajele)
se simte prigonit de cei ce [ntineaz` litera cu noroiul
faptei, nes`buin\ei ]i infidelit`\ii de sine.

Poetul [mi z@mbe]te de data asta cu o lumin`
de [ncredere [n ochii s`i alba]tri: „Ce zici, e o zi fru-
moas`, nu?” Parc` tresar dintr-un vis ur@t ]i privesc
ora]ul care-mi d` senza\ia c` e un stup uria] [n care al-
binele []i au rostul lor bine definit. Le dau bine\e trec`-
torilor cu sur@sul, cu inima, cu tot ceea ce sunt. }i simt
prospe\imea pic`turilor de rou` pe obraji. Poetul m`
c`l`tore]te pe str`zile ce ]erpuiesc a artere, simt fluidul
vitalit`\ii, [i simt dulcele-amar ]i mi-e dor de alinarea
blajin` a mamei. Aripi de p`s`ri se [mbr`\i]eaz` cu

aripi de v@nt, c@ntec de p`s`ri cu suspinul inimii ]i
credin\a cu adev`rul existen\ei, c`r\ile []i deschid larg
por\ile copertelor ]i, din`untrul lor, coboar`, [n azi, tre-
cutele urme ale celor ce r`spund prezent ori de c@te ori
[i chem`m [n chilia spiritului. „'ra\i-ai dracu' cu pre-
\urile voastre!”, „Huo, prinde\i ho\ii, b``!”, „Ce po-
litic`, b`, d`-i dracu', s-au ajus to\i, vor s` ne ia fa\a
cu minciunile lor...”, „Singuric`, singuric`?, „D`' un
ban, m@nca-\i-a]!...”.

A
ceste refrene sunt obi]nuite de la
optze]nou`-ncoace, trec pe la ure-
chile noastre, le facem semn c` sun-
tem [n „vacan\`” ]i, st`p@ni pe
sim\urile noastre, aducem pe un

covor fermecat vechiul centru al R@mnicului cu arhi-
tectura de neuitat ]i, o dat` cu el, plimb`rile de pe
teras` ]i serile din Z`voi, cu iubi\i pa]nici ]i b`tr@ni
singuratici, \in@ndu-se de m@ini, num`r@ndu-]i anii
printre razele lunii [ntr-o dulce prigoan` de vis.
Momente de feerie „sponsorizate” de patronul divin ne
sunt balsam pe cicatricele vremurilor prin care am tre-
cut. Ca o cetate cu bra\ele larg deschise c`tre cer,
R@mnicu-V@lcea a ]tiut cum s`-]i creasc` fiii ]i cum
s`-i cinsteasc` cufund@ndu-i [n izvoarele limpezi ce
ast@mp`r` setea celor ce vor s` se cunoasc` pe ei [n]i]i.
Anticarul ne prive]te plin de curiozitate, parc` vrea s`
mai zic` ceva, dar Poetul deschide cartea, o r`sfoie]te
]i v`d chem`rile sale palatul vie\ii f`r` de moarte, v`d
tinere\ea f`r` b`tr@ne\e a ora]ului ]i mai v`d caden\a
timpului lipit de timpurile trec`torilor.

Poetul [i sugereaz` anticarului o plimbare [n
timp. }i mergem to\ trei caden\@ndu-ne pa]ii printre
tranzi\ii de ]omaj, de s`r`cie, de abstinen\`, de fari-
seisme; prigoni\i de noi [n]ine p@n` la refacerea Face-
rii.

Ion T~LMACIU

Amintiri din mileniul III
- Prigoana - 

Contemplare
Oameni ]i copaci laolalt`,
R@nduieli f`r` temeri de zei,
O imens` piatr`, o dalt`
}i artistul cu pa]ii s`i grei,

P`s`ri zbur@nd printre zodii,
Flori ]i melci la o cin` sub tei,
Bel]ug parfumat printre rodii;
Toate-s oglinda ochilor ei,

Toate acestea exalt`
A chemare [n bra\ele ei:
O iubit`-ntr-un sc@ncet de dalt`
}i artistul cu pa]ii s`i grei.

Posibila-ntoarcere 
C@nd toamna este-n dreapta mea,
De st@nga parc` nu-mi mai pas`;
Pe umeri \in o cruce grea
}i tot a]tept s-o duc de-acas`,

De oameni buni, de oameni r`i,
Nu ]tiu iubita c@t [mi pas`;
Pe umeri \in o cruce grea
}i tot a]tept s-o duc de-acas`,

Dar s`-\i las un dar str`bun;
O carte cu copert` roas`
}i-o cruce mare de gorun
Pentru c@nd m` [ntorc acas`. Versuri de Ion T~LMACIU 
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Oamenii zboar\ prin
oameni

Fiecare urc` din aproape(le s`u)
în aproape,
g@ndurile ies din \east`
aburi fierbin\i,

în orice t@n`r este
o pas`re ]i-o t@r@toare.

Eu sunt un strig`t
nestrigat de nimeni.
Eu nu mai sunt,  sunt voi.
]i cuv@ntul mi-e frate de s@nge,
Toat` averea mea:
2 5  d e  a n i!
Eu nu sunt.

Acela este.
Acela ESTE pentru c`
al\ii îl sunt.

{tiin]\ [i art\
Ne compunem numai din cap:
creierul a crescut în ne]tire

pe suprafa\a corpului –
m@nc`m cu fruntea,
cu fruntea bem, bem-bem,
n-avem timp nici s` iubim!
]i eu port doliu dup` plug, dup`
carul cu boi.
Lumea o percep cu versul,
versul fiind subiectivitatea mea
cea obiectiv`.
Nu alerg s` mai alerg.
Tr`iesc înapoi, p@n` la str`mo]i.

B\tr=ne]e f\r\
tinere]e
În fine, a venit ]i timpul lui:
lapovi\` ]i ninsoare!
Vreme p`c`toas` ca o curv`.
Ehei, unde a fost via\a?
P@n` la 18 ani, via\a a fost o
copil`rie.
Apoi, ceasul a mers la înt@mplare –
pe unde a apucat.

Ziua de azi se repet` absurd.
Azi a fost ieri,
azi a fost alalt`ieri,
azi va fi m@ine, poim@ine.
Planeta se înv@rte]te în gol.

Planeta se înv@rte]te degeaba,
planeta nu se mai înv@rte]te
pentru b`rbatul
care, sufocat, î]i deschide la g@t
artera de s@nge.

Aceast\ cealalt\
lume
Ce nu s-a n`scut ast`zi moare.

S-au construit necropole moderne,
cavouri nucleare
cu protoni, cu neutroni.
E vremea de murit.
Via\a nu-i obligatorie.

Ieri am pl@ns p@n`
la subsori,
AM AJUNS un b`tr@n înspre inim`
(boala este c` NU AM AJUNS
la mine),
Ciorile pe gard îmi înconjoar` via\a.

Eu am impresia c` nu tr`iesc.

Dar poate c` lumea aceasta
este cealalt`.

Filozofie
a psihologiei

Camera în care dorm are forma
viselor.
Chiar Northrop Frye nu poate face
ordine
printre dumnezeii mei.
Via\a o ]tiu numai pe din`untru.
Ce-i a]a mare filozofie, psihologia
asta?

C@nd citesc Sigmund FREUD îmi
vine
a voma. Omul î\i întoarce sufletul
pe toate p`r\ile:
intr` în tine ]i nu mai iese.

– O, insule, nu sta singur pe insule!
– O, in]ilor, nu sta\i singuri pe
în]ilor.

Din hotelul cu deschidere la mare,
eu v`d mic:
grote de mine, cadavre de eu,
grote de mine, cadavre de eu...

Eu muncesc într-o carier` de mine.

7

Poeme de Florentin Smarandache
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Vive la paix!
Omul  întruchipeaz`  perfectul,
chiar  mai  mult
ca  perfectul.

]i  se  na]te  ca  o  poezie.
Ah,  via\a  este  mortal`!!

Vrem  PACE,  cuv@nt  spus
nespus  de  mult.
scriem  pace,  peace,  paix
frieden,  paz,  béke,  m  yr
scriem  caligrafic  cu  litere  aple-
cate
spre  real  –
d  a  r      c  i  t  i  m      d  i  f  e  r  i  t  .

Ah,  via\a!  Este  MORTAL~.

Un drog necesar
Ce  mai  e  nou?  Vechiul  –
se  practic`  moda  retro.

O  finlandez`  face  gimnastic`
suedez`.
Dou`  elve\iene  au  p`l`rii  mexi-
cane.
Trei  francezi  poart`  blugi  itali-
eni.

Eu  în  Rom@nia  vreau  s`  descop`r
America.
De  surmenare,  m`  podide]te  pe
nas  s@nge  cald  –
dar  îl  tratez  cu  s@nge  rece.
Ascult  frunzele  at@rnate  pe  ram
]i  lupta  lor  pentru  neat@rnare.

Literatura  este  un  drog  necesar.
Literatura  te  sensibilizeaz`.  Dar
c@t  de
necesar?

Educa]ia fizic\ a
nervilor
Marcel  s-aa  tuns.  S-aa  f`cut  Gigel/
Marcel.
De]i  major,  ca  poet  este  minor  –
compune  poeme  mici  –  nu  în
„metru”,
ci  în  centimetru  antic,
sau  kilometru  p`trat
Spiritul  i  se  stinge  ca  o  \igar`...
Azi  i-aa  cerut  un  foc/  lui
Prometeu.
Examenul  de  LIMB~  l-aa  luat
c`z@nd
pe  subiect.

În  general,  studiaz`  în  particular:
ÎNVA|~  DUP~  C~R|I  }I  NU
}TIE  DUP~  NICI  UNA!

L@ng` t`ciuni APRIN}I, oameni
STIN}I:

Spaniola are piele de indianc`
]i s@ngele ca un tam-tam. Ea vine de la
Madrid, îns` poart` un coc atenian.
Portugheza este o femeie vie,
dar tras` pe linie moart`
în preerie.
Spaniola vorbe]te engleza.
Portugheza vorbe]te engleza.
B`rba\ii nu vorbesc engleza. Ei
dorm.

Din ceruri albe se preg`tesc ploi
negre.
Pe lujerele verzi înc`  se v`d flori
galbene.
E cald ]i frig. E c`ldur` rece.
C@teva maimu\e coboar` din copaci
]i intr` în r@ndul lumii.

L@ng` t`ciuni STIN}I, oameni
APRIN}I
de febr`.

Western Poetry

Pazvante Chioru
Omul se gr`be]te la str@mtoare:
între Marea Neagr` ]i Marea
Mediteran`–
vinde la negru un pardesiu alb.
– B`, boule, nu fi m`gar!, i-am zis.

Tr`ie]te mort de slab.
Are o boal` s`n`toas`.
Chiar ]i-a pierdut ]i un ochi: a
r`mas numai
cu vederi de dreapta,
dar merge înainte cu spatele.
Picioarele îi dau b`taie de cap.

– Unde te duci, m`?, l-am întrebat.
– M` duc, m` duc – mi-a spus –
mai am de spart lemne, de mestecat
m`m`liga

]i de b`tut nevasta.

Gheorghe Dracu?
To\i au venit cu so\ia, doar el fiind
un om f`r` pereche.
Unii sunt înal\i, ca ni]te zg@rie-
nori, al\ii –
ca ni]te zg@rie-br@nz`.
Nea Vasile Gheorghe este dintr-o
bucat`,
]i fratele dintr-o alt` bucat`.
Mereu are ]i el dou` vorbe de
spus:

Nu ]tiu!,
de]i este de]tept c@nd face pe
prostul.

Dar, ce tot crede Gheorghe c` e
Gheorghe

Dracul?

La serviciu femei
f\r\ serviciu
Ele stau ce stau, apoi mai iau
c@te o pauz`.
Ele stau ce stau, apoi mai iau
c@te o pauz`.

– Prea În`l\ate Doamne
Pe v@rful tocurilor d-voastr`
– intervine directorul –,
arunca\i-v` la co]
ochii/ ]i observa\i dezordinea.

(De emo\ie, unele c`zur` pe podea,
altele c`zur` pe g@nduri)

– S` se aleag` praful ]i pulberea
de pe mobiliere!, ]uier` directorul.
(]tia el c` nu termin` cu una cu
dou`,
]i cu trei sau patru cucoane.
Dar ele st`teau ce st`teau,
]i iar mai luau c@te o pauz`).

Antipoem
de dragoste
Numele: Ileana, prenumele:
Cos@nzeana.
Pu]toaica d` din coada/ ochilor

Înainte pe linia de tragere/ cu
privirea.
Observ în fa\` spatele ei.

Copila face farmece/ printre
c`l`tori.
Umbl` cu fusta mini – cred c` sub
aspectul \inutei las` de dorit!
D-a-r   n-u   e   î-n-c-`  d-e   i-u-b-i-t.

Îmi ia ochii ]i mi-i pune pe
genunchii
ei, între genunchii ei.

Nu pe mine trebuie s` m` iube]ti,
feti\o, 
ai gre]it!
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- urmare din pagina 11 - 
Din cancelaria lui Mircea cel B`tr@n se cunosc un num`r

de 28 de documente interne, [ntre care 15 originale, 12 copii
]i o traducere, unul dintre acestea fiind [ndoielnic, exist@nd
dubii asupra lui. Arhivele Na\ionale p`streaz` cele mai multe
acte originale ale lui Mircea cel B`tr@n36, iar la Academie se
aflau patru originale ]i dou` copii37. Un document original se
afl` la Muntele Athos. Documentele emise de cancelaria
domnului au stat [n aten\ia cercet`torilor ]i editorilor rom@ni
]i str`ini38.

Din punct de vedere tehnic, dispozi\ia dat` de Mircea cel
B`tr@n satelor M`n`stirii Tismana, c`reia i s-a atribuit anul
1407, reprezint` prima scrisoare emis` de cancelaria |`rii
Rom@ne]ti39. Ordinul dat de Mihail, fiul voievodului, vame-
]ilor de la Ruc`r ]i Bran, reprezint` cea mai veche scrisoare
privind persoane din afara statului40.

Cel mai vechi act privat din cancelaria \`rii este docu-
mentul din 21 noiembrie 1389, al boierului Aldea41.

{n documentele lui Mircea, termenii care desemnau no-
\iunea de act au fost: hrisov, list, orisme, zapisanie. Termenul
hrisov apare [n actul dat de Mircea [n 1409 mai 11 ]i a fost
adoptat prin filiera sud - slav`, din cea bizantin`. El reprezin-
t` privilegiile comerciale mai [nsemnate, tratatele de pace, de
alian\`, de [nchinare ]i au pecetea at@rnat`42. Termenul list
provine din limba polon` ]i-l [nt@lnim numai [n actele ex-
terne din anul 1403, ca ]i [n scrisoare domnului din 10 au-
gust, adresat` regelui Poloniei43. Termenul orisme [nseamn`
porunc`, mandat, ]i a fost preluat de cancelaria bizantin`,
prin cea bulgar`44. El apare [n actul lui Mircea din 1406,
indiction 15. Sunt acte care au pecetea at@rnat`, ca ]i cele cu
pecete aplicat` ]i se refer` la ordinele date slugilor domne]ti,
boieri, vame]i, schileri45. Termenul zapiselor, [n scris, apare
documentar,[n actul lui Mircea cel B`tr@n, din octombrie, ]i
al lui Mihai, din iunie 141846.

{n cancelaria lui Mircea cel B`tr@n s-au folosit at@t perga-
mentul, c@t ]i h@rtia. Pergamentul se prepar` din piele de oa-
ie, capr`, vi\el ]i ied, iar cel fabricat [n \ar` era de o calitate
inferioar`. Documentul din 1414 august 2 ]i scrisoarea lui
Mircea, adresat` satelor M`n`stirii Tismana, din 1407, sunt
scrise pe pergament velin47. Formatul pergamentului era
confec\ionat totdeauna, de m`rimea textelor. Atunci c@nd se
t`ia gre]it, se ad`uga pe marginea documentului, ca [n adao-
sul din documentul lui Mircea, din 1387 iunie 27 sau martorii
din documentele din octombrie 1389-1400 ]i din 1409 mai
11.48 Interesant este faptul c`, din toate actele originale
p`strate de la Mircea cel B`tr@n, numai trei49 sunt scrise a-
v@nd [n`l\imea mai mic` dec@t l`\imea, ceea ce pare c` este o
practic` [n cancelaria rom@neasc`.

Primul act din |ara Rom@neasc`, despre care se ]tie a fi
scris pe h@rtie, e scrisoarea lui Mircea cel B`tr@n din 140650.
Se observ` c` h@rtia din aceast` scrisoare este groas`, inegal`
ca suprafa\` ]i cu puf51. {n cancelaria domneasc` de la T@rgo-
vi]te s-au folosit f@]ii [nguste ]i lungi de h@rtie, de 20-25 cm,
cum sunt scrisorile adresate bra]ovenilor de Mihail, fiul lui
Mircea52. La scris se foloseau pana de g@sc` ]i o cerneal`
fabricat` din substan\` feroas`, con\in@nd, pe l@ng` fier, ap`,
clei, sare ]i gogo]i de ristic53. {n cancelarie se mai foloseau:
cu\itul, pensula, linia, haragul, nisipul ]i vopselele. Docu-
mentele emise de cancelaria domneasc` au o scriere frumoa-
s` ]i citea\`, gr`m`ticii din |ara Rom@neasc` fiind superiori
[n arta lor, celor din Serbia ]i Rusia54. Ele au ductul scrierii

cursive, precum cel din 1389 1400, cursiv documentar, ca
acela din 1407, minuscul documentar mixt, [n privilegiile ex-
terne. Gr`m`ticii din cancelaria domneasc` au f`cut o serie
de gre]eli [n transcrierea actelor. De exemplu, [n documentul
din 1413 august 8, unde apar unele corecturi55.

Limba documentelor domne]ti este cea medie - bulgar`,
cu unele amestecuri, destul de frecvente, de articulare rom@-
n` a numelor proprii56.

{n ce prive]te ortografia, [nt@lnim numai punctul, virgula
nefiind folosit`. Documentele, [n cancelaria domneasc`, se
alc`tuiau pe baza unor vechi formulare57.

Toate actele din cancelaria domneasc` a lui Mircea cel
B`tr@n, ca ]i cele de mai t@rziu, din |ara Rom@neasc`, se ca-
racterizeaz` prin faptul c` au subscrierea neautograf`. Mono-
grama documentelor emise de cancelaria domneasc` a lui
Mircea cel B`tr@n sunt f`cute [n culoare neagr`, [n afar` de
actul din 1415 ]i scrisoarea extern` din 10 august, care au mo-
nograma cu ro]u. Ca ]i [n diplomatica apusean`, monograma
\ine locul isc`liturii domne]ti ]i are ca parte principal` litera
de la [nceputul numelui; [n jurul acesteia se grupeaz`, dup`
un sistem ce r`m@ne constant, la to\i demnitarii cu acela]i nu-
me, celelalte litere, toate sau o parte din ele58. Martorii apar
[n hrisovul lui Mircea, din 1389 septembrie 4; [n el, se disting
trei clerici ]i 10 boieri, unul fiind vornic59. Sigiliul domnesc
reprezenta simbolul autorit`\ii suverane ]i mijlocul de a p`s-
tra secretul coresponden\ei ]i garan\ia autenticit`\ii actului60,
d@ndu-le, [n acela]i timp, un caracter de oficialitate61.

Cele mai vechi sigilii din |ara Rom@neasc` au legenda [n
limba latin`, cu litere unciale, emblema fiind lucrat` artistic62,
provenind din cancelaria domneasc`. Toate sigiliile mari ale
lui Mircea au legenda latin`, se pare c` ar fi avut ]i un sigiliu
cu legenda slav`63. Sigiliile cu legende slave nu con\in
niciodat` numele \`rii, ci numai numele ]i titlul domnului, pe
c@nd cele cu legende latine con\in constant ]i numele \`rii64.

Mircea a [nt`rit puterea central` ]i a organizat dreg`tori-
ile, a favorizat dezvoltarea economic` ]i cre]terea veniturilor
statului, a realizat un sistem de alian\e tranice, care s`-i per-
mit` s` apere independen\a \`rii. Dezvoltarea economic`,
politic` ]i social` a dus la o ad@ncime a organiz`rii politico-
administrative a \`rii, [ntre altele ]i la organizarea cancelariei
domne]ti, la emiterea de acte, deci, la fixarea formularului
diplomatic al actului domnesc65.

Organizarea cancelariei domne]ti
[n vremea lui Mircea cel B`tr@n

36Vezi „Arhivele Na\ionale” Bucure]ti,
S.I., nr. 3 (Tismana I/3), nr. 4 (Tismana
III/2)
37Academia  Rom@n`, XIX/ 144, XX/
155, XX/ 174, C/ 123, ]i ms. 2456, f.
49-50
38Djamo-Diaconi\a Lucia, Limba  do-
cumentelor  slavo-rrom@ne  emise  [n  |ara
Rom@neasc` [n  sec.  XIV-XXVI, Bucure]ti,
1971, p. 13-16
39Bogdan, P. Damian, Diplomatica
slavo-rrom@n`,  [n Documente  privind
istoria  Rom@niei, Introducere, vol. II,
Bucure]ti, 1956, p. 18
40Idem, p. 19 
41D.R.H., p. 46 
42Bogdan, Ion, op. cit., p. 222 
43Bogdan D.P., op. cit., p. 121 
44Bogdan, Ion, op. cit., p. 233 
45Bogdan D.P., op. cit., p. 124 
46Ibidem, p. 25 
47Bogdan D.P., Din  paleografia  slavo-
rom@n`, [n Documente  privind  istoria
Rom@niei, Introducere vol. I, 1956, p.
121
48Bogdan Ion, op. cit., p. 220 
49Vezi D.R.H., doc. 1391, septembrie 1,

1392 august 31; 1400-1403 ]i 1407 
50Bogdan D.P., op. cit., p. 123 
51Idem, p. 126 
52Idem, p. 127 
53Idem, p. 133 
54Bogdan, Ion, op. cit., p. 225
55Bogdan D.P., op. cit., p. 145 
56Bogdan D.P., Diplomatica  slavo-
rom@n`  din  secolele  XIV-XXV, Bucure]ti,
1939, p. 59
57Tama], Corneliu, art. cit., p. 117
58Bogdan, Ion, op. cit., p. 239 
59Iorga, Nicolae, Les arts mineurs en
Romanie, vol. I, Bucure]ti, 1934, cap.
III, La miniature romaine
60V@rtosu, E., Din  sigilografia  Mol-
dovei  ]i  |`rii  Rom@ne]ti, [n „Documente
privind Istoria Rom@niei”, Introducere,
vol. II, Bucure]ti, 1956, p. 333 
61Moisil, Constantin, Sigiliile  lui
Mircea  cel  B`tr@n, [n Revista  Arhivelor,
vol. II, 1945, Bucure]ti, p. 259
62V@rtosu, E., op. cit., p. 382 
63Moisil, C., op. cit., p. 269 
64Ibidem, p. 261 
65Tama], Corneliu, op. cit., p. 119
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I. C`r\i realizate de Antim Ivireanul
ca tipograf, traduc`tor ]i editor

93. Vasile Macedoneanul. Capitole [ndemn`torie.
Bucure]ti, 1691

In 40, (4) f.+96 p.
{n grece]te.
Tip`rit de Antim Ieromonahul.
B.R.V. I, p. 324-326, nr. 93

94. Slujbele Sfintei Paraschiva celei noue ]i a S-tu-
lui Grigorie Decapolitul. Bucure]ti, 1692.

In 40, (4) f.+116 p.+ 2 f. albe.
{n grece]te.
Tip`rite de Antim Ieromonahul.
B.R.V. I, p.326-327, nr. 94. Dou` extrase din prefa\`.

95. Evanghelie Greco-Rom@n`. Bucure]ti, 1693.
B.R.V. I, p. 328-335, nr. 95. Red` dou` facsimile, pre-

fa\a ]i dou` [n]tiin\`ri finale: „tip`rit` de mine pre miculu
[n eromonahi Anthim de la Iviria”.

96. Psaltire. Bucure]ti, 1694.

In 40, (4) f.+271 p.
Tip. de Anthim Ivireanul, Tipograful.
B.R.V. I, p. 335-337, nr. 96.
Tip`rit` cu caracterele Bibliei de la 1688.

102. Or@nduiala slujbei S-lor Constantin ]i Elena.
Snagov, 1696.

In 40, (4) f. + 42 p.
Tip`rit` de Robu Mihai, sub grija dasc`lului Antim

Ivireanu.
B.R.V. I, p. 341-343, nr. 102. Red` prefa\a, unde se

elogiaz` tiparul ]i promotorii lui.

103. Evanghelie. Snagov, 1697.
In folio, (3) f. + 180 f.
De Antim Ivireanul.
B.R.V. I, p. 343-344, nr. 103.

106. Antologhion. Snagov, 1697.
In 40, (5) f.+935+40 p.
Tip`rit de Antim ieromonahul din Iviria.
B.R.V. I, p. 347-349. Extras din prefa\`.

107. Ioan Karyophylles. Manual despre c@teva
nedumeriri. Snagov, 1697

In 40, 4+46 f.
Prefa\` de Antim, care a ]i tip`rit-o.
B.R.V. I, p. 349-350, nr. 107.

108. Discurs panegiric despre {mperatul Constan-
tin. Snagov, 1697.

In 40, 10 f.
Tip`rit de A.I.
B.R.V. I, p. 350-351, nr. 108.

109. /Smotri\chi/ Gramatica slavoneasc`. Snagov,
1697.

In 80, (4) f. +246 f.
Tip. de Antim Ivireanul.
B.R.V. I, p. 351-354, nr. 109. Red` „Precuv@ntare la

gramatic`” de A.I.

114. Carte sau lumina. Snagov, 1699.
In 40, (4) f. +108 f.
B.R.V. I, p. 370-372, nr. 114. Red` versurile la stema

lui C. Br@ncoveanu ]i prefa\a.

- continuare [n pagina 56 -

ANTIM IVIREANUL [n cultura
rom@neasc`

- Bibliografie la cerere - 
1691-1982           [ntocmit`  de  prof.  Constantin  M`lina]*

Am organizat Bibliografia Antim Ivireanul pe urm`toarele capitole;
1. Activitatea de tipograf, editor, traduc`tor, p`str@nd pentru fiecare carte ivirian` num`rul de
ordine din bibliografia rom@neasc` veche;
2. Opera original`. Cu edi\iile cunoscute, desigur, toate postume;
3. Istoriografia domeniului, organizat` cronologic;
4. Circula\ia c`r\ilor iviriene [n Bihor;

Prin amploarea ei, aceast` bibliografie, f`r` a fi complet`, este cea mai cuprinz`toare despre Antim
Ivireanul [n cultura ]i con]tiin\a rom@neasc`.

*Conf. univ. doctor la Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere, Directorul Bibliotecii Jude\ene „Gheorghe }incai” Bihor
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Pe preotul Teodor B`l`]el, Galaction îl cunoa]te în pe-

rioada în care destinele lor s-au împletit în mod fericit, pre-
destina\i parc`  pentru o prietenie sincer` ]i durabil` Grigo-
re Pi]culescu, defensor ecleziastic pentru Episcopia Olteniei,
sub jurisdic\ia c`reia se afla ]i teritoriul jude\ului V@lcea, iar
preotul Teodor B`l`]el, membru ]i, mai t@rziu, pre]edinte al
«Duhovnicescului Consistoriu» al Sfintei Eparhii a R@mnicu-
lui Noul Severin. În aceast` perioad`, între cele dou` figuri
marcante ale universului literar rom@nesc, care s-au eviden\i-
at at@t în via\a duhovniceasc`, dar mai ales prin munca pe o-
gorul scrisului, s-a legat prietenia ce a durat p@n` la trecerea
în eternitate a  preotului v@lcean ]i chiar dincolo de ea. Ocu-
pa\iile legate de menirea lor teologic` i-au determinat s` în-
ceap` un dialog spiritual, mai presus de cel conven\ional , re-
zultat ]i din coresponden\a care s-a înfiripat între cei doi, în-
cep@nd cu anul 1910. Înt@lnirile ]i dialogul dintre cei doi pe
tema spiritualit`\ii rom@ne]ti au fost numeroase ]i fructuoase.
Preocup`rile ]i chem`rile l`untrice ale preotului Teodor B`-
l`]el au constituit, cu certitudine, un imbold pentru mai t@-
n`rul s`u confrate, concretizate în vasta oper` de mai t@rziu a
lui Gala Galaction. „Ctitorul folclorului oltenesc” a avut o
contribu\ie neîndoielnic` la creionarea chipurilor ]i priveli]-
tilor v@lcene în opera lui Gala Galaction. În perioada cola-
bor`rii lor duhovnice]ti ]i, cu siguran\`, a celei literare, Ga-
laction scrie „Copca R`dvanului”, „În p`durea Coto]manei”,
„L@ng` apa Vodislavei”, „Gratie ]i Palamon”, unde n`lucile
unor „înt@mpl`ri n`zdr`vane ]i diavole]ti” desprinse din
istorisirile celor ce p`zeau noaptea vitele pe c@mp, ale babe-
lor bolnave care se reîntorceau din mor\i, spun@nd în ne]tire
ce este în iad ]i ce este în rai… „ur]i lega\i în c`ru\` ]i d`n-
ciugi în pielea goal`” au fost admirabil grefate în spa\iul de
basm al p`durilor v@lcene, care st`p@nesc precum „o noapte
verde ]i nesf@r]it`”. Legendele cu haiduci, personaje de basm
]i iubiri imposibile, jafuri turce]ti ]i judec`\i cu sabia, sunt
plasate în peisajul ]i atmosfera de basm a V@lcei, într-un
„spa\iu care are o unicitate anume, cea de spa\iu al fanteziei
debordante” (acad. R`zvan Theodorescu - „Spiritul V@lcei în
cultura rom@n`”). Personajele întrupate în domni\a Oleana ]i
Mur` L`utarul, „]arpele Oltului printre treptele despicate ale
sc`rii Carpa\ilor”, Mantu Miu ]i Florea Fr@ncu Toc`lie - c@r-
ciumar ]i ho\ de pe Olt, p`rintele Vars`nufie ]i ieromonahii
Gratie ]i Palamon prieteni du]m`ni\i de diavol ]i pierdu\i
din cauza unei dragoste lume]ti ]i p`cat de moarte din cauza
preafrumoasei Minodora. Faptele unor „oameni minuna\i în
luptele lor duhovnice]ti ]i în p`catele lor” se desf`]oar` ca
într-o panoram` oferit` de s`lb`ticia frumoas` a mun\ilor Ar-
notei, pe drumuri ]erpuitoare de ape sau printre podgorii ]i li-
vezi cu pruni, în „apusul plin de fl`c`ri ]i de aur”. Toate a-
cestea sunt rezultatul contactului cu spiritul de poveste al
V@lcei, pe care preotul ]i folcloristul Teodor B`l`]el le
descoper`, nu at@t pentru sine, c@t pentru viitorime ]i pentru
interlocutorul s`u, Gala Galaction. Acesta din urm` a reu]it s`
transpun` în „Chipuri ]i priveli]ti”, devenite metafore, fap-
tele ]i înt@mpl`rile istorisite de folcloristul B`l`]el, acoperind
arealul v@lcean, de la R@ul Vadului la R@ureni ]i Dr`g`]ani,
de la Olt la Olte\ ]i L`de]tii de Cerna. „V@lcenii se întorceau
(de la b@lciul de Sf. Marie de la R@ureni, n.n.) prin satele lor, adu-
nate prin fund  de v`i ori ag`\ate pe sub strea]in` de dealuri,
cu boii ]i cu caii cump`ra\i din b@lci, cu chimire nou` ]i cu

cu\ite la chimire, cu cavale, cu c`ld`ri, cu scule de scobit
lemnul ]i p`m@ntul ]i cu alte multe lucruri, unele de prisos ]i
de fudulie, care începuser` chiar atunci s` ia ochii ]i s`
ispiteasc` pe cre]tinul nostru”.

„Sentimentul rom@nesc al naturii”,  pe care-l întruchipa
Gala Galaction, a fost cizelat ]i îmbog`\it ]i din leg`tura cu
\inuturile v@lcene, pe care le-a c`lcat cu piciorul, cu trenul
sau cu bri]ca, pe care-o solicita insistent prietenului s`u Teo-
dor B`l`]el, într-o scrisoare din 26 iulie 1910.

Din coresponden\a cu preotul B`l`]el, rezult` c` Gala Ga-
laction a fost frecvent oaspetele acestuia, la }tef`ne]ti, unde
folcloristul era preot paroh ]i dasc`l (1894-1933). Defensorul
ecleziastic era nevoit, prin îns`]i natura func\iei, s` colinde
satele v@lcene spre rezolvarea anchetelor ]i proceselor ivite
în s@nul clerului, scrisorile adresate p`rintelui B`l`]el11 indi-
c@nd, în oarecare m`sur`, itinerarul v@lcean al mai t@n`rului
s`u prieten. „Dac` nu prind acceleratul de Jiblea (C`lim`-
ne]ti, n.n.), atunci voi fi în Dr`g`]ani abia seara ]i, de aici,
cu o tr`sur`, viu la }tef`ne]ti…” (scrisoarea din 9 iun. 1910).

„…Stimate P`rinte, d`-mi voie s`-\i fac cunoscut c` am
de g@nd s` m` improvizez mosafirul Sfin\iei Tale, chiar în
seara zilei de 29 iulie… La 30 iulie am o cercetare la
Oteteli]… A] r`m@ne bucuros în ziua de 31 la }tef`ne]ti , dar
am un bucluc la Ote]ti (jud. Olt)…(scrisoarea din 26 iulie
1910)

„Scumpe p`rinte B`l`]el, privind caracterele acestei
scrisori nu vei ghici imediat pe amicul Sfin\iei Tale, Pi]cules-
cu. Recurg la m@na unui prietin fiindc` m@na mea mi-o
scrintii acum vreo patru zile  pe drumul Bistri\a  M`ld`-
re]ti…” (scrisoarea din 1 sept. 1910). 

Printr-o scrisoare din 26 nov. 1910, îl în]tiin\eaz` pe preo-
tul B`l`]el de o vizit` a lui I. Gh. Duca (la 12 decembrie),
precum ]i de interven\ia sa c`tre ministru (S. Haret), în spri-
jinul rezolv`rii unor probleme la }tef`ne]ti: „…cred c` nu
mai este nevoie s` intervii în scris. Las`-m` pe mine. Voi
avea coraj ]i elocin\` fiindc` este vorba de }tef`ne]ti ]i de
Sfin\ia Ta”.

Într-o alt` scrisoare, datat` 1 mai 1912, î]i cere iertare
c`tre p`rintele B`l`]el de a nu fi r`spuns invita\iei de a par-
ticipa la nunta fiicei sale, petrecut` la 22-23 aprilie 1912.
Crede îns` c` rapsodul (l`utarul)  de c`petenie a fost Lache
(Vasile Daragiu - „Vuvaru”) din Fumureni, rapsod vestit în
jude\ele Arge], Olt ]i, bineîn\eles, V@lcea.

Mutat ca defensor la Mitropolia Moldovei, r`m@ne cu do-
rin\a aprins` de a revedea V@lcea ]i, fire]te, pe distinsul s`u
amic: „«Duhul este volnic, dar trupul nevolnic». Actuala mea
circumscrip\ie defensoral` este Mitropoloia Moldovei, a]a
înc@t drumurile peste Olt mi s-au r`rit cu totul. Socotesc c`
mai spre var` o s` biruiesc toate piedicile ]i o s` dau o rait`
prin jude\ul V@lcea. Voi veni negre]it, într-o zi blagoslovit`
de Dumnezeu ]i scris` cu ro]u în c`lindar, ]i la }tef`ne]tii
Sfin\iei Tale” (scrisoarea din 1 mai 1912). Scrisorile sunt
semnate Gr. Pi]culescu.

C@t de mult au însemnat drumurile v@lcene, locurile sale
înc@nt`toare ]i monumentele istorice pe care spera s` le
revad`, rezult` din însemn`rile „nedefensorale”: „… c@t de
vrednice sunt de cercetat, c@t de desf`t`toare sunt aceste cui-
buri ale piet`\ii str`mo]e]ti” (este vorba de m`n`stirile Co-
zia, Turnu, St@ni]oara). Chiar ]i în c`l`toriile prin str`in`tate,
r`m@ne cu g@ndul aproape de locurile dragi ale V@lcii:    

Restituiri
Chipuri ]i popasuri v@lcene [n opera lui Gala Galaction

7
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„Trebuie s` vezi Tibrul ca s` sim\i c@t de drag \i-e
Oltul”. Despre prodigioasa activitate literar`  a lui Gala
Galaction ]i colaborarea la revistele  literare ale vremii
vom vorbi intr-un alt studiu. La 22 septembrie 1922, doc-
torul în teologie Grigore Pi]culescu este uns diacon ]i
devine conferen\iar ]i lector universitar, iar din 1926, de-
vine profesor al Facult`\ii de Teologie, la catedra de Exe-
geza Noului Testament. Experien\a defensoral` ]i spiri-
tual` v@lcean`, cea din prietenia cu preotul folclorist
Teodor B`l`]el, al`turi de cea c`p`tat` în cercurile litera-
re ale vremii ]i la catedr`, au contribuit  decisiv la traduc-
erea Bibliei, ap`rut` în anul 1938, realizat` împreun` cu
preotul Vasile Radu. Era o încununare a activit`\ii sale de
„magistru de teologie biblic`, de inspirat traduc`tor al
Bibliei rom@ne]ti ]i de preot smerit cu înalt` chemare de
duhovnic ]i de c`rturar”.

Nu-l va uita nici o clip` pe „apostolul cultural ]i  eco-
nomic al V@lcei”, preotul Teodor B`l`]el, c`ruia îi dedic`
un articol omagial elogios în 1947. Este elogiul unei prie-
tenii, al unui academician f`cut nemuririi Oltului ]i V@l-
cei.

„Chipuri ]i popasuri” ale marelui Gala Galaction,
patriarh al literaturii rom@ne; Chipuri ]i popasuri pentru
oameni; Chipuri ]i popasuri pentru flori; Chipuri ]i po-
pasuri pentru c`r\i ]i  amintiri;

- „portrete, profiluri, siluete îndelung potrivite sau
fugar notate” în drumurile ]i popasurile  v@lcene ale celui
ce a intrat definitiv în panteonul literaturii rom@ne, sub
numele de Gala Galaction.

Chipuri ]i popasuri v@lcene ce  n-au fost adresate prea
mult „contimporanilor gr`bi\i ]i curio]i, c@t cercet`toru-
lui  îndep`rtat  ]i  r`bd`tor,  ursit  s`-]]i  bat`  capul  cu  coor-
donarea  cioburilor  trecutului”.

Ceea ce facem, respect@nd „atitudinea testamentar`”
a p`rintelui Gala Galaction.
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Foaie  verde,  viorea,
Sora  mea  din  Spania,
De  c@nd,  sor`,  ai  plecat,
|ie  cucul  \i-aa  c@ntat
}i  \i-aa  c@ntat  de  trei  ori
S`  tr`ie]ti  cu  sup`r`ri!
Vino,  sor`,  iar  [n  \ar`
C-aa-nnverzit  muntele  iar`,
A-nnverzit  ]i  s-aa  uscat
De  c@nd,  sor`,  ai  plecat
}i-aau  trecut  doi  ani  de  zile
De  c@nd  n-aai  venit  la  mine
}i  de  jalea  ta  cea  seac`
To\i  brazii,  de  v@rf,
se-aapleac`
}i  se-aapleac`  la  p`m@nt
}i  m`-nntreab`  de  ce
pl@ng...

Pl@ng  de  jale
]i  de  foc
Soarta  ta  f`r`
noroc,
Pl@ng  de  focuri
]i  de  jale  
Toate  dorurile
tale  
C`  ne-aa  c@ntat
cucu-aa]a:
Tu  s`  stai
[n  Spania
}i  s`  fim
singure-nn  lume
F`r`  tat`,  f`r`
mume...
C`rticic`,  glas
de  jele,
Scris`  cu
m@inile  mele,
Te  trimit  s`
mergi  departe,
La  sora,  cu
s`n`tate
}i  s`-ii  spui  c`-ss
s`n`toas`
Ca  o  floare  din
fereastr`...
Dorul  m`  apas`
greu
C`  nu  e]ti  [n
satul  meu
}i  m`-aapas`
]i  cu  tin`
C`  e]ti  [n  \ar`
str`in`...

Du-tte,  carte,  du-tte  iute,
La  sora,  s`  te  s`rute,
C`  ]i  eu  te-aam  s`rutat
La  po]t`  c@nd  te-aam  b`gat
}i  a]tept  cu  bucurie
S`-mmi  vin`  r`spuns  ]i  mie...
Un  r`spuns  cu  s`n`tate
De  la  sora  de  departe.

(text c@ntat
de Oni\a Hon\o] (78 ani),

pe melodie de doin`
ungureneasc`,

ascultat ]i transcris de
mine, Felix Sima, pe
prispa casei sale din

M`gura Mih`e]ti, [n
august 2005)

Folclor contemporan

Oni\a Hon\o] (71 ani) din M`gura-
Mih`e]ti (jude\ul V@lcea)
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{n  cursul anului 2005, satele comunei C@ineni au
[mplinit fiecare (cu excep\ia satului Priloage) ni]te
„v@rste” rotunde de la atestarea lor documentar`: C@i-
neni (Mici ]i Mari sau C@inenii de Arge] ]i C@inenii de
V@lcea) 500 de ani (1505), Greble]ti  380 de ani
(1625), Robe]ti 335 de ani (1625) ]i R@ul Vadului -
485 de ani (1520). La anii men\iona\i mai putem ad`uga
cei 675 de ani de la luptele de la Posada (1330), dintre
o]tile lui Basarab I ]i Carol Robert de Anjou, care au
[nsemnat actul de na]tere a statului feudal |ara Rom@-
neasc`. |in@nd seama de aceste repere istorice, Asocia-
\ia „Pons Vetus” pentru dezvoltarea |`rii Lovi]tei a ho-
t`r@t la sf@r]itul anului 2004 s` se elaboreze o monogra-
fie a comunei C@ineni, ceea ce s-a ]i [nt@mplat, la ora
c@nd scriem aceste r@nduri (octombrie 2005), lucrarea
exist@nd [n stadiul de manuscris, autori fiind subsem-
natul ]i d-l prof. Nicolae Dane], care „ne tragem” de pe
frumoasele meleaguri ale |`rii Lovi]tei, primul din
Greble]ti, al doilea din  C@ineni.

La 21 octombrie 2005, a avut loc, la Biblioteca
Public` Local` C@ineni, Consf`tuirea zonal` a
bibliotecarilor din |ara Lovi]tei, organizat`

de Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea. Du-
p` [ntrunirea profesional`, [n prezen\a reprezentan\ilor
Prim`riei C@ineni, ai Consiliului Jude\ean V@lcea, ai
Asocia\iei „Pons Vetus”, ai Bibliotecii Jude\ene „Antim
Ivireanul” V@lcea, ai Bisericii, ai [nv`\`m@ntului local,
a fo]tilor primari ai comunei ]i a unor localnici ]i invi-
ta\i de la R@mnicu-V@lcea, s-au prezentat con\inutul
viitoarei monografii ]i documentele de atestare ]i au a-
vut loc discu\ii referitoare la o serie de aspecte cultura-
le ]i economice din via\a comunei C@ineni.

{n prezentul material, vom face o scurt` trecere [n
revist` a documentelor istorice care se refer`, [ntr-un fel
sau altul, la localitatea C@ineni ]i la satele care compun
actuala comun` cu acest nume.

Ani de referin\` din punctul de vedere al men\ion`-
rilor documentare ale a]ez`rilor comunei C@ineni sunt
1415, 1505, 1520, 1556, 1625, 1628, 1639 ]i 1670. Ast-
fel, la 28 martie 1415, Mircea cel B`tr@n, domnul |`rii
Rom@ne]ti, d`ruia M@n`stirii Cozia ]i egumenului So-
fronie „vama de la Genune” (***D.R.H., B, „|ara  Lo-
vi]tei”, vol. I (1247-1500), Editura Academiei. Bucu-
re]ti; M. Dane], „File  din  monografia  comunei  C@i-
neni”, Universitatea Bucure]ti, 1989; C. Marinoiu,
„Toponimia  |`rii  Lovi]tei”, Editura Vestala, Bucure]ti,
2001). 

Gl`suie]te hrisovul marelui voievod: „...Io,
Mircea, mare voievod, din mila lui Dumne-
zeu ]i cu darul lui Dumnezeu, st`p@nind ]i

domnind peste toat` |ara Ungrovlahiei. A binevoit
domnia mea cu a sa bun`voin\` cu inima curat` ]i

luminat` a domniei mele... ]i am d`ruit acest preacin-
stit de fa\` hrisov m@n`stirii domniei mele de la Cozia
ca s` fie acelui sf@nt hram... vama de la Genune (de
ocin` ]i de ohab`), c@t va tr`i domnia mea  ]i c@t va
tr`i fiul domniei mele Mihail Voievod ]i de nimeni
neatins” (***D.R.H., B, „|ara  Lovi]tei", vol. I (1247-
1500), Editura Academiei. Bucure]ti).

Hrisovul este scris de diacul Mihail, cel care  a
scris [n slavon` multe documente ale cance-
lariei marelui domn ]i care aici, pentru [nt@ia

oar`, se intituleaz` „logof`t” (D.P. Bogdan, „Despre
cancelaria  slav`  a  voievodului  muntean  Mircea  cel
B`tr@n”, tip. „Via\a  Literar`", Bucure]ti, 1934).

Este cunoscut faptul c`, [n vechime, localitatea C@i-
neni se numea Genune, dovad` fiind cel pu\in opt docu-
mente slavo-rom@ne. Vama de la Genune avea o mare
[nsemn`tate [n cadrul intenselor schimburi comerciale
care se realizau [ntre |ara Rom@neasc` ]i Transilvania.
]i nu numai ([ntre Europa de Sud-Est ]i Europa Centra-
l`).

Acest fapt este dovedit de re[nnoirea sistematic` a
actului lui Mircea cel B`tr@n, prin acte de [nt`rire a st`-
p@nirii M@n`stirii Cozia asupra V`mii de la Genune,
acte emise de urma]ii marelui domn. Astfel de [nt`riri
au avut loc la 1436, [n vremea lui Alexandru Voievod,
la 1475, [n vremea lui Basarab Voievod, la 1505, [n vre-
mea lui Radu cel Mare, apoi la 1639, [n vremea lui
Matei Voievod, nepotul lui Basarab Voievod
(***D.R.H., B, „|ara  Lovi]tei”, vol. I (1247-1500), E-
ditura Academiei. Bucure]ti; ***Catalogul docu-
mentelor |`rii Rom@ne]ti, Arhivele Statului, vol. III
]i IV, Bucure]ti, 1981). 

La 20 ianuarie 1505, [n actul de [nt`rire al lui Radu
cel Mare, se pomene]te pentru prima dat` localitatea
C@ineni, prin intermediul numelui locuitorilor s`i,
„c@neani”, acest act constituind ]i atestarea documen-
tar` a localit`\ii. Prin acest document, Radu cel Mare
poruncea: „.... s` fie Vama de la Vadul Oltului la Genu-
ne dintr-o sut` trei din toate cump`r`turile turce]ti ]i
ungure]ti, mari ]i mici, de la toate dintr-o sut` trei, de
la gr@u ]i de la alte f`in`rii ce trec peste Vad... ]i
nimeni s` nu cuteze s` opreasc` vama, nici boier nici
dreg`tor nici curtean al domniei mele, chiar ]i marfa
domniei mele s` pl`teasc` vam`... ]i orice om care va
avea carte de la domnia mea sau de la p`rintele dom-
niei mele sau purgarme]terul din Sibiu sau judele
cr`iesc sau orice neme] va fi, chiar s` aib` carte pecet-
luit` cu pecetea cea mare sau cea mic` cu inelul de la
m@na domniei mele ]i chiar s` se pomeneasc` 

Satele comunei C=ineni-V=lcea la „v=rste” rotunde
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[n cartea Vadului Genune, to\i s` pl`teasc` vam`, c@t
este ceea ce se cuvine domniei mele ]i vama Sfintei
M`n`stiri..., iar voi c@neanilor (subl. n.) care sunte\i la
vad s` asculta\i de vame]ii Sfintei M`n`stiri, pe cine va
pune p`rintele nostru egumen Chir Simeon”
(***D.R.H., B, „|ara  Lovi]tei”, vol. I (1247-1500).

Numele de C@ineni apare, astfel, pentru pri-
ma dat` la 9 iulie 1520, [n documentul de
hot`rnicie dintre |ara Rom@neasc` ]i Tran-

silvania, convenit [ntre domnitorul Neagoe Basarab ]i
principele Ioan Zapolya. {n document se stabilea hota-
rul [ntre cele dou` voievodate „... pe unde curge apa
Fratelui dinspre partea de r`s`rit ]i se vars` [n apa
Oltului ]i se unesc toate [n Vadul Genunei, care este
mai sus de C@ineni ]i de acolo mai sus p@n` la
Ob@r]ie” (***Catalogul documentelor |`rii Rom@-

ne]ti, Arhivele Statului, vol. II, Bucure]ti, 1981).
Documentul de hot`rnicie de la 9 iunie 1520 mar-

cheaz` ]i atestarea documentar` a localit`\ii R@ul Va-
dului. {n hrisovul de [nt`rire al lui P`tra]cu cel Bun, de
la 28 aprilie 1556, nu se mai aminte]te de Vama de la
Genune, ci de Vama de la C@ineni. (***Catalogul do-
cumentelor |`rii Rom@ne]ti, Arhivele Statului, vol.
III ]i IV, Bucure]ti, 1981)

La 23 aprilie 1639, apare hrisovul de [nt`rire al lui
Matei Basarab, cu aceea]i indica\ie. Prin acest hrisov,
„Matei Voievod, nepotul lui Basarab Voievod, Her\eg al
plaiurilor Amla] ]i F`g`ra], d`ruia m`n`stirii zidit` de
el, [n Muntele Arnota, vin`riciul ]i p`rp`rul din satele
Coste]ti ]i B`rb`te]ti... ]i a treia parte din vama de la
Schela ]i din vama de la C@ineni, un ban ea (M@-
n`stirea Arnota - n.a.), M@n`stirea Cozia alt ban ]i
domnul un ban” (***Catalogul documentelor |`rii

Rom@ne]ti, „Arhivele  Statului”, vol. III ]i IV, Bucu-
re]ti, 1981)

{n fine, s` mai amintim c` sub st`p@nirea austriac`
(1718-1739), C@inenii Mari s-au numit Strassburg, iar
cetatea de pe Malul Podului se numea Arxavia.

Satul Greble]ti este men\ionat documentar, pentru
prima, dat` la 1 septembrie 1625, [ntr-un hrisov al lui
Alexandru Voievod, [n care se spune „...cu martori Du-
mitru V`taf ]i fiul s`u Stanciu din Greble]ti”. (C. Ma-
rinoiu, „Toponimia  |`rii  Lovi]tei”, Editura Vestala,
Bucure]ti, 2001; ***Catalogul  documentelor  |`rii  Ro-
m@ne]ti,  „Arhivele  Statului”, vol. II, Bucure]ti, 1981).

De asemenea, aceast` localitate mai este men\iona-
t`, [ntr-un „document de [nfr`\ire”, la 25 octombrie
1628, tot printr-un locuitor al s`u, popa Laz`r, care „a
stat ca martor la [nfr`\irea lui Stanciu din Fedele]oi cu
Martin din Tite]ti pe ocina sa” (***Catalogul docu-
mentelor |`rii Rom@ne]ti, „Arhivele  Statului”, vol.
II, Bucure]ti, 1981)

Satul Robe]ti este men\ionat documentar, pentru pri-
ma dat`, la 29 august 1670, [ntr-un act de v@nzare-cum-
p`rare [n care se arat` c` „...locuitorii satului Robe]ti
v@nd unche]ului Necula feciorilor s`i Datco ]i Chirca
]i fratelui s`u Ivanco din C`line]ti partea lor din
Muntele Robu pentru 23 de taleri” (***D.R.H., B,
„|ara  Lovi]tei”, vol. I (1247-1500), Editura Academiei.
Bucure]ti; C. Marinoiu, „Toponimia  |`rii  Lovi]tei”,
Editura Vestala, Bucure]ti, 2001; C. Tama] ]i I. C. Va-
sile, „Monumente  documentare  v@lcene: 1418-11830”,
Arhivele Statului V@lcea, Editura Almarom, R@mnicu-
V@lcea, 2000).

Pentru c`tunul Priloage, nu avem nici o m`rturie
scris`, pentru simplul fapt c` acesta nu exista [n Evul
mediu, primii locuitori stabilindu-se aici la sf@r]itul
secolului al XIX-lea, [ntemeietorii fiind o familie de
dogari din Greble]ti, cu numele Mandea.

Evident c` localit`\ile C@ineni, Greble]ti,
Robe]ti ]i R@ul Vadului sunt mult mai vechi
dec@t o indic` datele de atestare documen-

tar`. Ele au existat foarte probabil cu mult [nainte de
1415, poate chiar [n antichitate, c`ci altfel romanii de
ce-ar fi numit castrul de la C@ineni „Pons Vetus”, adic`
„Puntea Veche”? {n mod cert, aici ei au g`sit o a]ezare
av@nd o punte peste Olt, denumirea fiind, probabil,
chiar traducerea [n limba latin` a numelui b`]tina] dac
al localit`\ii.

A]adar, satele ce compun acum comuna C@ineni, [n
anul 2005, au ni]te „v@rste” onorabile ]i sper`m noi
onorante prin locuitorii lor ]i fiii intelectuali pe care i-au
dat de-a lungul vremurilor...

Este bine s` ne amintim mereu de unde am plecat,
c`ci [n\eleg@nd trecutul, putem evita repetarea gre]elilor
lui [n prezent ]i ne putem construi un viitor mai bun.

Ing. Marian P`tra]cu,
vicepre]edinte Asocia\ia „Pons  Vetus”

Imagine de la ac\iunea cultural` [n care a fost
prezentat proiectul de monografie. Primul din

st@nga, ing. Marian P`tra]cu, explic@nd
con\inutul lucr`rii.
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L
iteratura nu are ca reper un „azi” ]i nici un
termen de referin\` bilan\iar. „Azi” sun` a
deznod`m@nt a [ncetare de fiin\are, a
moarte, [n ultim` analiz`. Literatura nu a
putut fi ]i nici nu poate fi m`surat` [n

„azi” sau „de la...” / „dup`...” / ori [n „decade” („]aize-
cist`”, „optzecist`”).

M` voi referi, [n cele ce urmeaz`, la cele trei lucr`ri
de referin\` (fiecare la „vremea ei”) ]i care, [n timp, s-au
dovedit e]ecuri lamentabile, cu excep\ia ultimei: Lite-
ratura  rom@n`  de  azi, de D.  Micu  -  N.  Manolescu
(Editura Tineretului, 1965, 346 p.); Proza  rom@neasc`
de  azi, de Cornel Ungureanu (Editura „Cartea Rom@-
neasc`”, 1985, 728 p. Istoria  literaturii  rom@ne  de azi  pe
m@ine, de Marian  Popa (Funda\ia Luceaf`rul, 2001,
2.500 p.). Primele dou` aveau caracter aniversar. Cea
dint@i, 20 de ani de literatur` [nfloritoare, evident a
prozei rom@ne]ti, mai ales dup`  al IX-lea congres pe-
cerist. A treia lucrare men\ionat` (supradimensionat`!)
a ap`rut la 10 ani dup` pr`bu]irea socialismului multi-
lateral dezvoltat ]i prezint` un alt tip de abordare a
fenomenului literar rom@nesc (am scris despre aceast`
lucrare, pe larg, [n revista or`dean` Al cincilea anotimp,
numerele IV/ 2002 ]i I/ 2003).

Decembrie '89 nu constituie dec@t un aparent hiatus
[n evolu\ia literaturii rom@ne, prin simplul motiv c`
scriitorii de dinainte au r`mas ]i dup`; cu acelea]i n`ra-
vuri ]i aceea]i mentalitate. Cei reveni\i din exil nu au
marcat o anumit` pondere, iar despre o genera\ie nou`,
postdecembrist`, distinct`, nu se poate [nc` vorbi cu
satisfac\ie. Despre c`r\i, nu despre autori/ oameni.
Aceast` peroioad` (scurt`!) a fost marcat` ]i de uria]e
dezavantaje ([nc` neluate [n seam` pentru gravitatea
lor!), cum ar fi reducerea drastic` a tirajelor, subven\io-
narea preferen\ial`, abuziv` chiar, ori „autofinan\area”,
lichidarea lib`riilor (devenite baruri!), a bibliotecilor,
„premiile”, revistele literare nefinan\ate, invazia (diri-
jat` ]i difuzat`!) de maculatur` comercial`, [n traduceri
„manufacturiere” etc. O remarc`, deloc [nt@mpl`toare:
[n ultimii 15 ani, am avut cei mai de seam` mini]tri ai
Culturii - Andrei Ple]u, Marin Sorescu, Ion Caramitru,
R`zvan Theodorescu etc., nu pe hulita ]i ironizata Su-
zana G@dea.

Totu]i, literatura (de cinci milenii!) nu d` semne c`
va sucomba sau c` va fi total marginalizat` de noul ri-
nocerism. Nu e [n inten\ia noastr` de a prezenta, nici
m`car exhaustiv, apari\iile editoriale care au re\inut a-
ten\ia [n ace]ti ultimi 15 ani, dar unele se cer remarcate,
[n ciuda enclaviz`rii circula\iei acestora ]i de aici im-
posibilitatea de a fi abordate de cititori ]i chiar de acei
profesioni]ti. C`r\ile ap`rute la Ia]i, Oradea, Craiova,
Timi]oara, Cluj etc. sunt cunoscute pe plan local ]i
foarte pu\in [n \ar` ori pe malul D@mbovi\ei.

Remarc`m [n perioada la care ne referim c@teva

evenimente fundamentale pentru spiritualitatea rom@-
neasc` ]i anume: Apari\ia volumului al XVII-lea de
Opere, de Mihai Eminescu (cu care se [ncheie edi\ia
Academiei Rom@ne, „coloana infinit`” a „expresiei
fundamentale a sufletului rom@nesc”); primul volum de
foto-manuscrise eminesciene; volumul de corespon-
den\` inedit` Eminescu - Veronica Micle - Dulcea  mea
Doamn`  -  Eminul  meu  iubit, Ed. Polirom, Ia]i, 2000;
Melancolia  lui  Eminescu, de George Gan`, Ed. Funda-
\iei Culturale Rom@ne, 2002; Monologul  dramatic
eminescian, de Ioan Der]idan, Ed. Dacia, 2001; Mihai
Eminescu  -  Scrieri  esen\iale, E. Fortuna, R@mnicu-V@l-
cea (caset`, cinci volume).

Anul 2000 a constituit ]i momentul anivers`rii/ de-
nigr`rii Poetului Na\ional („nefericit` sintagm`”, dup`
Nicolae Manolescu, „cel mai mare critic rom@n al tutu-
ror timpurilor”), aniversare iritant`, descurajatoare
pentru zelul „demonilor m`run\i”, redactora]i cu exa-
menul de Capacitate am@nat ]i sus\inut ulterior, cu suc-
ces, la vreo ]coal` din Sectorul Ilfov.)

Men\ion`m, oarecum [n ordinea apari\iei, Jurnalul
fericirii, de Nicolae Steinhardt (Ed. Dacia, 1991). Poa-
te cea mai citit` carte de la noi ]i [n traduceri peste ho-
tare (Diario  della  felicita, Bologna, 1995, a fost citit` ]i
de Papa Ioan Paul al II-lea!). Semnal`m dou` volume,
abosolut originale - Un  rom@n  la  Paris ]i Hotel  Euro-
pa, de D.|epeneag, scriitor aflat [nc` [n exil (ca ]i Paul
Goma!). De asemenea, U]a  interzis`, de G. Liiceanu ]i
volumul de publicistic` Obscenitatea  public`, de
Andrei Ple]u.

{n privin\a liricii, deruta (la Bucure]ti, loca\ia coru-
lui de osanale pentru „vulturul Carpa\ilor”) pare s` fie
([nc`) cvasitotal`. S-a [ncercat promovarea g`l`gioas` a
unui grup de tineri prin Cenaclul „Euridice” al Uniunii
Scritorilor. Rezultatele sunt minore, c@t nu sunt lamen-
tabile. Confuzia estetic` [ntre eros ]i sex (bio-zoo) a
avut ca rezultat un amestec de expo-porno-frustrare
versificat`. Nu este necesar s` insist`m.

R
emarc`m [ns` [n centrele culturale din
\ar` ]i [n special din Transilvania, o con-
stant` rezisten\` la vulgaritate, la porno-
liric` dup` „canonul” d@mbovi\ean. De]i
nelua\i [n seam` de critic`, de „juriile”

din Capital`, de U.S., de Academie, Ministerul Culturii
]i Cultelor, poe\i ca Miron Blaga (Muzeul  din  Reme-
sias), Ioan |epelea (Prolegomene  [n  l`untrul  iluziei),
Nicolae Br@nda (Catabasis), Teofil R`chi\eanu (Eful-
gura\ii - antologie), Virgil Bulat (trilogia lirosofic` Sy-
nopsis, Mezopunct/  Mesopoint,  Metaintarsii), confirm`
perenitatea estetic` a liricii actuale.

{n mod categoric, mai sunt zeci de autori/ volume a-
p`rute [n timpul men\ionat, care asigur` respira\ia near-
tificial` a literaturii rom@ne [n evolu\ia ei f`r` hiaturi/
crize. 

Ol`ne]ti,  oct.  2005 George MIREA

Literatura `n societatea rom=neasc\ de dup\ ’90
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F
aptul c` fo]tii ayatolahi ai criticii realist-
socialiste (tot ei ]i acum!) nu se [nvred-
nicesc s` priveasc` asupra [ntregii litera-
turi rom@ne ]i nu doar (]i aici cu lacune!),
asupra celei d@mbovi\ene nu contribuie la

„decesul” literaturii, ci la cel al criticii literare r`mas`
f`r` obiectul muncii. Categoric, nu se va scrie la infinit
despre proze ca Pizde\,  Letopizde\,  B`g`u ]i nici despre
„lirica” penisoidal`, a masturb`rii, urinei, spermei ]i
fecaloidelor. Nu e „interzis”, dar este nesemnificativ ]i
trec`tor/ permanent acest fenomen. {n cinci milenii de
scris, nimic de acest fel nu s-a p`strat/ „clasicizat”. Nici
ceea ce constat`m, f`r` uimire, nu ne impresioneaz`.
Nu ne „revolt`”.

Ce p`cat c` literatura nu se mai scrie singur`! A]a
cum, aparent, s-a creat folclorul. Ce, ]i mai mare, p`cat
c` omul este congenital predispus a fi duplicitar/ dedu-
blat. Aceasta, din multiple cauze ]i din tot at@t de multi-
ple situa\ii. Scriitorii nu fac excep\ie. Ba, n-are rost s`
insist`m, se afl` [n primele r@nduri. Duplicitatea lor nu
e de natur` auctorial`, om/ scriitor, ci scriitor/ om aser-
vit (profitabil) unor interese extraliterare. Este tot ce
poate d`una mai grav actului literar. Daunele [mping li-
teratura p@n` la abolirea specificului artistic ori confun-
darea cu ideologii neliterare.

Literatura, de]i marcat` (neobligatoriu!) de eveni-
mentele istorice importante, fiin\eaz` numai c@nd [n o-
glindirea fic\ional` a acestora nu se abate de la menirea
ei de act de crea\ie prin mijlocirea esteticului. Primatul
acestuia confirm` valoarea operei ]i nu socializarea
agresiv` ori politizarea tenden\ioas`, grotesc`. Scriitorii
nu au dreptul s`-i substituie/ fraudeze pe sociologi,
istorici, politologi, ideologi, dec@t dac` renun\` la statu-
tul lor de a crea LITERATUR~/ ART~. 

„Bilan\urile” literare, ocazionale/ aniversare, consti-
tuie [n mai toate cazurile e]ecuri garantate sub aspect
valoric. Chiar ]i atunci c@nd [mbrac` \inuta unor „istorii
literare” semnate de nume considerate de autoritate. Cu
at@t mai mult c@nd a]a ceva se reduce la un articol, edi-
torial, eseu, interviu, dezbatere etc. Acestea nu pot de-
p`]i o necesar` consemnare, imperios restrictiv` ]i, [n
consecin\`, nesatisf`c`toare. 

Bulversarea actului literar, dup` 1989, este derutant`
p@n` la incredibil  datorit` unei mi]c`ri diversioniste, a
unei „oculte” (vizibile ]i pentru nev`z`tori!). Cu insig-
nifiante excep\ii, aceia]i bol]evizatori, de ieri, ai cul-
turii/ literaturii ori, ]i mai grav, turn`tori/ informatori la
„Ms. Secu” (m` refer doar la cei ce au recunoscut sau
au fost „desecretiza\i” spectaculos), aceia]i, p@ndind
„la cotitur`” ]i lovind, f`r` a clipi, orice „insubordona-
re”, nelingu]ire b`loas`, contraopinie exprimat` „de-
mocratic”, peste tot (ca institu\ii) ]i oriunde (sub aspect
geografic).

Situa\ia schi\at` mai [nainte deriv` din pozi\ia nefe-
ricit` a creatorilor „de referin\`” de a fi fost, cu ne[n-
semnate excep\ii, subordona\i (de bun` voie!), [nregi-
menta\i profitabil, p@n` la anulare, politicului/ ideologi-
cului/ totalitarismului. Publicarea stenogramelor „[nt@l-
nirilor tovar`]ului Nicolae Ceau]escu, secretar general

al PCR, pre]edintele Republicii Socialiste Rom@nia cu
membri ai U.S. la Neptun, 28/ VII, 1978” ]i „cu unii
scriitori, [n ziua de 26 august 1980” (V, ALA 1.III.2005
]i 22.III.2005), a dezv`luit nu duplicitatea, ci „triplici-
tatea” lamentabil` a unor „rezisten\i prin cultur`”, de-
la\iuni, turn`torii ce ar indigna ]i pietrele.

Din p`cate, mentalitatea bol]evic` nu s-a eradicat
prin jertfa de s@nge din apusul lui 1989. }i-a schimbat
doar p`rul. Au [nvins, [n general, tot cei care se lamen-
tau [n cor (lichelism patentat!) [n fa\a tiranului, la Nep-
tun: „Ce ne-am face noi dac` nu a\i fi dumneavoas-
tr`?” Adev`rul este c` s-au f`cut ]i f`r`... Pericle!

Senin`tatea sfid`rii memoriei adev`rata nocivitate
a scrisului de „azi” ]i din „totdeauna”  ridic` uria]e
semne de [ntrebare cu privire la [ns`n`to]irea climatu-
lui literar, a introducerii criteriului etic obligatoriu [n
comportamentul celor c`rora le-am acordat mereu
girul, respectul ]i o toleran\` morbid` fa\` de felul cum
ne-au manipulat (pe bani!). Nu se poate merge mai
departe. E de necrezut. Dar e purul ]i anihilantul adev`r.
E trist c` „tinerii lupi” m@r@ie f`r` s` fi citit ce au scris
„lupii n`p@rli\i”. Ignoran\a e mai culpabil` dec@t o
agresivitate „calificat`”.

O „anchet` calificat`” (v. „Cotidianul” 19.X.2005,
p. 16-17), pune [n discu\ie „Cele mai nocive (s.n.) c`r\i
din cultura rom@neasc`”, despre care ]i-au spus
p`rerea „22 de exper\i”. Ne ab\inem despre c@t de
„exper\i” sunt participan\ii ]i cine acord` asemenea
„certificate”. Ancheta din „Cotidianul” despre c`r\ile
„cele mai nocive” pare cea mai sinistr` diversiune prin
„atacan\ii” ei. Critici din primul e]alon de azi/ de ieri/
]i dintotdeauna se dau [n spectacol [n cel mai hilar mod.
Etica, deontologia profesional`, dar mai cu seam`
bunul sim\ par aspecte (nu la to\i!), care le sunt total
str`ine. Aici [ncepe „nociviatea” asupra c`reia se pro-
nun\`, de]i se afl` [n culp` istoric` [nc` neprescris`.

O
list` (nu comentez!), de c`r\i scrise
[nainte de 1989 sunt declarate „nocive”
pentru formarea/ educarea celui de-al
treilea prototip de „om nou”, dup` cel
legionar ]i cel comunist, la care unii

dintre „opinen\i” au pus masiv um`rul autorit`\ii lor,
sunt „comb`tute” chiar de cei care le-au „promovat”,
l`udat, impus etc.

Dintre c`r\ile „cele mai nocive”, vom men\iona c@-
teva foarte cunoscute de genera\iile ]colite [n ultimii 50
de ani: Mitrea  Cocor, de Mihail Sadoveanu, Descul\,
de Zaharia Stancu, Str`inul ]i Setea, de Titus Popo-
vici, 1907 -  Peizaje, de Tudor Arghezi. Dintre partici-
pan\i men\ion`m doar pe Nicolae Manolescu ]i Cornel
Ungureanu, autorit`\i [n materie. Dl. Manolescu, sub
titlul Zece ani p`ta\i (probabil apar\in@nd redac\iei),
afirm` c` „Toate evenimentele majore, [ndeosebi cele
postbelice, sunt prezentate [n romanele cu pricina [ntr-
o manier` nu gre]it`, ci tic`loas`”. Nu ne [ndoim. Nu
afirm`m, dar iat` ce scria domnia sa acum 40 de ani,
„de bun` voie ]i nesilit de nimeni” ]i pe bani: „Ca-
podoper` e romanul Descul\” (v. Literatura  rom@n`  de
azi, p. 172). 7
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Urmeaz` laude pe zece pagini. Tirajul lucr`rii -

12.120 exemplare. Tot acolo, p. 49, „1907 - Peizaje” -
„r`scoala e g@ndit` filozofic de un artist”; romanele
„Str`inul” ]i „Setea”, de Titus Popovici, precum ]i
poezia lui Mihai Beniuc, se [nscriu, [n viziunea criticu-
lui, printre succesele „noii literaturi”; [n „Contempora-
nul” din 16.III.1962, [n articolul Trei  poe\i  tineri afir-
ma: „Nu e doar incandescen\` a sufletului juvenil, ci un
optimism  funciar ,  bizuit pe o mare [ncredere [n virtu-
\ile epocii socialismului (...) Constructorul comunismu-
lui cultiv` lumina. {n poezia celor mai tineri, ea e
m`rturia unor infinite rezerve de entuziasm. Lumina e
puritate, candoare, dar ]i d`ruire optimist` idealului
comunist”.

V
olumul la care am f`cut referire nu e tre-
cut la „nocive” ]i despre el nu se spune
o vorbuli\` de delimitare. Cu un an [na-
intea apari\iei Literaturii  rom@ne  de  azi,
N. Manolescu public` [n „Contempo-

ranul, din 21 august 1964, sub acela]i titlu, un elogiu
aniversar la [mplinirea a dou` decenii de la „Eli-
berare”.

Revenim la volumul netrecut la „nocive” ]i cit`m:
„O participare activ` la mi]carea literar` are organul
central de partid, Sc[nteia, care exercit` de pe acum un
rol [ndrum`tor” (p. 13); „De o [nsemn`tate cov@r]i-
toare pentru precizarea politicii culturale a partidului a
fost cuv@ntarea rostit` de Gheorghe Gheorghiu-Dej la
o [ntrunire a intelectualilor din noiembrie, 1964” (p. 15);
... „memorabilile cuv@nt`ri \inute de tovar`]ul Nicolae
Ceau]escu la [nt@lnirea conduc`torilor de partid ]i de
stat cu oamenii de art` ]i cultur`, din mai 1965, ]i la
conferin\a din iunie 1965 a organiza\iei de partid a
ora]ului Bucure]ti. Un amplu r`sunet au g`sit [n
con]tiin\a creatorilor de art` cuvintele rostite de
tovar`]ul Nicolae Ceau]escu de la tribuna celui de-al
IX-lea congres al PCR” (p. 16-17). Ce noroc pe „cre-
atorii de art`”! }i tot [n acest volum lipsit de „nocivi-
tate” condamn` „publici]tii de dreapta” (p. 17), con-
form „Sc[nteii”, organul partidului. Apeleaz` la Mani-
festul  Partidului  Comunist, la Marx-Engels-Lenin, [n
a-]i sus\ine abera\iile proletcultist-bol]evice. Re\inem o
indica\ie „pre\ioas`” manolescian`: „devotamentul ]i
eroismul acestor tineri n`scu\i ]i crescu\i dup` Elibe-
rare, educa\i [n spiritul moralei comuniste, trebuie s`
fac` obiectul unor opere pe m`sura cerin\elor epocii
noastre” („Contemporanul”, 24 august 1962).

}i, ca nu cumva s` se cread` c` e doar o p`-
rere personal`, prezint` „adev`rul” incon-
testabil c`ruia nu i te po\i da [n l`turi:
„Factorul hot`r@tor al revolu\ion`rii lite-
raturii noastre este Partidul”;... admir@n-

du-i misiunea cre`rii „unui nou tip uman”... „misiunea
de mare r`spundere de a contribui prin toat` for\a ei de

[nr@urire (a Conferin\ei din 1962 - n.n.), la formarea ]i
dezvoltarea con]tiin\ei socialiste, la f`urirea omului
nou”, pe care [l salutase/ educase delirant: „Omul  nou
(s.n.) pe care comunismul l-a creat cu grij`, vreme de
dou` decenii, are nevoie tot de decenii pentru a fi com-
plet  distrus” (s.n.) (v. Nicolae Manolescu - Monografie
de  Mihai  Vakulovski, Ed. Aula, Bra]ov, 2000, p. 38-39).
Cuv@ntul „distrugere” edific`, la redutabilul critic „de
direc\ie”, o g@ndire estetico-filosofic` mereu actual`:
Stagnant`! Marca „terminator”!

C@nd a fost d-l Manolescu sincer? Credibil? Dife-
ren\iat? {n ce const` aura domniei sale de a r`m@ne
non]alant [n fruntea bucatelor? (nu le mai numim!). Da-
c` infimele trimiteri pe care le-am men\ionat nu consti-
tuie ceea ce autorul lor sus\ine, dac` nu sunt ]i nu au
fost nocive, ce au fost? Pentru acestea s-au [ncasat bani,
onoruri, situ`ri (chiar „sub acoperire”, nefiind „mem-
bru”!). {n prim`vara anului 2005, a fost [ncoronat cu
premiul Prometheus (50.000 $), pentru Opera omnia.
Deci ]i pentru „cincinalul ro]u”. Care este, de fapt,
domnul Manolescu pe care noi [l stim`m ]i [l iubim?
(acum, cu am`r`ciune!). D-l Manolescu nu e compara-
bil cu nimeni. Este deasupra tuturor. Este „cel mai mare
cronicar rom@n al tuturor timpurilor”, clameaz` ad-
junctul s`u [n chiar revista pe care o conduce preat`m@-
iatul (v. „Rom@nia literar`”, nr. 22/ 2001). Sindromul
Alzheimer! Maladie incurabil`!

O instabilitate a criteriilor ne ofer` pe 728 de pagini
(Proza  rom@neasc`  de  azi), universitarul timi]orean
Cornel Ungureanu, [n raport de ce afirm` „azi” [n pri-
vin\a c`r\ilor „nocive”. Resping@ndu-le, uit` c` aprecie-
rile sale „estetice” erau raportate la directivele congre-
sului al IX-lea. La „noile realit`\i”, „lumea nou`”, „un
timp al rena]terii” (?!), c` Mitrea  Cocor  este „o oper`
perfect`”, „o carte impecabil`”, „sadovenianismul ei
e inatacabil” (p. 32). Descul\ este, „datorit` calit`\ilor
sale literare, prima dintre apari\iile cu adev`rat defini-
torii ale epocii literare (p. 119). Etc., Etc., Etc.

R
evolt`toare este ]i incultura cras` a
celor care fac asemenea „dezbateri”.
Sper s` fiu [n\eles. M` minunez de ama-
torismul cu care sunt tratate probleme
extrem de grave.

{nchei afirm@ndu-mi convingerea total` c` literatura
rom@n` []i va nutri ]i [n viitor fiin\a din valorile perene
ale sufletului rom@nesc, ne\in@nd cont, ca [ntotdeauna,
de efemeritatea „criteriilor” „etico-estetice” ale „celor
mai mari”... din toate timpurile. 
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Europa, Europa...

Vaci nebune, pe]ti plutind, ame\i\i, pe spate, febr`
aviar`, potoape, pest`, nebunia terorismului, nebunia
puterii, homosexualism, disperare... 

Iat` decorul [nceputului de mileniu III, [n timp ce
nestemate sclipesc pe limbi ]i burice ]i n`ri ]i dracu'
s` le mai ]tie pe unde. Cocorii privesc ului\i cum sunt
v@na\i sau huli\i, animalele []i v@r` nasul sub cozi
pentru a nu mai mirosi a om, copacii [mb`tr@nesc
[nainte de vreme, iar pomii []i ascund fructele [n
muguri.

}i se mo]i Uniunea European`, cu scrobeal` ]i cu
fast, []i deschise u]ile ]i a]teapt` intr`ri triumfale cu
tr@mbi\e ]i darabane ale purt`torilor de trabuc, frac ]i
joben. Bastoanele sunt deja transformate [n tac-urile
necesare imensei mese de biliard, unde bilele colorate
a]teapt` cumin\i, str`lucind de c@rpele n`cl`ite cu lus-
tru, din m@na [nm`nu]at`.

Dar biliardul []i are legile lui, nu oricine poate \ine
un tac sau poate fi proprietarul bilelor. C@t despre
masa capitonat` [n verde, albastru sau ro]u, cuvintele
ar fi un neajuns [n ale parabolelor.

Spre Europa [ncepur` s` se [nal\e capete, cei mai
mul\i, mici de statur`, privesc printre uluci ]i de multe
ori trubadurii de sub ferestrele Europei se pomenesc,
[n zori, stropi\i nu de roua zorilor, ci de con\inutul
oli\elor de noapte. Ce mai, pute a Europa. Dar, precum
o gogo]erie din buricul unui t@rg, [ncepur` s` se pun`
condi\ii, adic` s` stai la r@nd, s` ]tii s` a]tep\i ]i mai
ales s` pl`te]ti. Nici covrigarii nu se las` mai aparte.
Dac` Covrigarul Zeu a dat o singur` gaur` la covrig,
contemporanii s-au pus pe tehnologii moderne, de
d`dur` multiple g`uri covrigilor, drept ferestre-ter-
mopane cu aere condi\ionate de cei de la centru. Un
centru european care las` NASA [n plutirea spa\iilor
numai de ei ]tiut`.

Peste tot se vorbe]te de intrarea [n Europa, de alin-
ierea cu statele care au democra\ia [n s@nge. {n
s@ngele cui? {nclinam s` cred c` se poate intra [n
Europa rom@ne]te pur ]i simplu. Adic` s` ni se
cunoasc` datinile, nevoile, s`r`cia ]i, mai presus de
orice, dorin\a de a avea [ncredere [n ale]ii crescu\i pe
buricele de]telor cr`pate ]i b`tucite. Se v@nd, oare,
ideile politice moderne? Sau se trece direct la pla-
giatur` ca [n muzica manelo-modernist`? Ai avere,
faci politic`. Ai politic`, faci sau nu faci avere, sau
dac-o faci, te mul\ume]ti a fi c`\elu]ul Samurache
care face tumbe printre schel`l`ituri de dorul unui
oscior.

Emancipara unora „str`luce]te” [n nodul cravatei
care pentru mul\i ar trebui definit a fi cel gordian. Mi-e
lehamite, [n farfuria mea cu ciorb` se zbate o musc`.
O salvez, o urm`resc cum zboar` spre Europa... M`
ridic de la mas`, [i pl`tesc chelnerului ]i plec. Dom'le,
]i ce coad` e la h@rtia igienic`...

Ion T~LMACIU

Confesiune
Potop  de  nori,  potop  de  ploaie,
Potop  de  lacrimi  se  aud
Cum  [n  timpane  curg  ]uvoaie;
Eu  stau  sub  cerul  vie\ii  ud,

Nu  am  umbrel`,  nu-ii  nevoie,
C@t  pic`turi  de  cer  tot  cad,
Sunt  Abel  ]i  Cain  ]i  Noe,
Sunt  Rai,  dar  uneori  ]i  iad,

Sunt  pic`tur`  de  albastru
{n  ochii  primelor  iubiri
C@nd  m`  mai  cred  a  fi  un  astru
C@nt@nd  colindul  unor  miri,

C@nt@nd,  apoi  pl@ng@nd  o  clip`
C@t  o  tr`ire  ]i  mai  mult
De  ce  eu  r@d  c@nd  altul  \ip`?
De  ce  nu  pot  s`  [l  ascult?

Prea  obosit,  acum,  se  pare
C`  m`  afund  [ntr-uun  potop
Poate  c`  sunt  doar  o  eroare?
Poate-nntre  voi  nu  mai  am  loc?

A[teptare
C@nd  vine  unul,
C@nd  pleac`  altul
Din  cerul  josul
{n  cerul  'naltul,

C@nd  floarea-nnfloare
S-oo  rabde  p`m@ntul
C@nd  lacrima  vie\ii
B`tut`  de  v@ntul

Ce  trece  prin  ramuri
Cum  visul de  post
Cu  fulgere  albe
Ce  au  ]i  n-aau  rost,

Eu  merg  s`-mmi  mai  fie
Un  mers,  doar  at@t,
C@t  mie,  c@t  \ie,
S`tui  p@n`-nn  g@t,

De  n-oo  fi  s`  fie
Voi  ]ti  s`  a]tept
La  marginea  lumii
Cu-nn  clopot  [n  piept.

Ion T~LMACIU
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Bun` diminea\a, cinsti\i socri mari!
De musafiri v` bucura\i?
Sta\i pe l@ng` pere\i, ca stupii
}i v` uita\i la noi ca lupii.
Ce sunte\i a]a sfio]i
}i v` uita\i to\i frico]i?
Tremura\i ]i v` g@ndi\i
Peste curte s` fugi\i.
Prea cinstit` adunare,
De la mic ]i p@n' la mare;
}i cinsti\i oaspe\i stima\i,
}i chema\i, ]i nechema\i
Care cu dragoste fr`\easc`
A\i venit l-aceast` cas`
Ca ni]te oameni de omenie
Pe to\i Dumnezeu s` v` \ie
V` rog ca s` [nceta\i,
Pu\inel s` m-asculta\i,
M-asculta\i la un cuv@nt,
Fiindc` e cu leg`m@nt
}i cuvintele mi-a\i urma
Dar face\i bine a m` asculta!
Pe noi s` nu v` sup`ra\i tare,
C` am venit cu larm` mare,
C`ci noi la Dumneavoastr` venim
Porunca s` ne-o [mplinim,
C` t@n`rul nostru [mp`rat
De diminea\` s-a sculat,
Fa\a alb` ]i-a sp`lat
P`rul negru a pieptenat,
Din tr@mbi\` a sunat,

Mare oaste a adunat:
{nt@i pe noi, trei voinici,
Care ne vede\i aici
}i nunul cel mare
Cu soa\a domniei sale;
}i-ast` mare gloat`
Ce-au intrat acum pe poart`,
To\i g`ti\i ]i-mpodobi\i
}i cu to\ii-nveseli\i:
Unii-n cizme ]i cojoace
Cum ]i d-voastr` v-ar place
Noi mai suntem ]i cu pistoale,
Ba chiar to\i cu m@inile goale
Dar nu suntem cu g@nd r`u,
S` fereasc` Dumnezeu!
De noi team` s` n-ave\i
C` noi nu suntem chinezi
Noi suntem rom@ni voinici ca m`ru'
De spunem tot adev`ru'
C`ci pe la r`s`rit de soare
Am plecat la v@n`toare
Dup` o m@ndr` c`prioar`
A [mp`ratului so\ioar`
{ns` noi am auzit
Pe drumul care am pornit
}i sunt bine informat
C`ci pentru asta am desc`lecat
C` aici la d-voastr` afl`m
V@natul ce-l c`ut`m
Dar nu ]tiu d-voastr` ce socoti\i
De drumu' vre\i s` ni-l opri\i.
Eu v` spun adev`rat
C`ci pe unde am umblat
}i pe cine-am [ntrebat,
To\i aicea ne-a-ndreptat
Spun@nd c-aici este v@natu'
Ce [l caut` [mp`ratu'.
Iar noi c@nd v`zur`m at@ta gloat`
St@nd aicia adunat`:
B`tr@ni, fl`c`i ]i fete mari
Petrec@nd cu l`utari,
Foarte mult ne bucurar`m
C@nd v`zur`m ]i chiar aflar`m
C` aici, [ntr-o gr`din`,
Dintr-o scump` de trupin`
A crescut o floricea
Pe l@ng` m`icu\a sa,
Dar v`z@nd c` nu rode]te,
Nici de-nflorit nu [nflore]te,
Nici locu' nu [i prime]te,
Ci mai mult se ofile]te,
Veni [mp`ratu' [ndat` 
Cu o]tirea lui toat`;
To\i cu t@rn`coape de argint
S` scoatem floricica din p`m@nt
}i de-nflorit s`-nfloreasc`,
Locu' ca s`-i primeasc`
}i s` nu se ofileasc`

Iar d-voastr`, socri mari,
Poate ne crede\i niscai t@lhari,
Avem firman cu pece\ie
De la [mp`r`\ie 
Cine ]tie carte latineasc`
S` vin` s` ni-l citeasc`,
Cine nu, s` nu 'ndr`zneasc`,
Mai bine s` se p`zeasc`
Nou` s` ne-aduce\i, socri mari,
Numai oameni c`rturari,
S` nu fie c` nu ]tiu s` citeasc`
Pe noi s` ne z`boveasc`
C`ci noi ne gr`bim,
Nu vrem s` z`bovim.
Vrem s` m@n`m caii mai tare,
S-ajungem acas` cu soare,
Ca s` vaz` oamenii 
Pentru ce am m@nat noi caii.
Nou` s` ne-aduce\i [nc`
Ne aduce\i un pop` pe st@nga
S` ne citeasc` cartea mai fuga
Dar s` nu se g@ndeasc` la plat`
S` ne \ie ziua toat`.
R`spunsul nostru este
Cum s-a pomenit ]i este
Trei pahare de vin,
Trei n`frame de in
De care se g`sesc pe-aici,
Cusute cu fluturi ]i arnici
Fie ]i cu m`tas`
Numai s` fie de aici, din cas`
Cusut` de cinstita mireas`
}i cu inima voioas`.
S` nu fie de-mprumutat
Dupe la femei din sat
Ori de pe-aici, de la vecine
Ca s` p`\im vreo ru]ine
Atunci va fi necinstea noastr`
}i ocara dumneavoastr`
Socrii mari, asculta\i!
}i [n urechi bine b`ga\i
Noi vorb` mult` nu [ndrug`m,
Mai pe scurt, s-o retez`m,
S` c`dem la [mp`care
F`r' de nici o sup`rare.
Deci: [ntinde\i-ne masa
}i da\i-ne mireasa!
Iar la mas` s` ne servi\i
Cu pl`cinte ]i friptur`
}i cu vin de b`utur`.
S` ne da\i vin bun ]i \uic` de prun`,
Dar s` fie de-aia, bun`
C`ci ap` c@t de mult` po\i s` bei
Nu-i nimic de capul ei.
Apoi nu bem noi at@t
Un butoi de-un metru cub.
L`utari ca s` ne c@nte.

Ora]ii de nunt\ („Col\cerii”) din satul Rugetu       

Nicolae P. Toma (din Rugetu-
Sl`tioara), cunoscut „staroste”

de pe Valea Cernei (jud.
V@lcea); a scris ]i a „orat” pen-

tru ultima dat` „Col`ceriile”
de mai jos la o nunt` din
prim`vara anului 1979

Tradi\ii populare

7

(comuna Sl`tioara, jude\ul V@lcea)
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N`cazurile s` se uite,
}i bucate pe ales
Pe la noi s` da\i mai des
S` ne [ntreba\i ce mai dorim
}i cu ce v` mai servim.
Iar caii no]tri [n grajd s`-i b`ga\i
}i m@ncare s` le da\i
F@n de-l bun, de-l de Ulmet,
De-l de cre]te p@n' la piept.
S` nu fie de-l dup` v`i
Din acolo, dinspre Vaidei.
F@n de-l tare, cu negar`,
S` nu-l m`n@nce p@n`-n sar`.
Prea cinsti\i oaspe\i ale]i
Ce sunte\i aici prezen\i,
D-voastr` la noi c@nd veni\i
O s` fi\i bine primi\i,
Nimeri\i la b`uturi
}i la mese cu fripturi
}i-o s` petrecem cu to\ii
P@n` dup` miezul nop\ii.
Noi v` cinstim, v` omenim,
Dar s` ]ti\i, v` ]i globim 
S-ave\i parale de ajuns
De la opt sutare-n sus!
Iar care e mai [nst`rit
Poate s` dea ]i mai mult,
Iar dup` cum se zvoneaz`
La boga\i chiar se dubleaz`.
~sta-i articolu din urm`
Deci s` nu v` par` glum`!
S` v` scormoni\i [n chimir
Ca la perceptor c@nd da\i bir
Iar dumneata singur, f`r` ei,
S` dai vreo cinci mii de lei.
Socrule, ce s-a f`cut,
Nu mai e de desf`cut,
Ne pui masa, ne dai mireasa,
De vrei s` nu surup`m casa.
Ne dai doi boi ]i dou` vaci
Apoi rabzi ]i s` taci.
}i deci-ncolo s` te \@i
C` tot de dat ai s` fii:
Acum dai o zestre frumoas`
Dai ]i prunii, `i de supt coast`,
Dai livadia a mai mare
}i cinci pogoane s` are,
Dai ]i-o putin` cu varz`
}i din haine cam o lad`
Mai dai ]i vreo zece oi
}i din porci cam numai doi
Restu' le dai mai t@rziu.
B`tr@ni, fl`c`i ]i fete mari
}i femei, ]i l`utari,
B`tr@nii [s buni, ne dau pove\e,
Pe tineri au s`-i [nve\e.
Tinerii, ei, au o speran\`
S`-i ajute la b`tr@nea\`
Dar dup` cum spun, eu s` ]tii
Tot b`tr@ni ce ar munci
Iar fete vedem c` ave\i

Ca oile prin scaie\i.
Fetele s` fie cumin\i,
S-asculte de-ai lor p`rin\i.
S-a]tepte fiecare cu g@ndu'
P@n' le-o veni ]i lor r@ndu',
S`-]i [nghit` n`cazu'
P@n' le-o veni ]i lor ceasu',
Fiindc` orice fat` mare
{]i are o ursitoare
Dar s` vie devreme acas`
Cine vrea s`-]i fac` cas`
C`ci cine r@de ]i glume]te
Pe urm` le ]i pl`te]te
Iar femei c@te-s [n fa\`
Toate au la mine speran\`
}i cele de la spate
Stau cu gurile c`scate.

Socrul mic, de c@nd vorbim
}i-am@ndoi tot chibzuim,
Ne-a venit poft` s` bem,
Fiindc` v`d c` ne-mp`c`m.
|ine-aceast` plosc` mare
Ce e [n ea e de mirare.
Poftim de be\' ]i vede\'
C` nu e rachiu de-l lunguie\,
Cum d-voastr` [l ave\'
}i [n bute [l \ine\',
Ci e rachiu de-l scurt ]i tare,
De bei mult, capul te doare
}i-ncepi prea mult a vorbi
}i cu picioarele a cosi
Ia de bea, o dat`, bine,
Ca s` vezi c`-i de la mine.
Da' s` bei mai bini]or
Parc-ai bea de la ficior,

{mp`ratul nostru mare
E copilu' Dumitale,
Iar mireasa cea frumoas`
Este fiica dumneavoastr`.
Dumnezeu s`-i fericeasc`
La mul\i ani ca s` tr`iasc`!
Dumneavoastr`, ca p`rin\i,
Ca ]i d@n]ii s` tr`i\i,
Tr`iasc` ]i nunul mare
Cu so\ia domniei sale!

*
Dar de ici eu noi pleca
P@n` ce n-oi s`ruta
M@inile, adev`rat,
Ce pe bra\e m-au purtat.
A p`rin\ilor m@ini drepte
Fac` bine s` m` ierte
Iar` tat`l meu iubit,
Carele mult s-a trudit,
Fat` mare m-a f`cut,
S`rut m@na, r`mas bun
Eu plec la b`rbat acum,
La vecini ]i la vecine,
Eu le urez la to\i bine.
La feciori ]i la fecioare
}i la toat` adunarea 
Iar mirele, cam z@mbind
D@nsul v` roag` zic@nd:
P`rin\i, nu fi\i sup`ra\i
C` fiica so\ie-mi da\i
Sunt fiu recunosc`tor
}i la vreme s`ritor
Iar d-voastr`, cinsti\i p`rin\i,
De D-zeu sunte\i or@ndui\i
S`-i ierta\i, s`-i cuv@nta\i,
M@na dreapt` s` le-o da\i,
C`ci binecuv@ntarea p`rin\ilor
{nt`resc casele fiilor
Iar blestemul p`rintesc
Casa fiilor risipesc.
Precum a binecuv@ntat Dumnezeu pe
Aron,
De i-a [nfrunzit toiagu, fiind
Uscat de nou`zeci]inou` de ani
Precum a binecuv@ntat
Pre cei doisprezece patriarhi
De le-a [nflorit cununile pe capul lor,
}i D-voastr` s` ierta\i ]i s`-i binecu-
v@nta\i,
Ca fericit` s` le fie
Scumpa lor c`s`torie.
Dumnezeu s`-i fericeasc`,
La mul\i ani ca s` tr`iasc`
D-voastr`, ca p`rin\i,
Ca ]i d@n]ii s` tr`i\i
Tr`iasc` ]i nunul mare
Cu so\ia domniei sale!
S` tr`i\i ]i ceilal\i
Dumneavoastr`, cinsti\i fra\i!

([n pagina 32 - Binecuv@ntarea
tinerilor  ce  se  c`s`toresc)

Nicolae ]i Ana Toma, fotografia de la
c`s`torie (1941)
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Binecuv=ntarea tinerilor
ce se c\s\toresc
Asculta\i,  Dumneavoastr`,
Cinsti\i  socru  mic  ]i  soacr`  mic`
}i,  totodat`,  buni  p`rin\i,
La  ace]ti  c`s`tori\i,
Marele  ]i  puternicu'  Dumnezeu
Luni,  [nt@ia  zi,  a  f`cut
Cerul  ]i  p`m@ntul
}i  Edeniul,  adic`  Raiul.
Mar\i,  l-aa  [mpodobit.
Cu  stele  ]i  luceferi.
Miercuri,  a  f`cut  soarele  ]i  luna.
Joi,  a  f`cut  Dumnezeu  pe
str`mo]ul  Adam,
Cu  trup  din  lut,  cu  s@nge  din  mare
Cu  frumuse\e  din  soare,
Dup`  chipul  ]i  asem`narea  sfin\iei
sale.
}i  v`z@nd  Dumnezeu  c`  nu-ii  bine
De-aa  locui  omul  singur  pe  lume,
A  dat  somn  str`mo]ului  Adam,
L-aa  adormit  ]i  a  rupt  o  coast`  din
st@nga  sa
}i  a  f`cut  pe  str`moa]a  Eva,
Dup`  chipul  ]i  asem`narea  sa
}i  scul@ndu-sse  Adam  din  somn
}i  v`z@nd  pe  str`moa]a  Eva,  a
strigat:
Ce  este  aceasta,  Doamne?  Domnul
i-aa  r`spuns:
Nu  te  'nsp`im@nta,  Adame!  C`
aceasta  este  
Os  din  oasele  tale.  }i  carne  din
carnea  ta
}i  se  cheam`  \ie  so\ie.
}i  Dumnezeu  [i  blagoslovi,
S`  se  [nmul\easc`
Ca  stelele  cerului,
Ca  iarba  p`m@ntului.
Mul\i  ]i  mul\i  crescur`
}i  se  [nmul\ir`,
P@n`  vremea  a  sosit
La  ace]ti  c`s`tori\i,
Care  ]ed  cu  fe\ele  ru]inate
}i  cu  genunchiele  plecate.
Am@ndoi  [ntr-oo  voce  tare
Vi  se  roag`  de  iertare,
C`ci  fiica  dumneavoastr`
Ast`zi,  c@nd  s`  [mpreun`,
Ea  pe  fa\`  l`crimeaz`
}i  a]ea  v`  cuv@nteaz`:
Dragi  p`rin\ii  mei  iubi\i
}i  de  mine  desp`r\i\i,
Face\i  bine,  m-aasculta\i
De  v-aam  gre]it,  m`  ierta\i!
Dar  domnul  sf@nt  a  r@nduit,
A  r@nduit  din  vecie,
Omul  s`  aib`  so\ie.

Dumnezeu pune accent, a fortiori,
pe sublimitatea moral` a omului ]i nu pe
virtu\ile lui intelective, care, de foarte
multe ori, tulbur` judecata menit` s`
conduc` la [nt`rirea func\iunilor mo-
ralit`\ii, determin@nd, adeseori, crize de
con]tiin\` ]i chiar „erezii”, id est, abateri
serioase de la spiritul acelor principii,
care au darul de a stimula f`urirea unor
[nalte energii morale ]i s`-l edifice ba-
zele unei adev`rate vie\i [n circumscrie-
rile ei absolute.

„Idolul” ]tiin\ei, adeseori, am`ge]te
induc@nd [n inima omului „convec\iile”
[ndoielii ]i ale ateismului de]art.

Far` doar ]i poate, nu ]tiin\a [n sine
se face vinovat` de asemenea alunec`ri
sau devia\ii, ci, mai ales, sl`biciunea o-
mului ]i dezavuabila sa non]alan\`, care
nu-i permit s` p`trund` [n miezul lu-
crurilor, pentru a [n\elege c` aptitudinea
epistemic`, pe care Dumnezeu i-a h`r`-
zit-o, pe l@ng` alte daruri, nu poate sur-
monta anumite limite relative, [n ele [n-
sele, dincolo de care subzist` zone ale
existen\ei ]i cunoa]terii proclamate tabu
pentru ea, astfel c` orice tendin\` de a le
„profana” misterul este sortit`, a priori,
unui lamentabil e]ec.

Este o [n\eleapt` alc`tuire a firii prin
care gnosticul ]i agnosticul se cump`-
nesc.

Sunt demni de tot respectul acei
oameni de ]tiin\`, care intuiesc, dup` ce
au f`cut importante descoperiri ]tiin\i-
fice, c` demersul lor cognitiv atinge un
punct nec plus ultra, dincolo de care e-
forturile lor pozitive nu se mai reg`sesc,
[ntruc@t perspectiva ]tiin\ific` [nceteaz`,
deschiz@ndu-se o alta nou`, de ordin me-
tafizic, care nu mai poate fi explorat` cu
metodele ]i mijloacele ]tiin\ei.

Desigur, ]tiin\a omeneasc` []i are
orizonturile ei, circumscrise relativ, un-
de se mi]c` liber f`r` nici un risc de a-]i
periclita identitatea.

Dar a te hazarda s` for\ezi aceste
limite, [ncerc@nd s` operezi cu idei ]i
concepte total str`ine de domeniul pe ca-
re vrei s`-l cercetezi, [n numele unei pre-
supuse ]tiin\e absolute, nu ar fi dec@t un
act de nes`buin\`, menit s` conduc` la o
teribil` automutilare epistemic`.

Sunt unii oameni de ]tiin\`, cu spirit
mediocru, indubitabil, care sus\in cu o
sup`r`toare lips` de [n\elepciune, c` nu
exist` domenii de cunoa]tere pe care
spiritul ]tiin\ific s` nu le poat` cerceta ]i
discerne ]i c` acele presupuse domenii
de ordin metafizic, unde cugetul ome-
nesc nu are sor\i de izb@nd`, folosind
mijloacele ]tiin\ei, nu exist`, ele nefiind

altceva dec@t precare divaga\ii mistice
ale unor g@nditori, [nclina\i c`tre aseme-
nea aplica\ii lipsite de noim`.

O astfel de concep\ie favorizeaz`,
inevitabil, o contradic\ie ireductibil` ]i
anume aceea [ntre a situa g@ndirea s` ac-
cepte o solu\ionare unilateral` a cunoa]-
terii, prin folosirea exclusiv` a modului
]tiin\ific, ]i aceea de a admite o extensie
absolut` a acestui mod, [ntruc@t existen-
\a, [n general, are componente infinite,
ea neput@nd fi a]ezat` definitiv sub zorii
unor  orizonturi m`rginite.

{n scrierile unor mari oameni de ]ti-
in\`, se resimte un aer de o inefabil` me-
lancolie, datorat faptului c` demersul
]tiin\ific este limitat, el oprindu-se [n
fa\a zidurilor unui necunoscut de nep`-
truns, care, [n el [nsu]i, ascunde infinite
]i neb`nuite posibilit`\i de cunoa]tere,
dac` mecanismul nostru cognitiv ar fi
bine adaptat spre a putea s` „se-nfrupte”
din acestea. Con]tiin\a omeneasc` pend-
uleaz` iremediabil [ntre un halucinant
infinit mic ]I un tulbur`tor infinit mare,
care o m`rginesc implacabil ]i-i circum-
scriu competen\ele.

}tiin\a ca atare nu poate acoperi, [n
totalitate, c@mpul cunoa]terii, ea nefiind
dec@t o parte a [ntregului, al`turi de cele-
lalte „inciden\e”  cognitive, care alc`tu-
iesc, laolalt` unitatea acestuia.

Ea []i are, indubitabil, rolul s`u esen-
\ial [n mirificul proces al cuna]terii, [ns`
dac` [ncerc`m s`-i absolutiz`m compe-
ten\ele, nu facem dec@t s-o [mpingem [n-
tr-un inextricabil transcendent, s`-i con-
ferim acel sens indicibil de progressus
ad infinitum, cu indezirabile conota\ii ce
se pierd [ntr-un inevitabil ad absurdum.

F`r` nici o [ndoial`, ]tiin\a este ins-
trumentul cel mai eficace de combatere
a prejudec`\ilor ]i ignoran\ei, care schi-
monosesc chipul spiritual al omului, dar
tendin\a de a-i edifica valorile pe nejus-
tificate premise absolute, neglij@nd im-
portan\a ]i dinamica celorlal\i factori
cognitivi, nu este dec@t o inadmisibil` e-
roare menit` s` o transforme [ntr-un hi-
dos monstru abstract, care devoreaz` cu
o nez`g`zuit` cupiditate toate celelalte
alega\ii ale demersului gnoseologic.

}i cum [n\elepciunea rezid`, [n esen-
\`, [ntr-o senin` ]i pacific` „aurea medi-
ocritas”, respect@nd acele juste propor\ii
– este modus in rebus -, se cuvine ca ]i
actul ]tiin\ific, [n func\iunile lui de a cu-
noa]te realitatea, s` nu dep`]easc` acel
admirabil hybris, ce reflect` m`sura
ideal` ]i echilibrul fericit al tuturor lu-
crurilor ]i evenimentelor.

Reverii epistemice
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- Salut, b`tr@ne!
- Salut,  b`tr@ne!
- M`, de ce te-ai n`scut?
- D-aaia.
- }i tr`ie]ti?
- Da.  Tr`iesc  prin
na]terea  pe  care  mi-aa
h`r`zit-oo Dumnezeu
]i  [ncerc  s`  exist.
- Ai copil`rit?
- Am.
- }i eu.
- Da,  ]i  eu,  si  tu,  ]i
noi,  ]i  voi...  dar  eu
am  o  copil`rie  care
[mi  apar\ine.  Ceva
unic.  Ca  la  tine,  la  el,
la  ei...
- |i-ai iubit ]i [\i
iube]ti p`rin\ii?
- Glume]ti?  Cum  s`
nu.  Exist`  copil  s`
nu-]]i  iubeasc`
p`rin\ii?  }i  mai  ales
c`  m`  l`sau  s`  umblu
cu  al\i  copii  prin
flori.  Doamne,  ce
bine  era!
- }i acum nu mai
umbli prin flori?
- Suntem  urma]ii
copiiilor  care  am  fost.
Alt`  v@rst`,  alte  flori.
Dar  e  bine  c`
exist`.
- V@rsta?
- }i  florile,  ]i
Raiul,  ]i  Anton  Pann,  ]i  tu  ]i
tot  ce  este  [n  jurul  meu.
- }i... scrii poezie?
- Nu  scriu.  Cred  c`  m`  scrie
ea  pe  mine.  De  fapt,  cred  c`
facem  un  fel  de  planton...
C@nd  eu,  c@nd  ea...
- Te define]te muza poeziei?
- Nu.  {ncerc  s`  o  definesc  eu
pe  ea.
- ?
- Adic`,  ne  c`ut`m,  ne
verbiz`m,  ne  conjug`m.
- }i?
- }i.  Cine  pricepe,  bine  face.
Cine  nu,  ]i  mai  bine.
- P`i cum dracu' vine asta?
- Nu  ]tiu.  {ntreab`-tte  ]i  d`-\\i

un  r`spuns.  Eu  nu  mai  dau,
pentru c`  nu  mai  am.  Sau
poate  c`  am,  dar  nu  mai  vreau
s`  dau.
- Te sim\i a fi un artist?
- Da'  ce,  poezia  [nseamn`

art`?
- Nu. Tocmai am c`zut de
acord c` n-are defini\ie. Una ai
dat-o tu: „Se nume]te poezie/
Partea de vorbire/ Care nu se
spune/ Care nu se scrie.” }i
totu]i se scrie, nu?
- P`i...  `la  nu  se  cheam`
scris.  Tu,  pe  unde  mergi,  [\i
vezi  urmele?  La  fel  ]i  [n
poezie.  Ea  r`m@ne  prin
respira\ie,  printr-oo  trecere
profund`,  pe  care  mul\i  n-oo
uit`.
- Crezi [n Dumnezeu?
- Cred.
- De ce?
- Asta  nu  este  o  [ntrebare.

- Scuz`-m`, reformulez: Am
v`zut c` ciople]ti icoane. E]ti
un iconograf? E un hobby?
- Cred  [n  tot  ce  fac.  Nu  exist`
hobby  f`r`  o  anume  chemare.
E  o  chemare  [n  tot  ce  exist`  ]i

asta  se  nume]te  a  fi  credin\`.
Adic`,  toate  laolalt`,
Dumnezeu.
- G@nde]ti la ceva anume
c@nd e]ti [n camera de lucru de
la Mih`e]ti?
- C@nd  m`  aflu  acolo,  lucrez.
G@ndirea  mi-aa  [ndreptat  pa]ii
acolo.  {nt@i  g@nde]ti,  apoi
realizezi  ceva,  nu?  }i  iar
g@ndesc  [n  fierbin\eala
[nfrigur`rii  cum  s`  g@ndesc  un
g@nd.
- Despre ce?
- Despre  El,  G@ndul...
- Salut, b`tr@ne!
- Salut,  b`tr@ne!

Interviu imaginat de
Ion T~LMACIU

Sima, Felix.  Amintiri  din  Casa  Ars`, Editura Ramuri, Craiova, 2005

Dincolo de limite
- interviu imaginar cu omul Felix Sima -
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Evocarea de fa\` ar fi r`mas o amintire semni-
ficativ` ]i reconfortant` din via\a autorului, f`r`
inten\ia ]i probabilitatea de a deveni c@ndva infor-
ma\ie public`, dac` [n diverse publica\ii n-ar fi fost
puse [n circula\ie unele date inexacte privitoare la
personalitatea marelui ziarist Pamfil }eicaru. S-a
afirmat c` acesta a p`r`sit Rom@nia la 10 august
1939, la cererea mare]alului Antonescu, primind o
misiune ce viza preg`tirea [ncheierii armisti\iului cu
puterile aliate. La 10 august 1939, Antonescu nu
avea cum s`-i [ncredin\eze o astfel de misiune, pen-
tru simplul motiv c` el a preluat puterea abia la 7
septembrie 1939, iar intrarea \`rii noastre [n conflict
s-a produs [n 22 iunie 1941.

Plecarea lui Pamfil }eicaru a avut loc [n mod le-
gal la 10 august 1944 (Magazin istoric, nr. 5/2003).

La fel de gre]it` este ]i afirma\ia conform c`reia
marele ziarist n-ar mai fi revenit niciodat` [n Rom@-
nia. }i-a rev`zut, totu]i, \ara [n 1977 (20-28 august),
[ntr-o vizit` particular`, cu viz` turistic`, cu [ncu-
viin\area expres` a lui Nicolae Ceau]escu. }i iat`
cum.

La [nceputul anilor '70 (ac\iunea se declan]ase [n
anii '67 '68), autorit`\ile rom@ne au ini\iat o nou` ori-
entare [n rela\ile cu rom@nii din emigra\ie, permi\@nd
rudelor acestora din \ar` s`-i viziteze, iar unele person-
alit`\i marcante dintre rom@nii stabili\i [n Occident au
putut veni [n patrie [n cadrul unor vizite oficiale sau tur-
istice.

{n 1974 1975, aflat la Madrid, Pamfil }eicaru a ce-
rut o [ntrevedere particlar` cu un diplomat rom@n. Cu a-
cel prilej, a solicitat autorit`\ilor rom@ne s` permit` su-
rorii sale (doamna Munteanu) s`-l viziteze la Madrid.
Dup` [ntrevedere, la scurt timp, cei doi fra\i s-au putut
[nt@lni.

Drept urmare, la revenirea doamnei Munteanu [n \a-
r`, dorin\a fratelui ei de a face o vizit` [n Rom@nia nu a
mai constituit o surpriz`. {n acest scop, el a solicitat o
nou` [ntrevedere pentru a stabili cum s-ar putea realiza.
Detaliile au fost discutate ]i convenite la [nceputul anu-
lui 1977, [n sudul Germaniei, unde, din motive eco-
nomice, Pamfil }eicaru se stabilise, [ntre timp, aici
av@nd sprijinul material al unui cona\ional, I. Dumitru,
patron de gazet` [n limba rom@n`.

{n timpul [ntrevederii, a insistat ca vizita sa s` aib`
un caracter strict particular, pentru „a se evita orice fel
de [ncurc`turi, v@lv` ]i specula\ii” din partea unora din
\ar` ]i mai ales a unor cona\ionali din diaspora, care
criticau atitudinea sa pulicistic` moderat` din acei ani,
acuz@ndu-l c` ar fi pactizat cu regimul comunist. A
solicitat, totodat`, s` se analizeze posibilitatea unei [n-
trevederi neoficiale cu Ceau]escu, „pentru a-l cunoa]te
personal ]i a-i [mp`rt`]i unele opinii”.

{n iulie 1977, c@nd lucrurile au prins contur clar,

Nicolae Ceau]escu a fost informat direct ]i ]i-a dat con-
sim\`m@ntul. Nu a dat un r`spuns concret privind audi-
en\a la el, dar nici nu a respins-o, spun@nd doar: „S`
vin` ]i o s` vedem atunci”. Acordul expres al condu-
cerii statului era necesar ]i pentru a preveni o eventual`
ac\iune a altor departamente, de a provoca, din excese
de zel, un incident nedorit, mai ales c` Pamfil }eicaru
fusese condamnat la moarte ([n contumacie) [n 1945, de
un „tribunal al poporului”, iar pedeapsa nu fusese am-
nistiat`.

De]i cet`\ean rom@n, jurnalistul poseda un pa]aport
de apatrid eliberat de autorit`\ile spaniole. A sosit [n
\ar` la 20 august 1977, cu avionul, pe ruta Viena-Bucu-
re]ti (p@n` la Viena c`l`torise cu trenul). De la Viena la
Bucure]ti, a fost [nso\it de diplomatul rom@n cu care
stabilise detaliile vizitei. L-am [nt@mpinat la Aeroportul
Otopeni; intrarea [n \ar` s-a produs pe baza unei vize tu-
ristice aplicat` pe foaie volant`, procedeu aplicat [n acel
timp.

L-am condus cu autorurismul [n Bucure]ti, fiind ca-
zat la Hotelul Minerva, de pe B-dul Lasc`r Catargiu, pe
atunci Ana Ip`tescu. De aici, a urm`rit la televizor fes-
tivit`\ile organizate la 23 august, [n Pia\a Aviatorilor,
dup` ce declinase cu [n\elepciune oferta noastr`, neins-
pirat` ]i riscant`, de a privi manifesta\ia respectiv` din
tribun`, unde putea fi recunoscut, el av@nd o fizionomie
inconfundabil`.

Conu' Pamfil cum a sugerat s` i ne adres`m, nea-
gre@nd apelativul de „maestre” a vizitat, [n acea
s`pt`m@n`, ora]ul Bucure]ti, a petrecut o noapte la casa
pe care a avut-o [ntr-o localitate din apropierea Capi-
talei ]i dou` zile pe litoral, mai precis la Mangalia, unde
avusese o proprietate cu vi\` de vie, pe care dorise mult
s` le revad`. Traseul a fost parcurs cu autoturismul,
inclusiv vizitele prin ora], deoarece avea dificult`\i de
deplasare pe jos. Din cauza unui accident suferit anteri-
or, se sprijinea [n baston.

Din motive necunoscute mie, audien\a la Ceau]escu
nu a avut loc. {ntr-un fel, a fost mai bine pentru c` nu s-ar
fi putut p`stra caracterul privat al vizitei, dorit cu insis-
ten\` de jurnalist. La [ncheierea sejurului, Conu' Pamfil
a fost condus [napoi [n Austria.

De]i au trecut at@\ia ani de atunci, nu pot uita cuvin-
tele de r`mas bun pe care mi le-a adresat cu emo\ia unui
octogenar (avea 83 de ani) care reu]ise s` []i revad` \ara
dup` 33 de ani. „Dragul meu, v` mul\umesc pentru tot
ce a\i f`cut pentru mine. Nu speram c` voi mai avea
vreodat` posibilitatea s` rev`d meleagurile at@t de
dragi mie. M-a\i ajutat s` [mi alin dorul care m` mistu-
ia. Acum pot s` [nchid ochii lini]tit.”

Conu' Pamfil era anticomunist „de o via\`” cum
zicea el, dar nu []i ascundea respectul ]i afec\iunea fa\`
de neamul ]i \ara sa. {]i motiva adesea aceast` atitudine
prin expresia „regimurile politice sunt trec`toare ]i
pline de p`cate, p`m@ntul natal este peren”.

Nicolae SPORI}

~n 1977, Pamfil {eicaru a fost `n Rom=nia      
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S
emnal`m apari\ia monografiei „Cerni]oa-
ra”, alc`tuit` de domnul profesor Costea
Marinoiu, om de o delicate\e sufleteasc`
deosebit`, [mp`timit cercet`tor al melea-
gurilor v@lcene, al hrisoavelor ]i cronicilor

str`bune. Dup` cum semnaleaz` [n Prefa\` primarul
comunei, Mihai Ionescu: „Cartea profesorului Costea
Marinoiu ne umple inima de bucurie ]i de desf`tare spi-
ritual`, vrea s` completeze un gol [n bibliografia aces-
tor [nc@nt`toare locuri [nc`rcate de bogate date ]i fapte
istorice”. Afl`m c` satele de pe Cerni]oara sunt vechi,
men\ionate [n hrisoave ]i m`rturii documentare dom-
ne]ti, [nc` din secolele XV XVI. Astfel,  la 23 august
1486, Vlad C`lug`rul, domnitorul |`rii, [nt`re]te st`p@-
nirea lui Slav ]i fiilor s`i asupra, „ca s` le fie Ub@r]ia”. 

De asemenea, tot lui Slav ]i altor locuitori li se d`-
ruiesc p`r\i din Gro]i, „s` le fie Gro]i”. Mai t@rziu , la
4 aprilie 1528, [n timpul domniei lui Radu de la Afu-
ma\i, este men\ionat satul M`dulari – „de au cump`rat
cinci funii (de p`m@nt n.n.) din M`dulari”. Pentru
importan\a topografic` a locurilor, a]ez`rile de aici au
fost men\ionate [n cartografia timpului: [n harta lui Fr.
Schwantz (1722): Moduja (Modoia) ]i [n cea din 1835:
Arm`]e]ti (90 familii), M`dulari (183 familii),
Moloia (Modoia) cu 182 familii.

„Invita\ia la drume\ie” prin comun` fiind f`cut`,
str`batem cele 216 pagini ale c`r\ii prin urm`toarele,
semnificative, capitole: „La cump`na dintre ape”, “Pe
culmi ]i v`i”, „Vatr` str`veche”, „Ne cheam` p`m@n-
tul”, „Popula\ia”, „L`ca]uri de credin\` ]i [n\elepciu-
ne”, „Cultura”, „Tezaur folcloric ]i etnografic”, „Me]-
teri iscusi\i”, „Spre z`ri de lumin` ]i [n\elepciune”,
„Rodnicia p`m@ntului”, „Personalit`\i” - Aurel Cinc`,
Gheorghe N. Dican, Elisaveta Ni\`-Novac, Victor Pos-
telnicu, Dumitru Smaranda, Ion Smedescu, Valentin
Smedescu, Corina Victoria B`dulescu-Sein, „To-
ponimia” (capitol drag domnului profesor Costea Mari-
noiu, pe tema c`ruia ]i-a alc`tuit o lucrare de doctorat,
publicat` [n 2003) ]i „Anexe” care cuprind transcrierea
documentelor de pomenire a localit`\ilor s`te]ti
apar\in`toare, precum ]i un tezaur folcloric transcris de
Grigore Tocilescu ]i Christea N. |apu [n „Materialuri
folclorice”, ap`rute la 1900, de Constantin Daniilescu
[n „Na\ionalul  V@lcii” din 1935, de Traian Cantemir [n
„Folclor literar, 1979, folclorul fiind un alt capitol drag
autorului monografiei.

„Documentele existente creioneaz` cu am`r`ciune
tabloul sumbru al ]colii vremii. {ntr-un raport al }colii
din M`dulari, adresat Revizoratului ]colar, se men-
\ioneaz`:«}coala comunei M`dulari se afl` [n cea mai
mare mizerie, pe l@ng`  c` nu e spa\ioas` s` corespun-
d` cu mobilierul elevilor, nu are nici mobilierul necesar.
Nu sunt dec@t patru b`nci. }i aceste sunt de vreo zece ani,
astfel c` nu [ndr`znesc copiii s` ]az` pe ele c` se fr@ng”.

Am redat acest pasaj – de la 1875 - pentru „pitorescul”
s`u. Cu timpul, [n special dup` 1898, c@nd ministru al
Instruc\iunii publice era Spiru Haret, lucrurile s-au mai
[ndreptat ]i datorit` [nfiin\`rii Ligii Culturale. Cercul
cultural ]i economic „Cerni]oara” cuprindea ]apte
]coli cu opt [nv`\`tori. Pe data de 6 decembrie 1905,
Cercul „Cerni]oara” ]i-a organizat activitatea [n local-
itatea Z`voieni. Prezent@nd evenimentul, un document
]colar comenta: „{ntre conferin\e, ascult`torii au fost
distra\i cu c@ntece populare na\ionale,  c@ntat de coru-
rile ]colare. Toate conferin\ele au fost ascultate cu mul-
t` sfin\enie de s`tenii care au plecat, apoi, pe la casele
lor, cu mult` mul\umire sufleteasc`”.

Semnificativ` pentru universul satului  este poezia
Elisavetei Novac, pe care o red`, [n [ntregime, Costea
Marinoiu (foto), [n monografia realizat`.

Casa cu greieri
Prin  satul  de  nori
De  mergi  cu  t`lpile  goale
Vezi  azi    c@ntecul  greierilor
{n  jurul  casei  natale.

Peste  rev`rsarea  ierbii
Vise  s`-aaduni  din  inim`  ,
S`-aascul\i  [n  ceru-nnalt  b`t@nd
Aripile  copil`riei.

O  or`  s`  r`m@i    l@ng`  p`rin\i,
S`  le  afli  grijile  ]i  vrerea
Stelar`  ]i  de  lacrimi  str`juit`
Str`lucitoare  s`  le  faci  t`cerea.

T
ot la „Anexe”, pe trei
pagini, este redat „Patrimoniul comunei
Cerni]oara”, compus din: prim`rie, dispen-
sarul uman, post poli\ie, ]coli (]ase la
num`r), bibliotec` (6.900 volume), dou`

c`mine culturale, ]ase magazine ale Coopera\iei de
consum ]i un complex comercial, central` telefonic`,
opt biserici.

„V` las cu bine, dragi cerni]oreni – scrie autorul, [n
final – ]i de am gre]it cu ceva [n aceast` carte, [mi cer
scuze. De am uitat unele lucruri s` le spun, nu am
f`cut-o cu inten\ie ci, pur ]i simplu, din necunoa]tere”.-
ca un adev`rat cronicar, con]tient de lipsurile inerente
ce pot fi constatate, de]i aceast` lucrare poate fi un
model de monografie. }i, asemenea Me]terului Ma-
nole, care [ntotdeauna poate zidi un alt l`ca] mai
trainic, autorul [ncheie: „Tare doresc s` mai facem o  lu-
crare [mpreun` - mai m@ndr`  ]i mai frumoas`”. Noi,
cititorii, v` dorim s` izb@ndi\i!

Felix SIMA

Monografie a Cerni[oarei v=lcene
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{ntr-o \ar` de piatr`, terra litua, [mpodobit` cu
numele de Munte[nia], multe trebuie s` fie locurile de
trecere [ntre p`r\ile ei opuse. Peste culmi, peste ]eile
mai joase ale spin`rilor de piatr`, de-a lungul v`ilor cu
r@uri ce-au cutezat s`-]i sape... trecerea prin locuri
t`inuite, “vame ale cucului” sau ]tiute de toat` lumea,
cum erau drumurile cele mari, oameni tr`itori stator-
nici sau c`l`tori purta\i de nevoi []i l`sau urmele.
Potecile, plaiurile, l`s`torile, ]leaurile, drumurile pot
istorisi, prin tezaurul lor de urme, trecerile oamenilor
prin trec`tori.

Acolo, [n [ngustimea v`ilor, se f`ceau, ca [ntr-o
imens` strung`, “num`r`torile”. Acolo se v`muiau
m`rfuri sau se for\a trecerea f`r` plat`. St`p@nii pe
vame, dintotdeauna, au fost cei puternici. “Vame]ii”,
care erau numi\i prin hrisoave, p`zeau cu puterea la
dispozi\ie: “por\ile de fier”, pripoarele, posadele, po-
durile ]i pun\ile cele vechi, plaiurile, vadurile. Paza,
organizat` prin mijloacele la [ndem@n`, avea nevoie
permanent` de fortifica\ii: turnuri de observare,
pris`ci, castre, arme ]i oameni forma\i pentru o
meserie special`: pos`dari, gr`niceri, greblari (organi-
zatori ai plut`ritului pentru trecerile pe apele de mun-
te!), vame]i, ajuta\i, de multe ori, [n trec`torile de gra-
ni\`, de o]teni, oameni forma\i pentru lupt`.

Cea mai cutez`toare “trec`toare” din Carpa\ii ro-
m@ne]ti este a Oltului, care despic`, [ntre Turnu Ro]u
– nu departe de Valea Fratelui - ]i Turnu, de l@ng`
Cozia, o vale [n piatr`. {ntre Brezoi ]i C`lim`ne]ti,
str@nsura dintre dou` imense c@rlige de piatr` nu per-
mite trecerea dec@t [n condi\ii deosebite. Poteci
[nguste, sigur, vor fi existat dintotdeauna.

Drumul cel mare al V`ii Oltului trebuia s` oco-
leasc` acest defileu pr`p`stios. A f`cut-o [n istorie
p@n` c@nd nevoia de st`p@nire, de c`tre habsburgi, a
Olteniei, a construit Via  Carolina.

Apoi, la retragerea lor, prin distrugerea acestei ex-
cep\ionale lucr`ri de art`, drumul pe defileu, greu de
[ntre\inut, a fost, iar`, abandonat pentru o lung` pe-
rioad` de timp.

Trecerile, [ntre \ara de jos ]i Ardealul fra\ilor din
“\`rile” rom@ne]ti de sus – inclusiv Banatul, cu blazon
de mari treceri, puteau fi:

- cursul Dun`rii, cu... por\i de fier, Valea Cernei;
- cursul Oltului, cu ocolirea masivului Cozia, prin

Lovi]te;
- culoarul Ruc`r – Bran, spre |ara B@rsei;
- Pasul Buz`ului.
Aceste treceri sunt atestate de nenum`rate izvoare

istorice. C@nd st`p@nirile politice au desp`r\it fra\ii, [n
preajma acestor trec`tori au fost statornicite colonii de
alogeni s` le p`zeasc`: teutoni, ioani\i, sa]i, secui. Au
fost [ncercate ]i solu\iile cu regimentele gr`nicere]ti...
rom@ne]ti, ca tampoane ale imperiului etc.

Trec`toarea Oltului, una din cele mai spectaculoase
ale r@urilor Rom@niei, a fost cunoscut` din antichitate.

Limesul Alutan, fortificat de romanii [nst`p@ni\i [n
Dacia, confirm` impotan\a, nu doar a trec`torilor Ol-
tului, dar ]i a [ntregului s`u curs, ca un hotar natural,
u]or de ap`rat.

Incursiunea lui Cornelius Fuscus, [n timpul r`z-
boiului antidacic, dus de [mp`ratul Domi\ian, confir-
m` faptul cunoa]terii trec`torii Oltului. Calea ocoli-
toare a Coziei pentru drumul Oltului este dovedit` de
castrele care ap`r` trec`toarea din Pripoarele Peri]ani-
lor ]i, apoi, Lovi]tea, [n totalitatea ei:

- R`d`cine]ti ]i Praetorium ap`r` trec`toarea unde
localiz`m, cu probabilitate, Posada 1330, [n Pripoarele
Peri]anilor;

- Tite]ti, Racovi\a p`zeau “]leaul cel mare” de ata-
curile ce puteau veni peste ]eile plaiurilor Topo-
logului, dinspre plaiurile F`g`ra]ului, peste mun\ii cei
[nal\i, inclusiv V`me]oaia, Scara ce ascund [n nume
trecerea (!) ]i a celor ce puteau veni dinspre Valea Lo-
trului, cu toate conexiunile ei peste mun\i, prin plaiuri
cunoscute, practicate ]i azi. Romanii au ocolit Cozia,
ne-o dovede]te faptul c` au localizat, la C@inenii de
azi (atestat cu acest nume acum 500 de ani), o punte
veche, numit` de ei Pons Vetus, ]i unde se mai
p`streaz` urme ale propriului lor drum, construit ulte-
rior [n Dacia. P`s`rile, [n migra\ia lor anual` nu []i uit`
traiectoriile prin v`zduh. P`storii, trec`tori transhu-
man\i, f`r` h`r\i ]i busole, [n drumurile lor anuale fo-
loseau Valea Oltului, din zona defileului Coziei.
Drumurile de transhuman\` sunt bine marcate - ei oco-
leau Cozia prin Lovi]te. Turme ce veneau din Mun\ii
Lotrului, Par@ng, C`p`\@nii etc. treceau Oltul prin
vadurile toamnei, [mpu\inate de ap`, la Cornet, Ro-
be]ti sau R@ul Vadului..

- {n lungul trec`torii Oltului, incluz@nd aici ]i
Lovi]tea ]i trec`toarea din dosul Coziei, g`sim argu-
mente nenum`rate [n piatra muntelui, [n zidirile [n
piatr` ale oamenilor, dar ]i [n aceast` construc\ie vie a
numirilor nemuritoare.

Trec`toarea Oltului are: 
- cet`\i: Turnu Ro]u Arxavia (Strasburg), Schitul

Cornet, Pripoare etc.
- castre: Arutela, }erb`ne]ti, Cop`ceni, Racovi\a,

Tite]ti;
- turnuri de veghe: Turnu Ro]u, Turnu Spart,

Turnul lui Doanc` (pe valea B`ia]ului), Turnul de la
V`ratia (pentru Valea Lotrului), Picuiurile (C@ineni,
Robe]ti);

- Turnul lui Teofil (la ie]irea Oltului din defileul
Coziei);

- locuri de v`muire: vama de la Genune, din
administrarea M`n`stirii Cozia; ulterior schele, c`]`rii
etc.

Dr. ing. Mihai SPORI}

Trec[torile

7
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Oltul, cale de trecere pe ap`, [n sensul de curgere, cu

ajutorul plutelor, este confirmat de me]te]ugul plut`ri-
tului pe v`ile repezi ale lui: Lotru, Lotrioara, Boia, B`-
ia]. Satul Greble]ti poart` [n numele s`u f`uritorii gre-
bleleor de lemn pentru exploatarea, prin plut`rit, a
nenum`ratelor p`duri st`p@nite de mo]neni;

- posada; ca loc posibil de [nt`rit ]i paz` a trecerilor
[nguste, este un loc comun; [l reg`sim [n toponime la:
Peri]ani, Tite]ti, C@ineni ]i pe Valea Lotrului.

Trec`toarea Oltului, folosind ]leaul cel mare, Calea
mare a Lovi]tei, ne oblig` s` vorbim despre aceast` \ar`
veche, loc al lovirilor de tot felul: |ara Lovi]tei. O \ar`
aparent anonim` - pentru o anumit` perioad` a istoriei.
O \ar` de oameni liberi, o \ar` de mo]neni, cu aprig`
dorin\` de nesupunere. S` ne amintim doar de conota\ia
lotrului, lotrioarelor, ca nesupunere la anumite corvezi
impuse cu asupra m`sur` (a se vedea spusa lui Dimitrie
Cantemir* despre “republicile” lui rebele: Dorne,
Vrancea).

|ara Lovi]tei, p`m@nt [ntre mun\i [nal\i, domina\i de
culmile ]i mai [nalte ale F`g`ra]ului, a fost ]i este
p`m@nt al muntelui din acea Muntenie st`p@n` peste
ambii versan\i** (vezi Ha\eg, Amla], F`g`ra] etc.). Din
acea \ar` rotund`, de piatr`, [n care desc`lec`rile de-o
parte sau de cealalt` a muntelui erau lucruri fire]ti (vezi
Ioan Cavaler de Pu]cariu)**, f`r` conota\ia unor caval-
cade nomade, [ntr-o roire neostoit` a stepelor, a ghesu-
lui pentru supravie\uire.

|ara Lovi]tei p`streaz` spiritul pastoralului, n`scut
pe creste, [n st@ni din vecin`tatea cerului. P`streaz`
spirtul solar, tezaurizat [n Nedeia precre]tin`*** pe
Muntele Fa\a Sf@ntului Ilie, [n miezul verilor fierbin\i,
mai apoi, cobor@t t@rg de \ar`, [n Vatra Tite]tilor ]i
cre]tinism [n toate bisericile ortodoxe lovi]tene, a]a
cum le arat` harta lui Fr. Schwantz, din 1722,
r`sp@ndite [n toate satele lovi]tene ([nc` de pe acum trei
sute de ani, cu numele lor de azi – vezi harta!).

Lovi]tea, tezaur de datini ]i obiceiuri, vorbe]te
despre o civiliza\ie a lemnului, a pietrei, a focului, a
pastoralului [ntr-un fel de a fi aspru, seme\ - uneori
[nd`r`tnic -, dar liber, [nalt, demn. Libertatea mo]ne-
nilor, [ntr-o unitate dev`lma]`, poate atesta din Lovi]-
tea, din munte, spiritul cnezial al Banatului ]i Ha\egu-
lui, boierescul F`g`ra]ului** ]i Arge]ului, domnescul
V@lcii rev`rsat, deja, peste plaiurile hurezene ]i gor-
jene, din t@rziul... Nou Severin.

Lovi]tea, loc de aprige loviri [n v@n`tori voievodale
sau [ntemeietoare, poart` [n sine ]i r`zvr`tirea Lotru-
lui**** adus, poate, mai t@rziu, [n uniune de ob]ti libe-
re, de continuitate dacic` (pastoralul – un mod comun
al ciob`nitului [n mun\ii Europei – este ]i acum un liant
[n comuniunea de... bunuri ]i interese!). 

Lovi]tea a fost loc de trecere ]i trec`toare multor

neamuri: romani (cu un conglomerat etnic), cumani,
pecenegi, t`tari, turci, austrieci, unguri, poloni ]i mul\i
al\ii.

Lovi]tea a fost revendicat` ca posesiune adminis-
trativ` de imperii, \`ri, regiuni. Puterea economiei natu-
rale a exercitat permanent o atrac\ie deosebit`, inclusiv
[n vremea din urm`. Sa]ii stabili\i [n comitatul T`lmaci-
ului, [nc` din secolul al XIII-lea, [n presiunea lor c`tre
“m`rginimile” premontane, []i revendic` acest \inut.
Presiunea asupra p`m@ntenilor, de]i tributari direct ca
domenii regale (pentru Transilvania), exercitat` de sa]ii
transilv`neni (v. Monografia  R`]inarilor, de V.
P`cal`), s-a exercitat ]i asupra Lovi]tei. Conflictul des-
chis [ntre dou` imperii: otoman ]i habsburgic, pentru
Lovi]te, vorbe]te despre importan\a strategic`, ca punct
de control al trecerii pe Olt, [ntre mun\i.

Conflictul [ntre armatele secolului XX, [n Primul
R`zboi Mondial, a pus [n eviden\` importan\a trec`torii
Oltului, a Lovi]tei, ca verig` esen\ial` [ntr-un lan\ de
ap`rare oferit de... natur` (vezi, General Mo]oiu).

{n vremurile noastre, marile viituri ale Oltului, blo-
carea cu avalan]e de z`pad` sau pietre, accidentele ru-
tiere, lucr`rile de modernizare ale unui important drum
european au readus “calea mare” a unei \`ri vechi,
Lovi]tea, din \ara cea mare a rom@nilor, [n actualitate.
De fiecare dat` nevoia g`se]te drumul istoric f`r` prea
multe eforturi.

Pe drumul acesta, [ntr-un spa\iu al lovirilor emble-
matice, se puteau [nt@mpla evenimente dramatice pen-
tru istoria dacilor, rom@nilor...

Credem [n posibilitatea c` una dintre paginile de is-
torie ale rom@nilor, POSADA 1330,  s-a scris aici, [n
spatele Coziei, [n POSADA din PRIPOARELE  ]i
GRO}II PERI}ANILOR ]i, apoi, [ntr-o v@n`toare
[ns@ngerat` prin toat` depresiunea. De aici, din aceast`
cu]c` de ]oareci, str`jui\i de dou` posade, cea din Peri-
]ani ]i cea din Tite]ti, se putea sc`pa doar pe plaiuri de
munte. A]a credem c` s-a [nt@mplat. Totul, [ns`, sub i-
poteza c` izvoare incontestabile ne vor contrazice f`r`
putin\a de t`gad` presupunerea noastr`.

Trece\i cu pasul prin Posadele Oltului ]i ve\i sim\i
un fior al... tuturor trec`torilor.

* Descriptio Moldaviae
** Ioan Cavaler de Pu]cariu; Familiele Nobile

Rom@ne
*** Romulus Vulc`nescu, Fenomenul horal
****Lotru - lutru = vidr`
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R
@mnicul medieval, chiar ]i modern, a suferit
foarte mult datorit` multiplelor incendii.
Marele Dic\ionar Geografic al Rom@niei, [n
volumul V, men\ioneaz`, la pagina 767:
„1735, [n urma r`zboiului dintre turci ]i

nem\i, o parte din R@mnic a fost ruinat de armatele
str`ine, iar Episcopiei i s-a dat foc.”

„1738, R`zboiul dintre austrieci ]i turci - nem\ii sunt
sco]i din \ar` de turci, care devasteaz` ora]ul R@mnic prin
foc”

{n Monografia Eclesiastic` a jude\ului V@lcea, editat`
[n anul 1908, g`sim urm`toarea informa\ie: „turci au gonit
pe nem\i din jude\ la 1738, intr@nd turci [n ora]ul R@mnic,
au dat foc ]i au ars tot ora]ul ]i toate bisericile, Episcopia,
au f`cut mare prad` ]i robie, [n multe biserici au fost
f`cute grajduri”

O alt` informa\ie despre aceste evenimente o prelu`m
din „Revista oficial` a Arhiepiscopiei Craiovei ]i
Episcopiei R@mnicului ]i Arge]ului”, anul XXIV, nr. I-II,
ianuarie-februarie, Craiova, 1972.

„Despre Familia Episcopului Grigorie Socoteanu, p.
21”

Cit`m: „C@nd Radu Socoteanu s-a [ntors la R@mnicul
V@lcea, unde [n urma [nfr@ngerii austriecilor de c`tre
turci, a g`sit toate bisericile, inclusiv Episcopia, arse de
ace]tia.”

D
up` fiecare dezastru, r@mnicenii se apucau s`
reconstruiasc`, folosind de obicei acelea]i
materiale pentru case - lemnul, stuful, trestia
]i ]indrila, care se g`seau din abunden\`. Am
putea s` ne imagin`m cum ar`tau casele

R@mnicului, folosind informa\iile l`sate de diver]i c`l`tori
rom@ni ]i str`ini care au trecut de-a lungul vremii prin
R@mnic (vezi foto).

Focul cel mare din 1847 mistuie]te mai mult de
jum`tate din casele ora]ului, printre care ]i ]coala.
Infoma\ii diverse se pot g`si [n „Istoria [nv`\`m@ntului
din Oltenia” vol. I-II, „Na\ionalul V@lcii” - 1937 etc.

Am s` prezint mai pe larg un document din 1847:
„Cinstitei oc@rmuiri”, Raport f`cut de poli\aiul
C.C`p`\@neanu, din care afl`m c` „...focul cel mare s-a
[nceput de la casele lui Leopold T@mplarul, pe care le \ine
cu chirie, fiind acel foc nu se datore]te din`untru, ci pe
dinafar`, deasupra [nveli]ului, dup` cum m`rturisesc per-
soanele ce l-au v`zut [nt@ia]i dat` la [nceputul lui, adic`
dumnealui Ghi\` Golescu, dumnealui Pitaru Luca
Ple]oianu ]i dumnealui Pitaru Costache Ol`nescu.”

Spaima r@mnicenilor de foc era mare, r`d`cini puternic
[nfipte [n istoria ora]ului au f`cut s` se schimbe foarte
repede concep\ia de folosire a materialelor de construc\ie.

Pe uli\ele str@mte ]i [ntortocheate, casele, construite [n
cea mai mare parte din b@rne acoperite cu paie ]i stuf,
co]uri defectuoase erau un permanent material inflamabil
pentru cea dint@i sc@nteie r`t`citoare.

Dup` ultimul dezastru s-a trecut la sistematizarea
ora]ului prin [ncercarea de l`rgire ]i aliniere a str`zilor - de
exemplu „Uli\a Mare” este podit` cu piatr` de r@u ]i lumi-
nat` cu felinare cu lum@n`ri mari.

{n marea lor parte, casele construite din lemn au fost
[nlocuite de noi construc\ii, la care materialele de baz`
folosite erau c`r`mida, \igla ]i tabla. {n urma acestor
m`suri, focurile devastatoare au fost mai rare ]i nu se mai
produceau mari pagube.

S-a construit un punct de observa\ie (foi]or), de unde
s` se poat` vedea cu u]urin\` locul de unde a izbucnit
focul. Data exact` a construirii Foi]orului de foc de pe
dealul Capela nu ne-a parvenit cu mare acuitate, de\inem
[ns` o imagine cu Foi]orul de foc a]a cum ar`ta pe la 1901,
ajuta\i de „Albumul General al Rom@niei”, partea I, autor
Alex Antonid. Este tip`rit de Stenghel la Dresda ]i Berlin,
atelier de fotografie artistic` [n fotogravuri - litografie ]i
tipografie, septembrie 1901, fig. 76.

Fotografia ni-l prezint` construit din sc@nduri sub
form` de platform`.  Probabil c` pe aceast` platform` sta
de paz` zi ]i noapte un pompier care, imediat ce observa
foc [ntr-o parte a ora]ului anun\a pe cel de jos ]i acesta, la
r@ndul lui, unitatea de pompieri care se g`sea [n apropiere
]i care pornea c@t mai grabnic la locul unde izbucnise fo-
cul.

O
alt` informa\ie despre Foi]orul de foc de la
R@mnic ne este oferit` de prof. univ. I. Si-
mionescu [n cartea „Ora]e din Rom@nia cu
80 de figuri”, editat` de Cartea Rom@neas-
c`, Bucure]ti, 1925. La paginile 221-214,

g`sim urm`toarele: 

Foi]orul de Foc al R@mnicului
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Dac` un destin nefericit nu-i [ntrerupea firul vie\ii, Vasile
Andronache ar fi [mplinit, pe 10 octombrie 2005, 79 de ani. Dar,
un stupid accident de ma]in` a f`cut ca peisajul poeziei v@lcene
]i nu numai, s` fie mai s`rac.

Vasile Andronache s-a n`scut [n satul Budoiu, comuna Sine]ti,
jud. V@lcea, [n anul 1936, ca fiu al \`ranilor Ion ]i Maria Andro-
nache. Urmeaz` ]coala primar` [n comuna Sine]ti, ciclul elemen-
tar - [n comuna Gr`di]tea, iar cursurile liceale la Petro]ani. {n anul
1959, se stabile]te [n Bucure]ti, duc@nd o via\` de boem. Pe 12 oc-
tombrie 1963, debuteaza cu poezie [n revista Luceaf`rul, conti-
nu@nd s` publice [n Gazeta Literar`, Amfiteatru, Ramuri, Fla-
c`ra etc. {n 1968, intr` la Facultatea de Chimie Industrial`, la
cursurile „f`r` frecven\`”, pe care le urmeaza trei ani. {n 1970,
Geo Dumitrescu [i public` un grupaj de poezie [n Rom@nia Li-
terar`. {n anul 1970, prin concurs, debuteaz` editorial cu volumul
de poezii „Ochi [nnoptat”, la Editura Eminescu. {n anul 1973, se
c`s`tore]te. {n anul urm`tor, public`, la Editura Litera, volumul
de poezie „Texte de fiin\`”. Perioada 1978-1989 este perioada cea
mai prolific`, sub aspect editorial, a poetului: [n 1978 [i apare, la
Editura Eminescu, volumul  „Poeme”; [n 1981, public` volumul
„Stelaria”, la Editura Cartea Rom@neasc`; [n 1982, public` volu-
mul „Metafora uman`”, la Editura Cartea Rom@neasc`; [n 1983,
public` volumul „Stalactitele dorului”, la Editura Albatros; [n
1986, public` volumul „Stelaria II”, la Editura Cartea Rom@neas-
c`; [n 1989, public` volumul „Poezii”, la Editura Cartea Rom@-
neasc`; [n 1997, reediteaza volumul „Stelaria”, la Editura Emi-
nescu.

{n anul 1993, poetul se stabile]te cu familia [n comuna Sine]ti,
satul Budoiu, locul unde s-a n`scut. La 14 iulie 1998, [n urma unui
accident de circula\ie, [n care a fost implicat, se stinge  unul din-
tre poe\ii de frunte ai V`ii Olte\ului.

Vasile Andronache, [n stihurile sale, ]i-a c@ntat ca nimeni altul
locurile [n care a copil`rit, Olte\ul („Olte\ul e pentru mine Gan-
ge”, „{n orice col\ de-ora] ]i zare/ C@nd trec vis@nd prin [nsera-
re/ Olte\ul dep`rtat stelar/ L-aud sub fruntea mea de var.”), Sine]-
tiul („Am tot c`zut departe de Sine]ti/ }i dep`rtarea asta-i un
blestem/ De locu-acela sf@nt care-l iube]ti/ C` n-am s`-mi rev`d
satul azi m` tem.’’), Dealul B`e]tilor („Dealul B`e]tilor/ Doarme-
nvelit [n p`duri/ Prin orgile c`rora v@ntul/ Trece cu aripi albas-
tre/ Spre Olte\.’’) etc..

{n Dic\ionarul scriitorilor rom@ni (Editura Fuda\iei Cultura-
le Rom@ne), Vasile Andronache este mentionat ca fiind „un poet
solar, invoc@nd  spa\ii ale purit`\ii, cu o recuzit` redus` la c@teva
elemente menite a sugera candoare ]i prospe\ime.” Lumina, cri-
nul, nuf`rul, p`durea, izvorul, z`pada, roua, lacrima etc. sunt
c@teva dintre elementele cu care construie]te, [n atelierul s`u poe-
tic, o nou` lume stelar`, [n care spa\iul se dilat` sau se contract`
[n func\ie de starea sa sufleteasc` („Exist`-n mine-un zbucium ce
nu i s-a dat nume/ L`untric focu-i cre]te gr`bit s` m` consume/
Nelini]tii, iubirii venii s`-i pun contur/ S`-ncarc cu inefabil al
templului meu mur’’).

Ca o prefigurare a timpuriei plec`ri dintre noi, poetul, [n Roz-
mina 83 (din volumul  Stelaria , edi\ia din 1997, din care fac par-
te versurile citate [n acest material), scris` [n 1992, la Sine]ti, ne
m`rturise]te c` „Omul care-a fost nu mai e/ Nici cine s`-l t@nguie/
Cei pleca\i [n cimitire/ Nu se mai fac zidire/… Eu, cel de lut care
nu mai este/ |in tot de cele celeste/ Duc [n spinare arborii, florile/
Am uitat s` mai num`r zorile/ Vecia are fixe zidiri/ N-are margine/
Dar are intr`ri ]i ie]iri’’.

Ilie F@rtat, 
bibliotecar la Biblioteca Public` Gr`di]tea
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U
urc@ndu-ne [n Foi]orul de sc@nduri
a]a de ]ubred [nc@t te a]tep\i s` fie
luat de cel dint@i v@rtej de furtun`
n`prasnic`, cuprinzi toat` [ntin-
derea de case c@nd mai dese, c@nd

mai r`sle\e, p@n`-n dunga sclipitoare a Oltului.
Probabil c` noua construc\ie a Foi]orului de

foc este realizat` [n primii ani ai decadei a treia a
sec. al XX-lea. O parte a foi]orului era din zid, de
fapt era o singur` [nc`pere nu prea mare, dar
destul de [nalt` - cam 2,5-3 m, cu scar` interioar`.

Deasupra acestei camere se g`sea o frumoas`
construc\ie din lemn, o platform` [nconjurat` pe
toate laturile de o prisp` cu o balustrad` simpl`
din lemn, de unde se putea vedea toat` panorama
ora]ului. Acoperi]ul construc\iei era [n patru ape,
sub forma unui trunchi de piramid`.

Vremurile s-au schimbat, modernitatea a
p`truns ]i la R@mnic o dat` cu folosirea telefonu-
lui, comunicarea se putea face mult mai rapid,
eventualele incendii pot fi anun\ate foarte repede
pe tot cuprinsul ora]ului.

De remarcat c` pe la [nceputul anilor '50 din
[ntreaga construc\ie nu mai existau dec@t ruinele
unei [nc`peri f`r` u]` ]i ferestre.

A]a a fost scos din circuit Foi]orul de foc ]i,
cu pu\in` bun`voin\`, va intra [n istoria R@mnicu-
lui.

Mihail GHERGHINA

Vechiul Foi]or de foc
al R@mnicului

Vasile Andronache, poetul  uitat
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|ara Lovi]tei, p`m@nt de mo]neni de c@nd va
fi fost f`cut p`m@ntul de Dumnezeu ]i dat [n
posesie, este denumit` ]i recunoscut` [n

incursiunile voievodale men\ionate [n c`r\ile de prin
istorie sau p`strate prin arhivele cu aceast` menire.

|ara Lovi]tei, \ar` veche, []i poart` ]i acum [n-
semnele vechimii sale. Cercet`tori, studii diferite -
privind acel arhaic vie\uind ca [ntr-o insul` - dau o-
norul unor fapte de via\` care ]i azi vorbesc de [nflo-
ritoare zile ale acestui p`m@nt, „mirific plai”. Sigur,
o intensitate a tr`irii, o consisten\` a evenimentelor
au f`cut posibil` memoria vie de azi.

Oameni liberi, st`p@ni pe mun\i, v`i, izvoare, po-
sade, adev`rata sare a p`m@ntului, ]i-au purtat c`ciu-
lile pe cap, v`rs@ndu-]i f`r` preget s@ngele pentru a-
ceast` neat@rnare.

Vremurile, mii de ani, nu au putut clinti via\a de
ob]te, aceea [n care comunitatea a]ezat` tr`ie]te [ntr-o
organicitate, [ntr-o regul` a comunit`\ii a]ezate din
mo]i-str`mo]i.

Ce au adus evenimentele de dup` al doilea
r`zboi mondial? Un seism social f`r` prece-
dent. O [ntoarcere pe dos a unor r@nduieli,

cu modelul lor de dezvoltare uman`, verificat ]i para-
doxal, probat acum de exper\i [n teoria dezvolt`rii
viabile pentru armonizarea social`.

{n 1948, „comunismul triumf`tor” a [nceput r`z-
boiul [mpotriva mo]nenilor:

• Trecerea abuziv` a p`durilor, mun\ilor [n pro-
prietatea unor grupe de interese. Nu spun stat, pentru
c` este un cuv@nt prea larg, [n care pu\ini beneficiari
ai noilor r@nduieli - b`gate cu for\` pe g@t - include
[ntr-o fals` complicitate ]i pe „ho\ii de p`guba]i”. O
adev`rat` nomenclatur` a puterii, cu potere [mbr`ca-
te [n verde, trebuia s` creasc` ursul cu multe puncte,
s` apere s`lb`ticiunile care stricau holdele, pentru
ale]i, [n fapt noii st`p@ni.

• Ob]tile, cu regula p`m@ntului cinstit` desfiin\a-
te, sunt [nlocuite cu tranzitoriile [ntov`r`]iri sau fali-
mentare „colective”.

• St@nile, [ngr`m`dite prin cote, insuportabilitatea
noilor taxe de p`]unat (ierb`rit) ]i t`ierea posibilit`\i-
lor de transhuman\`.

L`sat` f`r` resursele naturale de subzisten\`, cu
amputarea func\iilor vitale ale comunit`\ii, noua |ar`
a Lovi]tei - p`strat` [n con]tiin\a folclorizat` ]i idea-
lizat` a slujitorilor noii st`p@niri (]i cu faptul pozitiv
al recunoa]terii valorii unui tezaur) - a [nceput s` se
ofileasc`. Vorbim aici de cei mul\i, [mpu\ina\i de ora-
]ele muncitore]ti unde trebuiau s` roboteasc`, [n
special la Sibiu ]i R@mnic, unde „ratele” urdinau cu
naveti]tii mai mereu pe drumuri.

Cum este posibil s` exploatezi resursele naturale
de pe v`ile [mpodobite cu p`duri ale comunelor C@i-
neni, Boi]oara, Peri]ani, Tite]ti, Racovi\a ]i s` ui\i s`
asfaltezi - din aceia]i bani str@n]i de aici - drumul cel
mare al \`rii?

Dup` blestem`\ia acelui „socialism” [nving`-
tor la ora]e ]i sate, primii care au pierdut au
fost mo]nenii. Familiile lor au fost obligate

s`-]i g`seasc` solu\ii de supravie\uire. }i-au [mpr`]-
tiat copiii prin \ar` s`-]i c@]tige existen\a. De aici,
transformarea unor oameni liberi [n robo\i a fost un
lucru simplu.

M` tem (Doamne fere]te!) c` ceea ce s-a [nt@m-
plat satului de mo]neni liberi din |ara Lovi]tei i se
poate [nt@mpla |`rii celei Mari.

„Am patru b`ie\i la... Madrid” mi se t@nguia un
b`tr@n din G`ujani [nt@lnit pe 20 iulie 2002, [n drum
spre T@rgul de la Tite]ti. Sigur, se va spune c` lamen-
tarea nu este bun` ]i suntem de acord. Dar, dac` nu
se ]tie de unde se pleac`, nu se poate construi.

Viitorul |`rii Lovi]tei poate fi unul promi\`tor,
prin dep`]irea unei st`ri de [napoiere, [n ceea ce pri-
ve]te dezvoltarea infrastructurii. Revenirea la matca
unei dezvolt`ri normale, [ntr-o [mbinare a tradi\iei cu
modernitatea, presupune [n\elepciunea unor pa]i si-
guri ]i ne]ov`itori:

Lovi]tea [ntre

{n imagine: c@\iva dintre participan\ii la
Simpozionul dedicat Nedeii Sf. Ilie, de la Tite]ti -

Edi\ia 2005
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- redarea dreptului de proprietate asupra bu-
nurilor st`p@nite individual ]i [n dev`lm`]ie;

- modernizarea drumurilor ]i sistemelor de
comunica\ii, institu\iilor de administrare, educa-
\ie, s`n`tate etc. de c`tre Statul rom@n;

- transformarea ob]tilor de mo]neni [n agen\i
economici eficien\i, vectori [n relansarea econo-
miei, [n folosul [ntregii comunit`\i;

- sprijinirea dezvolt`rii societ`\ii civile pentru
rea]ezarea valorilor tradi\ionale [n ritmul priori-
tar al omenirii (dezvoltarea universalit`\ii - sin-
gura component`  a globalit`\ii [n m`sur` s` ne
dea permanente identit`\i).

|ara Lovi]tei este o p`rticic` din aceast`
„Gr`din` a Maicii Domnului”, care este Ro-
m@nia. Cercul Informal „Rom@nia - «Gr`dina

Maicii Domnului»” ]i-a propus s` reintegreze proiec-
tele pe care le sus\ine ]i [n perspectiva „viitorului”:

- „Calea  Mare” - Drumul Lovi]tei de im-
portan\` na\ional`;

- T@rgul de la Tite]ti - 20 iulie nedeie pre-
cre]tin`, t@rg de \ar` multi-secular - de im-
portan\` na\ional`;

- Posada - 1330, eveniment din istoria ro-
m@nilor [n memoria vie a Lovi]tei;

- Pons Vetus - C@ineni - asocia\ie de dez-
voltare local` [n slujba Lovi]tei;

- Ob]tile de mo]neni - puncte de plecare
[n rea]ezarea dezvolt`rii economice a Lovi]-
tei.

{ntre inten\ia declarat` ]i realiz`rile ob\inute sunt

multe lucruri notabile care arat` c` exist` voin\` ]i o
energie permanent lucr`toare.

Credem [ns` c`, dincolo de inten\iile l`udabile ale
unor oameni angaja\i voluntar pentru o idee [n care
Lovi]tea se g`se]te cu specificit`\ile men\ionate -
este nevoie de o g@ndire pe termen lung ]i o ac\iune
imediat` a celor ce [n\eleg starea de lucruri ]i ceea ce
este firesc.

Pentru... m@ine, trebuie [ncuraja\i copiii s`
mearg` la acele ]coli care formeaz` specia-
li]tii necesari pentru exploatarea propriilor

p`duri, administrarea lor, pentru dezvoltarea ]i
practicarea turismului ]i acoperirea nevoilor de ad-
ministrare curente cu speciali]ti localnici, ]i nu doar
cu naveti]ti.

Pentru azi, fii satelor din |ara cea mare pot fi che-
ma\i [n ajutor pentru c`, [n mod sigur, exist` un po-
ten\ial uman extraordinar, care trebuie folosit [n sluj-
ba locurilor natale. Iat` de ce [nt@lnirea cu fiii satelor
poate fi evenimentul necesar, dincolo de o conota\ie
strict emo\ional`.

Ne m@ndrim cu un trecut al Lovi]tei, cu un tezaur
l`sat de mo]ii no]tri. Tr`im efectele unei catastrofe
care a adunat decenii [n istoria noastr`. Dar cu [n\e-
lepciune, tenacitate ]i bun`credin\` putem s` ne do-
b@ndim libertatea pierdut` ]i pl`cerea vie\uirii unei
„gr`dini” [n care sigur ne vom reg`si.

Dr. Ing. Mihai SPORI}

trecut ]i viitor

{n imagine: T@rgul Nedeii Sf. Ilie, de la Tite]ti -
Edi\ia 2005

Sigla sub care s-a desf`]urat Simpozionul dedicat
Nedeii Sf. Ilie, Tite]ti - Edi\ia 2005
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S
ear` de var` sub meste-
ceni sub\iri, cu crengi
ml`dii peste sate - ateri-
z@nd, r`corindu-le par-
c`, adun@ndu-le ostenea-
la \`ranilor mei din voie-
vodalul Surpate; mult de
tot Br@ncoveanca Marie-l
iubise, zidire de crini [n
el ridic@nd.

B`tea un v@nt venind din c@mpie, miro-
sind a cimbri]or s`lbatic ]i-a maci tineri r@-
z@nd [n verde lanul de gr@u, iar mama pl@n-
gea, la pieptu-i str@ng@ndu-m`-ntruna.
Pl@ngea!...

Se leg`na p`durea de mesteceni sub\iri,
sub\iri ]i [nal\i, cu fr`gezimi de fecioar`.

Cu p`s`ri ]i cuiburi p`durea [ntreag` se
leg`na.

Iar mama continua ca s` pl@ng` [ncet,
ad@nc suspin@nd, de parc` pe nimeni n-avea.

Culori violete ]i galbene, ro]ii v@ntul ace-
la pe cer spulbera, [nspre apus [ndes@ndu-le-n
grab`.

Glasuri de mierle r`m@n din c@nd [n c@nd
din tufi]uri de-alun, din desi]ul de rugi cu
negrele mure, gu]terii verzi m` priveau [ntr-o
doar`, sfiindu-se parc` de lacrimi rostogo-
linde pe obraz de femeie t@n`r` [nc` ]i-at@t
de frumoas`, cum numai [n pictura mural`
de la Dintr-un Lemn mai v`zusem!...

P`rul ei negru ]i moale era ca iarba sub
coas`, [n dimine\i de alint, c@nd r`sun`
codrul de cuci ]i r`coarea e lin`, [n c`u]ul
palmelor s` o iei ]i s` o bei; spr@nceana ei
groas` unduindu-se pe frunte, niciodat`-
ncruntat`, amar` [ns` de-at@tea ori ochiul
meu tot v`z@nd-o; genele lungi, indiene, ori-
entale l`s@nd ca lumina ochilor ei peste
lumea [ntreag` rev`rsare s` dea, [nv`luin-
du-m`, iar c`ldura lor risipind triste\ea din
mine. 

Se leg`na p`durea [n margini de sat; clo-

potele M`n`stirii Surpate lin clipoceau peste
amurgul [n fl`c`ri, de culori spulberate, ]i
triste ]i ele, asemenea mamei, ad@nc suspi-
n@nd.

Departe de lume, [ntr-o sfer` de-un verde-
pelin, tat`l meu rostogilindu-se venea [nspre
noi, frumos ca Macedon Alexandru [n Babi-
lonul amar, amirosind a leandri, micsandre...

Z@mbea, ]i obrazu-i rumen sc@nteia [n as-
fin\itul acela de soare.

De sub p`r, de sub t@mpl`, [ncepuse a curge,

ro]u, s`lbatic ]i trist, s@ngele mamei.
Margaretele albe tremurau al`turi de noi,

iar mama pl@ngea...
N-am s` uit niciodat` seara aceea de var`

z`lud`, nici chipul mamei privindu-m`
bl@nd, sufletu-i tot de mine rezem@nd, reze-
m@nd...

P`durea [ntreag` de mesteceni sub\iri, cu
p`s`ri ]i cuiburi se leg`na...

Iar mama pe bra\ele-i calde ]i moi m`
leg`na...

Ea [ns`]i p`dure de mesteceni era, ]i eu, o
pas`re ciudat` cu p`r r`v`]it, ]i moale, ]i
negru, ca al mamei era; via\a ei eu eram; ea
prin trupul meu respira!...

Lacrimi i-am ]ters cu m@na mea mic`, ]i
pumnul l-am str@ns at@rn@ndu-mi pe genun-
chii fierbin\i, ]i-n ierbi adormind...

Visam ro]ii cire]e pe obrazu-mi c`z@nd, ]i
fream`t lin de codru ad@nc, ]i, - un vuiet ve-
nind, gr`bindu-se parc`...

Apoi, bra\e puternice de pe genunchii
mamei m-au smuls ]i m-au str@ns la pieptu-i
m-au str@ns, ]i vocea tat`lui meu a tulburat
leg`n`ri de mesteceni tineri sfio]i ]i amurgul
de s@nge ca-ntr-un Bosfor suspin@nd la t`-
ierea Br@ncovenilor, [ntr-un mijloc de au-
gust.

Ochi am deschis iar mama [n urm`-ne-n
lacrimi venea, [mpleticindu-se-n lacrimi...
venea.

George VOICA

Sub mesteceni, mama pl=ngea...
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P
rimele r@nduri
din autobiogra-
fia intitulat`
Via\a lui Hen-
ri Brulard re-
zum` c@teva
din caracteristi-
cile scrisului lui
Stendhal: „Azi
diminea\`, 16

octombrie 1832, m` aflam la San
Pietro [n Montorio - pe colina Gia-
nicolo, la Roma; era un soare mag-
nific. Purta\i de adierea bl@nd` a
v@ntului siroco, deasupra muntelui
Albano pluteau c@\iva nori]ori. {n
aer - o delicioas` c`ldur`. Eram fe-
ricit s` exist.”

Starea sufleteasc` a scriitorului,
descris` ca foarte mul\umitoare - [l
ajut` s` contemple, [ntr-o unic` pri-
vire „[ntreaga Rom`, antic` ]i mo-
dern`”, de la vechea Via Apia la re-
lativ recenta gr`din` Pincio, ridicat`
pe locul gr`dinilor de c@ndva ale lui
Lucullus. {n raza privirii sale se vor
afla, r@nd pe r@nd, Villa Frascati ]i
Castel Gandolfo, Villa Aldobrandini
]i st@nca lui Palestrina, Tibrul ]i
M`n`stirea Ordinului de Malta de
pe Aventinum, morm@ntul Cecilia
Matella, San Paulo ]i piramida Ces-
tius. Apoi, Santa Maria Magiore ]i
„liniile prelungi ale palatului Cava-
llo”.

Avem, dac` vre\i, reportajul unei
mari iubiri stendhaliene: iubirea
pentru Roma ]i, [n general, pentru
Italia. Un reportaj doct, de]i nescu-
tit de unele inexactit`\i de ordin
istorico-cultural, pe care autorul le
va amenda singur cu promptitudine.
El \inte]te acolo unde nimeni nu se
a]tepta. A]ezat pe treptele bazilicii
San Pietro - dup` ce-]i va fi con-
sumat experien\a panoramic` de pe

colin` - scriitorul realizeaz` faptul
c` va primi - nu peste mult timp - 50
de ani de via\` ]i c` ar fi cazul, [n
sf@r]it, s` se cunoasc` prin scrutarea
propriei existen\e...

Exerci\iul memoriei venea s`
continue Amintirile egoiste [ncepu-
te [n vremea [n care era consul la Ci-
vita Vecchia. Goria campaniilor na-
poleoniene se estompase [ntr-o Eu-
rop` cuprins` de febra Restaura\iei.
Cei ]apte ani petrecu\i la Milano,
dup` c`derea {mp`ratului, se solda-
ser` cu politice confrunt`ri ce-l vor fi
determinat s` se [napoieze, [n 1821,
[n Ora]ul Lumin`. „Ce fel de om
sunt? Sunt oare un om cu mintea [n-
treag`? Sunt oare un om cu judeca-
t` ad@nc`? Sunt eu h`r`zit cu vreun
spirit ales?” - se [ntreba scriitorul,
neuit@nd s` adauge: „Adev`rul e c`
nu ]tiu”. Investig@ndu-se, Sthendal
sim\ea „o adev`rat` repulsie” pen-
tru accidentele orgoliilor sale per-
sonale. „M` temeam s` nu distrug

prospe\imea clipelor fericite, pe
care le-am tr`it descriindu-le, ana-
tomiz@ndu-le. Or, tocmai aceasta nu
am de g@nd s` fac; voi s`ri peste
fericire”.

Na]terea, [n 1783, la Grenoble, a
lui Henri Beyle, avusese darul de a
marca un moment important [n isto-
ria literelor franceze, [n cuprinsul
c`rora noul personaj urma s` se
afirme sub numele de Stendhal. Un
nume cu rezonan\a unei s`bii de
o\el, [mprumutat - se pare - din to-
ponimia teuton`, descoperit` [n tim-
pul campaniilor napoleonine, la
care viitorul scriitor avea s` ia parte
ca ofi\er de dragoni ]i, ulterior, de
administra\ie. Aceast` perioad` de
glorie a Fran\ei avea s` fie esen\ial`
pentru acest om care a luptat, sub
flamura {mp`ratului corsican - p@n`
[n inima Rusiei, acolo unde avea s`
[nceap` declinul militar al lui Bona-
parte. Experien\a uman` dob@ndit`
ca urmare a particip`rii directe la u-
na dintre cele mai [ns@ngerate aven-
turi ale istoriei avea s` produc` [n
evolu\ia scriitorului semnificative
reac\ii. Prefa\@nd - [n 1995 - un ad-
mirabil album editat de UNESCO
sub titlul Campagnes en Russie -
sur les traces de Henri Beyle dit
Stendhal, ambasadorul Fran\ei la
Moscova din acea perioad` - Pierre
Morel - observa c` scriitorul []i va
forma „un stil analitic ]i sobru, ca-
re-l opune grandilocven\ei epocii
sale. Aceasta [l va conduce la cele-
bra [ntoarcere a lui Fabrice la Wa-
terloo, prin care Stendhal «descom-
pune cli]eul militar» - pentru a re-
lua excelenta formulare a profeso-
rului Crouzet”.

Omul care-l admirase ]i [l iubise
cu sinceritate pe Napoleon (al c`rui
biograf avea s` devin`)

Stendhal
- energia virtu\ii - 

Stendhal (Henri Beyle)

7
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avea s` [n\eleag`, ca nimeni altul,
faptul c` istoria este necru\`toare
chiar ]i cu aceia care au avut - chiar
]i numai o clip` -  sentimentul c` o
domin`...

A
m [ndr`znit s`
spunem c`,
mai [nainte de
Jaques Lacan
]i al\i comen-
tatori moderni
ai s`i s`-i fi
ps ihana l iza t
via\a ]i opera -
Stendhal a fost

cel dint@i care a [ncercat s`-]i desci-
freze necunoscutele existen\ei ]i ale
crea\iei. Amintirile egoiste au
r`mas - din c@te se ]tie - netermina-
te. Mai mult, manuscrisul acestor
„flec`reli despre via\a mea privat`”
(cum le va defini el), urma s` vad`
lumina tiparului, conform dispozi-
\iei testamentare a lui Henri Beyle
dup` un deceniu de la decesul s`u,
cu expresa rug`minte de a nu se
modifica nimic, cu excep\ia nume-
lor proprii, ce urmau s` fie [nlocuite
cu unele imaginare. C@\iva ani mai
t@rziu, [n 1842, p`r`sea aceast` lu-
me complicat`. Se n`scuse cu 59 de
ani mai devreme, la 21 ianuarie
1783. {ntr-o via\` pe care ast`zi o
putem socoti scurt`, ne[ncheiat`, o-
mul Henri Beyle a parcurs itinerarii
fabuloase pentru acea epoc`, str`-
b`t@nd Europa p@n` la por\ile Mos-
covei. Accidentele istoriei aveau s`
se converteasc` [n mari fapte ale
scrisului s`u. C`ci artistul Stendhal,
preocupat de „via\a unor oameni
mari: Mozart, Rossini, Michelange-
lo, Leonardo da Vinci”, avea s` lase
[n urm`-i un mod nou de a [n\elege
raporturile individului cu istoria.
Lev Nicolaevici Tolstoi [l va urma
ca atare, scriind nemuritorul R`zboi
]i pace, iar cona\ionalul s`u Emile
Zola avea s` [n\eleag` [ntre primii
c` „Stendhal nu e un observator ca-
re porne]te de la observa\ie ca s`
ajung` la adev`r gra\ie logicii, ci
este un logician care porne]te de la
logic` ]i ajunge adesea la adev`r,
trec@nd pe deasupra observa\iei”.

Firesc, nici reprezentan\ii iconoclas-
tei avangarde literare  de la [ncepu-
tul secolului XX nu puteau oculta
un atare magistru prodigios, elibe-
r@nd prin realismul s`u „subiectiv”
c`ile spre un veritabil vis erotic ce
intersecteaz` [nsu]i eroismul visu-
lui...

Ideea de fericire se afl` la Stend-
hal [n compania dragostei ]i a cura-
jului, a pasiunii ]i a onoarei. Un
prozator modern ca Saul Bellow,
admirator declarat al [nainta]ului
s`u, observa c` „p@n` ]i aflate [n [n-
chisoare, personajele lui Stendhal
g@ndesc numai la dragoste”.

O alt` dragoste, desigur, dec@t
cea c@ntat` de Gerard de Nerval [n
El Desdichado: „Sunt sumbrul, v`-
duvitul, sunt cel nem@ng@iat,/ Sunt
prin\ul Aquitaniei, cu turnu-n praf
c`zut. / Mi-e astrul mort - cu ceru-i
[nstelat, / Un negru soare poart`  -
Melancolia - scut”

Stendhal a avut o mult mai luci-
d` viziune a dragostei ]i, prin aceas-
ta - o mult mai lucid` viziune a ac-
\iunii umane. De aceea, el ia [n cal-
cul p@n` ]i handicapul - fizic sau
afectiv - al personajelor sale. E ca-
zul lui Octave de Malivert, eroul a]
spune „incomplet” din Armance,
romanul din 1827, care precede
marile sale construc\ii epice (Ro]u
]i Negru, 1830, Lucien Leuwen,
1834, M`n`stirea din Parma,
1839). El nu are incandescen\a lui
Leuwen, a lui Sorel ori a lui Fabrice
del Dongo. „Constat c` amorurile
nefericite au fost preocuparea mea
permanent`” - va nota el, la apoge-
ul vie\ii ]i al crea\iei. Era acela]i om
care, [n Jurnalul deschis [n prima zi
a anului 1804, [n preajma [mplinirii
v@rstei de 21 de ani, socotea c` „e
timpul s` exult” („il est temps de
jouir”), \intind mereu teritoriul unic
al fericirii.

Cel care sim\ea c` trece [n ochii
contemporanilor drept „un om cu
mult spirit ]i foarte insensibil, chiar
cinic” avea s` se impun` - a]a cum
sim\ise el [nsu]i, [ntr-o just` evalu-
are a timpului - o jum`tate de secol
dup` moarte drept un Descartes al
prozei moderne, un ra\ionalist redu-

tabil, aflat [n permanent` polemic`
interioar` cu misticismul abundent
]i estetizant al unui Chateaubriand.
Se ]tie c` apari\ia [n 1802 a „Geniu-
lui cre]tinismului” [l f`cuse pe acest
nobil breton din Saint-Malo un fa-
vorit al elitelor. S-ar putea ca Sten-
dhal s`-l fi comb`tut ]i din pricina
atitudinii f`\i] antinapoleoniene a
lui Chateaubriand care, dup` asasi-
narea de c`tre Bonaparte a nevino-
vatului duce d'Enghien, [n fortul de
la Vincennes, avea s` combat` pu-
blic ]i cu mult` fermitate excesele
sangvinare ale Corsicanului adorat
de Stendhal...

Stendhal a fost probabil cel din-
t@i autor care a scris nu pentru oa-
menii timpului s`u, ci pentru cei ce
aveau s` vin`. A m`rturisit-o el [n-
su]i. Via\a lui Henri Brulard e
[nchinat` unui cititor din viitorime.
Chiar dac`, dup` o jum`tate de
secol, [n 1880, ideile timpului vor fi
altele dec@t cele de la 1830. „Iat` un
lucru nou pentru mine: s` vorbe]ti
unor oameni despre al c`ror spirit,
educa\ie, prejudec`\i, religie -
habar n-ai! Ce [ncurajare pentru a
fi adev`rat,  numai ]i numai adev`-
rat!  E  singurul lucru care rezist`”.

Nu numai memorialistica sa, di-
rect` sau deghizat`, confirm` a-
ceast` [nscriere a lui Stendhal pe or-
bita sacr` a adev`rului. Tot ceea ce a
a scris, cu excep\ia unor „scrisori
oficiale impuse de profesiunea
mea” (se refer` la activitatea de
militar de intenden\` ]i ulterior de
consul al Fran\ei la Trieste ]i la
Civita Cecchia), constituie expresia
acestei strategii incomode. „Adev`-
rul ]i numai adev`rul” - cuvintele
lui Danton, folosite drept moto la
Ro]u ]i negru [l determin` s` re-
compun` detaliile istorice [n folosul
artei ]i al moralei. Astfel, dup` ce
citim cuv@ntul „sf@r]it”, depl@ng@n-
d-o pe Doamna de Renal, care, „la
trei zile dup` moartea lui Julien,
muri ]i ea, [mbr`\i]@ndu-]i copiii?”
afl`m c` „neajunsul domniei opi-
niei publice, care, de altminteri,
aduce Libertatea, e faptul c` ea se
amestec` acolo unde nu-i treaba ei:
de pild`, [n via\a particular`. 7
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De aici triste\ea Americii ]i a

Angliei. Ca nu cumva s` se ating`
de via\a particular`, autorul a n`s-
cocit un or`]el - Verrières ]i, c@nd a
avut nevoie de un episcop, de jura\i
]i de o curte cu juri, le-a plasat pe
toate la Besançon, unde el n-a fost

niciodat`”. De aici [ncepe o alt`
discu\ie: aceea dintre adev`rul vie\ii
]i adev`rul artei...

Fidelitatea fa\` de Napoleon, re-
prezentant pentru el al acelei virtù
de extrac\ie medieval` capabil` s`
[nsufle\easc` lumea ]i s-o [nnobile-
ze l-a f`cut pe Stendhal s` desconsi-
dere noile modele sociale ale timpu-
lui. Declara\ia sa din prefa\a la Lu-
cien Leuwen [l [nf`\i]eaz` poster-
it`\ii drept un inamic al noii demo-
cra\ii americane. „Autorul ar fi dis-
perat s` tr`iasc` sub regimul de la
New York”. Aceasta [n chiar vremea
[n care cona\ionalul s`u Alexis de
Tocqueville scria Democra\ia ame-
rican` (1834), marele elogiu adus
noii mentalit`\i transoceanice.
Scriitorul, care tr`ia [n tiparul euro-
pean al dinamicii sociale lente, se
temea c` „[n secolul al XIX-lea de-
mocra\ia (va) aduce cu sine,
negre]it, [n literatur` domnia oame-

nilor mediocri (...), m`rgini\i ]i
banali, literalice]te vorbind....” Or,
Stendhal era fascinat de excep\ie,
evit@nd „sufletele searbede” ale con-
temporanilor ]i impun@nd modele
umane caracterizate de patos ]i sen-
sualitate. „Beylismul” a fost expresia

acestei atitudini superioare de a
[n\elege existen\a uman`.

{n 1806, dup` b`t`lia de la Jena,
Henri Beyle devenise adjunctul
comisarilor de r`zboi. {n 1810, la 3
august - era auditor la Consiliul de
Stat ]i - c@teva zile mai t@rziu - ins-
pector al mobilierului imperial. Pa-
tru ani mai t@rziu, i se va propune
administra\ia aprovizion`rii Parisu-
lui, [ntr-un moment de cump`n`
pentru Ora]ul-Lumin`, intrat [n or-
bita restaura\iei. „Dispre\ul meu ne-
m`rturisit pentru Bourboni - pe ca-
re-i socoteam pe atunci o balt` feti-
d` - m-a determinat s` p`r`sesc Pa-
risul la pu\ine zile dup` ce refuza-
sem binevoitoarea propunere a con-
telui Beugnot, ministrul Poli\iei”.
Ce a urmat, se cunoa]te: a petrecut
]apte ani la Milano, a revenit la Pa-
ris, a vizitat Anglia, s-a [napoiat [n
dulcea Italie, tr`ind la San Remo ]i
Ischia. {n sf@r]it, acreditarea sa [n

posturi diplomatice din peninsul` l-a
ajutat [n scrierea Cronicilor italie-
ne din 1837-1839 (tip`rite, postum
[n volum, [n 1855). A scris eseuri
despre Racine ]i Shakespeare, dar
]i despre Roma, Napoli, Floren\a
ori Despre Iubire. Romanul s`u

Lamiel a r`mas neterminat, ca ]i
Lucien Leuwen, ca ]i memoriile,
at@t de utile [n descifrarea persona-
lit`\ii sale puternice ]i nelini]tite.
Personajele vor purta, de altfel, pe-
cetea acestei personalit`\i auctori-
ale.

Napoleon (pe care m`rturise]te
nu o dat` a-l fi admirat cu fervoare),
nu a avut, desigur, cuno]tin\` de
valoarea acestui ambi\ios ofi\er al
s`u, care se va fi visat ]i el mare]al
al Imperiului, lucru pe de-a-ntregul
posibil gra\ie meritocra\iei impuse
ca principiu al ascensiunii de c`tre
{mp`rat.

Dar Napoleon ]i Stendhal vor
r`m@ne probabil cele mai importan-
te ]i interesante personaje ale epocii
lor. Chiar dac` istoria le-a rezervat
dou` roluri at@t de diferite [n ilus-
trarea condi\iei umane.

Titus V{JEU

Napoleon victorios
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Plecase din Bucure]ti cu ma]ina, la 19 decembrie
1930, la mo]ia S@mbure]ti- Olt, unde a stat p@n` la 22
decembrie, luni, la orele 10 ]i jum`tate diminea\a,
c@nd a plecat la Mih`e]ti, unde a sosit la orele 12.

Sosind [n fa\a biroului mo]iei, primul care l-a pri-
mit am fost eu. Dup` primele informa\ii ce mi-a cerut
despre mersul fermei, d-sa, f`r` s` descind` din ma-
]in`, a urcat sus la vil`, d@ndu-mi ordin c` la ora 2
p.m. va fi la birou, s` fac` un ordin de [ncasare pentru
plata lucr`torilor fermei.

Prima impresie ce am avut la sosirea sa, a fost pa-
liditatea fe\ei ca niciodat`.

Punct la ora 2 a fost la cancelaria administra\iei,
unde a cerut h@rtie ]i voind a face 

Scrisoarea c`tre Banca R@mnicului o gre]e]te ]i o
face la Banca V@lcea.

Eu, care ]tiam c` nu lucram cu aceast` banc`, [l
fac atent; observ` gre]ala f`cut`; cere alt` h@rtie ]i
face a doua scrisoare. Ambele scrisori, de]i f`cute pe
h@rtie comercial`, le scrie afar` din r@nduri, str@mb ]i
cu mult` greutate. Prima scrisoare, de]i o rupsesem [n
fa\a sa, mai t@rziu, resturile le-am format la loc ]i le-
am [ncredin\at d-lui Vintilic` (fiul). Dup` ce contabilul
a fost trimis la banc` la R@mnicu-V@lcea, cu ma]ina,
a r`mas singur cu mine. A mers s` inspecteze sera.Aici
a g`sit pe gr`dinarul }tefan Maiora] c`ruia i-a pus di-
ferite [ntreb`ri despre cultura de iarn`. La intrarea [n
ser`, s-a [mpiedicat de prag, unde a fost sus\inut de
mine. {n interiorul serei fiind cald, a ie]it imediat
afar`.

De aici am mers [mpreun` [n ceair, unde s-a intere-
sat de pomii fructiferi, d@ndu-i toate l`muririle, at@t
eu, c@t ]i gr`dinarul care ne [nso\ea; de asemeni, pri-
mind dispozi\iile sale de felul cum trebuie f`cute lucr`-
rile. {n acest timp, a sosit la ferm` ]i d-nul medic vet-
erinar, care ne vizita cam des, [ntruc@t fusese o furie
de pest` porcin` printre r@m`tori ]i acum erau spre [n-
s`n`to]ire complet`; se [ntre\ine cam 20 de minute,
dup` care se retrage, manifest@ndu-]i dorin\a a mai
vedea pe domnul medic veterinar p@n` la Sf@ntul Ion,
timp c@t va sta la ferm`. Dup` aceea, am continuat
vizitele ceairului, ale livezilor de pomi fructiferi, ale
gropilor preparate pentru planta\ia de prim`var` ]i
diferitelor alte lucr`ri, d@ndu-i explica\iunile nece-
sare; aceasta a durat cam 3/ 4 or`, dup` care ne-am
[napoiat la conac, d@nd ordin a pune caii la tr`sur`
spre a merge la c@mp.

{n timpul p@n` a pune caii la tr`sur`, [nt@mpl`tor
sose]te d-l Wangler de la F`g`ra], care, [ntre\in@ndu-se
cu d@nsul, observ` c` starea sa este schimbat`, ba
[nc` [l [ntreab` dac` se simte bine. R`spunde c` se
simte foarte bine.

Vintil` Br`tianu

Moartea lui Vintil` Br`tianu
- povestit` de A. D`nciulescu, agricultor din comuna Mih`e]ti -
Prin anii 1960 se vorbea, [nc`, [n

Mih`e]ti, despre moartea lui Vintil`
Br`tianu, survenit` [n aceea]i zi
c@nd sosise la conacul s`u, actual-
mente Sanatoriul Pneumologic „C.
Anastasatu” (dup` numele primului
director al sanatoriului, preluat de
regimul „democra\iei populare”).
Drumul de venire este chiar prin
fa\a casei bunicii mele - Ioana Ni\`

- unde se str@ngeau vecinele, pe
sear`, la taifas, d@ndu-]i ve]tile,
„]tirile zilei” dinspre toate col\urile
z`rii, pe unde avusese, fiecare dintre
ele, drum [n ziua aceea. Noi, copiii,
nu prea aveam acces la taina lor, [n-
s` mai tr`geam cu urechea, pref`-
c@ndu-ne c` ne e somn, pun@ndu-ne
capul [n poala lor. 

Iat` o descriere exact` a momen-

telor acelea, descriere ce se afl`
consemnat` [n: „Viea\a ]i opera lui
Vintil` I.C. Br`tianu v`zute de pri-
etenii ]i colaboratorii s`i”, Bucu-
re]ti, Imprimeriile Independente,
1936, 521 p. (A]ez`m@ntul Cultural
Ion C. Br`tianu, XXXII), carte exis-
tent` la Fondul tradi\ional al Biblio-
tecii Jude\ene „Antim Ivireanul”. 

Felix Sima

7
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Se pun caii la tr`sur`, domnul Wangler se retrage,
iar noi plec`m la c@mp.Vizit`m oieria ]i apoi locurile
sem`nate cu gr@u pe care [l r`ri\asem dup` dorin\a sa,
dar din conversa\iile avute observasem c` din ce [n ce
vocea i se diminueaz` ]i atunci fac semn vizitiului a
[ntoarce tr`sura. A consim\it ]i ne-am [ntors la conac.
Aci am mai vizitat ferma, am vorbit de un ]an\ ce
f`cusem pentru scurgerea apelor din ploi ]i a unui
pod, care i-a pl`cut mult, dup` care s-a retras spre
vil`. Voind a-l [nso\i, nu a voit, spun@ndu-mi „r`m@i
c` ai treab`; te a]teapt` oamenii cu interese”. Atunci
am [ns`rcinat pe gr`dinarul fermei a-l conduce la vil`.

A mers p@n` aproape de vil` ]i, la un loc unde este
un d@mb de p`m@nt ]i ni]te trandafiri, ne mai put@nd
continua, a stat jos pe acel d@mb.

D-l Wangler, fiind cu automobilul, a plecat la R@m-
nicu-V@lcea de unde imediat a trimis pe d-l dr. Floran-
tin ]i [n timpul c@nd d-l Br`tianu urca sus, sose]te d-l
dr. pe care [l pun imediat [n curent cu starea sa. {nso\it
de un om [l ]i trimit sus sus la vil`. Cum d@mbul pe
care ]ezuse d-l Br`tianu era chiar pe poteca ce mergea
la vil`, l-am g`sit cu mult` greutate ]i aproape pe sus
l-am introdus [n vil`; ne mai put@nd vorbi, []i manifes-
ta dorin\ele prin semne.

O dat` cu d-l doctor se [napoiase ]i d-l Wangler,

care sta [n ma]in` la poart`. Eu, afl@nd acest lucru,
m` duc ]i-i spun s` urce ]i d-sa sus c`-mi pare c` d-lui
Br`tianu [i este r`u, lucru ce a ]i f`cut imediat.

Cam dup` 1/ 2 or`,  m` urc ]i eu sus la vil` s` v`d
ce este. Acolo d-l doctor a]ezase pe d-l Br`tianu pe so-
fa, [i pusese ventuze cu s@nge ]i se preg`teau s` plece
la R@mnicu-V@lcea, a prepara medicamentele necesa-
re ]i a anun\a telefonic familia la Bucure]ti.

Bolnavul r`m@ne [n paza personalului de serviciu
]i a mea p@n` la [napoierea d-lor de la ora]. Bolnavul
a [nceput a nu mai mi]ca, a [nchide ochii, a sufla u]or
]i pieptul a diminua din mi]c`ri ]i apoi a se r`ci.

Pe la orele 10-10 1/ 2 sose]te d-l doctor Nisipeanu
trimis de la ora] de d-l doctor Florantini, care con-
stat` decesul.

Eu, [mpreun` cu servitorii, am avut grija [n atare
[mprejur`ri pentru buna ordine, p@n` la sosirea doam-
nei Br`tianu, la ora 5 diminea\a, dup` care am trecut
jos la ferm` unde grija s-a dublat.

A]a au fost ultimele momente ale marelui Rom@n ]i
bun st`p@n, Vintil` Br`tianu.

Dumnezeu s`-l odihneasc` [ntru cei drep\i ]i s`-i
fie memoria etern`!

A. D`nciulescu

Conacul Br`tienilor de la Mih`e]ti-V@lcea, [n prezent Sanatoriul Pneumologic „C. Anastasatu”

Vintil` Br`tianu  (16 septembrie 1867 -
22 decembrie 1930)

{n 22 decembrie 2005, una dintre ac\iu-
nile consacarate celei de-a 75-a come-
mor`ri a fost organizat` la conacul Br`-
tienilor de la Mih`e]ti.
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Am fost [ntrebat, deseori, cum se [mpac` muzica ]i
matematica. Exist` o percep\ie la mul\i conform c`reia
acestea dou` ar fi disjuncte. V` m`rturisesc c` nu mi-am
pus niciodat` aceast` [ntrebare. Am cochetat de c@nd
eram elev cu am@ndou`. {n timpul anilor de liceu, eram
olimpic la matematic`, devoram culegerile de matemat-
ic` (dar ]i volumele de poezii), eram o prezen\` perma-
nent` la rubrica rezolvitorilor la Gazeta Matematic`,
dar, [n acela]i timp, c@ntam cu [nd@rjire la chitar`, at@t
melodiile la mod` [n acei ani, c@t ]i melodiile proprii.   

*
A]a s-a [nt@mplat ]i [n facultate, dar ]i [n primii ani

de d`sc`lie: [n facultate am [nceput s` c@nt folk (colegii
mei de trup` erau studen\i [n alte centre universitare, ne
re[nt@lneam doar [n vacan\e), [n primii ani de d`sc`lie,
repartizat fiind undeva [n Harghita, am [nfiin\at o alt`
trup` folk, [mpreun` cu elevii mei ]i am condus un club
al tineretului.

Venit [n ora] prin anul 1980, am avut dou` ]anse: s`
intru [n ora] prin concurs ]i s` ob\in o notorietate pe
care am considerat-o nemeritat`, drept pentru care am
[nceput s` studiez extrem de serios matematica (pentru
a raspunde, astfel, [ncrederii cu care fusesem [nt@mpi-
nat) ]i, datorit` acestui succes, s` fiu cooptat [n }coala
V@lcean`, un fenomen matematic extraordinar, [n ca-
drul c`ruia, tineri (pe atunci) matematicieni ai ora]ului,
apoi ai jude\ului, []i uneau talentul ]i d`rnicia pentru
prop`]irea [nv`\`m@ntului matematic. 

P@n` [n anul 1990, am mai cochetat cu muzica, ce-i
drept, nu [n ritmul anilor de liceu sau ai studen\iei,
f`c@nd parte din orchestra de mandoline a Sindicatului
{nv`\`m@nt, condus` de regretatul profesor Gheorghe
Teodorescu, cel de la care deslu]isem tainele muzicii [n
anii de gimnaziu, c@nd mergeam la }coala de muzic`.
Cucerisem cu aceast` orchestr` numeroase premii, [n
ciuda faptului c` era printre pu\inele (dac` nu chiar sin-
gura) din jude\ care nu fredona faimoasele omagii ale
„iepocii”, p`str@ndu-]i nealterat` verticalitatea iubitului
nostru dasc`l, verticalitate pe care am [nv`\at s` mi-o
men\in [n toate timpurile.  

O dat` cu trecerea dumnealui acolo unde, odat` ]i-o-

dat`, cu to\ii vom merge, orchestra s-a destr`mat. Se
p`rea c` [n acest moment activitatea mea pe t`r@mul
muzicii se va opri. Mul\i ani s-a [nt@mplat a]a. {ncepu-
sem s` m` implic extrem de profund [n matematic`: cu-
legeri, particip`ri la competi\ii matematice, la diverse
manifest`ri metodico-]tiin\ifice [n domeniu. Activitatea
muzical` se rezuma doar [n recitalurile ocazionale, cu
prilejul [nt@lnirilor colegiale conexe acestor activit`\i.

Dar c`r`rile vie\ii m-au adus la Liceul de Art`, unde
fusesem elev [n clasele mici. Venisem aici nu pentru
muzic`, ci pentru c` speram s` am mai mult timp liber
pentru preocup`rile mele pe t`r@mul matematicii. }i a]a
s-a [nt@mplat! Preocup`rile mele pe t`r@m ]tiin\ific s-au
diversificat: num`rul culegerilor, al articolelor publi-
cate a crescut. Mai mult, [n anul 2001 am ini\iat web-
site-ul www.epsilon.ro, o pagin` dedicat` iubitorilor de
matematic`. A fost prima ini\iativa na\ional` de acest
gen. Aceast` pagin` este [n prezent de referin\` [n
peisajul matematic rom@nesc.

{n anul 2002 avea s` se [nt@mple un fapt. Nu-mi
[nchipuiam ce va urma. {n luna martie urma s` [m-
plinesc 50 de ani, o v@rsta de jubileu. La c@teva zile se
desf`]ura [n R@mnic Olimpiada Na\ional` de Mate-
matic`. M-am g@ndit ce surpriz` s` ofer prietenilor din
[ntreaga \ar`! Mi-am adus aminte c` de-a lungul cari-
erei de dasc`l compusesem ni]te versuri, unele [nso\ite
de muzic`, [n care [ncercam «s`-mi v@nd marfa», adic`
s` le ofer elevilor posibilitatea de a [n\elege mai u]or
unele teoreme sau lec\ii. Le-am a]ternut pe h@rtie ]i m-am
apucat de lucru. Pl`nuiam un recital cu aceste melodii.
{ntr-una dintre zile, am dest`inuit acest proiect bunului
meu prieten John Feraru, cu care c@ntasem [n anii stu-
den\iei. Acesta a [mbr`\i]at cu entuziasm ideea mea.
Mai mult, mi-a sugerat s` m` [nt@lnesc cu Cristi Iordan,
care se afla (]i se afl`) [n posesia unui studiou de [nre-
gistr`ri performant. 

Ce a urmat? O adev`rat` nebunie! Ziua lucram la
site-ul Olimpiadei (alt` premier` pe plan na\ional), iar
noaptea [nregistram. A fost foarte greu. Nu mai c@nta-
sem de zece ani (de]i aveam chitar`, nici nu m` atin-
sesem de ea). Cristi a avut o r`bdare extraordinar`, ast-
fel c` la data desf`]ur`rii Olimpiadei prezentam [n fata
profesorilor un recital care cuprindea cinci melodii.
Reac\ia a fost extraordinar`. Mi-aduc aminte c` o pro-
fesoar` s-a [ndreptat spre mine spun@ndu-mi: «domnule
profesor, [mi pare r`u c` p`r`si\i matematica! Dar nu-i
nimic, ve\i avea o carier` muzical` de r`sunet!». 

A doua zi dup` recital, a avut loc o expozi\ie cu
c`r\i. Cu acest prilej am lansat un CD cu melodiile
mele. Ca s`-mi „fac reclam`”, am adus ]i radiocaseto-
fonul. Ascult@nd muzica, un elev a exclamat c`tre co-
legul sau: «b`i, fii atent, ce idee a avut Hru]c`! S` c@nte
matematica pe note!». C@nd i-am replicat ca nu este
Hru]c`, ci chiar eu, nu m-a crezut. Am [nceput s` c@nt
]i s-a l`murit. L-am [ntrebat: «Dar tu ]tii cine sunt?»;
«Nu»; «Eu sunt Drago] Constantinescu!»; «Min\i\i, `la
scrie culegeri!». {n luna septembrie a aceluia]i an, avea
s` se [nt@mple altceva.

Profu’ de Mate’ - 

Profu’ de Mate’ ]i trupa lui
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Prietenul meu din anii liceului, Nelu Vasile, actual-
mente colegul si directorul meu, m` cheam` [n cabine-
tul sau ]i [mi spune: «M`i Drago], o s`-\i dau dou`
ve]ti: una bun` ]i alta rea! Cea bun`: o s` ai ca diri-
ginte o clas` tr`znet!»; «Ce clas`?», l-am [ntrebat;
«Clasa lu’ fiu’ meu». Aceasta era vestea cea rea. Fiul
s`u era (]i este) un elev foarte talentat, extrem de in-
teligent (la matematic` d`duse suficiente satisfac\ii),
dar se afla [n posesia unei extraordinare energii, drept
pentru care []i atr`gea adversitatea multor dasc`li. I-am
promis lui Nelu ca iau clasa ([mi convenea de minune,
era [ntr-adev`r o clas` foarte bun`) ]i c` o s` [m-
bl@nzesc «fiara». 

La una dintre primele ore de dirigen\ie am propus
[nfiin\area unei trupe. Mai f`cusem chestia asta cu alt`
clasa unde fusesem «dirig». Nimeni din clas` sau din
]coal` (nici m`car eu) nu aveau s`-]i [nchipuie ce va ur-
ma. Eu am c`utat ca aceasta manifestare s` fie un mod
de petrecere pl`cut` a timpului liber, departe de tenta-
\iile str`zii sau ale diverselor grupuri. 

Au [nceput repeti\iile. Nu a fost deloc u]or. Elevii de
la Liceul de Art` au o via\` grea. Extrem de multe ore
de ]coal` ]i de studiu. De asemenea, nu aveam un spa-
\iu. Ne strecuram prin cabinetele unde exista un pian li-
ber, c`utand s` nu deranj`m profesorii vecini, [i mai
scoteam de la ore (spre bucuria lor ]i dezn`dejdea pro-
fesorilor). Surpriza lor a fost c` am hot`r@t dup` c@teva
repeti\ii s` devin membru al trupei ]i [nc` ce membru:
chitarist vocal, autor de texte ]i muzic`. 

}i au venit primele spectacole. Complet live. Cu
noile melodii. La primul, am hot`r@t s` botez`m trupa.
Reac\ia a fost pe m`sur`. Mass-media locala ne-au [n-
t@mpinat cu deosebit` c`ldura. Bucuria de ne vedea «pe
sticl`», de a ne recunoa]te lumea pe strad` ]i de a ne
felicita a constituit un factor extrem de important [n
hot`r@rea de a continua. {n martie 2003, completam
albumul „Matematica pe Note” cu [nc` cinci melodii.
L-am prezentat la ONM Sibiu. A fost un real succes. 

{n toamna anului 2003, num`ram deja o serie de
concerte pe plan local. {n noiembrie, [nregistram al
doilea album. Se numea „Profesorul nesuferit”, o satir`
la adresa unor crude (]i actuale) realit`\i din [nv`\`-
m@ntul rom@nesc. 

Urma o pauz` for\at` [n activitatea trupei. O neferi-
cit` [nt@mplare cu s`n`tatea avea s`-mi [ntrerup` activi-
tatea ]colar`. Dar membrii trupei nu m-au l`sat [n pace.
Au venit cu to\ii la mine acas`, m-au [ncurajat ]i m-au
ajutat c@t au putut.  Lunga perioad` de convalescen\a a
cuprins pe l@ng` tratamentul prescris de doctori un alt
fel de tratament. Am [nceput [n propriul studio [nregis-
trarile la poemul «Casa Ars`», pe versurile bunului
meu prieten Felix Sima. Un poem tulbur`tor, care m-a
marcat profund, un poem care parc` povestea tot ce mi
se [nt@mplase. }i povestea ce urma a mi se [nt@mpla. O
poveste a suferin\ei, dar ]i a speran\ei.

}i exact c@nd pu\ini se a]teptau, a venit ]i timpul
speran\ei. O evolu\ie cu totul nea]teptat` a suferin\ei
mele m-a readus mult mai devreme la ]coal`, unde toat`

lumea m` a]tepta cu bucurie. Dar ce a urmat, nimeni nu
ar fi prev`zut! Joaca [nceput` cu c@tva timp [n urm`
devenea ceva serios. C@teva televiziuni na\ionale au ve-
nit [n ]coal` s` ne filmeze, am fost invita\i la alt` televi-
ziune la Bucure]ti, la una dintre emisiunile cu cea mai
mare audien\`, cateva ziare centrale au scris despre
splendida noastr` aventur`. 

Anul care se [ncheie a adus ]i alte multe satisfac\ii.
Prezen\a albumului la cateva concursuri na\ionale de
IT@C (primele la care am participat), a condus la pri-
mirea c@torva premii de prestigiu. Tot in acest an am
p`truns [n IT@C-ul european, fiind prezen\i la 4 mani-
fest`ri de prestigiu [n Europa (conferin\e ]i expozi\ii [n
Grecia, Belgia ]i Germania). Ultima realizare o consti-
tuie clasarea [n TOP 100 a concursului E-LLEARNING
AWARDS, la care au participat peste 800 de proiecte din
33 de \`ri ale Europei.  

Ce se va [nt@mpla la anul? Multe! Suntem invita\i
deja la c@teva concursuri na\ionale de IT@C. Este ca ]i
sigur` participarea forma\iei la c@teva concerte [n Italia,
cu prilejul unui festival european al ]tiin\ei. 

Componen\ii trupei (mai pu\in liderul) sunt acum
elevi [n clasa a XII-a. La anul vor fi studen\i ]i [n mod
inerent vor p`r`si liceul. }i trupa. Cu imens` p`rere de
r`u. De ambele p`r\i. Ce se va [nt@mpla? Actualii elevii
[]i vor continua cariera la una dintre institu\iile de [nv`-
\`m@nt din \ar` sau din str`in`tate, ne vom re[nt@lni,
probabil, prin vacan\e ]i vom mai canta [mpreun`, a]a
cum procedam [n anii mei de studen\ie. Ne vom aduce
aminte de aceast` minunat` aventur`, numit` «PROFU’
DE  MATE’», vor asista la repeti\iile ]i la spectacolele
noii trupe (la care aspir` at@\ia elevi din liceu), ne vor
oferi sfaturi ]i sugestii din experien\a pe care o vor
c@]tiga, ne vom bucura reciproc de bucuriile pe care le
vom avea, iar pe dvs., cititorii acestei publica\ii, v` vom
\ine la curent cu tot ce ni se va [nt@mpla.

prof. Drago] CONSTANTINESCU 
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{nsu]irea Jertfei de Sine (I)
- urmare din pagina 13 - 

În m`sura în care definim existen\a reportându-ne la
Întruparea, Moartea ]i Învierea Domnului Iisus Hristos,
oscila\ia între via\` ]i moarte devine existen\` întru ade-
v`r, omul având privilegiul de a gusta din pomul vie\ii, re-
nun\ând

7
la iluzia destinului ar`tat de ]arpe. Altfel, viito-

rul lui devine un putregai care lic`re în plin` noapte a e-
xisten\ei, f`r` putin\a de a fi n`p`dit (vreodat`) de clorofi-
l`. Am`r`ciunea existen\ei o simte numai cel care crede cu
adev`rat. Dar tot acela, pe ruinele p`catului va exclama:
„Teme-te de Dumnezeu ]i p`ze]te puruncile Lui! Acesta
este lucru cuvenit fiec`rui om” (Ecclesiastul 12, 13).

Narcisul din câmpie va înflori, iar crinul între spini va
putea fi cercetat cu privirea. Vremelnicia lucrurilor p`-
mânte]ti va de]tepta în noi în\elepciunea ]i vom intra în
„casa cea cu tânguiri” (Ecclesiastul 7, 4), „înt`ri\i într-un
Duhul”, fii ai Celui Preaînalt.

Pentru a te îndep`rta de propria ta suferin\` – trupeasc`
sau sufleteasc` – trebuie s` tr`ie]ti

8
în timpul Sfintei Litur-

ghii suferin\ele Domnului Iisus Hristos. Suferind deodat`
cu El, amarul chinurilor proprii se îndulcesc într-un potir
de iubire. Suferin\a Domnului Iisus Hristos nu salveaz`, ci
t`m`duie]te, r`scump`rând penitentul pentru ziua învierii.
Salvarea implic` clipa tr`it` al`turi de Iisus; t`m`duirea
înseamn` împreun`-lucrare, comuniune haric` prin împ`r-
t`]ire. „}i luând paharul ]i mul\umind, le-a dat, zicând:
Be\i dintru acesta to\i. C` acesta este Sângele Meu, al Le-
gii celei noi, care pentru mul\i se vars` spre iertarea p`-
catelor” (Mt.26, 27-28).

Împreun`-lucrarea se f`cea prezent` ]i în Legea lui
Moise, tot prin împ`rt`]ire haric`-, dar numai pentru po-
porul evreu: „Chipul slavei Domnului de pe vârful munte-
lui era în ochii fiilor lui Israel, ca un foc mistuitor” (Ie]i-
rea  24,  17).

Unde  s-a  mai  pomenit în  istoria  neamului  omenesc
ca Atot\iitorul s` locuiasc` în mijlocul ]i împreun` cu
oamenii: „... S`-Mi faci loca] sfânt ]i voi locui în mijlocul
lor” (Ie]irea  25,  8). Nu este vorba de o „de]ertare de Si-
ne”? De o prefigurare ceea ce Sfântul Apostol avea s`
scrie în Epistola c`tre Filipeni: „... ci S-a de]ertat pe Sine,
chip de rob luând, f`cându-Se asemenea oamenilor, ]i la
înf`\i]are aflându-se ca un om...” (cap. 2, v.7). În Noul
Testament putem vorbi de întrupare. Noi, cre]tinii

9
, L-am

v`zut (]i Îl vedem) pe Dumnezeu în Trup, în persoana
Fiului S`u, Iisus Hristos. Poporul evreu al c`rui Fiu (ca
Om) este Iisus Hristos - a v`zut pe Domnul Dumnezeu (]i
Îl vede ]i ast`zi), în duh: „Iat`, Domnul Dumnezeul nostru
ne-a ar`tat slava Sa ]i m`re\ia Sa ]i glasul Lui l-am auzit
din mijlocul focului. Ast`zi am v`zut c` Dumnezeu gr`ie]-
te cu omul ]i acesta r`mâne viu” (Deuteronom  5,  24).

Mai mult, ale]ii poporului biblic, ca de pild` Aaron,
purta pe unul din ve]mintele sfinte (pe meil), ciucuri cu
clopo\ei de aur: „]i aceasta va fi pe Aaron în timpul sluj-
bei, când va intra în cortul sfânt înaintea Domnului, ]i
când va ie]i, ca s` se aud` sunetul clopo\eilor ]i s` nu
moar`” (Ie]irea  28, 35).

Împreun`-lucrarea
10

]i focul mistuitor (numai pentru
p`c`to]i), avea s` fac` din poporul evreu „împ`r`\ie

preo\easc` ]i neam sfânt!” (Ie]irea  19,  6).
În aceast` fr`mântare a drept`\ii (divino-umane), tune-

tele ]i trâmbi\ele ]i norul de pe muntele Horeb se vor re-
g`si cioplite pe cele dou` table de piatr` (vezi Ie]irea,  cap.
20  ]i 34).

„Zis-a Domnul c`tre Moise: Eu voi trece pe dinaintea
ta toat` slava Mea, voi rosti numele lui Iahve înaintea ta
]i pe cel ce va fi de miluit îl voi milui ]i cine va fi vrednic
de îndurare, de acela M` voi îndura. Apoi a ad`ugat:
Fa\a Mea îns` nu vei putea s-o vezi, c` nu poate vedea
omul fa\a Mea ]i s` tr`iasc`” (Ie]irea  33,  19-220).

În persoana Domnului Iisus Hristos, firea omeneasc` a 
Mântuitorului trebuia s` treac` prin moarte – la via\`,

pentru noi oamenii; pentru a noastr` mântuire. Printr-o fe-
cioar` a neamului sfânt – Fecioara Maria – Dumnezeul
Savaot (I,  Regi  1,  3),  prin lucrarea Fiului Iisus, devenea
pentru neamuri: „... poporul t`u va fi poporul meu ]i Du-
mnezeul t`u va fi Dumnezeul meu...” (Rut  1,  16).

De atunci lupta împotriva suferin\ei se duce imitând pe
Hristos. 

De atunci neamurile au un Mântuitor!
Sucul amar al suferin\ei are blestemul primit de pro-

top`rin\i. A r`mas  ca un „sânge” care vitalizeaz` (con]ti-
entizând) fiin\a uman` de ruptura care s-a f`cut întru
începuturi în gr`dina Eden.

2. Când imit`m pe Hristos
11

, când suferim, avem privi-
legiul blestemat de a medita, de a ne raporta continuu la
„Fa\a ascuns`” a Domnului Dumnezeu; la Domnul Dum-
nezeu care a s`dit gr`dina Eden; „Dumnzeul lui Avraam,
Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov...” (Mt.  22,  32).
Ce privilegiu!...

Abunden\a de tot felul (alimentar`, informa\ional`,
cultural` ]i de r`zboi) a începutului de mileniu trei ne crea-
z` o iluzie a liberului arbitru, prin care individul (omul)
încearc` s` se refugieze în pl`cere. Dar ce poate aduce
pl`cerea de a consuma un pahar de whisky în plus?!
Nimic  mai  mult  decât  boala  ]i  prin  ea,  suferin\a.  A-
cum i-acum! Suferin\a omului secolului nostru mai poate
declan]a reflec\ia care s` împing` (prin voin\`) – fiin\a
celui în cauz` – pe culmile des`vâr]irii? Cui se raporteaz`
omul mileniului trei? (Ce model are el?) Medicului care
promoveaz` stoparea suferin\ei prin euthanasie? Sau Mân-
tuitorului lumii – Domnul Iisus Hristos?

Ce trist este s` vezi un om neputincios, lipsit de cele
mai elementare sim\uri umane ... Ce dureros este s` fii tu
acela!...

Mai are nevoie individul (ca persoan`) secolului XXI
de clipe în care s` mediteze – prin suferin\` – la ceea ce
este în lume ]i al cui chip este? La ce i-ar folosi?! Mai ales
c` omul s-a îndep`rtat de revela\ie... 

- va urma -

7Vezi Paul Evdokimov, Înnoirea Spiritului, Edit. Pandora, Târgovi]te,
1997.
8 Ibidem.
9Vezi Jan van Runsbroec, Podoaba Nun\ii Spirituale, trad. Emil Iorga,
Edit. Humanitas, 1995.
10Ibidem.
11Vezi Ibidem.
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{n misiune...
C@nd, pentru prima dat` acum vreo 15 ani, am ajuns

pe malul Nistrului ]i, de pe ruinele cet`\ii lui }tefan cel
Mare, priveam nesf@r]itul r`s`ritului rusesc, [mi r`s`-
reau [n minte tot at@tea semne ale [ntreb`rii c@te poate
face acest r@u de grani\` [n [ncol`cirile de balaur, p@n`
ce-]i vars` apele [n mare.

T`cerea de morm@nt ce domnea la grani\a r`s`ritu-
lui nostru z`g`zuia libertatea g@ndului, iar crucea luci-
toare [n soare a unei biserici, care se z`rea „dincolo”,
[mi trezea nedumerirea.

Toamna anului 1942, plin` de victorii ]i de av@nt, m-a
[ndemnat s` plec pe urmele biruitorilor ]i, [ntr-un r`s`rit
de soare, am trecut Nistrul, de data aceasta ca misionar,
l`s@nd [n urm`, drept straj`, trecutul prezent de-a pururi:
cetatea lui }tefan cel Mare, p`zit` de o]tenii Regelui
Mihai.

Br@ul de fier ]i de beton care [nchidea misterul a fost
sf`r@mat. Ochiul nu mai avea s` aleag` din groz`viile
r`zboiului dec@t cazematele dezgolite de camuflajul al-
t`dat` iscusit, sf`r@mate, aruncate, unele aproape [ntre-
gi, dar r`sturnate, altele cr`pate, sem`n@nd cu ni]te ca-
rapace dezghiocate, cu m`runtaiele asv@rlite de explozii
]i [mpr`]tiate zeci de metri, blocuri enorme de beton
armat, risipite c`tre cele patru puncte cardinale. De-a
lungul drumului de fier, locomotive v@r@te cu boturile
[n p`m@nt, vagoane r`sturnate ]i arse, urme de explozii,
ad`posturi individuale ]i nesf@r]ite ]an\uri antitanc.

Am trecut ]i pe l@ng` biserica a c`rei cruce str`lucea
odinioar` [n razele soarelui ]i nedumerirea mi s-a ]ters
v`z@nd c` totul a fost minciun`, biserica slujind numai
ca punct demonstrativ pentru naivi. Am l`sat deoparte
Tiraspolul greu [ncercat de pr`p`dul r`zboiului, precum
]i Razdelnaia, distrus` de bombardamente. {n drum
spre Odesa, calea ferat` trece pe l@ng` Dalnic ]i Tatar-
ca, locuri ale unor b`t`lii s@ngeroase, unde ]iruri albe
de cruci poart` pe ele c`]tile celor pe care i-au [nfr`\it
cu p`m@ntul. Sunt cimitire care ad`postesc nenum`ra-
tele morminte ale solda\ilor no]tri, eroi ai crucii. Dup`
c@teva zile de popas [n Odessa, cucerit` de armata ro-
m@n`, am plecat c`tre nord, spre Pervomaisk, nume de
groaz` alt`dat`, ca urmare a deport`rilor care se f`ceau
din aceast` zon`, ]i m-am a]ezat [n comunele S@rova,
de moldoveni, ]i Lukanovka, de ru]i.

M-au impresionat [ndeosebi s@rovenii, [n marea lor
majoritate rom@ni de-ai no]tri, cople]i\i de s`r`cie, de
foamete, de surghiun ]i de moarte.

- „Ai, ai - oftau adesea - odinioar` era tare bini
s` tr`ie]ti [n S@rova, dar de-amu, de c@nd cu Stalin,
o fost tare greu”

}i [ntr-adev`r, aceast` comun`, alt`dat` cu gospo-
dari [nst`ri\i, num`ra sub |arul Nicolae - dup` ale c`rui
vremuri ofteaz` mai to\i - peste 1.500 de familii. {n ulti-
ma vreme [ns`, ajunsese la mai pu\in de 800 de familii,
ceea ce arat` c` jum`tate dintre locuitori au fost depor-

ta\i, au murit [n timpul foametei ori s-au r`zle\it.
Mi-l amintesc ]i acum pe Ghidul (Mo]ul) Vania, care
mi se jeluia de pierderea fl`c`ului, „ucis de `i r`i cu
s@nie\urile” sau pe Ghidul (Mo]ul)  Cleminte c@nd [mi
povestea de cele p`\ite [n Sibir, [n timp ce un dolofan de
nepot n-avea ast@mp`r, dojenindu-l: „M`i Vania, sui pi
cuptior ]i-i t`cea ca un motoc, ca veni tat't`u te-a
n`du]i.”

}i-at@\ia al\ii: Ghidul Roman, Ghidul Terinie, Du-
mitru, ce-i mai ziceau ]i Condri\a, Ghidu Andrei Ro]ca,
care a fost deportat [mpreun` cu Pintilie Codru, Vasile
Snobol, Nichita Asacencu, Pintilie Sevcenco, Vania
Chiuha, Zaharia Modovanu ]i c@\i al\ii care n-ar mai fi.
„P`m@ntul n-a spune c@t amar o fost” - ofta D`ri\a,
spun@ndu-mi cum l-o luat pe „`che\ ]i l-o dus [n furdig`
la Vradievca ]i acolo mult norod era [nchis ]i p`z@t de
moscali cu s@ne\uri ]i lacrimi curgeau din ochii p`rin-
telui ]i cu m@inile la piept, l`sa capul [nainte, la dreap-
ta, la st@nga ]i apoi [n jos, [nv`\@nd norodul s`-]i fac`
semnul Sf. Cruci a]a pe t`cute. L-o dus d-aci [n Per-
vomaisck ]i mai departe [n Sibir, unde a murit di jer c`
era gola] ]i avea ciubote m@ndre [n chicioare”.

}i c@nd lucram la biserica din sat, „r`zorit`” de
comuni]tii adu]i de departe din „Adess”, speciali]ti [n
a d`r@ma, [i auzeam spun@ndu-mi „nu te-am uita c` te-ai
trudit ]i ne-ai ascultat de am m@ntuit biserica de lucru
]i ograd` m@ndr` i-am f`cut”.

Nu pot s`-i uit nici eu ]i [mi st`ruie [n minte colin-
dele Cr`ciunului petrecut [n Rusia ]i obiceiurile lor la
{nviere ]i Pa]tile Blajinilor, colinde ]i obiceiuri p`strate
[n popor ca ]i graiul ]i credin\a, doveditoare a tr`irii
rom@nescului peste veacuri, cu toate vitregiile vre-
murilor prin care au trecut ace]ti moldoveni din Rusia.
Redau c@teva din cele culese de mine,

pr. Gheorghe I. Petre-Govora

Colinde de pe Bug
- I -

Scula\i,  scula\i  oameni  buni,
Florile  dalbe
Di  m`r  dul]e,
Flori  di  mai,
C`  v`  ghine  oaspe\i  buni,
Florile  dalbe,  di  m`r  dul]e,
Oaspe\i  buni,  colind`tori
Florile  dalbe  di  m`r  dul]e,
}i  pi  Dumniz`u  purt`m,
Florile  dalbe,  flori  di  mai,
Dumniez`u  [i  mitutiel,
Florile  dalbe  di  m`r  dul]e,
Mitutiel  ]i'nf`]`\iel,
Florile  dalbe,  flori  di  mai

Colinde culese din jude\ul Golta - 1943
Publicate [n revista „Rena]terea” nr. 12/ decembrie 1943, 

[n continuarea articolului „{n misiune...”

7
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Fa]` dalb` di m`tas`,
Florile dalbe di m`r dul]e,
Cu scutic di ursunic`,
Florile dalbe, flori di mai,
Cu chichie di h@rtie,
Florile dalbe di m`r dul]e,
Da' la v@rfu chichiu\ii,
Florile dalbe, flori di mai,
}i pi noi c@ti o dat`,
Florile dalbe di m`r dul]e,
Doi colaci ]i doi pitaci,
Florile dalbe, flori di mai,
}i-o balerc` cu holerc`,
Florile dalbe di m`r dul]e,
}i-un ur]or cu brag` dul]e,
Florile dalbe, flori di mai, 
}-am [nchina ]i ne-am du]e
Florile dalbe di m`r dul]e,
Flori di mai.

- II - 

Bun` vremea ]-o colind`,
Stai de-amu ]-ascult`
Judicarea lui Cristos:
M`rg j@danii t`t d-a r@ndu,
D` Cristos [ntreb@ndu,
Ia ]i Iuda [ntreb@ndu:
Voi jidani arjintan\i
Da\i-mi mii treizeci d-arjin\i
Pi Cristos vi L-oi spuni.
Dac` voi nu L-`\i cunoa]ti,
Eu oi marje l-oi s`r'ta
Voi `\i marje L-`\i lua
L-`\i lua ]i L-`\i lega
Cu funie d'la doi boi,
Cu m@nili dinapoi,
Si L-`\i du]e la haihof`
La haiofa j@doveasc`
Pi cru]i L-`\i r`stigni

Pi cru]e de m`r dul]e.
M@nili le-a\i [n\@nta,
Chiciorili le-\i chironi
Trup]oru’ L-`\i [mpodoghi
}i cu br@u di musuia]i
C@nd br@u]oru-L str@nje,
Sudorile-i curje
}i t`t mir se fa]ie.
C@nd coroana i-ap`sat,
S@njele s-o rev`rsat,
Da j@danii-l str@nje,
}i-n pahare-l pune
M`rje Iuda s` i-l de,
}i c@nd Iuda o ajuns 
}i pahar'le n-o b`ut,
De Cristos el s-o temut.
}-au pornit la r`s`rit
De la mic ]i p@n' la mari,
Nici hodin` pe chicioari.
Da pi loc la Rusalim,
}ade Maica Domnului,
}ade Maica ]i-i pr@ghe]ti (prive]te)
}i frumos loc le g`te]ti

- III -

Din gios dinspre mare,
Domniile, domn din cier,
M`rg polcore1e (regimentele, rus`)
c`lare,
Domniile, Domn din cier,
O maic` b`tr@n`,
Domniile, Domn din cier,
O maic` b`tr@n`,
Cu caier di l@n`
Domniile, Domn din cier,
Cu furca di b@rn`,
Domniile, Domn din cier,
Cu fusul di s@rm`,
Domniile, Domn din cier,

Cu jemna la m@n`,
Domniile, Domn din cier,
Cu plosca di vin,
Domniile, Domn din cier,
Din furc` torc@nd,
Domniile, Domn din cier,
Din plosc` jierstind
Domniile, Domn din cier,
Din jiemn`-mp`r\ind,
Domniile, Domn din cier,
Din gur` gr`ind:
Domniile, Domn din cier,
Ia, voi polcori de moscali,
Domniile, Domn din cier,
N-a\i v`zut un hiu d'al mieu?
Domniile, Domn din cier,
De]i noi l-am hi v`zut,
Domniile, Domn din cier,
Dar` nu ni-l cunoscut.
Domniile, Domn din cier,
Ia-n sta\ ]i voi spune ieu,
Domniile, Domn din cier,
Nalt ]i sub\iriel,
Domniile, Domn din cier,
Fe\i]oara lui,
Domniile, Domn din cier,
Spuma laptelui,
Domniile, Domn din cier,
Ochi]orii lui,
Domniile, Domn din cier,
S@nt ca dou` mure,
Domniile, Domn din cier,
N’-ajunse de soare.
Domniile, Domn din cier,
Spr@ncenele lui,
Domniile, Domn din cier,
Spicul gr@ului,
Domniile, Domn din cier,
Spicul orzului.
Domniile, Domn din cier.

O
percep a]a de c@nd eram elev, [n
jurul anului 1967. Un spa\iu al
candorii ideilor, cu figuri   hiera-
tice, memorabile, persuasive.
Student fiind ]i profesor apoi,

eram invitat la  simpozioanele Bibliotecii,
situ@ndu-ne [ntr-o bibliografie autentic` ]i
libertate total`. Descopeream preopinen\i
excelen\i, oameni cu spiritul fine\ei, informa\i,
forma\i  ]i memorabili.

{n preajma lor, ideea  ]i binele se  [ntru-
pau, cu dezinvoltur` ]i profesionalism.
Oameni de sacrificiu, ating@nd uneori con-
di\ia tragic`, sublima\i, scriind istoria   [n eta-
je, spirituale ]i monumentale.

Rareori [n istoria  unor locuri s-au [nt@m-
plat ]i au fost structurate at@tea momente   de
eleva\ie intelectual` ]i  moral` precum la Bi-
bliotec`.

Prof. drd. Ion PREDESCU

Biblioteca „Antim Ivireanul" [nseamn` 
un spa\iu al colocviului



pag. 53 Casa C[r\ii v`lcene, nr. 6, iulie-decembrie 2005 

P
ersonalitatea fascinant` a lui Antim
Ivireanul se dovede]te vie ]i activ`
[n con]tiin\a cercet`torilor ]i a unei
largi categorii de public, at@t prin
ecoul [nnoit de recenta edi\ie critic`

asupra operei, c@t ]i prin confirm`rile ]i muta\iile
valorice, ce decurg din g`sirea [n tot mai multe
exemplare a c`r\ilor iviriene, refacerea circula\iei
lor.

{n cele ce urmeaz`, ne vom referi la chestiunea
tirajelor Ceaslovului de la 1715, aduc@nd o „corri-
genda” la bibliografie. Cartea, una dintre traduceri-
le fundamentale ale lui Antim, a fost descris` p@n`
acum [n trei feluri cantitativ diferite, ceea ce con-
duce la ideea a trei tiraje diferite, trase [n tipografia
din T@rgovi]te. Pe baza a dou` exemplare, recent
descoperite [n Bihor, d`m cea de-a patra descriere,
sensibil diferit` de cele precedente, ]i care atest` c`
za\ul a fost desf`cut ]i, ca urmare a unei cereri pre-
sante, a fost ref`cut cu modific`ri de pagina\ie, care
caracterizeaz` cel de-al patrulea tiraj.

Astfel, fiecare din cele dou` exemplare, prove-
nind de la Beiu] ]i Oradea, au c@te (4) f.+532 p.,
deci un bloc de file amplificat prin repaginare.

1. Exemplarul de la Beiu]. Provine din bi-
blioteca Nicolae Bocu ]i are [nsemn`ri de un
Gheorghe din satul Ponoare de l@ng` Beiu],
spre munte, p. 432, ]i de un Nestor Damian. Le-
g`tura e din piele maro, c@ndva l`cuit`, cu frize
ornamentale, aurite demult, urme de [nchiz`-
tori, cotorul distrus. Acum se afl` [n fondul
Bibliotecii Jude\ene Bihor, inv. 471 594.

2. Exemplarul de la Oradea. A fost oferit
Muzeului |`rii Cri]urilor de c`tre Govor Sergiu
din Oradea ]i pus la dispozi\ie, pentru studiu,
prin bun`voin\a dr. Viorel Faur, c`ruia [i adre-
s`m mul\umirile noastre. Cartea este complet`,
are leg`tur` [n piele neagr`, acum ars`, se vede
c` a fost c@ndva scoas` dintr-un incendiu.

Nu arat` urme de [nchiz`tori, de altfel, leg`tura
e secundar`, pentru c` se vede cum a t`iat [nsemn`ri
mai vechi. Dup` p. 532, ultima mai are legat` o fil`
dintr-un molitvenic, concur@nd din punct de vedere
al tiparului spre cel ivirian de la T@rgovi]te, 1713.
Pe verso acestei file cu chirilice ]i cerneal` maro: 

Acast` carte anu(me) mltvnic o am cump`rat eu

Popa Petre [n drept pre\ul ei 1728 ms\a dec.
O serie de alte [nsemn`ri atest` prezen\a c`r\ii [n

satul Sant`u, [n posesia familiei Govor, trec@nd din
tat` [n fiu, de-a lungul a trei genera\ii. De la finele
sec. al XVIII-lea, se fac [nsemn`ri cu o caligrafie
[ngrijit`, c`rtur`reasc`, [n chirilice, cu cerneal` nea-
gr`. Astfel la f. (1)v.: S` s` ]tie c[ndus` duse Todore
la carte ungureasc` m`rs`u [n luna lui dechembrie
[n anul 1783. Ca ipotez` ne g@ndim s` vedem [n
aceast` ]tire ]colar` un efect al desfiin\`rii, la mar-
tie 1783, a seminariilor diecezane ]i [nfiin\area se-
minariilor generale, unde procesul de desna\ionale a
tinerilor seminari]ti era, [n fond, intensificat.

Cu deosebire c`, [n timp ce tat`l acestui Todore
credea la 1783 c`-]i trimite fiul la carte ungureasc`,
pe baza m`surilor luate de Iosif al II-lea, Todore se
ducea la carte nem\easc` ]i ungureasc`.

La p. 40-41 se face o list` de anivers`ri, ce pune
[n lumin` priorit`\ile afective de memorie ale scrip-
torului: Se se ]tie c@ntu au ars Aradul anul 1716. Se
se ]tie c[t este de la iarna cea mare anul 1726, iar`
c[ndu au fost [mp`ratul cel turcesc su Beci (Viena -
n.n.) anul 1682, de la Oradea mare c[nd au luat
nem\i de la turci anul 1693 nem\i luar` Oradea de
la turci 1682 (sic!).

Iat` o veritabil` pagin` de calendar, cum vor fi
mai t@rziu, [n care se reflect` dorin\a de univers
informa\ional a omului simplu.

U
ltimul schimb [n periplul importan-
tei c`r\i iviriene e [nsemnat la p.
168: 15 iulie 1958, Govor Sergiu a
mea e cartea de la bunica am primit-o.
{n acest gest, se recunoa]te o comu-

nicare cultural` de peste un sfert de mileniu [ntre
officina de la T@rgovi]te ]i vestul rom@nesc, unde
au mai fost atestate sau identificate ]i alte nume-
roase c`r\i iviriene. Existen\a a patru tiraje din
cartea de la T@rgovi]te, precum ]i num`rul mare de
exemplare g`site [n Transilvania, modific` plasa-
mentul ei [n ansamblul bibliografiei rom@ne]ti vechi
]i o aduce [n vecin`tatea C`r\ii  rom@ne]ti  de
[nv`\`tur`  a  lui  Varlaam ]i a celorlalte titluri fun-
damentale pentru dezvoltarea unitar` a limbii rom@-
ne [n toate provinciile.

Constantin M~LINA}

*Articol ap`rut [n: „Crisia”,  XII,  Muzeul |`rii Cri]urilor,
Oradea, 1982, p. 399-400.

Contribu\ii  la  circula\ia  c[r\ii  iviriene  @n  Bihor
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Unde-s ]\ranii
de-alt\dat\?
I-au s`r`cit cumplit satrapii:
Le-au luat ogorul, boii, plugul,
Ne-au dus p`rin\ii dup` gratii,
}i prin ogr`zi domne]te rugul!

B`tu\i ]i schingiui\i, \`ranii,
{nc`tu]a\i [ndur` cnutul
Semneaz` „nesili\i de nimeni”,
„De bun`voie”-]i dau avutul!

}i fii lor, r`ma]i pe drumuri,
Descul\i ]i-n zdren\e, fl`m@nzi\i,
Colind` alte orizonturi,
Neputincio]i, str@ng@nd din din\i!

Unde-s \`ranii de-alt`dat`?:
Bunii cri]eni ]i b`n`\enii,
Iste\i olteni ]i moldovenii,
B`r`g`nenii, dobrogenii...

S-au dus!... Sub glie dorm cu to\ii,
Vis@nd c` vin americanii,
Sosi\i abia c@nd str`nepo\ii
{n loc se nasc, ]i ei, s`rmanii!...

Nedrepte legi, de]i c`z@nd,
Retroced`ri, recalcul`ri,
}i index`ri tot a]tept@nd,
Cad secera\i, privind [n z`ri.

T@r@t prin judec`\i murdare,
Cer]indu-i-se milioane,
|`ranul cade din picioare,
E vai de tine, „Bade Ioane”!

}i dau din papagal neto\ii,
Fur@nd averi ]i pun@nd biruri,
{n c@rd`]ie sunt cu ho\ii,
Pe c@nd poporul zace-n chinuri.

R`ze]i? Mo]neni? Nu mai exist`!
Le-au luat Hrisoavele str`bune,
Avutul c@]tigat cu s@nge
Ia drumul ho\ilor! Ajunge!

S` vii, }tefane, cu Mihai
Cu Horea ]i cu „|epe], Doamne”,
S` pune\i r@nduieli pe plai
}i legea dreapt` s` se-ntoarne!

S` da\i [nscrisuri s` ne vin`
Mo]ia ce ne-a fost furat`
{nt@i - Atunci... Acum - a doua
oar`...!
S` nu se pun` de-o r`scoal`!

Vrem vatra s`-nfloreasc` iar,
S` ne urm`m, cum ]tim, un drum.
S` umplem golul din hambar
S-avem ]i noi un trai mai bun!

Dumb`r` I. TARU

O, iarn`, ce crud` ]i-a]a fioroas`
Cu ochii de ghea\`-cristale de-argint,
Ce-ncremeni f`ptura sub sticla-\i
t`ioas`,
Cu-at@ta durere te-a]terni pe p`m@nt!

}i Criv`\ul pl@nge prin creanga p`durii,
}i pl@nge ]i st@na uitat`-ntre mun\i,
Sper@nd s` re-nvie minunea naturii,
{n vale-i mul\ime de oameni descul\i!

Visare e totul, mireas` divin`!
Speran\a-ntr-o via\` decent`-i un vis
Ca lor s` le fie-mplinirea deplin`
Acei de la c@rm` prea str@mb au decis!

De]i dai de bine [n ce va s` vin`,
M` tem s` ad`st prim`vara!
Speran\a e-n Tine, Putere Divin`,
De]i tot mai jalnic se mistuie \ara!

{nghea\`-i pe to\i ce le place ho\ia,
O, iarn`, s` cru\i doar izvorul minune,
S` spulberi pe-acei ce ne fur`-avu\ia
}i \ara o-mping, cu s@rg, spre genune!

Frumoaso, tu dalb` precum o mireas`,
Cu ochii iubirii-cristale de-argint,
Adu-ne ]i vinul, ]i p@inea pe mas`,
}i Anul cel Nou, aici pe p`m@nt!
(Speran\a e-n tine, Putere Divin`!)

Se las` iarna pe p`m@nt
Argintu-mbrac` m@ndrul plai,
Se-aude criv`\ul c@nt@nd
}i brazii-n mun\i par ni]te crai.

P@raiele [ncemenesc
Pe lespezi sure, cristaline,
Iar c`prioarele zoresc
{nspre poenile alpine.

Din Cabinetul de Rom@n`,
Din Amvon, privesc spre creast`,
Adulmec zarea c`tre St@n`:
„Copii zglobii, e vremea noastr`!”

}i „Bossu”-]i r@de bl@nd [n barb`,
Iar clasa izbucni-n urale:
„Ne cheam` Baba-Iarn`-n grab`,
Iar p@n` la St@na de Vale...

{n zori de zi urc`m gr`bi\i

Spre P@rtia-M`garului,
Pe ski ]i s`nii-n jos porni\i
Prindem viteza v@ntului”

}i to\i coboar` duri]ul,
Iar Domnu' e pe urma lor,
{n ochi ei poart` farmecul
Izvorul-Minunilor!

Ce-mbujora\i le sunt obrajii,
De r@s ]i joc [n voalul iernii!
S-au [nfr`\it aici cu brazii,
La tr@nt` s-au luat cu cerbii...

Dar gata! Razele se las`!
Autobuzul lin coboar`,
{n prag m`micile adast`...
„Vom reveni la prim`var`!”

Dumitru B`r`itaru,
R@mnicu-V@lcea,

decembrie 2005

Putere divin`, speran\a-i [n tine!

Chemarea iernii

Fileaz-oo  lamp`  cam  t@rziu
}i  n-aam  de-aales,  [ncep  s`  scriu.
De-ooi  sup`ra  pe  cineva,
S`  fiu  iertat,  n-aam  vrut  a]a.

Pe  mine,  bunul  Dumnezeu
M-aa  sf`tuit  s-aarunc  mereu
C@te  un  bun  cuv@nt  [n  cine
A  dat  cu  barda  dup`  mine.

TARU I. B~R~

Cam t@rziu
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Estetica ur@tului debuteaz` [n Evul
Mediu, o dat` cu p`r`sirea idealului de
frumuse\e ce [nsufle\ise arta clasic` ele-
n` ]i, [n genere, [ntreaga civiliza\ie gre-
co-roman`. Scopul artei consta, pe atun-
ci, exclusiv [n descoperirea ]i redarea c@t
mai fidel` a frumosului existent [n ]i prin
natur`. Orice aspect de degenerescen\`,
deviere de la normal, [mb`tr@nire sau
monstruozitate era evitat cu grij`. O dat`
cu Evul Mediu [ns`, locul artei p`g@ne a
frumosului este luat cu [ncetul de arta
cre]tin` a ur@tului. Arta promovat` nu
mai caut` frumosul vizual, ci pe cel spi-
ritual.

Un moment de evadare din acest
univers funebru, dominat de ideea mor-
\ii, de viziunile de infern, de figurile
monstruoase de animale bizare, a]a cum
amintea Mihai Ralea, l-a construit Re-
na]terea, cu re[ntoarcerea sa la clasici-
tatea antic` ]i cu revenirea frumosului ca
preocupare prim` a artei. Cur@nd, [ns`,
ofensiva ur@tului continu`. Chiar [nainte
de Rena]tere, Dante evoca groz`viile In-
fernului ]i t`r@mul mor\ii. }i [n operele
lui Shakespeare sunt evidente creaturi
hidoase, apari\ii monstruoase chinuite de
pasiuni josnice ]i de acte obscure.

Epoca modern` nu face dec@t s` mul-
tiplice modalit`\ile de p`trundere a ur@-
tului [n art`. Ur@tul, prin intermediul ro-
mantismului ]i al naturalismului, iar mai
apoi prin curentele avangardiste ale se-
colului XX, avea s` devin` o permanent`
]i, uneori, o obsesie a artei moderne. Ro-
mantismul justifica aplecarea artistului
spre ur@t, iar naturalismul pleda pentru
promovarea oric`rui subiect. Mul\i poe\i
demonstreaz` o predilec\ie pentru su-
biectele care se leag` de estetica ur@-
tului. Punctul culminant este atins, [ns`,
de Baudelaire, [n 1815, cu „Les  Fleurs
du  mal”, opera [n care evocarea ur@tului
devine aproape o obsesie. Au existat, [n-
s`, ]i oameni de litere care nu au fost de
acord cu evocarea, [n poezie, a ur@tului.
Arti]tii care au eviden\iat [n operele lor
aceast` categorie estetic` vedeau [n a re-
produce frumosul ]i a-i [nf`\i]a omului
doar „multiplicarea frumuse\ii deja exis-
tente a lumii reale (…). Apoi, a repro-
duce ]i aspectele ur@te lipsite de fru-
muse\e ale vie\ii ]i a le reabilita prin ta-
lentul artistului [nseamn` a stimula ca-
pacitatea oamenilor de a cunoa]te afec-
tiv ]i de a tr`i emo\ional aspecte ale

vie\ii pe care, [n mod obi]nuit, le-ar o-
coli ori le-ar respinge, deci ]ansa de a
[n\elege via\a mai profund” (Karl
Rosenkranz - „O estetic` a ur@tului”).

Karl Rosenkranz define]te ur@tul
drept „frumosul negativ”. Astfel, frumo-
sul ]i ur@tul alc`tuiesc un contrast aflat
[ntr-un raport de intercondi\ionare.
Existen\a ur@tului depinde de existen\a
frumosului. De aceea, „frumosul este un
dat absolut, iar ur@tul unul relativ”. El
define]te ur@tul f`c@nd totodat` ]i o dife-
ren\iere [ntre ur@tul natural, ur@tul spiri-
tual ]i cel artistic. {n ceea ce prive]te ur@-
tul artistic, el combate prejudecata c` ar
exista o contradic\ie [n faptul c` arta, ca
generatoare de frumos, accept` s` []i
asume drept obiect al ei ]i ur@tul. Pre-
zen\a ur@tului [n preajma frumosului,
consider` Rosenkranz, nu poate amplifi-
ca frumosul ca atare, ci numai farmecul
savur`rii sale. Dar contrastul de care ar-
ta are nevoie nu trebuie ob\inut prin o-
pozi\ia ur@tului. Frumosul este suficient
de multilateral spre a  putea  contrasta cu
propriile sale forme. Necesitatea reflec-
t`rii ur@tului decurge din universalitatea
con\inutului artei. Altfel spus, ur@tul este
rezultatul crea\iei artistice. Ur@tul se
poate afla [n trei instan\e: „1) Ur@tul este
rezultatul involuntar ]i nedorit al incom-
peten\ei ]i nereu]itei artistice.2) Ur@tul
este produsul inten\ionat, premeditat, al
unor opere care prezint` o deformare a
realit`\ii. {n aceast` situa\ie, totul depin-
de de viziunea artistului. 3) {n sf@r]it,
aprecierea unei opere drept ur@te nu
prin ceea ce [nf`\i]eaz`, ci prin  felul
cum o face” (Karl Rosenkranz - „O este-
tic` a ur@tului”).

Ur@tul are un caracter relativ, pentru
c` nu poate fi m`surat prin sine [nsu]i, ci
numai prin intermediul frumosului.
Rosenkranz spunea c` „frumosul este,
a]adar (…) prima grani\` a ur@tului”.

Astfel, ur@tul este categoria estetic`
[n opozi\ie cu ceea ce desemneaz` fru-
mosul. Notele sale caracteristice sunt:
diformul, caracterul amorf, dizgratiosul,
lipsa de unitate [n varietate, prin domi-
na\ia particularului, exagerarea [n sens
negativ, tinz@nd spre caricatur`.

Vladimir R`u\`,
elev, clasa a X-a,

Colegiul Na\ional
„Alexandru  Lahovari” R@mnicu-

V@lcea

Categoria estetic\ a ur=tului
Basmul popular

rom=nesc - o proz\
focalizat\ pe

formarea de caracter
- urmare din pagina 6 -

Nimeni nu depl@nge dispari\ia
zmeilor. Atunci c@nd nu au mai
multe capete, ei sunt niste voinici,
cu mame, fra\i ]i surori, au palate
]i treburi personale. Bog`\iile lor
par a fi ob\inute prin nemunc`,
prin urmare, nelegitimate de
colectivitate, deci nu pot d`inui.
Imixtiunea zmeilor [n via\a oame-
nilor este dureroas` ]i nu poate fi
tolerat`. Ei par a fi nu numai an-
tropofagi, ci, mai ales, axiofagi.
Modul lor de via\` nu se constitu-
ie pe principiile axei bine-adev`r-
frumos, prin urmare este sanc-
\ionabil ]i, mai mult dec@t at@t,
sortit dispari\iei. Minciuna, l`co-
mia ]i viclenia sunt vizibile une-
ori pe chipuri de oameni respin-
g`tori. O ur@\enie total`, fizic` ]i
moral`, ce trebuie s` pun` [n gar-
d` pe erou. 

{n acest caz, povestitorul [n-
su]i alege calea prin care sanc\iu-
nea s` permit` corectarea ]i rein-
tegrarea [n colectivitate, sau eli-
minarea celui considerat irecu-
perabil. Mai rar, sunt permise me-
tamorfozele: fata poate deveni
b`iat, un animal murdar, precum
este porcul, un om demn de admi-
ra\ie, eroul poate deveni, reversi-
bil, piatr` sau izvor, pentru ca
destinul fiec`ruia s` se [mplineas-
c` la sorocul ce i-a fost dat, dup`
ce trece proba de foc a iubirii.

Basmul popular  rom@nesc es-
te o proz` de determinare com-
portamental` pozitiv`, [n care fic-
\iunea este un cod, declarat ]i asu-
mat prin formule consacrate, din
care nu lipse]te ironia binevoi-
toare la adresa eventualilor naivi.
Este o convenien\` etic` ]i esteti-
c`, introdus` de un povestitor ce
aduce, [ntru credibilitatea, sa un
dublu statut de martor: acela de a
fi dat ascultare basmului povestit
de altcineva, [ntr-un alt loc ]i
timp, dar ]i acela  de a fi protago-
nistul, inspirat ]i critic, al pro-
priului act de povestire.

Aceast` determinare compor-
tamental` pozitiv` a basmului po-
pular rom@nesc se constituie [ntr-o
remarcabil` unitate de sens, astfel
[nc@t orice demers didactic, lite-
rar sau estetic s` devin` ]i peda-
gogic.
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urmare din pagina 21
117. M`rturisirea credin\ei ortodoxe ]i expunere

despre cele trei virtu\i. Snagov, 1699.
I) In folio, (7) f.+86 p.+(3) f. (grece]te)
II) In folio, l f.+256 p.+(10) f. (grece]te)

B.R.V. I, p. 378-389, nr. 117. Red` [n grece]te dou`
„epigrame” ]i [n grece]te ]i [n rom@ne]te a doua scrisoare
a lui Dositeiu.

118. {nv`\`turi cre]tine]ti. Traduse de Gheorghe
Radovici. Snagov, 1700.

In 80, 14+203 p.
B.R.V. I, p. 390 - 393. Red` prefa\a [n care „ca cerbul

cel setos” alerg@nd la A[ntim] I[vireanul], G. Radovici
m`rturise]te c` a [nv`\at de la el „me]tersugulu
typografii”.

122. Psaltire greac`. Snagov, 1700.
In folio, (2) f.+79 f.
{n grece]te.
B.R.V. I, p. 409-411, nr. 122.

126. Sevastos Chimenitul. Eortologiu. Snagov, 1701
(grece]te).

In 40, 27+332 p.
B.R.V. I, p. 416-419, nr. 126. Red`, [n original ]i tra-

dus`, prefa\a lui Antim Ivireanul.

127. Cuv@nt panegiric la marele Constantin. Bucu-
re]ti, 1701 (grece]te).

In 80, (14)f.
Tip. de A.I.
B.R.V. I, p. 419-421. Red` scrisoarea de dedica\ie a

autorului c`tre domn.

128. }tefan Br@ncoveanu. Cuv@nt panegiric la mar-
tirul }tefan. Bucure]ti 1701 (grece]te).

In 80, 1 f.+31 p.
Tip`rit de A.I.
B.R.V. I, p. 421-422, nr. 128. Red` dedica\ia autorului

c`tre subiect.

129. Ioan Comnen. Proschinitarul Sf[ntului Munte.
Snagov, 1701.

In folio, (14) f.+253 p.
„Cu [ngrijirea c`lug`rului Antim, Georgian de origi-

ne”.
{n grece]te.
B.R.V. I, p. 422-424.

130. Liturghier greco-arab. Snagov, 1701.
„De A.I. din Iviria”.
B.R.V. I, p. 425-433. Red` cele dou` prefe\e [n origi-

nalul grecesc ]i [n rom@n`. 

137. Ceaslov grecesc ]i ar`besc. Bucure]ti, 1702.
In 40, (11)f.+728 p.
„Tip`rit [n Bucure]ti [n Ungrovlachia de Antim iero-

monah”.
B.R.V. I, p. 442-447, nr. 137. Red` dou` scrisori ale lui

Atanasi, fost Patriarh al Antiohiei c`tre C. Br@ncoveanu ]i
arabii ortodoc]i.

139. Noul Testament. Bucure]ti, 1703.
In 40, (2) f. +109 f.
„De smeritul [ntru ieromonahi A.I.”
B.R.V. I, p. 448-450, nr. 139. Reluare a traducerii tip`-

rite anterior.

140. Sevastos Trapezuniul Chimenitul. {nv`\`tura
dogmatic` a bisericii r`s`ritene. Bucure]ti, 1703 (gre-
ce]te).

In 40, (7)f.+400 p.+1 f.
B.R.V. I, p. 450-451, nr. 140.

141. Serviciul Sfin\irei Bisericei. Bucure]ti, 1703
(grece]te).

{n 40, 5 f.+25 f.
B.R.V. I, p. 451-452, nr. 141.

142. }tefan Br@ncoveanu. Cuv@nt panegiric la a-
dormirea N`sc`toarei. Bucure]ti, 1703 (grece]te).

In 80, (16) f.
B.R.V.I, p. 452-453, nr. 142. D` prefa\a [n original ]i

rom@ne]te.

145. Radu Br@ncoveanu. Cuv@ntare la patima cea
m@ntuitoare. Bucure]ti, 1704 (grece]te).

In 80, (16) f.
B.R.V. I, p. 457-460, nr. 145. D` scrisoarea de dedica-

\ie a lui Desitheiu [n original ]i rom@ne]te.

146. Plutarch. Paralele grece]ti ]i romane. Bucu-
re]ti, 1704 (grece]te).

In 80, 3 f. + 82 p.
B.R.V. I, p. 460-462, nr. 146. Red` [n]tiin\area lui An-

tim Ivireanul [n original ]i rom@ne]te.

147. Antologhion. R@mnic, 1705.
In folio, 406 f.
B.R.V. I, p. 462-463, nr. 147.

148. Slujba Sf@ntului Visarion. Bucure]ti, 1705 (gre-
ce]te).

In 40, (4)f.+26 f.
B.R.V. I, p. 463, nr. 148.

149. Tomul bucuriei. R@mnic, 1705 (grece]te).
In folio, 18 f. + 640 p.

ANTIM IVIREANUL {N CULTURA
rom@neasc`

- Bibliografie la cerere - 
1691-1982        

7
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B.R.V. I, p. 463-466, nr. 149. D` extrase din „[n]tiin\a-

rea” lui Dositheiu [n original ]i traducere.

150. Slujba N`sc`toarei de Dumnezeu. R@mnic,
1706.

In 80, 114 p.
B.R.V. I, p. 467, nr. 150.

151./ 1 Molitvenic. R@mnic, 1706
In 40, 6 f.+190 p.
B.R.V. I, p. 541-542, nr. 150/1. D` extrase din prefa\`.

157. Serviciul bisericesc. T@rgovi]te, 1709 (grece]te).
In folio, (4) f.+973 p.+1f.+588 p.+36 p.
B.R.V. I, p. 480-481, nr. 157.

157/1. Evanghelia georgian`. Tiflis, 1709.
In folio, (5) f.+303 p.
B.R.V. I, p. 543-550. Red` prefa\a lui Antim ]i a tipo-

grafului Michail }tefanovici

158. Antim. {nv`\`tur` bisericeasc`. T@rgovi]te,
1710.

B.R.V. I, p. 481, nr. 158. Nu s-au g`sit ex.

159. Slujba S-tei Ecaterine ]i Proschinitarul Sf@ntu-
lui Munte. T@rgovi]te, 1710 (grece]te).

In 40. Retip`rit` la Vene\ia, [n 1727.
B.R.V. I, p. 481-482, nr. 159.

160. Panoplia dogmatic`. T@rgovi]te, 1710 (grece]-
te).

In folio, (6)f.+188f.
B.R.V. I, p. 482-483, nr. 160. Red` versurile finale [n

grece]te.

161. Liturghier georgian. Tiflis, 1710.
B.R.V. I, p. 483-484, nr. 161. Red` epilogul [n rom@-

ne]te ]i ]ase versuri rom@ne]ti cu litere georgiene.

162. Octoih. T@rgovi]te, 1712.
In 40, (4)f.+464 p.
B.R.V. I, p. 485-486, nr. 162. Red` prefa\a.

163. Alexandria (T@rgovi]te, 1713) (?)
B.R.V. I, 486-487, nr. 163.

164. Liturghii. T@rgovi]te, 1713.
In 40, (2)f.+210 p.
B.R.V. I, p. 487, nr. 164.

164/1. Molitvenic. T@rgovi]te, 1713.
{n 40.
B.R.V. I, p. 551, nr. 164/1. Red` cele dou` noti\e finale.

165. Pilde filosofice]ti. T@rgovi]te, 1713, Ed. a II-a [n
1783.

In 80, 6+108 f.
B.R.V. I, p. 487-480, nr. 165. Red` dou` prefe\e.

166. Maxime filosofice. T@rgovi]te, 1713 (grece]te).
{n 80, (4+54) f.
B.R.V. I, p. 489-492, nr. 166. Dou` prefe\e [n original

]i [n rom@ne]te.

167. Chiroslovul lui }tefan Cantacuzino. Pentru
abrogarea v`c`ritului. T@rgovi]te, 1714.

Foaie volant` 60/45 cm.
B.R.V. I, p. 492, nr. 167.

167/1. Catavasier. T@rgovi]te, 1714.
In 80, (2)f.+(138)f.
B.R.V. I, nr. 50, p. 41-42.

168. Mitropolitul Antim. Capete de porunc`.
T@rgovi]te, 1714.

In 160, (17)f.
B.R.V. I, p. 492-494, nr. 168. Red` introducerea.

170. Ciasoslov. Tradus de Mitropolitul Antim Ivi-
reanul. T@rgovi]te, 1715.

In 40, (4)f.+516f.
B.R.V. I, 495-497, nr. 170. Red` versurile ]i scrisoarea

de dedica\ie a lui Antim Ivireanul c`tre }tefan Cantacuzi-
no.

172. Antim Ivireanul. Sfaturi cre]tine-politice. Bu-
cure]ti, 1715 (grece]te).

In 40, 38 p.+1 f.
B.R.V. I, p. 498-499, nr. 172. D` p`r\i din prefa\` [n

original [n traducere.

218. Antim. {nv`\`tur` bisericeasc`. Ed. a II-a, Bu-
cure]ti, 1741.

In 80, (6+34) f.
B.R.V. II, p. 54, nr. 218.

299. {nv`\`tura cre]tineasc`. Prin [ntreb`ri ]i
r`spunsuri. Ed. a II-a, Blaj, 1756.

B.R.V. II, p. 134, nr. 229. Citat dup` V. Popp, 46 p.
Gaster, Geschichte.d Lit., 308.

387. Antim. {nv`\`tur` bisericeasc` (Bucure]ti),
1774.

In 80, (2)f.+73 f.
B.R.V. II, p. 206, nr. 387. Ed. I [n 1710, ed a II-a [n

1741.

389. Capete de porunc`. Ed a II-a, Bucure]ti, 1775.
In 80, (20)f.
B.R.V. II, p. 210-211, nr. 389. Ed. I [n 1714.

391. Dumnezee]tile liturghii... a doua oar` tip`rite.
Blaj, 1775.

In 40, (2) f.+224 p.
B.R.V. II, p. 242, nr. 391. Ex. la Biblioteca Academiei

Bucure]ti.

7
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442. Sentin\e a unor filosofi. Vene\ia, 1780 (grece]te).
B.R.V. II, p. 270, nr. 442, Ed. I [n 1713. Vezi nr. 165 ]i

166.

721. Dumnezee]tile liturghii... a treia oar` tip`rite.
Blaj, 1807.

In 40, 2 f.+peste 204 p.
B.R.V. II, p. 502-503, nr. 721. Semn. trei ex. la Blaj ]i

Bucure]ti.

II. Opera proprie

1886

1. Predicile f`cute pe la praznice mari de Antim
Ivireanul, Mitropolitul Ungrovlahiei. Publicate
dup` manuscrisul de la 1781, cu cheltuiala Ministeru-
lui Cultelor ]i al Instruc\iunei Publice, de prof. I. Bia-
nu, bibliotecarul Academiei Rom@ne. Cu noti\e bio-
grafice despre mitropolitul Ungrovlahiei, Antim Ivi-
reanul de P.S.S. Episcopul Melhisedec, Bucure]ti,
1886, XXII+218 p.

1888
2. Didahiile \inute [n Mitropolia din Bucure]ti

de Antim Ivireanul, mitropolitul Ungrovlahiei,
1709-1716. Publicate dup` manuscrisul original cu
cheltuiala M.C. ]i I.P. ]i corectate de Constantin Erbi-
ceanu... cu o prefa\` asupra manuscriptelor mitropo-
litului Antim Ivireanul. Cu noti\e biografice despre
mitropolitul Antim Ivireanul de P.S.S. ep. Melchise-
dec. Bucure]ti, 1888. XL+245 p.

1895
3. Ivireanul, Antim. Din „Didahiile” \inute la

Mitropolia din Bucure]ti. Noti\e biografice de Dr. I.
Cornoi. Bucure]ti, 1895, 237 p., Ed. a II-a [n 1908.

1911
4. Predicile \inute la Mitropolia din Bucure]ti

de Antim Ivireanul, 1709-1716. Prefa\` de N. Iorga,
V`lenii de Munte, 1911, IV+86 p.

1915
5. Ivireanul, Antim. Predici. Cu o prefa\` ]i indi-

ce de cuvinte de Petre V. Hane]. Bucure]ti, Ed. Miner-
va, 1915, LIII+256 p.

1962
6. Ivireanul, Antim. Predici. Edi\ie critic`, studiu

introductiv ]i glosar G. }trempel. Bucure]ti, Editura
Academiei R. P. Rom@ne, 1962. 322 p+9 f.pl.

1972
7. Ivireanul, Antim. Opere. Edi\ie critic` ]i

studiu introductiv de Gabriel }trempel. Bucure]ti,
Editura Minerva, 1972. LXIV+475 p.

Pr. Nicolae Moga:
Biserica Ciunget*

„C@nd [nv`\`torii, preo\ii ]i al\i c`rturari de la \ar`
s-ar osteni s` scrie istoria satului lor, vom avea pagini vii,
adev`rate, despre tot ce este pretutindeni, c`r\i cinstite,
care vor alc`tui laolalt` monografia \`rii. Ele vor sluji
tuturor, ]i istoricului ]i omului de litere ]i economistului ]i
omului politic”, spunea Nicolae Iorga.

Cele afirmate mai sus de marele savant sunt adev`ruri
azi, [ntr-o perioad` [n care se d`r@m` valori, se desacra-
lizeaz` credin\a ]i se nasc noi mituri, [n care totul se cla-
tin`; este nevoie s` se rememoreze domenii sfinte ale exis-
ten\ei noastre [n spa\iul str`bun.

O face cu mult` competen\` autorul acestei monografii,
prezen\` aleas` [n via\a spiritual` a V`ii Lotrului, care a
mai semnat: „Drumul  durerii” (versuri), „Biserica  Sf@ntul
Ierarh  Nicolae  -  Voineasa”, „Malaia  -  Repere  monogra-
fice”, „Voineasa  -  monografie” (colaborare), „{mp`care
]i  deta]are”.

Valorific@nd propria munc` de cercetare, cartea are ti-
tluri clare ]i dense ca inscrip\iile latine.

Primul capitol care urmeaz` dup` prefa\a semnat` de
P.S. Gherasim, configureaz` spa\iul sacru, de legend`, [n
care se afl` aceast` biseric`: A]ezare, Istoric, Atestare
documentar`, Pe firul istoriei, Adev`r ]i legend`. Ciun-
getul este a]ezat [ntr-o zon` de munte ]i [ntreg spa\iul
geografic constituie axa vertical` care apropie p`m@ntul de
cer, purt@nd [nc`rc`tura uman` a nostalgiei [n`l\imilor.

{n continuare, autorul vorbe]te despre dou` biserici:
una de brazi ]i alta din Coasta Benghii, care azi nu mai
sunt, de la izvoarele Latori\ei.

Apoi sunt prezentate bisericile din Ciunget: cea veche
]i cea nou`, cu arhitectura, elementele de sculptur`
decorativ`, pictura ]i preo\ii slujitori. Deslu]im [n demer-
sul lecturii c` biserica veche este construit` [n 1861, pictu-
ra este bine conservat` p@n` [n zilele noastre. Dac` tabloul
votiv era rezervat doar pentru voievozi ]i mari boieri, aici
[l avem pictat pe [nt@iul ctitor, Florea Ionescu cu familia.
Interesante sunt apoi costumele lor, care se aseam`n` celor
de s`rb`toare, purtate de p`storii din M`rginimea Sibiului
]i din Banat. Ctitorii sus\in chivotul pe care se observ` v@-
n`torul [ngenunchiat, cu arma la ochi, \intind un cerb ]i
moartea. Printre preo\ii slujitori observ`m mul\i c`lug`ri
care au slujit aici de la sfintele m`n`stiri din apropiere: Co-
zia, Bistri\a ]i Arnota. Se aminte]te de pr. Gheorghe Geor-
gescu, care a fost coleg de ]coal` cu P.F. Iustinian.

{n partea final` a c`r\ii sunt prezentate: {nsemn`ri de pe
c`r\i de cult, Concluzii, Anexe ]i Bibliografie.

Rodul unei munci perseverente, av@nd la baz` o solid`
documentare, lucrarea este un frumos cadou transmis ur-
ma]ilor, la [mplinirea a 50 de ani de via\` ai autorului.

Cartea este o surs` documentar` pentru cei interesa\i de
aceast` zon`, iar cei care-]i hr`nesc fiin\a din via\a Biseri-
cii ]tiu c` „istoria este mi]carea dramatic` spre comuniu-
nea final` a oamenilor cu Dumnezeu”.

prof. Maria-Magdalena Budeanu

*Pr. Nicolae Moga, Biserica  din  Ciunget, Editura
Offset Color, R@mnicu-V@lcea, 2005, 76 p.
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C
otidianul „Monitorul  de  Vâlcea” lan-
sa, la data 23 februarie 2004 (era [ntr-o
zi de luni, special aleas` – ultima zi
de luni din lun`), un supliment cultu-
ral lunar numit „Monitorul  cultural” –

opt pagini, din care patru color, realizat de subsemnatul,
redactor ]i pe domeniul Culturii, nu doar al Politicii.
Aceast` publica\ie nu este o revist`, ci doar un „supli-
ment” care []i propune, pe de o parte, s` relateze, mai pe
larg decât permite un cotidian, asupra celor mai impor-
tante evenimente culturale din luna respectiv`, iar pe de
alt` parte, s` constituie o ramp` de lansare pentru debu-
tan\ii [n literatur`, indiferent de vârst`, având o pagin`
dedicat` poeziei ]i una prozei.

Acest supliment cultural a fost lansat [n cadrul unei [n-
truniri care s-a desf`]urat [n intervalul orar 18.30 20.30,
la Cafeneaua „Boropan”, din centrul Râmnicului, la care
au fost invitate circa 30 de persoane din domeniul cultu-
ral. Al doilea num`r al „Monitorului  cultural” a ap`rut
luni, 29 martie 2004, iar directorul ziarului, Bogdan Horia
Hodoroag`, a propus ca acesta s` fie „lansat” ca ]i primul
num`r. Ideea sa a fost aceea ca [n ziua apari\iei suplimen-
tului nostru cultural, cei mai activi oameni din domeniul
Culturii din Râmnic s` se [ntâlneasc` la acea cafenea pen-
tru a discuta despre supliment, dar ]i despre alte probleme
acute ale Culturii vâlcene.

A]a s-a n`scut o institu\ie cultural` original`, expresie
a societ`\ii civile, constituit` ca un grup informal – un club
de discu\ii, care a coagulat un nucleu de oameni din diver-
se domenii: literatur`, arte plastice ]i vizuale, teatru, [nv`-
\`mânt, pres`, bibliotec`, arhitectur`, arhivistic`, organi-
za\ii neguvernamentale, dar ]i administra\ie public` lo-
cal`. De regul`, se dezbate tema editorialului ap`rut [n
„Monitorul cultural” din acea zi, dar au fost situa\ii [n care
s-au discutat dou` sau chiar trei teme.

Scopul acestor discu\ii libere nu este de a crea un „Tri-
bunal cultural”, care s` dea verdicte asupra valorii crea-
\iilor culturale ]i nici s` ofere certificate de excelen\` [n
„mangement cultural”, ci dore]te ca, prin confruntarea
deschis` a opiniilor, s` rezulte o apreciere asupra unei
realiz`ri culturale, precum ]i s` creeze un curent de opinie,
care s` scoat` din indiferen\` sau din comoditate, pe de o
parte, opinia public` din Râmnicu-Vâlcea, iar pe de alta,
administra\ia public` local`, care, cred eu, nu acord` sufi-
ciente resurse financiare ]i umane Culturii vâlcene.

L
a trecerea a aproape doi ani de la [nfi-
in\area „Cafenelei  culturale”, s-a con-
stituit un nucleu de baz` al acesteia:
Costea Marinoiu, scriitor, pre]edintele
Societ`\ii Culturale „Anton Pann”

Râmnicu-Vâlcea; Marinela Cap]a, ]efa Catedrei de limba
]i literatura român` de la Colegiul Na\ional „Mircea cel
B`trân”, lider al Salonului Literar Vâlcean; Drago] Teo-
dorescu, scriitor, arhivist la Direc\ia Jude\ean` Vâlcea a
Arhivelor Na\ionale, pre]edintele Societ`\ii Tinerilor
Creatori ]i Arti]ti; Gheorghe Dican, pictor, pre]edintele

Filialei Vâlcea a Uniunii Arti]tilor Plastici din România,
muzeograf la Muzeul Jude\ean Vâlcea; Doina Migleczi,
actor ]i regizor, director al Teatrului Municipal „Ariel”
Râmnicu-Vâlcea; Mihai Spori], scriitor, consilier jude-
\ean, pre]edintele Comisiei pentru Rela\ii cu ONG ]i pen-
tru Rela\ii Externe a Consiliului Jude\ean Vâlcea; Tudor
Iosifaru, scriitor, corespondent ROMPRES; Florin Epure,
director executiv al Direc\iei Jude\ene pentru Cultur`,
Culte ]i Patrimoniul Cultural Na\ional; Petre Cichirdan,
sculptor ]i pictor independent, publicist, ]eful Cenaclului
Artelor al Societ`\ii Culturale „Anton Pann”; Doina Ale-
xandrescu, profesor de francez`, director-adjunct la }coa-
la General` (cu clasele I-VIII) nr. 1 „Take Ionescu”; C`t`-
lin Predescu, inspector la Serviciul pentru Cultur`, Sport
]i Tineret al Prim`riei Râmnicului; Gheorghe Stamate,
inspector pentru probleme de cultur` la Consiliul Jude\ean
Vâlcea; Marian P`tra]cu, cercet`tor chimist (pensionar),

vicepre]edinte al Asocia\iei „Pons Vetus” Câineni; Silviu
Popescu, ziarist, director general al s`pt`mânalului „City”;
Valentin Smedescu, ziarist, director editorial al s`pt`mâ-
nalului „City”, redactor-editor al revistei „Casa C`r\ii vâl-
cene” a Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul”; Alexandru
Mircescu, poet, pre]edintele de onoare al Societ`\ii Cul-
turale „Anton Pann”; Nicoli\a Gherghinescu, scriitor, pro-
fesor de francez` la }coala General` nr. 4 Râmnicu-Vâl-
cea. Arti]tii plastici independen\i Gabriel Medvedov ]i Ar-
pad Nagy au f`cut desene [n creion ale unor membri ai Ca-
fenelei, care au fost publicate [n cadrul rubricii „Cronica”
din supliment.

{ncep@nd cu 2006, ziua de [ntrunire lunar` va fi mar\ea,
pentru a permite ]i participarea melomanilor care, lunea,
au abonament la Filarmonic`. Deci, prima [nt@lnire din
2006 va avea loc mar\i, 31 ianuarie, [n acela]i loc (Cafe-
neaua „Boropan”), la ora ]tiut` (18,30).

Mircea Monu

Cafeneaua Cultural\ „Monitorul” -
expresie a societ\]ii civile r=mnicene

Aspect de la [ntrunirea din 29.08.2005, la care s-a
dezb`tut tema „De ce hiberneaz`... Muzeul de Istorie?!”:
Maria Ochescu, inspector ]colar; Petre Cichirdan;
Gheorghe Dumitra]cu; Eugen Deca, directorul Muzeului
Jude\ean Vâlcea; Costea Marionoiu; Ion M`ld`rescu;
Mircea Monu; Alexandru Mircescu; Marian P`tra]cu;
Petre Petria; Marinela Cap]a; Valeria T`nase. 



pag. 60 Casa C[r\ii v`lcene, nr. 6, iulie-decembrie 2005 

Stimate domnule coleg,*

{n primul r@nd, vreau s` v` mul\umesc pentru
scrisoarea trimis`. {mi cer scuze c` nu v-am
r`spuns mai devreme, din cauza programului de
lucru foarte [nc`rcat. {mi permit s` v` mul\u-
mesc, dumneavostr` ]i angaja\ilor, pentru primi-
rea c`lduroas` [n frumoasa d-voastr` bibliotec`.
Sigur c` am putea petrece mult timp [n discu\ii ]i
schimburi de cuno]tin\e, dar aceasta poate alt`
dat`. Reciproc ne cunoa]tem, suntem doar la
[nceput. Ave\i dreptate c` cea mai mare prob-
lem` o s` fie bariera de limb`. Noi, cei din bib-
liotec`, vorbim engleza, iar d-voastr`, evident,
franceza. Trebuie s` g`sim o limb` comun`,
aceasta este primul lucru pe care trebuie s` [l
facem.

V` trimit ]i reviste [n care sunt articole des-
pre vizita noastr` ]i despre biblioteca d-voastr`
]i sunt c@teva articole despre biblioteca noastr`.
Mai ales trebuie s` m` laud c`, [n luna oc-
tombrie, am ob\inut premiul de stat „Biblioteca
anului”, acest premiu fiind acordat de Minis-
terul Culturii al Republicii Cehe, iar [n luna no-
iembrie, primarul ne-a [nm@nat cea mai [nalt`
distinc\ie a ora]ului. V` trimit ]i dou` formulare
ale organiza\iei f`r` c@]tiguri (neparlamentare -
neguvernamentele, n.n.) din jude\ul nostru. Unul
este pentru d-voastr` ]i unul pentru dl. C`t`lin
Predescu, c`ruia i-am promis acest formular.
}tiu c` acest domn s-a ocupat mult de tineri ]i de
sport, la fel s-a ocupat ]i de noi ]i vorbe]te
engleza. 

}i acum a] vrea s` m` [ntorc s` discut`m
despre lucruri pentru care nu am avut destul
timp. Vreau s` v` ofer un mic proiect care
direc\ioneaz` nu numai spre cunoa]terea insti-
tu\iilor noastre, dar ]i spre sistemul bibliotecar
din Republica Ceh` ]i spre a lega noi prietenii.
Este necesar s` ne g@ndim cum putem [nl`tura
bariera de limb`, lucru despre care am scris mai

sus. A\i avea interes s` trimite\i doi angaja\i ai
bibliotecii pentru o s`pt`m@n` de ]edere la noi?
Condi\ia este s` ne putem [n\elege cu ei [n limba
englez`. Nivelul de cuno]tin\` a limbii engleze
nu trebuie s` fie foarte bun, important e s` ne
[n\elegem f`r` translator. Aceasta este [ntreba-
rea principal` la care a]tept r`spuns c@t mai
rapid. Dac` [mi r`spunde\i „da”, v` trimit pre-
ciz`ri, programul etc. Informa\ie pentru d-voas-
tr`: trebuie s` le asigura\i transportul. Cheltuie-
lile pentru cazare ]i mas` le suport`m noi. Dar,
bine[n\eles, totul depinde de r`spunsul pe care [l
trimite\i; de aici se va dezvolta totul. Am fost
bucuroas` c` am putut s` cunosc ora]ul d-voas-
tr` ]i frumoasele [mprejurimi. Mai ales m-au [n-
c@ntat minunatele m`n`stiri, care sunt ca ni]te
perle sem`nate [n [mprejurimile ora]ului d-voas-
tr`. Cu drag [mi reamintesc.

{n momentul de fa\`, muncim intensiv la des-
chiderea unei noi sec\ii [n biblioteca noastr`,
care este finan\at` din fonduri E.U. Aceast`
sec\ie o s` asigure cursuri ]i [ncepem cu cursuri
de recalificare pentru ]omeri. Sec\ia []i [ncepe
activitatea [n ianuarie ]i noi avem [nt@rziere cam
o lun`, a]a c` avem foarte mult de lucru. 

Mul\umesc, d-le coleg, angaja\ilor ]i celor-
lal\i cu care m-am [nt@lnit [n bibliotec`, pentru
minunata primire ]i frumoasele c`r\i pe care mi
le-a\i d`ruit ]i totodat` vreau s` v` urez ca [n
continuare s` ave\i succes [n lucru. V` doresc ca
sf@r]itul anului ]i [nceputul Anului Nou s` v` a-
duc` numai lucruri frumoase ]i pozitive.

A]tept bucuroas` r`spunsul d-voastr`.

Cu  stim`,
Ph.  Dr.  Sarka  Kasparkova,  reditelka

Knihovna  Kromerizska  -  
prispevkova  organizace

*Scrisoarea este adresat` directorului Bibliotecii
Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea, prof. Dumitru Laz`r

Scrisoare de la Kromeriz
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Terminasem de consemnat [ntr-o bi-
bliografie: „Ilie Purcaru: Un mare uitat:
Henri Coand`”, „Ecart”, nr.283, 24 iunie
2005, ]i am [nceput s` r`sfoiesc „Secera
]i ciocanul” din 1967. {n num`rul din 12
iulie, gazetarul V. Firoiu consemneaz` un
interviu cu marele savant care se stabili-
se, [nc` din 1910, [n Fran\a, la data a-
pari\iei ziarului afl@ndu-se ca oaspete de
onoare [n Rom@nia. Cu prilejul vizit`rii
regiunii Arge], savantul []i deruleaz` im-
presiile – pe care le reproducem:

„Revederea C`lim`ne]tilor, a V`ii
Oltului, b`tr@nul meu prieten milenar, m-
a [nduio]at de-a dreptul; copil fiind,
ascultam pove]ti despre Oltul care-]i
aducea apele de sus, din alte locuri .

}i no\iunea, \esut` [n anii de ]coal`
primar`, a d`inuit de c@te ori se pome-
nea de |ara Rom@neasc` ]i de  Olt. Ei,
bine, acum am retr`it, pe viu, toate a-
ceste imagini, pe care via\a m-a l`murit
s` le tr`iesc aievea, s` deslu]esc c`, [ntr-
adev`r, Oltul []i aducea apele de acolo,
de sus, din |ara, care e una ]i mare prin
frumuse\ea ei, prin bog`\ia ei, prin
h`rnicia ]i iscusin\a fiilor ei.

La C`lim`ne]ti m-am [nt@lnit cu aca-
demicianul Leonid Sedov, p`rintele sput-
nicilor, un savant cu prestigiu universal.
Era [nc@ntat de frumuse\ea V`ii Oltului.

Am fost la Cozia. L`ca]ul, admirabil
p`strat, cu o administra\ie bine gospod`-
rit` ]i cu o prestan\` care spune mult nu
numai nou`, ci ]i oric`rui turist de peste
hotare, mi-a readus [n memorie versuri
din „Umbra lui Mircea”, pe care le reci-
tam la serb`ri ]colare, [n pozi\ia de
drep\i. E un monument m`re\ m`n`sti-
rea, iar morm@ntul lui Mircea, p`strat
[ntre zidurile l`ca]ului, te [ndeamn` la meditare ]i
la recuno]tin\` pentru bunii care ]tiu s` p`streze ]i
s` cinsteasc` trecutul nostru, istoria neamului.

R@mnicu-V@lcea, acela]i ora] curat, lini]tit, a-
sem`n`tor multor ora]e din Fran\a, loc bun pentru
citit, mi-a p`strat acelea]i amintiri ale unei copi-
l`rii [n care tat`l meu [mi povestea despre a]ez`ri,
despre oameni, despre faptele lor, acum ]aptezeci
de ani.

Un monument industrial de toat` m`re\ia, im-
presionant chiar [n acel peisaj domol, este Combi-
natul chimic de la Govora, un uria] [ntr-o lume no-

u`. Asemenea edificii fac dovada, f`r` s` mai fie
nevoie de explica\iile amabilului meu  [nso\itor, f`-
r` s` necesite autentific`ri de detaliu, marelui pro-
gres [n care se g`se]te \ara , industria ei nou`, care
nu e apanajul unei singure regiuni, al unei zone.”

Revenit [n \ar` [n 1970, „pe sub arcul de triumf
al operei sale” (Ilie Purcaru), Henri ]i-a vizitat
cavoul familial, unde s-a [nchis definitiv [n 1972,
l`s@ndu-ne, [n interviul reluat mai sus, minunatele
descrieri ]i  g@nduri despre peisajul v@lcean.   

Felix SIMA

HENRI COAND~:
„R@mnicu-V@lcea, loc bun pentru citit”
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{
ntre „Testamentele [n\eleptului” ]i
„C@ntece sup`rate r`u” s-a scurs o via-
\` de om. Din toamna lui 1945, p@n` [n
prim`vara lui 2003, George |`rnea nu a
mai apucat s` fie un Pom b`tr@n. Nici

„nu f`cea prea mult` umbr`”. Ramurile sale
sub\iri s-au fr@nt c@nd s-au atins de cer.

{n drumurile sale de la }irineasa B`benilor
spre R@mnicul, de unde []i c@]tiga p@inea zilnic`
la „Orizont", m-a vizitat de c@teva ori la M`gura
de Mih`e]ti, unde-mi petreceam duminicile,
s`rb`torile, vacan\ele, la umbra bol\ilor de vie
...}i a]eza\i la masa a]ternut` cu un ]tergar ungu-
renesc, ne dep`nam versuri trecute ]i versuri vi-
itoare. Apoi, el se [ndrepta spre Bucure]ti, cu
versurile lui, la publicare, iar eu mi le a]ezam, ca
]i acuma, [ntr-un dulap de lemn. El ]tia s` ]i le
publice imediat. Eu am@nam - ca ]i acuma.

Av@nd [n fa\` o bibliografie poetic` a lui
George T`rnea, cu num`rul de pagini al volume-
lor publicate (sc`z@nd paginile de gard`, paginile
de titluri ]i paginile de cuprins), r`m@ne un nu-
m`r impresionant de pagini de versuri publicate:
2.971, [n volume. Dar, c@te pagini de versuri nu
sunt adunate [n volume? C@te pagini de articole,
reportaje, interviuri au r`mas [ntip`rite [n memo-
ria ziarelor ]i revistelor la care ]i-a consumat
nop\ile ]i zilele de trud`? Vor fi dintre aceia care
[i vor enumera casele pe unde s-a ad`postit,
iubitele, copiii, c`r\ile cu autograf, diplomele,
textele de muzic`, dar mai ales drumurile sale
[ntru c`utarea POEZIEI vor trebui enumerate:
spre Ia]ii Copoului ]i T@rgu-Jiul lui Br@ncu]i,
[ntre Timi]oara cu „Phoenix” ]i „Tosca”
studen\ilor bucure]teni, [ntre Craiova ]i Chi-
]in`u, [ntre Arad ]i Maramure], la fratele
Hru]c`..., multe drumuri a str`b`tut sufletul s`u
pribeag - dalbul de pribeag - larg deschis spre lu-
mea cea f`r` de contur.

Ne-a obi]nuit [ntr-at@ta cu plec`rile
]i sosirile lui, [nc@t nu putem a
crede c` a plecat definitiv.

{l a]tept`m, [n noapte, cu o f`clie de cear` a-
prins` [n st@lpul de brad al por\ii deschise, s`
poat` intra la masa [ntins`, ]i vom citi ]i vom
c@nta „Balada mirelui haiduc” - o capodoper` de
POET t@n`r...

Felix Sima

|~RNEA,
dalbul de pribeag*

*Din ziua de 10 noiembrie 2005, c@nd poetul ar fi [mplinit 60 de ani, Liceul din B`beni
poart` numele „George |`rnea”
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Divergen\ele [ntre istoricii rom@ni, chema\i
s` fundamenteze acea istorie  a adev`rului,
omene]te posibil, ]i s` ne-o ofere apoi,
sunt nenum`rate. Problemele [n care
cercet`torii nu s-au pus de acord ]i ne-au

[mp`r\it ]i pe noi [n tabere sunt nepermis de multe.
Unele dintre ele sunt de c`p`t@i:
• geneza poporului rom@n ]i a limbii rom@ne;
• [ntemeierea statelor feudale rom@ne]ti;
• Unirea [nf`ptuit` de Mihai Viteazul;
• 23 August 1944;
• Revolu\ia din Decembrie 1989 ].a.
Sunt unele controverse legate de am`nunte, care \in

de o precizare a datei sau locului unui anumit eveni-
ment. Exemplific`m aici cu desc`lec`rile intemeietore
]i chiar cu fixarea, de comun acord, a locului b`t`liei de
la POSADA 1330.

Se invoc` ades spiritul ]tiin\ific, metoda de cerc-
etare, autoritatea cercet`torilor, trec@nd [n planul se-
cund revela\ia, acel mod de inspira\ie care poate da
imbold inspira\iei cercet`torului. Credem c` ]i speciali-
zarea epigon` a cercului [nchis, nu poate dep`]i barie-
rele acestuia ]i este nevoie de mult` [ndr`zneal` s`
spargem tipare, prejudec`\i ]i s` accept`m, ca-ntr-un
brain-storming, chiar ipotezele absurde, s` le analiz`m
neconven\ional pentru a deschide por\i de ie]ire din cer-
cul vicios.

{n faliile p`rerilor divergente ale „profesorilor", cul-
tivate sute de ani, se pot cultiva „adev`rurile" propa-
gandistice, [n care puterile vremelnice []i pot inculca le-
gitimarea nefirescului.

O astfel de falie a generat nu demult problema
na\ional` a manualelor alternative de istorie. Cunoa]-
tem propor\ia reac\iei ]i efectele ei nefericite.

Aici, din nou, „profesioni]tii" [n istoire au tendin\a
fireasc` s`-]i apere teritoriul, cu armele, adic` cu argu-
mentele pe care le au la dispozi\ie. Mul\i spun c` tre-
buie s` faci acest lucru ca o obliga\ie. Ne [ntreb`m fa\`
de cine?, dac` despre acela]i lucru ne exprim`m, une-
ori, argumentat, lucruri diametral opuse?

Istoria, ca m`rturie necesar` fiin\`rii – fiin\area ca
obiect de studiu al filosofului existen\ialist Martin
Heidegger (Fiin\` ]i timp) – ar trebui s` se construiasc`
pe o apropiere de fenomene (vezi Husserl), iar structu-
ral s` fie o determinare a temporalit`\ii. Cu alte cuvinte,
mereu, [n fiecare genera\ie, pornim dinspre prezent, ne
reactualiz`m traiectoria, asum@ndu-ne istoria... Asuma-
rea v`zut` ca un proces necesar pentru a fi [n propria-\i
tr`ire ]i nu [n preajma, [n exteriorul care te poate scoate
centrifug de pe o traiectorie, ce nu se ancoreaz` [n cen-
trul vital. Acel s@mbure identitar.

R`spunsul la posibila [ntrebare: de ce trebuie s` nu
uit`m anumite lucruri!, spunem noi, importante din

perspectiva existen\ei noastre ca popor, ni-l ofer` tot
filosoful german Heidegger:

„Viitorul face posibil [n chip ontologic o fiin\are
care este [n a]a fel, [nc@t, [n\eleg@nd exist` putin\a de a
fi”.

Dar [n\elegerea (v. Noica atunci c@nd face distinc\ia
[ntre cunoa]tere ]i [n\elegere!), este o proiectare asupra
propriilor posibilit`\i de a fi, o descifrare a putin\ei de a
fi.

„Ceea ce se afl` la [ndem@n` este descoperit ca
atare [n capacitatea sa de a servi, de a putea fi folo-
sit...."

Prin semnele determinate, lumea [nconjur`toare de-
vine accesibil`, se concretizeaz`, iar posibilitatea asu-
m`rii unei traiectorii, chiar prin negur`, devine posibil`.
Cui anume? Dintr-un spa\iu rom@nesc, cu nenum`rate
posade, [ntr-o \ar` de piatr`, [i poate servi lipsa semnu-
lui identitar al timpului concret, al unor evenimente pil-
duitoare? Pentru demonstra\ia necesar`, c` am putut, c`
am avut puterea biruin\ei ]i c` [n gena noastr` s`l`]-
luie]te puterea de a fi ]i c` acest lucru, mai ales [n mari-
le [ncerc`ri, pe care vremea ni le va pune [n fa\`, este
necesar` marcarea semnelor de aducere aminte, altfel
alternativele risipitoare pot temporiza p@n` la uitare.

Pentru dep`]irea unor st`ri de incertitudine, funda-
mentale devin atitutinea ]i comportamentul nostru, [n
sensul a ceea ce este de f`cut.

Se uit`, azi, un lucru, pe care existen\iali]tii lumii,
[n\elep\ii poporului nostru, l-au clarificat de mult ]i el
este inculcat [n spiritul locului nev`zut, dar lucr`tor.

Nu exist` nici o lume f`r` p`m@nt (...) lumea se [nte-
meiaz` pe p`m@nt, nu se poate desprinde de el. Rapor-
tul [ntre p`m@nt ]i lume, ca modalitate de a fi [mpreun`,
[ntr-o c`utare continu` a armoniei, spune c` p`m@ntul
propune [n mod continuu, iar lumea ex-pune. {n aceast`
cump`nire a for\elor de atrac\ie a lui acas`, a r`d`ci-
nilor, a identit`\ii materne, cu patrie, popor ]i a celor de
cuprindere a noilor orizonturi, st` ecua\ia fiec`rui mo-
ment.

Lu`m act, [n fiecare genera\ie, c` nu putem
fi, structural, constitui\i f`r` mam`, apoi
f`r` apropierea de s@nul ei, dar ]tim c` [m-
plinirea noastr` nu este [ntreag`, f`r` elibe-
rarea, [n lume, aceea a tat`lui, simbol al

l`rgimii „a tot" ]i „a toate".
{n contextul acestei introduceri, trebuie s` remar-

c`m, [n concretul p`m@ntului nostru v@lcean, c` proce-
sele invocate pot fi u]or identificate. Multe lucruri v`
vor fi aduse [n aten\ie prin Buletinul Informativ al Gru-
pului informal: «Rom@nia Gr`dina Maicii Domnului»,
altele prin intermediul interven\iilor anun\ate.

De ce []i asum` V^LCEA
POSADA – 1330,

[n numele rom@nilor?

7
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Intr-o manifestare voluntar`, de circa ]apte ani,
din care ultimii [n formula Cercului Informal
invocat mai sus, am urm`rit manifestarea soci-
et`\ii civile ca prim amplificator al propuneri-
lor p`m@ntului.

V`d [n propunerea p`m@ntului manifestarea spon-
tan` a unor oameni elibera\i pentru o perioad` de o
ching` propagandistic`, dar, desigur, [nc` sub efectul
iner\ial al multor dresaje, intoxic`ri etc. Prin nenum`-
rate manifest`ri [n c@mpul cultural spiritual, s-a depus
imediat dorin\a fiec`ruia de a-]i striga [n gura mare pro-
priul adev`r. O imens` mare [n talaz []i striga adev`rul,
pe care nu avea cine s`-l asculte. Treptat, vocile s-au
mai [mpu\inat, au ap`rut: germenii de polarizare, for-
marea partizanatelor, reintrarea [n matca fundamental`,
dar cu anumite modific`ri de curs. Taberele au readus
c@mpul de dezbatere, de b`taie, [n nenum`rate reviste,
[n presa supra-abundent`, [n simpozioane, mese rotun-
de, [ntr-un exces al l`comiei de cunoa]tere, [n detrimen-
tul unei cuminec`ri [n\eleg`toare (cum ar fi spus Noi-
ca!).

Excesul de comunicare, imposibilitatea ordon`rii,
structur`rii, clas`rii tipului de informa\ii ]i cuno]tin\e, a
avut un efect nedorit, fa\` de a]tept`ri. {n problema u-
nui eveniment important din istoria rom@nilor, [n mo-
mentul atentatului la o anumit` pudoare a rom@nescului –
prin manualele alternative, c@nd propunerea a venit din
alt` parte, sus\inut` ]i material, societatea rom@neasc`,
ca voce a p`m@ntului, a reac\ionat. Vocea societ`\ii v@l-
cene s-a f`cut auzit` imediat. Au ap`rut structuri de tip
ONG sau grupuri informale: Societatea Cultural` „An-
ton Pann" „Cultul eroilor", Asocia\ia „Pons Vetus",
„Dokiana”, Forumul Cultural al R@mnicului, Cercul
de la R@mnic etc. Presa local`, un mod de a prelungi
propunerile p`m@ntului, a devenit ]i este una dintre cele
mai dense ]i dinamice din Rom@nia.

Reac\iile fa\` de zg@nd`rirea unor teme sensibile ale
sufletului rom@nesc – [n special cele privind problemele
identit`\ii sale, [n disput` netran]at` de mult timp, au
fost imediate ]i de mare for\`. Mul\i au etichetat, [ntr-
un registru propagandistic, starea acestora atitudinal`,
ca na\ionalism, neobserv@nd excesele ]i preg`titele
solu\ii [nlocuitoare, [ntr-un teren ce trebuie vidat la co-
mand`.

Demitizarea, ca mod desacralizant, a unui spa\iu
[nc` nesecularizat, recomandat` pentru noi, este o solu-
\ie neluat` [n seam` de cei care vor s`-]i recupereze po-
ve]tile, legendele, uneori invent@ndu-]i istoria.

Banalizarea, pentru kitsch consumist, al pie\ei uni-
versale cu robo\i, hedonismul exacerbat, [n care „banul"
devine suprema for\`, nu puteau fi acceptate, prin dis-
pozi\ie, de un p`m@nt deposedat de prerogative de pro-
pun`tor.

Lumea acestui p`m@nt trebuie s`-]i expun` – cum
recomand` Heidegger – propriile produse, mai [nt@i,
dac` vrea s` conteze, s` fie recunoscut` ca lume [n sine.

Cercul de la R@mnic – „Rom@nia «Gr`dina
Maicii Domnului»" s-a constituit ca reac\ie [mpotriva
schimonosirii burgului Sighi]oarei, cu experimentul
DRACULA-PARC.

Mi]carea [mpotriva manualelor alternative de istorie
a generat, punctual, pentru v@lceni, gustul pentru o no-
u` modalitate de a aborda ISTORIA. Forumul Cultural
al R@mnicului, ivit dintr-o necesitate, a intrat [n rol, pro-
mov@nd nenum`rate manifest`ri de clarificare a istoriei
poporului: conferin\e, simpozioane, editare de c`r\i. 

Episcopia R@mnicului, preocupat` de propria sa is-
torie, dar ]i pentru recuperarea unei perioade de ascun-
dere de peste 50 de ani, din fa\a propagandei unui sis-
tem  ateist, s-a manifestat activ, [n prima linie, pun@nd
la dispozi\ie ]i infrastructura unui Palat Episcopal pen-
tru o mare varietate de manifest`ri cultural-spirituale.

Dacia str`bun` ]i-a resuscitat partizanii [n jurul
Patriarhului de Dr`g`]ani, pr. cercet`tor Dumitru B`-
la]a, duc@nd, prin propunerea sa, la suita de congrese
interna\ionale de Dacologie. Resuscitarea ideilor vechi,
[n hain` nou`, cu argumentare modern`, [n nenum`rate
manifest`ri publice ]i apari\ii editoriale importante, este
un fapt la vedere.

Institu\iile publice v@lcene, sensibile la a]tept`rile
societ`\ii civile, au venit [n [nt@mpinare, [ntr-un parte-
neriat public-privat, confirm@nd recep\ia mesajului ]i
expunerea lui pentru... [nconjur`tor.

Ca o confirmare, prin Hot`r@re, Consiliul
Jude\ean V@lcea []i asum` ISTORIA sa, [n
mod explicit, [n STATUTUL S~U. V@lcea
]i-a asumat ISTORIA, ca un mod firesc
de-a exista. A f`cut-o printr-o hot`r@re ad-

ministrativ`, lu@nd ca adev`r pe cel documentat de
ACADEMIA ROM^N~ ]i vibrat f`r` explica\ii savan-
te de locuitorii s`i.

POSADA 1330 este locul v@lcean din spatele Co-
ziei, [n |ara Lovi]tei, care, de multe ori, [n istorie, ]tiut
sau ne]tiut, s-a sfin\it cu s@ngele omenesc scurs acolo.

V@lcenii au consacrat locul, prin harul Episcopului
Gherasim Cristea, ca semn c`, acolo, ORTODOXIA ]i-a
c@]tigat, prin s@nge, dreptul s`-]i \in` r@nduiala cre]tin-
ortodox`, pe linia dreapt` de la Apostolul Andrei.

V@lcenii ]i-au asumat, deja, la propunerea locuito-
rilor s`i, cu [ncuviin\area lumii lor, s` [ngrijeasc`, [n
numele rom@nilor, o posad` concret`, necontestabil` [n
spiritul ei, u]or amputabil` prin.... divergen\a am`nun-
telor.

V@lcenii nu []i uit` Basarabii [ntemeietori. {n p`-
m@ntul V@lcii, s-au contopit un MIRCEA cel MARE ]i
un MATEI BASARAB.

MIRCEA cel MARE, emblem` pentru R@mnicul lui
cel domnesc, este statornicit la Cozia, la c@teva sute de
metri de muntele Basarab, ce str`juie]te Oltul la Turnu,
]i la doar la c@teva ore de c`l`rit de POSADA – consa-
crat` CINSTIRII tuturor posadelor rom@ne]ti.

POSADA pe care o cinstesc, ca obliga\ie perma-
nent`, v@lcenii - [n numele tuturor rom@nilor - este cu
mult [nainte de 1330, str`juit` de trei castre romane,
construite dup` fatala incursiune r`zboinic` a generalu-
lui Cornelius Fuscus.

7
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Asumarea Posadei este finalitatea unui gest reflex: 
- tratarea oficial`, [n manuale de istorie, foarte suc-

cint` ]i parc` [n voit` surdin`;
- amputarea caracterului de cruciad`, anti-ortodox`,

cu subinierea preponderent` doar a celui de afirmare al
autonomiei statale a |`rii Rom@ne]ti;

- lipsa interesului pentru marcarea evenimentului
(timp asumat) ]i a unui loc de pomenire.

- recuperarea ne[ngr`dit`  a unor repere identitare.

Sunt nenum`rate evenimentele ]i lucruri care pro-
beaz` voin\a ]i ac\iunea asum`rii POSADEI v@lcene,
buletinul informa\ional le va scoate [n eviden\`.

Pentru dezbaterea organizat`, punem [n fa\a dum-
neavoastr` c@teva [ntreb`ri, pentru a ne verifica gestul:

- ac\iunea v@lcenilor, de a-]i asuma istoria [n acest
mod, este corect`?

- este necesar` marcarea unui loc, [n \ar`, pentru
semnul de aducere aminte a POSADEI 1330?

- [n situa\ii de divergen\`, ACADEMIA ROM^N~,
ca for al  {N|ELEP|ILOR, poate fi arbitrul?;

- s`rb`torirea spiritului Posadei este un lucru de sus-
\inut? Este benefic` pentru noile forme de educa\ie?

- poate deveni Posada un brend rom@nesc, [nregis-
trat ca proiect cu vizibilitate european`?

- poate fi luat` [n discu\ie propunerea Acad. Andrei
Pandrea, ca POSADA v@lcean` s` capete statut de mu-
zeu [n aer liber, cu valorificare [ntr-un proiect de dez-
voltare local`?

Respect`m punctele de vedere, [n toat` diversitatea
lor, ]i salut`m orice r`spuns c@]tigat pentru ceea ce sun-
tem, prin ceea ce am fost, ca s` continu`m s` fim.

Dr. ing. Mihai SPORI}
Liderul Grupului „Rom@nia  «Gr`dina  Maicii

Domnului»”
Imagini de la festivitatea organizat` [n 12 noiembrie

2005, la Pripoare-Peri]ani (|ara Lovi]tei)

La sf@r]it de an 2005, semnal`m a-
pari\ia Monografiei  comuneni  Cop`-
ceni, lucrare realizat` de profesorii Ele-
na  ]i Gheorghe  B[gioi, din localitate.

{n format A4, de 100 de file, tip`ri-
t` deocamdat` [n serie limitat`, lucra-
rea constituie primul pas decisiv [n
realizarea unei prezent`ri c@t mai cu-
prinz`toare a comunei. 

{n afara Introducerii ([n care au-
torii []i fac o datorie de onoare din a
prezenta contribu\ile [nainta]ilor ]i a-
firm` cu modestie c` „nu a fost cerce-
tat totul”), avem la dispozi\ie capito-
lele: Cadrul geografic, Evolu\ia isto-
ric` de la [nceputuri p@n` la 1944,
Comuna Cop`ceni [n anii socialismu-
lui, Dezvoltarea social` ]i cultural`
dup` 1945, Etnografie ]i folclor, A-
nexe, Bibliografie.

Una dintre cele mai importante in-
forma\ii din volum este cea referitoare
la prima atestare documentar`: „Cea
mai veche hot`rnicie a unui sat al co-
munei Cop`ceni apare [n secolul al
XV-lea, a]a cum reiese din documentul
descoperit de domnul profesor Matei
Dumitru, [n care se arat` c` Mihnea
Voievod [i d` lui Radu Suba]u ]i fecio-
rilor lui «Ca s` fie mo]ie la Ulmetu
din partea Ve\elenii [ns` hotarul s` se
]tie din d@lma Meghii din Balacuri, ]i
d` acolo p` piscu Corbului, p` valea
V`tah(u)lui ]i de acolo trece peste Va-
du ]i merge prin Carpenu]i d` acolo
merge p` valea Sorbetelui...” (p. 27).

}i-au g`sit loc, [n lucrare, referiri
la tradi\ii, datini ]i obiceiuri, etimolo-
gie, institu\ii culturale, sociale ]i eco-
nomice, monumente istorice, un loc

important fiind rezervat ]i eroilor
localit`\ii, uci]i [n cele dou` r`zboaie
mondiale. De asemenea, inclusiv prin
ilustra\ii (color), este prezentat` evolu-
\ia arhitecturii construc\iilor din zon`.

Ar fi excelent dac` fiecare comun`
v@lcean` ar avea c@te o astfel de mo-
nografie, o carte de vizit` care s` arate
lumii de unde vine ]i [ncotro se [n-
dreapt`. Dac` astfel de lucr`ri ar mai fi
]i postate [n re\eaua Internet, am scoa-
te din „rural” un tezaur inestimabil:
identitatea noastr` na\ional`.

Un exemplar al Monografiei - edi-
tat` de autori pe cheltuial` proprie -
poate fi consultat la Sala de Lectur` a
Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul”
V@lcea, c`reia prof. Gheorghe B[gioi i
l-a donat.

Valentin SMEDESCU

Monografie a comunei Cop`ceni-V@lcea
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Coasta Benghii este un loc situat la o altitudine de
1956 m., pe culmea Mun\ilor Latori\a, [ntre Ob@r]ia La-
tori\ei ]i P@r@ul Benghii. Ea se [nf`\i]eaz` ca o ]a larg`, ce
leag` v@rfurile Bora (2055 m.) ]i Miru (1975 m.).

Acest toponim compus: coasta - apa - benghii, adic` a
„dracului”, pentru c` lingvi]tii no]tri presupun c` benga
[nseamn` „diavol”, „ drac”1 ]i era folosit numai la [njur`-
turi. De fapt, explica\ia ar fi c` aceasta - coasta - era greu
de urcat sau de cobor@t, aveau loc, adesea, accidente2. {n
expresiile localnicilor ]i ale celor din [mprejurimi se pot
auzi, ]i ast`zi, forme: „Du-te la benga!” sau „Lua-te-ar
benga!”. Documentele geografice atest` existen\a unei
biserici [n punctul „Coasta Benghii” ]i anume harta aus-
triac` de la anul 1791.

Aceast` lucrare, realizat` sub conducerea colonelului
Specht, men\ioneaz` pe harta [ntocmit` de el o biseric` ]i
]ase case denumite „Monastir”, [n locul numit „Koasta
Bengy”. Desigur, termenul de „Monastir” nu trebuie s`-l
lu`m [n [n\elesul de m`n`stire, a]ez`m@nt monahal. Iar
cele ]ase case nu trebuie s` le identific`m  cu ]ase chilii,
locuin\ele c`lug`rilor, ci mai degrab` cu ]ase st@ni. Este
ceea ce vor confirma cercet`rile f`cute mai t@rziu ]i
anume: „la sf@r]itul secolului al XIX-lea, se [nregistra [n-
s` existen\a unei vechi biserici pe muntele Coasta Ben-
g`i”. {n anul 1912, erau aici mai multe st@ni la un loc,
pentru care se f`cuse o biseric` de lemn. P@n` [n a doua
jum`tate a secolului al XIX-lea se cununau acolo p`storii
]i b`ci\ele, „care se luau din nedee”.3

Situa\ia g`sit` [n anul 1912 confirm` faptul c`, timp de
peste un secol ]i ceva, a existat aici o biseric`.

Biserica s-a distrus [n timp, pentru c` a fost construit`
din lemn. Intemperiile vremii, ploile, z`pada, umiditatea i-au
scurtat existen\a. P`storii i-au p`strat amintirea locului p@-
n` ast`zi, [nc@t mul\i locuitori din Voineasa, Ciunget ]i
Malaia cunosc locul unde a fost c@ndva Biserica.

Ion Conea afirma ]i el, [n 1493, cele men\ionate de
Harta austriac` din 1791, [n leg`tur` cu existen\a acestei
biserici [n plin` inima mun\ilor, spn@nd: „{n ea - [\i vor
spune ]i ast`zi b`tr@nii din satele de pe Lotru, de sub
mun\ii Olteniei, cei din satele m`rginene ale Sibiului - se
cununau, p@n` mai acum c@teva zeci de ani, p`storii ]i
b`ci\ele care se luau din nedeie... pentru c` p@n` deunezi
nedeile umpleau mun\ii mai de seam` din aceast` regiune,
[ncep@nd cu S@nz@ienile (24 iunie), data serb`rii urcatu-
lui turmelor la munte ]i sf@r]ind cu Sf@nta Maria Mic`,
data extrem` a cobor@tului din mun\i. C@te nu mi-a
povestit, despre aceast` fost` biseric` din Coasta Benghii,
b`tr@nul Ion Grigorescu din Benge]ti, care a dus cu el [n
morm@nt at@tea amintiri, at@tea [magini din via\a de
munte, p`storeasc`, mai ales”.4

{n str@ns` leg`tur` cu cele afirmate mai sus de c`tre Ion
Conea, [n satul Ciunget mai este vie ]i ast`zi [n memoria
celor mai v@rstnici, o [nt@mplare petrecut` [ntr-o var`, la
T@rgul de pe v@rful Nedeiului (munte [n apropierea satului -
n.a.), c@nd s-a-nfiripat o dragoste puternic` ]i curat`
[ntre un cioban m@ndru ]i viteaz ]i o fat` de boier, despre
a c`rei frumuse\e se dusese vestea p@n` departe.” Cu
toat` [mpotrivirea boierului, care nu voia ca fata lui s` se
c`s`toreasc` cu un simplu cioban, aceasta s-a l`sat r`pit`
de alesul inimii ei. „Cei doi tineri dornici de fericire au
fugit cu g@ndul de a se c`s`tori. Dar boierul cel r`u a
trimis pe urmele fugarilor o ceat` de fl`c`i ]i b`rba\i
[narma\i, care i-au atacat [n timp ce se [ndreptau spre
Biserica din Coasta Benghi”5

O alt` m`rturie care atest` existen\a acestei biserici es-
te ]i harta colonelului Carol Begenau, care, pe l@ng` re-
\eaua de drumuri pastorale care str`bat Lovi]tea, consem-
neaz` existen\a de biserici [n satele de pe Lotru: Brezoi,
Malaia ]i Voineasa. Pe l@ng` aceste men\iuni, lucrarea sa
atest` existen\a Bisericii din Coasta Benghii, care, desigur,
era folosit` doar pe timpul verii pentru cununii ]i botezuri.
}i ast`zi se mai vede prestolul (locul unde a fost Sf@nta
Mas` [n Sf@ntul Altar) acestei biserici, identific@ndu-se, [n
acest fel, destul de u]or, locul unde ea a fost.

Gheorghe Bambu din Ciunget [mi m`rturisea c`, la
Coasta Benghii, ar fi existat un diavol („benga”) ]i c`
acesta este, de fapt, numele dat de \igani diavolului. {n
acest loc „necurat”, s-a ridicat, cu mult` vreme [n urm`, o
biseric`, n`ruit` apoi de vreme, fapt ce este [n concordan\`
cu atest`rile documetare.

Pr. Nicolae MOGA

1 Iorgu Iordan, Onomastica rom@neasc`, Editura Academiei,
1963
2 Costea Marinoiu, Toponimia |`rii Lovi]tei, Editura Vestala,
2001
3 Luis Roman, Localit`\ile ]i popula\ia |`rii Rom@ne]ti [n lumi-
na lucr`rii cartografice manuscrise din 1790-1791, [n Revista
Arhivelor, Anul XLVII (1970), nr. I, vol. XXXII, p. 66-67
4 Ion Conea, Plaiuri Carpatice, Editura Sport-Turism, Bucu-
re]ti, 1984, p. 26
5 Nicolae Ciurea-Genune, Lovi]te, mirific plai, R@mnicu-V@lcea,
1971, p. 27: M`rginenii Sibiului, Editura }tiin\ific` ]i Enciclo-
pedic`, Bucure]ti, 1981, p. 224

Biserica
din Coasta Benghii
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2006  –  „ANUL DECEBAL” „Poporul  rom@n  este  prototipul  umanit`\ii  [n  lume”

(Vintil` Horia)

{n anul 106, romanii lui Traian cucereau Dacia lui
Decebal. – str`vechea Dacie – pun@nd cap`t uneia  din cele
mai vechi ]i avansate civiliza\ii universale ]i unui popor mul-
timilenar. 

}i, totu]i, dacii nu au disp`rut, ci au supravie\uit prin
duhul insuflat de Zamolxis. For\a nemuririi dacilor e [n spirit,
[n sufletul transmis urma]ilor – poporului rom@n: "axa fiin\ei
rom@ne]ti a dacilor o g`sim la Mihai Eminescu",  afirm` Dan
Zamfirescu.

Dacii au supravie\uit lu@nd limba romanilor ]i, prin
Sf@ntul Andrei, au primit cre]tinismul, care avea s` distrug`
Imperiul Roman.

Cre]tinismul a fost imediat [mbr`\i]at de geto-daci, pentru
c` ]i-au reg`sit sufletul pe cale  de [nstr`inare, pentru c` punea
accent pe existen\a sufletului, pe via\a ve]nic` a acestuia.

{n 2006, se [mplinesc 1900 de ani de la dramatica victorie
a Romei asupra Sarmizegethuzei, de la tragica moarte a lui
Decebal.

S-a pus problema s`rb`toririi, [n 2006, a "ANULUI TRA-
IAN" – [nving`torul – sau a "ANULUI DECEBAL" – victima. 

Pentru noi, va r`m@ne "ANUL DECEBAL",  pentru c` nu
se poate omagia un "p`g@n" care a ucis un cre]tin (se ]tie c`
Decebal, [nvins, pentru a nu fi prins viu de Traian, ]i-a pus
cap`t zilelor, iar cre]tinismul a fost [mp`rt`]it, de daci, prin
Sf@ntul Apostol Andrei – [nt@iul chemat al lui Iisus Hristos – ,
care a venit pe t`r@mul dacic, [n Scitia Minor (Dobrogea de
azi), dup` jum`tatea secolului I p. Hr., a]adar, [nainte de r`z-
boaiele daco-romane (101-102 ]i 105-106).

{n memoria lui Decebal ]i a [nainta]ilor s`i, a geto-dacilor
]i a tracilor, vom releva ceea ce a [nsemnat civiliza\ia traco-
dacic` [nainte de cucerirea Daciei, referindu-ne la poemul lui
Martin Opitz – Zlatna  sau  despre  lini]tea  sufletului (ap`rut
la Strasbourg, [n 1624),  "r`s`dit" de Mihai Gavril, sub titlul
"Zlatna  sau  despre  cump`na  dorului" (1997).

Elemente de cultur` ]i civiliza\ie  [n poemul Zlatna    sau
despre  lini]tea  sufletului ("Zlatna oder der Ruhe des Gemü-
tes", Strasbourg, 1623), de Martin Opitz1

Cu toat` dragostea pentru rom@ni, ce str`bate poemul lui
Martin Opitz, datorit` locului ]i [mprejur`rilor [n care a fost
tip`rit, el a fost t@rziu cunoscut la noi.

Prima traducere [n limba rom@n`  – din p`cate, nu [n vo-
lum – avea s` fie publicat` abia [n 1888, [n "Tribuna" de la
Sibiu, de c`tre t@n`rul, pe atunci, poet George Co]buc.

O alt` traducere a acestui "certificat  poetic al sufletului
nostru latin”2 nu a mai [ncercat nimeni ]i nici vreun studiu
nu i-a fost dedicat p@n` la poetul Mihai Gavril, care, cap-
tivat de str`lucirea poemului, l-a readus printre rom@ni
[ntr-o form` original`, comentat` ]i adnotat`, repro-
duc@nd  ]i numeroasele note ale lui Martin Opitz, pe care
le completeaz`, din abunden\`, cu [nsemn`rile sale eru-
dite. Mihai Gavril nu face o traducere propriu-zis`, ci
"r`s`de]te" poemul "[n  rom@ne]te", d@ndu-i un nou titlu –
dup` cum observa Vasile Netea – pe linia dintre Co]buc
(ne g@ndim la poezia "Glasul  neamului") ]i Blaga (facem
trimitere la  volumul "La  cump`na  dorului"). "P`str@nd
[ntreaga  bog`\ie  de  idei  ]i  sentimente  a  fondului,  forma  sa
armonioas`,  calda  iubire  a  poetului  german  pentru  poporul
rom@n,  admira\ia  pentru  multiplele  talente  ale  acestuia  ]i
pentru  luptele  seculare  purtate  pentru  ap`rarea  fiin\ei  sale
etnice,  a  limbii  ]i  artei  sale  populare,  r`s`ditorul  izbute]te  s`
dea  poemului,  [ntr-oo  limb`  cu  caden\e  ardelene,  asem`n`-

toare  baladelor,  o  nou`  transpunere  artistic`,  o  nou`  muzi-
calitate,  el  devenind  astfel  o  crea\ie  contemporan`" 3

Martin Opitz, "cel  mai  de  seam`  poet  al  veacului  (al
XVII-lea, n.n.)", ]i, mai ales, "p`rintele  poeticii  germane
moderne" 4, s-a n`scut la 23 decembrie 1597, [n Bunzlau
(Silezia). }coala o [ncepe la Wroclaw, continu` la Beu-
then, unde se remarc` prin st`p@nirea limbii latine ]i prin
vastitatea cuno]tin\elor, apoi la Frankfurt pe Oder, unde
[]i tip`re]te primele versuri (ode ]i sonete), apoi studiaz`
la Universitatea din Heidelberg. 

R`zboiul de treizeci de ani (izbucnit [n 1618) [l oblig`,
[n 1620, s` se refugieze [n |`rile de Jos, apoi [n Iutlanda.
{n Olanda, se [mprietene]te cu Daniel Heinsius, poet ]i
poetician, discipol al lui Giulio Cesare Scaligero, care va
exercita asupra lui o fericit` influen\` ]i c`ruia [i va tra-
duce dou` scrieri.

Din prim`vara lui 1622, p@n` [n anul urm`tor, tr`ie]te
la noi, [n Transilvania, fiind profesor de filosofie ]i estet-
ic` la Colegiul Superior Reformat din Alba-Iulia, [nte-
meiat de principele Bethlen Gábor, colegiu [n care mai
predau, [n aceea]i perioad`, [ntre al\ii: filosoful ]i peda-
gogul Johannes Heinrich Alstedt de la Universitatea din
Hernborn, lingvistul ]i filosoful Ludwig Piscator de la
Universitatea din Heidelberg, naturalistul H. Bisterfeld.

{n 1623, Opitz se [napoiaz` [n Germania, dar nu pen-
tru c` nu i-ar fi pl`cut s` tr`iasc` [n Ardeal5, cum acuza,
tenden\ios, ungurul Makkai Làszló [n "Istoria  Transilva-
niei",  ci fiindc`, probabil, nu se mai [n\elegea cu Bethlen
]i, mai ales, fiindc` [l chema ducele de Liegnitz, spre a ]i-l
face consilier.

Destinul umanistului fiind, se vede, instabilitatea, pri-
begia continu`, nu r`m@ne nici la curtea ducal` mult`
vreme ]i, [ncununat, [n 1625, la Viena, cu lauri de [mp`-
ratul Ferdinand II, iat`-l, un an mai t@rziu, secretar al
burgravului Karl Hannibal I de Dohna ]i, [n cur@nd,
pre]edintele camerei imperiale din Wroklaw. {n 1627, e
[nnobilat sub numele Martin Opitz von Boberfeld. Scrii-
torul ]i istoricul nu [nceteaz` a c`l`tori ]i a-]i schimba
patronii. {n 1630, la Paris, cunoa]te pe Hugo Grotius, din
care va traduce. Activeaz` [n serviciul diplomatic al
ducilor de Liegnitz ]i Brieg, al regelui Suediei, al regelui
Poloniei, Vladislav IV, cel din urm` numindu-l, [n 1636,
istoriograf al cur\ii din Gdansk.

1 "Poem r`s`dit [n rom@ne]te de Mihai Gavril dup` Martini Opitii
(1597-1639)", sub denumirea de "Zlatna  sau  despre  Cump`na  Dorului",
transcriptum integral, Edi\ie  princeps-faximile, Addenda, Analecte,
Comentarii. Argumentum: Vasile Netea, Preliminarii: Dumitru Micu,
Postum`: Viorel Cosma, Editura Eminescu, Bucure]ti, 1997, 204 p.

2 Elie (Ilie) D`ianu, [n "Timpul", VII, 23 ianuarie 1944.
3 Vasile Netea, Argumentum,  [n vol. "Martin Opitz,  Zlatna  sau  despre

Cump`na  Dorului",  poem r`s`dit  [n  rom@ne]te de  Mihai Gavril, Editura
Eminescu, Bucure]ti, 1977, p. 7.

4 Mihai Isb`]escu, Istoria  literaturii  germane,  Editura }tiin\ific`,
Bucure]ti, 1968, p. 131.

5 Dovada cea mai bun` este cartea Zlatna, un imn de recuno]tin\`, des-
tinat istoriei, sufletului, personalit`\ii ]i slavei rom@nilor.

7

Martin Opitz, Zlatna  sau  despre  lini]tea  sufletului, „certificat poetic al sufletului nostru...”



pag. 68 Casa C[r\ii v`lcene, nr. 6, iulie-decembrie 2005 
Acolo, [l g`se]te ciuma. Va fi incinerat ]i [mpreun` cu

el, din nefericire pentru neamul rom@nesc, se va preface
[n scrum ]i opera sa istoric` Dacia  Antiqua  sive  Comentarii
Rerum  Daciarum,  studiu de sintez` despre trecutul nostru
cel mai [ndep`rtat, la care istoricul, poetul ]i umoristul
Martin Opitz a lucrat peste zece ani. Lucrarea ar fi ajuns,
dac` ar fi fost terminat` ]i publicat`, cel mai documentat
]i important studiu [nchinat, p@n` atunci, de un str`in,
str`vechimii poporului geto-dac.

Mereu pe drumuri ]i lipsindu-i constant o baz` mate-
rial` care s`-i asigure posibilitatea muncii intelectuale
continue, Martin Opitz, a g`sit, totu]i, timp pentru a scrie
]i traduce opere ce aveau s` devin` pietre de temelie ale
literaturii moderne din \ara sa6. Debuteaz` editorial [n
1617, cu un manifest [n favoarea limbii na\ionale (Aristarc
sau  Despre  dispre\ul  limbii  germane). {n 1618, public`
volumul Ode  ]i  sonete.  Volumul Poeme  germane, din 1631,
va fi alc`tuit dintr-o serie de opere [n care include, [n tra-
ducere german`, ]i numitul manifest Aristarc  (ini\ial, a
fost publicat [n latin`), cuprinz@nd ]i traducerile a dou`
imnuri de Daniel Heinsius, editate ]i separat, [n 1831. {n
1624, vede lumina  tratatul s`u de poetic`, [ntemeiat pe
poetica aceluia]i Heinsius, autor ]i al unui volum de
poezii – Poeme  olandeze  (1616), c`ruia Opitz [i va [mpru-
muta titlul, adaptat (Poeme  germane).

Alte scrieri originale sunt: Laud`  vie\ii  c@mpene]ti
(1923) ]i C@ntece  de  speran\`  [n  mijlocul  adversit`\ilor
r`zboiului  (1633), poem didactic, ]i Pastoral`  despre  nimfa
Hercinia  (1630). Cu aceast` oper` ]i, totodat`, sub
impactul versiunii germane date, [n 1629, de Opitz Arca-
diei  lui Philip Sidney, [ncepe,  [n  literatura  german`, roma-
nul pastoral. Prin t`lm`cirea unui roman de John Bark-
lay, Argenis,  silezianul stimuleaz`  apari\ia romanului po-
litico-istoric german.

Unor traduceri realizate de Martin Opitz datoreaz` li-
teratura german` ]i apari\ia, [n cuprinsul ei, a dramei. E
vorba de transpunerea [n german`, [n 1625, a Troienelor
lui Seneca ]i, [n 1636, a Antigonei  lui Sofocle. Prin aceste
transpuneri, au  fost  a]ezate  bazele dramei germane  laice
vorbite.

Tot Opitz  a  deschis  calea  operei germane, [n muzic`:
prin prelucrarea libretului Dafne  de Ottario Rinuccini
(1627) ]i prin tragedia original` Judith.  Traduc`tor  ]i  al
unei  c`r\i  cu  caracter  etico-rreligios  (Despre  adev`rul  reli-
giei  cre]tine), de Hugo Grotius, fecundul  scriitor  german  a
propagat,  ]i pe aceast` cale, ca ]i prin lungile sale poeme
didactice, o crea\ie religioas` nedogmatic`, tolerant`, su-
praconfesional` ]i o moral` stoic`. Barochismul s`u ema-
n` din Umanism ]i din filosofia Rena]terii.

Martin Opitz, fondatorul "primei  ]coli  sileziene", des-
chiz`torul epocii  barocului,  "personalitate  extraordinar  de
activ`" 7, poet, traduc`tor, poetician, istoric, intelectual de
larg orizont, cu  o solid` preg`tire istoric` ]i lingvistic` ]i,
[n acela]i timp, "organizator  literar  de  mare  anvergur`",  a
provocat, at@t prin volumul s`u de Poeme  germane,  c@t ]i
prin demersurile de "legislator" al artei versificate, res-
tructurarea  prozodiei  germane.  El a trasat linia evolutiv` a
[ntregii poezii germane, impulsionat de idealurile str`lu-
cirii artistice.

Scurta ]i fr`m@ntata lui existen\`, risipit` pe suprafa-
\` unei jum`t`\i de continent, de la Neckar la Marea Nor-
dului, de la Alba-Iulia la Gdansk, a concentrat o cantitate
de munc` ce ar fi suficient` pentru umplerea mai multor

vie\i ]i din care au rezultat pentru cultura german` reali-
z`ri capitale8, realiz`ri de pe urma c`rora a beneficiat [n-
treaga cultur` european`.

Una din operele lui Martin Opitz a devenit, [n sensul
cel mai propriu, material, al cuv@ntului, un bun ]i al cul-
turii noastre. Scriind Zlatna, inovatorul poeziei germane a
oferit un dar de cel mai mare pre\ ]i na\iunii rom@ne.

Martin Opitz – apreciaz` cu deplin temei Arnold
Armbruster – "a  creat  una  din  cele  mai  frumoase  icoane
medievale  ale  spiritului  ]i  sufletului  rom@nesc" 9. O icoan` –
"icoana  lui  dintotdeauna" care, dup`  opinia lui Vasile Ne-
tea – "avea  s`  lumineze  ]i  mai  mult  prin  apari\ia,  [n  acela]i
secol  (al XVII-lea, n.n.), a  marilor  monumente  de  limb`  ro-
m@neasc`:  Cartea  de  [nv`\`tur`  a  lui  Varlaam  (1643), Noul
Testament  de  la  Alba-IIulia  (1648), Psaltirea  lui  Dosoftei
(1673), Biblia  de  la  Bucure]ti  (1688),  care  aveau  s`  antici-
peze  [naltele  zboruri  ale  scriitorilor  de  mai  t@rziu:  Mihai  E-
minescu,  Mihai  Sadoveanu,  Liviu  Rebreanu,  Tudor  Arghezi,
Lucian  Blaga  ].a." 10.

Mul\i str`ini, trec`tori sau care au poposit [n \ara
noastr` pentru o perioad` mai lung` sau mai scurt`, au
consacrat \inuturilor ei pagini de neuitat. Martin Opitz i-a
[ntrecut pe to\i, [ns`, [n aceast` privin\`. Cu toate c` acest
poem ap`ruse [n 1624, la Strasbourg, inclus fiind [n Teuts-
che  poemata  (Poeme  germane) 11, numele lui Opitz a fost
men\ionat la noi, pentru prima dat`, de Mihail Kog`l-
niceanu [n Introduc\ia  la Arhiva  Rom@neasc` " (1841)12,
dar, probabil, poemul Zlatna  fusese cunoscut ]i de Ion Bu-
dai-Deleanu, [nainte de a scrie |iganiada, poem care a-
bund` [n note ca ]i poemul lui Opitz.

Martin Opitz a ajuns a fi considerat, pe bun` drepta-
te, "cel  mai  de  seam`  poet  al  veacului" (XVII, n.n.), "p`rin-
tele  poeticii  germane  moderne" 13 ]i, prin poemul Zlatna,  o-
cupa un loc "meritat ]i  [n  istoria  literaturii  rom@ne" 14.

Un ziarist ardelean, fost director al "Tribunei"    slavi-
ciene, Elie Deleanu, numea, peste mai bine de un secol,
poemul invocat de Kog`lniceanu la 1841, "un  certificat
poetic  al  sufletului  nostru  latin" 15.

7
6Dumitru Micu, Preliminarii la vol. Martin Opitz,  Op.  cit., p. 13,

13 ]i urm`toarele.
7
Fritz Martini, Istoria  literaturii  germane,  {n rom@ne]te, de Eugen

Filotti ]i Adriana Hass, Bucure]ti, Editura Univers, 1972, p. 124.
8
Dumitru Micu, Lucr. cit., p. 13 ]i urm`toarele.

9Ibidem, p. 14.
10Vasile Netea, Argumentum, [n Op. cit., p. 8.
11
Volum ce avea s` devin` <<un model>> pentru poe\ii germani din

epoca barocului: o <<baz`>> a <<dezvolt`rii viitoare>>, cum subliniaz`
Fritz Martini [n Istoria  literaturii  germane,  p. 124.

12
"Au trecut mai mult de dou` sutimi de ani, de c@nd Opitz,  [n  versurile

sale,  vechi  de  form`,  dar  nou`  de  idei,  c@nt`  numele  rom@nilor", scria
Kog`lniceanu, cit@nd, spre exemplificare, din Zlatna oder von de Ruhe
des Gemüthes, secven\e privitoare la vechimea ]i frumuse\ea limbii
rom@ne, la datinile rom@ne]ti ]i la [nf`\i]area fizic` a celor mai vechi
locuitori ai t`r@murilor sc`ldate de valurile Ampoiului (Vezi V. Netea, loc.
cit. p. 9-10).

13Mihai Isb`]escu, Op. cit., p. 131.
14
Vasile Netea, loc. cit., p. 8.

15
Poetul  Martin  Opitz  ]i  rom@nii  dup`  poemul  s`u  "Zlatna",  [n

"Timpul", VII, 23 ianuarie 1944, citat din Dumitru Micu, Preliminarii, [n
Martin Opitz, Op. cit, p. 10



Poemul lui Martin Opitz, Zlatna  sau    despre  lini]tea
sufletului    (varianata lui Mihai Gavril: Zlatna  sau  despre
Cump`na  Dorului) celebreaz` un cr@mpei de p`m@nt ro-
m@nesc (]i, prin extensie, [ntregul t`r@m daco-roman).
"Niciunde,  nici  m`car  [n  cuprinsul  literaturii  rom@ne  nu  e-
xist`  un  elogiu  al  vreunui  col\  de  Rom@nie  mai  vibrant  dec@t
cel  cu  care  debuteaz`  poemul  Zlatna" 16.

{n`l\@nd, "de  dor,  [n  voie",  "Un  imn  de  bucurie" [n cin-
stea meleagurilor pe care urmeaz` s` le c@nte17 poetului
nostru, Martin Opitz, "Afar`  din  cetate  sub  codrii  frem`-
t@nd  /  Printre  livezi  [n  floare/  Unde  r`sufl`  cerul  de  peste
mun\i  cu  pace  /  {n  cump`tata  tihn`...  ", [i place "s`  petrea-
c`", ]i "se  [nfioar`  ]i  c@nt`"  \inutul Zlatnei18.

Aminte]te faptul  "c` primele monede de aur din Europa
au fost b`tute de etrusci, contingente cu ale dacilor". Afir-
ma\ia o sus\ine pe existen\a  "monedelor dacice (aurii) pur-
t`toare ale inscrip\iilor SARMIS  BAZIL ]i ARAMIS BAZIL,
iar pe rever, poarta unei cet`\i sau un scut ]i o lance".
Citeaz` pe englezul John Paget cu referire la monedele din
Dacia: "Sunt informa\ii precise c`, [n anul 1545 ([n vremea
lui Martinuzzi ]i despotului maghiar Zápolya;  nota lui Mihai
Gavril), a fost descoperit` o enorm` cantitate de monede de
aur dacice printre care ]i unele ce purtau numele lui LISI-
MACOS (361-291) (generalul macedonean [nfr@nt de geto-
dacii condu]i de DROMICHETE, n.M.G.) altele aveau ins-
crip\ia COSON, ora]ul trac [n care au fost b`tute." {n conti-
nuare, medicul ]i istoriograful John Poget m`rturise]te: "Din
anticile monede, foarte r`sp@ndite [n Transilvania, unde sunt
folosite [n confec\ionarea unor giuvaere, feluritelor bijuterii,
sigilii, am primit ]i eu c@teva. Mari cantit`\i [ns` au fost  to-
pite de evrei ]i nenum`rate au fost trecute peste frontier`, pe
furi], bine ascunse [n miez de p@ine".

Adres@ndu-se lui Lisabon19, printr-o exclama\ie reto-
ric` [l omagiaz` la superlativ: "O.  Lisabon,  iubite,  pe  unde
am  fost  umblat  20,  /  |inut  ca  Zlatna21voastr`    s`  v`d  nu  mi-aa
fost  dat /Petrec  acolo  zile  ]i  darnice  ]i  bl@nde  /  Ca  oamenii

de  care  nu  m`  mai  pot  desprinde.  /  Mai  buni  nu  sunt  [n  stare
s`  cred  c`  s-aar  afla  /  {n  lume  pretutindeni  pe  unde-aa]  mai
umbla  !  /    Chiar  numele-ii  de  Zlatna  ]i-nn  limba  sorb`  spus  /
Nume]te  lucruri  scumpe  ]i  sun`  drept  r`spuns  /    {ndem@n`rii
voastre  de  aurari  vesti\i  /  Precum  ]i-nn  alte  arte  de  nimeni
birui\i  !" (p. 26, 27).

Poetul este [ndr`gostit at@t de \inutul Zlatnei, c@t ]i de
locuitorii s`i, c`rora le [nchin`, prin [ntregul poem, un
veritabil laudatio.

Din notele „r`s`ditorului", afl`m c` „istoriograful
maghiar  Melich  afirm`  revendicativ  c`  ung.  ZLATNA  este
nemijlocit  de  la  slavi  ]i  numele  rom@nesc  poate  fi  de  origine
ungureasc`" – „preten\ioas`  silin\`  dual`  pentru  a  ne  putea
dezmo]teni  de  acest  nume  topic,  unul  din  cele  mai  importante
din  punct  de  vedere  istoric  rom@nesc" (N. Dr`ganu) {n-
t`re]te c` „topicul  ZLATNA  nu  este  maghiar  ]i  nici  slav"22.

Cuv@ntul „Zlatna" „nume]te  lucruri  scumpe", aurul, pe
care fenicienii [l numeau harous. {n Dacia, la [nceput, au-
rul, apoi bronzul  – metale  care au s`v@r]it adev`rate re-
volu\ii [n istoria omenirii – s-au folosit [ntr-o cantitate ne-
maicunoscut` [n alte zone ale Europei. Din aur, s-au con-
fec\ionat podoabe, diverse obiecte ]i arme de lupt`.
M`rturii stau descoperirile de la |ufal`u, pe R@ul Negru,
unde, de sub resturile unor incinte antice, au fost scoase,
printre altele, topoare de aur; la Lupeni, un bust al zeului
Marte (nebiruitul, zeul silvan care avea s` devin` unul
din cei trei protectori ai Romei), din bronz aurit; la
Apold, o corabie de aur miniatural`; ]i pluguri, tot din
aur, la Cufoaia, }ard, Romos ]i altele (vezi Iuliu Mar\ian,
Repertoriu  arheologic  pentru  Ardeal, Bistri\a, 1920, volum
care indic` 761 de localit`\i din Transilvania unde au fost
descoperite depozite de cultur` material` apar\in@nd
proto-istoriei ]i istoriei vechii Dacii).

Prof. Dumitru Laz`r
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16Dumitru Micu, lucr. cit, p. 9.
17
Precum, alt`dat`, Hora\iu, [n cinstea locurilor iubite mai mult

dec@t oricare altele: "Din c@te locuri sunt pe lume / Aici [mi place mie-
anume..." (Oda  a  VI-aa din Cartea a doua). "{n Pontice,  2, 21-22, ]i
Ovidiu avea s` certifice f`r` [ndoial`  despe locurile ]i oamenii acestui
p`m@nt: <<]i dac` cineva l-ar fi pus pe Homer s` tr`iasc` aici/ F`r`
[ndoial` cred c` el ar fi devenit Get>>"  (vezi nota 1 a lui M. Gavril, [n
vol. "Zlatna",  p. 24; de subliniat c` "get" ]i "dac", la Ovidiu, sunt sino-
nime).

18
Din [nsemn`rile (notele), de la subsol, ale autorului,  afl`m c`

"Zlatna" sau "Zalatia" e "a]ezare [n Transilvania, vestit` pentru minele
sale, la trei mile dep`rtare de Alba Iulia" (p. 23), iar din [nsemn`rile
"r`s`ditorului" Mihai Gavril, afl`m c` "Topicul ZLATNA este traco-
dacic, mo]tenit din spa\iul lingvistic pelasc."afirma\ie urmat` de o eru-
dit` incursiune istoric`, filologic`, mitologic` ]i cultural` –  cu nume-
roase referiri  bibliografice din literatura universal` ]i rom@neasc`. A-
fl`m, astfel, c` vocabula"ZIL", [n etrusc`, [nseamn` "a c`l`uzi", "diri-
gere", " [ndreptare"; ZILATH legifera func\ia de praetor – "pretor", co-
mandant, demnitatea unui jude, magistrat; iar ZLATNA numea re-
]edin\a respectivei autorit`\i (p. 26). Afl`m c` "dacii ]i etruscii s-au de-
prins din acela]i trunchi al pelasgilor , [ntre ace]tia exist@nd leg`turi de
neam fire]te ... se pare, chiar ]i [nainte de fondarea Romei ]i romaniza-
rea p@n` la urm` a culturii etrusce"(p. 26-27).

19
Lisabon Heinrich – administratorul Zlatnei, "un b`iat distins,

corect", c`l`uzul ]i "cel mai bun prieten al meu de pe aceste locuri",
dup` cum [l prezint` poetul Opitz (p.26). 

21
Din [nsemn`rile autorului (din subsol), afl`m c` "Zlatna",

[nseamn` "... aur. Pare o denumire local`. Johannes Zamosius ([n 1593)
spune c` s-ar fi numit Salatina  (...) (<<A]a  numita  Salatina;  contribu\ia
prin  care  se  scot  salariile  militarilor  din  subordine  ]i  din  [mprejuri-
mi>>). La Ptolomeu (c. 90-c. 168) dac` nu se afl` denumirea (pe lista
lui, [n Dacia, se aflau 44 de localit`\i), nu are de ce s` par` fals`
inscrip\ia descoperit`: PRAEFECTO SLOTNAE" (P. 27).

22 Pentru a nu l`sa nici o [ndoial`, M. Gavril precizeaz` c` „dintre
limbile slave, limba sorb` sau luzaciana  sorb` –  sorbii sunt urma]i ai
slavilor afla\i [n C@mpia Panonic` de unde, [n secolul al IX-lea, ungurii
desc`leca\i [i alung` spre Nord, unde se ]i stabilesc [ntre Oder ]i Elba.
Tot atunci aveau s` fie izgono\i ]i daco-romanii panonici, «blachi ae
pastores romanorum», valahii din villele ]i villiculele lor rustice ]i
urbane ]i p`storii rom@ni, spre Sudul traco-macedonean, alban ]i dal-
mat, din trunchiul c`ruia aveau s` r`sar` Arom@nii Macedoneni, Istro-
Rom@nii ]i Moravo-Rom@nii... Din sec. al XVII-lea teritoriile locuite de
sorbi intr` [n cuprinsul Saxoniei. P@n` atunci ele au f`cut parte din
regatul ceh. C` un foarte bogat lexic latin ]i trac ... a p`truns fire]te [n
limbile slave ]i nu numai – ]i din acestea, f`r` [ndoial` ]i [n limba
maghiar`, iar revendicarea toponimului ZLATNA, de c`tre Melich este
nefondat` ]tiin\ific ]i tenden\ioas`", [ntruc@t „la venirea slavilor [n sec.
VI-VII, toponimia [n Dacia nu era roman`, ci acceptat` ]i pe vremuri,
de c`tre romani, aproape peste tot thracic`; [n p`r\ile [nc` neroman-
izate ale Daciei nordice, de altfel ca ]i [n Balcani, la bessi,aceast`
toponimie era pronun\at` thracic, de o popula\ie vorbind thracic. Astfel
toponimia geto-scitic` a Daciei []i are bazele fixate definitiv [nc` din
sec. VII-VI [.e.n. fire]te cu adaosele treptate, celtice, sarmatice etc...
Dac` deci [n anul 700, c@nd vin sci\ii, erau thracii nordici, ceea ce am
demonstrat, atunci ]i la 1400 [.e.n., tot aceea]i thraci locuiau ]i [n
Dacia. Din studiul a]ez`rilor ]i depozitelor din bronzul III ]i IV dacic,
rezult` pentru via\a social-politic` a thracilor din Carpa\i condi\ii ]i
forme asem`n`toare cu ale acheilor descrise [n ILLIADA ]i ODISE-
EA»" (citat din Vasile P@rvan, Getica, 1982, p. 381).
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Oamenii Zlatnei, „aurari  vesti\i", „]i-nn  alte  arte  de  ni-
meni  birui\i", nu erau cu nimic mai prejos de civiliza\iile
antice. Vasile P@rvan spunea c` „din  studiul  topografic  ]i
examinarea  istorico-ccultural`  a  inventarului  industrial  al
acestor  a]ez`ri  ]i  [n  special  al  depozitelor  tracilor  din  Car-
pa\i,  se  observ`  prezen\a  unor  fenomene  quasiidentice  cu  ce-
le  din  Evul  Mediu  «feodal»,  «acheo»  micenian.  C@nd  s`p`-
turile  ]i  studiile  asupra  epocii  bronzului  «getic»  vor  fi  destul
de  complete...,  prevedem  c`  multe  capitole  din  preistoria
str`mo]ilor  no]tri  [n  mileniul  al  II-llea  [.e.n.  vor  fi  explicate
]i  ilustrate  cu  lungi  pasagii  din  Iliada  ]i  Odiseea" (vezi Ge-
tica, 1982, p. 173)23. Opitz face o incursiune [n istoria cu-
ceririi Daciei de c`tre romani: „Cu  mult  timp  [nainte  de-aa
fi  colonizat,  /  Acest  p`m@nt  ferice (aluzie la denumirea de
„Dacia  Felix", dat` teritoriului dacilor liberi - n.n.) de  [m-
p`ra\i  visat "24. Cu mult [nainte de a fi [nvins Decebal de
c`tre Traian, Domitianus (81-96 e.n.) []i trimisese nimici-
toarele sale legiuni [mpotriva dacilor, cu care se soli-
darizaser` [ns` generalii Oppius Sabinus ]i Cornelius
Fuscus, ]i se mul\ume]te, ba chiar se m@ndre]te cu un tri-
umf „asupra  propriilor  sale  armate  ]i  nu  asupra  puternicu-
lui  popor  al  Daciei"25.

Suetonius, [n „Via\a  celor  doisprezece  [mp`ra\i", ne
ofer` ]i el numeroase [nsemn`ri despre daci. Printre aces-
tea, ne spune c` [nainte de a deveni [mp`rat, Augustus, ca
s`-]i apropie leg`turile cu Cotiso, rege al dacilor, [i propu-
ne c`s`toria cu nepoata sa, Iulia, [n timp ce generalul ro-
man Marc Antoniu dorea s` se cunune cu fiice regelui dac
(se ]tie c`, [ntre timp, []i schimb` hot`r@rea, c`s`torindu-
se cu Cleopatra a VII-a, regina Egiptului). Suetonius
aminte]te ]i de [nfr@ngerile suferite de Domi\ian [n lup-
tele [mpotriva dacilor, de]i acesta, la Roma, le s`rb`to-
re]te drept triumfuri.

Opitz ia drept m`rturie „capitala  cu  zidul  n`ruit  /  Ce  st`
]i  azi,  acolo,  unde  st`tea  odat`  /  Cetatea  lui  Apolo  surorii
Sarmis  dat`!"26, Sarmizeghethusa („Sarmis", la Opitz).
Capitala regatului lui Decebal a fost numit`, dup` cuce-
rire, „Colonia  Ulpia  Traiana  Augusta  Dacia  Sarmiz", dup`
cum ne arat` [n inscrip\iile s`pate [n marmorele vechi.
Mai d`inuie ]i azi zidurile sale. 

Apulum, mai apoi Colonia  Apulensis, poart` numele de
la r@ul Apulo (Ampoi), ce se vars` [n Maros (Mure]), r@u
pe care Strabo (63 [.e.n. – 19 e.n.), istoric ]i geograf origi-
nar din Pont, autorul celei mai importante opere geogra-
fice a antichit`\ii, [l nume]te Marisus.

„Cetatea  Apulum,  dup`  funda\iile  ce  se  mai  v`d  ]i  care
dep`]esc  dimensiunile  unei  cet`\i  obi]nuite,  a  fost  probabil  a-
semenea  celor  din  Mauritania"27.

Vorbind despre „vestita  Thorda"28, poetul prefer` „|i-
nutul  Zlatna" – „de  mine-ii  mai  iubit.  /  Prin  locurile-aacestea29.

Traian  l-aau  biruit  /  Pe  Decebal" ... „Al`turea-ii  de  paz`,
st`  numele  Vulcan"30.

Cele mai mari depozite de seceri de bronz din Europa au
fost descoperite [n Ardeal. 

„ARDAL, fiul lui VULCAN ]i al AGLAIEI, s` fi rupt oare
el, din codrii de aici, ramul din care a fabricat primul fluier
din lemn, ]i tot el acela care avea s` plece din \`rmul Pontu-
lui ]i s` [nal\e [n onoarea ardalidelor, z@nelor ce l-au [nso\it
[n lunga c`l`torie, legendarul templu ]i fort`rea\` din
ILION, TROIA, de mai t@rziu ?", se [ntreab` Mihai Gavril. }i
r`spunde: „Se pare c` da !" cit@nd mai [nt@i, pe Pausanias ]i
apoi pe Paul Mac Kendrick, prin cartea Pietrele  Dacilor  vor-
besc, 197531. 

Platon, argument@nd cu faptul c` statuietele de zei\e
aflate la Troia sunt asem`n`toare celor descoperite pe te-
ritoriul Rom@niei, recunoa]te [n geto-daci pe cei dint@i
capi de familie. Mircea Eliade spune  c` „dup`  ce  fur`  i-
dentifica\i  cu  amazoanele,  au  fost  asimila\i  ]i  uria]ilor"      (a-
dic` ciclopilor – cei cu un singur ochi [n frunte; de aici,
simbolistica ochiului de p`m@nt din`untrul codrilor, a
ochiului prin care p`trunde lumina [n podul caselor oa-
menilor) etc.

Marija Gimbutas, arheolog ]i preistorician, profesor
la Los Angeles, afirm` c` „Rom@nia  este  vatra  a  ceea  ce  am
numit  Vechea  Europ`,  o  entitate  cultural`  compus`  [ntre
6500-33500  [.e.n.,  axat`  pe  o  societate  matriarhal`,  teocrati-
c`,  iubitoare  ]i  creatoare  de  art`,  care  a  precedat  societ`\ile
indoeuropenizate  patriarhale  de  lupt`tori  din  epocile
bronzului  ]i  fierului" (Civiliza\ie  ]i  cultur`, 1989, p. 49)32.

Civiliza\ia muntelui la geto-daci o explic` M. Opitz
prin [nchinarea la zeul Vulcan:

„Suia  pe  munte-aadesea  spre-aa  cerului  lucire33/  Unui  zeu
]chiop  poporul  [ntreg  s`  i  se-nnchine"34, spun@ndu-ne „Po-
vestea  despre  munte  ce  vine  de  demult", cum „c`-ii  acolo  o
st@nc`-nn  care  sunt  /  S`pate-aaceste  vorbe:  sub  mine-ii  o  co-
moar`.  /  De  vrei  s-oo  ai  [ncearc`  pe  loc  de  m`  r`stoarn`"35.
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23Nota 7 a lui M. Gavril, p. 29.
24Martin Opitz, Op. cit., p. 30.
25Nota nr. 8 a lui M. Opitz, p. 30.
26M. Opitz, Op. cit., p. 30-31.
27Nota 9 a lui M. Gavril, p. 31.
28„Thorda-e mina care / V` d` avu\ia
cristalelor de sare" „[nainte numit` Salinae",
cu denumirea daco-roman`: Potaissa; pe  Co-
lumna miliaria de la Aiton: Potavissa; pe Ta-
bula peutigerian` (ca ]i la Anonimul din Rave-
na): Potabissa.
29Locul numit Pratul lui Traian (prat: c@mp cu
iarb` ]i flori, f@ne\e, paji]te - fr. pré) – „c@m-
pia br@ndu]elor, unde Traian a fost aclamat de
Dacii regelui Decebal, asupra c`rora a repur-
tat victoria" (Sam. Timon, 1733), care „p@n`
ast`zi, C@mpia lui Traian"  se nume]te (nota
11, M.O. p. 32).

30"Unele izvoare istorice vorbesc despre exis-
ten\a, prin aceste locuri, [n [ndep`rtate tim-
puri, a Terra Tzopus, care, ca ]i Terra Hermias
ne aduce din mit timpul celor dint@i familii de
ciclopi, dintre care de Vulcan ]i f`ur`riile lui "
(vezi nota 12 M.G., p.p. 32-33).
31Nota 12, M.O., p. 33.
32 Nota 12, M.G.,  p. 33.
33Cerul  este locul unde se afl` s`la]ul zeilor,
nu doar la daci, ci ]i la indieni (ne-o spune
Kalidassa).
34Este vorba de Sethlans sau Vhlcans la etr-
usci; Hefaistos la greci; Opes la egipteni.
Mircea Eliade, despre Vulcan, care s-a bucurat
de o situa\ie unic` [n credin\ele ]i mitologia
antic`, spune c` nu i se cunosc originile (vezi
Istoria  credin\elor  ]i  ideilor  religioase, 1981,
p. 281). Muntele Vulcan i-a p`strat numele.

Despre zeu, se ]tie c`, intervenind [n vestita
ceart` dintre Jupiter ]i Iunona, avea s` fie
urgisit ]i s` r`m@n` tzoop - ]chiop. Discordia
dintre p`rin\i avea drept cauz` lupta [nceput`
de plebei pentru ob\inerea dreptului de a cele-
bra c`s`torii sub ocrotirea Iunonei (nota 14,
M.G. p. 34). At@t „t@rgul de fete" de pe
Muntele G`ina ([n ind. veche ga(i)na, sanskri-
tul gn` numesc „so\ia"), cum ]i cuvintele „ubi
tu Gaius ibi Gaia"(unde e]ti tu, Gaius, acolo e
]i Gaia = so\ia ta; n.n.), pe care mirii le pro-
nun\au [n fa\a zeilor, [n ziua nun\ii, pentru c`
„nuptio demonstrat patrem" (nunta arat` cine e
tat`l), ne amintesc ]i confirm` cearta dintre
zeul cel mare ]i so\ia lui (not` M.G. p. 34-35).
35Martin Opitz, Op. cit., p. 34-35.
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{n subtext (nota 16, p. 36-37), Mihai Gavril aminte]te
de prisca  latinitas ce se vorbea ]i se scria cursiv [n diferite
scoalae ]i colegii din Dacia, atestat` de cele 25 de T`bli\e
cerate, tripticuri descoperite [n minele de la Zlatna ]i
Abrud. P@n` la aflarea lor [nt@mpl`toare (1785-1855),
scrierea cursiv` a limbii latine era ca ]i necunoscut`. E-
xisten\a ei avea s` fie confirmat` ]i completat` mai t@rziu
de descoperirile de la Pompei, unde, de sub cenu]a Vezu-
viului, au fost scoase la iveal` unele talere de aur ]i
plumb, pl`ci de argil`, bijuterii etc. ce aveau [ncrustate pe
ele cuvinte latine cu alfabet identic scrierii de pe T`bli\ele
cerate din minele transilvane.

„La  o  privire  atent`  asupra  form`rii  ]i  evolu\iei  limbii  ]i
alfabetului  latin – spune M. Gavril` – se  vede  [nr@urirea
etrusc`.  Din  aceast`  limb`  ne-iindo-eeuropean`,  preexistent`
lui  Herodot  (468-4425)  ]i,  deci,  mai  aproape  de  panteonul
vechilor  traci  ...,  d`m  un  scurt  lexic  etrusc  de  cuvinte  ]i  nume
proprii  ce  se  men\in  aproape  neschimbate  [n  limba  rom@n`:
ac,  ar,  arc,  ara,  Ardal,  ar-aan-ddeal,  Maris,  Lucina,  luci,  Sel-
van,  silvan,  Aplu  ... (v. Et.  Mag.  Rom. Hasdeu), Zlatna,  re]e-
din\a  prefectului,  sat-ssat,  neri-aap` (v. Nera,  Nereju,  Niraj),
put-ppu\,  putin`,  culica-cc`uc,  vin-vvin,  papa-bbunic,  teta-  buni-
ca,  puia-sso\ie,  lev-  leu,  lup-llup ]i  altele  ... Nu  ne  [ndoim  c`
[ntre  vechii  daci  ]i  etrusci  au  existat  [ncreng`turi  ]i  rela\ii
posibile  chiar  [nainte  de  fondarea  Romei.  Varro  (116-227)
scrie  c`  [nsu]i  numele  celor  trei  triburi  din  LATIUM:  LU-
CIERII,  TITII  ]i  RAMNII,  reprezint`  latinizarea  antroponi-
melor  etrusce  LUXE,  TITIE  ]i  RAMNE  ..."36.

C@t de puternic` a fost influen\a etruscilor [n Latium
ne spune ]i Tit Liviu (59-17), istoricul antichit`\ii37.

{n contextul „pove]tii" [nsemn`rilor de pe piatra lui
Vulcan: „Am`gitoare  vorbe  st`teau  [nscrise-nn  piatr`/  }i
mult`-nn\elepciune  pe  a  Zeugmei  vatr`  ..." (Zlatna, p. 38),
poetul M. Gavril invoc` descoperirea, la T`rt`ria, pe Mu-
re], a celor „trei  pl`cu\e  de  lut  ars,  care  con\in  pictografia
unor  texte  str`vechi,  apar\in@nd  mileniului  al  IV-llea  [.e.n.,

c@nd  despre  Sumer  [nc`  nu  se  pomene]te.  Sumerienii,  ca  ]i
babilonienii,  se  pare  c`  au  luat  scrierea  de  la  cei  de  aici,
unde  era  larg  r`sp@ndit`,  ca  mai  apoi,  printr-uun  proces
desf`]urat  pe  parcursul  unui  mileniu  s`  o  dezvolte  [n  scriere
cuneiform`"  (nota 17, p. 38; se dau, [n continuare, sursele
bibliografice).

„Amintim  – continu` M. Gavril – c`  pece\i  ]i  t`bli\e  de
lut  cu  semne  grafice  similare        s-aau  descoperit  ]i  [n  Bulgaria
...,  precum  ]i  [n  Iugoslavia...  Toate  acestea  dovedesc  c`  aria
de  r`sp@ndire  a  scrierii  pictografice  din  epoca  pietrei  ]i
bronzului  se  [ntindea  din  Transilvania  p@n`  [n  insulele
Samotrake  ]i  Creta" (v. ]i Hristo M. Danov, Tracia  antic`,
p. 190)38. 

Relicvele arheologice din epoca preroman` sunt
omniprezente [n versurile lui Opitz. Din p`cate, cele mai
multe din acestea nu s-au p`strat, din motive provocate,
[n primul r@nd, de l`comia du]manilor neamului: „}i  prin
ruine  pietre  cu  har  [nm`iestrite,  /  Pe  piept  cu  flori  de  vi\`  de
vie  ]i  cuvinte39/  Ce  zac  ]i  azi  cu  spinii  [n  mucegai  ]i  fum  /  Ori
prag  zidit  la  case  ]i  semne  albe-nn  drum" (Zlatna, p. 39).

M. Opitz m`rturise]te c`: „Eu  peste  tot  pe  unde  din
drum  mai  poposesc  /  Despre  str`mo]ii  vo]tri  ]i  pietrele-mmi
vorbesc  !"40 (Zlatna, p. 40) ]i-]i exprim` admira\ia ]i
respectul fa\` de cultura ]i civiliza\ia rom@nilor ]i a
str`mo]ilor lor: „{mi  sunt  at@t  de  scumpe  aceste  vechi
[nsemne  /  {nc@t  m`  plec  la  ele  ]i  le  numesc  eterne" (Zlatna,
p. 41).

Autorul poemului Zlatna, [n versuri pu\ine, dar ex-
trem de sugestive, nu scap` din vedere nimic din ceea ce
apar\ine trecutului, dar ]i prezentului. Vorbind despre
bog`\iile subsolului, se consider` c` tr`ie]te [ntr-un para-
dis, „[ntr-uun  vis": „V`z@nd  cum  ies  din  piatr`  \@]nind
murmur`toare/At@tea  ape  calde  de  morb  lecuitoare!41 /  Ve-
zi,  c@te-nn  lumea  asta  mai  sunt  ca  [ntr-uun  vis  /  Cu  timpul  se
trec  toate,  r`m@ne  ce  e  scris  !" (Zlatna, p. 42).

- va urma - 
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36Nota 16 a lui M. Gavril, p. 36-37.
37„{n vremea aceea, a Ramnilor, era tot at@t de
obi]nuit s` instruie]ti tinerimea [n literatura
etrusc`, precum ast`zi [n literatura greac`"
(nota 16, M.G., p. 37).
38Nota 17 a lui M. Gavril, p. 38.
39Sunt numeroase m`rturii aduse, [n nota 18,
de M. Gavril: „v`ile din dreapta Arie]ului, pri-
m`vara, la topitul z`pezii, aduc [ntotdeauna
monede antice"; „[n 1880, c@nd s-au dinamitat
st@nci l@ng` p@r@ul V`mu\ii, de sub una au ie-
]it la iveal` 900 de monede cuprinz@nd timpul
p@n` la Traian" ... De aici, s-a dus la Viena o
inscrip\ie, ]i, din magazia de la Gr`di]tea, o
nicoval` de 85 de fon\i. Pe V@rtop, exist` o pe]-
ter` deasupra c`reia se v`d ruine ]i s-au g`sit
monede de aur ... {n r`stimpul 21-31 iulie 1803,
o companie de solda\i, comandat` de Mihail
Péhli de Pécsuifalu, c`ut@nd comori, a g`sit un
tezaur din care ,, 1000 de buc`\i monede Coson
]i Lizimachos au ajuns la monet`ria din Fe-
jervav (Alba Iulia), care a topit [ntreaga canti-
tate". {n acest fel „nenum`rate monede de aur,
podoabe, basoreliefuri, statui, pietre cu ins-
crip\ii ale c`ror «litere  nu  sunt  nici  latine  ]i
nici  eline»... au fost [nstr`inate sau date pier-

zaniei" (v. C. Daicoviciu, A]ez`rile  dacice  din
Mun\ii  Or`]tiei, Cap. II, Studiu bibliografic
asupra a]ez`rilor, de Al. Ferenczi, Ed. Acade-
miei RPR, p. 103-108).
40Despre aceste pietre „cu litere ]i poezie ce se
afl` [n toate unghiurile Daciei, A. D. Xenopol
spune c` dovedesc  ]tiin\a  de  carte  ce  era
obi]nuit`  [n  Dacia,  unde  nu  era  ne[ngrijit  nici
cultul  muzelor  ce  se  vede  din  mai  multe  ins-
crip\ii  scrise  [n  versuri  ..." (Nota 19, M. G, p.
40). Nu vom cita dec@t una din cele patru
inscrip\ii redactate [n versuri, inscrip\ie „pus`
de unul Bassus la [nt`ririle ora]ului dac Ger-
misara. {n ea se vorbe]te [ns` ]i de un geniu al
apelor, de o nimf`, podoab` a podurilor:
«Piatra  de  munte  de  marmor`  scoas`  \i-aam
dedicat-oo/  Regin`  a  undelor,  nimf`  ]i  duh  al
p`durii/  Care  tu  Bassus  ai  consacrat-oo  prin
ruga-\\i  fierbinte/  Pentru  [nt`ririle  Germisa-
rei»"

Piatra a fost g`sit` [n satul Ghelmariu (Ghel-
mar - azi, Geoagiu), [ntre Or`]tie ]i Alba Iulia,
pe cursul Mure]ului „Numele de ast`zi al lo-
calit`\ii Ghelmariu este [nvederat derivat din
Germisara... Aceste r`m`]i\e literare ... sunt
foarte pre\ioase. Ele ne arat` c` cultura liter-

ar` nu era cu totul str`in` de p`m@ntul Daciei
..." (Nota 19, M.G., p 41).

41„Germisara –  spune M. Gavril –  e o
denumire dacic` (Germi  = cald ]i sar  =  ap`,
izvor), de unde izvoare de ap` cald`; ...
locuirea oamenilor [n jurul izvoarelor din
mun\i ... dateaz` din cele mai vechi timpuri ...
Cei mai viteji ]i  mai drep\i din marele neam al
tracilor, dacii, venerau apele. {nsu]i hidron-
imul Some] atest` o tradi\ie mitic`, str`veche,
a apei pe care o consider` un panaceu". Astfel,
[ntre numele dac Sam, latinizat Samus, al So-
me](lui), Some], descifrat ]i pe una din t`bli-
\ele de la T`rt`ria, ]i cel de Samothrace  Dii,
dat zeilor cabiri din Pontul Tracic al Egeii se
desprinde o leg`tur` de substrat ce aminte]te
numele Zeului suprem din mitologia dac`, SA-
MOLXIS. «Acest  zeu  suprem  al  judec`\ii,  po-
sesorul  [n\elepciunii» des`v@r]ite ]i totodat`
al drept`\ii absolute, poart` nume ca: Samna,
Samn-mul-thius, Samnmelsis, ... alteori  ca  Sa-
molses,  Samn  el,  Samelitz,  Samolxe  ...»(Caro-
lus Lundis, Zamolsis  Primus  Getarum  Legis-
lator, Upsalla, 1687, p. 111) (nota 20, M.
Gavril, p. 42).



Cafeneaua cultural` MMoonniittoorruull, fotografie de la singura [ntrunire „[[nn  ddeeppllaassaarree” (31.01.2005, la Restaurantul „Ronix”), la care s-a
dezb`tut tema „««DDeelliirruull,,  vvooll..  IIII»»  ––  pprroo  ssaauu  ccoonnttrraa??!!”. De la stânga la dreapta: Dumitru Laz`r, Doina Alexandrescu; Doru Mo\oc;
Doina Migleczi; Petre Cichirdan; Mihai Spori]; Costea Marionoiu; Petre Petria; Mircea Monu; Marinela Cap]a; Ioan Ebra]u;
Vasile Must`\ea; Denisa Deaconu; Drago] Teodorescu; Florin Epure; Silviu Popescu; Valentin Smedescu.

O Cafenea
cum alta-n UE
La [nceput a fost ideea. }i ideea
institu\ie a n`scut. Ideea a fost a lui
Mircea Monu. Cafeneaua cultura-
l` Monitorul este a R@mnicului ]i
are ]anse s` fie, cur@nd, a unui fru-
mos ora] al UE. Ca institu\ie cul-
tural` neguvernamental`, e, incon-
testabil, expresia societ`\ii civile a
urbei; nu suntem o cast`; nimeni ]i
nimic nu ne impune (nici nu ne
[mpiedic`) s` ne [nt@lnim, lun` de
lun`, pentru dou`-trei ceasuri, s`
ne d`m cu p`rerea despre tot ]i des-
pre toate, despre cum reu]e]te ]i
mai ales despre cum nu reu]e]te
cultura noastr` s`-]i joace rolul [n
„spectacolul” \`rii ]i al lumii. Dar,
dac` tot de [nt@lnim de bun`voie
]i nesili\i de nimeni ]i cu at@t mai
mult c` suntem [mpreun` de aproa-
pe doi ani, haide\i s` o facem cu ]i
mai mult folos! S` ne organiz`m
mai bine, s` vorbim mai pu\in ]i
mai la chestiune (apa-n piu` s-a b`-
tut ]i se bate suficient dincolo de
u]a Cafenelei; cire]ul, de aseme-
nea, e ocolit temeinic ]i f`r` con-
tribu\ia noastr`). La fiecare [ntruni-
re, fiecare participant s`-]i expri-
me deschis p`rerea despre tema/
temele discutate: Situa\ia e alb`?
E neagr`? E roz? Miroase frumos?
Nu pute? Apoi, a doua, a treia zi
(nu abia peste o lun`, c@nd apare
Monitorul Cultural), s` facem pu-
blic` o scurt` sintez` a ceea ce s-a
discutat, dar, mai ales, concluzia
majorit`\ii membrilor Cafenelei
([n presa scris`, audiovizual ]i - de
ce nu? - pe un site propriu).
Dac` toate-acestea fi-vor [nsu]ite,
restul o s` vin` de la sine-apoi...

Valentin SMEDESCU
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