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Avem Bibliotec\!
{ntr-un articol - „Odiseea Bibliotecii
Jude\ene continu`” -, prin 1999, ne [ntrebam dac`
aceasta (odiseea) „se va [ncheia [n termenul consacrat de Ulise acum aproape trei milenii”, adic` [n
20 de ani, iar [ntr-o scrisoare destinat` atragerii de
membrii fondatori pentru Funda\ia „Ctitorii Localului Propriu al Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea”, aminteam eterna dilem`
hamletian` „A fi sau a nu fi” (edificiu propriu pentru Biblioteca Jude\ean`).
La inaugurarea ]i sfin\irea, de-adev`ratelea
(s-a mai f`cut o sfin\ire simbolic` la a]ezarea pietrei
de temelie, [n 26 septembrie 1999), a noului sediu
al Bibliotecii Jude\ene, aducem slav` lui Dumnezeu pentru ajutorul dat la [mplinirea visului de
veacuri al c`rturarilor ]i cititorilor v@lceni ]i l`ud`m
voin\a ]i jertfa ctitorilor acestui loca] de cultur`.
Ne g@ndim, [n primul r@nd, la [nainta]ii
no]tri, bibliotecari ]i directori, [ncep@nd cu
prof. Eugen Cior`scu, fondatorul (de la 10
noiembrie 1956 – la 1 martie 1966),
continu@nd cu prof. Ion Popa (1 martie
1966 – 1 septembrie 1970), prof. Gavril`
Popa (1 septembrie 1970 - 1 septembrie
1975), prof. Ioan St. Laz`r (1 septembrie

1975 – 1 noiembrie 1983), cel care a f`cut
primele demersuri serioase ca s` inoculeze
autorit`\ilor aprobarea investi\iei ]i de
fonduri pentru construirea sediului propriu al
Bibliotecii (institu\ie obligat` s` se mute din
loc [n loc, la cheremul fiec`rui „]ef”), prof.
Maria Tureac (1
noiembrie 1983 – 1
septembrie 1990),
jurist Marian Creang` (1 septembrie 1990
– 28 decembrie 1997), omul care,
valorific@nd oportunit`\ile ivite dup` 1989, a
f`cut demersuri disperate pentru aprobarea ]i
deschiderea finan\`rii la investi\ia „Sediul
Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul»
V@lcea”. A reu]it s` realizeze ]i proiectul
pentru terenul din str. G-ral Praporgescu
([ntre actuala B.R.D ]i Universitatea „Spiru
Haret”), care, din nefericire (spunem „din
nefericire”, pentru c` s-au f`cut cheltuieli
mari pentru achitarea proiectului, dovedite,
ulterior, inutile), nu apar\inea domeniului
public, ci unor persoane private care, conform
legii, au fost puse [n posesie ]i construc\ia
bibliotecii a fost am@nat` sine die.

Ctitorii

(continuare în pagina 3)
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(urmare din pagina 1)
Ne g@ndim, cu gratitudine, la
Consiliul Jude\ean V@lcea din legislatura pe
care tocmai o [ncheiem (2000-2004), dar ]i la
cel din legislatura trecut` (1996-2000), la conducerea acestuia ]i la consilierii ale c`ror
nume le vom da mai jos.
Apoi, ne g@ndim, cu recuno]tin\`,
la to\i donatorii de bani pentru realizarea
obiectivului fundamental al Funda\iei
„Ctitorii Localului Propriu al Bibliotecii
Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea”, [ncep@nd cu S.C. Vilmar (director V. Capot`) cu
20.000.000 lei ([n 2003); continu@nd cu av.
Petre Ungureanu, cu 12.283.838 lei ([n
1999-2000); P.S. Gherasim, cu 11.000.000
lei (1999-2004); S.C. Conphys (directori:
Rodica ]i Dumitru }teflea), cu 10.000.000
lei ([n 2004); Dumitru Laz`r, cu 5.300.000
lei ([n 1999-2004); Termorep (director Tiberiu Popescu), cu 5.000.000 lei ([n 2004)
].a.m.d., p@n` la „b`nu\ul v`duvei” (numele donatorilor, p@n` la 31 decembrie 2003, a fost publicat [n num`rul precedent al revistei noastre, iar donatorii din 2004 [i vom publica [n num`rul viitor al „Casei C`r\ii v@lcene”,
dup` ce lista va fi completat` cu alte nume).
Eu, ca director al Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea
(din 17 martie 1998 ]i [n prezent) nu am nici un merit deosebit. {n schimb,
am avut ]ansa s` fiu fermentul care a \inut treaz` ]i a impus ideea [ntrup`rii
visului-Bibliotec` ]i norocosul care a impulsionat [nceperea investi\iei,
pentru ca ritmul finaliz`rii acesteia s` fie impus de conducerea actual` a
Consiliului Jude\ean V@lcea.
De acum, avem Cas` nou` pentru Carte ]i pentru M`ria
Sa, Cititorul. Afost „g@nd” ]i „vis”]i a devenit „fapt`” ]i „realitate”. Afost „Cuv@nt” ]i a devenit „Zidire”, s-a [ntrupat [n Biblioteca-Via\`.
„Devenirea [ntru fiin\`” n-a exclus nici una din etapele ]i „chinurile facerii”.
Tocmai de aceea, bucuria [mplinirii este mai mare, cu at@t mai mare cu c@t ne-a fost mai
greu.
Casa C`r\ii v@lcene este, poate, una din cele mai frumoase
]i mai interesante (prin vitraliul unicat ca dimensiune - 148 m.p.
- ]i prin pozi\ionarea [n cupol`). Consiliul Jude\ean ne-a [n\eles
de cele mai multe ori ]i ne-a aprobat posturi de speciali]ti ]i
personal auxiliar (]i suntem siguri c` ]i viitorul Consiliu
Jude\ean ales ne va [n\elege c` avem nevoie de speciali]ti bibliotecari, pentru servirea de calitate a utilizatorilor, [n noile condi\ii
create ]i pentru diversificarea serviciilor publice). Tot Consiliul
Jude\ean ne va ajuta, sper`m, s` o dot`m cu echipamente ]i
tehnic` de calcul adecvate pentru a o face func\ional`.
Este de datoria noastr`, a tuturor lucr`torilor din Bibliotec`, s` ne organiz`m ]i s` ne desf`]ur`m activitatea la
parametrii cantitativi ]i calitativi specifici unei biblioteci de rang
jude\ean la [nceput de mileniu trei ]i la [n`l\imea standardelor
interna\ionale.
Va trebui s` confirm`m valoarea profesional` pe m`sura
condi\iilor noi de activitate ]i la [n`l\imea jertfei contribuabilului.
A]a s` ne ajute Dumnezeu!
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Lista consilierilor jude\eni [n perioada 14 iunie 2000
]i [n prezent, la ianugurarea sediului nou al Bibliotecii
(9 iunie 2004)
Com`nescu Iulian – pre]edinte, ordonator principal de
credite; Stancu V. Dumitru – vicepre]edinte; St`v`roiu Petre –
vicepre]edinte; Ancu\a Gheorghe; Barbu Nicolae; B`l`]oiu Gh.
Constantin; Bleotu Vasile (ales deputat); Buican Cristian; Bulacu
Romulus; Cercel Ion; Cernev Nicolae Corneliu; Chielcea Gheorghe;
Ciocan Cristi; Constantin Laz`r; Coroiu Cornelia-Camelia; Dumitrescu
Aristin; Fr@ncu Emilian; Hop@rtean Corina-Cristina; Iv`nu] MariaCornelia; Jivan Nicolae; Marica Petre; Marinescu C. Eleonora; Mirea
C. Costin-Marian; Miu Ion; Mi\aru Anton (ales deputat); Moncean
Constantin; Moroianu Ion; Obogeanu Iulian; P`unescu Alin-C`t`lin;
Palera Vasile; Persu Dumitru; Popescu Florin; Popescu Dan-}erban;
Popescu Viorel (numit subprefect); Pral` }tefan; R`dulescu VasileRelu; Rotaru Constantin; Sandu Adrian- Daniel; Spiridon Nicu (ales
deputat); Spori] Mihai; St`nciulescu Constantin; Ungureanu Mihai
Aristotel; V[lcu Samoil; Vr`jitoru Radu.

Lista consilierilor jude\eni
[n perioada 17 iunie 1996 – 14 iunie 2000
Mi\aru Anton – pre]edinte; Jivan Nicolae - vicepre]edinte;
St`v`roiu Petre – vicepre]edinte; Antonescu P. Adrian; Barda]u Petre;
B`lintescu Grigore; B`t`gan Marius; Bleotu Vasile; Cercel Ion; Chiri\`
Dorin; C[lea Ion; Constantinescu Dorel- Victor; Cri]an Florentina; Fiera
Ioan-Dan; Florescu Constantin; Fusescu M. Gheorghe; G`ianu
Gheorghe; Georgescu Victor; Gornistu C. Constantin; Grevu\u Vasile;
Gustescu Nicolae; Iv`nu] Maria-Cornelia; Laz`r Constantin; MarinVl`dulescu Floriana; Mazilu Victor; Meianu Constantin; Militaru Ionel;
Mitrache Romu; Miu Ion; Miu\escu T`nase; Monceanu Constantin;
Moroianu Ion; Neac]u Ilie; Obogeanu Iulian; P`tru C. Nicolae; Pept`naru
Dumitru; Popescu Gh. Florin; Rotaru Gheorghe; Sab`u Traian; Spori]
Mihai; }arpe I. Rodica; }erbulescu Vasile; Tudor Gheorghe; |ompi
Mircea; Ungureanu Petre; V[lcu Samoil; Vr`jitoru Radu.

Prof. Dumitru Laz`r
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Modelul Facerii biblice [n literatura român` veche.
Z`mislirea frumoas` ]i bun` (I)
Homo religiosus, omul medieval, î]i valideaz` propriile
acte numai prin raportare la sacru. Model des`vâr]it, divinul, în
manifest`rile sale multiple, ofer` arhetipuri în func\ie de care
comunitatea î]i proiecteaz` fiin\area în lume. Tr`ind într-un
cosmos sacralizat1, unde toate reperele spa\iale reactualizeaz`,
într-un fel sau altul, ordinea primordial`, individul nu-]i mai
poate asuma condi\ia sa temporal` decât încercând, dup` aceea]i
logic` a numinosului2, s`-]i precizeze locul într-o hieroistorie3
ce începe, mitic, ab origine, in illo tempore4. F`r` s` aboleasc`
timpul ]i spa\iul umane, el simte nevoia s`-]i integreze existen\a într-un ansamblu simbolic care se revendic` întotdeauna de
la un tipar divin în m`sur` s`-i consacre faptele. „În Evul Mediu, noteaz` Mircea Eliade5, asist`m la o trezire a gândirii mitice. Toate clasele sociale invoc` tradi\ii mitologice proprii.
Cavalerii, breslele me]te]ug`re]ti, c`rturarii, \`r`nimea adopt` un «mit de origine» a condi\iei sau voca\iei lor ]i se str`duiesc s` imite un model exemplar”. În aceea]i ordine de valori,
la nivel macrosocial, toate comunit`\ile, având con]tiin\a apartenen\ei lor la o istorie universal` „ ce se desf`]oar` neîntrerupt de la facerea lumii”6, caut` s` demonstreze, în baza unor
genealogii complicate, ascenden\a grandioas` a unor str`mo]i
mitici, martori ai timpului auroral. Hot`rând s` reconstituie povestea propriului popor, omul acestei perioade nu se izoleaz`
într-o istorie individual`, limitat` la repere temporale fixe, inhibitorii, ci simte necesitatea particip`rii la o istorie cosmic`7, total`, c`reia, rescriind-o dintru începuturi, îi retr`ie]te activ momentele esen\iale, substituindu-se, prin actul ritual al transpunerii în cuvânt, actan\ilor experien\ei primordiale a genezei ]i, aducând-o în prezentul orientat spre prospectarea viitorului, îi red` acea „plin`tate a timpului”8 caracteristic` cre]tinismului. Acest totalitarism medieval 9, având întotdeauna ambi\ia referin1Mircea Eliade, Sacrul ]i profanul,
Bucure]ti, Editura Humanitas, 1995, p. 18.
2Cf. Rudolf Otto, Sacrul. Despre elementul ira\ional din ideea divinului ]i despre rela\ia lui cu ra\ionalul, în române]te
de Ioan Milea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996.
3Jean-Jacques Wunenburger, Sacrul,
traducere, note ]i studiu introductiv Mihaela C`lu\, postfa\a Aurel Codoban, ClujNapoca, Editura Dacia, 2000, p. 63.
4Mircea Eliade, op. cit., p. 62.
5Idem, Aspecte ale mitului, Bucure]ti,
Editura Univers, 1978, p. 163.
6Philippe Ariès, Timpul istoriei, Traducere de R`zvan Junescu, Bucure]ti, Editura Meridiane, 1997, p. 103.
7Alexandru Du\u, Umani]tii români ]i
cultura european`, Bucure]ti, Editura Mi-

\ei globale10, porne]te, de fiecare dat`, de la recuperarea etapelor cosmogoniei ce instituie ordinea spa\ial` ]i declan]eaz` durata. Iar cosmogonia exemplar` r`mâne, în Europa Medieval`,
Cartea Facerii. Revenirea la vârsta de aur impune, a]adar, un
canon, o matrice, un model de cre\ie divin`, nu numai la nivel
factic, ci ]i scriptural. Tocmai de aceea, figureaz` Moise pe primul loc în ierarhia autorilor selecta\i de Miron Costin în lista reprezentativ` din Predoslovia la De neamul moldovenilor…11,
„pentru c` ]tiin\a ]i înv`\`tura [lui Moise ]i a prorocilor, n.n.]
nu era fireasc` ]i omeneasc`, ci peste fire ]i dumnezeiasc`,
luminate ]i înv`\ate min\ile ]i con]tin\ele lor, de la Duhul Sfânt,
izvorul ]i lumina adev`ratei ]tiin\e ]i în\elepciuni”12, configurând idealul oric`rui cronicar ce-]i începea lucrarea, asemenea
lui Cantemir în Hronicul vechimei a rom@no-moldo-vlahilor, cu
o invoca\ie nu a muzei, precum în antichitatea homerizant`, ci
a harului divin13.
Referin\` absolut`, Cartea C`r\ilor, arhetip al scrierilor istorice –
„noi dar` mai veche ]i mai b`trân` istorie decât Sfânta Scriptur`
necunoscând”14 –, Geneza biblic` devine nara\iunea exhaustiv`, „ce
cuprinde alfa ]i omega, [nceputul ]i sf@r]itul”15, textul cadru16 care
impune un adev`r inalienabil, legitimând existen\a în timp a oric`rui
neam ce reu]e]te s` se revendice de la acesta: „Pentru aceia ]i noi – î]i
asum` Nicolae Costin, atât la nivelul informa\iei persuasive , cât ]i la cel
al organiz`rii discursului istoric, modelul suprem capabil s` confere
autenticitate ]i autoritate demersului s`u vizând încadrarea „neamului
dachilor” într-o protoistorie consacrat`, impunându-l „vecilor viitori”,
ca ]i celor prezen\i –, „mai adev`rat ]i mai dovedit temeiu a
începuturilor, a dovedirilor ]i a orânduirii istoriei noastre, în care ar`t`m
cu alte neamuri ]i neamul dachilor […], de aiurea nu am putut cunoa]te
f`r` dentru Sfânta Scriptur`, ca pentru o fântân` ]i izvor ]tiin\ii.”17

nerva, 1974, p. 85.
8Northrop Frye, Dubla viziune, p. 77.
9Jacques Le Goff, Civiliza\ia
Occidentului medieval, Traducere ]i note
de Maria Holban, Bucure]ti, Editura }tiin\ific`, 1970, p. 233;
10Ibidem, p. 232.
11Miron Costin, Opere II, Edi\ie critic`
[ngrijit` de P. P. Panaitescu, Bucure]ti,
Editura pentru literatur`, 1965, p. 10;
12Stolnicul Constantin Cantacuzino,
Istoria \`rii Române]ti, Edi\ie [ngrijit` de
Mihail Gregorian, Prefa\` ]i tabel cronologic de Dan Horia Mazilu, Bucure]ti, Editura Minerva, 1984, p. 4;
13Dimitrie Cantemir, „Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor”, Edi\ie [ngrijit`, studiu introductiv, glosar ]i indici
de Stela Toma, Bucure]ti, Editura Miner-
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va, 1999, p. 3.
14Ibidem, p. 232.
15Ibidem, p. 3.
16Sintagma trebuie pus` în rela\ie cu
timpul-cadru pe care Georges Dumézil îl
concepe ca „Rezervor de evenimente, loc
al puterilor ]i ac\iunilor durabile, loc al
ocaziilor mistice (...) ce cap`t` un interes
deosebit pentru oricine – zeu, erou sau c`petenie – vrea s` triumfe, s` domneasc`,
s` întemeieze” (Apud Jacques Le Goff,
Pentru un alt Ev Mediu, Studiu introductiv, note ]i traducere de Maria Carpov, volumul I, Bucure]ti, Editura Meridiane,
1986, p. 48);
17Nicolae Costin, Scrieri, Edi\ie [ngrijit` de Svetlana Korolevschi, volumul I,
Chi]in`u, Editura Hyperion, 1990, p. 31.
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Tr`ind într-un timp liniar, istoricul Evului Mediu are
convingerea recuper`rii sensului doar prin revenirea la cauza
ini\ial` (habitudo ad causam primam18): „Toate lucrurile,
dac` s` încep a spune din ceputul s`u, mai lesne s` în\eleg”19.
Prin urmare, c`utând, precum constructorii Babelului, s`-]i fac` un nume consacrat prin povestirea propriilor fapte, oamenii
Veacului de Mijloc nu mai gre]esc, asemenea acelora, prin autoreferen\ialitate exclusiv`, ci declan]eaz` nara\iunea prin reconstituirea faptelor lui Dumnezeu. Gesta hominis î]i asigur`
confirmarea ritual` prin accederea la momentul privilegiat al
na]terii spa\iului ]i timpului din Gesta Dei20. „Faptele istorice
devin astfel «situa\ii» ale omului fa\` de Dumnezeu”21, iar istoria uman`, coborând în realitate numai în m`sura în care imit` un arhetip 22, se reordoneaz`, temporar, ca „epifanie a lui
Dumnezeu” 23. Pentru c`, în demersul s`u de trudit` descifrare
a semnelor timpului manifestate într-un spa\iu geografic definitoriu pentru comunitatea din care face parte, cronicarul repet` tiparul sacru din Facere ]i î]i însu]e]te, într-o ipostaz`
sau alta, atributele divine (care, de altfel, i-au fost transferate
18Ibidem nota 16, p. 95.
19Miron Costin, op. cit.
20Jacques

le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dic\ionar tematic al Evului Mediu Occidental,
[Ia]i], Editura Polirom, 2002, p. 359.
21Sorin Antohi, Utopica: „Studii asupra imaginarului social”, Bucure]ti, Editura }tiin\ific`,
1991, p. 86.
22Mircea Eliade, Mitul eternei reîntoarceri:
Arhetipuri ]i repetare,Traducere de Maria Iv`nescu ]i Cezar Iv`nescu, Bucure]ti, Editura Univers Enciclopedic, 1999, p.38.
23Sorin Antohi, op.cit., p.86
24Omul medieval, coordonator Jacques Le
Goff, traducere de Ingrid Ilinca ]i Drago] Cojocaru, postfa\` de Alexandru-Florin Platon, [Ia]i],
Polirom, 1999, p.204.
25Nicolae Costin, op.cit., p.31. Explicitând
variantele de taducere a verbului din primul verset biblic (gr. poiéo), Bartolomeu Anania opteaz` pentru a face, deoarece acesta „înseamn` nu
numai a crea din nimic, ci ]i a crea în mod organizat, potrivit unui plan, în etape prestabilite
]i cu o finalitate clar`”, în timp ce, în versetul al
treilea al Capitolului 2 al Facerii, alege „a izvodi” pentru „gr. árho = «a face (ceva) primul», «a
face (ceva) pentru prima oar`», «a începe», prin
extensie, «a crea», (ca act pur), ,,f`r` o alt` determinare) [...],a crea în imagina\ie modelul arhetipal” (Biblia sau Sfânta Scriptur` [versiune
diortosit` dup` Septuaginta, redactat` ]i
adnotat` de Bartolomeu Valeriu Anania], Bucure]ti, Editura Institutului Biblic ]i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 2001, p.22 ]i p.24).
În aceea]i zon` a identit`\ilor de imaginar, am
reaminti, f`r` s` mai nuan\`m semantic, faptul
c`, în traducerea din englez` a C`r\ii maya a
zorilor vie\ii, ipostazele divinit`\ii implicate în
cosmogonie sunt „Purt`torul, Z`mislitorul, F`-
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omului înc` de la crearea lui „dup` chipul ]i asem`narea”
Domnului s`u), presupunându-se c`, precum copi]tii cuvintelor sfinte asupra c`rora se credea c` „se r`sfrânge lumina
Verbului”24, el reactualizeaz`, prin scriere, îns`]i f`ptuirea ini\ial`. Imaginea lui Dumnezeu „ziditoriul, otcârmuitorul, înmul\itorul ]i încep`toriul tuturor lucrurilor”25, se reflect`, la
nivel uman, în faptele indivizilor care proiecteaz`, edific`, multiplic` ]i st`pânesc pe acest p`mânt coordonatele unei lumi
rânduite, la nivel simbolic, dup` modelul des`vâr]it al celei
cere]ti. Reprezentarea, în miniaturile timpului, a Creatorului,
ca arhitect al universului ale c`rui dimensiuni ideale, sunt
„garantate” de folosirea compasului, m`rturise]te, în acela]i
timp, despre nevoia medievalului de a surprinde etapele transform`rii haosului în Cosmos de c`tre o divinitate care – cu
m`sur` ]i discern`mânt – „cump`teaz` ]i socote]te”26 limitele spa\iului27 ]i curgerea timpului28 ]i despre preocup`rile sale
de a construi aici, pe p`mânt, o civitas Dei similar`, la Filon
din Alexandria, cu „cetatea conceput` în prealabil în mintea
(continuare [n num`rul viitor)
sa de arhitect”29.

c`torul ]i Pl`smuitorul” (Popol Vuh. Cartea
maya a zorilor vie\ii, tradus` de Dennis Tedlock,
comentarii ]i glosar bazate pe cunoa]terea limbii
maya vechi ]i moderne, traducere din englez` de
Lidia Ionescu, Bucure]ti, Editura Humanitas,
[2000], p.135).
În rela\ie cu aceste elemente, putem s` observ`m c` ipostaza lui Dumnezeu ca Ziditor o reg`sim în literatura român` veche ]i la Mihail
Moxa, (Cronica universal`, Edi\ie critic` de G.
Mih`il`, Bucure]ti, Editura Minerva, 1989, p. 99),
P`tra]co Danovici (Cronograf tradus din grece]te de P`tra]cu Danovici, I, Edi\ie îngrijit` ]i
cuvânt înainte de Gabriel Strempel, Studiu introductiv de Paul Cernovodeanu, Bucure]ti, Editura Minerva, 1998, p.3), Neagoe Basarab (Înv`\`turile lui Neagoe Basarab c`tre fiul s`u Theodosie, Chi]in`u, Litera, 1997, p.15). La Dimitrie
Cantemir (Divanul, Edi\ie îngrijit`, studiu introductiv ]i comentarii de Virgil Cândea, text grecesc de Maria Marinescu-Himu, Bucure]ti, Editura Academiei RSR, 1974), apar trei epitete –
izvoditoriu, f`c`toriu, (p.233) ]i pl`smuitoriu
(p. 251) – sinonime par\iale, care, preluând ]i
distinc\iile lui Bartolomeu Anania, pot fi interpretate ca aducând în discu\ie nu numai materializarea f`ptuirii divine, ci ]i procesul de elaborare (a unei crea\ii perfecte), f`r` precedent,
similar, în mare parte, cu ac\iunea scriitorului,
demiurg al propriei opere, ce presupune, în aceea]i m`sur`, imagin\ie ]i priz` la realitate, cât ]i
artificiu ]i construc\ie supravegheat` (s` ne amintim numai Predoslovia la Istoria ieroglific`,
intitulat`, revelatoriu pentru noi, Izvoditoriul cititoriului s`n`tate, ]i conceput` în a]a fel, încât
s`-]i avertizeze destinatarul tocmai asupra acestor elemente).
26Cronograf, tradus din grece]te de P`tra]co
Danovici, vol. I, Edi\ie [ngrijit` ]i cuv@nt [nainte

de Gabriel }trempel, Studiu introductiv de Paul
Cernovodeanu, Editura Minerva, Bucure]ti,
1998, p.6.
27„Cel ce-]i roti compasul priceput / Pe-a
lumii margini” sunt versurile lui Dante (Divina
comedie, În române]te de Eta Boeriu, Prefa\`,
cronologie, note ]i comentarii de Alexandru Balaci, Bucure]ti, Editura Casa }coalelor, 1944, p.
315), similare cu imaginea dintr-un verset
veterotestamentar (Iov, 26,10): ,,El a tras un
cerc pe suprafa\a apelor, pân` la hotarul dintre
lumin` ]i întuneric” (varianta de traducere din
Maurice Cocagnac, Simbolurile biblice. Lexic
teologic, traducere din francez` de Michaela
Sl`vescu, Bucure]ti, Editura Humanitas,
[1997], p. 54), ilustrând, asemenea miniaturii
puse în discu\ie, imaginea unui Dumnezeu geometru, aplecat asupra proprie-i crea\ii, calculând cu precizie propr\iile unui univers pe care îl m`soar` cu o mân` ]i îl sus\ine cu cealalt`,
atitudine trimi\ând la alte dou` ipostaze fundamentale activate în rela\ia cu umanitatea – cea
de Judec`tor ]i cea de Ocrotitor.
28În secolul al XIX-lea, romanticul William
Blacke, readucând în aten\ie obsesiile imaginarului medieval, realizeaz` desenul Str`mo]ul zilelor m`soar` timpul, în care cel „Vechi de zile”,
f`c`torul lor, suprapus peste imaginea soarelui,
îndreapt` spre lume compasul – semn nu numai
al rigorii determin`rilor (spa\iale, temporale), ci
]i al echilibrului, al drept`\ii, (Jean Chevalier,
Alain Gheerbrant, Dic\ionar de simboluri, mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, volumul 1, A-D, Bucure]ti, Editura Artemis, 1995, p.356) ]i al imuabilit`\ii deciziei.
29Apud, Dic\ionar tematic…, ed.cit, p.796.
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Autografe date cititorilor Bibliotecii Jude\ene
„Antim Ivireanul” V@lcea de poetul George |`rnea
Fotografie din 1978, de la o reuniune literar` a
Cenaclului „I.L Caragiale” R@mnicu-V@lcea

De la st@nga la dreapta: Ilie M. Stan; George |`rnea; Felix Sima; Valer Ionescu; Nei Darie
„Pe plan social ]i afectiv, autograful este un contract fic\ional, prin care autorul []i angajeaz` propria fantezie s`-i
creeze adresantului iluzia excelen\ei, a intensit`\ii emo\iilor
ce [ntre\ine – apanaj al propriei personalit`\i – de a-i estetiza, [n final, acestuia, existen\a, [n aparen\` f`r` a a]tepta
nimic [n schimb.
Formulat - ]i scris – la modul curtenitor, uneori excesiv
de flatant, cu un limbaj argumentativ-metaforic, de extrac\ie
cotidian`, autograful se [nscrie [n sfera literaturii erotice,
apropiat discursului de recep\ie ]i celui funebru.”1
„}tiu prea bine c@t pl`tesc dedica\iile scrise de autori pe
c`r\ile oferite recenzen\ilor sau c@nd sunt solicitate. Sunt sau
ni]te transparente [ncerc`ri de capta\ie a bun`voin\ei, sau
ni]te amabilit`\i, care nu angajeaz` cu nimic. Hiperbola
[nflore]te, uneori fericit`, alteori jignitor omagial`, c@nd cel
mare, pare a se pleca umil [naintea unui mititel. Asta nu-l
cost` nimic pe scriitorul care se a]teapt`, [n schimbul unui
omagiu confiden\ial, la un r`sun`tor elogiu public, sau c@nd
]tie c@t` pl`cere poate face unui cititor anonim, care se
declar` admiratorul s`u de totdeauna” 2
„Plasat definitiv [n zona eticului, condi\ie care [l s`r`ce]te [n mod fatal de estetic, sincer, de complezen\`, dar de cele
mai multe ori ipocrit, [n orice condi\ie document m`rturisitor
de via\` intim`, besactè depozitar` a tuturor inflexiunilor de
vraj` pentru a-]i seduce adresantul, prin excelen\` atribut al
celebrit`\ii, acum, cerut cu disperare, dat cu emo\ii ]i ame\itoare satisfac\ii, autograful este actul prin care autorul []i ex-

hib` tirania fa\` de cei din jur, dar ]i prin care, [n acela]i
timp, recunoa]te c` nu poate fiin\a altcumva dec@t ca anex`
a crea\iei sale, anex` a obiectului pe care, [n imagina\ia celor mul\i, o reprezint`: un tricou, o minge, un disc… o carte!
At@t de divers, ad@nc implicat [n via\a comunit`\ilor omene]ti, devenit „eveniment” [n via\a social`, participant
ostentativ la aceasta, autograful are dreptul s` fie recunoscut. Cu siguran\`, ca apar\in`tor al literaturii de frontier`”3
Cu aceste trei citate, [ntruc@tva contradictorii, dar care
ilustreaz` modul cum a fost ]i este perceput autograful, am
considerat oportun s` prefa\`m nou` din autografele cu caAntim Ivireanul” V@lcea se m@ndre]re Biblioteca Jude\ean` „A
te - cele date de poetul George |`rnea, pe propriile-i c`r\i:
I. „Celor ce iubesc aceast` \ar` ]i acest p`m@nt rom@nesc, [n semn de pioas` cinstire pe aceast` prim` carte a palmelor mele. George |`rnea, 11 martie 1975”4
II. „Cititorilor v@lceni, statornica mea «stare de iubire»,
pl`m`dit` ]i [nfiripat` spre lume din vatra de dor a acestor
plaiuri fermecate, [n miezul c`rora []i afl` izvorul cu ap` vie
nep`trunsele ob@r]ii ale drumurilor noastre. George |`rnea.
Rm. V@lcea, 11 iunie 1977”5
III. „{n aceast` fermecat` ctitorie de lumin`, sufletul meu
ca o balad` se las` a]ezat [ntre coper\i spre desf`tarea cititorilor v@lceni, ]tiut fiind c` numai astfel poate fi [nt@rziat`
lucrarea neiert`toarei Uit`ri. George |`rnea. Rm. V@lcea,
14 iunie 1977”6
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IV. „Pe altarul p`str`tor de litere str`bune, a]ez cu pioas` recuno]tin\` rodul umilelor mele str`danii de ucenic la Taina cuvintelor,
m`rturisind o «{nalt` Fidelitate» fa\` de leag`nul ob@r]iilor mele suflete]ti, peste care vegheaz` umbrele sfinte ale marilor c`rturari ]i ctitori de limb` rom@neasc`. George |`rnea, R@mnicu V@lcea. 14 iunie
1977.” 7
V. „Cititorilor Bibliotecii Jude\ene V@lcea, g@ndurile mele fierbin\i,
a]ternute pe drumul iubirii lor de cuv@nt rom@nesc. George |`rnea, 31
ianuarie 1978.” 8
VI..„Cititorilor Bibliotecii Jude\ene din municipiul R@mnicu V@lcea, aceste «Scrisori de fiecare zi», [mpreun` cu g@ndurile mele de aleas` pre\uire. George |`rnea, 6 mai 1980.” 9
VII. „Cititorilor Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul», un g@nd de
bine. George |`rnea.” 10
VIII. „Cititorilor Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea, cu
deosebit` dragoste de v@lcean neuit`tor, aceast` m`sur` a pre\uirii
mele, cu speran\a c` eforturile poetice ale autorului se dovedesc demne
„de \inut minte”. George |`rnea, 6 octombrie ’95.” 11
XIX. „Cititorilor Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea,
g@ndurile mele de bine ]i de bucurie c`rtur`reasc`, prin lectur`.
George |`rnea, 6 octombrie 1995, Rm. V@lcea.” 12

Citate selectate de Ioana P@rnu\`, Mariana Zanfir,
Emilia Smedescu, Rodica Fieraru bibliotecare la Sala de lectur`
a Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea
Savin, Viorel, Despre starea autografului • C`r\i cu olografe, Bac`u, Editura Studion, 2001, p. XX
2 Cioculescu, }erban, Amintiri, Editura Eminescu, 1981, pag. 192, citat [n: Savin, Viorel, Despre starea autografului • C`r\i cu olografe, Bac`u, Editura Studion, 2001, pag. 9-10
3 Savin, Viorel, Despre starea autografului • C`r\i cu olografe, Bac`u, Editura Studion, 2001, pag. XXIX-XXX
4 Autograf pe volumul: |`rnea, George, „Testamentele [n\eleptului”,
Bucure]ti, Editura „Cartea Rom@neasc`”, 1974, 76 p.
5 Autograf pe volumul: |`rnea, George, „Starea de iubire”, Timi]oara, Editura Facla, 1975, 56 p.
6 Autograf pe volumul: |`rnea, George, „Balade”, Bucure]ti, Editura
„Cartea Rom@neasc`”, 1976, 68 p.
7 Autograf pe volumul: |`rnea, George, „{nalta fidelitate”, Craiova,
Editura „Scrisul Rom@nesc”, 1977, 108 p.
8 Autograf pe volumul: |`rnea, George, „Drumul domnului de rou`”,
Bucure]ti, Editura „Cartea Rom@neasc`”, 1977, 104 p.
9 Autograf pe volumul: |`rnea, George, „Scrisori de fiecare zi”, Craiova, Editura „Scrisul rom@nesc”, 1980, 104 p.
10 Autograf pe volumul: |`rnea, George, „Amar”, Bucure]ti, Editura
„Eminescu”, 1989, 140 p.
11 Autograf pe volumul: |`rnea, George, „De \inut minte. Cartea
necuprinsului”, [Bucure]ti], Editura „Tamera”, 1994, 224 p.
12 Autograf pe volumul: |`rnea, George, „Cartea cu iubiri secrete.
183 sonete”, [Bucure]ti], Editura „Tamera”, 1999, 210 p.
1
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C=te ceva despre bibliotecile
m=n\stirilor v=lcene

C

ele mai vechi biblioteci din spa\iul
v@lcean, de fapt din spa\iul rom@nesc,
au fost cele [nfiin\ate pe l@ng` m@n`stiri. {nc` din veacul al XIV-lea, acestea s-au constituit [n importante centre de cultur` religioas`, dar
]i laic`.
Mul\i dintre domnitorii ]i marii dreg`tori ai
|`rilor Rom@ne]ti au pre\uit c`r\ile. Unii dintre ei
aveau biblioteci personale, bogate [n opere remarcabile, sau au contribuit la [nfiin\area unor biblioteci pe l@ng` m@n`stirile pe care le [n`l\aser`, precum Mircea cel B`tr@n, Constantin Br@ncoveanu.
Valoroase fonduri de carte veche au fost adunate la M@n`stirile: Hurez, Bistri\a, Cozia.
{mbog`\irea acestor loca]uri cu c`r\i tip`rite
[n V@lcea, [n \ar` sau str`in`tate a contribuit la dezvoltarea culturii, la l`rgirea cuno]tin\elelor, la dezvoltarea gustului pentru lectur`, educarea tinerilor,
cunoa]terea istoriei neamului. {n m@n`stiri, nu se
g`seau numai c`r\i cu con\inut religios, ci ]i c`r\i
laice, care cuprindeau no\iuni de matematic`, de
istorie, cosmografie, sub form` de tip`rituri ]i manuscrise.

D

ate importante despre situa\ia bibliotecilor din m@n`stirile v@lcene au fost
l`sate de Alexandru Odobescu. Acesta avea o impresionant` grij` pentru c`r\i ]i ne-a l`sat pre\ioase date despre biblioteca de la Bistri\a. Aici
se g`seau volume vechi, din care unele foarte r`u
conservate, deoarece fuseser` ascunse, [n cazuri de
primejdie, [n pe]terea [nvecinat`, unde s-au udat ]i
au mucezit, filele de h@rtie s-au lipit, iar cele de pergament s-au ]ters. Biblioteca era compus` din: c`r\i
biserice]ti tip`rite [n limbile slavon`, rom@n` ]i elen`, manuscrise slavone (evanghelii, psaltiri, mineie,
ceasloave, pravile canonice etc.), c`r\i slavone tip`rite
[n sec. XVII-XVIII, [n Kiev, sub p`storia mitropolitului
Petru Movil`, [n Gali\ia, [n Moscova, [n vremea \arilor
Alexei ]i Petru Ivanisevici, [n T@rgovi]te, sub Matei Vod` Basarab; 30 volume grece]ti, tip`rite la Vene\ia ]i [n
|ara Rom@neasc`, printre care un exemplar complet al
Mineielor eline]ti, tip`rite la 1680, [n Vene\ia, purt@nd
scris pe d@nsul c` a fost al lui Constantin Br@ncoveanu,
vel-logof`t la 1687; 40 de manuscrise rom@ne]ti (psaltiri, vie\i de sfin\i, c`r\i dogmatice ]i [nv`\`turi ale p`rin\ilor bisericii), traduse [n rom@ne]te din chirilic`.
(continuare în pagina 39)
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R@nduri despre un poet: George |`rnea*
ezi, vezi prietene, c@t ai crescut? Vezi c` dreptate
avut-am c@nd \i-am izvodit – de mult – c` odat`
]i-odat` ceasul [mplinirilor vine?
{n prima zi din prim`vara asta – pentru tine a [mplinirilor – am cump`rat din t@rgul de la R@ureni primele flori pe care delicatul suflet al rom@nului-poet le m@ng@ie cu nume-diminutiv; am cump`rat ghiocei: sfio]i ca [ndr`zneala poetului,
ne[ntina\i ca g@ndul. Nu i-am mai putut culege din
cr@ngul tinere\ilor; i-am cump`rat. I-am a]ezat [ntr-un pahar; tu [I spui potir; dar e un pahar din care
[mi place s` beau; tu zici: vin pl`p@nd cu m`duva
dulceag`; un pahar din vremea [n care h`l`duiam
am@ndoi prin B`beni.
Lucram la me]te]ugul meu, vechi de c@nd
durerea ]i vrerea de alean, de m@ng@iere ]i de alint; ale omului. Prim`vara era, afar`, dincolo de
ziduri. Oameni veneau s`-mi cear` sfat de alinare.
}i florile nu mai biruiau s`-mi aline durerile; se
preschimbaser` ghioceii [n ]tiin\ifici Galantulus nivalis, din
familia amabiliaceelor.
Atunci m-ai vestit c` vei veni s`-mi aduci cartea ta; prima ta carte; pe care ai a]teptat-o [ndelung; pe care am@n`ri
numai de tine ]tiute au f`cut-o ]i mai a]teptat`. Am a]teptat-o
]i eu. Am dorit-o; s` o r@nduiesc l@ng` manuscrisele pe care
de mult mi le-ai d`ruit, l@ng` stihurile pe care mi le-ai stihuit
[n bl@ndele seri; l@ng` t`ieturile din gazete ]i s`pt`m@nale [n
care ai fecundat cu poezie ]i stropi de suflet, paginile.
Am fost at@t de tulburat de bucurie, [nc@t, pentru prima
oar` [n cei zeci de ani de c@nd umblu cu uneltele me]te]ugului
meu, m-am t`iat la degetul ar`t`tor, cel cu care m@nuiesc, tot
mai rar, condeiul. Tu ]tii c` [nt@mplarea e adev`rat`. Parc-am
crestat pe r`bojul vremii ziua. Parc-am pecetluit, cu pecetea
florii de s@nge, prietenia.
Ai venit, apoi, s`-mi d`ruie]ti cartea ta. Ai venit cu sfiala
ta, cu lumea ta, cu poezia ta. }i abia atunci, a ajuns, a p`truns
[n mine adev`rata prim`var`.
Acas`, [n odaia mea de lucru - ]tii, odaia [n care ai dormit odat` pe dou` scaune, pe-atunci prea pu\ini intuiau poetul! – am deschis coper\ile care [nm`nunchiau paginile scrise
de tine, cum m@inile cuprind [n scocul lor corole ]i frumuse\i,
cum versurile-\i r@nduiesc frumos cuvintele, cum sentimentele tale [mbr`\i]eaz` omul ]i omenescul rom@nesc. |i-am citit,
\i-am recitit versurile. Poezie de cea mai pur` esen\`. Poezie,
din inim` izvodit`; poezie pe care me]te]ugit ai ]lefuit-o „rotind un cristal de candoare / spre cerul mereu mai abrupt”.
Poezie pentru cei care, ca ]i tine, cred [n poezie, [n unduirea

V

cuvintelor, [n melodia versului, [n armonia sim\`mintelor, [n
g@ndul rostit la lumina zilei, [n g@ndul [n\eles, plin de [n\elesuri.
Luminoas`, poezia ta nu ascunde nimic. Dar arunc` [n
umbr` multele nimicuri pe care le mai scriu cei-poe\i, pe care
nimeni nu [i [n\elege; cei-poe\i pe care unii [i iau [n serios, [n
loc s`-i trimit` la psihiatru.
Poezia ta e bun` ]i cald` ca
„neamul h`r`zit s` ne adape /
[nsetatul slovei me]te]ug”.
Poezia ta e [nv`luit` [n bl@nd` ironie, …„deci las`-m` s` vin
pe streche bl@nd` / cu frunzele
gorunilor [n v@nt / pe veresie
s`-\i mai stau la p@nd` / ]i s`-\i
mai beau o vie pe cuv@nt”.
Versurile au ]i ele o elegan\`
ritmic` ironic`: „cresc p`s`ri
la mine-n ureche / un alb magistral mi-e pereche”.
oezia ta e alc`tuit` din cuvinte curate, rom@ne]ti.
Ici-colo c@te un de mult [mp`m@ntenit neologism… „]i aceste moi dantele de Bruxelles”, care pun ]i mai mult [n lumin` balada ta rom@neasc`, vinul t`u
„prelins pe smal\ul unei oale de Hurez”, „Doar clipa”: …„{n aburul pl`p@nd ca de poveste / la R@ureni crail@cul de haiduci / se scurge printre fete ]i neveste / cu via\a ag`\at` de uluci”.
Poezia ta e frumoas` ]i pe dinafar` ]i pe din`untru. Unii
ar vorbi despre \inuta elevat` a discursului poetic. Dar noi, ne-n\elegem mai bine pe rom@ne]te, cuv@nt leg`nat… „s@ngele se
leag`n` frumos / b`nuit c` nu s-ar mai [ntoarce”…
Nu a] dori ca, [n acest ceas de s`rb`toare pentru tine, s`
te sup`r. Dar s` ]tii c` titlul volumului nu-mi place; sun` arghezian (]tii, poezia „Testament”) ]i nu con-sun` cu poeziile
din volum; ce rost are titlul volumului c@nd m`rturise]ti „R`m@n condamnabil de t@n`r / cu toate c` simt mai pu\in / ]i uit
sub c`ldura sentin\ei / la care iubire s` \in”.
Acum, dup` doisprezece ani de c@nd i-am [mprumutat
elevului |`rnea Gheorghe, dintr-a XI-a, volumul cu poeziile
lui Minulescu, [mi dau seama c`, de fapt, nu tu ai fost cel care
te-ai [nt@lnit cu poezia, ci eu cel care m-am [nt@lnit cu un
POET. Un poet care se re[ntoarce senin [n copil`rie… „M` fac,
m` mai fac de-a cocorul / bat cuie [n cer cu piciorul”.
Vezi, vezi prietene? Ai b`tut cuvinte [n poarta cerului; ]i
cerul poeziei \i s-a deschis!

P

Miron B. RUC~R

*Articol ap`rut [n ziarul „Orizont” (nr. 1643/17 februarie 1974, p. 2), sub semn`tura reputatului medic v@lcean Miron
Bruc`r, disp`rut; la r@ndul s`u, poetul George |`rnea, ]i el plecat prematur dintre noi, i-a dedicat doctorului M.B. poezia
pe care o public`m [n pagina al`turat`; [n facsimiluri: autografe de pe trei dintre c`r\ile d`ruite doctorului de c`tre poet.
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Templul c`r\ii
Dur`m cetate c`r\ii [n V@lcea milenar`,
Aproape de Izvorul T`m`duirii Sfinte,
Cu pravila [n suflet, [n vatra tutelar`,
Cu noi e Preasfin\itul, ne-ndeamn` [nainte!

Un loc sub soare
Medicului Miron Bruc`r
S` facem pace domnul chirurg
}i las`-mi ]ansa ultimei transfuzii
C@nd peste \`rmul vie\ii mi se scurg
Mareele sterilelor iluzii
Nici r`u n-am fost, nici bun c@t a] fi vrut
Dar pentru frigul [ndurat pe targ`
Mai d`-mi o via\` nou` cu-mprumut
S` trag lumina peste lumea larg`
}i las`-m` s` plec a]a cum pot
Dintre aceste fire de tortur`
S`-mi cheltuiesc iubirile de tot
Sco\@nd luceferi stiliza\i pe gur`
S` torn un fel de fric`-n cei mai dragi
Dintre c`l`ii mei pe care poate
I-a] fi hr`nit cu miere ]i cu fragi
Dac`-mi p`strau cuvintele curate
}tiu c` voi fi nelini]tit mereu
Pentru acest p`m@nt care m` doare
Cu fiecare nerv din trupul meu
Dar las`-mi ]ansa locului sub soare.
George |~RNEA

}i Oltul curge-alene, mereu cu neamul frate,
}i Cozia cea sf@nt`, cu Mircea cel B`tr@n,
Suntem cu to\ii una ]i mergem mai departe,
}i m@ndru e ]i ve]nic acest popor rom@n!
E calea mult prea grea, dar noi trudim cu s@rg
}i jertfe cad mereu, Aici, la temelie,
Ca roadele s` vin`, cur@nd s` dea [n p@rg
}i alte vremi mai bune, Aici nutrim s` fie!
}i dac` noi vom trece cur@nd [n ve]nicie
Vom fi o tor\` vie, cum ]tim c` ne e datul,
}i-om lumina-n Cetate de-a pururi m`rturie
C` am r`mas pe vatr`, Aici, sfid@nd veleatul!
Sub poart`-le, Olimp se-nal\` Templul c`r\ii,
Deasupra-i, pe cupol`, st` m@ndru Prometeu
Cu tor\a lumin@nd`, d@nd biruin\` vie\ii.
Rom@nu-n veci nu piere, c`ci e cu DUMNEZEU!

({nchinat` noii cl`diri a Bibliotecii Jude\ene
„Antim Ivireanul” ]i noii reviste de cultur`,
„Casa C`r\ii v@lcene”)
I. TARU DUMB~RA

„Per aspera ad astra”
Noi am trudit pentru lumin`
Din roi de stele adun@nd-o
}i-n stele iar`]i sem`n@nd-o
Ca s` rodeasc` tot lumin`.
Din cer cu stele am cules
Curat` rou` de lumin`,
S` st@mp`r`m al nostru mers,
Prin truda noastr`, spre
lumin`.
Copile, Noi – lumin` lin`!
Copile, Tu – lumin` lin`!

Cu-aceea]i rou`-nl`crima\i
De-acela]i dor [ndorura\i,
De-aceea]i raz` lumina\i.
Noi am trudit pentru lumin`,
}i dintre spini chiar aleg@nd-o
}i [n ml`di\e sem`n@nd-o,
Ca s` rodeasc`-n veci lumin`!
(Dedicat` dasc`lilor ]i
[nv`\`ceilor)
I. TARU DUMB~RA
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«Voievodul dincolo de sala tronului»*

`rturar autentic, Dan Horia Mazilu (decan al Filologiei bucure]tene ]i membru corespondent al
Academiei Rom@ne) este, f`r` [ndoial`, unul dintre cei mai
pertinen\i cunosc`tori ai literaturii ]i culturii medievale. Dup` o str`lucit` tez` de doctorat (publicat` [n 1972), Udri]te
N`sturel, titularul cursurilor de „Istoria Literaturii Rom@ne
Vechi”, „Modele mentale ]i culturale”, „Istoria mentalit`\ilor”, Dan Horia Mazilu este autorul unor lucr`ri despre care
orice cercet`tor al epocii medievale nu mai poate face abstrac\ie: Barocul [n literatura rom@n` din secolul al XVII-llea
(1976), Cronicari munteni. C@teva modele de retoric` a
povestirii (1978), Literatura rom@n` [n epoca Rena]terii
(1984), Proza oratoric` [n literatura rom@n` veche – I-III
(1986-1987), Recitind literatura rom@n` veche – I-IIII (1994,
1998, 2001).
Cu o documentare aproape exhaustiv`, cu acribia ]tiin\ific` specific` cercet`torului de voca\ie, Dan Horia Mazilu
recite]te, examineaz` ]i reconsider`, [n viziunea modern`, o
vast` epoc` literar`, cu un \el bine definit, cu metodologie ]i
instrumente de lucru adecvate, [n care reflec\ia, interpretarea ]i compararea textelor constituie un principiu de baz`.
Definind literatura medieval` [n termenii epocii, cu genurile
literare de atunci (istoriografie, proz` oratoric`, literatur`
juridic`), autorul deslu]e]te duhul care i-a animat pe c`rturarii medievali, aten\i ]i deschi]i sincronismului, constat` c`
retorica, care guverna orice tip de discurs, are valen\e artistice (expresivitate involuntar`, dup` expresia lui Eugen
Negrici), c`, pentru cultura rom@n`, cultura slav` dun`rean`
a fost un mediator, o filier`, c` Apusul a crescut pe sol latin,
iar r`s`ritul, pe cel grecesc, Bizan\ul fiind antichitatea noastr`, c` „barocul este o stare de sensibilitate cu reflexe [n
multe soiuri de discurs artistic”.

E

chival@nd Turcocra\ia cu Levantul, care a [ng`duit ortodoxia ]i libera circula\ie a ideilor ]i autorilor, Dan Horia Mazilu ajunge la concluzia just` c` „exist`
o singur` cultur` cre]tin`. Deosebirile de dogm` nu au putut crea dec@t «Varia\ii teritoriale». Ele [ns` se adun` sub
un semn unic” (interviu acordat lui Nicolae Iliescu, [n Academica, ianuarie 2002, p. 21).
Dup` aceste studii docte, autorul schimb` registrul ]i
[n sincronie cu lucr`rile europene, Dan Horia Mazilu []i surprinde cititorii ]i speciali]tii cu studii de istoria mentalit`\ilor: Noi despre ceilal\i. Fals tratat de imagologie (1999), O
istorie a blestemului (2001) ]i Voievodul dincolo de sala
tronului. Scene din via\a privat` (2003).
Ultima lucrare tip`rit`, Voievodul dincolo de sala

tronului, ap`rut` [n t@n`ra ]i prestigioasa editur` ie]ean`
„Polirom” (ca ]i precedentele dou`) prive]te via\a privat`,
distinc\ie greu de operat [ntre via\a privat` ]i cea public` a
domnitorilor deveni\i, prin [nsu]i atributele lor, persoane
publice, adic` modul [n care st`teau la mas` sau iubeau, []i
guvernau via\a interioar` sau []i profesau convingerile religioase. De]i autorul afirm`, cu modestie, c` aceast` carte
este doar o „culegere de scene din via\a privat`”, trebuie s`
afirm`m, cu deplin temei, c` lucrarea de fa\` este singular`
[n cultura rom@n` p@n` acum (de]i unele intui\ii le-au f`cut
anterior A.D.Xenopol ]i N. Iorga), la baza ei stau textele literare medievale, documentele istorice, iar pentru o dreapt`
imagologie, sunt aduse [n discu\ie observa\iile, adesea obiective, ale c`l`torilor str`ini prin \`rile rom@ne]ti.

V

ia\a privat` a voievodului este tratat` bipolar, de
pe o parte, aspectul exterior, palatul, casa, locuin\a, locuire (cum se exprim` noician autorul), gr`din\e, [mbr`c`mintea, iar pe de alt` parte, aspectul interior: b`tr@ne\ea, boala ]i moartea, curtea voievodal` (secretari, medici,
astrologi, profe\i, cronicari, predicatori), lecturile „folositoare ]i folosite”, credin\a.
Din densitatea de idei explicitate, vom comenta, din
motive de spa\iu, doar c@teva. Vorbind despre „loisir”-ul voievodal, Dan Horia Mazilu folose]te ]i argumenteaz` sintagma „z`bav` func\ional`” a domnitorului, adic` „poezia
c@ntat`, versuri epice, o «epic` de curte», compus` ]i interpretat` la Curte de menestreli veni\i de aiurea sau de autohtoni, brodat` [n jurul faptelor combatante (ce trebuiau «publicitate» [n toate chipurile, chiar ]i prin manifest`ri ale unei «arte a unei pie\e publice» poruncite”) (p.224). {ntre temele aflate [n dezbaterea c`rturarilor: civilitatea voievodului, binele public ]i cel privat, autorul distinge ]i define]te
„politiia” ca „o societate organizat` civic, dar ]i ansamblul
unor purt`ri civilizate, c` includeau maniere deosebite ]i
]lefuirea prin instruc\ie” (p.268).

U

n capitol deosebit prive]te credin\a, ca marc` obligatorie a imaginii voievodului, [n care remarc`
spiritul religios al luminatului domn Neagoe Basarab, „cunosc`tor profund al chestiunilor teologice”, un „ziditor [n
slujba Bisericii ]i un protector al l`ca]urilor de cult din
spa\iile sacre ale Cre]tin`t`\ii” (p. 523), familiarizat ]i implementator al isihasmului [n spa\iul rom@nesc. De fapt,
concluzioneaz` autorul, „credin\a ortodox` a conduc`torilor \`rii a fost o marc` [nsemnat` a domniei [n \`rile rom@ne [nc` de la [nceputurile definirii acestei institu\ii” (p.529),
care n-a imitat, ci a preluat ]i a adoptat modelul bizantin.

* Volum lansat [n Sala de lectur` a Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea, [n data de 24 septembrie 2003
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Ungerea ]i [ncoronarea domnilor se f`cea de c`tre mitropolit, care, deseori, avea putere mai mare dec@t cel uns, Antim
Ivireanul amenin\@nd pe poten\ialii disiden\i de la legea
str`mo]easc`: „de nu se vor supune
drept`\ii ]i poruncilor biserice]ti, [i
vom pedepsi cu domnia”. Ortodoxia
voievodului era unitatea de m`sur`
prin care cronicarii [l judecau. Erau
aprecia\i ]i l`uda\i, [n predoslovii sau
epiloguri, acei domnitori (Neagoe
Basarab, Matei Basarab, C. Br@ncoveanu, }tefan cel Mare etc.), care s-au
dovedit, prin fapte, a fi nu numai buni chivernisitori, ci ]i iubitori, binecredincio]i ]i binecinstitori ai lui
Hristos.

O

tem` ingenioas` prive]te
participarea voievodului, a
familiei ]i a anturajului s`u la slujirea
Sfintei Liturghii, ca etalon de solidaritate ]i solitudine cu religia supu]ilor:
„[n timpul liturghic, guvernat de Ecclesie, se bucura de mult` considera\ie [n interiorul Aulei domne]ti, at@t
[n spa\iul ei public, c@t ]i [n zona unde era ad`postit` via\a privat`”
(p.535), unii domnitori fiind extrem
de religio]i, cum e cazul lui Ieremia
Movil`, care n-a p`r`sit slujba nici
atunci c@nd o]tile rivale [i amenin\au
deopotriv` via\a ]i scaunul, cum ne [ncredin\eaz` Miron
Costin. Paraclisul era o Cas` a lui Dumnezeu [n casa
voievodului, iar duhovnicii domnitorului („de vorb` cu
Dumnezeu prin mijlocitori”) erau, din motive de discre\ie,
prea pu\in cunoscu\i. Antim Ivireanul [ntocme]te un model
al confesorului ideal: „Ioste dar` ]i acel preot carele va
vrea s` priimeasc` aceast` grea sarcin` ]i cu nevoe a
ispovedanii s` fie b`tr@n de v@rst`, m`car c@t de pu\in s`
fie de 40 de ani, s` fie de cinste, cucernic, de via\` bun`,
iscusit [n cuvinte ]i fapte, s` nu fie be\iv, s` nu mearg` la
c@rciume, s` nu fie m@nios, hulitariu ]i [njur`toriu ]i [n
scurt c@t va fi cu putin\` s` se fereasc` s` nu dea scandal`
]i rea pricin` la norod. A doao, s` fie [mpodobit cu carte ]i
cu fapte bune, s` priceap` sfintele c`r\i ]i canoanele
bisericii noastre ”.

T

ot [n acest capitol, Dan Horia Mazilu aduce [n
discu\ie toleran\a confesional` ([n special [n
Moldova), recunoscut` ]i de c`l`torii str`ini, rug`ciunea (o
specie productiv` a liricii religioase), cinstirea icoanelor
(„obligatorie [n cadrul piet`\ii rom@ne]ti, c`ci icoanele
transportau mesajul religios ]i [ntre\ineau fervoarea

pag. 11

credincio]ilor ”), [nzestrarea ctitoriilor voievodale cu
moa]te miraculoase pentru a [nt`ri credin\a ]i renumele
bisericii p`str`toare de astfel de relicve sfinte (de aici
necesitatea scrierii unor
„vie\i de sfin\i”), pelerinajele religioase, c`lug`rirea de bun`voie ]i nu
ca pedepsire, cum e cazul
ctitorului M`n`stirii Bistri\a, Barbu Craiovescu,
c`lug`rit dup` ce a constatat de]ert`ciunea lumii
(„]i viind la vreme de b`tr@ne\e ]i d` sl`biciune,
socotind c` ]i ale lumii
s@nt toate de]arte, singur
din bun`voie am cerut
voie de la m`riia-sa ]i
am mers de m-am c`lug`rit la m`n`stire la Radu-vod`”, cum zice cronicarul Radu Popescu,
c`lug`rit ]i el [n monahul
Rafail), ca ]i al lui Al. L`pu]neanu, c`lug`rit dup`
ie]irea din domnie, fiind
bolnav ]i orb. Totu]i, [n
cazul voievozilor rom@ni,
c`lug`ria n-a fost un
fenomen at@t de extins ca
[n cazul regilor s@rbi. Ce mai constat` Dan Horia Mazilu?
„B`taia lui Dumnezeu”, pedeaps` divin` (cum e cazul P`unei Cantacuzino, lovit` de o „nevoie mare, d` f`cea toate
groz`viile”, chiar [n Ziua de Sf@nta Maria Mare, 15 august
1714, c@nd, la Istanbul, c`deau capetele Br@ncovenilor) sau
comportamentele deviante, [n discordan\` total` cu principiile canoanelor bisericii ortodoxe rom@ne]ti, a p`c`to]ilor
]i a heterodoc]ilor, renega\i de biseric` ]i de opinia public`.

C

oncluzia autorului, [n urma studierii docte a istoriei mentalit`\ilor medievale rom@ne]ti, este pe
deplin motivat`: „Asimil@nd creator influen\ele spirituale
ale Europei r`s`ritene, care deschideau ferestre profitabile
spre umanismul occidental, turn@nd [n forme proprii [nr@urirea slav` puternic` a Kievului movilean cultura rom@neasc` a selectat elementele necesare sintezei de tip particular, ale c`rei fructe vor rodi peste c@teva decenii, [n epoca de glorie a spiritului poporului nostru din Veacul de
Mijloc” (p.280).

Tudor NEDELCEA
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SPIRITUL CIVIC
de Mihai Spori] ]i Nicolae Spori]

C

artea „ SPIRITUL CIVIC” scris` de M. Spori]
]i N. Spori] e o lucrare original` ]i remarcabil`
din mai multe motive.
{n primul r@nd, lucrarea e nou` prin faptul c` e rodul
colabor`rii a doi fra\i. Cercet@nd istoria literaturii ]i culturii universale, observ`m c` astfel de colabor`ri sunt rarisime. {n cultura universal` exist` dou` cupluri celebre:
fra\ii Gracchus ]i fra\ii Grimm. Fra\ii Gracchus, respectiv
Tiberius Sempronius Gracchus, care a tr`it [ntre anii 162133 [.d. Christos (mort la 29 de ani), ]i Caius Sempronius
Gracchus, care a tr`it [ntre anii 154-121 [.d. Christos (mort
la v@rsta de 33 de ani). Sunt oameni politici romani care,
[n calitate de tribuni ai poporului, au [ncercat s` rezolve
criza agrar` a statului roman, printr-o lege care s` favorizeze lumea \`r`neasc`, pe acei rusticii care - [n calitate de
contribuabili ]i solda\i, suportau cea mai mare parte din
poverile statului. Aristocra\ia senatorial`, [ns`, s-a opus ]i
cei doi fra\i n-au reu]it s`-]i impun` legile lor cu caracter
demofil. Men\ion`m c`, pe atunci, [n privin\a crizei
agrare, politicienii romani erau grupa\i [n dou` fac\iuni:
optimatii - ap`r`tori ai aristocra\iei ]i popularii - sus\in`torii intereselor legitime ale cavalerilor ]i plebei romane.

D

istin]ii fra\i Mihai ]i Nicolae Spori], proveni\i
dintr-o foarte veche, nobil` ]i cinstit` familie
de \`rani rom@ni din satul Robe]ti, situat [n trec`toarea
Turnu Ro]u, [ntre mun\i, pe unde au trecut formidabilele
legiuni ale Romei, [ntr-o geografie de [n`l\imi cutez`toare
]i p`duri de brad, o geografie astral` ]i pedagogic`, precum fra\ii Gracchus din Roma antic`, apar [n ipostaza
unor str`luci\i patrio\i care au observat una din crizele
societ`\ii rom@ne]ti contemporane. Dac` fra\ii Gracchus
au remarcat pr`pastia dintre [ntinsele latifundii ale aristocra\iei romane ]i prea [ngustele ogoare, agri, ale nec`ji\ilor \`rani romani, fra\ii Spori] constat`, cu durere,
pr`pastia alarmant` dintre ceea ce numea Maiorescu, form` ]i fond, dintre noble\ea unor concepte ]i institu\ii democratice ]i modul absolut defectuos [n care acestea sunt
aplicate ]i func\ioneaz` [n practica social-politic`, pr`pastia dintre spiritul civic ideal ]i spiritul civic aplicat.
Cu am`r`ciunea unor patrio\i, autorii constat` c`
societatea rom@neasc` actual` e [ntunecat` de ]apte p`cate
fundamentale: 1. comportamentul balcanic; 2. clientelismul; 3. demagogia g`unoas`; 4. falsul patriotism; 4. vrajba ]i g@lceava generalizate; 6. bunul plac; 7. [n\elegerea
anapoda a libert`\ilor democratice.

P

entru vindecarea societ`\ii contemporane de
cele ]apte maladii morale, autorii, care se definesc printr-un nobil militantism, de antic` origine, propun
]i ]apte solu\ii:

1. eradicarea imoralit`\ii, care s` [nceap` „de sus”;
2. st@rpirea apuc`turilor str`ine de interesele generale;
3. aplicarea strict` a normelor legale; 4. munca [n locul
dezm`\ului ]i leneviei; 5. mai pu\in` vorb`rie ]i mai mult`
treab`, f`cut` cu pricepere ]i la timp; 6. stavil` de netrecut,
spre ierarhia puterii, pentru impostori, arivi]ti, mafio\i ]i
fal]i patrio\i; 7. ridicarea legii la dimensiunea de putere
suprem`, impar\ial`, dur`.
Ca ]i anticii fra\i Gracchus, domnii Mihai ]i Nicolae
Spori] apar [n nobila ipostaz` de avoca\i ai poporului,
d@n]ii aduc@nd la bar`, pentru a-i sprijini [n pateticele ]i
patrioticele lor pledoarii, cele mai [nalte spirite ale umanit`\ii: N. Iorga ]i Honoré de Balzac, Lev Tolstoi ]i Jean
Jacques Rousseau, Emille Zola, La Fontaine, Voltaire ]i
La Bruyère, Napoleon Bonaparte ]i Dostoievski, Albert
Camus ]i Tudor Arghezi, Jack London ]i Thomas Mann,
Luigi Pirandello ]i Euripide, Victor Hugo ]i William Shakespeare, Nietzsche ]i Denis Diderot, Goethe ]i Montaigne, biblicul Solomon ]i genialul Eminescu, [n\elepciunea popular` a latinilor ]i rom@nilor.

U

n alt cuplu celebru [n cultura universal` este
cel reprezentat de fra\ii Grimm, respectiv Iacob Grimm (1785-1863) ]i Wilhelm Grimm (1786-1859).
Cei doi fra\i, autori ai unor cunoscute tratate de filologie,
[n colaborare, public` trei mari lucr`ri: „Dic\ionarul german”, „Legendele eroice germane”, [n care textele sunt
studiate sub raport filologic, ]i pove]ti cuprinz@nd folclor
german transcris [n variante autentice, aceast` antologie
devenind cunoscut` ]i apreciat` [n toat` lumea, poate cea
mai cunoscut` culegere de pove]ti dup` orientala „Halima”.
Ca ]i fra\ii Grimm, fra\ii Spori] - de]i posed` o admirabil` cultur` literar` ]i filosofic` - nu cad victim` snobismului cultural, salonard, ci eviden\iaz`, [n pagini cuceritoare,
originalitatea, frumuse\ea ]i bog`\ia, valorile filosofice ]i literare ce se ascund [n cultura popular` rom@n`.

D

ar dac` fra\ii Grimm cerceteaz` textul folcloric,
mai ales din punct de vedere filologic, domnii
Mihai ]i Nicolae Spori] cerceteaz` ad@ncimile ame\itoare ale miturilor rom@ne]ti [n moderne eseuri,
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excep\ionale prin originalitatea viziunii, [n`l\imea ideilor,
sensibilitatea metafizic` ]i stilul sc@nteietor.

I

ncheiem aceast` scurt` prezentare a celor doi autori, prin evocarea unei scene din familia Gracchus. Se spune c` mama celor doi Gracchus, Cornelia, fiica
marelui general roman Scipio Africanus, primind vizita unei
prietene, aceasta se laud` cu noile ei bijuterii, „ornamenta”.
{n acel moment, [n cas` intr` cei doi copii ai ei, [nc` mici,
Caius ]i Tiberius. Fiindc` matroana care se l`uda cu bijuteriile ei noi o roag` pe Cornelia s`-i arate ]i ea bijuteriile, [n\eleapta Cornelia r`spunde, privind la copii: „Hi pueri mea
ornamenta sunt”. Parafraz@nd vorbele Corneliei, ne-am putea imagina o scen` asem`n`toare, [n care noi, rom@nii de pe
cele dou` versante ale Carpa\ilor sudici, am putea spune:
„Hi fratri nostri ornamenta sunt”.
Prof. Ioan FUNARIU*, F`g`ra]
P.S.: Articolul a fost scris dup` lansarea, la F`g`ra],
a volumului I din „Spiritul civic”. {ntre timp, autorii au
publicat ]i volumele II ]i III, la insisten\ele Societ`\ii
Culturale „Anton Pann” R@mnicu-V@lcea. Biblioteca
Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea a organizat, [n Sala
de lectur` a institu\iei ]i la Biblioteca Public` Local`
Tite]ti - |ara Lovi]tei, lansarea celor trei volume, [n
prezen\a autorilor.
(subl. Bibl. Jud. „Antim Ivireanul” V@lcea)
* Ioan Funariu, profesor de limba ]i literatura rom@n`,
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Personalit`\i v@lcene
aniversate [n semestrul I 2004
• Petrache Poenaru - 205 ani

(n. 10 ian. 1799)

• Constantin Mateescu - 75 de ani (31 ian. 1929)
• Tudor Dumitru Savu - 50 de ani

(1 febr. 1954)

• Gheorghe Meri]escu - 90 de ani

(2 febr. 1914)

• Florica Mitroi - 60 de ani
( 15 febr. 1944)
• Nicolae D. Costescu - 120 de ani (19 febr. 1884)
• Ion Dulam`-Peri - 70 de ani

(19 febr. 1934)

• Petre Petria - 70 de ani

(22 febr. 1934)

• Ion Pu\urianu - 130 de ani
(23 febr. 1874)
• Chesarie Gheorghescu - 75 de ani
(12 mart. 1929)
• Cecilia Cu\escu-Stork - 125 de ani (14 mart. 1879)

• Constantin Iliescu - 105 ani
(20 mart. 1899)
• Alexandru Magereanu - 80 de ani
(23 mart. 1924)
istoric ]i critic literar, poet, dramaturg ]i publicist, s-a n`scut • Constantin Z`rnescu - 55 de ani (24 mart. 1949)

la 6 februarie 1934, [n satul Cop`cel, jude\ul Bra]ov. Dup`
absolvirea Facult`\ii de Filologie, ocup` numeroase func\ii:
inspector la Sec\ia de Înv`\`m@nt F`g`ra], pre]edinte al Societ`\ii de }tiin\e Filologice, filiala F`g`ra], director la Colegiul Na\ional „Radu Negru” F`g`ra]. Se distinge drept cel
mai de seam` animator cultural din a doua jum`tate a secolului XX, [n |ara F`g`ra]ului, ca un talentat regizor ]i orator.
Este autorul unor spectacole de rezonan\` na\ional`: „Nunta
la Cop`cel”, „Hori\a”, „S@nzienele”, „Miori\a”. Este autorul poemelor dramatice „Horia”, „Avram Iancu”, „Legenda
Oltului”. Colaboreaz`, ca autor, [n colectivul de redactare a
c`r\ilor didactice ap`rute la Editura „Orientul latin” din Bra]ov: „Dic\ionar de personaje literare”, „Dic\ionar de proz`
rom@neasc`”, „Literatura rom@n` pentru clasa a XII-a”,
„Literatura rom@n` pentru examenul de bacalaureat ]i admitere”, „Dic\ionar de critic` literar`.” Se impune ]i prin
studiul despre „Iminovicii din Vadul F`g`ra]ului”, ap`rut [n
volumul „Eminescu ]i Bra]ovul”, ]i „Literatura popular`
rom@neasc`”, publicat [n 1985.
Ioan Funariu este considerat ]i cel mai reprezentativ
folclorist din |ara Oltului. El public` la Editura „Orientul
latin” c`r\ile: „Colinzi din |ara F`g`ra]ului” (1994), „Roata stelelor” (1996), ]i „Junii lui Cr`ciun” (1998).

• Constantin Br@naru - 75 de ani

(13 mart. 1929)

• George Anca - 60 de ani

(12 apr. 1944)

• Florin Zamfirescu - 55 de ani

(12 apr. 1949)

• Nicolae Popescu-Rebus -95 de ani (22 apr. 1909)
• Gib Mih`escu - 110 ani

(23 apr. 1894)

• Alexandru C`linescu - 115 ani

(18 mai 1889)

• Gheorghe Matei - 85 de ani

(22 mai 1919)

• G.F. Ciau]anu - 115 ani

(28 mai 1889)

• Felix Sima - 55 de ani

(6 iunie 1949)

• Doru Mo\oc - 65 de ani

(12 iunie 1939)

• Viorel Dianu - 60 de ani
• O. Cristescu - 115 ani
• Dionisie Eclesiarhul - 245 ani

(16 iunie 1944)
(24 iunie 1944)
(n. 1759)
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Cititorul – Donator, Omul de l=ng\ noi

D

e fiecare dat` c@nd î\i trece pragul
casei, El, Cititorul, Omul care face din
carte hran` inimii ]i sufletului ]i înt@lne]te în calea sa cartea, p`r`sit` pe un col\ de
mas`, uit`, de cele mai multe ori, pentru ce a venit
]i începe s` te descoase: „Ai citit-o? Despre ce este vorba? Mai ai ]i altele?”; ]i abia spre final, timid, cu obrajii în fl`c`ri, s` îndr`zneasc` s` te
roage frumos dac` po\i s` i-o [mprumu\i ]i lui
pentru c@teva zile. Pleac` cu ea sub bra\ ]i, dup`
felul cum o \ine, e]ti sigur c` este pe m@ini sigure.
Abia la poart`, î]i aduce aminte c`, de fapt, el venise s` te roage cu totul altceva. St` o clip` pe
g@nduri, dac` s` o fac` acum, dar, deodat`, simte
cartea sub bra\, o mai str@nge o dat`, s` fie sigur
c` nu este în nici un pericol ]i pleac` lini]tit, convins c` o s` vin` el ]i alt` dat`, nu-i nici o grab`.
În drum spre cas`, o r`sfoie]te de c@teva ori, pe
furi], iar inima-i tresalt` de bucurie, de fiecare
dat`, de parc` ar fi descoperit cine ]tie ce
comoar`, pe care indiscre\ia celor din jur i-ar pune-o în pericol. Ajuns acas`, orice ar fi, nu rezist`
]i o mai r`sfoie]te o dat`. A c@ta oar` ?
De fiecare dat` c@nd trece pragul bibliotecii,
El, Cititorul, calc` sfios, u]or, cu teama de a nu
trezi din odihn` lumea ce se ascunde în fiecare
carte. R`sfoie]te c`r\ile din raft mai mult cu sufletul, cu inima, dec@t cu m@na. Fiecare carte atins`
e precedat`, parc`, de un ritual; o „spal`” cu privirea, îi m@ng@ie copertele, îi îndreapt` eventualele pagini îndoite ]i abia apoi începe s-o r`sfoiasc` u]or ]i s` stea de vorb`, parc`, cu lumea
ei ascuns`. Dup` ce s-a hot`r@t, cu mult` greutate,
ce-i drept, pleac` cu 2-3 c`r\i în saco]`, la fel de
sfios cum a venit .

P

e El, pe Cititor, îl cuno]ti dup` felul
cum atinge cartea, dup` felul cum o
prive]te. Pentru c` m@na lui nu o atinge, o m@ng@ie ca într-un ritual, privirea lui o înv`luie cald, ca într-un desc@nt.
De multe ori, Cititorul, într-un mod voit, de-

p`]e]te stadiul de cititor. El se leag` suflete]te de
bibliotec`. Atunci, devine interesat de activitatea
bibliotecarului, de ac\iunile bibliotecii ]i, nu în
ultimul r@nd, de situa\ia achizi\iilor de carte. Dac`
Cititorul nostru are acas` o bibliotec`, mai mic`
sau mai mare, acesta nu va ezita s`-]i rup` o p`rticic` din suflet (pentru c` biblioteca sa reprezint`
sigur o parte din sufletul s`u) ]i s-o aduc` în biblioteca public`.

C

u astfel de oameni al`turi, biblioteca nu
va muri niciodat`. Numai c` noi, bibliotecarii, trebuie s` ]tim s` ni-i apropiem,
s` ni-i facem prieteni ]i sus\in`tori în demersurile
noastre culturale. În felul acesta, le oferim ]i o satisfac\ie sufleteasc`. Îi încuraj`m, în voca\ia lor de
binef`c`tori ai bibliotecilor, pentru c` ceea ce fac ei
nu este altceva dec@t un act de caritate fa\` de
semenii lor, prin intermediul bibliotecii.

I

n ultimii ani, Biblioteca Public` Local`
Gr`di]tea-V@lcea nu a primit fonduri de
la bugetul local pentru achizi\ia de carte.
Cu toate acestea în bibliotec` au intrat aproape
1.500 de volume, toate din dona\ii. Cine sunt ei,
donatorii? Oameni, Oameni cu suflet mare, care
nu doresc altceva dec@t anonimatul. Ini\ial, am
vrut s` le deconspir numele ]i s` le aduc mul\umiri în mod public. Dar am avut inspira\ia de a
întreba pe c@\iva dintre ace]ti Oameni minuna\i
dac` e bine sau nu s` le fac public gestul. Au
refuzat. Au pretextat c` au f`cut ceva normal. Este bine c` a dona carte unei biblioteci publice este
ceva normal. E bine c`, iat`, mai g`sim ceva normal într-o lume saturat` de anormal.
}i totu]i, dragii mei Donatori, v` mul\umesc.
F`r` gesturile dumneavoastr`, oare ce ne-am face? V` mul\umesc, în numele celor care beneficiaz` de dona\iile dumneavoastr` ]i v` asigur de
întreaga noastr` considera\ie!
Ilie F^RTAT,
bibliotecar la Biblioteca Public` Local`
Gr`di]tea-V@lcea
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,,Ca s\ nu se înece anii’’
drian, fost primar al cointeres
u aceste cuvinte î]i argu- \ional
munei. Destinul fiec`rupentru
cercet`tomenta, ,,in illo tempore’’,
ia dintre ei ar putea încronicarul gestul de a în- rii de azi ]i mai
drept`\i cunoscuta aserales
de
mâine
ai
cerca s` restituie istoria meleagurilor
\iune ,,via\a mea e un rozonei.
în care v`zuse lumina zilei, consemman’’.
Copil`rind,
nând nume de locuri ]i oameni, eveniInteresante sunt ]i
la
rândul
meu,
în
mente, întâmpl`ri, tradi\ii, obiceiuri.
informa\iile
despre Târ|ara
Lovi]tei,
peTrecutul nu trebuie l`sat s` se înece în
gul de Sfântul Ilie, care
uitare, c`ci în el se afl` r`d`cinile ]i trecâdu-mi desse \ine din vechime la
tule
vacan\e
chiar
din el î]i trage sevele prezentul, spre a
Tite]ti, pe t`p]anul din
în
Tite]ti,
unde
deschide drum viitorului. Aceast` conDealul Ml`cii... a]a cum
vingere pare s`-l însufle\easc` ]i pe au- aveam rude aistoria bisericilor din zopropiate
din
partorul lucr`rii de fa\`*, harnicul cercet`n` con\ine elemente
tea
tat`lui,
pot
tor Florea Vl`descu. Apar\inând unei
demne de aten\ie. Un
distinse familii lovi]tene (tat`l s`u, depune m`rturie
spa\iu generos este acorc`
informa\iile
notarul Nicolae Vl`descu, a fost una
dat istoriei ]colilor codin
monografia
din figurile emblematice ala Lovi]tei,
fiind, deopotriv`, ]i un pasionat cerce- de fa\` sunt cât se poate de exacte, de munei, eviden\iindu-se locul institu\iei
t`tor al trecutului mirificei zone în care am`nun\ite, c` surprind realit`\i ale u- în via\a local` ]i punându-se în lumin`
a tr`it), domnul Florea Vl`descu avea nei lumi care se scufund` în uitare ]i chipurile unor minuna\i dasc`li.
radi\iile legate de evenitoate premisele necesare reu]itei în care, altminteri, f`r` generosul demers
mente cardinale ale viedificila întreprindere pe care o desf`- al domnului Florea Vl`descu, s-ar fi
\ii - na]terea, nunta, în]oar` în paginile de fa\`. ]i trebuie s` putut pierde pentru totdeauna. Descifrez
în
gestul
domnului
Vl`descu
nu
mormântarea - sunt descrise pe larg, aspunem c` a valorificat, cum nu se
poate mai bine, întreg bagajul genetic doar iubirea fireasc` pentru lumea ducându-se ]i unele texte de ora\ii ori
]i cultural, cu care a pornit în lume, o- c`reia îi apar\ine, ci ]i gestul responsa- de alte desf`]ur`ri ale evenimentelor.
ferindu-ne o lucrare solid`, temeinic`, bil al unui intelectual devotat comu- De altfel, autorul face loc ]i altor texte
bine argumentat` ]tiin\ific, care se ci- nit`\ii în care tr`ie]te, pentru care pa- de produc\ii folclorice locale demne de
triotismul local nu este simpl` vorb` în interes.
te]te cu interes ]i cu folos.
Consider, de asemenea, binevenit
P`strând structura consacrat` a lu- vânt.
unt multe lucruri în a- capitolul final consacrat ,,b`t`liei’’
cr`rilor de acest gen (s` ne amintim de
ceast` carte care ar merita pentru reacordarea statutului de comumonografiile s`te]ti concepute de echis` fie consemnate. M` o- n` Tite]tilor. Sunt p`strate, astfel, penpele formate de Dimitrie Gusti), autorul ne prezint` mai întâi o imagine presc doar la câteva. A] aminti, mai în- tru posteritate, nume, ini\iative, fapte ]i
general` a zonei c`reia îi apar\in Tite]- tâi, fascinanta poveste a procesului mo]- chiar texte care spun câte ceva despre
tii, descriind cadrul natural, propunân- nenilor din Tite]ti cu boierii buc]`- lumea de azi.
Poate c` numeroasele informa\ii
du-ne, apoi, o incursiune în istoria ne]ti. Un proces care a durat, nota\i bilocurilor (aducând, în sprijinul aser\iu- ne, nu mai pu\in de …72 de ani! M-a] cuprinse în carte ar fi putut fi sistemanilor sale, documente - unele mai pu\in opri apoi asupra câtorva dintre figurile tizate mai riguros, pe domenii ]i
cunoscute sau chiar inedite), pentru a prezentate în subcapitolul ,,Oameni ]i capitole. Dar acest lucru nu diminueaacorda apoi un spa\iu larg ob]tilor de fapte’’. Este vorba de Nicolae Gurb`\ z` cu nimic valoarea unei lucr`ri de pimo]neni, care au constituit, din timpuri (un destin demn de scenariul unui film onierat, cu merite incontestabile, care
imemoriale, îns`]i ,,inima vie’’ a vie\ii de epoc`), apoi de Ghi\` Lungu, ,,o fi- se cite]te, cum spuneam, cu pl`cere, ca
economico-sociale locale. De altfel, gur` luminoas` de fiu al satului’’ cum o oper` beletristic`. Îl felicit pe autor ]i
vie\ii economice ]i vie\ii spirituale au- bine îl caracterizeaz` autorul, de Ioni\` v` invit, la rândul meu, s` o parcurge\i.
torul le consacr` capitole distincte, cu- R`ducanu, zis Rou`, ]i de fiul s`u,
Doru MO|OC
prinz`toare, con\inând date de excep- Mieil` I. Rou`, precum ]i de Teodor A*Vl`descu, Florea. „Monografia comunei Tite]ti”, R@mnicu-V@lcea, Editura Conphys, 2003
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{nsemn`ri manuscrise* pe c`r\i tip`rite la R@mnic**,
aflate [n patrimoniul Muzeului Brukenthal din Sibiu
1. LITURGHIE, R@mnic,1706:
1.a. „Pa]cal`u Niculae cu Costa D`mian, cu Marea Tudos`, Flore Pascu cu Matea Maria, Pa]calau Pascu cu Marea Maria, Pa]calau Vasile cu Pa]calau Sava”.
(foaie alb`, la început).
1.b. „Liturghie, sec XVIII Cuti], la 21
septembrie 1928”. (foaie alb`, la început)
2. OCTOIH, R@mnic, 1742:
2.a. „C`p@lna”. (foaie alb`, la început)
2.b. „Iubi\ii mei cantori care v` ve\i înt@mpla dup` mine la a sluji la sf@ntul altariu, cu preotul m` rog ca s` face\i bine
]i s` ruga\i pre Dumnezeu ca s` ierte ]i a
mele p`cate, pentru c` ]i eu voi ruga pe
Dumnezeu ca s` ajute ]i inimilor voastre
ca s` v` pute\i plini talentul. Cantor în
Turda. Scris în anul 1884”. (foaia 62-63,
verso).
2.c. „Popa Vasilie 1827” (foaia 62).
2.d. „Alexandru Gheducu cantor din
Sasa 1911”. (foaia 75).
2.e. „Timoftie Melentyc ketána jaste
acsáste kartic”. (foaia 11, verso, partea a II-a).
2.f. „In ano 1829 am cump`rat acest
Octoih cu 8 zlo\i ... ]i pentru legare am dat
eu Molitvenicu ... cu tot 2 zlo\i. Cu Timofie
Jacov”. (foaia 123-124, partea a II-a).
3. ANTOLOGHION, R@mnic, 1745
sau 1752 (?):
3.a. „Mociul de Sus”, Ion Ti]ca (preot),
„anii de la zidirea lumii 7279, iar de la
Hristos 1771”. (foaia 5-11).
4. EVANGHELIE, R@mnic, 1746:
4.a. „Nathanail Drago] paroh Vidacutului de 24 de ani la var` în postul Sfin\ilor apostoli Petru ]i Pavel” (coperta 1, interior).
4.b. „Not`: Însemn în acest loc c` pe
foaia prim` a acestei Sf. Evanghelie a fost
scris cu literele de mai sus urm`toarele:
aceast` sf@nt` si Dumnezeiasc` evanghelie pe seama bisericei din Vidacut s-au
cump`rat prin îndemnarea mea de Vasile
C@rperean ]i a so\iei dumnealui Anica
Dumnedeu s`-i pomeneasc` întru sf\nta
împ`r`\ie sfin\iei sale. Anul c@nd s-a procurat Naftanail Drago] p`c`tosul paroh
al Vidacutului. Semnat la 1 iunie 1901
ioannu Popa paroch gr.art.” (coperta 1,

interior).
4.c. „Aceast` sf@nt` ]i dumnezeiasc`
evanghelie s-a cump`rat prin îndemnarea
mea a p`c`tosului preot Nathanail Drago] cu cuget ca acela ca p@n` va \inea
dup` moartea mea pentru îndemul meu la
toat` S: Liturghii oricine va fi preot cu o
scurt` ectenie s` m` pomeneasc` ]i cine
va fi preot ]i nu-mi va plini cererea acela
s` ]tie c` nice d@nsul de la milostivul
Dumnezeu ertare nu va avea. P`ntru aceea m` rog s` fiu pomenit la S: j`rtf`.
Cump`ratu-s-au aceast` S: carte pe
seama S:biser`ci a Vidacutului, prin Vasile C@rperean si sotia dumnisale Anisia.
Iar` cujet ca aceia p@n` va \ine cartea
aceasta am@ndoi s` fie pomeni\i la S: Liturghie. Cine o va înstr`ina de la biserica
s` fie afurisit de 318 Sf. P`rinti. S-au scris
prin mine Ioan...” (foaia 7-22, verso).
5. APOSTOL, R@mnic, 1747:
5.a. „S` se ]tie c` aceast` sf@nta ]i
dumnezeiasca carte Apostoleriu c` l-au
cump`ratu L`pu]te Luca printru sufletulu
dumisale d@ndu-i ... o au cump`ratu cu
12 florin\i ... iar` pe preotu se va t@mpla
a sluji din d@nsa s` fie detoriu a pomeni
numele acela Luca ... s` fie în Sf. Biserica
din Bedeaiu în veciu pomean` ]i cine s-are
prine s` o fure sau s` o schimbe sau altu
ceva, s` fie afurisitu de Dumnezeu ]i de
cei trii ... p`rin\i sfin\i, ce s` o lase în biserica din Bedeciu, Aminu...” (foaia 11-31).
6. PSALTIRE, R@mnic, 1751:
6.a. „Coman B@ra anu 1930 nascut în
comuna Pienu de Sus. În anu 1876 martie
14-lea” (foaie alb`, la sf@r]it).
6.b. ”Simion pa]tiu” (coperta 2, interior).
7. MOLITVENIC, R@mnic, 1758:
7.a. La sf@r]itul c`r\ii sunt legate ]ase
foi manuscrise, cuprinz@nd rug`ciuni, datate: „18 ianuarie 1836”.
8. LITURGHIE, R@mnic, 1767:
8.a. „Aceast` carte sau Leturghuie l-am
luat cu mai jos isc`litu preot, de la un
fecior pe care l-am sim\it c` umbl` spuind
...dintr-însa în]el@nd în fa\a preacinsti\ilor Ioan Andreiu ]i dasc`lu Nicolae Topolog ]i Oprea Vasilie au fost fa\` : ]i au zis

c` i-au dat-o popa de la Ocna cu ca de la
un mincinos ... luat ]i o trimit la ci(nstitu)
scaunu protopopesc. No:5841 Oprea ...
paroh locului Sibiel. ]i pe el l-am scos
afar` din sat ]i s-au ... e a Cocovii ... s-au
furat ...”. (foaie alb`, la început).
9. LITURGHIE, R@mnic, 1767 (ex. 2):
9.a. „Aceast` sf@nt` carte Liturghie o
au cump`rat anume Duma Ioan cu 8 florin\i ]i o au datu la besearica [n Putineu
]i de s` va afla cineva dinu princii lui s`
învea\e s` o poat` lua, iar` de nu, s` fie
în besearic` ]i cine s` va afla s` o fure
sau s` o v@nz` s` fie afurisit ]i bl`st`mat
de ... p`rin\i sfin\i”. (foaia 11, verso – 15,
verso).
10. PENTICOSTAR, R@mnic, 1767:
10.a. „Pr. Asachie Marcoviciu, Lepindea T@rnava mic`, 1924, iunie 12”. (foaie
alb`, la început).
10.b. „Aceast` sante charte anume Penticostariu s-au cump`ratu de la Ratz David prin Teodoru Poporanu din Teremia
Mare la anul 1844”. (foaia 32, verso – 33,
verso).
10.c. „Aceast` carte iaste a mea priotului Stefan Ra\ protopop neunit. Teremi 10
mai 1807”. (foaia 48).
10.d. „La 31 de zile octomvrie anul
1802 am dat în pre\ul c`r\ii acesteia 3
zlo\i. Ra\ paroh Tirimi Mari”. (foaia 75).
10.e. „Ex libris Stephani Ratz. Teremi,
1807”. (foaia 220, verso).
10.f. „Ra\ David aceast` carte easte a
noastr` 1840, 8 avri”. (foaie alb`, la
sf@r]it).
11. MOLITVENIC, R@mnic, 1768:
11.a. „Acest Molitvenicu s-au cump`rat
de la Constandin cu flori 20 pe seama
biserici cu bani biserici. Septembrie 5
807”. (foaia 1).
11.b. „Ionu Pean`. Gura R@ului No
536”. (foaie alb`, la sf@r]it).
(continuare [n pagina 37)
* La reproducerea însemn`rilor manuscrise s-a respectat ortografia original`
** Din cele 31 de tip`rituri „de R@mnic” aflate în patrimoniul Bibliotecii
Brukenthal, 19 volume con\in însemn`ri
manuscrise (notele apar\in autorului)
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Gânduri despre cartea secolului XXI

V

eacul cel nou a g`sit o lume a incertitudinii, b@ntuit` de vestitori ai
apocalipsului apropiat, grija pentru viitor fiind privit` ca o filozofie a inutilului.
Oamenii f`r` credin\` ]i fundamentali]ti ignoran\i se [nfrunt` [ntr-o b`t`lie a unui prezent f`r` perspective, cu sacrificii pentru zei abandona\i de mult. Planeta se dezghea\`, se transform` [ntr-o mocirl` fetid`, [ntr-o indiferen\` general`, iresponsabil`. Beneficiarii stupizi ai acestei lumi preg`tesc dispari\ia speciilor, a popoarelor, a culturii, a spiritualit`\ii p`m@ntului.
Pentru ei, no\iunea de spirit n-are nici loc nici
semnifica\ie, religia lor fiind pragmatismul, limitat la acumularea de bunuri, singurul scop al
existen\ei. Trist` perspectiv`!
Un apreciat critic literar, Alex }tef`nescu,
ne-a avertizat c` exist` posibilitatea dispari\iei
limbii rom@ne [n c@teva decenii. Corul din spatele scenei l-a contrazis cu o [nd@rjire agresiv`,
menit` s` creasc` [ngrijorarea.
{ntr-un astfel de scenariu, cartea - instrument al limbii ]i mesager al spiritului este prima institu\ie amenin\at` ]i trebuie s` recunoa]tem c` este o realitate crud` constatarea c`
oamenii nu mai citesc, convin]i c` dorin\a de a
cunoa]te, curiozitatea din cauza c`reia au p`r`sit paradisul, le este satisf`cut` de mediatorii
informatici, mai ales de comoda televiziune.
Se trece cu u]urin\` peste faptul c` telespectatorul [nregistreaz` mai ales „nout`\i” deja ]tiute, c` nu este constr@ns s` [n\eleag` ]i s`
fac` leg`turi, fiind dispus la neacordarea
aten\iei pentru emisiunile mai elaborate, solicitante, cu [nc`rc`tur` cultural` ]i de cunoa]tere. Se uit` c` r`ul neimplic`rii se asociaz` pasiv cu un r`u mai mare, acela al manipul`rii, mult mai eficient dec@t suntem
dispu]i s` accept`m.
O judecat` corect` arat` c` televizorul nu
poate s` \in` locul c`r\ii, nici chiar Internetul,
furnizor automat de texte ]i exegeze, nu poate
s-o fac`, deoarece din imensa banc` de
informa\ii, amatorul de literatur` ]i cunoa]tere

aprofundat` nu ocup` dec@t un infim segment,
acel al intersec\iei dintre mul\imea posesorilor
]i mul\imea cititorilor aviza\i. Se spune c`
viitorul, c@t va mai fi, este al bibliotecilor electronice ]i, din postura [ndr`gostitului de carte ]i
de biblioteca tradi\ional`, primesc aceast` informa\ie ca pe o veste rea, un amestec profan [n
rela\ia stabilit` [nc` din prima tinere\e cu
atmosfera religioas` a bibliotecii, cu c`r\ile ]i
slujitorii ei.
Un alt aspect nepl`cut este cel economic.
Apar, e adev`rat, c`r\i destul de multe, motivate
mai ales de impulsul afirm`rii personale, dar
lipse]te mijlocul prin care c`r\ile ar trebui s`
ajung` la destinatari.
Indiferen\a general`, aplicat` [nainte
numai c`r\ilor neinteresante, s-a extins la [ntregul fond de carte. Criticii, speciali]tii, sunt fie
dep`]i\i, fie ocupa\i cu aspecte mai concrete ale
vie\ii personale, situa\ie u]or de [n\eles [ntr-o
\ar` [n care cultura nu reprezint` o prioritate.
articipant ]i martor al ultimelor
dou` treimi ale secolului XX,
entuziast [nvins, am revenit din
Fran\a ca s` cinstesc memoria [nainta]ilor. Am
g`sit triste\e ]i deprimare. Una dintre pu\inele
bucurii am tr`it-o la R@mnicul tinere\ii mele,
unde am g`sit o Catedral` a c`r\ii, Biblioteca
Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea, unde
slujbele vechi se oficiaz` cu deta]are de lumea
[nconjur`toare.
Preotese ]i preo\i ai cultului c`r\ii, p`r\i
din cultul spiritului, os@rdesc la p`strarea
semnului urbei de focar al cuv@ntului tip`rit.
Noul templu al c`r\ii, deja construit, va
[ncununa efortul unui colectiv de excep\ie ]i al
unui merituos director – Prof. Dumitru Laz`r.
Cu stare de spirit [mbun`t`\it`, [mi lini]tesc angoasele st@rnite de apostoli ai unei escatologii
apocaliptice ]i m` [ntorc [n \ara mea adoptiv`
cu speran\e de d`inuire.
Nicolae RADU,
Bourg en Bresse,
Fran\a
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Personalit\]i na]ionale
comemorate
`n semestrul I 2004
• Elena Farago 50 de ani de la moarte
(4 ian. 1954)
• Barbu Theodorescu 60 de ani
(18 ian. 1979)
• Nicolae Dimitrie-Cocea 55 de ani
(1 febr. 1949)
• Ion Marin Sadoveanu 40 de ani
(2 febr. 1964)
• Ionel Teodoreanu 50 de ani
(3 febr. 1954)
• Costache Conachi 155 ani
(4 febr. 1849)
• Alecu Russo 145 de ani
(5 febr. 1859)
• Alexandru Philippide 25 de ani
(8 febr. 1979)
• Gheorghe Br`escu 55 de ani
(15 mart. 1949)
• Al. O. Teodoreanu (P`storel)
-40 de ani
(15 mart. 1964)
• Tudor Teodorescu-Brani]te
35 de ani
(23 mart. 1969)
• Eugen Ionescu 10 ani
(28 mart. 1994)
• N. Steinhardt 15 ani
(29 mart. 1989)
• Virgil Carianopol 20 de ani
(6 apr. 1984)
• Antioh Cantemir 260 de ani
(11 apr. 1944)
• Ion Minulescu 60 de ani
(11 apr. 1944)
• Paul Zarifopol 70 de ani
(1 mai 1934)
• Radu Albala 10 ani
(10 mai 1994)
• Laz`r }`ineanu 70 de ani
(11 mai 1934)
• Simion B`rnu\iu 140 de ani
(16 mai 1864)
• Tudor Vianu 40 de ani
(21 mai 1964)
• Henriette Yvonne Stahl 20 de ani
(25/26 mai 1984)
• Tiberiu Utan - 10 ani
(26 mai 1994)
• Dimitrie Vasiliu Barnovschi
- 50 de ani
(29 mai 1954)
• Dimitrie Caracostea 40 de ani
(2 iun. 1964)
• Aurel Baranga 25 de ani
(10 iun. 1979)
• Vasile B`ncil` 25 de ani
(10 iun. 1979)
• Nicolae Davidescu 50 de ani
(12 iun. 1954)
• Mihai Eminescu - 115 ani
(15 iun. 1889)
• Matei Basarab - 350 de ani (1654)
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Cafeneaua v`lcean[
dat` cu desfiin\area „Tin-Club”-ului
(1975) „cafeneaua” noastr` []i
mut` sediul pe Teras` (Pia\a „Mircea cel
B`tr@n”) [n cofet`ria „Ursule\ul”. De fapt,
aici era doar locul de adunare ]i de sorbit ([n
fug`) o cafea ori alte „lichide”, c`ci se intra
pe u]a de l@ng` „Ursule\ul” ]i se ajungea [n
s`lile claselor de Actorie ]i Regie ale }colii
Populare de Art`, al c`rei director era nea
Traian (Traian D. Lungu). Deci, vr@nd-nevr@nd, cafeneaua v@lcean` tot sub „impresia” lui Traian D. Lungu se desf`]oar`,
chiar dac` prezen\a sa fizic` era mai rar`.
Avea, totu]i, un [nlocuitor de marc`. Putem
s`-i zicem a]a lui George Achim, care, timp
de 7 ani, c@t a fost „]eful” Cenaclului literarartistic „Anotimpuri” (apoi „Arcade”) a
men\inut atmosfera benefic` a Cafenelei.
Av@nd „m@n` liber`” de la nea Traian ]i
fiind sus\inut de doi istorici de marc`, romantici ]i competen\i - Horia NestorescuB`lce]ti ]i Sergiu Purece (fie-i \`r@na u]oar`!), George Achim a str@ns [n jurul s`u
peste o sut` de tineri dornici de [n\elepciune
]i frumos, care, sub pretextul cafelei (adus`
de la „Ursule\ul”), se „duelau” artistic
p@n` noaptea t@rziu. Celebre erau „duelurile”: Petre T`n`soaica - Petrinel }tef`nescu
(poezie), George Voica (poezie, eseu) Dan
Boban - Dan Tudor (poezie), Gabriel Medvedov - Cristian D`nciulescu (grafic`), Dan
Andreica - Mihaela Pi\igoi (grafic`), Cristian D`nciulescu - Teo Boicescu (pictur`),
Diky Stama - Maria Duicu (pictur`), George Achim - Felix Sima (poezie), Ion T`lmaciu - Gigi Preoteasa (poezie), Doru Zamfirescu - Mihai C`lug`ri\oiu (actorie), Tudorel
Bruc`r - fra\ii Dan ]i Horia Andreica (muzic`), Nichi Ursei - Mircea Cri]an (umor) etc.
erile se desf`]urau (o, nu! s` nu crede\i c` fiecare sear`... doar joia)
f`r` un scenariu dinainte conceput. Cineva,
spre exemplu, venea cu trei tablouri (pictur`),
altul cu 10 cartoane (grafic`), unul cu chitara ]i dou`-trei c@ntece, altul cu 4-5-6 poezii ori c@teva pagini de proz`; cu un entuziasm propriu doar tinerilor, [n c@teva minute sala era „pavoazat`” cu picturi ]i grafic`, se umplea de acordurile chit`rilor ]i
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vocile zglobii ale „romanticilor” din R@mnic.„La un semn”, venea cafeaua ]i, de-acum [ncolo, „s`biile” ascu\ite ale spiritului
[ncepeau „duelul”. Rolul „dirijorului”
George Achim era doar acela de a men\ine
„limitele” artisticului, nu se implica dec@t
foarte rar [n „dueluri”. Poate ]i din aceast`
cauz`, pentru mul\i, „Cafeneaua de pe
Teras`” devenise „Casa” poeziei, a artelor
plastice ]i a muzicii. Numai o simpl` enumerare a „numelor” care au trecut pe aici,
]i v` ve\i da seama c`, f`r` doar ]i poate,
„Cafeneaua de R@mnic” a fost benefic`.
Iat`-le: Tudor Savu (prozator), Felix Sima
(poet), Paula Morcov-Cozian (prozator),
Petre T`n`soaica (ziarist, poet), Petrinel
}tef`nescu (ziarist), Dan Tudor (poet,
[nv`\`tor, om de afaceri), Dan Boban (ofi\er,
poet), Ion T`lmaciu (poet, grafician, pictor),
George Achim (poet, prozator, publicist),
George Voica (poet, prozator), Dan ]i Horia
Andreica (arhitect ]i economist), Tudorel
Bruc`r (director radio), Mugurel Bunescu
(artist plastic), Doru Zamfirescu (actor) ]i
multe altele, pe care „le” rog s` m` ierte, c`
nu mi le-am amintit acum (m` refer la cei
care au cel pu\in o carte ap`rut`).
afeneaua de R@mnic beneficiaz`
acum (1979) ]i de o parte dintre
„vedetele” ei din anii de [nceput, care
deveniser`... directori. Cum spuneam, Traian
D. Lungu - la }coala Popular` de Art` (]i, cu
aceast` ocazie, i-a] ruga pe actualii diriguitori
ai acestei institu\ii s` fac` demersuri pentru ca
institu\ia s` poarte numele „Traian D. Lungu”, c` multe a mai f`cut pentru ea ]i pentru
R@mnic), Gheorghe Deaconu - la Casa de
Crea\ie, Ioan St. Laz`r - la Biblioteca Jude\ean` V@lcea, Goange Marinescu - la Palatul
Culturii, Sergiu Purece - la Muzeul Jude\ean,
Horia Nestorescu-B`lce]ti - la Complexul
Memorial „N.B`lcescu”, Doru Mo\oc - pre]edintele Societ`\ii Literare „Anton Pann”...
]adar, „Cafeneaua v@lcean`” a
existat ]i poate va mai fi, dac`
vom g`si un spa\iu ]i un suflet de t`ria lui
Traian D. Lungu...
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Carte de blestem

upta s`tenilor pe cale judiciar` pentru eliberarea lor
]i a mo]iilor lor din starea de aservire apare ca un fenomen permanent [n istoria justi\iei rom@ne]ti.
{n epoca feudal`, se avea o mare
[ncredere [n valoarea jur`m@ntului
]i exista, [n ansamblu, o [nalt` concep\ie moral` despre rolul jur`torilor [n justi\ie. Judec`\ile cu jur`tori
reflect` lupta d@rz` dus` de \`rani
pentru a se ap`ra [mpotriva deposed`rii ]i aservirilor, iar valoarea probei cu jur`tori a r`mas, [n mare,
statornic`. C@nd c@]tigau ocinile ]i
libertatea prin dovada cu 6 jur`tori
]i, apoi, c@nd pierdeau procesul
prin contraprob` a feudalilor cu 12
jur`tori, \`ranii cereau proba final`,
cu 24 de jur`tori, sau chiar proba
excep\ional`, cu 48.
ur`m@ntul se f`cea de regul` [n biseric`, [n fa\a celor
[mpricina\i, asista\i de preot, episcop sau mitropolit, dup` caz, fiecare [mrb`cat [n od`jdii, care citea
cartea de blestem tuturor celor aduna\i. Jur`torul, cu m@na pe Sf@nta
Evanghelie, trebuia s` spun` adev`rul. Domnul aplica pedepse severe celor care au fost prin]i cu
minciuna, cum s-a [nt@mplat [n 20
mai 1620, c@nd domnul Alexandru
Ilia] l-a scos pe Storbe cu ru]ine
din Divan ]i i-a dat 200 de toiege,
pentru c` a umblat cu minciuni ]i
[n]el`ciuni. Tot [ntr-un proces dintre rom@nii din Fole]ti ]i logof`tul
Oprea din }irineasa, pentru c` a
jurat str@mb la 25 iunie 1615, domnul Radu Mihnea s-a m@niat, l-a
tuns ]i l-a ras de barb` pe un vecin
din sat - mare batjocur`, deoarece,
atunci, cel ce nu purta barb`, era
considerat copil, adic` necopt.
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Domnul l-a trimis apoi la Ocna cea
mare, la t`iatul s`rii.
Cartea de blestem se f`cea de
c`tre episcopi sau de mitropolit, la
cererea unui interesat, [mpotriva unei persoane determinate. Ea putea
fi nenominal`, adres@ndu-se tuturor celor ce cunosc adev`rul [n cauza supus` cercet`rii. Cartea de
blestem ac\iona ca o clauz` unilateral`, cu adausul c` forma solemn` dat` de c`tre biseric` exercita o ac\iune mental` puternic`
asupra celui vizat, iar blestemul
\inea s` asigure, [n afar` de declara\ii, m`rturisiri ]i acte, veridicitatea declara\iei.
`r\ile de blestem s-au folosit p@n` la Regulamentul
Organic. Cel care jura, trebuia s`
spun` cu dreptate: „dac` s-au v@ndut rum@ni ]i s-au primit bani”;
„dac` rum@nii s-au v@ndut [mpreun` cu mo]ia lor”; „dac` mo]ia a
fost [mpresurat` (cotropit`, n.n.) ]i
s` recunoasc` hotarele mo]iei”.
Pentru a ilustra cele afirmate, voi
prezenta Cartea de blestem a episcopului Damaschin al R@mnicului,
din 10 august 1724, cel care a tradus aproape toate c`r\ile de cult, tip`rind c@teva, celelalte fiind editate de urma]ii s`i, p@n` la episcopul
Filaret.
Cartea de blestem era adresat`:
lui Necula Buzduga, lui Ioan - fratele lui Necula, unchea]ului Dumitru, unchea]ului Petre Coco]il`, lui
}erban Stoenescu, lui Filip C@rciumarul ]i c`pitanului P`tra]cu. Acestora li se face cunoscut c` „o
parte din mo]ia din hotarul Buzdugilor care este [nchinat` episcopului de diaconul Nichifor, o
parte din mo]ia Bude]ti cu zapis [n

C

care sunt isc`li\i ]i c`m`ra]ii de la
Ocnele Mari, care au fost mai [nainte ]i cu alte obraze de crezut iar
episcopul }tefan al R@mnicului au
pus ]i semne.” Ei trebuia s` „m`rturiseasc` adev`rul pe unde merge
hotarul cel vechi al Bune]tilor de
se hot`r`]te cu Buzdugii ]i unde
merge partea acelui diacon Nichifor care a [nchinat-o la Episcopie, [ns` pe hotarul cel vechi,
care este cump`rat ]i el de la Episcopie.”
up` ce arat` care sunt hotarele dintr-o ocolnic`,
episcopul arat`:
„De ve\i umbla cu dreptate ]i
ve\i m`rturisi adev`rul cu frica lui
Dumnezeu s` fi\i ]i blagoslovi\i de
nu s` fi\i procle\i afurisi\i de Domnul nostru Iisus Hristos ]i de 318
sfin\i p`rin\i de la Niceia ]i de toate sfintele sinoade a]i]derea ]i de
c`tre smerenia noastr` fierul pietrele s` se topeasc` iar trupurile
voastre s` stea [ntregi ]i nedezlegate [n veci parte ]i loca] s` ave\i
[ntr-un loc cu Iuda v@nz`torul ]i cu
procletul Arie s` nu se aleag` de
voi ]i de casele voastre ]i de agoniseala voastr` ca praful ce-l spulber` v@ntul dupe fa\a p`m@ntului ]i
pe trupurile voastre s` se pun` bubele lui Ghiezi s` v` [nghit` p`m@ntul de vii ca pe Datam ]i s` v`
cuprind` cutremurul lui Cain.”
nul dintre jur`tori, logof`tul }erban Stoienescu, a
[nsemnat pe dosul C`r\ii de blestem: „V`z@nd groaznica carte a
Sfin\iei sale, m`rturisim pe unde
este hotarul cel vechi al Bune]tilor.”
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Paradigma fe]elor lui Ianus
m putea spune c` ceea ce acord` performan\` ]i far- poezie care inventeaz` evenimente ini\iatice pentru a escava sub
mec poeziei lui Felix Sima ar fi un amestec inextri- lespezile suprapuse ale interiorit`\ii: „Nu sunt al bucuriilor u]oacabil (]i inefabil) [ntre modalit`\i lirice incompatibile. Poetul are re / C@nd unul se aprofundeaz` - / Cel`lalt se vinde [n toate p`r\ile pe nimic. / Sunt bun ]i [ng`duitor, / Prea darnic cu cei ce v`d /
disponibilitatea s` „c@nte” pe mai multe voci simultan ]i,
Acela]i lucru de trei ori [n altfel. / Am
totu]i, s`-]i p`streze timbrul personal, adic` s` emit` o
[ntrebat pe cineva: / {ncotro e c`tutonalitate care [i apar\ine integral.
nul r`zle\ de unde e]ti, / - Pe cine ai
De exemplu, amestecul [ntre un discurs liric de tip
acolo? / - O f@nt@n` - r`spund [n deavangardist, chiar dadaist, ]i un confesional marcat de
lir. / C@te cercuri se num`r`-n ea /
sentimentul religios - care [i acord` cel mai frecvent semLa c`derea capului meu / De pe unifica\ia ]i pregnan\a major` - sau situarea pe acela]i pameri?”
lier de obiectivare tipologic` a unei reflec\ii lirice tradi\ioxist` o anumit` volupnaliste, cu un incantatoriu joc verbal modernist.
tate a senten\iozit`\ii,
Ceea ce [n alte situa\ii s-ar putea numi mozaic de
predilec\ia pentru o form` aforistic`
influen\e sau ecouri disperate, aici se exprim` ca o stare
a versului, dar care nu are ca \int`
fireasc` de resorb\ie a antagonismelor. Poetul, [mbr`cat
[n\elepciunea, ci sabia duhului pro[n haina clovnului, plin` de distinc\ia peticelor adunate
priu, a]a cum cere tradi\ia poetic`.
sau comparabil cu constructorul [n situa\ia [n care ]i-ar
Casele de piatr` sunt statui [n
construi o cas` de c`r`mizi de toate culorile, ro]ii, verzi,
care poetul se proiecteaz` fic\ional
albastre, albe, dispuse aleatoriu [n pere\i, dar care, de
Portret Felix Sima,
„Pentru a-n\elege / Cum tr`ie]te un
departe, nu se percep dec@t ca o singur` culoare, nu
realizat de Marin Sorescu
om f`r` oameni.” Cu totul remarcacon]tientizeaz` situa\ia ]i nici nu [ncearc` s` o dep`]easc`. Autenticitatea cu care autorul emite fragmente din discursuri bil` este coeren\a poemelor, dar ]i unitatea ]i continuitatea lor la
culturale diferite, chiar contradictorii, firescul cu care personali- distan\`.
Dup` primul verb al textului urm`tor se [n]ir` un destin
zeaz` ecouri spirituale care, [n mare parte, nu-i apar\in, pot s` deantonpannesc care se [mpline]te [ntr-o moral` insurgent`: „{mi
termine apari\ia unei specificit`\i.
elix Sima nu este un poet de sintez` liric` - a]a cum amintesc de / Clipa [n care s-a amenajat circul [n ora], / Clipa [n
se descriu poe\ii foarte mari - ci un depozitar de resur- care am descoperit c@teva forme esen\iale, / Clipa [n care am
se paradigmatice, simultane, care [i acord` o not` stranie, miste- spart oglinda ]i am fugit, / Clipa [n care am tras primele gloan\e
[n stagiul militar, / Clipa [n care m-am sim\it privit pe furi] de un
rioas` - ceea ce nu [nseamn` c` nu e un remarcabil poet.
Poetul Felix Sima are darul alchimiz`rii [n retorta perso- c@ine, / Clipa [n care o vrabie mi-a adus un fulg, Clipa [n care
Ecoul [mi repeta existen\a, / Clipa [n care un copil mi-a spus
nal` a tuturor efectelor poetice preluate din diferite surse.
Un astfel de poet nu este dificil de definit [n limbaj critic, «Domnul Cais`» / Clipa [n care cineva mi-a ar`tat un pitic,
dar pare imposibil de turnat [ntr-o categorie tipologic` valabil` Clipa [n care m-am aruncat dintr-un m`rfar [ntr-un tren de persoane, / Clipa [n care mi-a s`rit [n suflet un leopard. Refren: Mai
pentru o istorie literar` mai larg`.
O transsubstan\iere misterioas` preface toate aceste esen\e spal`-mi pletele cu vin / Nevast` de poet cre]tin.”

A

E

F

alogene [ntr-o chintesen\` structural` prin care poetul Felix Sima
[]i afirm` orizontul personal cu delicate\e ]i modestie. {n cartea
„Case de piatr`”, []i define]te textele drept videopoeme, ceea
ce ambi\ioneaz` s` reprezinte o racordare la ultimele zone de
semnifica\ie care pot fi asociate crea\iei verbale. Elegiile lui Felix
Sima, nu lipsite de sarcasm, amestec` tragismul candorii cu donquijotismul disimul`rii ]i alterneaz` responsabilitatea comunitar` cu o anarhic` „stare poetic`”.

P

entru c`, [n esen\`, Felix Sima scrie o poezie de „stare poetic`”, incantatorie ]i cu dispozi\ii oraculare, o

S

istemul enumer`rilor ini\iatice sau imposibile apar\ine lui Nichita St`nescu, dar spiritul anticonven\ional [ntr-un univers banalizat apar\ine lui Bacovia. {n fine, reluarea turbulent` la un terminal al poeziei apar\ine numai lui
Felix Sima, [n care cuvintele-cheie r`m@n „muzic` ]i biseric`”.
Dar, [n esen\`, Felix Sima nu e un poet religios, nici un simbolist
al accentelor incantatorii. Misterul poeziei lui const` tocmai [n
aceast` inefabil` plutire deasupra categoriilor ]i tipologiilor poetice.

Aureliu GOCI
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Ce m-a determinat s` scriu? (l)

M

i-am pus de multe ori aceast` [ntrebare. Care
o fi fost mobilul cel adev`rat? Talentul care
sta gata s` irump`? Setea de glorie scriitoriceasc`? G@ndul ascuns al unei [mbog`\iri din scris?
Nimic din toate cele de mai sus! Primul imbold de a
scrie a fost, pentru mine, Transf`g`r`]anul, c`ruia i-am
d`ruit peste 4 ani din via\`, poate cei mai rodnici ]i cei
mai frumo]i din cariera mea militar`! Au fost anii des`v@r]irii mele profesionale, anii [n care am sim\it c` fac
ceva folositor, de care voi putea fi m@ndru [n tot restul
vie\ii.
{mi p`rea r`u ca o oper` de asemenea propor\ii, realizat` cu mult` inteligen\`, d`ruire ]i sacrificii de c`tre constructorii militari ]i civili, s` r`m@n` f`r` unele explica\ii
privind minunea ca acest colos s` se fi construit [n timp
record. Nici despre munca eroic` a unor oameni minuna\i
n-a] fi vrut s` nu se spun` ceea ce trebuia spus. Poate c`
n-am scris destul ]i nici prea reu]it. Era prima mea carte
]i mi se p`rea c` nu trebuie s` m` [ntind prea mult ]i nici
s` fac pe atoate]tiutorul. Am reu]it, totu]i, s` redau ni]te
lucruri esen\iale. A]a a ap`rut cartea mea de debut,
„Enigma Transf`g`r`]anului”, de care sunt m@ndru.

A

l doilea imbold de a scrie s-a produs numai
dup` vreun an, c@nd, [n comuna natal`, L`pu]ata, la o [nt@lnire cu fiii satului, l-am rev`zut pe primul
meu [nv`\`tor, pe atunci aproape nonagenar. Emo\ia
amintirilor m-a f`cut s`-i trec [n revista amintirilor pe
to\i marii ]i iubi\ii mei dasc`li, al c`ror produs m` consider. {n frunte, se situau regreta\ii mei p`rin\i, apoi Z@na
cea Bun` a copil`riei mele, [nv`\`toarea Ana Mo]teanu,
profesorii din liceu ]i din }coala Militar` de Ofi\eri.
G@ndul m-a dus, apoi, ]i la excep\ionalii mei comandan\i din ierarhia militar`, [n frunte cu „p`rintele armei
geniului moderne” ]i [n acela]i timp „p`rintele meu adoptiv”, generalul Vasile Slicariu, care a comandat Trupele de Geniu ale Armatei Rom@ne mai bine de un sfert
de veac!
A]a a ap`rut cartea „Dasc`lii mei dragi”, un omagiu
la adresa tuturor celor care au pus o c`r`mid` la edificiul
personalit`\ii mele ]i m-au [nv`\at s` fiu OM!

C

um pofta vine m@nc@nd, am continuat s` deap`n ]irul drag al amintirilor din zbuciumata
mea via\`, [n volumele intitulate „{n v@ltoarea vie\ii” ]i
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Dest\inuiri

„Urc@nd spre creste”, realiz@nd, astfel, trilogia „Sclipiri [n amurg”, pe cale a se
transforma, [n cur@nd, [n tetralogie, c@nd va ap`rea ]i cel
de-al patrulea volum, „Declinul”.
n anii [n care eu am purtat haina militar`, [n societatea civil` aveau loc transform`ri politice, economice ]i sociale a c`ror reflectare asupra organismului
militar era inevitabil`. {n trilogia „Sclipiri [n amurg”,
am [ncercat s` redau ]i aceste aspecte, pentru ca cititorul
s` [n\eleag` via\a celor din genera\ia mea, [n toat` complexitatea ei. R`m@nea, [ns`, o mare lacun`. Doream s`
redau c@t mai fidel suferin\ele unor oameni care au fost
priva\i de libertate de cei care, [n acele vremuri, [n\eleseser` c` rolul lor era s` d`r@me ]i s` distrug`! M-am
folosit de faptul c`, [n anul 1959, un grup de ofi\eri, profesori ]i instructori din }coala Militar` de Ofi\eri din
R@mnicu-V@lcea, [n care ]i eu crescusem ca [ntr-o pepinier`, au fost aresta\i, judeca\i ]i condamna\i la mul\i ani
de munc` silnic`, numai pe [nvinuiri inventate! Unii dintre ei [mi fuseser` colegi, al\ii profesori, oameni pe care
[i cuno]team ]i [i iubeam, dar, apoi, deveniser` „du]mani ai poporului”. {ngrozitor! De necrezut! }i culmea,
to\i erau membri ]i candida\i de partid, oameni care nu
aveau nici un motiv s` du]m`neasc` organismul la care
aderaser` de bun`voie!

|

C

um parte dintre acei neferici\i se g`seau [n
R@mnicu-V@lcea, [n anul 1998 am luat leg`tura
cu d@n]ii sau cu urma]ii lor ]i am scris, cu mari emo\ii
]i lacrimi, romanul „Bandi\ii p`r de lup”, carte [n care
am reu]it s` redau cititorilor imaginea c@t mai fidel` a
cruntelor [nt@mpl`ri. Cele mai pre\ioase date mi-au fost
furnizate de lt.col. (r) Constantin Veleanu, unul dintre
cei ]ase nedrept`\i\i, pe care l-am considerat „eroul principal” al c`r\ii, ]i c`ruia [i mul\umesc, ]i pe aceast` cale,
pentru aportul s`u.

A

]a am ajuns s` am [n palmaresul meu cinci c`r\i,
la care s-au mai ad`ugat pe parcurs [nc` cinci,
despre care, [ns`, [mi propun s` scriu un articol separat,
acestea av@nd cu totul alte motiva\ii (ve\i vedea, atunci,
cum am ajuns printre umori]ti).
10 februarie 2004
col (r) Nicolae MAZILU
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Anivers`ri ale unor
personalit`\i na\ionale
Emil Brumaru - 65 de ani (n. 1 ian. 1939)
Mircea Muthu - 60 de ani (1 ian. 1944)
Andrei }aguna - 195 de ani (1 ian. 1809)
Mircea Tomu] - 70 de ani (9 ian. 1934)
Valeriu Brani]te - 135 de ani
(10 ian. 1869)
Alexandru Odobescu - 170 de ani
(23 ian. 1834)
Victor Eftimiu - 115 ani
(24 ian. 1934)
Nicolae Breban - 70 de ani (1 feb. 1934)
Vasile C@rlova - 195 de ani (4 feb.1809)
Florin Mugur - 70 de ani
(4 feb. 1934)
Teodor Bal] - 80 de ani
(9 feb. 1924)
Otilia Cazimir - 120 de ani
(12 feb. 1884)
I\ig Peltz - 105 ani
(12 feb. 1899)
Vasile Alexandrescu-Urechia - 170 de ani
(15 feb. 1834)
Radu Albala - 80 de ani
(20 feb. 1924)
Eugen Barbu - 80 de ani (20 feb. 1924)
Grigore Alexandrescu - 190 de ani
(22 feb. 1814)
Constant Tonegaru - 85 de ani
(26 feb. 1919)
Gheorghe }incai - 250 de ani
(28 feb. 1754)
Dumitru Caracostea - 125 de ani
(10 mart. 1879)
Alexandru Macedonski - 150 de ani
(14 mart. 1854)
Alexandru Paleologu - 85 de ani
(14 mart. 1919)
Alecu Russo - 185 de ani
(17 mart. 1819)
Ovidiu Constantinescu - 90 de ani
(28 mart. 1914)
Francisc Munteanu - 80 de ani
(9 apr. 1924)
Camil Petrescu - 110 ani
(9 apr. 1894)
Maria Banu] - 90 de ani (10 apr. 1914)
Tudor Teodorescu-Brani]te - 105 ani
(12 apr. 1899)
(continuare [n pag. 23)

Poem [nchinat c`r\ii
iblioteca este sanctuarul
sacru al muzelor, unde acestea s`l`]uiesc t`cute, lini]tite, dar
elocvente. Muzele sunt aidoma daimonului socratic, ne trezesc [n minte,
[n mod subtil ]i discret, eidos-uri privind rosturile Crea\iei ]i marile idealuri ale fiin\ei, spre bucuria ]i [mplinirea sufletelor noastre.
Cine iube]te Biblioteca iube]te
Spiritul, iar cine iube]te Spiritul []i
transcende condi\ia joas`, efemer`,
submis` legilor inexorabile ale materiei abjecte.
Cartea inculc` [n suflete ordinea
Spiritului, lumina Adev`rului, armonia superioar` a sferelor [nalte ale Fiin\ei, sublim@ndu-ne con]tiin\a.
Ea ne reaminte]te c`, chintesen\ial, suntem spirit fenomenologizat
[n glod ]i pulbere, o condi\ie obscur`, pe care trebuie s-o reful`m, prin
jertf`, spre [n`l\area de sine.
Cartea des`v@r]e]te chipul omului, determin@ndu-l s` devin` ceea ce
trebuie s` fie, ]i anume umanul care
s-a reg`sit pe sine [n [nstr`inarea sa
de sine, la care l-a supus destinul s`u
inefabil.
Prin carte, iubind-o cu [nd`r`tnicie, devenim eroi ai intelectului, predispu]i s` renun\`m la facilit`\ile instinctelor primare ]i s` [mbr`\i]`m calea spre zorile celeste, unde murmur` ]i danseaz` [ngerii.
Lumina C`r\ii este lumina lui
Dumnezeu, risipit` cu d`rnicie, dar
]i cu rezerve, printre spirite f`c@ndu-]i
sim\it`, ]i pe aceast` cale subtil`, prezen\a ]i suger@ndu-ne inefabil c` el
este ]i mereu ne poart` de grij`.
Prin Carte, Dumnezeu []i revel`,
[n acest mod sui-generis, lucrul m@inilor sale ]i structurile fiin\ei sale creatoare, semper et ubique.
Chipul c`r\ii reproduce, [n miniatur`, chipul Naturii, iar Natura este proiectul prodigios al lui Dumnezeu.
Cartea ne modeleaz`, ne instruie]te, ne sublimeaz` cugetul, pun@n-

B

du-se la [ndem@na noastr` ca un instrument magic, menit a ne face s`-n\elegem realit`\i absconse, fundamente pe care sim\urile nu le pot percepe, ele lucr@nd numai la suprafa\a
[ntinderilor fenomenologice ale infinitei ontologii.
Cartea este un minunat preludiu,
o uvertur` fermec`toare, preced@nd
marea ]i nesf@r]ita simfonie cereasc`. {n ea sunt condensate chintesen\e
ale g@ndirii ]i intui\iei sufletului omenesc [nsetat de genialitate ]i de
Dumnezeire.
Glasul sublim al Spiritului se-ntrupeaz` [n concepte ]i idei concretizate prin semne grafice, care alc`tuiesc acest op fermecat, menit s`
perpetueze de-a lungul timpurilor
ceea ce este imuabil ]i de neschimbat.
Este spiritul fenomenologizat [ntr-o esen\ializare noematic`, structurat` epistemic ]i elocvent, gr`itoare
prin profunde recuren\e logice. Homer, Platon, Aristotel, Sophocles,
Euclid, Arhimede, Dante, Shakespeare, Goethe, Balzac, Dostoievschi,
Einstein ].a. sunt c@teva exemple de
[ntrupare intelectiv` a Spiritului, ale
c`ror nume au r`sunat ]i vor r`suna
[n veacuri.
Cine nu catadicse]te s` se aplece
cu dragoste ]i pasiune, m`car o dat`,
asupra unora dintre op-urile pl`m`dite de ace]ti nemuritori, acela nu va
gusta niciodat` din cuminec`tura
sacr` a umanit`\ii ]i, prin urmare, va
r`m@ne definitiv prizonierul nefericit
al condi\iei lui biologice, nu va putea, pas du tout, s` ating`, fie ]i
trec`tor, str`lucirea ilumina\iilor trezirii con]tiin\ei de sine la rosturile ei
adev`rate.
rgo, Cartea este un imens
omagiu adus Spiritului
Creator, cel mai [nalt ]i sublim statuquo al Fiin\ei care se cunoa]te pe
sine.
Vasile CÂRSTEA

E
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„B\rb\te[ti - cuib de [oimi”
]a []i intituleaz` doamna profesoar` Maria Boboac` Mecu antologia
din care cit`m: „Voievodatele de la sud de Carpa\i erau dependente, la
1272, de regele }tefan al V-lea. Acesta moare ]i [i urmeaz` la tron fiul s`u,
Vladislav al II-lea. Voevodul Litovoi vrea s` scape de sub st`p@nirea maghiar`
]i nu []i mai pl`te]te tributul, iar ungurii organizeaz` o expedi\ie [mpotriva sa.
Litovoi le iese [nainte, [narmat, [mpreun` cu fratele s`u, B`rbat, [n voievodatul
lui Farca], [n V@lcea, la anul 1273. Litovoi cade [n lupt` iar B`rbat este prins
]i se r`scump`r` cu o mare sum` de bani, r`m@n@nd, pe mai departe, vasal
regelui maghiar. Se pare c` oamenii lui B`rbat au r`mas pe acele locuri, unde
au durat, cu timpul, a]ezarea ce-i poart` numele: B`rb`te]ti.” C@t este legend`?
C@t este adev`r? Totul r`m@ne ascuns sub v`lul timpului.
Afl`m, [n continuare: prima atestare documentar` a comunei B`rb`te]tiV@lcea este f`cut` la 4 septembrie 1520, printr-un act al voievodului Neagoe
Basarab, dat lui jup@n Tudor Culcer ]i fratelui s`u, Stanciu, asupra unei mo]ii
(„care s` le fie ocin` ]i ohab`”), provenit` de la un anume Jitianu. Mo]ia este
dat` de bun`voie, [n fa\a Domnului, pe veci. {nc` din secolul al XV-lea, pe numeroase documente [n manuscris, se g`se]te semn`tura unui caligraf, Maxim,
diacon din B`rb`te]ti, care-]i f`cuse ucenicia de gr`m`tic la c`lug`rii de la M@n`stirea Cozia. La 24 august 1688, documentele istorice amintesc de venirea unui general austriac din Banat, prin Oltenia, spre C@mpulung-Muscel. Locuitorii
fug din calea armatelor sale [n p`durile P`trunsei, din partea de nord a satului,
la o dep`rtare de aproximativ 12 km. Acolo, o femeie din grupul celor refugia\i
a n`scut un b`iat care, mai t@rziu, ajunge episcop al R@mnicului. {n amintirea locului na]terii sale, episcopul Climent a zidit Schitul „P`trunsa”, pe care l-a [nzestrat cu mo]ii, r@nduind acolo c`lug`ri, la anul 1736, cum reiese din pisania
m@n`stirii ]i din „Monografia eclesiastic` a jude\ului V@lcea”, ap`rut` [n 1908.
Ca oameni liberi (mo]neni), localnicii s-au [ndeletnicit dintotdeauna cu treburile gospod`re]ti, condi\iile geografice oferindu-le din plin cele necesare traiului: p`durile le-au adus lemne de construc\ie ]i lemne de foc, prin lumini]uri
cre]tea iarb` pentru vite, iar, [n zilele de restri]te, au g`sit [n p`duri locuri de
refugiu, cum mai exist` ]i ast`zi. Mun\ii [nconjur`tori au constituit locuri de
pribegie ]i de culcu] pentru haiducii Grozea, Munteanu, Tic`rel ]i al\ii, despre
care [nc` se mai poveste]te.
emeile au fost, dintotdeauna, bune gospodine: prelucrau l@na, inul ]i
c@nepa, pe care le lucrau [n cas`, \es@nd p@nza din care f`ceau c`m`]i,
i\ari, prosoape, ]tergare, p`turi, fe\e de mas`. Prelucrau l@na pentru dimia hainelor
de iarn`, b`rba\ii lucrau cojoace, iar [n mun\i sp`rgeau, din butuci de brad, ]i\`
pentru acoperi]ul caselor. Cu merele, cu prunele uscate, cu perele de toamn` plecau „la vale”, „pe cale”, la c@mpie, cu carele cu boi sau cu c`ru\ele cu coviltir;
sub ele era legat ]i c@inele de paz`. Schimbau produse pe alte produse, aveau
nevoie de gr@u ]i de porumb, de sare ]i de var. Iat` o „adeverin\`”, mai recent`,
[n acest sens: „Subsemnatul (...) primar al comunei B`rb`te]ti, din plasa Ot`s`u,
certific c` locuitorul Nicolae Florea au [nc`rcat ]i plecat [n \ear`, spre v@nzare,
cantitatea de 1640 litri \uic` de prun`, pe care \uic` o are a]ezat` [n trei vase
legate doar` cu fier ]i unul cu fier ]i lemn ]i puse [n trei care rom@ne]ti trase de
boi p@n` [n gara B`beni, iar de acolo va transporta cu calea ferat` p@n` la gara
Mo\`\ei, jude\ul Dolju. Aceast` \uic` este fabricat` de numitul din ogr`zile proprii, iar nu cump`rat` de la al\ii, fiind din recolta anului trecut, 1908.”
instire celor care, [n timp, culeg date despre localit`\ile din care provin
]i le transpun [n lumina c`r\ilor contemporane!
Felix SIMA

A

F

C

Anivers`ri
ale unor personalit`\i
na\ionale

(urmare din pag. 22)
George Munteanu - 80 de ani
(14 apr. 1924)
Octav Pancu-Ia]i - 75 de ani
(14 apr. 1929)
Gib I. Mih`escu - 110 ani
(23 apr. 1894)
Laz`r }`ineanu - 145 de ani
(23 apr. 1859)
Gala Galaction - 125 de ani
(29 apr. 1879)
Petru Dumitriu - 80 de ani
(8 mai 1924)
Lucian Raicu - 70 de ani
(12 mai 1934)
Octav Botez - 120 de ani
(15 mai 1884)
Constantin Cuble]an - 65 de ani
(16 mai 1939)
Florin Iaru - 50 de ani
(24 mai 1954)
Ion Creang` - 165 de ani
(10 iun. 1839)
Alexandru S`ndulescu - 75 de ani
(13 iun. 1929)
Ioachim Botez -120 de ani
(14 iun. 1884)
Matei C`linescu - 70 de ani
(15 iun. 1934)
Virgil Teodorescu - 95 de ani
(15 iun. 1909)
George C`linescu - 105 ani
(19 iun. 1899)
Ovidiu Papadima - 95 de ani
(23 iun. 1909)
S@nziana Pop - 65 de ani
(24 iun. 1939)
Petre Pandrea - 100 de ani
(26 iun. 1904)
Nicolae B`lcescu - 185 de ani
(29 iun. 1819)
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Iubirea logodnicilor []i are izvorul [n Dumnezeu*
«Dragostea este [ndelung r`bd`toare, este
plin` de bun`tate, dragostea nu invidiaz`,
dragostea nu se laud`, nu se umfl` de m@ndrie,
nu se poart` necuviincios, nu caut` folosul s`u»
(I, Cor. 13, 4-13)
defini iubirea [nseamn` a defini pe Dumnezeu; ceea ce este cu neputin\` la noi, oamenii. Domnul
Dumnezeu este un ocean de iubire, de
aceea, zi de zi, picuri mari de iubire cad
pe chipul umanit`\ii [ndurerate.
Domnul Iisus Hristos ne [nva\` s`
ne iubim aproapele ca pe noi [n]ine, privirea noastr` se [ndreapt` spre El, care
este izvorul iubirii eterne. Aceast` iubire
are [n vedere ]i familia cre]tin`. Dac` citim [n „Cartea C@nt`rilor”, vom [n\elege c` iubirea logodnicilor []i are izvorul
[n Dumnezeu: „Ca pecete pe s@nul t`u
m` poart`, poart`-mi pe m@na ta ca pe o
br`\ar`! C` iubirea ca moartea e de tare ]i ca iadul
de grozav` este gelozia. S`ge\ile ei sunt s`ge\i de foc
]i fl`c`rile ei ca fulgerul din cer.” (C@ntarea C@nt`rilor 8,6).
C@ntarea C@nt`riPaul Evdokimov, analiz@nd „C
lor”, spunea: «Revela\ia esen\ial` a C@nt`rii este c`
iubirea omului izvor`]te din Dumnezeu ]i limbile focului devorator al lui Dumnezeu - Cinzecimea nup\ial` o preschimb` [n lumin`»1
esigur, [n cazul de fa\` avem de-a face cu
„agapi”, iubirea divin` (ebraicul ah[b[h)
(Deuter 7,8) (Ieremia 31, 3 ].u.), ]i nicidecum cu
„philia” (ebraicul reim) (Iov 2,11; Proverbe 18, 19, 24
].u.), cuv@nt pe care Domnul Iisus [l folose]te pentru a
pune [n eviden\` sentimentele umane de prietenie ]i
afec\iune.
{n Evanghelia de la Matei oserv`m aceste diferen\e: „cel ce-]i iube]te pe tat`l s`u ]i pe mama sa
mai mult dec@t pe Mine, nu este vrednic de mine; cel
ce-]i iube]te pe fiul s`u ori pe fiica sa mai mult dec@t
pe Mine, nu este vrednic de mine.” Cu alte cuvinte, iubirea care o d`m aproapelui, dac` nu este raportat` la
iubirea care izvor`]te din s@nul Sfintei Treimi, nu este
iubire adev`rat` , ci r`m@ne un sentiment omenesc de
afec\iune, de mil`. {n acest sens, P`rin\ii R`s`riteni

A

D

spun c` „agapi” este esen\a [ns`]i a lui Dumnezeu,
deosebind natura necreat` ]i divin` a acestei iubiri, de
sentimentele omene]ti, care, oricum, r`m@n limitate
(vezi Sf. Simeon Noul Teologul, Imnele iubirii dumnezeie]ti; III) ]i numai o astfel de iubire, care vine de
la Dumnezeu, prin fiin\a iubit`, des`v@r]e]te unitatea familiei cre]tine.
Spune Sf. Ioan Gur` de Aur: «iubirea
conjugal` este iubirea cea mai puternic`, ]tiind, ca ]i credin\a, s` vad` cele
ascunse altora. Iubirea afl` ]i intr` [n
ad@ncurile tainice, ivirea ei umple ]i
des`v@r]e]te f`r` s` alunge vreodat`
misterul.»2
{n\elegem de ce iubirea dintre miri
]i dintre so\i este o pic`tur` din Oceanul nesecat, c`ci „Dumnezeu este iubire” (I In. 4, 8, 16), care treze]te la via\`
dou` suflete ce-]i propun s` existe unul
pentru cel`lalt, g`sind sprijin [n Dumnezeu. Nu ne mai [ntreb`m: «Cine a f`cut ca personalitatea s` aleag` aceast` so\ie sau acest so\ anume ]i
s` ocupe precis aceast` pozi\ie [n via\`? Cine este cel
care a selec\ionat ]i plasat aceast` persoan`, so\ie
sau so\ acolo unde tu ai putea s` o alegi? (...)?»3
`r` [ns` a c`dea [n [nv`\`tura gre]it` a predestina\iei, din textul de mai sus [n\elegem
pronia divin`, grija lui Dumnezeu fa\` de cei pe care
„i-a binecuv@ntat” - pe cei doi so\i, odat` cu na]terea
omului din lut (Fac. 1, 28). Atunci a zis Domnul
Dumnezeu: „Iat`, toate sunt bune foarte.” Bun`tatea
lui Dumnezeu fa\` de prima familie se nume]te iubire.
Iubirea Tat`lui este [nt`rit` de iubirea fiului, iubire care se revars` peste cei doi miri la Taina c`s`toriei, prin
lucrarea Duhului Sf@nt...

F

Pr. dr. Leon DUR~
* Dur`, Leon, „C@ntarea C@nt`rilor”, R@mnicu
V@lcea, Editura Logos, 2003, p.p. 59-61;
1 Paul Evdokimov, „Sacrment de L’amour”,
Theophanie-Desclée de Brouwer, Paris, 1980, p.152
(trad.n.);
2 Ibidem, p.155;
3 „Via\a impersonal`”, trad. [n limba rom@n`: Elena
Liliana Popescu, Editura Papirus, 1994, p.66.

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 3, ianuarie-iunie 2004

Aventuri [n mileniul trei ( I )
Dac` imagina\ia diabolic` a unora ne teroriza cu pove]ti despre „sf@r]itul lumii”, [n anul 2000 sau mai ]tiu
eu c@nd, iat` c` am ]tiut s` ne
conserv`m a]tept`rile [n ceea ce [n]ine
putem s` d`m ]i s` avem. „R`utatea
olteneasc` nu a atins vreodat` culmi
mai [nalte ca [n aceste vremuri pe
care le tr`im. Un monstru neadormit
roade cu furie tot ce a mai r`mas bun
[n sufletul omenesc, f`c@ndu-]i loc
chiar [n sanctuarul familiilor ]i al
neamurilor p`m@nte]ti. Acest proces
de dizolvare a societ`\ii se petrece
tocmai [n ceasul c@nd poporul rom@nesc ]i-a scuturat lan\ul robii”. Cu
aceste cuvinte []i prefa\a una din c`r\ile sale Iconom Stavrofor, Petre Godescu – paroh ]i misionar eparhial, [n
anul 1929. S-ar p`rea c` magicul
cuv@nt RETRO st` bine [nfipt [n toate
conjuncturile socio-politice ale unui
stat. Istoria e plin` de cronicari ]i de
praful a]ezat ca o c`ma]`, uneori de
for\`, spre a p`stra sub el gravurile celor ce au depus m`rturia unor schimb`ri inevitabile. Lumea se schimb`
prin ea [ns`]i, „m`rul ru]inii” i-a f`cut pe oameni s` caute, s` posede, s`
domine.
Praful de pu]c` s-a amestecat cu
imaculatul oaselor at@tor genera\ii,
clepsidra vremii nu iart` nimic ]i,
printre firi]oarele de nisip, se scurg,
spre ve]nicie sau spre nic`ieri, at@tea
tr`iri. Iat`-ne [n mileniul III, preg`ti\i
s` escalad`m versantele at@tor curiozit`\i.
C@nd „gemenii” au fost pr`bu]i\i [n „|ara f`g`duin\ei”, c@nd mii
de oameni erau [ngropa\i [n moloz,
m` aflam tensionat de pre\ul alimentelor din \ara mea. De fapt, eram pus
[n fa\a unei dileme: s` cump`r de la
„m@na a doua” o pereche de pantaloni sau un kilogram de c@rna\i? }i
eram uimit, cum sunt ]i acum, de ce
nu merg mai des [n libr`rii, s` m`
satur, s` m` [mbrac ]i s`-mi aflu tot

sa\ul [ntr-o carte?
Pe undeva, marile angrenaje care ne coordoneaz` au ruginit, iar degresajul cost`. A]a se face c` v@nz`torii ]i cump`r`torii de carne vie, aurolacii ]i p`duchii la\i, f`c`torii de droguri nu se las` eclipsa\i ]i merg cu
fruntea sus pe c`ile de acces [nc` libere. De la vacile nebune p@n` la antrax
n-a fost o distan\` prea mare, a]a cum
Goful a ajuns o min` aurifer` pentru
unii. Dac` Biblia []i g`se]te adev`rul
[n mai multe religii, asta nu [nseamn`
c` s-a transformat [ntr-un manual tehnic de organizare ]i m@nuire a r`zboaielor. S` credem [n selec\ia natural` care genereaz` un echilibru biologic? S` credem c` existen\a noastr`
este o eprubet` plin` de cobai sub privirile unor cercet`tori necunoscu\i?
Au existat c@ndva mai curio]i dec@t
ast`zi ]i p`catul redescoperirii a f`cut
s` devenim o rotativ` [n timp ]i spa\iu ca pas`rea Phoenix?
Deocamdat`, a]tept`m la r`scruce de milenii finalul descoperirii adev`ratei identit`\i, adev`ratului sanctum spiritum, adev`rului despre adev`r. Universul este o crea\ie, iar crea\ia este Dumnezeu, o for\` care se r`sp@nde]te [n noi, pentru a ne uni [ntr-un
singur ideal, acela de unitate. }i aceasta exist` [n at@tea izvoare scrise
pe care marii trec`tori ai vremii ni le
las` mo]tenire s` le p`str`m cu cinste,
s` le [mbog`\im ]i s` le l`s`m, la r@ndu-ne, urma]ilor.
Setea de cultur` este un act ireversibil al existen\ei. Uneori lipse]te
voin\a, dar ecourile chem`rilor lui
Hora\iu, Shakespeare, Molière, David, Homer, Eschil, Sofocle, Euripide, Aristofan, Petrarca, Boccacio ]i
alte altor genera\ii se fac cunoscute ]i
g`sim oric@nd un drum curat, asfaltat
cu glorie, ce duce [n minunata Cas` a
C`r\ii.
(va urma)

Ion T~LMACIU
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DEST~INUIRE
Am urcat [n via\` cu lumea-n spate
}i nu m-am crezut niciodat` erou!
C@nt`rile mele ]i iubirea
Le-am cules cu sufletul la gur`
De pe cele mai ciudate metereze
Ale sim\irii...
Am riscat totdeauna cu d`rnicie,
Dar n-am pierdut niciodat`,
Pentru c` nu mi-a fost team`
De necunoscut...
Am crezut toat` via\a [n vise
}i orice-am c`utat s` g`sesc
Am [n\eles c` trebuie
S-apuc zdrav`n cu propria privire,
Pentru a putea fi pe m`sura viselor...
A]a am putut str@nge, cu ochii deschi]i,
Bucuria [ncerc`rilor victorioase,
Lini]tea t`cerii binecuv@ntate,
C@ntecul c`ut`rilor de dor
}i via\a care zboar`-n fantasme,
Ca un pesc`ru] n`ucit peste nesf@r]iri!...

Alexandru MIRCESCU

Cu timpul de m@n`...
S@ngele meu e istorie!
N`scut din dor, ca poezia,
Din p@ine, din lacrimi, din glie,
De la R@m, mo]tenind Ve]nicia…
}i tot ce mi]c` [n cale,
{mpinge misterul departe –
Doar g@ndul, zburd@nd prin anale
Zide]te o lume [n carte…
A]a r`t`cim prin cuvinte,
Cu timpul de m@n`, sub zodii –
Chemarea din vis nu ne minte,
Nici goana spre timpul cu rodii.
{ntreg mapamondul de cruce,
Din vechi ]i ad@nci spovedanii,
O ]tie, c-aaici, la r`scruce
De veacuri, cresc Daco-R
Romanii!...

Celarian DRUMESCU
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E MINESCU ]i detronarea lui C UZA
sau „Actualitatea clasicilor”
p`rut` la Sibiu, la Casa de Pres` ]i Editura „Tribuna”, sub
semn`tura lui Vasile Rusu, cartea EMINESCU }I DETRONAREA LUI CUZA, lansat` la Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea, [n ziua de 13 februarie 2004 î]i propune s` prezinte cititorului dou` destine ale unor personalit`\i de prim` m`rime ale neamului nostru: „destinul ctitorului statului român modern ]i pe cel al ctitorului limbii române moderne” dup` cum se exprim` însu]i autorul.
„Eminescu, îndr`gostit cu toat` fiin\a de «neamul nevoii», risipit
de mai marii lumii, sub trei imperii, asemenea nefericitului popor
kurd”, a nutrit un sentiment de admira\ie fa\` de Alexandru Ioan
Cuza, încât, [n februarie 1870, pa]ii l-au purtat pe poet, lâng` Viena,
la Doblin, pentru a-l vizita ]i a demonstra, astfel, „solidaritatea, ata]amentul ideologic ]i admira\ia fa\` de fostul domnitor”.
Pozi\ia adoptat` de Mihai Eminescu fa\` de Cuza l-a determinat
pe marele eminescolog Dimitrie Vatamaniuc s` afirme: „Cultul lui
Eminescu pentru Alexandru Ioan Cuza se explic` prin importan\a
ce-o acord` reformelor sale, realizate într-un timp scurt ]i f`r` sprijin dinafar`” ]i dac` poetul este necru\`tor cu participan\ii la complotul detron`rii, Mihail Kog`lniceanu subliniaz`: „… nu gre]elile
l-au r`sturnat pe Cuza, ci faptele sale cele mari…”.
De o bun` bucat` de vreme, se g`sesc pe la noi „comentatori” ce
[]i permit s` minimalizeze meritele lui Eminescu ]i cred c` nu
gre]esc atunci când spun c` sunt mai mul\i cei care-]i dau cu p`rerea
despre opera poetului, decât cei care au studiat-o ori m`car au citit-o.
Dac` despre Ion Luca Caragiale ne amintim deseori - mai cu
seam` cu prilejul campaniilor electorale - constatând c` Nenea Iancu
este mereu actual, ]i în cazul lui Eminescu, lucrurile stau la fel, autorul
argumentând: „Parc` ne-ar fi contemporan. Ca un d`ng`t de clopot
din Dealul Mitropoliei auzim glasul cet`\eanului Eminescu… care,
indignat de batjocura la care sunt supu]i unii eroi ai neamului, de tot
soiul de „vinituri”, se întreab`: Când vedem un popor maltratat
material ]i mai r`u în privin\a amintirii mari ]i sfinte, mira-ne-vom
de m`rturisirea publici]tilor c` românii emigreaz` ?!”

A

C

ât de actuale sunt unele din articolele scrise de Eminescu
nu poate contesta nimeni:
„F`r` instruc\ie ]i educa\ie democratic`, \ara va avea sclavi, nu
cet`\eni” – a]eza\i, rogu-v`, lâng` aceste cuvinte recenta, neîn\eleapta ]i d`un`toarea hot`râre de aplicare a TVA-ului pentru carte, de
parc` lipsa lui s`r`cea bugetul \`rii, ]i estima\i care va fi impactul
asupra cititorului, care, ]i a]a, era pus în fa\a unor pre\uri de cele mai
multe ori prohibitive ale c`r\ilor.
„Dup` ce ocupau ]i func\ii publice prin partidul de la putere, abuzurile nu conteneau. Hidra corup\iei neru]inate otr`vea tot. Procesele se
vindeau ]i se cump`rau. Încolo, judec`torii, procurorii ]i avoca\ii erau
oameni cinsti\i ” – oare unde am mai auzit a]a ceva în zilele noastre ?
„De fapt, ca ]i ast`zi, dup` ’89, ]i atunci era o «goan` oarb`
dup` avere f`r` munc`», al c`rei rezultat, în plan social, este s`r`-

cirea celor mul\i. Ca ]i atunci,
aceast` stare de fapte politice impun
imperios «o mân` de fier» în m`nu]`
de c`prioar`. «României de atunci ]i
de azi îi trebuie un Bismark»”
Eliberat de limitata ]i conven\ionala localizare calendaristic`, Mihai
Eminescu se bucur` de o actualitate
mereu înnoit`. Dac` crea\ia lui poetic` l-a încununat cu nimbul nemuririi, f`cându-l s` renasc` împreun` cu fiecare genera\ie, tot astfel
]i Eminescu – gânditorul politic -poate fi redat eternit`\ii.

T

recând peste unele exprim`ri care, datorit` evolu\iei fire]ti
a societ`\ii, ]i-au pierdut valabilitatea pentru vremurile de
azi, edificiul doctrinar al românismului cl`dit de „Luceaf`r” ]i ridicat
deasupra conjuncturilor istorice ]i a deterior`rilor, r`mâne, în strict`
actualitate, îndrept`\ind afirma\ia lui Octavian Goga, care
m`rturise]te posterit`\ii magnitudinea personajului: „Eminescu este
p`rintele ideologiei na\ionale în evolu\ia noastr`”.
Autorul c`r\ii de fa\` este înzestrat cu tr`s`turi caracteristice doar
valorilor autentice; meticulozitatea, perseveren\a ]i obiectivitatea în
cercetare, asociate erudi\iei sale, au construit fundamentul lucr`rii.
Subtilitatea dovedit` ]i abilitatea domniei sale de a face „salturi în
timp” la momentul oportun demonstreaz`, la rândul lor, o inspirat`
opera\ie de „salubrizare”, pe cât de necesar` ast`zi, pe atât de
benefic`.

V

asile Rusu î]i „pre-prefa\eaz`”, dac` pot spune a]a,
lucrarea cu un moto plin de nedisimulat` am`r`ciune:
„Vor trece veacuri ]i nu va exista român c`ruia s` nu-i crape obrazul
de ru]ine, de câte ori va r`sfoi istoria neamului s`u, la pagina 11
februarie, ]i stigmatizarea acelei tr`d`ri va r`s`ri pururi în memoria
genera\iilor, precum în orice an r`sare iarba lâng` mormântul
vândutului domn.”
Tot cu am`r`ciune, permite\i-mi s` adaug, parafrazând : „Vor
trece ani ]i nu va exista român c`ruia s` nu-i crape obrazul de
ru]ine”, pentru c`, dup` 1989, în România tr`darea a fost a]ezat` la
loc de cinste, iar tr`d`torii sunt redefini\i ca eroi. O relicv` fantomatic` ]i gângav`, dup` ce „a primit palma istoriei”, în decembrie
l947, pentru tr`darea de la 23 august 1944 - când a predat în mâinile
inamicului, în plin conflict militar, pe capul o]tirii române - beneficiaz`, ast`zi, de toate onorurile unui fost ]ef de stat, iar un alt tr`d`tor de \ar` , dup` ce a fost absolvit de pedeapsa meritat`, cere cu
impertinen\` s`-i fie repu]i pe umeri epole\ii de general ]i s` i se umple buzunarele cu „argin\i”.
„Bravos na\iune! Halal s`-\\i fie!”

Î

l felicit pe autor pentru remarcabila ]i binevenita sa lucrare,
d`ruindu-i cu acest prilej un buchet cu cele mai alese gânduri.
13 februarie 2004
Ion M~LD~RESCU
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}ara Lovi[tei - datini [i obiceiuri

U

nde apele Oltului au s`pat cu putere mun\ii,
desp`r\indu-i [n dou` ([n st@nga masivul F`g`ra], [n dreapta Par@ng), se
[ntinde, „[ntre mun\ii ]i p`durile ei”, depresiunea intracarpatic` Lovi]tea-Lotru, men\ionat`, [ntr-un document din
secolul al XII-lea, sub denumirea de |ara Lovi]tei.
Oferind condi\ii favorabile de clim` ]i variate resurse de hran`, depresiunea a
fost locuit` din vremuri [ndep`rtate. Dezvoltarea ei nu a
fost izolat`: peste culmi, prin
trec`tori, ea a comunicat cu
restul \`rii, cu celelalte \inuturi rom@ne]ti din exteriorul
Carpa\ilor.

V

orbind despre Lovi]te,
vorbim despre un \inut
privilegiat, zon` de interferen\`, de unde „c@ntatul coco]ilor” se aude [n trei
jude\e: V@lcea, Arge] ]i Sibiu.
{nc` din negurile [ndep`rtate
ale istoriei, au existat aici c`i de acces
(drumuri ]i poteci) care au jucat un rol
important [n zbuciumata istorie a
acestor locuri, care se [mplete]te cu
istoria [ntregului popor. Cel mai
important dintre ele este drumul cel
vechi - „Drumul b`tr@nesc” sau
„Calea cea mare a Lovi]tei” - despre
care trebuie s` facem precizarea c` este
mai vechi dec@t „Drumul Oltului”. Pe
acest drum s-a men\inut, secole de-a
r@ndul, leg`tura provinciilor rom@ne]ti
de la sud de Carpa\i cu Ardealul.
{n Lovi]te, p`storitul a fost ]i a
r`mas ocupa\ia de baz` a locuitorilor
satelor; a fost o [ndeletnicire care s-a
practicat din necesit`\i vitale ]i s-a
perpetuat cu pasiune.

bastru, alb ]i galben. Era frumos [mpodobit cu flutura]i, clopo\ei ]i t`bli\e,
care se legau de un ]nur. M`r\i]orul
simboliza frumuse\e, h`rnicie, dragoste
de via\` ]i, mai ales, iubire, tinere\e - deci prim`var`. Fl`c`ii [l purtau prins [n c`ciul` p@n` c@nd [nflorea m`r`cinele. Atunci, era aruncat pe m`r`cine, ca \epii acestuia s` [ndep`rteze lucrurile necurate,
bolile, pagubele etc.
C`ciula, [n aceast` zon` muntoas`, se purta
p@n` t@rziu.
Defileul Oltului la Turnu Ro]u,
i [n Lovi]vechi punct vamal [ntre Valahia ]i Transilvania
te, de Draen\e, drept pentru care putem afirma c` gobete, at@t b`ie\ii, c@t ]i fetele se prind
este o „zon` de interferen\`”, din toate [n fr`\ii de cruce. Fr`\ia de cruce a b`punctele de vedere. A]a se explic` exis- ie\ilor se nume]te „f@rt`\ie” (de la „f@rten\a unor practici populare asem`n`- ta\i”), iar fetele se numeau „surate”.
toare cu cele practicate [n multe alte zo- Prinderea se f`cea pe p@ine ]i pe sare,
ne ale \`rii.
rostindu-se acest leg`m@nt:
Vom prezenta, din multitudiEu \i-ooi fi f@rtate (surat`)
„E
nea de datini ]i obiceiuri lovi]tene, pe
P@n` la moarte.
cele legate de „S`rb`toarea DragobeM-ooi l`sa de p@ine
telui”.
}i de sare mai bine,
Dec@t s` m` las de tine.”
`rb`toarea „Aflarea Capului Sf@ntului Ioan BoCei ce se iubesc, vorbesc de
tez`torul”, din data de 24 februarie dragoste, jur@ndu-]i iubire etern`. Dac`
(f`urar) a fiec`rui an, se mai nume]te ]i [n aceast` zi o fat` nu se [nt@lne]te cu
Dragobete. S`rb`toarea se \ine ]i [n un b`iat, se consider` c` tot anul nu va
Oltenia, [ndeosebi [n jude\ele Gorj ]i fi iubit` de nici un fl`c`u, ]i invers.
Olt, unde se mai nume]te ]i „Cap de
Constat`m, cu triste\e, c` Draprim`var`”.
gobetele este din ce [n ce mai uitat. Se
{nainte vreme, fetele erau cele copiaz` o tradi\ie de import, la mod`,
care f`ceau cadou b`ie\ilor m`r\i]oare. a]a cum este «Ziua {ndr`gosti\ilor»,
Confec\ionarea m`r\i]oarelor [ncepea adic` a «Sf@ntului Valentin », ceea ce
din ziua de Dragobete ]i trebuia s` se este [n detrimentul frumoaselor noastre
[ncheie p@n` la 1 Martie. M`r\i]orul era tradi\ii.
confec\ionat din m`tase de diferite
Nicol VL~DESCU
culori, predomin@nd nuan\e de ro]u, alZona fiind vecin` cu |ara Oltului, M`rginimea Sibiului, Arge]ul ]i
V@lcea, de-a lungul evolu\iei sale social-istorice a cunoscut ]i multiple influ-

{
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„...S` aibi vreme ]i cu cetitul c`r\ilor a face iscusit` z`bav`, c` nu ieste alta ]i mai frumoas` ]i mai de folos [n toat` via\a omului z`bav` dec@t cetitul
c`r\ilor” (Miron Costin).

sunt solu\ia proprie a raportului [ntre universal ]i specificul na\ional. {nceputurile c`r\ii, pe meleagurile v@lcene, sunt rezultatul deschiderii c`tre [nv`\`tura de la al\ii, adaptat` identit`\ii ]i
nevoilor noastre de prop`]ire spiritual`. „influen\ele str`ine au avut efect doar fecundarea unei literaturi ]i culturi
proprii” (pr. dr. St`niloaie). Limba rom@n` a devenit limb`
oficial` [n Biseric`, [n cancelariile domne]ti, [n via\a
social`, prin influen\a calvinismului. Nu ne-am [nsu]it, [ns`, calvinismul, prin iluminism ne-am apropiat cultura contemporan` european` ]i ne-am dezvoltat ideea con]tiin\ei
na\ionale, dar nu ne-am [nsu]it ra\ionalismul individualist
promovat de iluminism. Monahii, c`rora le dator`m at@t de
mult [n dezvoltarea literaturii ]i culturii proprii, s-au folosit
de limba greac` pentru a facilita accesul la spiritualitatea
extraordinar` a Bizan\ului, leg`turile cu acesta av@nd
influen\e benefice pentru [ntreaga via\` spiritual` a epocii.
Dominanta spiritului rom@nesc [nseamn`, [nainte de toate,
[ncadrarea influen\elor str`ine „[n echilibrul ]i interpretarea st`rilor suflete]ti bogate ]i contradictorii”. Numai astfel ne putem explica de ce „Mineiele” lui Chesarie ]i Filaret au devenit adev`rate monumente de cultur` rom@neasc`, de ce „Pildele Filosofe]ti”, „Tomul Bucuriei” ]i „Floarea Darurilor”, ale lui Antim Ivireanul, „Psaltirea”, „Pravila”, „Catavasierul”, „Ceaslovul”, „Antologhionul”, „Cazaniile” se constituie [n tot at@tea „tomuri ale bucuriei”,
deschiz`toare de noi orizonturi ale literaturii rom@ne]ti.
Ctitorilor de c`r\i, cet`\i magice de cuvinte, li s-au al`turat
cu neobosit ]i nobil s@rg me]terii tipografi care, [mpreun`
cu ]lefuitorii de cuvinte, s-au str`duit s` dureze aceste case
[n forme grafice de excep\ie, sporindu-le astfel m`re\ia de a
se prezenta nu numai sufletului, ci ]i ochiului. {n bisericile
V@lcei, adev`rate case ale sufletului ]i c`r\ilor, cerul coboar`
aproape de oameni, filozofi ]i sfin\i purt@nd deopotriv`
„colaci de lumin`” pe cre]tet, se str`duiesc s` aduc` lumina
c`r\ii [n mijlocul norodului, spre luminarea min\ilor ]i c`ilor
vie\ii prin [nv`\`tura de carte. Nu poate fi bucurie mai mare
sufletului s` consta\i c`, ]i dup` cinci veacuri de efervescen\`
cultural` ]i emula\ie creatoare, V@lcea r`m@ne acela]i „spa\iu al fanteziei debordante”, o „sintez` rom@neasc` de [nnoire, de curiozitate fa\` de tot ce apar\ine altor orizonturi ]i
de ata]ament profund fa\` de tradi\ie”. (Acad. R`zvan
Theodorescu). Prin neosteneala unei constela\ii de nume, ce
s-au impus cu str`lucire pe firmamentul limbii rom@ne, s-a
dovedit c` se poate scrie filozofie ]i [n grai rom@nesc, prin filozofie [n\eleg@nd [ntregul complex de cuno]tin\e cultural]tiin\ifice ale unui popor. Dup` at@tea veacuri, la V@lcea se
z`bove]te temeinic asupra c`r\ilor-scripturi ce „ne [nva\`,
cu acele trecute vremi, s` pricepem cele viitoare”.

Cartea – patima de foc secular\ a V=lcei

C

@nd spui carte, g@ndul te poart` numaidec@t la o
cas` a cuvintelor, un s`la] unde slovele sunt or@nduite dup` o anumit` logic`, [n care oaspetele acelei case,
dac` „va nevoi, cele trecute cu multe vremi le va putea ]tii
]i oblicii”. Cartea este cetatea cuvintelor adunate cu iscusin\` [n mintea omeneasc`, loca] ale c`rui ferestre ]i u]i pagini r`m@n pururea deschise cuceritorului-cititor, care o
va cuceri doar prin „iscusita z`bav`”, de folos toat` via\a.
Astfel de cet`\i de tain` ale spiritualit`\ii rom@ne]ti s-au
[n`l\at de veacuri pe meleagurile R@mnicului, osteneala de
a face cuv@ntului cas`, devenit` pentru v@lceni patim` de
foc, arde, f`r` preget, ca o flac`r`, de cinci secole. Credin\a
]i evlavia str`bun`, n`scute [ntr-un loc profund rom@nesc
precum cel al V@lcei, [ntr-o „libertate a metaforei literare
]i plastice, cum nu g`se]ti nic`ieri [n alt spa\iu rom@nesc”
nu putea r`m@ne indiferent` la „foamea ]i setea” spiritual`
a \`rii. Acest „izvor de ap` dulce ]i pururea curg`toriu”
spre potolirea dorin\elor arz`toare ale sufletului nu putea fi
dec@t cartea. Pentru aceasta „s-au nevoit” corifeii scrisului
de pe meleagurile v@lcene, c`rora s` le mul\umim prin
cuvinte e prea pu\in lucru. Spre mul\umire, suntem nevoi\i
s` purt`m aceast` dulce povar`, [ntru durarea caselor pentru cuvinte ]i a caselor pentru c`r\i. Nu au aceste case menirea odihnei c`r\ilor, pentru c` sufletul c`r\ii e o ve]nic`
mi]care, slovele prinz@nd cu adev`rat via\` numai c@nd
sunt adunate [n loca]ul lor – cartea, pentru ca, mai apoi, s`
se reverse ca un izvor binef`c`tor spre „[n\eleapt` [mbel]ugare”.

A

stfel au sim\it ctitorii c`r\ii v@lcene, a c`ror os@rdie se constituie [n m`rturii asupra credin\ei noastre str`bune, asupra valen\elor creatoare ale na\iunii rom@ne. Ce poate fi mai frumos, mai [n`l\`tor, dec@t faptul c`,
la mai pu\in de o jum`tate de veac de la inventarea tiparului de c`tre Gutemberg, pe p`m@ntul rom@nesc al V@lcei s`
apar` prima carte – „Liturghierul” (r@nduial` a principalei
slujbe biserice]ti cre]tine) - rezultat al binefacerilor „teascului de c`r\i”? Aceasta se [nt@mpla la 1508, dup` care, setea de carte a V@lcei ]i, prin ea, a [ntregului \inut rom@nesc,
r`m@ne nestins`. Chiar dac` primele case ale cuv@ntului ad`posteau [n ele slov` [n straie nou`, temerea pierderii esen\ei noastre a fost vremelnic`. Straiele [mprumutate s-au
topit treptat [n focul sintezei autohtone, s-au transfigurat [n
spirit rom@nesc.
Primele c`r\i, fie ele traduceri, transcrieri sau adapt`ri,
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Focul viu ]i sacru al c`r\ii este men\inut cu sfin\enie ]i azi de vestalele [nceputului de dincolo de acele trecute
vremi, [ntrupate [n truditorii condeiului
v@lcean. Nu-i enumer`m, din lips` de
spa\iu, dar efortul lor de a dura cas` cuv@ntului ]i cas` c`r\ii nu este cu nimic
mai prejos dec@t cel al [nainta]ilor lor.
Dimpotriv`! {ntr-o epoc` [n care cheltuim mai mult, dar ne bucur`m mai pu\in, cu libertate mai mult`, dar cu mai
pu\ine bucurii, cu mai mult` m@ncare,
dar mai pu\in` hran` pentru suflet, [ndr`zneala de a face un act de cultur` cu
adev`rat autentic este un gest de mare
curaj. La V@lcea, cultura este [nc` pre\uit`, se cite]te mult ]i prin actul de cultur` se adaug` bucurie vie\ii. Se mai s`desc „flori ale Darurilor”, concretizate
[n case pentru cuvinte ]i case pentru
c`r\i. St@lpii acestor case sunt Filotei,
Mardarie, Mihail Moxa, }tefan, Ioachim, Meletie, Antim Ivireanul, Damaschin, Filaret, Climent, Grigore ]i Damaschin R@mniceanu, Dionisie Eclesiarhul, [mpreun` cu discipolii lor,
mertuo]i st@lpi de edificiu al prop`]irii
spirituale a rom@nilor. Prin ei, f`clia cuv@ntului scris a ajuns nestins` p@n` la
noi. „Tic`loas` iaste patria aceea unde
se afl` o mul\ime de nec`rturari”, spunea Grigorie R@mniceanu. Tic`loase
sunt acele vremuri [n care cartea - tom al
bucuriei ]i floare a darurilor - se ofile]te
sub seceta nep`s`rii, spunem noi ast`zi,
c@nd v@ntul secetei sufl` din toate p`r\ile. La R@mnic, interesul pentru soarta
c`r\ii face ca „vremurile s` fie supt om”
]i nu invers. La 1708, deasupra u]ii de
la intrare [n Biblioteca br@ncoveneasc`
de la Hurezi, una din marile vetre [n care a ars intens flac`ra culturii rom@ne]ti,
s-au d`ltuit cu aleas` sim\ire, [n slov`
greceasc`, urm`toarele: „Bibliotec` de
hran` dorit` sufleteasc` aceast` cas` a
c`r\ilor [mbie prea [n\eleapt` [mbel]ugare”. Fie ca aceste cuvite s`-]i reg`seasc` dreptul de neuitare pe frontispiciul Casei C`r\ii v@lcene!

Doru C~P~TARU
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Pledoarie pentru Casa C\r]ii

E

ste cunoscut c` pentru a
tr`i ne hr`nim cu informa\ie ]i energie. Ceea ce numim
energie, pentru subzisten\a fizic`,
este un lucru cunoscut.
{n ceea ce prive]te faptul de
con]tiin\`, exist`m gra\ie unui sistem informa\ional ]i ac\ion`m
subtil ]i [ntr-o complexitate neb`nuit`. Tr`im incon]tient, [n c@mp
informa\ional, ]i ac\ion`m [n iner\ia unor proceduri genetice, tradi\ionale, cu [nc`rc`tur` moral`, de
multe ori marcat` decisiv de valorile culturale, [n care cea religioas` are consisten\a existen\ei ei.

T

r`im ]i latura con]tient`
informa\ional`, intr@nd
[n conexiuni multiple, cumva pe
modelul celulelor nervoase, cu
milioanele lor de axoni.
Noile conexiuni \in de
evolu\ia tehnologic`, iar viteza lor
de multiplicare ]i aria lor de
cuprindere a devenit global`.
Ceva din aceste suporturi tehnice a r`mas aproape invariant.
Aici este vorba de g@ndul, ideea,
articulat` [n propozi\ii ]i fraze,
perpetuat` [n memorii externe: t`bli\e de lut, piatr`, papirus, pergament, h@rtie, suport magnetic etc.
Colec\ia mai mare de fraze,
cu autori, edituri, an de apari\ie,
titlu poate fi numit` ast`zi fi]ier
pus pe un anumit raft informatic –
din ce [n ce mai [ngust, pentru c`,
dac` cre]tem cantitativ, trebuie s`
tr`im [n densitate. Aceea]i colec\ie
a purtat ]i merit` s` poarte, [n continuare, numele de Carte, cu o conota\ie aparte de la Gutemberg.
Cartea este, prin sine [ns`]i, o
conexiune a cuno]tin\elor ]i vremilor, a foarte multor c`r\i, este o

lume [n sine. F`r` distinc\ia aceasta ]i dezvoltarea percep\iei despre
zeul carte, risc`m s` c`dem [n aridul tehnologic, s` re\inem partea
material` ]i s`-i ucidem sufletul.
M` refer, [n continuare, la o
carte cu o bibliotec` de c`r\i [n ea,
cu secole, cu sisteme politice ]i
morale diverse, un adev`rat fir ro]u [n evolu\ia omenirii: Biblia. De
ce? Pentru c` ea ne poate da
dimensiuni sufletului unei c`r\i,
rolul c`r\ii [n via\a omului, oamenilor, popoarelor, ]i pentru c`
ea ne d` sensul de a fi al Bibliotecii, aceast` necesar` memorie
extern` a omenirii, gata s` te [nnobileze, s` te limpezeasc`, s`-\i dea
sens.

N

u casa c`r\ii, dup` mine,
este important`, pentru
c` dac` Templul Ierusalimului,
f`cut s` d`inuie, a fost distrus de
mai multe ori, Biblia i-a supravie\uit tot de at@tea ori. Este important` institu\ia care trebuie s` \in`
viu sufletul c`r\ii, al c`r\ilor, acele
duhuri vii ale at@tor trec`tori. Ne
[ngrijim cu toat` pio]enia de
materialul perisabil prin morminte
]i aproape uit`m ceea ce este viu
printre copertele de multe ori
acoperite de colb.
Am convingerea c` Institu\ia
sufletului c`r\ilor – Biblioteca Jude\ean` – []i va dura cuibul necesar, unde frazele, autorii, anii se
vor pune la dispozi\ia tuturor.
N`dejde ]i voin\` de a fi, c`
]tiin\` [ntr-o baz` de date, ca
BIBLIOTECA, exist` [ntotdeauna!
A]a s` fie!
Ing. Mihai SPORI}
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Presa româneasc\ transilv\nean\:

Ziarul „Unirea” din Blaj (I)
Prezentare general`
ursele reconstituirii istoriei Transilvaniei, sub aspect politic, cultural ]i bisericesc, la sfâr]itul secolului XIX ]i începutul secolului XX, au fost reprezentate,
uneori, de foile ]i ziarele care au circulat în aceasta perioad` ]i care au servit anumitor idealuri, idei ]i curente de opinie reprezentative în epoc`.
Este ]i cazul ziarului „Unirea”, care ap`rea în 1891, la
Blaj, reprezentând organul de pres` oficial al Mitropoliei
Greco–Catolice din Transilvania. Abordarea con\inutului
ziarului „Unirea”, cu scopul de a eviden\ia aspectele mai
sus men\ionate, ce priveau pe românii transilvaneni, în general, ]i pe românii greco-catolici, în particular, a presupus
o direc\ie pozitivist`, ce a constat în prezentarea unor aspecte evenimen\iale, a]a cum reie]eau ele din paginile ziarului, dar ]i a unor aspecte interpretative, ce s-au bazat pe
eviden\ierea activit`\ii ziarului, prin plasarea lui într-un
context larg, prin compararea cu ziarele ]i revistele care au
circulat în paralel sau cu altele de profil, [n special de
limb` român`, ap`rute [ndeosebi [n Transilvania; [ncerc`m
s` aprofund`m scopul edit`rii unui astfel de organ de pres`, s` vedem ce categorii sociale a deservit ]i, mai ales, s`
prezent`m biobibliografia celor care l-au fondat - preo\i,
profesori ]i istorici din Blaj.
iarul „Unirea”, subintitulat „Foaia bisericeasc`politic`”, ap`rea la Blaj, la 3 ianuarie 1891, cu un
num`r pe s`pt`m@n`, în format 41 x 28 cm; abonamentul
pe un an de zile, în Transilvania, se ridica la 6 florini. Foaia, care va deveni ziar, era tip`rit` la Seminarul Arhidiecezan din Blaj, sub îndrumarea redactorului responsabil ]i
editor, în acela]i timp, dr. Vasile Hossu.
În cea mai mare parte, ziarul a fost rodul activit`\ii preo\ilor profesori, istorici din Blaj : dr. Vasile Hossu, primul
redactor, dr. Alexandru Grama, dr. Augustin Bunea, dr.
Victor Smigelski, Izidor Marcu.
Printre cei mai vechi colaboratori ai ziarului „Unirea”
afl`m pe: Alexandru Hodo] (care semneaz` Ion Gorun;
din 1906, a colaborat ]i cu „Revista politic` ]i literar`”),
Elena din Ardeal, Ioan Pop Reteganul (dasc`l), Ioan Agârbiceanu, Tit Bud (vicar al Maramure]ului, pe care, la
1901, îl reg`sim ca vicepre]edinte al „Asocia\iunii din Maramure]”), George Sima, Iosif Vulcan, Elie D`ianu (profesor protopop ]i redactor, din 1904, la ziarul „R`va]ul”
din Cluj), Aurel Ciato (care, în 1909, devine redactor la
„Revista politic` ]i literar`” din Blaj.
„Unirea” continua activitatea ziarului „Foi’a biseri-
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ceasc`-sscolastic`”, organ
de pres` al Provinciei
Metropolitane Greco-Catolice de Alba-Iulia ]i F`g`ra], desf`]urat` între
19 septembrie 1887 ]i 3/
15 decembrie 1890. Redactori responsabili ]i editori, între 1891-1900,
au fost: dr. Victor Smigelski (din 13 august
1892 pân` în 24 decembrie 1898), dr. Vasile Suciu (din 31 decembrie
Nu stiu cine e!!!!!!
1898 pân` în 24 februarie
1990) ]i Aurel C. Dom]a
(din 3 martie 1900). De la 19 ianuarie 1907, ziarul men\ioneaz` ca proprietar-editor pe Aurel C. Dom]a, iar, ca redactor-responsabil, pe Augustin Grui\ia, care, de la 4 la
30 ianuarie 1913 ]i de la 22 aprilie la 23 octombrie 1915,
apare ca proprietar, editor ]i redactor-responsabil.
e la 1 februarie 1913 la 26 mai 1914, proprietarredactor era Vasile Moldovanu, iar din 30 mai
1914, pân` în 17 aprilie 1915, Emil Tatar. Începând cu 2
noiembrie 1915 ]i pân` la 26 ianuarie 1918, proprietar,
redactor ]i editor este men\ionat Ioan Suciu, care f`cea
parte din Consiliul Na\ional Central de la Arad, fiind membru al „Comisiei de verificare a credi\ionalelor”, pe care le
primiser` delega\ii ]i suplean\ii ce reprezentau cele 130 de
circumscrip\ii electorale la Alba-Iulia. În preajma Unirii,
proprietar ]i editor devine Consiliul Na\ional Român de la
Blaj (din 20 noiembrie 1918), iar redactor-responsabil,
Ovidiu Hulea; din 15 noiembrie 1918, în func\ia de
director vine Alexandru Ciura.
În perioada 2 martie 1911 – 26 ianuarie1918, abonamentul anual costa 18 coroane pentru monarhie ]i 24 franci
pentru str`in`tate. „Unirea” nu mai indic` abonamentul ]i
nici pre\ul num`rului, din 20 noiembrie pân` la 31 decembrie, ceea ce poate fi interpretat prin faptul c`, în perioada
indicat`, ziarul a fost difuzat gratuit, având rol de propagand`.
ncepând cu 20 noiembrie, pân` în 31 decembrie
1918, fiecare num`r al „Unirii” poart` men\iunea
de „num`r de propagand`”, iar num`rul din 24 noiembrie
1918, a avut prima pagin` cenzurat` de c`tre autorit`\ile
din Transilvania, datorit` propagandei prounioniste,
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pe care ziarul o lansase. De men\ionat c`, în perioada
26 ianuarie – 20 noiembrie 1918, ziarul ]i-a [ntrerupt
apari\ia.
nirea revine, din 2 aprilie 1921, la vechiul
titlu, „Foaie bisericeasc`-ppolitic`”, [n acela]i timp reduc@ndu-]i apari\ia, de la zilele de mar\i ]i
s@mb`t`, la ziua de joi a fiec`rei s`pt`mâni. De redactarea lui se îngrijea un comitet ce avea în componen\`,
printre al\ii, pe Iuliu Maior, ca redactor-responsabil,
din 1919, pe Zenovie Pâcli]anu (1919–1920), Gheorghe D`nil` (24 aprilie – 30 octombrie 1920), Vasile
Suciu (1920 -1921), dr. Alexandru Rusu (de la 2 aprilie 1921), ]i colaboratori precum Ioan Popescu, cunoscut sub pseudonimul „Delarupe” (din 1921).
ncepând cu 9 aprilie 1919, ziarul ap`rea într-un
num`r extraordinar, nenumerotat, imprimat
pe o singur` pagin`, iar în 1924, prezenta dimensiuni
de 24 x 29 cm, cu reclame. Între 30 ianuarie 1919 ]i 1
ianuarie 1920, num`rul care ap`rea joia ie]ea ca „num`r popular” cu titlul „Unirea poporului”, având ]i
o numerotare proprie; din 8 ianuarie 1920, „Unirea
poporului” a ap`rut independent.
„Unirea” a scos, de-a lungul activit`\ii sale, ]i o
serie de suplimente, cu pagina\ie separat`, cum ar fi:
„Cum s` ne ap`r`m de coler`” (ap`rut [n 17 septembrie 1910); „Aviz cultivatorilor de vii” I (ap. [n 6 ianuarie 1912) .
e propunem ca, în num`rul viitor al revistei
„Casa C`r\ii v@lcene”, s` abord`m problematica de ansamblu a ziarului.
Alina-Elena-MATICA
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DIN TEMPLUL UNDELOR *
Dac` mi s-aa r [ng`dui rugarea
de-a
a fi un singur strop din apa Oltului,
a] avea o claviatur` fantastic`
pentru c@ntecul unic, misterios,
[mpodobind salba de farmece
a \inuturilor ame\itoare
ce le are [n st`p@nire.
Oriunde m-aa ] rostogoli
[n dimensiuni armonioase,
solemne ]i primejdioase,
m-aa r [nt@mpina z@mbetele
din [mp`r`\ia humei,
a cremenei din mun\i,
a agerilor pluta]i.
A] putea r`sfoi anotimpurile,
a] da veacurile [napoi
dezv`luind incredibila frenezie
a obrazului schimb`tor al Oltului.
Diminea\a, [n amiaz` sau [n amurg,
o boare de poveste
pleac` [ntr-oo glorioas` aventur`.
Prin toate c@te curg
el veste]te boltei cere]ti,
ca un veritabil tribun,
tot ce nu trebuie uitat:
flac`ra, st`ruin\a, lupta,
frumuse\ea ]i dragostea celor ce au mers
demn, [ntru m`rturia istoriei.

UN ARC DE LEGEND~*
C@nd Oltul se rostogole]te
prin r`gazurile mor\ii
se [ntreab` ]i roste]te
firul tem`tor al sor\ii.

{n arcul lui e o legend`
ce aminte]te de voivozi,
de pagini ruginii de-agend`
din scrisul marilor rapsozi.

La taina lui de frumuse\e
El este diamant lucind
se-nchin` slova-n poezie
]i drumul s`u e l`udat.
]i piscurile stau seme\e
Cu lespezi de granit vorbind
solii la aspra pribegie.
d` ape celor ce-au arat.
Parc` din fresce de genez`
{n matc` iure]u-i solemn
te-nv`luie cu limpezimi,
cu siluete de mister
chemarea pur` din ascez`:
]i cu cascadele-[ndemn
Veni\i, veni\i la EL,
„V
spre poarta timpului-eter.
m u l \ i m i ! ”.

versuri de Nadia-Cella POP, Bra]ov
*Poeziile au fost recitate [n cadrul manifest`rii „Oltul [n con]tiin\a

rom@neasc`”, edi\ia a XXVIII-a, la C`lim`ne]ti-V@lcea
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Fagurele de aur
- antologie realizat\
de Elisabeta Pearcu [i Felix Sima
a Editura Offsetcolor R@mnicu-V@lcea a ap`rut, [n
2003, o antologie dedicat` apiculturii rom@ne]ti,
cu localizare [n comuna Tom]ani, scris` de jurist Elisabeta Pearcu ]i poetul Felix Sima. Tematica este extrem
de generoas`, bine racordat` [n prezent, fiindc` nimic nu
este mai creativ, mai sugestiv, [n ce prive]te ingineria
construc\iei utile, mai miraculos ]i, uneori, chiar mistic,
dec@t crea\ia fagurelui din stupul albinelor, dec@t re\eta
extrem de savant` utilizat` [n cel mai colosal laborator
din univers, laboratorul [n care se produce aurul biologic.
Lectur@nd aceast` carte, la [nceput cu u]oar` ne[ncredere (dat` fiind emfaza cuv@ntului introductiv), dar
mai apoi, din ce [n ce mai interesat de cunoa]tere, am
descoperit c` sunt [n fa\a unui act unic, echidistant ]i simultan, un act ]tiin\ific ]i unul de poetic` sim\ire. Cartea de fa\`, gra\ie celor doi autori extrem de grijulii cu
informa\ia, dar ]i genero]i, l`s@nd-o s` zburde sub numele celui care a descoperit-o (referat de comunicare
]tiin\ific`), seam`n` chiar cu un fagure de miere, adic`
este, [n acela]i timp, ]tiin\` ]i art`.
ntologia [ncepe cu prezentarea primarului Tom]aniului, continuu [n func\ie [nc` din 1989,
gospodar care organizeaz`, la fiecare [nceput de iunie,
[n satul Fole]tii de Sus, un t@rg al apicultorilor, numit
„Fagurele de Aur”.
Dup` cuv@ntul primarului se purcede la prezentarea
]tiin\ific` a APIS MELIFERA CARPATINA (denumirea albinei rom@ne]ti), a albin`ritului practicat pe malul
st@ng al Dun`rii [ncep@nd din secolul 4 [. Chr. ]i p@n` [n
zilele noastre. Se prezint` Legea Apicultorului (L. 89/
’98). Cartea mai con\ine c@teva sinteze ale autorilor, av@nd drept con\inut re\etele de miere, re\ete pentru arta
culinar`, re\ete pentru diferite boli. Este u]or de citit ]i,
ceea ce mi se pare important, este u]or de re\inut.
ng. Elisei Tar\a scrie despre „Albine ]i Oameni”:
„...privind albinele, vezi perfec\iunea... Dromichete, primul conduc`tor al geto-dacilor, era apicultor
]i [n timpul negocierilor cu Lisimah, regele macedonean al Traciei, [l omenea pe acesta cu miere. La fel,
}tefan ce Mare []i [ndemna supu]ii s` [nve\e treburile
p`str`v`ritului ]i albin`ritului, pentru a-]i [ndulci cu
miere amarul zilelor de bejanie, c@nd vor veni peste ei
t`tarii ]i alte stirpe p`g@ne.”

L
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„Albina este aliatul
cel mai statornic ]i real
al agriculturii, este un
foarte important factor
de echilibru ecologic...
ea asigur@nd perpetuarea biodiversit`\ii habitatelor... dac` ar disp`rea albina, ar disp`rea practic via\a de pe
planet`... este un extraordinar senzor al polu`rii radioactive.”
rof. N. Branga
de la Muzeul
Brukenthal din Sibiu prezint` „Originile albin`ritului
rom@nesc”. Tot a]a, Costache Paiu prezint` „Apicultura
[n Moldova ]i |ara Rom@neasc` ]i primele Asocia\ii ]i
publica\ii Apicole”. Prof. Gheorghe Barto]: „Comer\ul
cu cear` [ntre |`rile Rom@ne]ti ]i Vene\ia [n secolul al
XVIII-lea.” Prof. M. Racovi\`: „Comer\ul cu cear` ]i
miere practicat de Casa de Comer\ sibian` «Hagi
Constantin Pop».” Ing. I. G`man: „Posibilit`\i de extindere a culturii salc@mului [n jude\ul V@lcea.” Mai
exist` „Calendarul Apicultorului” etc.
Prorocul Ioan Botez`torul s-a hr`nit [n pustie cu insecte ]i faguri de miere.
u exist` compara\ie mai real`, mai sugestiv`,
dec@t aceea dintre o societate omeneasc` bine
[ntemeiat`, bine ancorat` [n progres, ]i modul de via\`
al albinelor [n stup. Via\a ]i rezultatele muncii albinelor,
precum ]i via\a robotitorilor bipezi din societ`\ile superdezvoltate, neag` adev`ruri speculative afirmate de
tr@ntori ai timpului, precum: „nimeni nu s-a [mbog`\it
cu mintea ]i m@inile”, afirma\ie apar\in@nd unui c`ut`tor de noroc dintr-un roman al lui J. Verne sau populara
palavr` ruseasc`, „cine iube]te munca este prost” („rabota liubit durak”). Dar c@te nu sunt...
Important este c`, [n finalul c`r\ii, poetul poe\ilor v@lceni, Felix Sima, public` (al`turi de al\i poe\i v@lceni,
precum N.Ursei ]i I. T`lmaciu) un minunat „Colind Albinei Rom@ne]ti”: „...}i mierea are gustul / Petalei de
pe ram; / Aceasta e dovada / C` suntem to\i de-un neam /
}i nu suntem o roat` / Ce ar putea s` fug`... / Tr`im aici
din timpuri, / Lucr`m la centrifug`;...”

P

N

Petre CICHIRDAN

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 3, ianuarie-iunie 2004

pag. 33

Eseu despre Om
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mul este un zoon logistikon, o fiin\` care se
deta]eaz` net pe scara ierarhiei animale, situ@ndu-se [n v@rful acesteia, parce que el este capabil
de eminen\e spirituale. Omul are con]tiin\` de sine. }i
acest lucru este fundamental ]i definitoriu pentru statutul s`u [n Univers.
{n el converg ]i se ciocnesc doi vectori morali uria]i: Binele ]i R`ul, ]i este liber s` opteze, prin ac\iunile
sale, [n favoarea unuia sau a altuia dintre cei doi factori
diametrali opu]i. Tertium non datur.
Prin urmare, fiin\a uman` poart` pe umerii s`i o
mare responsabilitate metafizic`, ea fiind chemat` s`
conlucreze la implementele viitorului s`u destin, av@nd
rezonan\e [n eternitate.
Omul este, prin defini\ie, un lupt`tor pentru supravie\uire, at@t [n plan relativ, trec`tor, c@t ]i sub specie
aeternitatis.

F

`r` nici un dubiu, omul este un act cosmic
indescifrabil, [n care Creatorul urm`re]te
scopurile sale misterioase. Este o infim` sclipire divin`
supus` travaliului imanen\elor transcendente ale
Universului. Nimicnicia lui este reflexul ciudat al unor
contingen\e infinite. Este punctul de [ncercare, pentru
Fiin\a absolut` care se sesizeaz` pe Sine [n [nstr`inarea
sa de Sine.
Ea []i [mpline]te [n aceast` ipostaziere contingent`
unul din scopurile sale inextricabile. Sensurile pentru
care a fost creat omul au semnifica\ii profunde. Dumnezeu nu creeaz` dintr-un capriciu, ci dintr-o ad@nc`
necesitate, ale c`rei [mpliniri se pierd [n infinit.
Omului i s-a dat, ]i lui, putere de crea\ie pe t`r@mul
s`u natural [n care a fost a]ezat.

D

ar specificul crea\iilor lui este, par excellence,
unul relativ, contingent. Crea\iile lui sunt pieritoare ca ]i el, dar [n pofida acestui lucru, caracterul s`u
demiurgic este relevat.
El este legat prin tainice reverbera\ii de Fiin\a absolut` c`reia, prin via\a ]i ac\iunile sale, trebuie s`-i aduc`
cinstirile care i se cuvin.
Adeseori, [n mintea ]i inima omului p`trunde
glasul indicibil al lui Dumnezeu, chem@ndu-l la dragoste ]i ordine [nalt` ]i trezindu-i [n suflet bucurii de negr`it.
Prin chipul s`u de lut se-ntrev`d fibrele nepieri-

toare ale Spiritului, care tinde s` se elibereze de aceast`
[mpov`rare ontic` ]i s` transmigreze definitiv spre t`r@murile de unde []i trage originea.

O

mul este piedestalul pe care se [nal\` jertfa lui
Dumnezeu, este Sphinx-ul care, de pe t`r@murile contingen\elor, prive]te c`tre nemurire, este obeliscul care simbolizeaz` cel mai de nep`truns mister al crea\iei, este enigma pe care nu o poate dezlega dec@t numai
Dumnezeu.
O, omule, c@t de nimicnic ]i c@t de m`re\ e]ti! C@t
de tragic ]i c@t de fericit. {n jurul t`u, graviteaz`, nev`zute, toate misterele crea\iei. E]ti creuzetul unde se-ncearc` virtutea ]i se pl`m`de]te viciul. E]ti fiin\a cea
mai ciudat` asupra c`reia Creatorul revars` valuri de
dragoste, dar ]i de m@nie.
Omul este [ntruchiparea unui adev`rat paradox: Eternul devine Relativ, iar Relativul pare s` fie Etern.
Este [ncarnarea tuturor contradic\iilor [n zbuciumul ]i
disolu\ia lor absolut`. {n el vibreaz` profund un spectru
larg de sentimente, de la cele mai frumoase ]i mai [nalte,
p@n` la cele mai grote]ti ]i mai oribile.
Epopeea cuceririi nemuririi este drama pieirii omene]ti.
Omul a fost creat pentru ca s` moar`, dar, tocmai
de aceea s` aib` via\`.

M

oartea este o ruptur` ontologic`, o muta\ie
profund`, o transcendere a monadei noastre
inconnue [ntr-un plan fenomenal suprasensibil, un act
de eliberare din rigorile contingen\elor, pentru a trece [n
sublimitatea armoniei infinite.
Poate c` aceast` procesualitate dramatic` este o caracteristic` esen\ial` a Fiin\ei absolute, un implement
fabulos desprins din originile sale incognoscibile, pecetluite [ntr-un infinit nedeterminabil.
Cunoa]terea poate fi definit` drept o mare necunoscut`, o determina\ie contradictorie [ntr-o fenomenologie
a c`rei [ncununare este omul cu toate tribula\iile lui.
Omul este ipostazierea unui mod de cunoa]tere implementat de Fiin\a absolut` a c`rei ra\iune nu poate fi
explicat`, dar a c`rei necesitate este acut resim\it`. El
este ie]irea din sine a Fiin\ei absolute, prin [nstr`inare ]i
revenirea, apoi, la Sine, prin jertf`.

E

ste o glorie sublim` pecetluit` pentru totdeauna, [n veac.
Vasile CÂRSTEA
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«Rom=nul [i felul lui de a fi» *
de Benjamino Fauro [i Ion M\rginean

M

` ocup pentru prima dat` de o asemenea carte.
N-am rezistat invita\iei d-lui ing. Dumitru Gogiu, necunoscut mie p@n` mai deun`zi, dar c`ruia [i acord
calificativul de... „irezistibil”. Accept@nd s` scriu, vorbesc
despre ceva [n seminecunoscut, nu-mi voi [mp`r\i insuccesul
cu... ademenitorul.
Doi ingineri scriu un volum care nici pe departe sau
doar par\ial este tangent „specializ`rii” acestora. Datele personale sunt notate [n Prefa\a volumului. De fapt, „specializarea” este o moned`, bine[n\eles cu dou` fe\e: imaginea ]i valoarea. Nici specializarea „multilateral`” nu m`
convinge. Accept, teoretic, alt termen, poate mai apropiat:
interdisciplinaritatea. Cei doi autori circul` nestingheri\i,
ca [ntr-un spa\iu Shengen, propriu, [n felurite domenii, materii, discipline (]i... indiscipline!), case, familii, sate, ora]e,
\`ri, continente, epoci, [ntr-o haiducie intelectual` (conota\ia
este pozitiv`!) nebrevetat`, dar cu un suport responsabil de
invidiat, cu o finalitate, b`nuiesc, lipsit` de concuren\`... De
aici, tragismul acestei c`r\i atipice.

S

` fi pornit autorii de la conceptul antic/estetic de
tragic, ori au ajuns, nem`rturisit, la el? E de v`zut.
Mai [nt@i, voi pune [n tem` pe cei care nu o cunosc c`
avem [n fa\` edi\ia a doua, mult [mbog`\it` (num`r dublu de
pagini, plus ]ase capitole noi, importante: „Poli\istul rom@n”, „Medicul...”, „Pensionarul...”, „Femeia rom@nc`.”,
„Fata...” etc. Se adaug` colaborarea unui artist plastic, Stefan Horth. Men\ion`m indigenarea unor personaje-prototip
din prima edi\ie - maistrul, inginerul, directorul..., care au
fost „rom@niza\i”.
„Tipologia” aceasta, [ncercat` de autori, a rezultat, [mi
dau seama, printr-o radiografiere meticuloas` a societ`\ii
rom@ne]ti, pe o perioad` istoric`, uneori c@t istoria rom@nilor
]i, [n consecin\`, rezultatele observ`rii faptelor, puse sub o
lup` de propor\ii telescopice, sunt, [n principiu, indubitabile.
Privite [n plan istoric, tipologiile reprezentative pentru poporul rom@n nu constituie, [ntr-un anume fel, o noutate. Cu
o alt` motiva\ie, [n alte timpuri, la alte popoare, s-au scris opere ce au r`mas de referin\`. Se [n\elege, nu suprapunem, ci
doar facem trimitere: Vie\ile paralele, de anticul Plutarh,
Caracterele clasicistului La Bruyère (mai ales!), tipologiile
din teatrul renascentist ]i modern (Molière, Shakespeare,
Caragiale etc.).
{n cartea distin]ilor autori-ingineri, „portretul”,
„tipologia”, nu sunt fic\ionale, literare, ci d`ltuite dintr-un
material nu totdeauna ademenitor – realitatea obiectiv`,

istoric`, actual`, mai ales prezent` ]i cu at@t mai inflamabil`. De aici, poate, ]i modalitatea aleas` de autori de a trata
probleme grave, existen\iale, hot`r@toare [ntre a fi / exista
ori a nu fi / exista, prin [mpletirea fundamental` a unor imperative dure/durute, [ntr-o anecdotic` selectiv`, asezonat`
cu folclor, paremoilogie cu impact afectiv ]i chiar, excelent,
precum ]i sus\inerea unor concepte tehnice, economice, etice, de mare complexitate, cu citate celebre din Cartea C`r\ilor, apoi din Opera inestimabil` a celui mai hulit Poet rom@n „din toate timpurile” – Mihai Eminescu. Nu lipsesc
nici al\i autori rom@ni de seam`, la fel de „nedragi” dilemi]tilor, ca ]i „expresia integral` a sufletului rom@nesc” –
Eminescu, dup` aprecierea lui Nicolae Iorga. Trimiterile
culturale, ]tiin\ifice fac lectura mai atractiv`, mesajul mai
clar ]i, deci, accesibil, pl`cut chiar, la o carte cu totul ]i cu
totul special`.

D

ar despre ce fel de carte e, totu]i, vorba? O doctrin` economico-social` modern`, ce ar putea s`
contribuie la dorita, visata „aliniere european`”? Un manual explicativ-aplicativ-analitic, [n scopuri manageriale benefice la propor\ii de \ar`? O modern` utopie, idilico-ironic`,
am`gitoare? Un basm de adormit copiii, precum „Povestea
lui Harap-Alb”? La o lectur` atent`, fiecare cititor poate s`
aib` o cu totul alt` p`rere. Esen\ial ar fi, [n primul r@nd, ca
acest Tom s` fie citit! Ar fi un prim c@]tig al faptului c` a fost
scris.
Am pronun\at cuv@ntul utopie. Dar ce nu a fost, aproape la fiecare [nceput, utopie? Iat` ]i o utopie a mea,
pornind de la volumul [n discu\ie: dac` acest manual ar fi
existat [n 1990 ]i dac` toat` \ara, [ncep@nd cu iubi\ii ei conduc`tori, ale]i, l-ar fi studiat un an-doi ]i, apoi, precum germanii ]i japonezii, dup` 1945, ar fi pus um`rul ]i sufletul,
unde am fi fost ast`zi? (Apropo de japonezi!).
S` revenim la aspectul structural al acestui volum, pornind de la titlul „Rom@nul ]i felul s`u de a fi”. Adic` natura/
firea lui, datul lui, soarta lui, specificul lui ]i… stigmatul lui.
Acela de a fi… rom@n. Vom [ncerca s` punct`m c@te ceva
[n leg`tur` cu cele 23 de capitole.

F

elul de „a fi” al rom@nului [n grupurile sociale
bine conturate ]i cu evolu\ie istoric` din care se
pot trage [nv`\`minte, concluzii: \`ranul rom@n – talpa \`rii, cam prea pingelit` - ]i el suferind de o maladie generalizat`: „amatorismul”. Un concept tratat de autori cu seriozitate. Acest ve]nic „acar P`un”, mereu [n defensiv` ]i „sub
vremuri”, a fost [mpins, istoric, [ntr-o pozi\ie secund`
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de fiul s`u mai emanicipat - „muncitorul”. Ambii, „personaje”/prototipuri pitore]ti, cu o bogat` via\` spiritual`, tradi\ional`, binecunoscut`, ]i cu [n\elegerea tratat` de c`tre autori.
„Amatorismul” lor, logodit cu o cronic` lips` de receptivitate
la nou, [i face s` par` condamna\i la o stagnare inoperant`. }i
unul ]i cel`lalt, subordona\i }efului rom@n, aflat [ntr-o relativ` confuzie, [ntre „a conduce ]i a ordona”. Teoretic, accept`m etnia ]efului.

M

aistrul rom@n are, istoric, repere legendare ]i autorii au mizat pe aceste antecedente [n care
„me]terul rom@n” ie]ea din serie. Dep`]ea num`rul fatidic 9
(„me]teri mari, calfe ]i zidari”). Reperul Manole – ctitorul
mitului estetic [n cultura rom@n`, bazat pe compatibilitate ]i
pe sacrificiul total, ]i nu pe ce se [n\elege ast`zi prin ambele
concepte. Me]terul rom@n, etalon-Manole, nu cunoa]te
stigmatul de „amatorism”, nu este plafonat, ci dinamic: el
poate s` [nal\e „Alt` monastire / Pentru pomenire / Mult mai
luminoas` / }i mult mai frumoas`!” (vezi M@n`stirea Arge]ului ]i Autostrada Bucure]ti-Pite]ti!).
{n substan\a sa, cartea distin]ilor domni ingineri ridic`
o problem` / [ntrebare, deloc retoric`: Ce r`m@ne dup`…?
Ce urmeaz`? Ce l`s`m dup` noi, ca valoare peren`? R`spunsul? Trist ]i ambiguu… (?!). Mesajul legendarului me]ter rom@n pare s` fi r`mas doar [n legend`! Chiar dac` ne
afl`m, prin el, [n aproximativ paralelism cu… Europa, cu celebrii ei „me]teri”, de talia lui Leonardo da Vinci.
Peste 50 de pagini acord` autorii profesiei lor: inginer
rom@n! Remarcabil, prin duritate, citatul cu „mocirla” ca
mediu [n care se simte bine rom@nul ]i din care nu vrea s`
ias`, ca dintr-o paradisiac` piscin` (noroi „balneologic?”).
S` fie vorba de un bilan\ moral? De un rechizitoriu? De o jelanie, precum lamenta\ia Inorogului prealuminatului Dimitrie Cantemir? O opera\ie chirurgicalo-moral` f`r` anestezie? Un „Raport de \ar`” (ca s` fim [n actualitate)?

I

nginerul = „faur folosit ca… fier de plug”. Dar
Herman Obert, Henri Coand`, Anghel Saligny, Aurel Vlaicu etc etc.?
Remarc, cu fiecare capitol, arta autorilor de „a spune”/
„expune” lucruri foarte grave neostentativ, [ntr-o manier`
calm`, dar vizibil corosiv`, [n raport cu blindajul amatorismului sau nici m`car at@t.
„Se folosesc numai mu]chii, mintea [nc` nu”. Se recunoa]te, deci, c` acest articol exist`: mintea. De aici ]i neogoita suferin\` a omului, rom@nului, inginerului, autorului
rom@n. El (ei) sufer` [n aceast` carte. Ascult`m un bocet
prelung, bine atenuat [n durerea lui, deloc metafizic`. Acesta
nu e urmat de vreo acuz` dur`, ci [mpins [ntr-o expresie literar` (vezi „ciorapul” de c@nep` [n locul celui de m`tase,
fran\uzesc, de la autoturismul Dacia). La fel ]i filmul unui
]antier de construc\ii (vezi New York!). A] mai remarca
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insisten\a cu care autorii fac din g@ndire un personaj-propulsor, dinamic.

E

vident, nu mi-am propus ]i nici nu a] putea lua [n
discu\ie fiecare capitol. M` voi opri, pu\in, asupra
celui referitor la Profesorul rom@n, care dep`]e]te, ca spa\iu tipografic, chiar ]i pe cel despre inginerul rom@n. M` declar al`turi de autori aproape [n totalitate ]i suf`r la fel, dar
nu le [mp`rt`]esc nici m`car „[n context” unele formul`ri.
Nu am zis afirma\ii. „Profesorul a fost [ntotdeauna respectat ]i venerat” (e de ]tiut c@nd [ncepe acel „totdeuna” ]i
c@nd se sf@r]e]te?). „Profesorii au ajutat la distrugerea
\`rii”!?!?!? M` deranjeaz` frecven\a cuv@ntului/ calificativului/conceptului de „]mecher” generalizat (5%!?). Evident,
am re\inut conota\iile.
Elevul, studentul, militarul rom@n – capitole care se
cer citite, chiar subscrise. Aici e durerea. Nu sunt fatalist, defetist. Sunt realist, ca ]i autorii, dar cui folose]te? Am, ca ]i
autorii, o stim` profund` fa\` de Artistul rom@n. La fel ]i
fa\` de Preotul rom@n, mai ales c@nd acesta e primul care
se respect` pe sine ]i nu uit` o clip` de miniapostolatul s`u
(vezi Posada!). Preo\ii ne-au dat credin\a ]i scrisul! Cei ardeleni ni i-au dat pe Co]buc (foarte citat!), pe O. Goga, pe Lucian Blaga, pe Aron Cotru] (!).

A

] fi dorit s` m` refer la Doctorul rom@n, dar… le
mul\umesc autorilor c` au introdus [n aceast` edi\ie prototipul Jurnalistului rom@n ]i pe cel al Pensionarului rom@n. Despre primul este amintit c` este „liber” ]i c`
cea mai mare parte dintre jurnali]ti []i exercit` „puterea” (a
IV-a) chiar din Kremlinul Presei Libere (?).
Este o „tipologie” atipic`, poliform`, c@nd nu e… diform`. Evident, nu generalizez, mai ales fluctuan\a „principiilor/intereselor”. Jurnalistul rom@n este liber [n m`sura
[n care presa este liber` (vezi }eicaru) . Nu reflect` constant
realitatea dur`, iar atunci c@nd o face, e f`r` urm`ri. Calitatea
jurnalistului? (vezi relatarea de la Suceava!). La fel ]i alinierea la standardele europene, vezi Elie Wiesel ]i Ion Iliescu
(Sighet).

D

ragul de pensionar rom@n – capitol nou! Mi se
pare mai mult dec@t important, prin tragismul s`u,
ce face s` p`leasc` tot ce a scris Eschil. E prototipul a ]ase
milioane de rom@ni. Mai mult dec@t un sfert din popula\ie.
Aprecierile respectuoase ale autorilor sun` mai mult ironic,
dec@t laudativ. Voi spune ce nu spun autorii [n demersul lor
analitic, de altfel, remarcabil. Cifra fatidic`, ]ase milioane,
aminte]te de cutremur`torul }oah, Holocaust, „arderea de
tot”, de Auschwitz. Genocidul inocen\ilor ce cutremur` omenirea. Milioane de oameni-de]eu au fost gazate / cremate.
Istoria nu-i va uita niciodat`, nici nu-i va ierta pe criminali.
(continuare [n pagina 36)
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«Cartea de R=mnic»

C

artea r@mnicean`, prin rolul
deosebit jucat, a fost unul din
factorii care au servit la cultivarea
limbii rom@ne, aliment@nd idealul de
unire a tuturor rom@nilor. Prin episcopii c`rturari care au p`storit la R@mnicu-V@lcea, prin colaboratorii lor,
traduc`tori, me]teri tipografi, prin
c`r\ile tip`rite ]i prefe\ele lor originale, prin ]colile pe care le sus\inea,
R@mnicul a devenit „capital` a tipografilor”.
Cartea de R@mnic va fi mesagera
noilor idealuri ale poporului nostru,
reu]ind ca, prin intermediul faptelor
]i m`rturiilor documentare, s` aduc`
noi argumente cu privire la continuitatea poporului rom@n ]i men\inerea
noilor idealuri, pentru [nf`ptuirea unit`\ii na\ionale a tuturor rom@nilor.

R

`sp@ndite pe tot cuprinsul
locuit de rom@ni, din Maramure] p@n` [n sudul Dun`rii, din Banat p@n` [n Moldova, cartea tip`rit` la

R@mnic purta cu sine con]tiin\a unui
neam ]i a unei patrii comune. Legate
prin mii de fire de sufletul celor care
le p`strau cu at@ta grij`, c`r\ile se
transformau, adesea, [n sfetnici de
tain`, [n [n\elep\i ]i judec`tori ai faptelor umane, uneori devenind un jurnal intim, al c`rui scop era de a mai
prelungi memoria cotidian`. Cartea
rom@neasc` tip`rit` la R@mnic a fost
folosit` [n biserica ortodox`, c@t ]i [n
scop didactic, [n [nv`\`m@ntul particular sau [n cel organizat [n ]coli.
C`rturarii v@lceni ofereau numeroase pagini antologice de literatur`,
relief@ndu-se, astfel, tot mai mult, str`lucirea cuv@ntului scris, bog`\ia ]i puterea de exprimare a limbii rom@ne.
Lucrau zelo]ii episcopi la edi\ii peste
edi\ii ]i nu puteau prididi setea credincio]ilor, doritori de a asculta cuvintele lui Dumnezeu [n limba na\ional`. Astfel, Liturghierul a avut cinci
edi\ii, Ceaslovul - opt, Psaltirea - opt,

Rom@nul ]i felul lui de a fi
(urmare din pagina 35)
n Rom@nia post-decembrist`, salvat` de comunism, mul\i,
[mpin]i for\at s` se pensioneze, sunt supu]i unui genocid
pervers. Nu sunt trimi]i [n lag`re. Nu sunt gaza\i ]i apoi crema\i.
Nu! Sunt, [n cea mai mare parte, „ghetoiza\i” [n blocuri frigorifice. Debran]a\i, la cerere, de la c`ldur`, lumin`, telefon, televizor, medicamente, hran` ]i chiar… ap`. Mor [mp`ca\i. La cerere! {n aceast` lun` (n.r.: articolul a fost redactat [n 26.11.2003),
unora li se va m`ri pensia cu… 16.000 lei! Nici Hitler ]i nici altcineva nu va r`spunde [n fa\a istoriei! Pare o exagerare literar`,
jurnalistic`! Dar nu e!
Decalogul: S` nu ucizi! Actualizat: S`-i la]i s` moar` singuri!
Poate c` o viitoare edi\ie ar trebui s` cuprind` ]i capitole ca
Parlamentarul rom@n (?!), Ministrul rom@n, vedeta rom@nc` (!?). Mi-ar fi f`cut pl`cere s` st`rui asupra Capitolelor Femeia, fata rom@nc` (?!). Dou` minimonografii fundamentate pe
stim`, iubire, [ncredere, comp`timire, [n\elegere. Minunate!

|

D

ac` acest remarcabil volum ar deveni o minibiblie [n
m@na, pe masa, la „cap`tul patului” c@t mai multor

Molitvenicul - ]ase. Sufletul na\iunii
rom@ne era ca un p`m@nt [nsetat, care
a]tepta s` fie udat cu apa vie\ii celor
vii, iar episcopii r@mniceni au fost la
[n`l\imea misiunii lor.
entru calit`\ile lor excep\ionale, c`r\ile de R@mnic au
devenit, de-a lungul timpului, importante valori destinate tezauriz`rii.
C`rturarii de la R@mnic au deschis, astfel, calea tip`riturilor marcate
tot mai mult de erudi\ia specific` vremurilor luminilor, marilor deziderate
de cultivare a limbii rom@ne]ti, a unit`\ii de neam, oferind argumente celor
care luptau pentru independen\a \`rii
]i [n vederea limit`rii puterii principilor str`ini.

P

artea a devenit, cu timpul,
un imbold de lupt` ]i de bi-

C

ruin\`.

Prof. dr. Veronica TAMA}

rom@ni, ar avea, categoric, un impact benefic. Introdus [n Programa ]colar`, la toate tipurile de ]coli, ar valora, categoric, [n
preg`tirea pentru via\` / viitor a elevilor mai mult dec@t jum`tate
din umplutura manualelor „alternative”. Prea alternative!

{

i, totu]i, aceast` lucrare meticuloas` ]i cump`nit`, [mi
las` impresia unei „discrimin`ri” involuntare, stilistice. A]a [mi place s` cred.
A avea [n obiectiv doar pe cel ce poart` „stigmatul” de rom@n, reiese clar acest aspect; brusc`m sensibilitatea a aproximativ patru milioane de… nerom@ni, dar cet`\eni cu acelea]i
drepturi (mai ales drepturi!), de la participarea la ceva de unde se
trage ]i bun`starea lor. Am [n vedere pe cei mai numero]i, ca
etnie, ]i cei mai defavoriza\i, marginaliza\i, neajutora\i! Nedebran]a\i de la nimic! I-a\i v`zut la Referendum? La nunt`? La
[ncoronare? {ntreb`ri absolut retorice!
{nchei, felicit@ndu-i pe autori, mul\umindu-v` Dvs. pentru
r`bdarea de a m` asculta* ]i repet@nd: „Carte frumoas`, cinste
cui te va citi!” Gest care se va repercuta, implicit, c`tre distin]ii
autori.
Prof. dr. George MIREA
26 a XI-aa 2003
* Recenzie prezentat` cu ocazia lans`rii volumului „Rom@nul ]i felul
lui de a fi”, la sediul din Bucure]ti al AGIR (Asocia\ia General` a
Inginerilor din Rom@nia), [n 26 noiembrie 2003

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 3, ianuarie-iunie 2004

pag. 37

Însemn\ri manuscrise pe c\r]i tip\rite O carte trebuincioas\:
Monografia
la R=mnic, aflate `n patrimoniul
comunei Tite]ti-Lovi]tea
Muzeului Brukenthal din Sibiu
(urmare din pagina 16)
12. MOLITVENIC, R@mnic, 1782
12.a. „Acest Molitvenicu s-au cump`rat Ioan Soci acum omor`t de unguri, pe seama bisearici, Vidacutului,
s` s` slujeasc` preo\i urm`tori s` fie în
veci. Cine va instr`ina s` fie afurisit de
318 sfin\i p`rin\i. Scris am eu Ioan...
protopop” (foaia 28-36).
13. EVANGHELIE, R@mnic, 1784
13.a. „Aceast` sf@nt` evanghelie ce
este la sf@nta biseric` din satul Erdureanu. S-au legat de robul lui Dumnezeu dasc`lu Dumitru Ungureanu, leg`tor de c`r\i cu toat` cheltuiala dumnealui C@rstea dinpreuna cu so\ia
dumnealui, ca s` fie pomeni\i de cei ce
vor sluji întru aceast` sf@nt` carte.
1820 martie 15”. (foaia 1-8).
14. CEASLOV, R@mnic, 1787
14.a. „Joi decembrie 13 la 7 ceasuri
din di a venit Muscalii in Bucure]ti
1807”. (foi albe la început).
14.b. „La leat 1814 ... duminic` la 8
ceasulu din zi s-au cutremurat tare”.
(foi albe la început).
14.c. „S` ]tie c` întru aceasta lun`
dou` zeci ]i ]ase de zile, Sf@ntul Marile
Mucenic Iacovu... într-o duminec` spre
luni la tre ceasuri dinu noapte s-au
cutremurat p`m@ntul. 1793 noev. 26”.
(foaia 228, verso – 229).
14.d. „Întru aceast` lun`: 18: zile:
într-o duminic` m-am însurat ]i am
însemnat la leat 1792. Neculae ... ”.
(foaia 278, verso – 279).
15. MOLITVENIC, R@mnic, 1793
15.a. „Din Macru Sibiului”. (Foaia 4)
16. APOSTOLI, R@mnic, 1794
16.a. „În 26 iuliu 1881 în dumineca
dup` Rosale s-au spus Apostolul de
mine Necolau Neicu, înve\`tor în
Hoszszfalu”. (foaia 39)
17. EVANGHELIE, R@mnic, 1794
17.a. „Constandinu Ecaterina. Aceast` szent` evanghelie sz-au cumperat de robi lui Dumnezeu, Panti
Macr, szotza szeu Macr, cu fiu szeu

Am [n\eles dorin\a autorului de a da spre judecare aceast` de mult a]teptat` Monografie a
comunei Tite]ti, c@t ]i curajul caracteristic muntenilor, de a se angaja [n lucr`ri care necesit`
timp, pricepere ]i tenacitate. Lucrarea, cu siguran\`, este produsul unei aspira\ii temerare,
pentru c` a zugr`vit ]i a prins, [n limitele cele
mai extreme, tr`s`turile localnicilor de-a lungul
timpului, succesiunea evenimentelor istorice,
aduse [n memoria contemporan`, a obiceiurilor, tradi\iilor, cuprinse [ntr-o [nr@urire fericit`,
cromatic`, d@nd farmec deosebit u]urin\ei ]i
pl`cerii de a o lectura...
Pe l@ng` multe, multe pagini care ne introduc [n lumea fabulosului cu reverii fluide, ca
melodiile cele mai gustate, autorul ne pune [n
leg`tur` ]i cu destinul omului de la munte. Nu
ne introduce numai [ntr-un cadru prielnic, ci
define]te un principiu care ad@nce]te istoricul
acestor meleaguri, [n tr`irea etern` a frumuse\ilor plaiurilor din |ara Lovi]tei, uz@nd ]i de evenimentele cele mai gr`itoare, descriindu-le
cu meticulozitate, red@nd starea ]i tr`irea omului [n succesiunea vremii, [ntr-un imn al slovei
rom@ne]ti!
Monografia comunei Tite]ti, localitate at@t
de t@n`r` ]i, totu]i, una dintre cele mai vechi
din acest \inut v@lcean, cum precizeaz` cercet`torul Florea Vl`descu, care nu a dorit s` acopere o epoc`, ci secole de-a r@ndul, cu dovezi inedite, contribuind la o armonie general` pe tot
parcursul celor 576 de pagini, a]a cum reiese ]i
din cele scrise de prof. dr. Doru Mo\oc, ]i el lovi]tean:„...(autorul - n.n.) [ncearc` s` restituie
istoria meleagurilor [n care v`zuse lumina
zilei, comemor@nd nume, locuri ]i oameni, evenimente, [nt@mpl`ri, tradi\ii, obiceiuri. Trecutul
nu trebuie l`sat s` se [nece [n uitare, c`ci [n el
se afl` r`d`cinile ]i din el []i trage sevele prezentul, spre a deschide drum viitorului...”
Florea Vl`descu s-a aplecat peste timp, peste spa\iu, ]i a definit o localitate dintr-o |ar` - Lovi]tea Rom@niei - propun@ndu-]i s` dea la iveal` o lucrare a realului, a b`tr@ne\ii inedite, devenind actul de na]tere a comunei Tite]ti, [n care s-au n`scut, au tr`it, tr`iesc ]i vor d`inui roOlga }ERB~NESCU,
m@nii de esen\` tare, [ntr-o m`rturie a timpului.
Muzeul Brukenthal
Petre PETRIA

George, fratele szeu George Macr, au
cump`rat-o
robi lui Dumnezeu acesta
Ardelean szotzu szeu Ioana. Panti Macr
Muzeul Brukenthal
cu szotzul szeu
Mariia, cu fiul szeu George, fratele
szeu George Macru cu Dumitiu Ardeleanu, cu so\ia sa Ioana, cu Patru
Ardelean, cu so\ul seu Tanasie pentru
ve]nic` pomenire a tot neamulu la
sf@nta beserec` a Cinci]ului ]i cine o
va fura, acela s` fie aafurisitu de trii
sute ]i optspr`zece p`rin\i sfin\i, suptu
anatema p`rin\iloru. P`tru Flore”.
(foaia 1-13).
17.b. „Aceasta S.Evanghelie este a
beserici Cincisului ]i preo\i sunt ace]tia: Petru Ungur ]i Ioan Ungur.
1845 maj 9 zile”. (foaia 16, verso – 17)
17.c. „La an 1886 8/20 iuniu Leontin
Ungur, paroch”. (foaia 22).
17.d. „Semn de pomenire precum ca
în anul 1859 februarie 22 de zile seara
la 10 ceasuri pan` la 11 ceasuri au
tunat în cerii ]i au fulgerat”. (foaie alb`, la sf@r]it).
17.e. „Au scris Aron Popovici 1849”.
(foaie alb`, la sf@r]it).
18. CEASLOV, R@mnic, 1815
18.a. „Acest Ceaslov, ieste a lui ...
Morar cump`rat din Snanu. De la mama Marina ... m`ritat`”. (foaia 106110).
18.b. „Noaptea ca la 3 ceasuri ]i jum`tate ]i au \inut cutremurul ca 90 de
minute ... tul din temelielea sale foarte
tare at@ta c@t s-au miscat ]i vas`lea de
cuc ... „. (foaia 223, verso).
19. LITURGHIE, R@mnic, 1817
19.a. „Stephan Baerszan paroh”.
(foaia 192, verso).
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Comoara din cotlonul grofului

A

nul 1970, anul marilor inunda\ii care au l`sat amintiri dureroase [n multe familii, mai ales [n Ardeal,
unde albiile r@urilor nu fuseser` regularizate, m-a prins [n Dej.
Acolo eram ap`r`tor al patriei, pe dealul Florilor, un loc care
m-a impresionat foarte mult. {n primul r@nd, pentru c` m-a c`lit
pentru via\`, ordon@ndu-mi ritmul biologic, dar ]i [nt`rindu-mi
convingerea c` nimic nu se face f`r` con]tiin\` (nu degeaba au
zis b`tr@nii c` „f`r` armat`, nu e]ti bun de [nsurat!”) ]i, [n al
doilea r@nd, ]i nu [n ultimul, pentru c` specialitatea mea de
„drumar ]i podar” m-a [mpins prin locuri mirifice, care au r`mas [n memorie prin c@te-o [nt@mplare frumoas` ori mai pu\in
agreat`.
Astfel, am ref`cut drumuri ]i poduri prin localit`\ile: Nima, Deu]u, S`li]te, Some]eni, Unirea, Colibi\a, G@lg`u, C@tc`u, G@rbou, Felmer, C@r\i]oara, Vene\ia (de F`g`ra]) ]i altele,
unde, prin d`rnicie, h`rnicie ]i cumin\enie, am c@]tigat [ncrederea ]i simpatia localnicilor ]i, bine[n\eles, simpatia se l`sa cu
m@ncare pe s`turate, dar ]i cu licoarea de rigoare.
Doamne, ce armat` am f`cut! }i educativ`, [n primele ]ase luni, dar ]i pragmatic`, ulterior, fiind de folos semenilor.

O

localitate mai interesant` dec@t alta! Una, C@tc`u,
cea care mi-a d`ruit iubirea de [nceputuri, at@t de
frumoas` ]i unic` [n felul ei – fiind ne[mp`rt`]it` - [n persoana
misterioasei Oly Duma; alta, Colibi\a, care mi-a ar`tat una din
fe\ele mor\ii, dar ]i culoarea norocului [mprejurul ei; C@r\i]oara –
care m-a [mpins spre dragostea de [n`l\ime, splendoarea mun\ilor d@ndu-mi personalitate; Some]eni – care mi-a oferit m@ndria c` sunt b`rbat; Felmer – revela\ia unei prietenii de durat`;
Vene\ia – unde m-am cufundat [n s`lb`ticia ]i m`re\ia r@ului
meu de acas`, Oltul, ]i c@te altele, care mi-au marcat umila
via\`.
Dar localitatea care s-a [nscris [n circuitul iubirii mele de
frumos, [mping@ndu-mi dorin\a [n fa\`, a fost G@rbou. Un sat a]ezat ciudat, [n jurul unei movile \uguiate, str`juit` de c@\iva ulmi b`tr@ni, care, [n loc de frunze, aveau ciori; a]a l-am perceput
la prima vedere. Era prin octombrie, dup` dou`zeci, c@nd drumurile erau [n\esate de c`ru\e ]i tractoare cu remorci pline cu
roadele c@mpului ]i, poate, din aceast` cauz`, oamenii lipseau
din calea noastr`. Eram [ntr-un camion, [mpreun` cu [ntreaga
companie. Patruzeci ]i opt de solda\i care conduceau buldozerele, excavatoarele, m@nuiau fer`straiele, ciocanele ]i cuiele necesare repar`rii unui pod distrus de puhoaiele din mai…
Am ocolit movila cea \uguiat` ]i mare mi-a fost mirarea. Dac`
de pe ]osea nu se vedeau dec@t ulmii aceia stranii, de dup`
„col\”, o priveli]te de basm ni se oferea. Un „castel”, adev`rat
castel, cu turnule\e ]i creneluri, la care se ajungea urc@nd vreo
40 de trepte, iar, [n dreapta, o mic` bisericu\`, ne-a primit cu
bra\ele deschise. Vorba vine, c`ci alt` ]ans` nu avea!

Aici era sediul IAS-ului din localitate ]i [n trei [nc`peri,
unde groful, proprietar c@ndva, []i servea cafeaua ori []i linciurea amanta sau []i biciuia servitorii, am fost g`zdui\i noi, salvatorii. M@na ieftin` de lucru. Cei 48 de tineri, „adu]i la aceea]i
con]tiin\`”, cum deseori ne tachina plutonierul Irimescu, un
om deosebit.
Azi la munc`, m@ine la munc`, poim@ine la munc`… zilele treceau, podul prindea contur, oamenii erau mul\umi\i de
noi ]i primeam toate onorurile. Mai ales duminicile, c@nd, liberi fiind, puteam s` facem orice, dar cu voie. }i, cum eu eram,
„cu voia”, sergentul [ncheietor de pluton ]i vedeam totul ]i prin
luneta inimii, v` [nchipui\i c` eram ferici\i. Jucam fotbal, volei,
ascultam muzic`, mergeam la dans…
ntr-o astfel de duminic` „liber`”, c@nd colegii mei se
[nfruntau cu localnicii [ntr-o partid` de fotbal, eu am
rugat-o pe b`tr@na care avea grij` de capel` (bisericu\a din
dreapta) s`-mi arate ]i mie „secretele” de care vorbeau to\i (intrarea de sub statuia M@ntuitorului, subsolul – laborator farmaceutic ]i tunelul de peste 50 de metri). Atunci, [n vizita aceea care m-a fascinat, [ntr-un cotlon din subsolul-laborator, sub un geam
murdar, pe care se g`sea o cutie de tabl` cu vaselin`, am g`sit o
carte. O bijuterie. Ini\ial, n-am vrut s`-i spun b`tr@nei, dar p@n`
la urm` i-am m`rturisit „vina” mea ]i, cu lacrimi [n ochi – parc`
o v`d – [mi zice: „Ia-o, mam`, ia-o, c` ]i-a]a nu ]tiu cum a sc`pat asta! Dac-ai ]tii, tu, maic`, [n 1948, c@te c`r\i din astea au
fost arse! Ia-o, c` v`d c` [\i plac c`r\ile!”. }i, cu ea [n s@n, am
ajuns la „Castel”, unde Hirsh Iosif, „neam\ul” meu din S@ntana, mi-a ]i f`cut primele lecturi… Cartea din cotlon este un volum de versuri de Herrn Evald Christian von Kleist – Sämtliche WERKE – Erster Thuil Dritte Auflage – Berlin, 1771; are
160 de pagini ]i cuprinde ]ase capitole distincte, de fapt, tot at@tea specii poetice: ode, lieduri, idile, fabule, satire, epigrame ]i
rapsodii. Este tip`rit` pe h@rtie normal` ]i, culmea, cu literele
alfabetului latin, [ntr-o perioad` c@nd germana „gotic`” era obligatorie. Pe verso-ul paginii de gard`, se afl` o grafic` interesant`, probabil a autorului, str`juit` de un leu, un soldat, un [nger ]i o c@nt`rea\` la harp`, pe fondul unui munte cu platani, iar
pe pagina de titlu se afl` un crochiu cu trei [ngeri-copii.

Î

A

re un num`r [nscris pe pagina de grad`, 526, probabil num`r de inventar, iar pe ultima pagin`, cu cerneal` violet`, este [nscrisul „Domnului Ghiorghie”. De apreciat este ]i coperta, f`urit` din lemn [mbr`cat [n piele fin` de vit`, f`r` a avea, [ns`, imprimat titlul pe ea. Pe cotor sunt imprimate flori aranjate [n patru „casete”, [n prima ]i a treia fiind
imprimate [n relief titlul ]i cifra 1, adic` volumul I.
{\i mul\umesc, nene grofule, sau cine vei fi fost, care mi-ai
[mbog`\it „iubirea” cu [nc` o comoar`!

George ACHIM
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C=te ceva despre bibliotecile
m=n\stirilor v=lcene

(urmare din pagina 7)
Celelalte c`r\i [n limba rom@n` provin din tipografiile rom@ne]ti. Prezentarea bibliotecii de la Bistri\a ]i observa\iile f`cute de Odobescu au o deosebit` importan\` istoric` ]i cultural`.
Sfatul practic al lui Odobescu era:
„Aceste c`r\i ar trebui depuse la
Biblioteca ]i Muzeul Na\ional ]i s` se
conserve prin leg`turi solide volumele
ce se stric`”.
Tot el a f`cut ]i o grupare a c`r\ilor
cu o tr`s`tur` comun`, de exemplu lucr`rile de dogmatic` pe care banul Basarab le-a dat gr`m`ticului s`u, Dragomir, s` le transcrie pentru c`lug`rii M@n`stirii Bistri\a ]i, totodat`, a scos [n eviden\` marea importan\` a Psaltirii tradus` [n rom@ne]te de diaconul Coresi ]i
tip`rit` la Bra]ov, [n 1577.
{n 1855, Grigore Tocilescu a mutat
de la Bistri\a la Muzeul Na\ional din
Bucure]ti cele 393 de volume, formate
din 218 tip`rituri grece]ti, 15 slavone,
13 latine, 43 greco-latine, 5 diverse, 89
rom@ne]ti.
Tot atunci a ridicat 20 de c`r\i de la
Arnota, 134 de c`r\i ]i 28 de manuscrise de la Episcopia R@mnicului.
M@n`stirea Cozia, ctitorie a voievodului Mircea cel B`tr@n, de\inea ]i ea
numeroase c`r\i vechi - manuscrise ]i
tip`rite - slavone, grece]ti ]i rom@ne]ti.
Aceste biblioteci m@n`stire]ti dovedesc c` [nc` din sec. XIV existau [n
spa\iul v@lcean oameni cunosc`tori ai
limbilor: latin`, greac`, slavon`, oameni cu mult` cultur`, cunosc`tori ai filosofiei grece]ti, fapt ce reiese din „documentul dictat de gr`m`tic sau chiar de
domnitor”, [n care se precizeaz`:
„Divinitatea este aceea prin care
[mp`ra\ii [mp`r`\esc ]i domnii
domnesc ]i pentru care tr`im, ne
mi]c`m ]i s[ntem”. Cuvintele acestea
ale Apostolului Pavel din documentul
de la Cozia fac dovada [nceputului de
g@ndire filosofic` la rom@ni.

Pu\ini intelectuali s-au interesat de
aceste biblioteci religioase, a c`ror eviden\` lipsea.
Descoperirea, inventarierea ]i
centralizarea unora dintre ele, [n leg`tur` cu constituirea unei biblioteci na\ionale, s-a datorat lui Petrache Poenaru, Alexandru Odobescu, Nicolae Iorga, Al. Lep`datu ].a.
Acest patrimoniu a [nceput s`-]i
configureze con\inutul pe m`sur` ce a
fost identificat, recuperat, dar, apoi,
din nou neglijat, transferat de colocolo, iar`]i luat [n aten\ie, dup` cum sau g`sit sau nu oameni preocupa\i de
acest aspect, fenomen astfel sintetizat
de arhiereul Narcis Cre\ulescu:
„Multe biblioteci s-au stins [n bog`\ia celor ce s-au [nfiin\at, dar ]i multe
c`r\i se duc peste frontier` de viziteaz`
bibliotecile str`ine, de unde nu se mai
[ntorc [napoi. ”
Merit` apreciat` str`duin\a unor
institu\ii de cultur` de a organiza o bibliotec` la Bistri\a, pentru toat` cartea
veche v@lcean`. Deja au fost trimise c@teva m`icu\e la specializare [n conservarea ]i organizarea bunurilor patrimoniale.
Se cuvine sprijinit` mai mult aceast` ini\iativ`, de adunare a marilor bog`\ii spirituale ale neamului rom@nesc,
de prin spa\ii necorespunz`toare ]i oferite spre cercetare.
M` g@ndesc, cu p`rere de r`u, c`
dac` aceste valori – c`r\i vechi – ar fi
fost [n patrimoniul altor na\iuni, acestea le-ar fi f`cut cunoscute ]i le-ar fi
pus [n valoare mai bine dec@t o facem
noi.
V.A. Urechia spunea despre c`r\i:
„c`r\ile nu sunt f`cute pentru anume
om, ci pentru to\i delaolalt`; c` precum
v`zduhul nu-l [nchide omul pentru sine,
ci din el tr`iesc cu to\ii, a]a ]i de carte
cade-se a se [mp`rt`]i tot neamul ”

Ioana P^RNU|~
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Cartea noastr`
cea de toate zilele
Se dedic` apari\iei noii serii
a revistei „Studii v@lcene” ]i celor
care i-aau redat speran\a [n via\`

C@nd se na]te o carte, o carte-fiin\`, ea intr` [n
Eternitate. C@nd se na]te o carte de ]tiin\` izvorul ei
adap`, ostoie]te necontenit, setea de cunoa]tere.
Seria nou` a „Studiilor v@lcene”, ap`rut` dup` o
lung` ]edere [n t`cere ]i neputin\` de a vorbi, revine
puternic`, proasp`t`, promi\@nd mult ]i dorind s`
m`rturiseasc`, de ce nu?, c` nasc ]i [n V@lcea oameni.
C@nd vor privi [n argument, cititorul obi]nuit sau
specialistul, vor afla c` primul num`r al publica\iei
„Studii v@lcene” a v`zut lumina ochilor cercet`torului
]i al tuturor celor care [l a]teptau, [n anul 1971, acum
33 de ani! Volumul urm`tor a intrat [n con]tiin\a
cititorului [n 1972, dup` doi ani a fost editat volumul
III ]i, abia dup` opt ani, [n 1980, li s-a oferit celor ce-l
a]teptau, volumul IV . P@n` [n 1985, au mai ap`rut
trei volume ]i, din nou, a urmat o lung` a]teptare!
Lini]tea bolnav` a fost „tulburat`” ]i „vindecat`” de
num`rul VIII, serie nou`, ie]it [n lume [ntr-o zi de 31
martie 2004, din m@na tipografilor Editurii
„Almarom”, din R@mnicu-V@lcea, dup` ce a primit
via\` ]i prestigiu de la 72 de speciali]ti – filologi, istorici, lingvi]ti, cercet`tori din variate domenii.
C@nd se na]te o carte, la fel ca ]i la fiin\a-om, [n
sufletul p`rin\ilor e s`rb`toare. Fie ca ursitoarele
prezente l@ng` sufletul acestei publica\ii s`-i fi prezis
via\` lung`. Ea este deja mare, e inteligent`, e
de]teapt`, ]tie multe, spre deosebire de fiin\a-om,
care vine pe lume s` cunoasc`, ea, cartea, se na]te
deja [nv`\at`, [n\eleapt` ]i vine s` ne [n\elep\easc`.
Ajuns` a]a repede [n Capital` (seria nou` a „Studiilor v@lcene” a fost lansat`, joi, 1 aprilie 2004, [n
sala „Br@ncu]i”, din Complexul Expozi\ional
Bucure]ti, la T@rgul Na\ional de Turism 2004), eu zic
despre aceast` publica\ie c` este deja plecat` [n lume.
To\i ochii sunt a\inti\i, acum, pe mersul ei, pe
[nf`\i]area ei.
De aceea, ca simplu privitor la spectacolul dintre
cele dou` coper\i - cortin`, [i invit pe cercet`tori, pe
cititori, pe profesioni]tii cuv@ntului s-o [mbr`\i]eze
cu privirea ]i cu mintea, s-o [mbrace [n admira\ia lor.
Pentru c` au pe cine!

Marin BULUGEA
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Ai carte, ai parte Cuv@ntul scris [i muntele
se spunea c` e proverbial [n tot
ceea ce face. El [n\elegea c` a fi
proverbial, [nseamn` s` „le ai cu
proverbele”. {ntre toate vorbele astea de
care s-a „izbit” de-a lungul vie\ii sale, ]i
n-au fost prea pu\ine, proverbele l-au,
pur ]i simplu, [nrobit, l-au luat [n
st`p@nirea ]i [n sclavia lor ]i au f`cut din
el, a]a cum spuneam, un continuu
proverb, care poate fi luat ca exemplu.
Dar ]ti\i bine c` mult e prea de ajuns
]i, uneori, d` peste plin, iar prea - plinul
[nseamn` trecere pe deasupra plinului.
A]a s-a f`cut c` a intrat proverbialul nostru erou [n perioada de... golire, de primenire a creierului, pentru c` din tot ceea ce acumulase el, nu prea aveai multe
de cules. De aceea, a urmat o pauz` [n
instruc\ia ]i educarea min\ii lui, cam c@t
a durat timpul de „cur`\enie”, care a fost
destul de scurt. Apoi, s-a apucat, cum ziceam, de recuperat. Prima lui opera\iune
s-a bazat pe pu\inele proverbe care-i mai
r`m`seser` [ntr-un cotlona] al min\ii,
unde a scotocit [ntr-o zi ]i ac\iunea ce a
luat na]tere s-a numit, imediat: „Ai carte,
ai parte!”
„P`i, dac` a]a st` proverbul, ]i-a zis
el, av@nd bani, de ce nu m-a] apuca eu s`
am ]i carte?”. A [nceput s` cumpere, cu
nemiluita ]i pe nes`turate ]i [ntr-o nest`vilire de speriat , carte peste carte, a]ez@ndu-le, ca ni]te „c`r`mizi de inteligen\`”, a]a le zicea, la construc\ia numit`
„recuperare intelectual`”, oper` g@ndit`
pe fug`, pe care el o ridica zilnic. }i-a
umplut, [ns`, doar pere\ii cu c`r\i. Dup`
aceea, peste tot se l`uda: „S` vii s` vezi
ce bibliotec` mi-am [ntrupat, din munca
mea, din banii mei, din banii mei cinsti\i!”
... De patru zile, vecinii nu i-au mai
auzit pa]ii pe scar`, n-au mai distins glasul
maseozei, care venea s`-i [ntre\in`
condi\ia fizic`, n-au mai v`zut-o pe duduia
care-i f`cea menajul, dar tot menajul!

I

(continuare [n pagina 42)
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Orizontal: 1. La Byron e [n Chilon, la Pu]kin, [n Caucaz (pl.);
2. ....... Mure]an, autorul volumului de poezie “Coboar` mun\ii” –
Date jos din tren!; 3. P`m@nt mo]tenit din str`bunii mo]neni –
Tradus` tocmai la sf@r]it; 4. La revedere... [n r@p`! – {ncepe s` pice
man`! – Vasile Munteanu; 5. Arbore cu fructe aripate (au un apendice [n form` de arip` (pl.) – Urma]a mioarei; 6. E ]ef ]i-n ]alvari!
– Regulament de organizare ]i func\ionare; 7. Poftim [n limbajul
munteanului – Cap [n F`g`ra] – Umanizeaz` un v@rf de munte;
8. Zon` protejat`; 9. Curiosul muntelui; 10. Scriitor rom@n care,
v`z@nd Elev\ia, spune c` mun\ii no]tri ar trebui s` ne fie mai dragi.
Vertical: 1. Ziar [n care Vasile Alecsandri public` „O plimbare la
mun\i” (1844); 2. Pe traseul Bra]ov–C@mpulung – Adunate din
explica\ie; 3. Pronume – Apel din al`muri! – „... ]i mun\i”, volum
de Tudor Vianu – Caban` sau loc de ap`, [n munte, dup` un st`vilar
- Loc gol!; 5. Strig`t de bucurie – Se „scald`” [n Nil – Animal de
povar` la munte; 6. Pronume – Mun\i v`zu\i par\ial!; – Dou` pe
c`r`rile de munte!; 7. Conjunc\ie de... îndoial` – Caban` [n fa\a
c`reia se [nal\` Pietrele Doamnei; 8. Intrare [n Moldova – Sat...
dezorganizat!; 9. Se vede Retezatul – Timp de iarn` [n mun\i;
10. „Carpa\ii sunt ... \`rii noastre” (Dumitru Alma] – „Me]terul
Manole”) – Culoare de toamn`.
Marin BULUGEA
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Tipografii [i tipografi `n R=mnic
Din cele mai vechi timpuri oamenii au c`utat s`-]i exprime g@ndurile, nu numai prin cuvinte (oral), ci ]i prin semne
vizibile, care s` dureze mai mult ]i s` poat` fi citite, [n\elese.
Apari\ia tiparului, [n secolul al XV – lea, a produs o adev`rat` revolu\ie [n cultura uman`, fiind considerat` cea mai
str`lucit` inven\ie a creierului uman.
Sub firma tiparului, g@ndirea omeneasc` e nepieritoare.
Ast`zi, cercet`torii sunt [n unanimitate de acord c` inventatorul tiparului este Johann Gutenberg, n`scut [n Germania, la
Maien\a (c. 1400 – 1468), p`rin\ii lui locuind [ntr-o veche cl`dire, care purta inscrip\ia “La Gutenberg”. De aici provine numele pe care l-a adoptat t@n`rul Johann, me]ter gravor ]i ]lefuitor de oglinzi.
Macarie (sec. XV – XVI), ieromonah ]i tipograf, [nfiin\eaz` prima tipografie din |ara Rom@neasc`, [n timpul domniei lui Radu cel Mare (1495 – 1508). El tip`re]te, la T@rgovi]te, trei c`r\i [n limba slavon`, care sunt considerate primele tip`rituri ap`rute pe teritoriul rom@nesc: Liturghierul (1508),
Octoihul (1510) ]i Tetraevangheliarul (1512).
{n anul 1512, Tipografia lui Macarie []i [nceteaz` activitatea.
R@mnicul V@lcii cunoa]te o ascensiune [n domeniul tiparului, [n perioada urm`toare, a]a cum gr`iesc hrisoavele, ctitoriile ]i tiparni\ele. Aici au v`zut lumina tiparului multe manuscrise, care au rezistat veacurilor ]i au ajuns, p@n` [n zilele noastre, m`rturii ale eforturilor depuse de vesti\i c`rturari ca:Vlad
Gr`m`ticul, Mihail Moxa, Antim Ivireanul, Grigorie R@mniceanu ]i mul\i al\ii.
R@mnicul de\ine un loc de frunte [n dezvoltarea culturii
rom@ne]ti prin num`rul mare de tip`rituri (146 de c`r\i). Dovad` este ]i faptul c` el ocup` locul doi, cu 90 de c`r\i, [n secolul al XVIII – lea. Se poate afirma, cu certitudine, c` R@mnicul a avut un rol fundamental [n dezvoltarea tiparului ]i a unei literaturi rom@ne]ti originale.
Este necesar, de asemenea, s` men\ionez faptul c` tipografia v@lcean` a func\ionat, ne[ntrerupt, de la [nceputurile ei
p@n` [n zilele noastre; ne putem m@ndri cu tip`riturile de la
R@mnic, ora] care devine, [n secolul al XVIII – lea, al doilea
ca importan\`, [n Oltenia.
Tipografia de la R@mnic, singura din Principate, [nfiin\at` de Antim Ivireanul, ]i tip`riturile ei formeaz`, „gloria culturii religioase rom@ne]ti”. Centrul tipografic de la R@mnicul
V@lcii va deveni, [n secolul al XVIII – lea „capitala tipografilor”, cum o numea savantul Nicolae Iorga.
Antim Ivireanul, episcop al R@mnicului [ntre 16 martie
1705 – 27 ianuarie 1708, pune bazele tipografiei de la Sf@nta
Episcopie a R@mnicului.
Vom prezenta, [n continuare, tipografii ]i libr`rii care au
existat de-a lungul vremii, la R@mnic, ]i sursa documentar`

unde le-am g`sit consemnate.
1705 – 1827 – Tipografia Episcopiei R@mnicului “Kyr
Antim Ivireanul”, [n Almanahul Grafiei Rom@ne – 19271928 ]i Sfin\i rom@ni ai legii str`mo]e]ti;
1835 – Tipografia Popa Nicolae (la culoarea ro]ie, nr.
32), dup` Catagrafia de to\i h`l`duitorii ora]ului, nr.
5836/1835;
1861 – 1867 – Tipografia “Kallinik R@mnic”, [n
Document nr. 1161/1863: la 26 ianuarie 1867, episcopul Calinic doneaz` tipografia sa Consiliului Municipal al Ora]ului
R@mnicu V@lcii, cu tot inventarul ei, Document nr. 430/1867;
1873 – 1875 – Tipografia ora]ului R@mnicul V@lcii, [nchiriat` lui G. G. Nicolantin, str. Traian, nr. 54;
1877 – Tipografia ora]ului. Este predat` noului antreprenor Oprea Demetrescu. {n Document nr. 36/1877; adresa
nr. 1199/13 august 1875;
1882 – 1896 – Tipografia Nicolantin, strada Mihai Bravu; din 1 aprilie 1896 func\iona „[n casa d-nei Rizescu”, [n
Document nr. 6/1896;
1903 – 1928 – Tipografia ]i leg`toria de carte “Oprea
Demetrescu”, str. Traian, nr. 103, [n Document nr. 4/1903; Anuarul meseriilor pe anul 1906; Almanahul Grafiei Rom@ne pe anul 1927 – 1928;
1903 – Tipografia jude\ului, str. Doroban\ilor, nr. 33
(chiar [n incinta Prefecturii), [n Document nr. 4/1903, proces
- verbal cu toate industriile ]i [ntreprinderile din R@mnicul
V@lcii.
{n alte documente din perioada 1900 – 1909, sunt consemnate tipografii, dar nu ]i numele proprietarului:
1900 – la R@mnic func\ionau dou` tipografii – din Expunerea Situa\iunei jude\ului V@lcea, sesiunea ordinar`
din 1900, prefect C. N. Herescu;
1908 – la R@mnic func\ionau dou` tipografii - din Expunerea Situa\iunei jude\ului V@lcea, sesiunea de la 15 octombrie 1908, prefect P. N. Sl`vescu;
1909 – la R@mnic func\ionau patru tipografii- din Expunerea Situa\iunei jude\ului V@lcea, sesiunea de la 15 octombrie 1909, prefect P. N. Sl`vescu.
Revenim la tipografiile cu proprietar:
1902 – 1928 – Tipografie ]i leg`torie de carte “Oscar
Thüringer”, str. Traian, [n Document nr. 4/1903, proces verbal cu toate industriile ]i [ntreprinderile din R@mnicu V@lcii; Almanahul Grafiei Rom@ne 1927 – 1928;
1906 – Tipografia “Rizea T. Rizescu”, str. Traian, nr. ?, [n
Anuarul meseriilor pe anul 1906, nr. 126;
1908 – Editura “Fra\iiGeorge ]i Theodor Nicolantin”,
pentru imprimate ]i c`r\i po]tale ilustrate (dup` ]tampilele de
po]t` existente pe c`r\ile po]tale ilustrate circulate);
(continuare [n pagina 45)
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O bibliotec\ `n suferin]\
R`spunsul poate
fi considerat simplu:
se improvizeaz`. Dac` bibliotecarul, cu
profesionalismul s`u,
este un bun organizator, atunci improvizeaz` ]i [n ce prive]te
condi\iile de [mprumut, de consiliere ]i [ndrumare profesional`, dar ]i [n ceea ce prive]te organizarea „buc`t`riei” interne: schimbarea pozi\iei rafturilor ([nghesuirea
lor, pentru a ocupa c@t mai pu\in spa\iu posibil), rea]ezarea fondului de
carte, dup` selectarea a ceea ce este
strict uzual, „restul” de carte fiind depozitat pe unde se poate etc.
Filiala Ostroveni – [n principal
bibliotec` de [mprumut la domiciliu! se confrunt` cu mari probleme, deter-

C`r\ile, ca ]i toate celelalte unit`\i de biblio tec`, exist` pentru a fi folosite;
Fiecare utilizator g`se]te [n bibliotec` informa\ia de care are nevoie;
Fiecare carte are utilizatorul ei;
Timpul utilizatorului trebuie judicios folosit;
Biblioteca este un organism viu, care cre]te ]i
evolueaz`.
Acestea sunt cele cinci legi ale
biblioteconomiei, care reflect` c@t se
poate de clar rolul ]i rostul c`r\ii [n bibliotec` ]i scopul [n sine al lecturii.
Ce este, [ns`, de f`cut, atunci
c@nd biblioteca []i desf`]oar` activitatea [ntr-un spa\iu impropriu, lipsit
de orice posibilitate de aerisire (condi\ie esen\ial`, at@t pentru organismul uman, c@t ]i pentru prelungirea vie\ii
c`r\ii), f`r` iluminare corespunz`toare
]i f`r` dotare adecvat`.

Ai carte, ai parte
(urmare din pagina 40)
u s-au mai sim\it pe scar` parfumurile doamnelor de englez` ]i francez`... Multe nu au mai v`zut, nu au mai sim\it ]i nu au mai auzit ei. }i atunci s-au [ngrijorat cu to\ii. Pe r@nd! C@nd [ngrijorarea a
fost total`, au convocat adunarea general` a sc`rii, au chemat sectoristul ]i au hot`r@t, dup` [ntocmirea unui procesverbal ]i [nscrierea la cuv@nt, s` sparg` u]a apartamentului
[n care se instalase, f`r` nici un inconvenient, t`cerea. Adic`
t`cerea proverbialului lor vecin. O t`cere care nu era deloc
de aur. S-au emis mai multe ipoteze, [nainte de spargerea u]ii, dar concluzia a fost: „Domnule, respect`m adunarea general` sau n-o respect`m, haide s` fim [n consens, s` \inem
seama de pozi\ia locatarilor! Am hot`r@t ]i gata: spargem
u]a, cu toate consecin\ele ce vor urma!”, a zis pre]edintele
de scar`, pensionarul Trestian.
Stupoare, rumoare, mirare, [ntrebare, teroare! Ce vede
fiecare din ei ]i ce v`d to\i [n acela]i timp, atunci c@nd u]a
cade r`pus` de for\a poporului! Vecinului abia i se mai z`reau, de sub c`r\i, papucii turce]ti originali ]i un col\ din halatul cump`rat, recent, de la Paris, [n ultima deplasare. I se
stinsese ]i pipa, undeva l@ng` urechea dreapt`, iar pe ecra-

N

minate ]i de faptul c` are expus la raft
doar jum`tate din fondul de carte
(25.000 de volume din cele peste
50.000 pe care le de\ine). Accesul la
cealalt` jum`tate din fond este blocat,
neput@nd fi pus la dispozi\ia utilizatorilor, de]i ace]tia devin din ce [n
ce mai preten\io]i. Circa 5.000 de volume, care nu ]i-au mai g`sit nicicum
locul, se afl` [ngr`m`dite [ntr-o ni]`
[nchis`, l@ng` lift, [n condi\ii neprielnice nici m`car pentru p`strarea
c`r\ilor.
Cu aceste neajunsuri, filiala
func\ioneaz` - [n regim de avarie, dar
func\ioneaz` - pentru a oferi utilizatorilor at@t servicii de [mprumut la
domiciliu, c@t ]i de consultare de c`r\i
]i periodice locale [n sala de lectur`
(pe un num`r foarte, foarte limitat de
locuri).

nul televizorului 4–5 in]i se tot [ntrebau: „De ce pl@ng chitarele?” P`i, uite de ce: pentru c` un raft [ntreg de c`r\i c`zuse peste proverbialul vecin, provoc@nd o crim` cu autor
necunoscut. Era tocmai raftul cu c`r\ile de tarab`, din care se
hot`r@se el s` [nceap` s` recupereze, prin citit, tot ceea ce-i
lipsea. Cutremur`toare imagine: Sanda Braun i se odihnea
pe unul din obrajii lovi\i, f`r` mil`, de agentul Apostolescu,
iar pe genunchi [i st`tea doamna Agatha Christie, cu cei „Zece negri mititei” ]i toate misterele sale din cele ]apte cadrane, cel al crimei pasionale, misterul de la Sittaford, cel din
Caraibe, misterul Listerdale, al paradisului [n]el`tor, al
trenului albastru, al vasului albastru. }i acum, poftim de n-o
crede pe madam Agatha Christie, c@nd, chiar romanul ei,
„Cadavrul din bibliotec`”, l-a lovit ]i l-a trimis cu capul direct [ntr-un corp contondent, recofirm@nd o crim` cu autor
care poate fi socotit ne]tiut. Autor moral ar putea fi Agatha
Christie, dar ia-o de unde nu mai este!
mul nostru proverbial, au constatat, [ns`, p@n` la
urm`, poli\ia ]i procuratura, a murit de moarte
bun`, adic` atunci i-a fost s` fie. A vrut carte ]i a
avut parte de ea. L-a ucis chiar dorin\a personal` de a respecta un proverb ]i a murit [mp`cat cu g@ndul c` l-a ucis
propria idee!
Marin BULUGEA
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|ara Lovi]tei [n c`r\i ]i documente (I)
|ara Lovi]tei este un t`r@m ancestral fascinant, care merit` cercetat mai temeinic… {n cadrul seminarului intitulat
„Strategia de dezvoltare durabil` a zonei montane din jude\ul V@lcea ]i din Rom@nia”, care s-aa desf`]urat la Racovi\a,
[n ziua de 30 ianuarie 2004, [n organizarea Asocia\iei „Pons Vetus” („Puntea Veche” - numele latin al castrului roman
de la C@ineni), ONG infiin\at` cu scopul de a contribui la dezvoltarea economic`, social` ]i cultural` a |`rii Lovi]tei,
neobositul c`rturar v@lcean Costea Marinoiu, lovi]tean prin adop\ie, a realizat o interesant` expozi\ie de carte cuprinz@nd aproape tot ce s-a
a scris despre |ara Lovi]tei de la Ion Conea (1934) [ncoace. Pornind de la aceast` manifestare,
credem c` este de folos s` realiz`m o trecere [n revist` a lucr`rilor dedicate exclusiv |`rii Lovi]tei, fire]te, din diverse
perspective. De la bun [nceput, dorim s` ne exprim`m [ntreaga gratitudine ]i deplina admira\ie pentru to\i cei ce au
scris despre |ara Lovi]tei, [ncredin\a\i fiind c` au f`cut-oo din dragoste pentru aceste locuri, oferindu-nne nou` ]i urma]ilor no]tri o piduitoare lec\ie de patriotism pragmatic, mai cu seam` c`, [n vremurile actuale, suntem at@t de des
agresa\i (fire]te, cei care-]]i dau seama de asta…) de derizoriul patriotismului de parad`.

|ara Lovi]tei”, [n
Ion Conea - „|
Buletinul Societ`\ii Regale Rom@ne de
Geografie, tomul LIII, 1934, p. 1-214
Este de departe cea mai important` lucrare despre |ara
Lovi]tei, un amplu studiu de geografie istoric`, o monografie
excep\ional`, premiat` de Academia Rom@n` [n anul urm`tor,
1935. Lucrarea este structurat` pe 8 capitole, la care se adaug`
indicele numelor proprii:
{n Capitolul I este prezentat` localizarea |`rii Lovi]tei, inclusiv controversele legate de acest subiect. {nc` de la [nceput,
autorul precizeaz`: „{n 1233, principele de coroan` Bela (al IVlea, n.a.) d` contelui Conrad de T`lmaciu «teram… Loystha
vocatam, ab aqua Lothur vocata que fluit ad aquam Olth»…
Din capul locului, deci, [n Lovi]tea de ast`zi (anii ’90 – n.a.), ca
nume cel pu\in, trebuie s’o vedem pe Loystha din 1233.” B.P.
Ha]deu, D. Onciul, N. Iorga, A. Bunea (1912), Al. Lapedatu
(1910) ]i I.C. Filitti (1924) situeaz` Lovi]tea [n dreapta Oltului.
Conea demonstreaz` c`, de fapt, bazinul Tite]ti-Brezoi
constituie Lovi]tea natural`, pun@nd confuzia pe seama lipsei de
informa\ie geografic` a istoricilor… Acest bazin este descris cu
lux de am`nunte de c`tre geograful Emm de Martonne (19061907), care eviden\iaz` caracterul s`u de net` individualitate
geografic`. Acela]i caracter de regiune natural` este remarcat ]i de
Fr. Schwanz, (sau, mai corect, Schwantz, ca ]i Colrad, [n loc de
Conrad), autorul celebrei h`r\i de la 1722, Lovi]tea reprezent@nd
pentru el „ein kleines Ländgen” (o mic` \ar` - n.a.) ]i situ@nd-o numai la est de Olt. {n privin\a numelui de „\ar`”, el apare doar [n
documentul de la 1311, (Diploma Andrean`), care cuprinde „[n
transumpt (transcriere, n.a.) o diplom` din 1265 a viceregelui
}tefan, [n care se confirm`, tot [n transumpt, diploma din 1233
a viceregelui Bella”1. Documentul s-a dovedit un fals interesat2,
numele de |ara Lovi]tei impun@ndu-se ca atare datorit` monografiei lui Conea. Numele de Lovi]te este de origine slav`, desemn@nd „loc cu mult v@nat ]i, mai ales, cu mult pe]te”3. O con-

firmare a toponimului vinde de la Domenico Sestini (Floren\a,
1825), care, travers@nd bazinul Tite]ti-Brezoiu, la 1780, constat`
[n regiune „…diversi villagi cioe Spina, Cokoi, Didesti, Boiscioara, Coigiani. Kriblesti. In questi villagi si raccoglie della
pece”, textul fiind, sper`m, u]or de [n\eles.
{n Capitolul II, care trateaz` „{ntinderea ]i hotarele Lovi]tei”, Conea face o distinc\ie clar` [ntre Lovi]tea „popular`”
]i Lovi]tea oficial`, administrativ`. Prima cuprinde exact bazinul Tite]ti, ca parte locuit` (circa 150 km. p), la care, ad`ug@nd propriet`\ile mo]nene]ti (mun\ii), [ntinderea se apropie de
400 km. p. Cea de a doua include ]i tot bazinul Lotrului, suprafa\a fiind de circa 900 km. p., iar hotarele ei merg aproape numai pe creste de mun\i (Lovi]tea arge]ean` + Lovi]tea v@lcean`). Prima atestare documentar` a hotarelor Lovi]tei cu Transilvania dateaz` de la 1366, din vremea lui Vlaicu-Vod` (Vladislav). Hotarul de nord include ]i cinci sate din Ducatul Amla]ului,
]i anume: S`li]te, Goele], Vale, Cacova ]i Sibiel4. La 1520, are
loc o nou` delimitare a hotarelor cu Transilvania, convenit` [ntre
Neagoe Basarab ]i Ioan Zapolya, stabilindu-se „acolo unde apa
Vadului se [nt@lne]te cu apa Oltului ]i se adun` toat` la Vadul
Genunei mai sus de C@ineni” (T@rgovi]te, 9 iunie 1520). Grani\a va mai fi discutat` ]i dup` 1520, la 1589, 1638, 1655 ]i
1699. {n harta sa de la 1722, din timpul ocupa\iei austriece, Fr.
Schwanz precizeaz` c` „hotarul de la miaz`noapte este tras
dup` indica\iile hrisovului de la 1520”.
Ing. Marian P~TRA}CU,
vicepre]edinte al Asocia\iei „Pons Vetus”
(continuare [n pagina 46)
1I.

}chiopu, Cluj, 1934
Sacerdo\eanu - „|ara B@rsei”, an VII, 1935 ]i I. Moga,
Cluj, 1936
3I. Iordan, Bonn, Leipzig, 1926
4 I. Moga, Cluj, 1936
2A.
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Tip\rituri „de R@mnic”
`n Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu
artea, g@ndirea ]i sim\irea,
materializate în pagini tip`rite, au jucat un rol stimulator ]i mereu hot`r@tor în patrimoniul
culturii rom@ne]ti. Secolul al XVIIIlea, prin cultura sa tipografic` constituie exemplul cel mai elocvent în acest
sens. Bogata activitate tipografic` înregistrat` în cele trei \`ri rom@ne, în cursul secolului al XVII-lea, acum, în
secolul al XVIII-lea, se l`rge]te prin
înfiin\area a altor trei mari tipografii
rom@ne]ti: cea de la Buz`u, cea de la
R@mnicul-V@lcea ]i cea de la R`d`u\i.1
Dintre toate tipografiile episcopale,
cea de la R@mnic a atins cea mai lung`,
rodnic` ]i continu` activitate editorial`,
de la 1705, p@n` în 1825. Întemeietorul
ei a fost Antim Ivireanul. A fost adus în
\ar` de c`tre voievodul Constantin Br@ncoveanu, pentru reorganizarea ]i dezvoltarea tiparului. Originar din Ivir
(vechea denumire a Gruziei), Antim
Ivireanul a c`zut de mic rob la turci.
Datorit` muncii ]i priceperii sale, el a
reu]it s`-]i c@]tige libertatea ]i s-a stabilit la Constantinopol, de unde a fost
chemat în \ara noastr` de oamenii lui
Br@ncoveanu. Venit în \ar`, a deprins
sau ]i-a des`v@r]it arta tiparului ]i a
fost c`lug`rit, primind numele de Antim, ca mirean find numit Andici. Antim Ivireanul a înv`\at repede limba
\`rii sale adoptive ]i a depus toat` dragostea ]i priceperea pentru r`sp@ndirea
cuv@ntului scris în limba poporului care l-a adoptat, tip`rind în limba rom@na
at@t c`r\i religioase, de ritual, c@t ]i c`r\i laice, de lectur`. În mod intens, Antim a desf`]urat aceast` activitate în
calitatea sa de episcop al R@mnicului ]i
mai apoi, de mitropolit al \`rii.2
Antim Ivireanul a fost ales episcop
de R@mnic în prim`vara anului 1705.
„De vreme ce prea sf@nta episcopie
de la R@mnic – spune actul din 16 martie 1705 – au r`mas f`r` de adev`rat
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episcop, pentru c` episcopul Ilarian
care au fost la acea episcopie s-au caterisit dup` pravil` ... s-au adunat sfatul ]i vl`dica la biserica mitropoliei,
duop` îndemnul M`riei Sale Vod` ca
s` fac` socoteal` ori pe care ar alege
]i ar afla obraz vrednic ca s` fie chivernisitoriu acestei sfintei episcopii ]i
au g`sit înt@i pe egumenul chir Antim
de Sineagovu, care s-au ar`tat a fi mai
de folos la aceast` ... episcopie”.3
juns în fruntea episcopiei
R@mnicului, Antim a introdus aici o nou` via\`. S-a
[ngrijit de bun`starea ]i buna func\ionare a m`n`stirilor: „Dac` în R@mnicul V@lcii urmele trecerii lui Antim au
fost cu des`v@r]ire ]terse de vitregia
împrejur`rilor, c`l`torul care cu pas
domol, ar urca pe firul Oltului pre\ de
un ceas de drum, ar afla în schimb, la
Cozia, trainice m`rturii despre destoinicia vremelnicului episcop. Intr-adev`r, str`vechea ctitorie a lui Mircea cel
B`tr@n, afl@ndu-se în 1707 lipsit` de
podoab`, ci dint@i pentru mul\imea
anilor a fost restaurat` astenitoriu fiind chir Antim episcop de R@mnic”.4
Grija cea mare, îns`, a lui Antim, a
fost cartea. A adus o contribu\ie de nepre\uit la dezvoltarea tiparului în |ara
Rom@neasc`. Prin str`dania lui, a activat succesiv o tipografie la Snagov
(1696), R@mnicu-V@lcea (1705), T@rgovi]te (1709) ]i m`n`stirea Antim din
Bucure]ti (1716).5 Chiar în anul instal`rii sale ca episcop, în 1705, a imprimat un Antologion, în tipografia nou
înfiin\at` la R@mnicu-V@lcea. Au urmat altele: Evanghelie, 1705, Molitvelnic, 1706, Osmoglasnic, 1706... {n cei
aproape 10 ani de p`storie ca episcop
]i mitropolit, Antim Ivireanul a tip`rit
13 c`r\i religioase în limba rom@n`.
Foaia de titlu a Molitvenicului din
1706 spune urm`toarele: „Cuhologhiana adec` Molitvenic acuma înt@i
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într-acesta chip tip`rit`, dup` r@nduiala lui Grecescu. Întru al 21-lea an al
în`l\atei domnii a prea lum@natului obl`duitoriu a toat` \ara Rum@neasc`
Ioanii Constandinii B.B. Voievod, fiindu Mitropolitul \`rii Chir Teodosie.
Prin osteneala ]i toat` cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Chir Antim Ivireanul, episcopul R@mnicului, de Mihai Istvanovici, Ipodiaconul, Tipograful. În R@mnic la Anul de la Christos
1706”.6
În cei aproape zece ani de p`storie
ca episcop ]i mitropolit, Antim Ivireanul a tip`rit 13 c`r\i religioase în limba
rom@n`, realiz@nd c` limba slav` (slavon`) nu mai poate fi men\inut` în biseric`, precum ]i nici cea greac`, instituit` de voievodul Constantin Br@ncoveanu. A început o munc` deosebit de
grea: introducerea limbii poporului în
biseric`.
La R@mnic, Antim Ivireanul a stat
doar 3 ani, soarta duc@ndu-l mai departe, spre scaunul Mitropoliei |`rii
Rom@ne]ti. Tipografia R@mnicului ]i-a
continuat existen\a aproape timp de un
secol.
iblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu, în colec\ia ei de carte rom@neasc`
veche, de\ine un num`r de 31 de tip`rituri „de R@mnic”, datate între 1705 ]i
1717. Dup` m`rturia însemn`rilor manuscrise de pe paginile lor, ele provin
din diferite localit`\i din centrul ]i din
p`r\ile sudice ale Transilvaniei, dovedind înc` o dat` intensitatea circula\iei
c`r\ii rom@ne]ti de o parte ]i pe alta a
Carpa\ilor.
Secolul al XVIII - lea a fost secolul marilor deschideri pe toate planurile: politic, social, economic ]i cultural. În Europa Occidental`, acest fenomen se nume]te ILUMINISM. La
noi, TREZIRE NA|IONAL~.
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Se face tot mai sim\it` nevoia comer\ului
de carte. În Transilvania, dou` ora]e mari, Sibiul ]i Bra]ovul, au reprezentat centrele de
cultur` care au p`strat cele mai str@nse leg`turi cu Moldova ]i |ara Rom@neasc` în ceea
ce prive]te tip`rirea ]i difuzarea c`r\ii rom@ne]ti pe cale comercial`. Libr`riile din Sibiu ]i
Bra]ov se numeau „vivliopole”, de la cuv@ntul
grecesc „bibliopola”. Martin Hachmeister, de
la Sibiu, de\inea o asemenea libr`rie, în care
se primeau comenzi pentru c`r\i rom@ne]ti, iar
la Cluj, în incinta Colegiului Reformat, func\iona o vivliopol` care primea comenzi pentru
carte str`in`. Tip`riturile „de R@mnic” erau difuzate la Sibiu p@n` în anul 1735, printr-o libr`rie aflat` sub supravegherea negustorului
Dimitrie Moldovan.7
Circula\ia c`r\ilor rom@ne]ti spre cele patru puncte cardinale, în cuprinsul \`rii, se reflect` în însemn`rile scrise pe filele lor de
m@inile acelora care le-au posedat, le-au citit
]i le-au transmis mai departe, dintr-un loc întraltul. Din num`rul mare al însemn`rilor ]i
con\inutul lor variat, afl`m în ce împrejur`ri a
fost procurat` cartea, c@\i bani s-au pl`tit pentru ea, sau pentru leg`tura ei, sunt men\ionate
fenomenele naturale mai neobi]nuite (cutremure, inunda\ii, z`pezi), na]teri, mor\i în
familie etc.8 Cele 31 exemplare de tip`rituri
„de R@mnic” sunt dovad` elocvent` a acestui
adev`r cultural rom@nesc.

Tipografii [i tipografi `n R=mnic
(urmare din pagina 41)
1909 – 1941 – Tipografia
„Matei Basarab” – dup` Tipografii ]i tipografi la R@mnicu
V@lcii; Anuarul Rom@niei, industrie, comer\ ]i agricultur`, pe
anii 1925 – 1926;
1918 – 1920 –Tipografia poporului „V. S`ndulescu ]i Al. Presbiterianu”, dup` Tipografii ]i tipografi
la R@mnicu V@lcii;
1925 – 1926 – Tipografia D. Apreotesei ]i Grabowsky, [n Anuarul
Rom@niei, Industrie, Comer\, Agricultur`, pe anii 1925 – 1926;
1926 – Tipografie ]i leg`torie
de carte „La Progresul Grafic” –

Olga }ERB~NESCU,
Muzeul Brukenthal Sibiu

Simonescu, Dan; Bulu\`, Gheorghe.
Pagini din istoria c`r\ii române]ti,
Bucure]ti, 1981, pag.62
2 Tomescu, Mircea. Istoria c`r\ii
române]ti de la începuturi pân` la 1918,
Bucure]ti, 1968, p.p. 73-75
3 Albala, Radu. Antim Ivireanul ]i
vremea lui, Bucure]ti, 1962, p.p. 60-61
4 Ibidem, p.p. 62-63
5 Tomescu, Mircea. op.cit, p.75
6 Molitvenic, Râmnic, 1706, B.M.B.
Sibiu, CVR II/174
7 Simonescu, D; Bulu\`, Gheorghe.
op.cit. p.62
8 Ibidem, p.83
1
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Sigla Tipografiei
„D. Apreotesei ]i Grabowsky”
la R@mnic, [n 1931; Studii v@lcene,
vol. VII –, 1985;
1929 – 1930 – Tipografia „Cozia”, [n Tipografii ]i tipografi la
R@mnicu V@lcii;
1944 – 1947 – Tipografia „Unirea”, str. Traian, nr. 152, [n Document nr. 24/1947;

Tipografia Gutenberg
Alexandru D. Oi\`, str. Mihai Bravu,
nr. 16, [n Firme [nregistrate la Tribunalul jude\ean V@lcea [ntre 1897 –
1927, Dosar nr. 3304/1 decembrie
1926;
1929 – 1934 – Tipografia „Viitorul V@lcei”, Al. D. Presbiterianu,
str. Mihai Bravu, nr.2, la Camera de
Comer\ ]i Industrie, Dosar nr. 818/
1931, Studii v@lcene, vol. VI, 1983;
1928 – 1947 – Tipografia „Gutenberg” D. S. Petrescu, str. General Praporgescu, nr. 10; Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 57; str. Mihai Bravu, nr. 2, [n Fondul
Camerei de Comer\ ]i Industrie, Dosar
nr. 29 / 1931; Doc. nr. 24 / 1947;
Tabelul firmelor [nregistrate

1948 – „{ntreprinderea Poligrafic` R@mnicul V@lcii”;
1950 – „Tiparul Ro]u”;
1951 – Centrul poligrafic, nr.
9, R@mnicul V@lcii;
1963 – {ntreprinderea Poligrafic` Arge] – ultimele patru sunt consemnate [n Tipografii ]i tipografi la
R@mnicu V@lcii.
Munca tipografilor r@mniceni
s-a remarcat prin valoarea tip`riturilor realizate, prin \inuta lor artistic`
prin contribu\ia la educa\ia spiritual`
]i moral` a r@mnicenilor ]i nu numai.
Mihai GHERGHINA
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|ara Lovi]tei [n c`r\i ]i documente (I)
(urmare din pagina 43)
{n Capitolul III, autorul trateaz` aspectul adminstrativ al |`rii Lovi]tei [n evolu\ia sa istoric`. Sunt cercetate semnifica\iile a
trei no\iuni: \ara, jude\ul ]i plaiul. {n documentul de la 1233 ]i cele de la 1265 ]i 1311, care-l confirm`, ultimul fiind singurul care
se mai p`streaz` ]i azi (la Budapesta) ]i care, dup` cum am ar`tat, s-a dovedit a fi un fals5, numele de „Lovi]tea” desemneaz`
o „\ar`” (terra) [n [n\elesul vechi, rom@nesc, al acestui cuv@nt.
Mai t@rziu, prin secolul al XV-lea, numele de „Lovi]tea”
apare singur, [ns` [n evident` semnifica\ie de „\inut”, bucat` de
\ar`. Apoi, ajunge o simpl` „numire de mun\i [n nordul
Arge]ului” 6. Dou`zeci de ani mai t@rziu redevine „o mic` \ar`”
(„ein kleine Ländgen”, Fr. Schwanz).
{n anii 1770-1780, Lovi]tea e numele unui jude\, dar numai
la Sulzer („Gerichte des transalpni schien Dacies”, 1721) ]i acolo fiind men\ionat nu ca un jude\ existent [n vremea sa, ci ca
unul care „ar fi existat c@ndva”. Un „plaiu Lovi]tea” a existat,
[ns`, [n mod sigur (Constandin V`taful, c`pitan de Lovi]te – document de la 1779), ca unitate administrativ` (p@n` [n 1908). {n
vremea autorului (p@n` [n a doua jum`tate a deceniului 30),
Lovi]tea era denumirea local` a bazinului Tite]ti, ulterior
impun@ndu-se numele de |ara Lovi]tei tocmai datorit` lui.
{n Capitolul IV, „Drumurile Lovi]tei”, se arat` c` aceast`
regiune a fost dintotdeuna „o r`scruce de drumuri”. Se men\ioneaz` drumul „cel vechiu”, C@ineni-Tite]ti-S`l`truc, „Calea
Mare” ]i „drumurile naturale” reprezentate de V`ile Oltului ]i
Lotrului („des routes qui marchent” – J.Rouchi, Paris, 1927).
Apoi, este „Via Carolina”, drumul construit de austrieci
(1717), drum care l-a entuziasmat pe Sulzer, pe la 1780, o leg`tur` trainic` [ntre Oltenia ]i Ardeal. {n plus, Lovi]tea a fost
ca un cuib [n mun\i, [n care dau [nt@lnire ]i din care pornesc, [n
toate p`r\ile, o mul\ime de drumuri pastorale.
Capitolul V prezint` „cet`\ile Lovi]tei”. Lovi]tea este ea
[ns`]i o cetate. La cele trei por\i de intrare - Cozia, S`l`truc ]i
Boi\a – omul a ridicat ]i el o mul\ime de fortifica\ii, [nt`rind
„cetatea cea mare”, natural`. La hotarele sau [n interiorul Lovi]tei au existat fortifica\ii ]i cet`\i dacice, romane ]i medievale. Un exemplu ar fi C@ineni: Pons Vetus, [n epoca dacoroman`, ]i Arxavia sau Strassburg, [n epoca medieval` (Malul
Podului - n.a.). Autorul discut` condi\ionarea geografic` a
acestor construc\ii ]i rolul fiec`reia dintre ele.
Capitolul VI prezint` „Toponimia Lovi]tei”, nume de localit`\i, mun\i, ape ]i v`i (de prin anii ’30 – n.a.). Sunt inserate
considera\ii lingvistice, istorice ]i antropogeografice, av@nd
leg`tur` cu toponimia „veche ]i actual`”. Se discut` originile
toponimiei lovi]tene ]i se face o compara\ie cu toponimia altor

vechi „\`ri” sau \inuturi romne]ti, autorul constat@nd c`
Lovi]tea ofer` un [nsemnat contingent
de toponimie slav`.
Capitolul VII
este intitulat „Popula\ia Lovi]tei”. Lovi]tea a fost locuit`
cu mult [nainte de
venirea romanilor
(la Boi]oara ]i G`ujani s-a g`sit ceramic` eneolitic`, iar la
Autorul, la 2 ani (1955), cu
C@ineni, romanii au
g`sit „podul cel ve- p`rin\ii - Oara lu’ Hobza ]i
chiu”, adic` „Pons M`rian al lu’ Chircu\ (P`tra]cu)
Vetus”, nume dat ]i castrului construit de ei aici). Autorul este
de p`rere c`, [n Evul mediu, „Lovi]tea pare s` fi ad`postit o
popula\ie mai numeroas` dec@t ast`zi” (anii 30). Afirma\ia nu
este lipsit` de temei, deoarece, din informa\iile noastre, ]i
[nainte de cel de al doilea r`zboi mondial, popula\ia Lovi]tei
era mai numeroas` dec@t la sf@r]itul secolului al XX-lea, altfel
nu ne putem explica existen\a a zeci, poate sute de mii
(cumulat) de capete de oi ]i de vite, a]a cum sunt consemnate
[n recens`mintele realizate de-a lungul timpului. Onomastica
]i toponimia indic` faptul c` popula\ia este originar` de pe
ambele versante ale Carpa\ilor, balan\a [nclin@nd [n favoarea
versantului nordic ]i a Transilvaniei (onomastic` mult mai
asem`n`toare dec@t [n Oltenia-Muntenia). {ntr-adev`r, avem ]i
azi exemplul localit`\ilor B`beni ]i Vaideeni.
{n Capitolul VIII, Conea examineaz` „Func\iunea istoric` a Lovi]tei ”. Acest \inut a avut, de-a lungul secolelor, un [nsemnat rol de conservare etnic` pentru poporul nostru. El ad`poste]te unul din fragmentele cele mai arhaice ]i mai interesante ale rom@nilor. Situarea geografic` a f`cut din Lovi]te un
spa\iu de leg`tur` [ntre popula\ii ]i culturi diferite. Lucrarea lui
Conea este un instrument indispensabil de lucru pentru oricine
dore]te s` studieze |ara Lovi]tei sub toate aspectele, de la cel
]tiin\ific, p@n` la cel artistic, c@t ]i pentru cei care doresc ]i pot
s` pun` um`rul la reabilitarea economic`, social` ]i cultural` a
(va urma)
acestui „plai”.
5I. Bogdan, 1934; M. Sacerdo\eanu, 1935 ]i I. Moga, 1936
6Stolnicul Cantacuzino –harta de la 1700
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Tip\rituri r=mnicene pentru s=rbii ortodoc[i (I)
Despre o carte cu titlu sugestiv, Vechi c`r\i rom@ne]ti c`l`toare, de Florian Duda]1, Al. Du\u aprecia, cu temei, c` „nu numai
oamenii, ci ]i obiectele c`l`toresc, str@ng impresii ]i redau cr@mpeie de via\` din vremuri ]i veacuri diferite”. „C`l`toria c`r\ilor”
dintr-o provincie [n alta, [n [ntreg spa\iul locuit de rom@ni [n grani\ele lor fire]ti, dar ]i la rom@nii din jurul Rom@niei este un act
nu numai cultural, ci ]i social-politic, cu valen\e [nc` nevalorificate suficient, [n p`strarea unit`\ii lingvistice ]i a identit`\ii etnice.
Dan Simonescu vorbea despre „o unitate na\ional` [n feudalismul rom@nesc datorit` circula\iei c`r\ii rom@ne]ti”2. Dar, circula\ia c`r\ilor [n timp ]i spa\iu, la persoane din diferite categorii sociale ]i, mai ales, la rom@nii asupra c`rora „lucra” prozelitismul
catolic sau protestant ori se exercitau presiuni ale oficialit`\ilor
str`ine pentru asimilarea lor prin m`suri uneori coercitive, acest
fenomen al „c`r\ilor c`l`toare” nu [ndepliniea doar misiunea de
p`strare a unit`\ii neamului ]i a spiritului na\ional, ci ]i aceea de
„rezisten\` moral` ]i na\ional`”, fiind „arme eficiente de lupt`
[mpotriva aluviunilor str`ine”3.
Tip`rirea unei c`r\i nu a constituit un scop [n sine; ea ]i-a
dovedit menirea [n condi\iile circula\iei ei [n toate comunit`\ile
rom@ne]ti ]i dac`, de [nv`\`mintele ei, au beneficiat to\i rom@nii.
Circula\ia c`r\ii, m`rturisit` prin [nsemn`rile de pe marginile sau
filele albe, dovede]te, [n acela]i timp, permanen\a leg`turilor interrom@ne]ti, interesul pentru evenimentele din celelalte provincii4.
C`r\ile vechi rom@ne]ti „au adunat suflete]te, prin via\a cultural`, pe to\i rom@nii laolalt`. Prin ele s-a [ntemeiat avu\ia literar`
comun` tuturor rom@nilor. Prin ele s-a [ntemeiat ceva nepre\uit
pentru orice popor, c`ci ele cuprind [n sine ceva ce va da forma
g@ndului ]i sim\irii genera\iilor ce vor urma: limba literar`”5.
Plec@nd de la ideea biblic` de traducere a c`r\ilor sfinte [n limba neamurilor, tipografii rom@ni, autentici c`rturari ai vremurilor lor,
]i-au f`cut din aceast` axiom` un adev`rat program editorial ]i cultural: „s` gr`iasc` [n limba cum [n\eleg ]i gr`iesc oamenii”; „[n
sf@nta biseric` mai bine a gr`i cinci cuvinte cu [n\eles dec@t zece
mie de cuvinte ne[n\elese [n limba striin`” (Coresi).
Contextul politic interna\ional, lupta dintre imperii pentru
teritorii noi, potrivnice \`rilor rom@ne, a determinat ca, [n cele
mai multe cazuri, cartea s`-i men\in` uni\i etnic ]i confesional pe
rom@nii ]i teritoriile lor, „transfera\i” sub st`p@niri str`ine. A]a
este cazul c@nd, [n urma r`zboiului austro-turc din anii17161718 ]i a manifest`rilor unor boieri olteni austrofili, se [ncheie
Tratatul de pace de la Passarovitz (1718), prin care Banatul, Oltenia ]i nordul Serbiei intr` sub ocupa\ia austriac`. Prin [ncorporarea Olteniei la Imperiul hasburgic, timp de 21 de ani, Episcopia R@mnicului a fost subordonat` Mitropoliei s@rbo-ortodoxe
de la Carlovitz, care, [ns`, nu avea tipografie proprie.6 {n [ntreg
Imperiul habsburgic exista doar o singur` tipografie cu litere
chirilice, la Tirnavia, l@ng` Bratislava (except@nd Transilvania),
fiind sub influen\` catolic`. Prima carte s@rbeasc`, Octoihul, a

fost tip`rit` [n 1493, iar ultima carte, Psaltirea, apare [n 1638. Aproape un secol, s@rbii, datorit` ocupa\iei str`ine, n-au avut tipografie. {n atare situa\ie, rolul R@mnicului [n men\inerea dreptei
credin\e, a unirii ortodoc]ilor [n fa\a ofensivei protestantismului,
calvinismului ]i chiar a mahomedanismului, [n r@ndul etniilor
sud-dun`rene, are o [nc`rc`tur` ]i semnifica\ie deosebit`. Tip`riturile r@mnicene ]i nu numai aveau misiunea de a asigura „propagarea influen\ei culturale ]i politice a |`rii Rom@ne]ti […],
lansarea spiritual` a poporului nostru [n circuitul Europei
r`s`ritene”7. {nsu]i domnitorul Matei Basarab, [n predoslovia
Molitvenicului din 1653, m`rturise]te c` d`ruie]te aceast` carte
„tuturor credincio]ilor, fie moldovlahi ]i ungrovlahi, ru]i, s@rbi,
bulgari”8.
Nev@nd tipografie proprie, Mitropolia din Carlovitz aducea c`r\i de la Moscova, Vene\ia, Viena sau Buda. „{ntr-o vreme
c@nd s@rbii erau lipsi\i de tipografie, difuzarea c`r\ilor liturgice
ruse]ti fiind anevoioas` (datorit` severei cenzuri), c`r\ile slavone imprimate la R@mnic au de\inut un rol [nsemnat [n via\a lor
spiritual`. Din tiparni\a muntean` s-au difuzat ]i [n mediul sudslav un prim manual modern ({nt@ia [nv`\`tur` pentru tineri a
lui Teofan Prokopovici, 1726, 1727, 1737), o carte ]tiin\ific`
(Gramatica slavon` a lui Melinte Smotrik\i, 1755) ]i o prim`
tip`ritur` [n care se diferen\iaz` serviciul de cult religios de cel
oficial [n biserica rus` (Pravilele de rug`ciuni ale sfin\ilor lumin`tori s@rbi, 1761)”9. Mitropolitul s@rb Moise Petrovici solicit`
\arului rus, Petru cel Mare, [n 1722, c`r\i de trebuin\` ]colar`,
primind 400 de abecedare, 100 de gramatici, dar ]i un profesor
de slavon` ]i latin`10.
(continuare [n num`rul viitor)

Tudor NEDELCEA
1Florian

Duda], Vechi c`r\i rom@ne]ti c`l`toare, Bucure]ti, Editura
Sport-Turism, 1987.
2 Dan Simionescu. Prefa\` la H. H@ncu, Cartea rom@neasc` veche.
Bibliografie, Gala\i, Biblioteca V.A. Urechia, 1965, p.5.
3 I.C. Chi\imia, apreciere pe supracoperta c`r\ii lui Florian Duda].
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Odiseea edificiului Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea
oul sediu al Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea este o lucrare monumental` cu
care se poate m@ndri orice v@lcean, nu doar
prin valoarea sa arhitectural` ]i prin vitraliul
s`u de 148 m.p., a]ezat [n cupol` - unicat [n \ar`
]i, poate, [n lume, ci pentru c` este Casa c`r\ii
pentru to\i vie\uitorii acestor meleaguri, este
opera unor oameni care iubesc cultura ]i acest
jude\, a unor oameni cu func\ii [n administra\ia
V@lcii, care au dat la o parte orice orgoliu politic, [n\eleg@nd c` biblioteca este vital` comunit`\ii jude\ului pe care-l conduc, jude\ care,
de veacuri, se [nscrie [n r@ndul a]ez`rilor
Rom@niei unde cartea a g`sit un loc binecuv@ntat de Dumnezeu, pentru a se na]te ]i a d`inui
peste genera\ii.
Primul edificiu propriu al Bibliotecii Jude\ene se na]te ca urmare a voin\ei ]i dorin\ei,
vechi de sute de ani, ale iubitorului de carte de a avea un
asemenea loca]; n-a fost genera\ie de bibliotecari, de
slujitori ai acestei institu\ii, de directori d`rui\i profesiei de
pl`m`ditori ai hranei spiritului, care s` nu [ndr`zneasc` s`]i fac` planuri, mult timp r`mase iluzii, pentru o cas` nou`
a c`r\ii.
Era de datoria noastr`, contemporanii acestor ani de
serioase transform`ri [n Rom@nia, de a da c`r\ii v@lcene o
cas` pe m`sura valorii ]i tradi\iei sale ]i a str`luci\ilor [nainta]i, care au l`sat o mo]tenire greu de egalat vreodat`.Toate
aceste vise ]i zbateri, ale celor care au dorit cu ardoare o
bibliotec` [n R@mnic, de la primul director, prof. Eugen
Puiu Cior`scu, ]i p@n` la cei ce conducem destinele de azi
ale Casei C`r\ii, se v`d astfel [mplinite, cu mari eforturi, ]i
nu doar financiare.
Biblioteca Jude\ean` “Antim Ivireanul” V@lcea va fi
mult` vreme un model de ambi\ie ]i dorin\a de colaborare
[ntre beneficiar ]i ordonatorul de credite, un etalon ]i o emblem` pentru constructor, o mare izb@nd` pentru cei ce i-au dat
via\` ]i un record, poate chiar na\ional, [n ultimii 14 ani, pentru
c` nu avem alte informa\ii cum c` un asemenea obiectiv s` se
fi construit [n mai pu\in de 4 ani.
Prin Hot`r@rea Guvernului Rom@niei, din 31 mai 1996,
nr. 403, semnat` de prim-ministrul Nicolae V`c`roiu, se
aprob` indicatorii tehnico-eeconomici ai obiectivului de
investi\ii “Biblioteca Jude\ean` «Antim Ivireanul» din municipiul R@mnicu-V
V@lcea, jude\ul V@lcea”, cu finan\are din
fondurile bugetului local”.
Primul Contract de proiectare este cel cu num`rul
5.393, [ncheiat [n 21 iulie 1997, (directorul Bibliotecii
Jude\ene era atunci regretatul Marian Creang`) cu S.C. Proiect

N

V@lcea S.A., din p`cate, pentru un teren care nu apar\inea
propriet`\ii de stat, fiind revendicat ]i ob\inut prin lege de proprietarii de drept, motiv pentru care a fost nevoie s` se schim-

be locul de construire ]i, [n consecin\`, a trebuit s` fie ref`cut
]i proiectul. Prin pierderea terenului de zidire , momentul de
[ncepere a investi\iei (de construire a Bibliotecii) a fost ratat ]i
se am@n`, din nou, sine die.
A fost nevoie, mai mult ca oric@nd, de men\inerea vie [n
memoria v@lcenilor ]i, mai ales, a autorit`\ilor administrative, a
ideii [ntrup`rii Bibliotecii atunci ]i nu mai t@rziu. Nu trebuia
pierdut` oportunitatea actualit`\ii. De aceea, din 1998 (directorul Bibliotecii fiind prof. Dumitru Laz`r), s-au intensificat demersurile pentru a se construi Biblioteca [n orice condi\ii ]i cu
orice pre\, diversific@ndu-se eforturile de elaborare a documenta\ilor necesare pentru eliberarea autoriza\iei de construire.
Se [ncearc`, de asemenea, atragerea ]i influen\area v@lcenilor de a contribui, inclusiv financiar, la construirea Bibliotecii. Astfel, la 28 iunie 1999, prin Hot`r@rea Judec`toreasc` a Tribunalului V@lcea, nr. 179, se legifereaz` Funda\ia “Ctitorii Localului Propriu al Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea”, care avea ca obiectiv fundamental
“colectarea ]i asigurarea fondurilor b`ne]ti ]i de materiale
necesare construc\iei noului local al Bibliotecii Jude\ene
«Antim Ivireanul» V@lcea ]i dot`rii acesteia”.
La adresa nr. 3.280, din 2 iunie 1999, a Bibliotecii Jude\ene, prin care se solicta avizul de principiu pentru amplasarea ]i asigurarea debitelor de ap` la obiectivul “Biblioteca Jude\ean` «Antim Ivireanul» V@lcea, S.C. Acvarim S.A. aviza
favorabil debitul solicitat, bran]amentul, apa necesar` pentru
incendiu ]i canalizarea menajer`.
{n 24 august 1999, S.C. Electrica S.A. [nainteaz`
Consiliului Jude\ean V@lcea, Direc\iei Generale de
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investi\ii, adresa num`rul 11.789, prin care se aducea la cuno]tin\` faptul c`
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pentru alimentarea cu energie electric` a obiectivului ,,Biblioteca Jude\ean` «Antim Ivireanul» V@lcea’’, solu\ia de alimentare va fi un post de transformare [n construc\ie zidit`,
amplasat la subsolul sau parterul cl`dirii.
Scrisoarea nr. 1187, din 25-27 septembrie 1999, semnat`
de prefectul jude\ului, dr. biolog Nicolae Curc`neanu, pre]edintele Consiliului Jude\ean V@lcea, ing. Anton Mi\aru, episcopul R@mnicului, P.S. Gherasim, primarul R@mnicului, ing. Sorin Zamfirescu, ]i prof. Dumitru Laz`r, directorul Bibliotecii
Jude\ene, elaborat` cu prilejul “Zilelor Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea”, la [nt@ia Pr`znuire a Sf@ntului Ierarh
MartirAntim Ivireanul, ca ocrotitor spiritual al R@mnicului,
a fost adresat` primului-ministru, Mugur Is`rescu, mini]trilor Guvernului, mai ales celor cu afinit`\i pentru V@lcea ]i
pentru cultur` (Radu Berceanu, Petre Roman, Ion Caramitru ].a.), pentru a se aproba, [n bugetul alocat jude\ului V@lcea,
fondurile necesare pentru construirea noii biblioteci.
Ca r`spuns la aceast` adres`, la 14 octombrie 1999, Guvernul Rom@niei, Departamentul pentru Administra\ie Public` Local`, prin Direc\ia Avizare Juridic`, Studii ]i Preg`tirea Personalului din Administra\ia Public` Local`, solicit` ini\ierea unui Proiect de Hot`r@re de Guvern, [n conformitate cu Metodologia privind preg`tirea, elaborarea, avizarea ]i prezentarea propunerilor de acte normative, care se ]i [nainteaz` Guvernului, solicitare r`mas` [ns`, din p`cate, nerezolvat`.
Cu ocazia “Zilelor Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul»
V@lcea” ]i cu prilejul primei pr`znuiri a Sf@ntului Ierarh Martir
Antim Ivireanul, ca patron ]i ocrotitor spiritual al R@mnicului,
[n 26 septembrie 1999, s-a a]ezat piatra de temelie ]i s-a sfin\it
locul zidirii viitorului edificiu al Bibliotecii, cu care prilej s-a elaborat ]i citit „Actul de ctitorire” semnat de ing. Anton Mi\aru, pre]edintele Consiliului Jude\ean V@lcea, PS Gherasim, Episcopul R@mnicului, dr. biolog Nicolae Curc`neanu, prefectul jude\ului, ing. Sorin
Zamfirescu, primarul R@mnicului, ]i prof. Dumitru Laz`r, directorul
Bibliotecii Jude\ene.
Important efect psihologic a avut expedierea de c`tre conducerea Bibliotecii, c`tre [ntreaga pres` local`, a Declara\iei
de la Copenhaga, din 14–15 octombrie 1999, emis` [n urma [nt@lnirii a importan\i strategi ]i oameni politici din 20 de \`ri europene (unde s-a discutat rolul vital al Bibliotecilor publice [n cadrul Societ`\ilor Informa\ionale [n curs de constituire ]i a
Programului de Automatizare ]i Dezvoltare a Serviciilor din cadrul Re\elei Na\ionale a Bibliotecilor Publice din Rom@nia.
{n noiembrie ]i decembrie 1999, se pune serios problema
schimb`rii amplasamentului viitoarei Biblioteci, din strada Praporgescu (pentru care se executase deja proiectul [nc` din 1997
(cost@nd circa 1,2 miliarde lei), din cauza pre\ului de achizi\ionare a terenului (157$ / m.p.). S-a ajuns la solu\ia ini\ial` de
a se construi noul edificiu [n spatele Muzeului de Istorie (la intersec\ia str`zilor Carol I ]i Constantin Br@ncoveanu), pe teren
apar\in@nd Consiliului Jude\ean, dar care, dup` p`rerea unor r`u-
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voitori, ar fi constituit sit arheologic.
Prin scrisoarea nr. 1968, pe care am adresat-o, [n 21 decembrie 1999, Ministerului Culturii, Comisiei de Arhitectur` ]i Urbanism Bucure]ti, transmis` fiec`rui membru al acestei Comisii, conducerea Bibliotecii a f`cut cunoscut` odiseea
construc\iei viitorului edificiu propriu al Bibliotecii ]i solicita ]i
argumenta [ndrept`\irea noastr` de a primi avizul favorabil pentru construirea sediului propriu al bibliotecii, pe noul amplasament. Prin adresa nr. 3.842, din 22 decembrie 1999, a
Direc\iei Monumentelor Istorice (director, arh. Dan Nicolae),
a Ministerului Culturii (ministru, Ion Caramitru), Comisia
Na\ional` a Monumentelor Istorice, [ntrunit`, [n regim de urgen\`, [n ]edin\a Sec\iunii de Arhitectur` ]i Urbanism, ne-a eliberat Avizul nr. 862 Z, din 22 decembrie 1999, favorabil amplas`rii Bibliotecii Jude\ene pe terenul situat [n R@mnicu-V@lcea, str. Carol I, nr. 26, parcela cadastral` nr. 254.
A fost expediat`, de asemenea, o scrisoare adresat`, special, arhitec\ilor v@lceni, [n care se solicita ca ace]tia s`-]i dea acordul construirii Bibliotecii pe noul amplasament, ceea ce s-a
]i reu]it, [ntr-o ]edin\` ulterioar` a Consilului Local. A fost o
victorie a noastr`, ob\inut` greu, dup` multiple opozi\ii ]i refuzuri, [ntr-un moment [n care toat` lumea se preg`tea s`
[nt@mpine Na]terea Domnului (Cr`ciunul 1999) ]i Anul Nou
2000. Se considera c` locul zidirii Bibliotecii (al c@telea?) ar afecta cadrul (peisajul) arhitectural al zonei. E drept c` bucuria
ob\inerii avizului favorabil al Comisiei Na\ionale a Monumentelor Istorice a fost umbrit` de faptul c`, pentru a ne [ncadra [n
planul arhitectural al zonei, a trebuit s` renun\`m la un etaj ]i, [n
general, la [n`l\imea g@ndit` ini\ial. Ni s-a solicitat s` retrimitem
documenta\ia, ref`cut`, conform condi\iilor impuse [n aviz.
Documenta\ia a fost analizat` [n }edin\a Secretariatului
Tehnic al Comisiei Na\ionale a Monumentelor Istorice, din 19 ianuarie 2000, c@nd s-a eliberat Avizul favorabil nr. 23 M/19 ianuarie 2000. Cu o zi [nainte, prin adresa nr. 51 din 18 ianuarie 2000,
Ministerul Culturii, prin Direc\ia Monumentelor Istorice,
transmitea documenta\ia privind Obiectivul de Investi\ie
Biblioteca Jude\ean` “Antim Ivireanul” V@lcea, spre avizare, cu
noile plan]e cuprinz@nd fa\adele modificate ]i mic]orarea
[n`l\imii nivelurilor.
Dup` ob\inerea certificatului de urbanism, a avizelor ]i
documentelor solicitate pentru ob\inerea Autoriza\iei de construc\ie de la Prim`rie, s-a solicitat la Ministerul Lucr`rilor Publice
organizarea licita\iei. S-au primit din partea Ministerului Culturii, de
la Direc\ia Cultur` Scris` - Biblioteci, observa\ii favorabile la tema de
proiectare.
Licita\ia pentru execu\ia lucr`rii s-a organizat ]i desf`]urat la
17 aprilie 2000. Au participat: S.C. Trust 3 Construc\ii S.A., S.C.
Construc\ii 4 S.A. , S.C. Conexvil S.A., S.C. Construc\ii –
Montaj, }antier 1 S.R.L R@mnicu-V@lcea, c@]tig`tor fiind desemnat S.C. Conexvil S.A., devenit antreprenor general (director, ing.
Petre B`d@rcea), [n conformitate cu Hot`r@rea Comisiei de licita\ie,
nr. 712, din 19 mai 2000, pentru desemnarea c@]tig`torilor.
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{n data de 25 martie 2000, [n sf@r]it, evenimentul, mult
a]teptat ]i at@t de mult preg`tit, s-a produs: Consiliul Jude\ean
(pre]edinte, ing. Anton Mi\aru, [n prezent deputat, vicepre]edin\i: ing. Nicolae Jivan ]i ec. Petre St`v`roiu), [n ultima sa
]edin\` din legislatura 1996-2000), aprob` 3.000.000.000 lei
pentru investi\ia la obiectivul „Biblioteca Jude\ean` «Antim
Ivireanul» V@lcea” – primul sediu propriu ]i întâia ctitorie
cultural` a mileniului III. Suma ni s-a repartizat prin hot`r@rea
nr. 40, a Consiliului Jude\ean.
Noul Consiliu Jude\ean, ales [n 4 iunie ]i numit [n 14 iunie 2000 (pre]edinte, ec. Iulian Com`nescu, vicepre]edin\i, ec.
Dumitru Stancu ]i ec. Petre St`v`roiu), a [mbr`\i]at cu fermitate ideea zidirii, care, dup` cum vom vedea, a devenit „patim`”, ca la Me]terul Manole de la Arge], din Evul de Mijloc.
Prin Actul adi\ional nr. 3, din 6 iunie 2000, [ncheiat [ntre S.C. Proiect V@lcea S.A. ]i S.C. Proiect Arge] S.A. – Pite]ti, la Contractul de proiectare nr. 5393, din 21 iulie 1997,
privind lucrarea “Biblioteca Jude\ean` «Antim Ivireanul», intervin unele modific`ri. Lucr`rile de proiectare, angajate
prin contractul amintit, sunt predate, spre a fi executate, Societ`\ii Comerciale Proiect Arge] S.A. Pite]ti.
S.C. Proiect V@lcea S.A, [n calitatea sa de proiectant
general ini\ial al obiectivului de investi\ii, “Biblioteca
Jude\ean` «Antim Ivireanul» V@lcea” (c@]tig`tor prin licita\ie
public`), cedeaz` dreptul de proiectant general Societ`\ii
Comerciale Proiect Arge] S.A. care preia toate drepturile
]i obliga\iile proiectantului general, [n baza protocolului
[ncheiat la 6 septembrie 2000, la Consiliul Jude\ean V@lcea.
S`p`turile arheologice, [n vederea desc`rc`rii terenului de construc\ie de sarcin` arheologic`, au [nceput la 10
iulie 2000 ]i s-au terminat [n 29 septembrie acela]i an.
{ns` febra zidirii se aprinsese. A]a se explic` faptul c`, la
13 septembrie 2000, s-aa turnat prima ]arj` de beton pentru temelia viitorului edificiu.
{n 24 octombrie, acela]i an, Consiliul Jude\ean emite
Hot`r@rea nr. 78, de trecere din administrarea Muzeului
Jude\ean V@lcea, [n administrarea Bibliotecii Jude\ene
“Antim Ivireanul” V@lcea, a terenului [n suprafa\` de 1960
m.p., proprietatea public` a jude\ului V@lcea, [n vederea
construirii sediului Bibliotecii Jude\ene “Antim Ivireanul”
V@lcea. {n 4 iunie 2001, este ob\inut ]i certificatul de eliberare de sarcin` arheologic`, purt@nd num`rul 384, din partea Direc\iei Jude\ene pentru Cultur`, Culte ]i Patrimoniul
Cultural Na\ional V@lcea.
{n anul 2001, s-au alocat de c`tre ordonatorul principal
de credite – Consiliul Jude\ean V@lcea, pentru investi\ie, circa
9.3 miliarde lei, iar [n 2002, [n jur de 11. 8 miliarde lei.
Lucr`rile au fost, [ns`, mult` vreme obstruc\ionate de societatea comercial` Cezar SRL, care a refuzat s` elibereze terenul ocupat abuziv, ani de zile, cu magazinul REX., din cauza
c`ruia s-au cheltuit, suplimentar, sute de milioane, dac` nu mi-

liarde de lei, ]i s-au [nt@rziat lucr`rile la funda\ie.
Abia [n 15 februarie 2001, executivul judec`toresc al
Judec`toriei R@mnicu-V@lcea, [n baza adresei nr. 13/2001
a Judec`toriei, face executarea silit`, evacuarea ]i demolarea construc\iei magazinului REX.
{n anul 2003, ni s-a repartizat, de la bugetul local, suma
de 16.235.600.000 lei.
Conducerea Consiliului Jude\ean (prin domnul pre]edinte Iulian Com`nescu), consider@nd c`, [n ritmul acesta,
cu aloca\ii bugetare de 10 miliarde lei (care nu acopereau nici
m`car cre]terile de pre\uri cauzate de infla\ie), [n medie, pe an,
lucrarea treneaz` ]i c` edificiul nu va fi finalizat nici [n zece
ani, a decis s` apeleze la credite bancare. A]a s-au contractat 80 de miliarde lei de la B.C.R., suma fiind destinat` Bibliotecii Jude\ene (60 de miliarde lei), construirii Teatrului
“Anton Pann” (12 miliarde lei) ]i extinderii ]i moderniz`rii
Consiliului Jude\ean (8 miliarde lei). Astfel, [n 2003, s-au
realizat lucr`ri [n valoare de 56.235.000.000 lei, din care, 40
de miliarde lei din credite bancare ]i 16.235.600.000 lei (diferen\a de 2.935.600.000 lei ni s-au alocat c`tre sf@r]itul anului, la rectificarea bugetului), din credite bugetare. La 31
decembrie 2003, valoarea investi\iei era de 119.691.120.000
lei, [n conformitate cu devizul general.
{n 2004, Consiliul Jude\ean V@lcea, printr-un efort
remarcabil, decis s` finalizeze investi\ia [n legislatura curent`,
a f`cut o nou` jertf`: pe l@ng` cele 20 de miliarde lei (r`mase necheltuite din creditul bancar), a alocat [nc` 8 miliarde lei din credite bancare (cele repartizate, ini\ial, pentru
extinderea ]i modernizarea Consiliului Jude\ean). Meritul apar\ine tot pre]edintelui, domnului Iulian Com`nescu! {n
plus, a apelat ]i a ob\inut, tot pentru acest obiectiv, 10
miliarde lei din rezerva bugetar` a Guvernului Rom@niei
(un sprijin [n acest sens l-au dat ]i domnul Acsinte Gaspar,
ministrul delegat pentru rela\ia cu Parlamentul, ]i domnul
prefect, Aurel Vl`doiu, care, al`turi de Consiliul Jude\ean, a
semnat Proiectul de Hot`r@re de Guvern, [n vederea ob\inerii
banilor).
P@n` [n prezent, s-au cheltuit, [n 2004, 41.602.325.000
lei, c`rora este posibil s` li se adauge, dac` nota de fundamentare va fi aprobat`, suma de 1.102.263.680 lei, care s` fie repartizat` capitolului cheltuieli materiale. Valoarea actualizat` a devizului general, [ntocmit la 31 decembrie 2003, a
ajuns, la 30 aprilie 2004, la 124.155.152.000 lei, sum` insuficient` pentru dot`rile cu echipamente, aparatur` electronic` ]i
tehnic` de calcul.
Dar Dumnezeu nu ne-a l`sat niciodat`!
Pentru achitarea integral` a costului mobilierului, am solicitat Consililului Jude\ean suplimentarea fondurilor la capitolul „Cheltuieli materiale” cu 1.100.000.000 lei
C@nd visul a devenit realitate, nu putem s` nu recunoa]tem, fiecare dintre noi, partea, mai mare sau mai mic`,
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de contribu\ie pe care, [n afara Consiliului Jude\ean V@lcea,
finan\atorul (prin pre]edintele s`u Iulian Com`nescu ]i ceilal\i
consilieri) am avut-o, [mpreun` cu speciali]ti v@lceni, adu]i de
mai multe ori la fa\a locului. Trebuie s` mul\umim ]i s` fim
recunosc`tori Direc\iei Economice a Consiliului Jude\ean,
director executiv, domnul Mircea Predescu, doamnei
ec. Vasilica Mazilu, ]ef serviciu, ]i doamnei
Valeria Deaconescu, economist, domnilor
Florea Mierlu], director executiv al
Direc\iei Tehnice a Consiliului Jude\ean V@lcea ]i Nicolae P`u]escu,
]ef serviciu, ]i doamnei ing.
Cornelia Banu de la aceea]i
direc\ie. Recuno]tin\` dator`m
constructorului, S.C.Conexvil
S.A, director, ing. Petre
B`d@rcea ]i colaboratorilor s`i:
ing. Gheorghe Georgescu, ]ef
]antier, inginer-]ef Valentin Boita, apoi inginerilor: Marius Ciuc`, Mihai N`ulea, ]efi de punct
de lucru; inginerii: Constantin Bododea, Viorel Dumitrache ]i Eugenia T`nasie, inspectori (dirigin\i) de ]antier; domnului director general al I.M.S.A.T.,
ing. Dan Dragomir, ]i colaboratorilor s`i: inginerii
Eugen Popescu, Silvia ]i Viorel G`inu]`, Adrian Harapu,
]i, nu [n ultimul r@nd, realizatorului vitraliului unicat, artistul
plastic Gheorghe Dican. De asemenea, se cuvine s` amintim
pe primul proiectant general, S.C. Proiect V@lcea (director ing.
Magda Popescu) ]i proiectantul care a adaptat vechiul proiect
pe amplasamentul actual: S.C Proiect Arge] S.A., director general ing. Eugeniu Dumitrache, arhitec\i: Maria ]i Alexandru
Mul\escu, inginerii: Alexandrina R`u\`, Elena Niculea ]i
Elena Teodorescu.
Pentru personalizarea edificiului s-au emis numeroase
dispozi\ii de ]antier cu multiple modific`ri ameliorative, [n
care rolul ]i meritul principal l-au avut constructorul, S.C.
Conexvil S.A., ]i beneficiarul – Biblioteca Jude\ean`, prin
buna colaborare ]i conlucrare a acestora. Amintim c@teva din
aceste modific`ri de proiect: executarea cupolei din structur`
metalic` ([n proiect, era prev`zut` din beton, fiind masiv`,
iar grinzile ]i st@lpii obturau imaginea de ansamblu a p`r\ii
vitrate din cupol`). Vitraliul, care, [n proiectul ini\ial, era ca o
suprafa\` de separare [ntre etajele II ]i III, a fost montat [n
geamul termopan de la cupol`. Aceast` schimbare a condus
la posibilitatea de a se crea, ]i la etajul III, spa\iu de
circula\ie [n jurul golului de scar`; execu\ia vitraliului (foto) [n cupol` (realizator SC Neoart SRL, director Gheorghe
Dican, artist plastic) este o noutate; el reprezint`, ca m`rime,
o premier` na\ional`, iar lucrarea candideaz` la „Cartea
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Recordurilor”, prin dimensiune (suprafa\a de 148 m.p.) ]i
format. Printre amelior`rile de proiect mai enumer`m: amenajarea, la etajul III, a unui hol central, [ntocmai ca la etajul I ]i II, executarea balustradei din inox la holul central
]i scara monumental`; [nlocuirea pardoselii din mozaic
cu pardoseli din gresie; executarea termosistemului la fa\ad`, pentru [mbun`t`\irea confortului termic; placaje din marmur` alb` la
fa\ad` [n sistem ventilat;
[mp`r\irea ]i delimitarea depozitelor de carte, introducerea sistemului de climatizare,
]i ventila\ie [mbun`t`\irea fluxului de
circula\ie a c`r\ii,
accesul la raft, un
sistem informa\ional
bine pus la punct, [nfiin\area unui Centru de
Informare Comunitar`,
a unui atelier de recondi\ionare, restaurare ]i [ngrijire a
c`r\ii, introducerea unui sistem
de comunicare modern, un control exigent asupra securit`\ii c`r\ii, controlul circula\iei utilizatorilor ]i multe altele.
Foarte importante pentru impulsionarea ritmului de lucru,
pentru mersul ]i calitatea lucr`rilor ]i pentru oglinda realiz`rilor
fiec`rei s`pt`m@ni de munc`, au fost ]edin\ele s`pt`m@nale de
comandament, 43 la num`r, inaugurate cu data de 13 iunie 2003.
La aceste comandamente, \inute mai [nt@i vinerea (ora 9.00), apoi,
lunea, (la ora 14.00), a fost prezent mai totdeauna sau a fost
informat cu stadiul lucr`rilor ]i necesit`\ile financiare ]i materiale,
precum ]i cu alte probleme ale ]antierului, pre]edintele Consiliului
Jude\ean V@lcea, domnul Iulian Com`nescu, [n calitate de
ordonator principal de credite, dar ]i de om al cet`\ii, care s-a
angajat, cu tot sufletul ]i voin\a, s` duc` p@n` la cap`t aceast`
lucrare a viitorului. Fiecare ]edin\` operativ` era barometrul prin
care se m`sura stadiul lucr`rilor ]i se preg`tea “frontul” de lucru
pentru s`pt`m@na viitoare. Registrul [n care s-au consemnat
evenimentele cele mai importante ]i problemele cele mai disputate
poate fi o adev`rat` cronic` de ]antier ( \inut` regulat de Marin
Bulugea, ]ef serviciu ,,Rela\ii cu publicul’’ la Bibliotec`).
La cas` nou`, noi, speciali]tii ]i personalul auxiliar, trebuie s` lucr`m profesionist, devota\i activit`\ii desf`]urate ]i
institu\iei, pe m`sura condi\iilor create ]i exigen\elor standardelor normelor biblioteconomiei universale.

Dumnezeu s` ne ajute!

Prof. Dumitru Laz`r
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V=lcea de alt\dat\ `n colec]ii cartofile
Lans`m în acest num`r al „Casei C`r\ii” invita\ia la o c`l`torie în timp. {n prima incursiune a „drume\iei”
noastre cartofile, ne oprim la Râmnicu-Vâlcea ]i Ocnele-Mari.

Râmnicul, acum... 104 ani

Am ales ca punct de plecare pentru „excursia” noastr` o litografie color, circulat` la 10 august 1900. Litografia a fost tip`rit` pentru Editura Libr`ria O. Thuringer R. Vâlcea, prin urmare,
apar\ine perioadei clasice a cartofiliei: fa\a recto, pe lâng` ilustra-

\ie, are un spa\iu destinat textului coresponden\ei; fa\a verso este
rezervat` în întregime adresei destinatarului (liniatura este de la
un cap`t la altul). Compozi\ia ilustra\iei este, de fapt, un „mozaic”
de imagini din Râmnicul începutului de secol XX, grafica degajând acel inconfudabil „parfum de epoc`” atât de apreciat ast`zi
în lumea cartofililor. Graficianul a plasat central Bulevardul Tudor Vladimirescu, privit dinspre Capela spre Olt, iar de-o parte ]i
de cealalt`, dou` alei, bufetul ]i fântâna din „Gr`dina Z`voiu”.
Orice privitor al litografiei, cu siguran\`, va admira
m`iestria îmbin`rii celor cinci imagini. Cartea po]tal` mai
are tip`rit pe fa\` celebrul în epoc` „Salut`ri din R. Vâlcea”,
num`rul de cod al ilustratei (2013) ]i numele editorului.
În ceea ce prive]te coresponden\a, „amica Aurica”,
aflat`, probabil, la odihn` în B`ile Govora, cum era la mod`
în acele vremuri, trimitea depe]` prietenei sale, domni]oara
Marie G. Celik, din Rosenau, Transilvania (ast`zi, Râ]nov,
ora] din jude\ul Bra]ov). Pe lâng` obi]nuitele complimente
(ce mai faci?/ relat`ri meteo etc.), coresponden\a ne relev`
un fapt remarcabil pentru orice cartofil: „amica Aurica” îi
relateaz` prietenei sale c` avea nici mai mult nici mai pu\in
de „...100 de c`r\i po]tale scrise f. frumos.” Prin urmare, avem
de-a face cu o veritabil` colec\ionar` de c`r\i po]tale ilustrate!
}tampila po]tei este dublu degetar goarn` po]tal` ]i are
certe calit`\i estetice. Piesa este francat` cu dou` timbre din seria
spic de grâu, 5 bani, verde, cu efigia regelui Carol I..

Cu carul la... sare
Pentru urm`torul reper cartofil, ne vom opri într-un ora]
a c`rui existen\`, de-a lungul timpurilor, a fost strâns legat`
de fabuloasele z`c`mintele de sare din zon`. A]adar,
poposim la Ocnele-Mari. Cartea po]tal` ilustrat` color
„Ocnele Mari. Salinele”, cod 3785, apar\ine perioadei
post-clasice (ilustra\ia ocup` toat` fa\a recto, verso este
divizat în dou` p`r\i aproximativ egale pentru coresponden\` ]i adresa destinatarului). Ilustrata a fost tip`rit`
pentru aceea]i Editur` Grigore Petrescu, R. V`lcea. La
2 iulie 1916, V. R`dulescu îi transmite „Salut`ri din
Ocni\a” domni]oarei Iulica Georgescu din comuna
Pietro]ani, jude\ul Vla]ca (localitate riveran` Dun`rii,
actualmente în jude\ul Teleorman, la grani\a cu Giurgiu).
La o prim` evaluare, am fi tenta\i s` catalog`m
cartea po]tal` drept o ilustrat` cu iz idilic: ]apte-opt care
Mari. Animalele
sunt trase la poarta Salinei din Ocnele-M
de povar` sunt dejugate iar st`pânii a]teapt` s` încarce
pre\ioasa marf` cu care vor colinda Oltenia în lung ]i-n
lat, strigând: „Hai la sare! Avem sare!”. Cartea po]tal`,
îns`, excelent conservat`, prezint` interes atât pentru istoria
economic` (atest` existen\a Salinei ]i a comer\ului cu sare),
cât ]i pentru filateli]ti, fiind francat` cu dou` timbre seria
gravate, 5 bani, verde, cu efigia regelui Ferdinand. De
remarcat este faptul c` unul dintre timbre are imprimat
supratiparul „Timbru de ajutor”, emisiunea circulând în
timpul primului r`zboi mondial (1916).

Ilustrata face parte din categoria celor rare, având ]tampil` de tren ]i fiind plecat` din gara Ocni\a.
Iulian N. POPESCU
P.S. Mul\umiri din acest col\ de pagin` prietenului
Adrian Miu\u, din Râmnicu-V
Vâlcea, pentru sprijinul generos
acordat în documentarea de ordin po]tal ]i filatelic.

