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O clepsidr` preafrumoas`*
Sfetnicii, cu manuscrise,
Luminate c`r\i de vise,
Intr`-n
n |ara Rom@neasc`
}i-n
n Cazania Cereasc`
S` ne fac` drepte stihuri,
Catehisme, Octoihuri,
S` mai odihnim din oase
Sub Ceaslovul ce r`mase...
Cu Bucoavne din Psaltire
S` te miri, s` se mai mire
}i irozii ]i rapsozii,
Ochii min\ilor din plozii
Care ad`stau odat`

L@ng` barba cea brumat`
(Ei av@nd [n Lexicoane
Lemn de nuc pictat: icoane)
C@rmuirea? Din Psaltire –
La Vl`dic` ]i la mire!
Fiindc` ei horeau odat`
Peste talpa \`rii toat`...
Peste dealuri trece slova
P@n` dincolo-n
n Moldova,
Tip`rit`-n
n foi de nuc
}i pe arip` de cuc
Biblii [n Biblioteci
R`m@n@nd – s` po\i s` treci –

Ca pe-o
o punte peste ape
Cu coperte – piei de capre.
De din lacrimi de p`rin\i,
Din Priceasne pentru Sfin\i
S-a
a [nf`ptuit o Cas` O clepsidr` preafrumoas`,
Temelie – nepereche –
Cu zapis – cerneal` veche,
Curcubeul c`tre Cer
E cupola [n Ether.
Filigranul cel mai fin
Fie-lle [n Veac! Amin!
Felix SIMA

*Poezie [nchinat` Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea,
cu ocazia inaugur`rii noului s`u sediu (foto), [n 21 iunie 2004
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S` fim m@ndri!

R@mnicu-V@lcea, „capital` a tipografilor”, cum foarte des se pomene]te aceast` sintagm` a
marelui om de ]tiin\` care a fost Nicolae Iorga, deseori prezent la R@mnic ]i impresionat de cur`\enia
ora]ului de sub Capela, are toate ]ansele, a demonstrat-o prin num`rul mare de edituri existente, s`
devin` ]i o mic` ]i reprezentativ` Capital` a editurilor, dac` nu cumva chiar este, iar prin Templul
C`r\ii, noua Bibliotec` Jude\ean` „Antim Ivireanul”, poate s` fie – de ce nu s-ar [nt@mpla c@t mai
cur@nd? – un centru de focalizare a unor [nsemnate activit`\i de promovare a c`r\ii, a scriitorilor, a
editorilor. Cine poate face acest gest de recuperare a unui teren pierdut [n timp, din cauza lipsei de
spa\iu pentru carte? Noi, cititorii – utilizatorii bibliotecii –, puterea local`, educatorul, dasc`lul,
preotul, omul de cultur`.
Sunt un om al cifrelor reci, am mai spus-o ]i repet, dar eu cred c` a]a cum ne ducem la
biseric`, atunci c@nd suntem [ntr-un impas, adic` ne e greu, ]i ne rug`m pentru s`n`tate ]i
pentru [nfr@ngerea r`ului din noi, a]a cum ne rug`m ]i c@nd ne este bine ]i-i mul\umim
Domnului pentru tot ce ne-a dat, tot astfel ar trebui s` proced`m ]i [n cazul Bibliotecii, al
c`r\ii.
Biblioteca, Sanctuarul c`r\ii, este locul [n care venim, trebuie s-o facem, ]i c@nd ne este
bine ]i c@nd ne este r`u. Cartea ne sfin\e]te, cartea ne cur`\` sufletul de rugina zilelor mai
luminoase sau mai pu\in luminoase.
R@mnicul are acum, din acest an, din 21 iunie 2004, o Bibliotec` precum o bijuterie, un
loca] cu care fiecare ne putem m@ndri, o cas` a c`r\ii [n care putem respira ]i, mai ales,
inspira, tot ceea ce [nseamn` spirit, cultur`, tot ceea ce ne poate determina s` fim altfel dec@t
ieri, mai buni, mai lumina\i, mai aten\i, mai cura\i [n g@ndire ]i [n fapte, mai apropia\i de semenii no]tri, de copii, de p`rin\i, de prieteni. Lipsurile vin, de cele mai multe ori, ]i din s`r`cia min\ii. Biblioteca este spitalul spiritului, iar cartea, fiin\a din interiorul ei, este d`t`toarea de s`n`tate, de [ncredere, de siguran\`, de valoare.
Avem ]i ave\i, dragi v@lceni ]i r@mniceni, o bibliotec` pe m`sura faimei [nainta]ilor
no]tri, care au pl`m`dit carte la Govora, la Bistri\a, la Hurezi, la Cozia, la R@mnic, avem un
templu [n care ne putem odihni privirea ]i ne putem [nchina cuv@ntului scris. Este de
nepre\uit un asemenea dar f`cut V@lcii. Dar...
M-am oprit la cuv@ntul „dar”, pentru c`, precum spunea ]i En`chi\` V`c`rescu, atunci
c@nd se referea la teatru, am primit aceast` Bibliotec` ]i trebuie s-o p`zim, s-o [nzestr`m
„ca pe un l`ca] de muze”. Cartea este tot mai scump`, ]tim asta, dar Consiliul Jude\ean V@lcea n-a pus stavil` niciodat` procur`rii unui fond din cea mai valoroas` produc\ie editorial`.
N-a pus ]i nu va pune! Ne str`duim s` d`m fonduri pentru procurarea de aparatur` electronic`, s` cre`m condi\ii din cele mai bune pentru studiu, pentru desf`]urarea activit`\ii
[ncep@nd chiar de la depozitele de carte, am aprobat bani pentru un mobilier pe m`sura bibliotecii viitorului. De ce am spus, totu]i, dar...? Fondurile Consiliului Jude\ean V@lcea nu
vor fi suficiente pentru at@ta c@t [i trebuie unei biblioteci moderne, a viitorului. Totu]i, vom
[ncerca s` \inem pasul cu rapidele transform`ri ce le ofer` fiecare zi ]i [n domniul acesta.
Biblioteca este, [n primul r@nd, a comunit`\ii, a noastr`, a r@mnicenilor ]i v@lcenilor. Ea
cre]te ]i-]i spore]te fondul ]i [nzestrarea ]i prin actele de mare valoare pe care le fac
oamenii ce doneaz` carte, prin sponsoriz`ri, prin activitatea Funda\iei „Ctitorii Noului Local
al Bibliotecii Jude\ene”, prin contribu\ia societ`\ilor ]i oamenilor ce dispun de bani ]i de iubirea de carte. Accentuez ]i spun c` trebuie s` iubim cartea ca pe propria noastr` fiin\`, pentru c` ea ne-a dat, dac` am ]tiut s-o respect`m, tot ce avem: omenie, calit`\i, profesionalism,
onoare, valoare. Haide\i, cu to\ii, s` facem din Biblioteca Jude\ean` ]i a] spune eu, ]i a municipiului, pentru c` majoritatea, marea majoritate a cititorilor este din municipiul R@mnicuV@lcea, prima institu\ie de cultur` pentru care trebuie s` g@ndim pozitiv [n fiecare zi!
(continuare [n pagina 51)
Ec. Dumitru Bu]e,
pre]edintele Consiliului Jude\ean V@lcea
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{n Cas` nou`
Luni, 27 septembrie 2004, de Ziua
Sf@ntului Ierarh Martir Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual, mai [nt@i, al
Bibliotecii Jude\ene (din 1991) ]i, apoi, al [ntregului municipiu R@mnicuV@lcea (din 1999) –, s-aa deschis pentru
cititori noua Cas` a C`r\ii, eveniment
[nchinat nu doar Sf@ntului patronimic,
ci ]i „Zilelor Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea ]i ale Funda\iei
Culturale «Sf@ntul Antim Ivireanul»”
(edi\ia a XII-a), [n contextul s`rb`toresc al celei de-a ]asea pr`znuiri a
Sf@ntului Ierarh Martir Antim Ivireanul,
ca ocrotitor spiritual al R@mnicului.
Mutarea propriu-zis` ]i aranjarea [n
rafturi a celor 300.000 de unit`\i de
bibliotec` de\inute de sec\iile: „{mprumut la domiciliu pentru adul\i”,
„{mprumut pentru copii”, „Sala de lectur`”, „Periodice ]i legisla\ie”, „Carte
[n limbi str`ine”, „Audiovizuale”,
„Fond tradi\ional ]i documentar” (filialele, cu cele peste 100.000 de unit`\i de bibliotec`, au r`mas s` func\ioneze, [n continuare, [n vechile spa\ii, [n
cartierele Ostroveni, Traian ]i Goranu) s-a efectuat [ntr-un timp record:
[ntre 20 august – 24 septembrie 2004.
Au fost mobilizate toate for\ele
bibliotecii, to\i colegii mei, care, [n mare majoritate, s-au comportat exemplar.
{n ciuda unor atitudini centrifuge, [n
momente de excep\ie, am dovedit c`
suntem o familie care to\i ac\ioneaz`, la
nevoie, ca unul. Am f`cut posibil imposibilul: s` transferi circa 300.000 de c`r\i
]i alte unit`\i de bibliotec` [ntr-o lun` este ceva!
Le mul\umesc tuturor!
Evident, nu singuri am reu]it aceast`
performan\`. Au participat sute ]i sute
de persoane ]i zeci de mijloace de
transport, f`r` s` pl`tim vreun leu din
banii Consiliului Jude\ean V@lcea.
(continuare [n pagina 52)
Prof. Dumitru Laz`r,
Directorul Bibliotecii Jude\ene
„Antim Ivireanul” V@lcea
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„Cinci c`r\i, cinci [ndreptare, at@t de necesare [n acest timp r`v`]it”
• interviu cu scriitorul Ioan Barbu, director-editor al „Curierului de V@lcea”
Domnule Barbu, sunte\i o persoan` foarte
cunoscut`, a]a c` vom [ncepe direct interviul
nostru. De ce spunea\i – cu ocazia Medalionului
ce v-a fost dedicat, de Zilele Bibliotecii Jude\ene
„Antim Ivireanul” V@lcea (27 septembrie a.c.) – c`
a\i [ncheiat ciclul celor cinci c`r\i din seria „Lumin` Nou`”?
Fiecare proiect are ]i un sf@r]it. Acum zece ani,
mi-am propus s` alerg pe meridianele lumii [n
c`utarea semnului Crucii din Carpa\ii natali. Am
c`utat acest semn [n Austria, Germania, Fran\a,
Ungaria, Italia, Canada ]i Statele Unite ale Americii, unde s-au risipit rom@nii, dar vie\uiesc aduna\i [n jurul unui prag de altar ortodox. Am poposit
[n zeci de locuri; m-am [nchinat la sute de biserici rom@ne]ti;
am stat de vorb` cu sute ]i mii de preo\i ]i credincio]i rom@ni.
}i, de fiecare dat`, m-am [ntors acas`, la V@lcea, m-am aplecat
pe albul arz`tor al h@rtiei de scris. }i, de fiecare dat`, am pus
punct ]i virgul`; trebuia, cum [mi planificasem cu un deceniu
[n urm`, s` pun o dat` ]i punct final. Am scris cinci c`r\i,
grupate [n ciclul „Lumin` Nou`”: Soarele Ortodoxiei, Vatra
Rom@neasc` sub trei episcopi, Fran\a Ortodox`, O floare cu
21 de petale ]i Sub cerul Italiei. Cred c` am f`cut un lucru bun;
spun aceasta ]i ca urmare a faptului c` toate c`r\ile mele au fost
bine primite pretutindeni unde au fost lansate, [n Europa sau pe
continentul nord-american. Un prieten scriitor, Ion Andrei\`,
destul de zg@rcit [n laude, scria la un moment dat: „Cinci c`r\i,
cinci [ndreptare – at@t de necesare [n acest timp r`v`]it (...);
c`r\i [nchinate nobilului \el al concordiei: Biserica UNA ]i [ntre
oameni binevoire (...). Cinci [ndreptare – oneste, obiective,
competente – [n slujba Bisericii nostre ortodoxe din lumea
larg`, a slujitorilor ei ]i a semenilor tr`itori prin acele str`in`t`\i, c`r\i ajut@nd totodat` Biserica-Mam`, de acas`...”
Este, undeva, un semn de mul\umire c` mi-am [ndeplinit un
g@nd, turnat [ntr-un proiect. Am ]i alte proiecte interesante, pe
care n-a] vrea s` le abandonez.
Cred foarte tare c` demersul dumneavoastr` nu a fost
zadarnic. }tim mai multe despre diaspora rom@neasc`, despre Biserica ortodox` din afara grani\elor. Totu]i, Muntele
Athos a r`mas neacoperit, ca s` zic a]a. La manifestarea de
care pomeneam, prietenul dumneavoastr` Constantin Z`rnescu v-a provocat ]i v-a rugat s` mai scrie\i dou` c`r\i, [n
ciclul amintit, ca s` se [mplineasc` cifra 7. Nu v` tenteaz`
ideea?
M` tenteaz` ideea, pentru c` n-am spus niciodat` c` hot`r@rea pe care am luat-o este b`tut` [n cuie. {mi trebuie, [ns`, r`gaz
pentru a termina o carte [nceput` de c@\iva ani ]i care a r`mas

la mijlocul... drumului. Este vorba de volumul Scrisori la post-rrestant, pe care [l
preg`tesc acum, [n vederea proiectatei c`l`torii [n |ara Frunzei de Ar\ar, din prim`vara lui 2005, ca invitat al Asocia\iei Scriitorilor Rom@ni din Canada. Mai am pe
masa de lucru o alt` carte, la care \in foarte
mult ]i pe care vreau s-o lansez anul viitor,
spre var`. Este un proiect mai vechi, ne[mplinit. Titlul provizoriu al acestie c`r\i
este Prietenii mei, scriitorii.
Amicul meu, Titel Z`rnescu, mi-a propus s` scriu despre ortodoxia rom@neasc`
de la Muntele Athos. Nu intr` [n priorit`\ile tematicii acelui ciclu de care am pomenit: restabilirea
armoniei fr`\e]ti, [ntru lucrarea Cuv@ntului Dumnezeiesc, [n
r@ndul rom@nilor risipi\i prin \`rile lumii. S-au scris multe c`r\i
despre Athos. Una, chiar [n anii trecu\i, care mi-a fost d`ruit` ]i
care este scris` cu migal` ]i talent; ea apar\ine unui v@lcean,
preot prof. dr. Ioan Dur`. Mai degrab`, am de g@nd s` continuu
cu ortodoxia rom@neasc` [n Spania, dar ]i [n [ndep`rtata Australie.
C@nd?
{nc` nu m-am decis. Am proiectat, [ns`, o caset`, [ntr-o edi\ie
de lux, cu cele cinci c`r\i deja ap`rute; o edi\ie rev`zut` ]i
ad`ugit`. Aceast` hot`r@re a venit [n urma unor numeroase
cerin\e din partea cititorilor. „Sub cerul Italiei” va ap`rea, [ntr-un
timp destul de scurt, ]i [n limba lui Giacomo Leopardi.
Revenind la volumele din ciclul „Lumin` Nou`”, care
din cele cinci v` este mai apropiat`?
Tot ce-am scris p@n` acum [mi este apropiat. Dar, [ntotdeauna, parc` [\i este mai drag` ultima carte. Sub cerul Italiei este
un volum mai aproape de suflet; poate ]i pentru faptul c` am
„pip`it” cu ochii, mintea ]i inima monumente care mi-au evocat amintiri str`bune, „provocatoare de adev`rat extaz, misticoistoric”, cum bine observ` prefa\atorul c`r\ii, distinsul prof. dr.
George L`z`rescu.
Succesele din ultimii ani v-au fost umbrite de anumite...
invidii sau r`ut`\i?
Nu pe fa\`. De altfel, sunt omul c`ruia nu-i plac g@lcevile fraternitare. Chiar dac` observ, uneori, r`ut`\ile unora din juru-mi,
nu le dau aten\ie. Sunt adeptul [n\eleptei vorbe din popor: „C@inii latr`, ursul merge...”. Este obositor ]i m` doare sufletul c@nd
observ ipocrizia, f`\`rnicia sau valurile de intrigi ale mercenarilor lui Belzebut, care fierb de invidie. }i de ce? Nu este loc
sub soare pentru to\i?! Numai c`, se ]tie, invidiosul nu iart` niciodat` meritul.
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M` mai doare sufletul c@nd v`d c`
apar, [n ora]ul [n care a scris ]i a tip`rit
Anton Pann, produc\ii submediocre. O
[ntrebare de bun sim\ le adresez, pe
aceast` cale, editorilor: Dar de ce
arunca\i, domnilor, gologanii pe fereastr`? Chestia asta, cu c`r\ile proaste, m`
tot zg@nd`re]te...

Lansarea volumului „Sub cerul Italiei”,
cu prilejul „Zilelor Bibliotecii Jude\ene
«Antim Ivireanul» V@lcea” - 2004.
De la st@nga la dreapta:
Jean Yves Conrad (Fran\a), Ioan Barbu,
P.S. Gherasim Cristea ]i Doru Mo\oc.
Eu cred, domnule Barbu, c` pentru unele edituri a scoate o carte este,
mai [nt@i de toate, o afacere. Pe de alt`
parte, pu\ini editori sunt ]i scriitori
sau oameni de cultur`, care ]tiu s` fie
un adev`rat filtru [ntre ceea ce se
scrie ]i ceea ce se tip`re]te.
{n finalul dialogului nostru, v`
rog, un g@nd de suflet pentru cititorii
revistei noastre!
Puntea de aur care se arcuie]te, [n
timp, [ntre c`r\ile noastre ]i cititori une]te ]i nume]te Credin\a ]i Iubirea. Credin\a deplin` c` aceast` punte, durat` [n
ani ]i ani, nimic nu o tulbur`. Iubirea care este un tiran ce nu cru\` pe nici un
cititor de carte bun` ]i de bun` credin\`.
Tuturor, le urez s` aib` parte de o
via\` mai bun` ]i de c`r\i nobile. C`ci o
carte nobil`, care [\i merge la suflet, este
ca un copac frumos; ea ne ocrote]te ]i
auzim, [mprejur, ploaia care nu ne ud`.
Iar \ie, drag` Dana, [\i doresc, ca ]i p@n`
acum, s` fii cump`tat` [n tot ceea ce
faci; fiindc` – via\a a demonstrat-o –
cump`tarea nu se mo]tene]te, ci se
cucere]te. Ca ]i seriozitatea!
A consemnat

Dana R~DULESCU
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In memoriam Eliodor Constantinescu
La anul, se vor [mplini 70 de ani de la
trecerea [n nefiin\` a omului de cultur`
v@lcean, Eliodor Constantinescu. Vom readuce [n memoria cititorilor c@teva date
despre acest erudit profesor. S-a n`scut [n
anul 1878, [ntr-o familie de intelectuali,
Barbu ]i Luxa Constantinescu. Cursurile
primare le urmeaz` [n ora]ul natal (18941891), iar din 1891 p@n` [n 1897, va studia
la Liceul „Carol I” din Craiova, pe care-l
absolve]te ca ]ef de promo\ie. Se [nscrie la
Universitatea din Bucure]ti - Facultatea de
Litere (1897), pe care o termin` [n 1902.
{n perioada 1902-1904, este numit
profesor provizoriu la R@mnicu-V@lcea. {n
1904, [ntemeiaz` Societatea de Lectur`
„Vasile Alecsandri”, a elevilor de la Liceul
„Alexandru Lahovari” din R@mnic. {ntre
1904 ]i 1907, va pleca la Sorbona ]i Colle-

1918, revine la catedr` p@n` [n 1927, c@nd
este numit inspector general pentru [nv`\`m@ntul secundar. Sus\ine teza de doctorat Prologus la comediile lui Plautus, la
Universitatea din Ia]i (1929). {n anul
1930, [i apare volumul „Tertuliani Apologeticum”, tip`rit de c`tre Episcopia
R@mnicului. {n urm`torii ani, [i apar cele
patru volume intitulate Comediile lui T.
Maccus Plautus (vol. I, 308 p., 1931; vol.
II, 312 p., 1933; vol. III, 312 p., 1933; vol.
IV, 300 p., 1934), la Editura P. Anastasiu ]i
Gr. Petrescu din R@mnicu-V@lcea.
{n anul 1935, la numai 57 de ani, [n urma unei boli incurabile, se stinge din via\`,
fiind [nmorm@ntat la R@mnicu-V@lcea, la
cimitirul Sf. Ion.
{n scrisoarea (vezi mai jos, [n facsimil), P.S. Ghenadie, episcopul R@mnicu-

ge de France, pentru a studia. {n 1908 [nfiin\eaz` Ateneul de Conferin\e ]i Produc\iuni Artistice din ora]ul R@mnicu-V@lcea,
iar [n 1909, este numit profesor definitiv la
R@mnicu-V@lcea. {n anul 1910, [i apare lucrarea „De L’esprit de l’enseignement secondaire en Romanie” (Paris, A. Picard, 1910).
Pentru meritele deosebite, pentru competen\a de care a dat dovad`, Ministrul
{nv`\`m@ntului ]i Instruc\iunii Publice [l
nume]te inspector pentru [nv`\`m@ntul secundar (1914-1918). {n 1915, [i apare studiul }coala medie rom@neasc` dup` trei
ani de func\ionare, [n 112 pagini. Din anul

lui, fost elev al Seminarului R@mnicuV@lcea, sunt reflectate sentimentele de
stim` ]i respect pe care elevii le-au nutrit
pentru dasc`lii lor, c@nd, „[n pleiada de
profesori foarte buni ai Seminarului, se
remarca, [n chip deosebit, dl. prof. El.
Constantinescu”.

Flori GHI|~
Bibligrafie:
V@lcea, oameni
Petria, Petre - „V
de ]tiin\`, cultur` ]i art`. Dic\ionar”,
vol. I, R@mnicu-V@lcea, Editura
Conphys, 1996, p.p. 98-99.
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Vulturii nu prind mu]te
Via\a este o frumuse\e pavoazat` cu spini. Cine nu [nva\` s`-i [nl`ture are parte de suferin\a [n\ep`turilor lor, [ntruc@t adaptarea nu [nseamn` suportarea situa\iei, ci
STR~DUIN|A pentru ie]irea de sub ap`sarea nepl`cerilor
(morale sau fizice). Lucrul acesta [l ]tiau str`bunii no]tri
romani. De aceea, adulau gloria. La r@ndul s`u, cre]tinismul
ne [nva\` s` fim buni ]i iert`tori cu ceilal\i, dar nu cu propriile gre]eli. Altfel, ne-ar mai cere izb`virea? Rostul ei este [ndreptarea ]i continuarea vie\ii pe calea cea bun` ]i nu
repetarea faptelor eronate. Dac` la romani gloria era considerat` mai valoroas` ca averea, [mplinirea cre]tin` constituie cuprinderea [ntregii fiin\e umane de harul [nv`\`turii divine, \int` atins` numai de cei [nzestra\i cu for\a ]i capacitatea
deta]`rii de elementul tr`irii lume]ti. Fericirea suprem`,
reprezent@nd nivelul situat [n preajma Divinului, nu este accesibil` oricui. Prin urmare, intervine stratificarea, care determin` ierarhizarea fericirii dup` meritul revela\iei ]i purific`rii, ob\inut [n conformitate cu alte reguli dec@t legile naturale. Din acest punct de vedere, omul – fiind dependent de
natur` – se situeaz` pe treapta cea mai de jos, [ns`, prin str`duin\`, poate urca alte trepte. Str`duin\a devine, astfel, cheia
[n stare a deschide u]a faptelor str`lucite, capabile s` impresioneze at@t fiin\a uman`, c@t ]i Creatorul ei. De aici, se na]te ]i tendin\a recunoa]terii meritelor prin sl`vire ]i cre]terea
dorin\ei de a t@nji dup` asemenea rezultate.
Glorificarea [nal\` sufletul celui vrednic de stim` [n
preajma Divinit`\ii, fix@ndu-i un loc bine definit pe scara aprecierii. Merituosul se deta]eaz` de starea semenilor, p`trunz@nd [n sfera valorii. Devine model ]i scop al ac\iunii
con]tiente, activ@nd intensitatea tensiunii suflete]ti a curajo]ilor de a-l urma. Dar ]i pizma la]ilor, neputincio]ilor ]i lene]ilor, lipsi\i de ambi\ia demnit`\ii [ncerc`rii autodep`]irii
situa\iei existen\iale obi]nuite.
Pentru str`bunii romani, succesul constituia cununa de
briliante a]ezat` pe v@rful tuturor preocup`rilor, indiferent
c` era vorba de organizarea petrecerilor sau administrarea ]i
extinderea imperiului. Orice reu]it` n`]tea aprecieri vizibile,
prin laude ]i festin s`rb`toresc. Nimeni nu putea fi cet`\ean
adev`rat al Romei, dac` nu se l`sa cuprins de febra triumfului ac\iunilor [ntreprinse, cum nici lumea dacilor nu ar fi respectat pe cel tem`tor [n lupt`.
Dar gloriei nu i se pot al`tura trufia ]i [ng@mfarea. Pe
l@ng` p`catul egoismului, intervine decaden\a spiritual`.
Gloriosul, omul reu]itei, trebuie s` fie exemplu, nu motiv de
excitare sufleteasc` negativ`. Faptele sale pot st@rni dorin\a
dep`]irii numai dac` li se adaug` modestia ]i smerenia.
Biblia ne [nva\` c` preocuparea pentru [nvingerea greut`\ilor este porunc` divin`; „…[mp`r`\ia cerurilor se ia
prin str`duin\` ]i cei ce se silesc pun m@na pe ea” (Matei

11-12). Binele revelat ajut` binele p`m@ntean [n sensul determin`rii g@ndirii umane s` perceap` corect realitatea ]i s`
[mping` omul s` ac\ioneze cu respect fa\` de Reguli, [ndep`rt@ndu-se de r`ul distrug`tor. Scuza ne]tiin\ei devine acuza ignoran\ei ]i viziunii superficiale privind ordinea lucrurilor [n via\`. Totodat`, constituie ]i la]a [ncr@ncenare [n neputin\`, care [nseamn` o capitulare anterioar` luptei, atitudine
specific` robului, ce se consider` oric@nd ]i dinainte [nvins.
Reprezint`, [n acela]i timp, ]i manifestarea primitivismului
spiritual, specific fiin\ei strict dependente de natur`, care a
[nv`\at numai s` i se ofere ]i nu s`-]i ia ceea ce i se cuvine.
Cer]etorul, fiind handicapat fizic ]i mintal, a]teapt` cu r`bdare mila [n scopul supravie\uirii, pe c@nd lene]ul „voie]te
doar a o specula”. D’aia ajunge sclav! El nu se fr`m@nt`
pentru destinul s`u, ci se vaiet`. Nemeritul devine gre]eala
[nc`p`\@n`rii, prin refuz con]tient de a schimba condi\ia
neconvenabil` cu alta mul\umitoare. Asta [nseamn` c` rug`ciunea, ne[nso\it` de fapte reale, este goal`, f`r` folos. Dumnezeu ajut`, nu face poman`! Ajutorul este suplimentul for\ei, sprijinul celui care se str`duie]te ]i nu a]teapt` cu m@inile [n s@n! Suferin\a provenit` din lene, nep`sare ]i lipsa
implic`rii directe [n aflarea adev`rului se transform` [n p`cat,
pe care Dumnezeu refuz` a-l lua asupr`-]i [n scopul u]ur`rii
poverii lume]ti, dar [l ]i os@nde]te prin blestem f`r` sc`pare.
Porunca divin` e clar` ]i f`r` echivoc! Bun`tatea, chiar nem`rginit`, nu [nseamn` tolerarea neascult`rii! Omul tr`ie]te
pe p`m@nt. Dincolo, fiind altceva (raiul sau iadul), [n\elesul
lui „SE SILESC” nu poate avea alt sens dec@t preocuparea
pentru [ndep`rtarea r`ului. Rezult` c` unicul criteriu al stabilirii locului cuvenit sufletului [n urma p`r`sirii corpului omenesc r`m@ne tot vrednicia recunoscut` [n via\a p`m@ntean`.
Meritul departajeaz` ]i na\iunile: unele, dominate de
cultul evalu`rii sinelui func\ie de reu]it`, capabile s`-]i
transforme radical condi\ia propriei vie\i, ]i altele, [n stare
abia de [ncropire a unei c@rpeli a ei. Viitorul primelor se a]az` la cap`tul unui drum pavat cu [mpliniri, iar al celorlalte r`m@ne incert.
Imboldul c`tre ac\iuni ]i g@ndiri novatoare [nnobileaz`
izb@nda cu nestematele satisfac\iilor, iar lipsa lui [ncremene]te
sufletul [n suferin\` ]i nevolnicie. Preocuparea pentru succes
conduce la rang de st`p@n, [n timp ce absen\a acesteia atrage
robia. Sim\ul ]i pasiunea dep`]irii obstacolului ridic` spiritul ]i
formeaz` mentalitatea de-a tr`i [n [n scopul realiz`rii unui lucru important ]i nu invers: faci ceva ca s` tr`ie]ti. Culmea reu]itei este gloria, iar st`ruin\a pentru atingerea ei constituie meritul ce d` dreptul la recunoa]terea demnit`\ii. Altfel, sclavul
tot sclav r`m@ne. Neav@nd voin\a ie]irii singur din marasmul
condi\iei sale, va primi lovituri de bici ca s` [nainteze.
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Uit@ndu-se c`tre cer, oamenii au fost tulbura\i de plutirea m`iastr` a vulturilor,
undeva cu mult mai sus dec@t era [n stare a o face orice alt` pas`re. Zborul lor, [ntruchip@nd perfec\iunea, stimula n`zuin\a spre des`v@r]ire. Uimi\i ]i [nc@nta\i suflete]te, oamenii ]i-au [nchipuit c` ar putea reprezenta [nceputul nem`rginirii. Ceva nu
numai grandios, dar ]i miraculos, provenit din for\a unor puteri magice, izvor@t` din
afara capacit`\ii lor de a [n\elege legea a]ez`rii lucrurilor.
Compar@nd [ntre ele actele omene]ti, s-a constatat existen\a unui amestec de
fapte m`re\e cu altele nesemnificative ori chiar stupide. Observ@nd c` ac\iunile maiestuoase sunt pu\ine fa\` de cele m`runte, oamenii le-au asemuit cu zborul vulturilor. Cei capabili de realizarea lor au fost sl`vi\i ]i respecta\i, s-a considerat c` sunt
[nzestra\i cu puteri deosebite. Ca ]i vulturii. De aici, reprezentarea vulturului, [n
diverse forme ]i scheme emblematice, cap`t` sensul simboliz`rii nu numai a puterii, ci ]i a onoarei, demnit`\ii, prestigiului ]i autorit`\ii morale. Blazonul cu vulturul desenat pe el oblig` pe cel [ndrituit s`-l poarte (ori s`-l urmeze) la atitudine
onorabil`, indiferent de [mprejur`ri. Obl`duirea, identific@ndu-se cu sl`biciunea,
nu-]i g`se]te nici locul, nici rostul, deoarece rangul se merit`, nu se cer]e]te. Meritul nu se ob\ine accidental, prin noroc, [nt@mplare sau mo]tenire. El reprezint`
pre\uire acceptat` [n unda vibr`rilor ce tulbur` sufletul ]i [nsenineaz` mintea, asemenea plutirii vulturilor [n v`zduh.
Func\ia public`, indiferent de nivel, pe l@ng` utilitate social`, constituie rang,
al c`rui blazon cade [n noroiul banalului, dac` ocupantul ei nu se bucur` de stima
celor pe care [i reprezint`. Iar aceasta depinde numai de m`sura [mplinirii speran\elor oamenilor ]i nu de justific`rile frumos ornate, care descalific` ]i dezonoreaz`.
Gesturile, atitudinea ]i preocup`rile reprezentan\ilor publici orienteaz` societatea
spre m`rire ori decaden\`. G@ndirea novatoare, [nso\it` de morala ac\iunilor [ntreprinse, [nnobileaz` cu aura demnit`\ii ]i d` drept la recunoa]terea locului onorabil
de st`p@n al propriului destin, pe c@nd apuc`turile pref`c`toriei nuan\eaz` calitatea
de slug`, ce va fi a]ezat` totdeauna la masa servitorilor.
O dat` cu intrarea [n noul secol ]i mileniu, dorim afilierea la valorile civiliza\iei occidentale. Invita\ia la clubul NATO ]i UE se poate transforma [n povar`, din onoare, dac` nu [n\elegem, la timp ]i corect, semnifica\iile ei. C@nd te a]ezi
la mas` al`turi de oameni selec\i, te por\i civilizat ]i respectuos. Nu plesc`i, nu-\i
scobe]ti nasul ]i m`selele ]i te ab\ii s` faci p@r\, oric@t te-ar durea burta. Competi\ia
pentru c@]tigarea demnit`\ii se deosebe]te de [ntrecerea la fug`. Ca ]i [n\elepciunea.
Nu conteaz` volumul sau valoarea cuno]tin\elor, ci modul lor de utilizare. „Vulturul
nu prinde mu]te” – spuneau romanii. Poate se g@ndeau s` nu strice m`re\ia zborului
[nalt prin cobor@rea [n stratul de b`legar unde vie\uiesc ele.
Cum intr`m [n Europa? Cer]ind [n genunchi o pav`z` improvizat` [n calea
vicisitudinilor istoriei, pun@ndu-ne viitorul „supt vremi”, sau articul`m o construc\ie na\ional` durabil` ]i demn` de recunoa]tere, [n lume, a meritelor proprii?
Cu structuri de interese sfid`toare prin afi]area neru]inat` a luxului provenit
din ho\ii [ntreprinse sub [nalte obl`duiri, suprapuse unor ac\iuni de perpetuare a
umilin\ei [n s`r`cie a majorit`\ii popula\iei, risc`m s` zacem [n mla]tina dec`derii
morale, [nso\it` de absen\a orizontului pentru genera\iile viitoare. Lipsa de scrupule
]i cinismul conduc`torilor privind dreptatea omului simplu sl`be]te capacitatea
ap`r`rii contra brutalit`\ii profitorilor dispu]i la confiscarea identit`\ii na\ionale ]i
[ncremene]te mentalul colectiv [n marasmul supravie\uirii. Dominat` de abuzurile
„baronilor” de partid, Rom@nia are toate ]ansele s` fie [n UE o \ar` oligarhic
marginalizat`, unde surogatul democratic, [mplinind nevoia de stabilitate a Occidentului, transform` vulturii heraldicii noastre [n biete st`ncu\e gure]e ]i ciufulite,
obligate s`-]i caute hrana scurm@nd gunoaiele altora. Atunci, degeaba ne vom aminti de vulturi. }i, mai ales, c` nu prind mu]te!
Gheorghe RUSU
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{nchinare preotului
Dumitru B`la]a

Peste timp
Din amintirile unui
[nv`\`cel
La „Nenea B`la]a”, dup` ce a
venit din R`zboi, mergeam [n gr`dina cu prune ]i mere ]i pere.
Era singura gr`din` unde nu
ne era fric` de nimeni.
Atunci l-am v`zut [n haine
preo\e]ti. Minunata doamn` a sa nu
ne-a alungat niciodat`, ba, c@teodat`, ne mai d`dea ]i c@te o felie de
cozonac. Un timp... Pentru c`, dup`
aceea, au venit vremuri de [nghe\
pentru to\i. {nghe\@nd ]i el [n decembria final`.
P`rintele a fost arestuit ca legionar, iar noi, ne]tiutorii, geaba
mai mergeam s` ne [nve\e chirilica,
a]a cum ne promisese.
De aici [ncolo, vremurile au
fost triste, parc` mai s`race ca niciodat` ]i, mai ales, cu acea ap`sare
sim\it` ]i de prunci ]i de vr`bii (care mai aveau ce ciuguli printre g`inile tot mai pu\ine). Peste timp, dup` obi]nuin\a cititorului acelei
MAXIMA DOGMA, DOKIANA,
trecerea p`rintelui (poate [n
[mp`r`\ii pelascigiene), dac` Domniei Sale i s-ar fi potrivit, nou`,
m`run\ilor s`i [nv`\`cei , ne-a c`zut
ca un cutremur...
La pomenirea de ]ase luni,
parc` ]i soarele se [nc`lzise [n vi]inata ]i bucatele de sub brazii str`juitori ai casei lume]ti (]i p`rinte]ti),
sub obl`duirea cuvio]ilor preo\i Nicolae State-Burlu]i, Ion Marinescu,
al`turi de Costea Marinoiu, Felix
Sima, Dumitru Panu, Mihai Spori]...
Dumitru RAICIU
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„V` rog s` observa\i
sub\irimea strategiilor noastre culturale!”
• interviu cu dr. ing. Mihai Spori],
membru [n Comisia „D” a Adun`rii
Regiunilor Europei
Domnule Spori], [n 23 ]i 24 septembrie a.c., la
Killiney-Dublin, [n Irlanda, s-a desf`]urat Sesiunea
Plenar` a Comisiei „D” (Cultur`, Educa\ie + Formare,
Tineret, Media + Tehnologia Informa\iei, Sport) a Adun`rilor Regiunilor Europei (ARE). Ce a\i c`utat
acolo?
Am fost invita\i, subsemnatul ]i Gheorghe Vieru.
Jude\ul V@lcea este „regiune membr` ARE”, iar noi, consilieri jude\eni [n exerci\iu, suntem desemna\i de
Consiliul Jude\ean V@lcea ca membri de drept [n Comisia „D” a ARE. De ce noi? Pentru c`, la nivelul comisiilor de
lucru ale Consiliului, avem atribu\ii care impun conlucrarea
cu organismele Adun`rii Regiunilor Europei: domnul Gheorghe Vieru este pre]edintele Comisiei de Cultur`, iar subsemnatul, pre]edintele Comisiei pentru Rela\ii cu ONG-urile ]i
Rela\ii Externe.
A\i avut, probabil, posibilitatea s` face\i compara\ii;
cum se vede „lumea” noastr` din perspectiva abord`rilor
culturale [n discu\ie la Dublin?
Consonant` [n inten\ii; defazat` [n ac\iuni.
Vrem multe, avem idei excep\ionale, uneori surprinz`toare pentru cei ce nu cunosc viziunea noastr` asupra a ceea
ce trebuie f`cut. Este viziunea tuturor regiunilor. {n fa\a t`v`lugului nivelator, omogenizator, care [nso\e]te un proces imposibil de oprit: globalizarea, trebuie p`strat` creativ, diversitatea cultural` a tuturor, ca un imperativ al vie\ii, vie\ii [n general.
Suntem defaza\i [n ac\iuni, din cauza lipsei resurselor, a
unei ne]tiin\e de a accesa resursele, acolo unde ele exist`, a unei dificult`\i de a avea un alt ritm...
Transformarea noastr` mental` este mai [nceat` dec@t
apari\ia unor noi provoc`ri…
Care sunt cauzele?
Nici m`car la nivel institu\ional - unde avem func\ionari
pl`ti\i - n-am reu]it s` cre`m mecanisme sincrone, ]i c@nd
vorbesc de institu\ii, m` refer, desigur, ]i la Consiliul Jude\ean
]i la institu\iile sale culturale specializate. Dac` dori\i argumente pentru aceast` afirma\ie, sunt gata s` v` r`spund la [ntreb`ri… prin c@teva [ntreb`ri.
Cine e vinovat c` nu s-au creat ceea ce dvs. numi\i
„mecanisme sincrone?” De ce nu se iau m`suri?
Exist` institu\ii culturale, finan\ate public de Consiliul
Jude\ean, consiliile locale? Aplic` aceste institu\ii strategiile
culturale aprobate? Au planuri de ac\iune concrete? Dac` au

„planuri de ac\iuni”, acestea se
aplic` ferm?
Consiliul Jude\ean sau
oricare ordonator de fonduri are mecanisme s` monitorizeze
aplicarea strategiei [n domeniu, altele dec@t cele de audit
financiar? Regulamentele de
organizare ]i func\ionare sunt
consonante cu un management
cultural cu deschidere european`?
C@te institu\ii v@lcene de
cultur` s-au informatizat ]i au o strategie adecvat` pentru societatea cunoa]terii?
{ncotro considera\i c` se [ndreapt` arta ]i cultura?
Se discut` despre art` ]i cultur` ca despre o necesitate
organic` pentru [mplinirea personalit`\ii umane. Satisfacerea
acestei necesit`\i trebuie s` fie permanent [n aten\ia institu\iilor publice abilitate. Accesul la cultur`, la educa\ie, trebuie rezolvat [nc` preponderent de stat, prin re\eaua institu\iilor sale
publice: pentru toate v@rstele, pentru toate a]tept`rile, [n m`sur` s` satisfac` cerin\ele vremii. Aici ne referim la adaptarea
oamenilor la spiritul global ]i, [n acela]i timp, la contracararea
efectelor perverse induse de acest proces...
Am re\inut nuan\a. De ce „[nc`” preponderent de
stat?
{n [ntreaga lume, este [n dezbatere problema sus\inerii
artei ]i culturii, [n general. {n spiritul regulilor unei pie\e mondiale - o realitate incontestabil`! -, gestionat` de cea mai larg`
organiza\ie mondial`, Organiza\ia Mondial` a Comer\ului, se
vorbe]te despre „produse” ]i „servicii culturale”, care, [n mod
liber, vor intra pe pia\`. Or, se ]tie c` arta ]i cultura sunt aproape peste tot [n lume subven\ionate de stat. Ele sunt investi\ia
de acum pentru timpul imediat urm`tor ]i, mai ales, pentru
viitor. Rezultatele eviden\iabile vin prea t@rziu ]i, [n unele situa\ii, nu se pot recupera, [n timp util, eforturile f`cute.
{n Comisia „D” din care facem parte, s-a promovat un
proiect de rezolu\ie care s` amendeze [n bun` m`sur` ideea
de „produs” sau „serviciu”, pentru a l`sa regiunilor - care sunt
[n stadii de dezvoltare economico-social` foarte diferite - autonomia rezolv`rii acestei probleme..
S-a lansat, acolo, chiar punctul de vedere al UNESCO
pentru protejarea tezaurului diversit`\ii culturale, [n vederea
preg`tirii unei conven\ii interna\ionale care s` clarifice aceast` problem`… global`, [n plin` dezbatere.

(continuare [n pagina 50)
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George |`rnea, gazetarul
Editura „Tribuna” din Sibiu ne ofer`, într-o edi\ie îngrijit` ]i prefa\at` de Petre T`n`soaica, culegerea de articole publicate de George \`rnea, în „Via\a V@lcii”. Publicistica poetului str`lumineaz` un spirit liber de toate aranjamentele politice ]i financiare ]i cu sincer ata]ament pentru cititorul de
r@nd, înglodat în frustr`ri, ap`s`ri ]i minciuni, rostogolite
asupr`-i de ajun]ii „originalei democra\ii”. Salutul omagial,
prilejuit de aniversarea ziarului pe care l-a ctitorit, e str`b`tut
de c`ldura înaltului umanism al scriitorului cet`\ean, c`tre
beneficiarul de drept al produc\iei sale artistice ]i gazet`re]ti.
C`ci orice interven\ie în pres` a lui George |`rnea îl tr`deaz`
pe scriitorul inspirat ]i sensibil, care aplic` balsam peste r`ni
]i acuz` nemerniciile marilor potenta\i. Pamflete, tablete sau
evoc`ri, buc`\ile din seriale, precum „Din punctul meu de vedere”, „Opinia mea”, „Via\a la zi(d)” sau „Tableta homeopatic`”, sunt comprimate lirice, explozii de lumin`, în marea
de întuneric, antidoturi la felurite învenin`ri, pentru înf`ptuirea autenticei reforme morale, de care are at@ta nevoie societatea rom@neasc`, într-o real` democra\ie. Necru\`torul spirit
ofensiv vizeaz` fenomene negative ]i tipuri, al c`ror mecanism îl demonteaz`, ca s` cutremure con]tiin\e, prin grad`ri
de repeti\ii c`tre o culmina\ie a dezastrului moral, sintetizat în
fraze memorabile. Cu triste\ea provocat` de medita\ia asupra
implacabilei eroziuni, dar ]i cu optimismul debordant al vizionarului legat de via\a Cet`\ii, c`l`torul în spa\iu ]i spirit se
întoarn` mereu acas`, g`sindu-]i, cu m@ndrie, locul în ]irul
ctitorilor de suflet na\ional. Evocarea plin` de recuno]tin\` a
R@mnicului, care a slobozit melodia Imnului na\ional, e menit` nu numai s` motiveze ata]amentul autorului pentru ora]ul lui – aristocratic prin izvodul de lumin` –, ci ]i s` m`soare, prin contrast, ]i s` înfiereze nimicniciile prezentului,
ca apoi s` dea curs întrem`toarei viziuni a unui R@mnic etern,
în ritmul ]i eternitatea spiritului na\ional. Leg`tura dintre gazet`rie ]i opera literar` propriu-zis` nu e doar una declarat`
de împ`timitul de ideal, ci o leg`tur` intrinsec`, izbucnit` din
spiritul vulcanic, tumultuos, al poetului integral, care, ]i în
pres`, abordeaz` teme similare cu acelea]i mijloace de persuasiune. Pamfletul cultiv` paradoxul, ca mod de comunicare
a „tristului adev`r”, despre „logica r`sturnat`”. Contrastul
dintre fizionomii morale, unele cu r`d`cini în dimensiunea
iubirii ideale, atrage, ca modalitate de expresie ]i cugetare,
tot paradoxul: „Poetul c@]tig` întotdeauna, pierz@nd, pe c@t`
vreme omul de afaceri pierde totdeauna, c@]tig@nd”. Cu sentimentul comuniunii de condi\ie social`, gazetarul-poet face,
printr-un lan\ de interoga\ii retorice, procesul s`r`ciei rom@ne]ti, datorate generozit`\ii ]i ve]nicelor umilin\e în fa\a briganzilor lumii. Motivele m@ndriei na\ionale devin, în absen\a companionilor pe m`sur`, caren\e ale devenirii istorice.
În serialul „Via\a la zi(d)” preia motive ]i modalit`\i

frecvente în liric`: autocaracterizarea ironic`, plec`rile precipitate, datorate labilit`\ii valorice, inconsisten\a prieteniei,
seceta interioar`, prostia agresiv` ajuns` la guvernare, ura ]i
invidia demolatoare, înstr`inarea prin pierderea identit`\ii ]i
anonimizare, afirmarea sentimentului na\ional etc. Medita\ia
existen\ial` poten\eaz`, prin paralelism de destin, drama unei
na\iuni care na]te nelini]titoare întreb`ri: „Ce ar trebui f`cut,
totu]i, ca s` nu devenim, în accep\ia lumii viitoare, ni]te biete exponate ale unei \`ri-muzeu, cu statut de rezerva\ie etnofolcloric`, numit` Rom@nia?” Dizerta\ia aduce, în actualitatea
imediat`, în\elepciunea condensat` în sintagme pilduitoare.
„Tabletele homeopatice” abordeaz` sarcastic condi\ia de
„înger p`gubos” a poetului, care nu e alta dec@t condi\ia omului comun, sub „cerul militarizat”. Avalan]a de repeti\ii condenseaz`, în mici poeme în proz`, întreaga durere a extirp`rii
vie\ii de poezie ]i vis, din motive de interdic\ie a sentimentului generos. Interoga\iile care des`v@r]esc constat`ri dureroase – alungarea cocorilor, ca simbol al libert`\ii neîngr`dite –
angajeaz` medita\ia responsabil` despre culpabila condi\ie uman`: „S` fie oare vina destinului pentru dispari\ia cocorilor
sau vina oamenilor mult prea trufa]i?…” Cultivarea simbolului e, ca ]i în poezie, suport al pledoariei în favoarea umanului. Alte tablete sunt dizerta\ii pe tema ilumin`rii l`untrice,
a durerii în t`cere, a smereniei ]i spaimei de p`r`sire, care e
dimensiunea tragic` a fiin\ei omene]ti, duale ]i problematice.
Nu numai motivele literare ]i tr`irile la unison cu ale
comunit`\ii, ci ]i inamicii sunt aceia]i, în poezie ]i gazet`rie
(Profesia de vigilent). Articolul de pres`, fie el tablet` sau
fiziologie contemporan`, beneficiaz` de libertatea de a contura tipul în tr`s`turile lui general abstracte, ca în clasicism.
Prezentarea e, îns`, suficient` pentru a trezi oroarea în fa\a
acestor inamici ai libert`\ii, cunoscu\i sub nume de delatori,
informatori, ling`i, ciocoi, codo]i, c@ini de paz`, care-]i perpetueaz` existen\a gra\ie unei coinciden\e de structur` moral`
cu regimul care-i angajeaz` ca slujitori: „… vigilen\ii formeaz` un clan social greu de penetrat sau de eradicat prin
candoare. Toate or@nduirile ]i toate regimurile s-au bazat pe
vigilen\i ca pe o armat` cel mai bine camuflat`, ]i, tocmai de
aceea, inexpugnabil`”.
Emisiunea TV „Cultura este ceea ce r`m@ne” contureaz` profilul scriitorului, cu convingerile lui intime, cu îndoielile ]i credin\a care-i aduce salvarea, cu grijile, obsesiile, visurile ]i speran\ele, care sunt ale comunit`\ii întregi. În pasionanta dezbatere se încheag` conceptul de libertate, asimilat`
st`rii de jertf` mesianic`, convingerea despre deturnarea genetic` a fiin\ei etnice, datorat` r`sturn`rii juridice ]i, de aici,
menirea responsabil` a poetului în contemporaneitate.

prof. Constantin DEACONU
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Miori\a – 150 de ani
De c@nd? De unde vine? Cum ]i de ce s-a z`mislit? R`m@n [ntreb`ri deschise. Ele se al`tur` unei mul\imi de alte [ntreb`ri ]i au f`cut obiectul unei cercet`ri cuprinse [n c@teva biblioteci ]i ea nu se poate opri aici.
Avem convingerea c` „MIORI|A” vine de departe, a
avut un rost pe care ]i l-a perpetuat, pe canalele oralit`\ii, [ntr-o varietate armonic`. Vine [n form` scris` de atunci, de
c@nd [n transformarea societ`\ii, [n zorii moderni ai na\iunilor,
s-a dat startul scrisului [ntr-o larg` cuprindere, c@nd comunicarea oral` s-a retras, l`s@nd loc presei, literaturii. MIORI|A
s-a l`sat... culeas` prin 1846, din Vrancea, de Alecu Russo.
Poetul Vasile Alecsandri o public` sub numele „Meoara”, [n
anul 1850, [n revista „Bucovina”, nr. 11, p. 49-50. De la acest
[nceput, au fost identificate, culese, prelucrate, interpretate
peste 1.000 de variante (Adrian Fochi a analizat singur 930 de
variante).
{n 1854 – acum 150 de ani – Jules Michelet traduce
„MIORI|A” [n limba francez`, d@ndu-i un... pa]aport diplomatic pentru „ora]ul luminilor”.
{n lucrarea sa „Légendes démocratiques du Nord”, Paris,
1854, p. 342 (citat` dup` A. Fochi; Miori\a...), Jules Michelet
vede [n MIORI|A „un lucru sf@nt ]i emo\ionant”. Subliniind
aceast` ie]ire din... ascundere ([n spiritul fiin\`rii heideggeriene), dincolo de fericitul eveniment, petrecut acum 150 de ani,
trebuie s` reamintim c@teva lucruri, spuse de atunci de personalit`\i remarcabile ale culturii rom@ne ]i s` semnal`m importan\a percep\iei mesajului MIORI|EI, de mai multe ori... n`zdr`van`.
Mircea Eliade, [n „De la Zamolxis la Genghis-Han”,
consider` Miori\a „capodoper` a geniului popular”; dar ]i
sfat dat rom@nilor: „modul lor de a exista [n lume ]i r`spunsul
cel mai eficace pe care ei pot s`-l dea destinului, c@nd se
arat`, ca de at@tea ori, ostil ]i tragic”. Eliade contrazice
ipoteza lui Iorga (]i nenum`ratele studii recente [l confirm`!),
c` Miori\a este opera unui singur autor ]i c` ar fi ap`rut prin
secolul XVIII. (1)*
Nicolae Br@nda, [n „Mythos, epos, ethnos”, valorific@nd
cercetarea antropologului G. Durand ]i corobor@nd multe cercet`ri, relev` [n MIORI|A „piesa princeps”, un princeps
axiologic pentru civiliza\ia noastr` tradi\ional`, dar ]i aulic`.
{n complexul armonic, care este cultura rom@n`, ca rezultat al
unui echilibru interior asigurat de diversitatea [n unitate,
„Miori\a nu este dec@t un element al acestei diversit`\i,
aproape sigur elementul exponen\ial cel mai semnificativ...
departe de a fi singular”. (2)
Miori\a este o tain` ascuns` [ntr-un amestec de epic,
liric, dramatic. Este un [n\eles cifrat al unei acumul`ri de [n\elepciune veche, la care nu se poate accede prin... c`dere.
Vedem prin „c`dere” pierdere de ritm, ca o oboseal` a caden-

\ei la sf@r]itul unei ciclicit`\i; sf@r]it v`zut ca [nnoptare (v. ciclul nocturn: G. Durand). Ie]irea din ritmicitate rupe acordul
mutual care face posibil` conexiunea cu... taina. Reconectarea
presupune emergen\a pentru restabilirea acordului necesar
rezonan\ei, diminea\a unui nou [nceput de lume, cu to\i zeii
elibera\i ]i dispu]i s` reconsacre OLIMPUL, KOGAIONUL
etc., s` renoveze, s` primeneasc`... O lume virtual-posibil`, acum ]i tehnologic, poate reda dimensiunea spiritual`.
Atunci c@nd... coco]ii se vor deda c@ntecului de trei ori,
se vor slobozi noi ziori... de lume. Atunci, din taini\ele t`inuite
vom primi tainul de t@lc. Pe aceast` piatr` din ad@nc (ve]nic`
[ntoarcere la izvor – s.n.), se va rostui a]a cum ea, mama
(matrice!), va fi fost h`r`zit` s` odr`sleasc` lumea cea nou`.
Miori\a este o reiterare a unei jertfe, permanent necesar`, ca o liturghie secret` (nep`truns` [n t@lcul ei!), pentru
a [nfr@nge timpul (caducitatea memoriei [ntr-o lume neperisabil` c@t jertfa []i p`streaz` sensul s.n.), jertfa transform`
moartea (prin sacrificare!), [ntr-un fapt necesar ca o condi\ie a
rena]terii. Actul [n sine devine o cobor@re [n spa\iul
germina\iilor, o nuntire. Este o revenire la s@nul matern, plin
cu toate sevele – energii increate. Cobor@rea [ncepe dinspre
ve]teda, vl`guita „mum` b`tr@n` cu br@ul de l@n`”, la
sf@r]itul ciclului vegetal ]i [n apropierea iernii.
Cobor@rea, ca o resorb\ie dintr-un spa\iu vast, c@t un
plai, din vecin`tatea cerului, pe un „picior”, din mai multe
posibile, c`tre o „gur` de rai”, are loc ca o selec\ie. Raiul,
p`r`sit c@ndva, abrupt, pentru [nc`lcarea unei ordini
prestabilite, este acum posibil! Nu oricum, [ns`! El se poate
recuceri numai de cei virtuo]i. Perspectiva unei codific`ri,
valorific@nd scriptura, nu limiteaz` ideea vechimii mesajului
dincolo de dou` milenii.
Se cunoa]te acum sincretismul ca un proces de topire a
vechiului [n eresuri noi. {n raiul acesta, ca un s@n primordial,
nu va p`trunde dec@t cel ales. Alegerea din mai mul\i virtuo]i
se face prin tragere la sor\i. Iat` o modalitate care a perpetuat
[n limba rom@n` ideea de soart` ]i [n ceea ce prive]te destinul,
nu numai mo]ia, pe care o putea dob@ndi, tot ca o soart`.
(Destinul lui Iona pe corabie a stat tot sub zaruri!).
Soarta de a fi cel bun, indicat de sor\i, nu este hazard, nici
fatalitate, este ]ansa omului primordial PURU}A s` rezideasc` lumea (]i invoc`m aici izvoare mai vechi dec@t evangheliile despre Fiul omului! – s. n.) (6)
Miori\a, prin variantele sale, se poate considera ca un ritual. Numeroase cercet`ri au stabilit leg`tura [ntre ea ]i ritualurile rom@ne]ti de [nmorm@ntare. (3) Ea poate m`rturisi despre o
lume c`reia istoria nu a reu]it s`-i fac` cronica. Nu a reu]it
pentru c` timpul, fiind suspendat, nu putea fi obiect de cercetare.
Mihai SPORI}
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Istoria \ine de eroicul ]i eroii unor evenimente, cu o curgere
diferit` ]i care face din timp determinarea esen\ial`, lucru
confirmat de Maistre: „filosofia jertfei este filosofia domin`rii timpului ]i a clarific`rii istoriei”. Jertfa m@ntuitorului domin` de dou` milenii prin ritualul ciclic-anual. Evenimentul a oprit o anume istorie la Golgot`, iar personalitatea
uman` – Fiul Omului – a devenit, prin generalizare, un model
ce se poate ]i trebuie replicat indefinit. }i de acest lucru
biserica are grij` prin ritualul permanent al tainelor.
Mioara – o oaie n`zdr`van` - oaie buc`laie ne poate fi
personificarea crainicului sor\ii: MOIRA, cunoscut` din cortegiul zeit`\ilor precre]tine – acea zei\` de care ascultau, f`r`
cr@cnire, zeii. (7) (MOIRA= FATUM).
Este „laie-buc`laie” [n [nsemnul nuntirii cu p`m@ntul.
Ea anticipeaz` destinul celui sortit ]i [l spune ne[ncetat, din
momentul anume ales, trei zile: pentru ca hot`r@rea s` aib`
caracterul unei sentin\e definitive.
Gura care nu-i tace este chiar gura p`m@ntului „negru”,
este acea gur` de rai, prin care se coboar`, de acum, altfel
dec@t pe plai.
Din gura aceasta, alesul afl` r@nduiala c`reia - dac` zeii
nu i se pot [mpotrivi – el nu-i poate da dec@t acceptarea total`.
Implacabilul nu este un eveniment fortuit, este un lucru
temeinic r@nduit, el implic@nd o determinare superioar` zeilor, oamenilor.
Posibila c`utare a „maicii b`tr@ne” se poate g`si [n
izvoare foarte vechi ]i [n alte... plaiuri dec@t cele carpato-danubiene. C`utarea Demetrei, [n fiecare toamn`, c@nd noi, rom@nii cre]tin-ortodoc]i am dumitrizat-o (5), este un exemplu.
{n fiecare an, Demetra (Ceres) o caut` pe Persefona (Cora),
care ]tim c` a plecat pe t`r@mul cel`lalt, la Hades (Iad). O va
g`si [n fiecare prim`var`, dup` ce plugurile vor fi [ntors brazdele... negre.
Dincolo de ciclul vegetal-anual, de ciclicitatea lunii, de
valurile de zeit`\i, de acest du-te-vino, [ntre sacru ]i profan,
Miori\a este o balad` - mit - poveste - rug`ciune - colind imn, ca o sim\ire ad@nc impregnat` [n firea noastr`. Orice
reduc\ionism, la un plan sau mai multe, nu [i vor putea da
dimensiunea integral`, ci, credem, va avea doar efectul unei
profan`ri aduc`toare de... blesteme.
Plecarea anual` a frumoasei Cora se [nt@mpl` toamna
c@nd... totul coboar`. Atunci coboar` turmele, ciob`neii, p`curarii, verii primari etc., dar un singur ciob`nel, cel mai frumos, cel mai priceput, cel mai harnic, cel mai [n\elept („tras
ca prin inel”, „cu oi mai multe”, „c@ini mai b`rba\i”, „caii
[nv`\a\i”), poate avea atributul neprih`nirii, al jertfei curate
(„fe\i]oara lui,/ spuma laptelui!”).
Etichet`rile nedrepte, asociate felului nostru rom@nesc
de a fi: cu un spirit ancestral defensiv (piatr` care se opune
curgerilor!); acceptarea unei r@nduieli pe care o are [ncifrat`
[n s@nge ]i v`zut` ca o fatalitate, o anumit` contempla\ie a
spa\iului de vie\uire, v`zut` ca un idilism neproductiv (oare
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ecologi]tii nu militeaz` [mpotriva degrad`rii mediului de via\` la scar` global`? ei ce spun?) ar trebui reevaluate, inclusiv
[n perspectiva nevoii de ac\iune pentru integrarea [n spa\iul
european vestic, un spa\iu complementar, [n care trebuie s`
primim pragmatism ]i s` oferim mai mult` cuminecare din
r@nduielile noastre cu valoare de referen\ial.
Interpret`rile superficiale ale mesajului tradi\iilor vechi
rom@ne]ti cuprinse [n Miori\a, [n Me]terul Manole, [n leg`tur` cu o pretins` predestinare fatalist`, cu o condamnare la
stagnare, la non-ac\iune, avem credin\a c` sunt nu numai gre]ite, dar complet pe dos. Miori\a ne vorbe]te, dup` cum subliniam anterior, c` alesul cel mai bun este... s`m@n\`, s` rena]tem dup` chipul ]i asem`narea lui: frumos, harnic, [n\elept. Vedem [n acest „ritual” un [ndemn actualizabil permanent, pentru a r`m@ne continuu virtuo]i. Oare „Fiul omului”
nu s-a jertfit cu acela]i mesaj? Oare miliardele de cre]tini nu
se primenesc ritualic pentru a r`m@ne zilnic [n acela]i echilibru dob@ndit m@ntuitor, de dou` milenii?
{ndemnul adresat pentru cump`tare ]i acceptarea
legit`\ilor de orice fel este, azi, nu numai o constatare a unui
derapaj, ca un blestem, dar ]i o solu\ie pentru reg`sirea cump`tului ]i cuminecarea sfaturilor [ncifrate, l`sate zestre.
Mesajul trebuie s` aib` for\a necesar` la acest sf@r]it de
ciclu ]i re[nceput de drum [n firea felului nostru de a fi.
{n Me]terul Manole, principiul zidirii temeinice – c@nd
facem [nc` lucruri de m@ntuial` – [n care „punem suflet” ne
st` model. {ntr-o trecere prin lumin`, care ne consum` toate
energiile, transform@ndu-le, ne insiunu`m [n opera care ne
[nghite, pentru a vorbi despre noi c@nd vom fi predat ]tafeta.
Din p`cate, aceste planuri de [n\eles scap` [ntotdeauna celor
ce au rupt continuitatea mesajului sau au… pierdut cheile de
intrare.
Rom@nii, ]i nu numai la ei se g`sesc mituri, nu sunt fatali]ti, nu sunt exclusiv contemplativi. Sunt a]a cum sunt; au
zestre pentru a-]i cultiva propria ritimicitate, f`r` temeri ]i resemn`ri. Au datul [n\elesurilor ascunse, au ]tiin\a cuminec`rilor, darul s` se [n\eleag` cu alte neamuri, s` convie\uiasc`
cu ele. Sorocul se apropie pentru noul [nceput, voca\ia de [nving`tor, pozi\ia antropocentric` a filozofiei noastre tradi\ionale trebuie s` restaureze doar at@ta fapt`, c@t s` \in` ritmul
impus de noile r@nduieli.
Antropocentrismul mioritic, adev`rat` proiec\ie a rom@nescului [n univers, ne poate fi acea viziune de coexisten\` [n r@nduiala mai multora, [n care exist` ordine interioar`
(ca un fel de constitu\ie!), dar ]i o hegemonie exterioar` [ntr-o
[mp`care intuit` ]i riguros respectat`.
Viziunea tradi\ional` rom@neasc` nu este rezultatul unei
autocra\ii suficient` sie]i (2), nici o [nstr`inare de sine, ci o
asumare a dimensiunilor universului (]i c@t` nevoie avem, acum, de a ac\iona [n spiritul globalismului! - s.n.).

(continuare [n pagina 15)
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De ce? Adreani, Anton Pann sau Teatrul Ariel?
Oric@t de puternic ar fi un om în via\`, oric@t succes ar
aduna munca desf`]urat` prin talentul s`u, numai posteritatea
poate s`-i dea nemurire, numai ea poate judeca just geniul s`u.
Am lecturat undeva aceast` idee, dar îmi este cu neputin\`
s`-mi amintesc numele autorului...
Institu\iile de art`, asocia\iile profesionale, de cultur`, în
general, nu sunt inventate pentru a stabili valoarea, în totalitatea
ei, ci pentru a crea cadrul de a o pune în eviden\`, m`car în parte,
pentru a-i semnala importan\a.
De multe ori, timpul, prin implicarea în istorie a politicului,
poate denatura judecata simpl` de valoare, poate umbri adev`rul, priv@nd contemporanul de bucuria contempl`rii în nuditate
a fenomenului petrecut în trecut.
A]a, bun`oar`, s-a înt@mplat cu numele voievodului \`rii
Rom@ne]ti, Mircea, pe care un regim al definirilor ]i redefinirilor l-a numit c@nd Cel B`tr@n, c@nd Cel Mare, cre@ndu-mi în
perioada ]colii, cel pu\in mie, credin\a c` marele (!) domnitor
fusese un copil „f`cut din flori”.
Exemple de acest fel sunt multe, unele, aproape banale,
cunoscute recent de mine, împieteaz` chiar istoria...
A]adar, acum c@teva zile, am fost iar`]i în vizit` la Sibiu,
s` admir minunata arhitectur` veche, cu adev`rat o art`, o real`
cultur`, o filozofie despre via\`, pentru mine, o gur` de aer curat,
s`n`tos psihic, o clip` de echilibru în g@ndire, un moment de revela\ie asupra rela\iilor sociale ale minunatei lumi medievale cu
tent` renascentist`.
Nu, îns`, imens` mi-a fost mirarea asupra eviden\ei unui
secol de prostie cet`\eneasc`, de prostie ...-easc`, atunci c@nd,
asist@nd la o ac\iune de canalizare, am v`zut cum pietrele „rare”
sunt scoase din celebrul pavaj ]i sunt puse înapoi în batjocur`,
tas@ndu-se prost terenul, form@ndu-se, pentru viitor, celebrele
deja gropi ale prezentului.
Ilare mi s-au p`rut denumirile, anacronice, de str`zi
precum Nicolae B`lcescu în loc de, s` zicem, strada Negustorilor, ]i unde, chiar în centrul vechi, l@ng` Pia\a Mare, sau General
Magheru(!), numele unei str`zi pe care se afl` celebrul sediu al
revistei „Tribuna”, a lui Ioan Slavici. Total nepotrivit`, slab`
realizare artistic`, este statuia din Pia\a Mare, ingrat` asociere
între minunatele acoperi]uri ]i monotonia ei, nedemn`
reprezentare chiar ]i pentru persoana pe care o reprezint`...
Acestea sunt îns` feste pe care ni le joac` timpul ]i, parc`
este un f`cut, timpul care vine este mereu mai prost dec@t cel
care a fost.
*
Citesc în ziarul local Curierul de V@lcea, din 4 august 2004
]tirea precum c` Teatrul Anton Pann s-ar uni cu Teatrul Ariel, c`
vor locui împreun` în sediul modificat al Cinematografului
Modern ]i noul teatru se va numi, poate, Dem R`dulescu!
Celebrul actor de teatru al comediei rom@ne]ti a fost coleg

de ]coal` cu sora mea; coleg, vecin de facultate în Brezoianu, în
Bucure]tiul de l@ng` Ci]migiu. Coleg mai mic ]i cu cumnatul
meu. Dem R`dulescu este v@lcean. A fost un mare actor. Deci
am toate motivele s` \in mult la el. Dar un mare actor a fost ]i
Cornel Vulpe ]i, pentru mine, el este mai v@lcean, fiindc` mi-a
fost vecin în cartierul „Versailles”.
Au fost ]i mai sunt mul\i oameni „lega\i direct” de noul
teatru din R@mnicu-V@lcea. Au fost ]i Zinelli, ]i Gibescu, ]i
Mo\oc, ]i Goange.
Sunt ast`zi regizori ]i scriitori v@lceni, mari oameni de
teatru, exist` un teatru natural, pur v@lcean, Teatrul Ariel.
A existat, în ora]ul nostru, o celebr` sal` de film ]i de
teatru, deosebit de frumoas` – a]a cum îmi spune deosebitul iubitor de R@mnic, Titi Mihail Gherghina – Teatrul Adreani, chiar
în locul pe care s-a turnat ur@tul cinematograf, pe scheletul
c`ruia se va construi noul teatru v@lcean.
Cum s` se cheme, deci, noul teatru din Rm. Vîlcea, dac`
nu chiar Teatrul Adreani? Ce treab` au cu aceast` institu\ie marii
Anton Pann ]i Dem R`dulescu? Noul nume va înlocui vechiul
nume, distrus chiar în proprie cas`, f`r` voia cet`\enilor din
împrejurul s`u, într-o noapte valpurgic` din mizerabilul, aproape
întreg, secol XX. Numirea acestui loca], reparatoriu, cu chiar
numele s`u de origine, va fi în sine un act de cultur`, va înviora
pu\in con]tiin\a despre latinitate a fiin\ei noastre, ]i-a]a s`tul` de
prea mult` design de sorginte stalinist`...
Dac` cele dou` colective de actori se unesc, noul teatru
prelu@nd sala cinematografului Modern, ]i nu se dore]te a se
chema Adreani, atunci el s` se cheme Ariel, nume generic, odat`, pentru c` este numele unui teatru pur v@lcean ]i, a doua oar`,
pentru c` el ne poart` spre numele celui mai mare scriitor de
teatru, William Shakespeare.
Dar de ce s` se uneasc` cele dou` teatre, dac` via\a le-a
n`scut separat? De ce s` nu avem Teatrul Adreani ]i Teatrul
Ariel? De ce s` nu g@ndim ]i s` sim\im în mai multe feluri? Este
Teatrul Mic unit cu Teatrul Foarte Mic?
Doresc s` spun c` spectacolele pe care le-am urm`rit anul
acesta la Teatrul Ariel mi-au produs sublimul sentiment pe care
l-am sim\it, c@ndva, doar în sala Bulandra, de la Gr`dina Icoanei...
Cet`\eanul v@lcean poate s` hot`reasc` singur pentru ca un
procent infim din banii s`i, destinat acum visteriei na\ionale,
oricum mai mic dec@t costul propagandei unei alegeri locale, s`
fie repartizat pentru o investi\ie util`, la sediul teatrului din Z`voi.
De ce fabricile le împ`r\im ]i teatrele vrem s` le unim?
De ce pentru art`, institu\ii de cultur`, dorim uniuni de
crea\ie? Dorim unitate în cuget ]i sim\ire? De ce?
Petre CICHIRDAN
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Brazilia v`zut` de un prieten

Nicolae Spori] Evoc`ri: Un v@lcean [n lumea larg`
Nu sunt multe descrierile despre Brazilia, f`cute de c`l`tori sau diploma\i rom@ni. {n cazul de fa\`, calitatea dep`]e]te
cantitatea. M` refer la excelentul volum
Evoc`ri: Un v@lcean [n lumea larg` al lui
Nicolae Spori].
Am parcurs paginile c`r\ii ca [n fa\a
unei oglinzi care se deplaseaz`; deplas`rile
sale ]i experien\ele existen\iale au fost transformate [n pagini antologice. {n aceast` c`l`torie minunat`, am rev`zut personaje, fapte ]i peisaje care [mi sunt binecunoscute din proprie tr`ire ]i care, de asemenea, mi-au putut [mbog`\i cercet`rile pe care le fac pentru publicarea unei istorii generale cu
privire la rela\iile noastre culturale cu
Rom@nia, utiliz@nd ceea ce presa na\ional` ]i interna\ional` a publicat [n ultimele decenii ale secolului trecut.
Autorul, diplomat de carier`, a avut o
lung` permanen\` [n Brazilia, ceea ce i-a
permis s` prezinte \ara noastr` [n ansamblu. A ]tiut s` surprind` ]i s` [nregistreze
momente de neuitat ]i, cu stilul s`u pl`cut ]i angajant, transform` totul [n informa\ie vie, pentru c` el este, [ntr-adev`r,
un mare cronicar ]i un bun reporter.
Consider c` Brazilia a fost zugr`vit` [n manierea cea mai ampl` posibil, adic` valorile sale umane, fizice ]i culturale au fost [nregistrate [n mod exemplar ]i cuprinz`tor.
Scriitorul Spori] are acea capacitate de a descoperi
ceea ce a v`zut, ceea ce simte ]i ceea ce presimte; o face [ntr-un mod realist ]i [ntr-o form` extrem de premonitorie. Este un artist al cuv@ntului ]i un vizionar.
Faptele petrecute sunt resuscitate [ntr-o manier` realist` ]i transparent`, previziunile sale convertindu-se ulterior [n
realitate. Persoane ]i locuri sunt evocate cu at@ta claritate,
[nc@t cititorul are impresia c` trecutul s-a transformat [n
prezent. Totul este realizat prin intermediul magiei cuv@ntului evocator. Nimic nu este ignorat, c`ci este vorba de un
scriitor care valorific` detaliul ca o form` ce face din text un
tablou fidel al realit`\ii.
Am r`mas foarte impresionat, d@ndu-mi seama c` scriitorul a p`strat [n memorie, [n mod intact, ceea ce a tr`it [n Brazilia, reu]ind s` re\in` totul gra\ie capacit`\ii de a evoca, f`r` s`
exagereze, ceea ce a tr`it. Totul este [n mod fidel portretizat.

Fiecare pagin` citit` a [nsemnat pentru mine un exerci\iu de c`l`torie prin Brazilia sf@r]itului de secol, cu problemele ]i contradic\iile sale. Multe dintre personalit`\ile
evocate sunt acelea care au populat lumea sf@r]itului de
secol ]i care deja fac parte din istoria noastr` politic`. Este
bine c` au avut ca martori persoane care,
de asemenea, au tr`it acele momente istorice marcante.
Con\inutul Evoc`rilor mi-a provocat
multe amintiri ]i o profund` admira\ie –
[nc` o dat` – pentru efortul diploma\iei rom@ne]ti de a crea un spa\iu tot mai larg [n
rela\ia bilateral` stabil` Rom@nia-Brazilia.
Cartea lui Nicolae Spori] vine s`
[mbog`\easc` fondul surselor bibliografice rom@no-braziliene ]i reprezint` o mare
contribu\ie la mai buna cunoa]tere a Braziliei, privit` prin optica rom@neasc`.
Lucrare indispensabil` pentru studiul
rela\iilor noastre bilaterale, at@t de s`race
[n surse de cercetare, publicul rom@n are acum privilegiul de
a o avea la dispozi\ia sa.
prof. Atico VILAS da MOTA*
Nota redac\iei: prezentul articol a ap`rut [n
„Suplimentul brazilian” nr. III/ dec. 2003 (foto), editat de
Biblioteca Metropolitan` Bucure]ti.
*Prof. Atico Vilas da Mota a tradus ]i publicat [n
Brazilia (la Rio de Janeiro), prin intermediul Editurii
Griffo – al c`rei patron era comandorul aviator Dumitru
Tudor, rom@n originar din Giubega-Dolj, stabilit [n anii
’40 la Rio de Janeiro – c`r\i de istorie ]i literatur`
rom@n`, un loc important ocup@nd opera lui Mihai
Eminescu. {n anii 1998-2000, prof. Atico da Mota a \inut
o serie de conferin\e [n mediile universitare din
Bucure]ti. {n prezent, conduce Funda\ia Cultural` „Profesor Mota”, din Macaubas – statul Bahia/Brasil.
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Tite]ti - Centrul administrativ al |`rii Lovi]tei
Admirând ini\iativa domnului inginer Marian P`tra]cu,
vicepre]edintele Asocia\iei ,,Pons Vetus”, încerc`m s` contribuim ]i noi la realizarea ,,trecerii în revist`” a unei lucr`ri
în care sunt descrise unele localit`\i ]i monumente istorice
din |ara Lovi]tei.
Este vorba de lucrarea Pr. Dominic N.
Ionescu, ,,Schituri ]i Biserici de Stat” (Note
de drum ]i însemn`ri de demult, Bucure]ti,
Tipografia Capitalei, str. Sf. Apostoli, nr. 48,
1931), de unde prezent`m ,,note’’ despre satul
Tite]ti, centrul unit`\ii administrative, cu numele de ,,plas`’’, loc de unde s-a administrat
|ara Lovi]tei, de-a lungul istoriei, purtând
diferite denumiri: Plasa Lovi]tei, Plasa Oltului de Sus sau Plasa Lovi]tea-Tite]ti.
Tite]tii (pag. 91)
,,Cam la jum`tatea drumului dintre Câineni ]i S`l`truc, adic` a drumului ce duce din
Valea Oltului spre Topolog, peste plaiul Lovi]tea, este un sat bulucit într-un început de
vale, anume Tite]ti. Pe vremea când înc` nu
se deschisese linia ferat` de la Râmnic spre Turnu-Ro]u,
drumul cel mare b`tut de negustori, ce lega inima \`rii cu
Sibiul ]i, de aci, mai departe, spre Buda ]i spre Beciu, p-aci
trecea. Satul Tite]ti era în mijlocul plaiului, fie c` urcai
dinspre Olt, pe la Racovi\a sau pe la Câineni, fie c` urcai de
pe Topolog, pe la S`l`truc, prin Peri]ani – ]i tot la mijlocul
plaiului dac` coborai, cumva, de pe plaiurile cu bogat`
p`]une ale Mun\ilor Scara, Mâzgavul, Sântilie, Co\i ]i al\ii de
la miaz`noapte – sau de pe masivul ceva mai mic dinspre
miaz`zi al Coziei r`sle\e, ce închide cetatea aceasta natural`, care va fi servit a]a de minunat spre ap`rarea str`mo]ilor no]tri – pe vremurile grele de odinioar`. Ca orice sat,
a]ezat la drum în calea negustorilor, Tite]tii s-a ridicat
degrab`. Case frumoase, înalte, cu câte dou` rânduri zidite
din piatr` ]i din c`r`mid`, cu curtea pietruit` ]i ocolit` de
oleaburi pentru vite, dovedesc o bun`stare ]i, în acela]i
timp, o experien\` îndelungat`, o deprindere la trai bun. Case cu u]i ]i ferestre larg deschise la drum arat` c`, p-aci,
erau hanuri în care drume\ii vor fi poposit, vor fi chefuit ]i
vor fi l`sat vam` din bel]ug, pentru ca s` se poat` ridica
casele cele mari ale hangiilor.
Ast`zi, satul, l`sat numai la rodul celor câteva ogr`zi
de pruni, al fâna\urilor ]i vitelor, împu\inate ]i ele din pricin` c` de mult nu mai puteau trece prin trec`toarea de alt`dat`, de la Turnu Ro]u, a început s` s`r`ceasc`.
Pe vremea aceia de prosperitate ]i bel]ug, aci se afla
lume petrec`rea\` ]i evlavioas`. Pe la jum`tatea veacului al

XVIII-lea, pe vremea voievodului Scarlat Ghica, câ\iva clerici – cu ajutorul, poate al c`pitanului de plaiu de atunci,
Necula Grecul, ce se afl` zugr`vit în stânga la intrare, ]i a
altor credincio]i, pomeni\i de pisanie sau nu – au zidit o
biseric`, din c`r`mid` ]i din piatr`.
Biserica are form` dreapt`, cu pridvorul obi]nuit la toate bisericile din aceast` epoc`. Biserica este destul de înalt`, cu pere\i împ`r\i\i în dou` registre,
printr-un brâu de c`r`mid`. {n registrul
de deasupra ferestrelor ]i-n cel din rândul lor sânt chipuri zugr`vite de sfin\i,
din prooroci, de împ`ra\i din scriptur`,
dar ]i din Alex`ndrie, ca Alex. Machedon
]i Por împ`rat, – cuvio]i, cuvioase ]i chiar
tipuri din vremea aceia care se vor fi f`cut
cunoscute prin cine ]tie ce isprav` –
c`l`ri pe cai în goan`, cu suli\` în mân`,
cu c`ciuli cu fundul ro]u sau r`sfrânte
într-o parte, haiduce]te. P`cat c` inscrip\iile s-au ]ters ]i nu se mai pot citi numele lor, decât ici-colo, câte unul grec.
Un cadru de piatr` frumos înflorat la u]` are deasupra
pisania cu o liter` înalt` ]i îmbinat`, ce spune numele celor
cari s-au nevoit cu ridicarea ei: Ierodiaconul Dumitru, care
se vede ]i zugr`vit la intrare, cu so\ia sa, Diaconi\a Safta;
Duminic` diacon, nume destul de rar în p`r\ile acestea, cu
diaconi\a lui, Ruxandra – care nu-s zugr`vi\i ca jupân Pan`
]i Deicu – jupâni\a Dobra ]i Maria care urmeaz` dup` Pan`
]i dup` Deicu se v`d ]i zugr`vite dup` C`pitanul Necula
Grecul – care nu-i pomenit în pisanie. {n mâna stâng`, cum
intri, la u]a ce duce spre clopote, este zugr`vit` ]i Ana, slujnica. De bun` seam`, va fi meritat, prin munca ei de toat`
ziua, adus` la cheltuiala st`pânilor s`i, ca s` i se nemuriasc` chipul ]i numele pe zidul bisericii.
{n calota din pridvor, chipul Mântuitorului, ca Emanoil, este înconjurat de zodiac, deasupra intr`rii – Hetimasia,
în dreapta Mântuitorului în scaun de judec`tor cu Sf. Fecioar` ]i Prodromul – în stânga, cetatea raiului, iar sus, pe
scaune, stând cei doisprezece Apostoli. {n col\uri ]i pe arcuri, scene din Genez`… De primprejur, se afl` cimitirul sau
«podgradia», cum spune piatra a]ezat` în zidul înconjur`tor. Cruci mai vechi de jum`tatea veacului trecut nu se
afl`. Multe se vor fi zidit în zidul înconjur`tor, cum se ]i v`d
vreo dou`-trei. Cimitirul are ]i un mormânt mai rar (foto).
Aci zace un tân`r locotenent rus, mort în luptele de la
Turnu-Ro]u, la 16 martie 1849. Mormântul este de piatr` ]i
înconjurat cu grilaj de fier.
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L`sat f`r` nici o grij` în voia soartei, dealtcum, ca întreg cimitirul, socii ]i al\i arbu]ti p`r`si\i în jur au dislocat ]i strâmbat lespezile. Cea de
deasupra, împodobit` cu vulturul împ`r`tesc cu
dou` capete, poart` inscrip\ia aceasta:
«Alexandre Fock, lieutenant B l’armJe Russe, tuJ B la bataille de Rottenthurn le 16 mars
1849, souu les ordres du GJneral Skariatine,
combatant pour l’ordre et la securitJ publique.
NJ B Petersbourg 1828». Inscrip\ia este încheiat`, jos, cu un glandium în relief.
Biserica î]i p`streaz` ]i clopotele de demult.
Cu toate c` aci s-au dat lupte în imediata apropiere ]i, mai apoi, chiar în sat, oamenii au avut
grij` s` le coboare ]i s` le îngroape, punând o
cruce ca la un r`posat de curând. Amândou` au
glas p`trunz`tor de acioaie, dar f`r` s` se armonizeze prea fericit…’’
Jiblea, 7 august 1930
Denumirea satului Tite]ti, care este de origine slav` – de tip vechi bulg`resc – ne indic` chiar
întemeierea asez`rii, care î]i g`se]te explica\ia în
influen\a exercitat` de vechii bulgari, în nordul
Dun`rii, în secolele IX-XIII.
De]i atestarea documentar` a satului dateaz`
de la 1 ianuarie 1526, vechimea satului este cu cel
pu\in trei secole înaintea dat`rii hrisovului, deoarece, în acesta, se men\ioneaz`: ,,sunt vechi ]i drepte averi ]i vecine, cump`rate cu dreapt` slujb`,
de mo]ii ]i str`mo]ii lor’’.
Pornind de la studiul profesorului Simion
Dalila, denumirea se analizeaz` astfel: la numele
(persoana) Tit(u) se adaug` sufixul int(e]ti) = Tite]ti (adic` e]ti Titu).
{n Registrul Monografic al comunei Tite]ti,
din anul 1938, g`sim consemnat c` denumirea
satului Tite]ti ar proveni de la numele împ`ratului
roman Titus, pe care noi o socotim neverosimil`,
deoarece Titus Flavius Vespasianus, din dinastia
Flavia, n-a avut nimic în comun cu Dacia.
Se mai sus\ine – deocamdat` neconfirmat
documentar – c` denumirea Tite]ti ar proveni de la
numele comandantului roman Titus Flavius
Constans, procuratorul Daciei inferioare, din al
c`rui ordin, în anii 137-138 d. Ch., s-a ref`cut
castrul roman de la Arutela, din Poiana Bivolarilor, ]i poate c` ]i cel de la Tite]ti, ambele f`când parte din Limes Alutanus, construc\ii începute în vremea lui Traian ]i continuate pân` sub
Antonius Pius.

Florea VL~DESCU
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MIORI|A – 150 de ani
(urmare din pagina 11)
Din aceast` viziune – a rena]terii perpetue prin sacrificii – se poate
na]te acel optimism robust (felul pozitiv invocat azi foarte des! - s.n.),
care face din centralizarea omului [n mijlocul cosmosului (dincolo de
paradoxul matematic: omul, ca un infinit mic, va fi mereu central [ntr-un
infinit de ordin superior!), nu un demiurg r`zvr`tit, nietzschienian, ci
OMUL integral, acel „ecce homo” [mp`cat cu cosmosul, [n care „toate au
leg`turi cu toate” ]i [n care el, omul, este cu adev`rat fiul lui Dumnezeu.
Acel fiu, care []i iube]te tat`l cer, cum []i iube]te mama p`m@nt ]i c`rora
permanent le urmeaz` [n r@nduiala lumii, [n care d`inuie prin ceea ce a
adus prinos, prin trecerea sa.
La 150 de ani de slav` [n ora]ul luminilor, Miori\ei s`-i dorim s`
fie cunoscut`, [n [n\elesul ei intim, de toate limbile p`m@ntului, care
sigur se vor reg`si [n punctul lor comun, omenesc, de la [nceputul lumii.
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Drum albastru (I)
Mijesc [n z`ri profunde stele,
[n rou` zac c`r`ri verzui,
domol senin al pietrei grele,
boboci pe drumul alb`strui;
Poteci s`pate-n st@nc` sf@nt`
r`sar [n unde reci de r@u,
pa]i mici ]i ]ov`ienici c@nt`
lumina boabelor de gr@u.
Un foc firav s`m@n\`-arunc`
[n brazda coptului r`zor,
[n crud r`sad cre]te porunc`,
iar [n l`star fierbinte dor.
{n p@nze albe-[mpinge g@ndul
corabia spre \`rm prescris
scruteaz` la tribord cuv@ntul

[n lic`riri de cerb promis.
S`m@n\a gena-]i p@rguie]te,
iar m@na curge cald`-n ram,
[n flori ]i fructe azi muste]te
parfumul sevelor din neam.
Vas de aram` fierbe-n spuz`
misterele b`tute-n clopot,
c@nd zestrea se dospe]te-n muz`
albastrul m`rii d@nd [n clocot.
Poteci pavate-n ramuri albe raze de duh pe nori alba]tri pa]i grei ]i nestemate salbe,
luciri [n argintiu de a]tri.
Ion Constantin
COTULBEA
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Ce s-ar fi înt@mplat dac` nu ar fi existat „adun`torii”?
Mai mult ca sigur, între cei iubitori de art`, în general, iubitori ]i practican\i ai genului literar, în special, numele poetului ]i prozatorului, animatorului cultural George Achim nu mai
are nevoie de prezentare, at@t datorit` prezen\ei sale aproape în
orice manifestare care vizeaz` spiritul artistic, c@t ]i activit`\ii
publicistice ]i, nu în ultimul r@nd, celei editoriale.
Trebuie s` amintim c` George Achim conduce suplimentul literar-artistic „Ochean” al s`pt`m@nalului v@lcean „Publicitatea 1”, în care mul\i dintre noi ]i-au verificat puterile scriitorice]ti, conduce suplimentul umoristic „|@n\arul”, este secretarul Societ`\ii Culturale „Anton Pann” din R@mnicu-V@lcea,
este un altruist ]i, foarte important, este cunoscut de toat`
lumea... Cunoa]te pe toat` lumea. Este un mare prieten.
În orice moment, dac` îl întrebi, î\i ofer` gratuit informa\ia de care ai nevoie, în plan cultural, regional ]i local, cuantumul s`u de cuno]tin\e fiind aproape f`r` asem`nare.
Prin str`danii proprii, dar ]i ajutat de sponsori, G. Achim
a publicat mai multe c`r\i de poezie ]i proz`, a fost inclus în
dic\ionare rom@ne]ti ]i str`ine .
Ast` var`, la Editura „Offsetcolor”, din R@mnicu-V@lcea,
i-a ap`rut cartea „Biografiile iubirii”, o interesant` prezentare,
sensibil`, a propriilor înt@mpl`ri, aventuri, raportate la chinul
specific or@nduirii trecute, de a colec\iona opere literare, care,
odat` intrate în posesia acestui iubitor ]i viitor scriitor de c`r\i,
]i-au c@]tigat, fiecare, o biografie proprie.
Aceste biografii sunt altele dec@t cele specifice timpului
ie]irii lor de sub tipar, sunt legate de iubirea lui Achim pentru
carte, de lipsa acesteia, aproape total, de pe rafturile copil`riei
sale.
Apare, în volum, modul cum autorul ]i-a alc`tuit ]i apreciat propria bibliotec`, cum acest fapt a început în copil`rie, a
continuat în tinere\e, continu` ]i ast`zi.
Iubirea înscris` în titlu semnific` înclina\ia nativ` pentru
citit, iubirea de carte, biografia asociat` acestei iubiri, reprezint` „aventura” intr`rii acesteia în proprietatea viitorului poet.
Cartea este deosebit de interesant`, c`ci George Achim ne
prezint` povestea achizi\ion`rii unor opere, unele adev`rate rarit`\i, v@rsta lor alc`tuindu-se în secole. Le-a procurat f`r` bani
practic@nd anticul troc. A t`iat lemne pe la diverse doamne cu
mo]teniri grele, le-a g`sit înt@mpl`tor în moloz, alteori, printr-o
stare naiv` de necinste copil`reasc`, chiar le-a furat!... Precum
noi to\i, copii s`raci, s`rind peste gard dup` c@teva mere necoapte.
Interesul pentru aceast` carte const` ]i în faptul c` prezint`, în plus fa\` de aventura procur`rii, sinteze ale con\inutului
propriu, de multe ori reu]ind s` furnizeze informa\ii de interes,
specifice timpului de ieri ]i de azi. Or, foamea pentru faptul real
al trecutului reprezint` o caracteristic` momentan` a oric`rui
prezent.
Con\inutul este generos, ideile sunt multe, dar trebuie s`

semnalez ]i c@teva regretabile erori de format. Erori subiective
care se puteau evita, care nu ating autorul, dar aduc o însemnat`
atingere editorului. Este clar, aici, vin` de scriitor, textul, în sintax`, nu este corectat de autor, din care cauz` se v`d repeti\ii „la
purt`tor”, se v`d sublinieri, de multe ori abuzive.
Tehnoredactarea las` de dorit, se recunosc incompatibilit`\i ale sistemului electronic. Nu exist`, deci, corector.
Sunt surprins c` în dreptul „Redactorului de carte” înt@lnesc numele lui C. Poenaru, pe care îl ]tiu un mare cunosc`tor,
de unde ]i faptul c` nu cred s`-i fi trecut prin m@n` forma premerg`toare tip`ririi. La fel despre grafic`. Chiar am f`cut-o eu?
La acest capitol, chiar vreau s`-i transmit editorului, care
a gafat ]i nu a glumit, c` la bijuteria de con\inut al primei pagini aferente fiec`rei c`r\i din „Biografiile iubirii”, merita, la
scara formatului de tip`rire, s` se reproduc` foto chiar paginile
în sine... Vai de ele, de grafic` ]i calitate!
În alt` ordine de idei, îi spun autorului c` doar la o simpl`
privire a oric`rei fotografii de epoc`, reprezent@nd imagini de
arhitectur` v@lcean` veche, de]i sunt sigur c` pe cele mai multe
le cunoa]te dintr-o realitate tr`it`, va vedea c` R@mnicul a avut
multe cl`diri monumental de frumoase, cu mult mai frumoase
dec@t tot ce s-a construit ast`zi ]i în recentul ieri.
S` nu compar`m starea de nou cu starea de neîntre\inere
a trecutului... Exist` construc\ie nou` mai frumoas` dec@t una
veche ]i recondi\ionat`? Exist` om care s` tr`iasc` f`r` nostalgia trecutului? S` fie frustrat de amintire? Chiar el, scriitorul,
iube]te cartea veche mai mult dec@t cartea nou`! A]a se
sub[n\elege... Totu]i, credin\a mea este c` sunt c`r\i noi la fel de
bune ca ]i cartea veche (sic!)... Mai ales într-o bibliotec`.
Tot a]a, construc\iile noi trebuia s` apar` printre cele
vechi ]i, periodic, reparate. Au fost cl`diri în R@mnic demolate
dintr-o netrebnic` necesitate la aliniere, pe care, nu o dat` ]i nu
numai eu, le-am propus pentru a fi reconstruite pe cele dou` ima]uri verzi prezente de prea mult` vreme în centrul ora]ului.
Sigur, trebuia modernizat, dar unde, în lume, ora]ele, c@nd se
modernizeaz`, se d`r@m`?
De asemenea, tot ca o rezultant` a citirii acestei posibil a
fi o minunat` carte, într-o edi\ie num`rul doi, revizuit` ]i ad`ugit`, trebuie s`-i spun c` într-un anume ]i pre\ios context deviaz` de la o necesar` conduit` ]i nu recunoa]te calitatea de vizionar a evreului care obi]nuie]te s` str@ng` valorile pe care
prostul le arunc`. Ce s-ar fi înt@mplat cu istoria oric`rei arte dac` nu ar fi existat „adun`torii”? }i atunci, de ce s` îl faci pe evreu jidan?
În încheiere, rev`z@nd minusurile ]i plusurile, trebuie s`
remarc aceast` carte, s` m` bucur de apari\ia ei, dar, ]i mai
important, pentru ca ea s` devin` un punct de referin\` într-o
anume istorie, este necesar s`-l convingem pe George Achim s`
scoat` a doua edi\ie.

Petre CICHIRDAN
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Armonizarea cititorului cu biblioteca

recii antici au epuizat problematica logicii formale, pu\in s-a mai ad`ugat dup` Aristotel. Asiaticii, în special chinezii, au atins performan\e de
invidiat în domeniul observa\iei ]i intui\iei, reu]ind s` restabilesc` leg`turile dintre om ]i for\ele fundamentale ale naturii.
{ntr-o exprimare neobi]nuit` pentru europeni, dar foarte
riguroas`, ei au l`sat observa\ii uimitoare despre esen\ele
spirituale ale vie\ii. Terminologia chinezeasc` este greu de
tradus, pentru c` fiecare semn sau simbol are numeroase în\elesuri, în func\ie de context ]i de puterea de in\elegere individual`. Ne propunem s` prezent`m, într-o form` accesibil`, câteva aspecte privind armonizarea for\elor naturii cu
cititorul din bibliotec`.
Ajuns în împ`r`\ia c`r\ilor, împins de curiozitate ]i de
chemarea pentru cunoa]tere – p`cate pentru care a fost alungat din Rai – cititorul î]i caut` un loc ]i o pozitie convenabil`
scopului. Uneori, le g`seste, alteori, nu. O încercare de a-l
ajuta nu poate s` fie decât benefic`.
Ca în toate spatiile ]i obiectele de pe p`mânt, în bibliotec`, se manifest` principiul universal Qi, tradus aproximativ
prin termenul de suflu vital, o form` de energie primordial`
r`spândit` în univers. Qi ia aspecte diferite, statice sau dinamice, dup` dimensiunile spa\iului ]i timpului. Pornind de la
numele celor mai importante forme de manifestare, dispersia
]i acumularea, modalit`\ile de ac\iune ale lui Qi au fost numite de chinezi Feng ]i Shui. In traducere, Feng denume]te
vântul care disperseaz` Qi, iar Shui, apa care adun` Qi.
Preciz`m c` aceast` prezentare simplificat` este departe de
complexitatea fenomenelor ce fac obiectul disciplinei ce
poart` numele Feng Shui, însu]it` ]i folosit` din ce în ce mai
mult în lumea modern`.
metodologie de armonizare a influen\elor energiei Qi asupra omului aflat într-un spa\iu închis
este reprezentat` de plasarea celor cinci animale
ancestrale, corespunz`toare elementelor fundamentale ale
concep\iei filozofice chineze]ti, în spa\iile delimitate de patru pere\i. In general, chinezii plaseaz` omul cu fa\a spre sud,
dar respectarea acestei a]ez`ri, de]i recomandabil`, nu este
strict obligatorie.
{n spatele omului, deci spre Nord, se afl` broasca \estoas`
neagr`, reprezentat` de un zid, o mobil` solid` sau cel pu\in
un sp`tar de scaun înalt. Broasca \estoas` neagr` simbolizeaz` for\a stabil`, protectoare împotriva unor pericole ce pot
veni dintr-o direc\ie nesupravegheat`. Prin extensie, i se atribuie ]i puterea experien\ei, a tradi\iilor ]i a energiei ancestrale. {n dreapta, spre Apus, se afl` tigrul alb, reprezentant al

O

pag. 17

for\ei fizice, al brutalit`\ii naturale necesar` atacului ]i ap`r`rii. For\a tigrului poate s` se manifeste excesiv, violent, necontrolat, de aceea, va fi \inut` sub control, pentru a nu deveni autodestructiv`. Se a]az`, deci, în partea dreapt`, obiecte cu în`l\ime moderat`, permi\ându-se, în acest fel, supravegherea direc\iei din care vine tigrul alb, din pozi\ie a]ezat pe
scaun. Prea multe obiecte a]ezate în partea dreapt` înt`resc
for\a tigrului alb ]i pot duce la reac\ii exagerate, necontrolate, regretate mai târziu. Un exemplu este tendin\a de a spune adev`ruri care ne pot aduce neajunsuri.
n stânga se afl` dragonul verde, animal ascuns iarna
]i reap`rut prim`vara. El reprezint` spiritul ]i în\elepciunea ]i prime]te informa\ii de la pas`rea Fenix. Dragonul verde asigur` sursele de energie nutritiv`, ac\iunea, regenerarea ]i evolu\ia. Pozi\ia lui este ridicat` ]i stabil`. Pentru a-i asigura stabilitatea ]i ascendentul, se va a]eza în partea stâng` un dulap sau rafturile înc`rcate ale bibliotecii. Dragonul simbolizeaz` clarviziunea, luciditatea, deschiderea c`tre obiectivitate ]i spiritualitate
{n fa\` se afl` pas`rea Fenix, ro]ie, care zboar` înainte ]i
în sus, scruteaz` dep`rtarea ]i vede ce urmeaz` s` se întâmple. {n bibliotec`, pas`rea Fenix este cartea solicitat` de cititor. Simbolizeaz` libertatea ]i inspira\ia, fiind veriga intermediar` a informa\iilor aduse prin organele de sim\, transmise dragonului verde, pentru analiz` ]i elaborarea deciziei.
Pas`rea Fenix este d`ruit` cu o mare frumuse\e ]i cu imortalitate, rena]te din propria cenu]`. Aten\ie! Exist` ]i riscul
de a nu fi transmise dragonului verde toate informa\iile ]i,
mai r`u, de a denatura semnifica\iile. S` nu credem tot ce se
scrie în c`r\i, de multe ori, aparen\ele în]al`.
{n sfâr]it, în centru, se afl` s`rmanul cititor al bibliotecii,
simbolizat prin biblicul ]arpe. El reprezint` curiozitatea, tenta\ia spre cunoa]tere ]i, câteodat`, spre p`cat. }arpele este
singurul animal ce poate angaja ac\iunea. Dar angajarea înseamn` ]i asumarea r`spunderii. Alegerea c`r\ii, aten\ia acordat` informa\iilor, [n\elegerea ]i însu]irea lor ]i, nu în ultimul rând, depozitarea într-o memorie reproductiv`, sunt
virtu\i ]i p`cate ale cititorului.
ât de important` este, în contextul celor prezentate mai sus, arta slujitorilor c`r\ii, a bibliotecarilor, de a asigura buna a]ezare a celor patru animale ce asigur` armonizarea cititorului cu biblioteca, r`mâne
un subiect de reflexie ]i adaptare. Dorin\a noastr` se opre]te
la împlinirea serviciului de servitor al ]arpelui.

I
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Nicolae RADU,
Bourg en Bresse, Fran\a
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Rolul [nv`\`turii ]i culturii generale
{nv`\`tura ]i cunoa]terea sunt cerin\e elementare ale presupune, [nainte de orice, educa\ie civic`. Societatea nu are
supravie\uirii, [n mod civilizat, [n epoca contemporan`. nevoie, pentru a progresa material ]i spiritual, de snobi de
Viitorul unei na\iuni depinde esen\ial de faptul dac`, la sf@r- bulevard ]i cafenea, ci de personalit`\i angajate [n realizarea
]itul ciclului formativ (]colar, universitar), tineretul a [nv`\at dezideratelor na\ionale ale prezentului. „Turnurile de filde]”
cum s`... [nve\e pe mai departe sau a „[nv`\at” s`… „taie ad`postesc, mai degrab`, personalit`\i, din moment ce nu
frunz` la c@ini”.
produc nimic benefic pentru comunitatea
Cea mai bun` mo]tenire
[n care tr`iesc. Educa\ia superficial`,
pe care genera\ia actual` de
incultura, [ncurajeaz` superficialitatea,
fiului meu
intelectuali (]i biblioteca public`
suficien\a, invidia ]i tr@nd`via.
Iubito, hai la aprozar
poate juca un rol primordial [n
Experien\a societ`\ilor avansate deS` cheltuim ce-a mai r`mas
acest demers) o preg`te]te urmonstreaz` c` investi\iile cele mai profiDin banii `ia de pe card
ma]ilor const` [n dragostea ]i
tabile, care le-au asigurat progresul econoPrimi\i de la babaci, de-acas’.
interesul pe care le inoculeaz`
mic, social ]i spiritual, au fost realizate [n
acestora, de a se instrui, permaeduca\ie ]i [nv`\`m@nt, [n prop`]irea culCantina-n blaturi o sc`ld`m
nent, prin studiu; a [nv`\a [n oritural`.
Cu-o ciocolat` de un pol
ce loc ]i de la toat` lumea; de la
{ntre politic` ]i cultur` exist` o mare
}i-n sesiune-ar fi haios
profesioni]tii din centrele instideosebire. {n timp ce politica este, prin exS` mai b`g`m ]i c@te-un gol.
tu\ionale de cultur`, ca ]i de la
celen\`, divergent` ]i [i desparte pe
Mare
scofal`-o
boab`-n
plus
amatori, de la prieteni, ca ]i de
oameni [n tabere adverse ]i ostile, cultura
C@t sunt un pic mai insurgent...
la... „du]mani”, de la tot ceea ce
este, [n esen\`, convergent` ]i tinde
Hai
s`
dans`m
pe-un
titirez.
se exprim` ]i de a sintetiza ]i fo[ntotdeauna s`-i uneasc` pe oameni.
Tr`iasc` via\a de student!
losi cuno]tin\ele potrivite pentru
Numai
cultura
poate
crea
activitatea pe care o desf`]oar`.
sentimentul de solidaritate ]i de afirmare,
Olimpici de-am fi fost, s` ]tii
Cel mai bun prieten [l vom g`si,
[n s@nul na\iunilor civilizate.
C` poate ajungeam ciobani
totdeauna, [n universul c`r\ilor;
Cultura [nseamn` cunoa]tere ]i coS` vindem mare br@nz`-n t@rg;
ele nici nu ne v@nd, nici nu ne
municare, care, [mpreun`, reprezint` adeDar nici ciobanii nu au bani.
cump`r`, dar ne pot converti.
v`rata putere a lumii contemporane. Cei
Cultura general` este suce au investit ]i investesc permanent [n
Licen\ia\i, am fi c@ndva
portul care permite individului
dezvoltarea acestor domenii au avut ]i vor
S`tui de-at@tea-n\elepciuni
s` simt` plenar solidaritatea sa
avea numai de c@]tigat, at@t spiritual, c@t ]i
Ne-a]teapt` un serviciu-n vis
cu ceilal\i oameni, [n timp ]i [n
material.
Ori Spania, plin` de c`p]uni.
spa\iu. Solidaritate at@t cu cei
Un postulat din „Republica”
Mai
trecem
c@te-un
parlament
din genera\ia sa, c@t ]i cu cei din
anticului Platon ne atrage luarea-aminte
Pe br@nci sau [n pozi\ia „drep\i”,
genera\iile anterioare ]i cu cele
(]i ar trebui s` con]tientiz`m) c` „...relele
Tr`iasc`
via\a
de
student,
care vor urma.
care [ntristeaz` statele ]i neamul omenesc
Tr`iasc` pro]tii cei de]tep\i!
{n aceast` ordine de idei
nu se vor potoli p@n` ce filosofii nu vor
[mi amintesc, cu respect, de
conduce cet`\ile” sau cei numi\i (sau
Ion T~LMACIU
[ndemnul-postulat pe care mi-l
ale]i) [n posturi de conducere nu vor fi
adresa dramaturgul Eugen Ionescu, [n timpul unei convorbiri „filosofi adev`ra\i ]i serio]i”.
avute cu d@nsul, la Pen Clubul Brazilian (Rio de Janeiro –
{n accep\iunea modern`, prin cuv@ntul antic filosof
1971). Citez: „Nu uita\i c` ceea ce dureaz` [n rela\iile [n\elegem OM de caracter, integru, cu preg`tire cultural`
interumane este apropierea prin cultur`!”
multilateral` ]i temeinic`, ]i nicidecum „eliti]ti de cafenea”,
Numai un proces educativ-formativ temeinic ]i purt`tori de barb` sau politicieni f`r` voca\ie, care nu produc
ne[ntrerupt, poate deschide ochii fiec`rui individ asupra nimic pozitiv pentru cei pe care pretind c` [i reprezint`.
naturii existen\ei umane, asupra limitelor proprii ]i asupra neMilit@nd, cu perseveren\`, pentru emancipare prin culcesit`\ii perfec\ion`rii prin instruire continu`.
tur`, s` nu uit`m, nici o clip`, c` nu poate exista instruc\ie ]i
Societatea informa\ional` contemporan` pretinde educa\ie f`r` demnitate uman`.
preg`tire tehnic`, dar ]i umanist`. Elitismul cultural
jurist Nicolae SPORI}

Retoric`
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Cãr]i martore la o crimã*
ugust, 2001. Un amurg prelung ]i violet se t@r`]te
dinspre Capela – dealul nostru de suflet, dar ]i
reper [n existen\a celor din jurul s`u, al
at@tor evenimente, pl`cute ori nepl`cute – ]i strive]te
dulce tot ce [nt@lne]te [n cale. Episcopia, mai [nt@i, cu
acareturile, dar mai ales cu istoria sa at@t de mult
amprentat` de cultur`, unde Antim Ivireanul instala tipografie ]i-i d`dea cuv@ntului str`lucire, unde un
psaltist, [n persoana „finului Pepelei, cel iste\ ca un
proverb” - Anton Pann – me]terea „Povestea vorbei”
]i aduna c@ntecele acestei lumi pe portative, unde
T`tt`rescu crea imagini unice pentru credin\a noastr`,
apoi casele din jur, c@te mai r`m`seser` intacte din
ora]ul vechi „al pensionarilor”, dar ]i umbrele unor:
C. Dissescu (fost ministru la Justi\iei), Laz`r Popescu
(senator ]i dramaturg uitat), Nicu Angelescu (profesor
emerit ]i, cred, cel mai bun memorialist, pe nedrept
ocolit ]i nepublicat, pentru c` trebuie s`-l mai „mulg`” unul ]i altul, la nevoie), Costic` Iliescu ]i Emil }tef`nescu
(„zugravi de sub\ire”, cu ecouri prin aceste locuri) ori politicieni
„de trei parale”, dar pre\ui\i de cei ca ei, prin ani, cu c@te o
strad`, un liceu ori cu c@te o statuie…
Astfel de g@nduri [mi s`rutau fiin\a [n drum spre casa mea
de la bloc, trec@nd chiar prin amurgul prelung ]i violet, c@nd un
glas de femeie [mi pronun\` numele ]i m` roag` s` stau „pu\in”.
Aflu [n clipele urm`toare c` „dup` ce a fost omor@t` de
c`tre un boschetar, care, [n loc s` s`rute m@na care i-a dat s`
m`n@nce, a ucis, mai mult, a ]i p@ng`rit-o pe doamna Florentina…acum, casa e pustie, au venit copiii de la Sibiu ]i au luat
tot… Am cheia de la intrare, poate g`se]ti ]i tu ceva, c` v`d
c` te pasioneaz` vechiturile, m` g@ndesc la c`r\i ]i reviste…”
Vocea prietenei mele are ceva de bocet [n ea ]i,
privindu-i fa\a v`d ]i c@teva lacrimi cobor@nd din ochii negri
ca t`ciunele. „A fost o femeie bun`, m-am [n\eles bine cu d@nsa, o consideram bunica mea ]i-i ceream sfaturi ori de c@te
ori aveam nevoie… vezi ]i tu dac` g`se]ti ceva! ”
Mi-a dat cheia ]i, cu amurgul prelung ]i violet [n spate, intru
[n cas`. De o parte ]i de alta a holului, obiecte casnice, uzate de
vreme, dar curate, st`teau gr`mad`. {n prima camer`, un mald`r
de „reviste de specialitate”, c`ci so\ul doamnei fusese medic
radiolog; [ntr-un col\, de-a lungul peretelui dinspre nord, „m`
a]teptau” ni]te c`r\i, pe care, imediat, le-am luat la m@n`, [n
c`utarea „valorilor”, dac` mai r`m`seser`… }i timpul trecea,
[ntunericul m` prindea din urm`, am scos micu\a mea lantern`
„de serviciu” ]i am scotocit [n continuare. A]a am ajuns la c@teva
coresponden\e interesante (Radu D. Rosetti – cu informa\ii despre Ionel Teodoreanu ]i Iulia Hasdeu), la memorii cu trimiteri la
politicul ]i socialul interbelic, dar ]i la dou` c`r\i. Una, semnat`
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de Zoe N. Mandrea (n`scut` B`lcescu) – „Icoane din trecut”, tip`rit` la Tipografia Geniului, Bucure]ti (Cotroceni) – cu dedica\ie
scris` [n francez` de c`tre
Hanibal ]i Natalie Lecki (Au
souvenir à M. et M-m Dr.
Florentin, à R.V@lcea, nos
grands amis très reconnaissent”), carte care cuprinde
amintiri „dureroase” din
copil`ria acestei odrasle de
boieri, c@t ]i panseuri „comise” [ntre 1888 ]i 1920.
Cartea are, totu]i, valoare,
pentru c`, datorit` tirajului
mic, a devenit o raritate, dar
]i pentru c` este semnat` de
un urma] al lui B`lcescu.
A doua carte, dar ]i
cea care [mi [ncunun` c`ut`rile, apare dintr-o gr`m`joar` de
c`r\i po]tale (nu ilustrate) f`r` valoare (nici informa\ional`,
nici filatelic`), aflate l@ng` fosta sob` (care fusese demolat`).
Este un „Calendaru a]ezat [ncep@ndu-se de la 1816 ]i sluje]te p@n` la viitoru anu 1956”, tip`rit` la „Bucure]ci,
Tipografia Na\ional` din Otelul Ghermani, nr. 27”, [n anul
1861, cu litere chirilice. Cartea [ncepe direct cu pagina de
titlu ]i are semn`tura unui „N.P`un”, iar [n col\ul din st@ngajos, o ]tampil` oval` cu inscrip\ia: „Libr`ria Georges
Demetriad X MLN – Galatz”. Din loc [n loc (la paginile 24,
28, 102 ]i 204), sunt diferite [nsemn`ri, pe aceea]i tem`, c@t
]i semn`tura aceluia]i N. P`un. „Scara” (cuprinsul) acestei
c`r\i are 24 de capitole, unul mai interesant dec@t altul. {ntre
altele: Cronologia evenimentelor istorice, Sinaxarul celor 12
luni, Tabelele anilor cu planetele lor, Ar`tare pentru semin\ie, Spuneri de casnici, Gromovnicul pe 12 zodii al lui Iraclie
{mp`ratul, Prognostic, St`p@nirea celor ]apte planete,
Trepetnic pentru semnele omene]ti, C@teva curioase afl`ri,
Omul ]i anii vie\ii lui etc., care st@rnesc curiozitatea
cititorului ]i-l pun la curent cu multe informa\ii despre destin
]i leg`turile acestuia cu mersul planetelor.
Cartea are ]i grafic` la tem`, destul de inspirat` ]i bine
realizat` pentru acele vremuri, care o face atractiv` ]i u]or de
memorat, chiar dac` este tip`rit` cu liter` chirilic`.
Aceste dou` c`r\i, care au fost martore la o crim`
odioas`, [mbog`\esc mica mea bibliotec` ]i se adaug` la bijuteriile mele de suflet.

George ACHIM
*Povestirea face parte din volumul „Biografiile iubirii” (foto),
ap`rut la Editura Offsecolor, R@mnicu-V@lcea, 2003, p.p. 89-92.
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Dup` ce a stat de „Veghe”, a scris „Poezii de dragoste” ]i „De… r@s”,

Ioan }t. Popa [ndeamn`: „De]teapt`-tte, rom@ne!”

Consf`tuirea zonal` cu bibliotecarii de
la bibliotecile publice v@lcene din Valea Mare, B`lce]ti, F`ure]ti, Ghioroiu, Lalo]u ]i Ro]iile, organizat` [n 30 aprilie 2004, la Valea
Mare, a constituit - [n a doua sa parte - un excelent prilej pentru lansarea a patru volume
de carte, ap`rute la Editura Almarom: „De]teapt`-te, rom@ne - versuri „neepocale”),
„Poezii de dragoste”, „Veghe” ]i „De… r@s”.
Autorul c`r\ilor, ap`rute [n 2002 (primele
dou`) ]i 2003 (celelalte), este Ioan }t. Popa,
care ni se dest`inuie de pe coperta IV a primului s`u volum, „De]teapt`-te, rom@ne versuri „neepocale”:
„Literatur` de sertar?
Numai naivii nu ]tiu c` securitatea

[\i destr`ma ]i ultimele cute ale sufletului!
(…) Absolvent al Facult`\ii de Filozofie (Sec\ia de Ziaristic`) ]i al Facult`\ii
de Filologie a aceleia]i Universit`\i Bucure]ti, am r`mas dasc`l timp de peste 40
de ani la ]coala [n care am [nv`\at ]i eu [n
primii ani.
}i mai am m@ndria de a fi supravie\uit celor trei ani de [nchisoare comunist`,
dup` care am fost achitat de Tribunalul
Suprem, cu toate c` am r`mas suspect
pentru totdeauna…”
Pentru ilustrarea stilului ]i mesajului
pe care [l transmit cele patru volume, am
selectat, aleatoriu, c@te o poezie din fiecare carte.

Iubite Cititorule,
{n „epoca de aur”, [n „epoca lumin`”,
la fundul gropii oarbe am scormonit prin tin`,
ca-n sarsanaua sf@nt` a vechilor odoare
comori s-adun, de s@nge, de lacrimi ]i sudoare ,
s` \i le-aduc [n cale c-o [nc@ntat` jale
spre slava zilei noastre mereu „neepocale”…
Cincizeci de ani de bezn` ]i-atroce ciop@r\ire
ne-au umilit de moarte, ne-au scos de tot din fire.
De vin`-s apusenii ]i, deopotriv`, ru]ii,
de ciocoimea nou`, ro]cat`, trep`du]ii.
De-aceea [n\elege de ce-am visat, nepoate,
o zi de re[ntregire, de sf@nt` libertate.
Nu s-a-ndreptat cu totul coloana vertebral`
]i mar]ul libert`\ii e [nc` ]ov`ial`,
iar [ntregirea \`rii pe-o vreme am ratat-o,
chiar dac` integrarea vom dob@ndi-o-n NATO.
Eu unul, din p`cate, n-apuc s` mai am parte,
De ceasul reg`sirii [n sf@nta libertate…
Tot ce [mi st`-n putere este aceast` Carte!
Cite]te-o, [ntrege]te-o ]i du-o mai departe!
(din vol. „De]teapt`-te, rom@ne” , p. 8)

Doamne!
P@n’ mi s-or termina to\i anii,
eu voi urma porunca Ta
de a-mi iubi mereu du]manii,
(convins c` Tu nu-i vei ierta)…
(„Veghe”, p. 89)

Dor de
libertate…
Fostului
„tovar`]”de celul`
C@nd m-am eliberat
ultima oar`/
eu am f`cut cu tine
Ioan }t. Popa
leg`m@nt:/
oriunde-ar fi exilul pe p`m@nt/
s` ne-nt@lnim pe Steaua-cea-Polar`…/
(De o statornicie exemplar`).
Acum suntem din nou [nchi]i: afar`!
C`l`ii de-alt` dat` sunt pe creast`,
iar vremea mi se pare mai nefast`…
Tu vino iar s` ne-nt@lnim disear`,
la stingere, pe Steaua-cea-Polar`…
(Noi, cei damna\i s` vie\uim [n \ar`)
(din vol.
„Poezii de
dragoste”,
p. 130)

Diploma\ie
Un „pro” de-al meu [nseamn` „anti”,
din ur` m` mai culc cu tanti,
m` balansez cu grij` [ntre,
plutesc cu fundu-n dou` luntre…
(„De… r@s”, p.158)

„Revan]a” pe care ]i-a luat-o Ioan
}t. Popa prin publicarea celor peste o
mie de poezii (c@te totalizeaz` toate
patru volumele) ]i, mai ales, prin prezentarea lor [n fa\a intelectualit`\ii ]i
elevilor din comuna natal` nu l-a scutit pe autor de emo\ie ]i lacrimi. Cu at@t mai reu]it` a fost, [ns`, ac\iunea
organizat` de Biblioteca Public` Local` Valea Mare (bibliotecar, Viorica
Stroe).
Valentin SMEDESCU
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Considera\ii asupra periodizãrii cãr\ii vechi române]ti
Cartea, ca mijloc de transmitere de idei ]i de informare, a trezit dintotdeauna un viu interes, at@t [n forma manuscris`, adus` la starea de art` miniatural`, c@t mai ales sub
forma tip`rit`, larg r`sp@ndit`, prin care a [nceput epoca difuz`rii masive a ]tiin\ei ]i culturii.
Cartea, ca mijloc de cunoa]tere pus [n slujba binelui,
frumosului ]i progresului, constituie temelia culturii universale. F`uritorii unor astfel de comori inestimabile au tip`rit
c`r\ile vechi ce desfat` privirile ]i sufletele noastre. „Ni]te
asemenea c`r\i vechi – amintea Andrei }aguna – fac literatura noastr` ]i, pe l@ng` aceasta, se privesc ca ni]te isvoare ]i visterii pre\ioase, chiar ]i pentru cultura limbii na\ionale.”
Cartea veche rom@neasc` r`m@ne [n lumea de azi una
din marile vetre ale culturii perene, c@mpul deschis interferen\elor generoase ]i imboldurilor [nalte. Monumentala lucrare „Bibliografia rom@neasc` veche” (1508-1830) a consumat „st`ruin\`, mult` competen\`, foarte mult` energie ]i
inteligen\`.”
Un fapt ca acesta, oric@t de independent ar fi de noi, [l
putem aduce [n fa\a noastr` ]i supune sc`rii de valori cu care
suntem obi]nui\i s` lucr`m. Este un lucru mai greu de [nf`ptuit, nu [n sensul dificult`\ilor de a da decizii, de a m`sura,
ci [n acela de a da sentin\e juste, a m`sura bine.
{n Sesiunea General` a Academiei, din 21 martie 1894,
s-a hot`r@t [ntocmirea unei bibliografii ]tiin\ifice asupra tuturor publica\iilor. Comisia Bibliotecii a supus Academiei
principalele elemente ale bibliografiei.
I. C`r\ile vechi de la 1508 p@n` la 1830;
II. C`r\ile moderne de la 1831 p@n` ast`zi;
III. C`r\ile str`ine privitoare la rom@ni.
Ion Bianu ]i Nerva Hodo], [n prefa\a din 1903 a Bibliografiei, men\ioneaz`: „c`r\ile din clasa a [nt@ia formeaz` bibliografia rom@neasc` veche; ele sunt relativ pu\ine ]i
rare ]i tocmai de aceea ele au o foarte mare [nsemn`tate
pentru istoria culturii, literaturii ]i artei tipografice din Rom@nia. {n publica\ia de fa\`, se [ncearc` pentru [nt@ia oar`
a se da o ar`tare complet` despre tot ce se ]tie c` s-a tip`rit
[n \`rile rom@ne]ti sau de rom@ni [n alte \`ri, p@n` la
1830...”
Transform`rile din via\a societ`\ii pun [n joc nu numai
structuri ]i metode, ci ]i idei, atitudini ]i comportamente
noi. Rapiditatea dezvolt`rii informa\iilor presupune p`r`sirea unor practici [nd`r`tnice, renun\area la unele judec`\i
puternice.
Pe m`sura recunoa]terii tezaurului de informa\ii bibliografice ca surs` na\ional`, trebuie s` ne contur`m noi
opinii asupra conceptului de carte veche rom@neasc`. Termenul carte veche indic` orice carte imprimat` p@n` la

sf@r]itul anului 1830. Aceast` denumire este o crea\ie nefericit`, din secolul trecut. Alegerea pare dezastruoas`, ea taie
[n dou` perioada cea mai fertil` a tipografiilor din \`rile rom@ne]ti. Nu exist` nici un motiv care s` demonstreze c` arta
tip`riturilor s-a schimbat radical la [nceputul anului 1831.
Dac`, [ntr-adev`r, ar trebui fixat` o dat`, propunem anul
c@nd devine obligatoriu alfabetul latin, [n locul celui
chirilic, prin hot`r@rea Consiliului de Mini]tri din 10 august
1859. {ncep@nd de la 1677 (c@nd, la Roma, se tip`re]te, [n
rom@ne]te, Catehismul cu litere latine) ]i p@n` la 1859 (c@nd
alfabetul latin devine alfabetul limbii rom@ne) s-a parcurs
un lung drum. Concomitent cu [ncerc`rile de a scrie [n limba
rom@n` cu alfabet latin, au loc [ncerc`ri de simplificare a alfabetului chirilic, [n scopul unei adapt`ri mai str@nse a acestui alfabet la realit`\ile fonetice ale limbii rom@ne. Dintre acestea, cea mai important` se g`se]te fixat` [n Biblia de la
1668, despre a c`rei importan\` – ca monument de limb` –
vorbe]te ]i Ianache V`c`rescu, la 1787: „Limba rom@neasc` d` la anul 1688 s-au [nceput… de c@nd s-au t`lm`cit [n
limba noastr` legea veche ]i legea nou`. {n aceast` tip`ritur`, valoarea fonetic` a unor semne chirilice apare mai
bine precizat`, prin scoaterea din folosin\` a acestora. Peste aproape un secol, la 1787, apare – [n prim` edi\ie la
R@mnic ]i [n a doua la Viena – cartea de gramatic` rom@neasc` a lui Ianache V`c`rescu, sub titlul «Observa\ii sau
b`g`ri de seam` asupra regulelor ]i r@nduelelelor
gramaticii rom@ne]ti»”.
Dar, [n timp ce, [n |ara Rom@neasc`, „Observa\iile”
lui V`c`rescu c`utau solu\ia unei adapt`ri c@t mai juste a alfabetului chirilic la realit`\ile fonetice ale limbii rom@ne,
prin simplificarea lui, [n Transilvania se desf`]oar` activitatea }coalei Ardelene, [nceput` la 1779, prin cartea de
rug`ciuni tip`rit` de Samuil Micu, la Viena. }coala Ardelean` sus\inea necesitatea folosirii literelor latine [n scriere, [ntruc@t ele reprezentau un vechi patrimoniu al poporului
rom@n, pierdut [n curgerea timpului, astfel c` ele erau
literele str`bune.
O er` nou` [n scrierea limbii rom@ne]ti are loc o dat`
cu apari\ia, [n 1828, la Sibiu, a „Gramaticii rom@ne]ti”, a
lui Ioan Eliad. Aceasta, elimin@nd multe semne de prisos,
reduc@nd alfabetul la strictul necesar de 28 de semne, [ntemeindu-]i aceste schimb`ri pe o argumentare logic`, a dat
justificarea teoretic` ]i practic` pentru reforma ortografic`.
Apar alfabetele mixte de tranzi\ie [n care literele latine
sunt [ntrebuin\ate la un loc cu slovele chirilice, [n doz`ri
progresive.

prof. dr. Veronica TAMA}
(continuare [n pagina 31)
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Om ]i gazetar

F

`r` [ndoial` c`, [nainte de a fi gazetar sau, poate, [n acela]i timp, domnul Ilie Purcaru, ]i-am
s`-i spune nene, c`ci greu [mi e s`-i spun pe
nume, este POET. De poet nu trebuie s` te apropii nici m`car cu g@ndul, pe poet trebuie s`-l la]i s` \eas` din vorbe,
s` scrie cu metafor` din amfora uria]` a cuvintelor-muzic`,
a]a cum [i e lui firesc s`-i fie. Adic`, s` stea [n poezie. Dar
nea Ilie Purcaru este ]i gazetar,
un gazetar-poet, fa\` de simplii
gazetari, unul adev`rat, unul
cu s@ngele curg@ndu-i din lunga-i via\` de jurnalist direct pe
h@rtie.
Ziua [n care l-am [nt@lnit la
lansarea „la ap`” a delicatei
sale c`r\i de reportaje – doar? –
]i de [ntreb`ri – Doamne, ce
multe [ntreb`ri! – pe numele ei
de na]tere „Eu ]i Dun`rea”,
Bucure]ti, Editura „Floarea
albastr`”, 2003, ziua aceasta,
ziceam, m-a dus la zeci de amintiri, m-a trimis hoinar prin
via\a din urm`, [n cea a amintirilor, dar ]i la calendarul
ortodox. Sim\eam c` e o zi de s`rb`toare. {n calendar, nu
se ar`ta, dar sufletul meu [mi c@nta la urechea inimii c` ]i
atunci era s`rb`toare. M-am luminat! Bucuria ]i s`rb`toarea veneau de la ceea ce se numea revederea cu nea Ilie
Purcaru. Ne mai [nt@lnisem ]i cu o s`pt`m@n` [n urm`.
Rev`z@ndu-l, [n ziua lans`rii „Corabiei f`r` ancor`”, cum
ar spune despre cartea sa, l-am [ntrebat: „A\i revenit?
C@nd?” Mi-a r`spuns: „Nu, n-am mai plecat de-aici!”
A]a este, nene Ilie Purcaru, cum v` spuneau ]i al\i
tineri, pe atunci, gazetari – un nenea Ioan Barbu, Titi
Bulacu, Doru Mo\oc, Lucian Avramescu, Iulian Model, un
Dumitru Iacobescu, un Mihai Po]irc` ]i mul\i, enorm de
mul\i. Dumneavoastr` sunte\i venit de foarte mult timp
aici, poate din 1933, poate dintotdeauna. A\i venit ]i a\i r`mas, pentru c` – nu-i a]a? – r`d`cina r`m@ne, p`m@ntul [n
care te na]ti este cel mai roditor. Avea\i, c@nd mi-a\i
r`spuns, perfect` dreptate, n-a\i mai plecat niciodat`, chiar
dac`, a]a cum v` ]tiu, v-a\i tocit zilele prin lume, casa v-a
r`mas cas`, adic` p`m@ntul acesta de dor, |ara asta de dor
v-a r`mas cas`!

recunosc a fi marele juc`tor cu silabele ]i cuvintele, cu verbul ]i istoria lumii ]i s` v` respecte [ndelung. O sc`l@mb`ial` de vers c@ntat pe trei m`suri muzicale d` drept de
autor ]i [nc` unul bunicel. O sculptur` michelangelian` [n
cuv@nt, o m`iastr` carte – lec\ie despre lume ]i via\` – despre metafor`, lume ]i nelume, o ardere pe rugul numit condei, semnat` de Ilie Purcaru, d` nimic sau numai amintiri.
S`rman condei, purt`tor de veste ]i de imn, cum te-ai
zb`tut dumneata, [n |ara de dor, [n Zile fierbin\i, [ntre
Harpe ]i ape, [n Focurile din jungl` s` faci, s` mai faci [nc`
trei kilometri p@n` la apele vii ale Cuv@ntului! Pentru luare
aminte!

C

itesc, [n „Eu ]i Dun`rea”, despre plecata AdaKaleh, despre Severinul f`r` monumente sau
corabia f`r` ancor`, despre o lum@nare pentru
dulcea Tulce ]i o alta pentru Sulina, despre Delt`, un paradis al ho\ilor, ]i simt roaua ochilor acoperindu-mi fa\a.
Re[nnod lectura: „Poate c` Dun`rea aceasta care se
ispr`ve]te matematic aici, la Mila zero, la borna pe care
stau cu piciorul, continu` s` curg` doar prin visul meu.
Nu-i un miraj. {ncerc@nd s`-]i prelungeasc` existen\a,
Dun`rea []i duce mai departe apele, statornicind, ]i acolo,
[n mare, st`p@nirea ei.
Dar puterile fluviului sl`besc. Cele dou` linii de p`m@nt care-i limiteaz` profilul vor deveni, [n cur@nd, simbolice.
Acum, apa e salamastr`. Acum, Dun`rea se p`trunde
[ncet, de am`r`ciunea m`rii, tr`ind prima ei clip` de am`r`ciune, am`r`ciunea ultimei clipe. Are culoarea p`m@ntului pe care l-a c`rat p@n` aici. Nu mai are for\a s` creeze
p`m@nturi, dar creeaz`, totu]i, un continent lichid. Dup`
care se stinge. Foile de und` [ng`lbenite ale copacului ei
fluid devin palide, tot mai palide, scutur@ndu-se ]i topindu-se [n cer.
Farul Sulinei []i trimite luminile p@n` acolo, la
moartea fluviului. Acolo, unde cresc din ape Insula }erpilor ]i, dincolo de ea, pe o zare abia ghicit`, coasta
Basarabiei, amintindu-ne de o t@lh`rie ad@nc [nfipt` [n
istoria ]i via\a noastr`. Delta, raiul braconierilor, se sf@r]e]te [n plin braconaj istoric”.

A

]tept cu [nc`p`\@nare s`-i dau nepotului meu s`
citeasc`, [n cartea de Limba rom@n`, despre
Gazetarul-total Ilie Purcaru, pentru care ]i nii-ar fi pl`cut, dac` a\i colindat [n lume, prin mic [nseamn` foarte mult.
America, prin Siberia ruseasc`, prin Alaska,
S` ne iubi\i, domnule Purcaru, c`ci ]i noi...
prin Cuba, prin Vietnam, prin Alger, s`-i v`d
Marin BULUGEA
pe cei care v-au citit ]i r`scitit, copiat ]i recopiat, c` v`

M
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Olteni vechi

ste o carte oarecum enigmatic` – scrie
Marin Sorescu [n prefa\a volumului
«Mauzoleul bunicii Beps» – unde cuvintele []i scutur` [n melodii, rime ]i asonan\e, un parfum
«Suav anapoda», arhaic-ironic, sonor-modernist. Am
localizat-o [n descenden\a „Pajerelor” lui Mateiu I. Caragiale - f`r`
solemnitatea heraldic` a acestora;
lucr@nd cu «gobelin melodic», culeg@nd la anume ceas privilegiat «floarea de a» ]i «floarea de zet», imagin@nd un «ignat al crinilor» ]i multe
finaluri de epoc`, Ilie Purcaru aga\`
cu a sa carte istoria poeziei.”
S` ascult`m „Predoslovie” –
c@ntat` pe benzi magnetice imaginare de Cristian Sima, un alt oltean vechi,
treaz la orice or` a poeziei: „E-o \ar`
cald`: caii rup lire dulci [n guri/ Fete
cu fr@u de aur dau iama prin p`duri/
Dar ]i mai dulci sunt caii libovnici ]i
hirsu\i/ Cu bur\i de nalbe lucii ]i cranii de ]erpi iu\i.//
E-o \ar` cald`: gr@ie te-nv`luie ca ]aluri/ }i gol [n ele
baie po\i face [n potbaluri/ Dar ]i mai cald`-i marea din
care sorb cu-alint/ C@nd caii-mi las`-n jgheaburi un
strop alert de-argint.// E-o \ar` vie: p`s`ri ]i pe]ti i-nfoaie unda/ De aer ]i de ape precum la iepe funda.// Dar
]i mai calzi sunt caii cu ochi de iepe c@nd/ Eu gentleman
(cu barb`) r@nda] le sunt pe r@nd.// }i cal le sunt pe ]esuri cu luna la grumaz/ {n din\i am ierburi lucii, [n nar`
un topaz// E-o \ar` bun`: caii m` las`-n sl`vi s` s`r/ }i-i
simt [n spate m@ndri \in@ndu-m` de p`r.// }i bucuros
sunt foarte c@nd g@tul meu fragil/ Coame de vis []i simte
[ntr-un turnir tactil.// Dar luni [n zori sunt iar`]i la
dulcii caii-mi cal/ }i sparg [ntregul cosmos cu-n nechez
muzical.// ”.
}i continu` Marin Sorescu: „{n aceast` cavalcad`
liric`, liber` de orice constr@ngeri, cu nechez muzical
pe c@mpii poeziei postbelice, pe care [i ia [n serios,
cre@nd [n spiritul lor armuri ]i harna]amente de turnir
liric savant, volumul prezent reprezint` un moment
privilegiat al poeziei noastre, posed@nd acea doz` de
joc ]i inactualitate, care confer` durat`”.
Deoarece exist` un semn solar zodiacal [n cadrul
c`ruia tr`im, iar b`tr@nul prietren Ilie Purcaru [mi trimi-

te un semn al M`ririi Sale precum: „plec`ciune ]i omagiu pentru poetul ale c`rui daruri n-am ostenit niciodat` s` le admir”, [i return`m acelea]i cuvinte [nsufle\ite ]i [nsufle\itoare ale destinului zodiacal, dimpreun`
cu poemul „Regina nefericit`”, dedicat Domniei Sale
[nc` din prima carte de versuri, carte
sub\ire, lumea s` se mire: „Nefericit` e regina/ Tablei de ]ah imaculat/ C@nd i se fur` de pe trepte/
Prin u]or dar preferat/ }i nu anun\`
de acestea/ Regelui ei cel taciturn/
Cu ochii albi, cu ochii negri/ }i pleac` de se culc`-n turn.// }i vine-un
cal din dep`rtare/ Pe ocolite c`i
obscure/ Cu un nebun de neam mai
tare/ Ce-l duce g@ndul s` o fure.// El
e din \`ri mistuitoare/ Din \`ri cu
mers de papagali/ A pl`tit greu
trecerea vamei/ Prin bariera de
corali.// }i fiindc` jocu-acesta
tragic/ N-am urm`rit p@n’ la sf@r]it/
N-avem de unde s` cunoa]tem/ Cine-a [nvins - cine-a
pierit.//”

D

eocamdat`, am [nvins tot noi, b`tr@nii
asocia\i ai unei idei tinere]ti, cu visele-ncurcate-n plete, [nt@lnindu-ne sporadic ]i
din ce [n ce mai rar, deoarece c`r`rile pa]ilor s-au [ngustat, b`rbile ne at@rn` p@n` la p`m@nt, oasele nu mai
primesc soarele [nc`lzitor, trebuie s` evit`m emo\iile [nt@lnirilor, avem pungile cu pastile [n tolba vie\ii, uit`m
drumul spre cas`, ne r`t`cim prin „Europa, patria
mea”, dup` cum spune [n vers un alt prieten, Leon
Dur`, poet ]i preot totodat`. Bogata bibliografie a lui
Ilie Purcaru, reporter pe mapamond, reporter de calibru
universal, cuprinde, printre altele: „Rom@nia - convergen\e la universal”, „Harpe ]i ape”, „|ara banilor”,
„Colocvii”, „Focuri [n jungl`” (jurnal de front [n
Vietnam ]i Laos - 1967).
{n a]teptarea [nt@lnirilor din amurg, cu patimi stinse, cu nop\ile arse, cu lum@n`ri de {nviere ]i cu drag de
om, de sufletul viu al lui Ilie Purcaru, semnez cele de
mai sus, vorbite [mpreun`.
Felix SIMA
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Libr`rii din vechiul R@mnic

Activitatea librarilor r@mniceni este cunoscut` [nc`
din secolul al XVIII-lea. C@\iva negustori f`ceau nego\ cu
„Casa Marcu”, din Sibiu, iar printre m`rfurile aduse de la
Sibiu se aflau c`r\i, lexicoane, calendare, pres` ]i papet`rie.
{n 1789, B`lu\` Nica Tei]anu f`cea nego\ cu articole
de papet`rie - libr`rie.
{n 1793, Dumitru Iordan f`cea comer\ cu m`rfuri de
libr`rie ]i papet`rie. Despre am@ndoi, se consemneaz` [n
Catalogul documentelor referitoare la via\a economic` a
|`rilor Rom@ne [n sec. XVIII – XIX.
{n secolul al XVIII- lea, Stan Librarul activa la Episcopia R@mnicului. Informa\ia apar\ie autorilor volumului
„Lumina c`r\ii la R@mnic”, Ion Soare ]i Aneta Barda]u,
lucrare ap`rut` la R@mnicu-V@lcea, [n anul 2001, la Editura
Conphys.
{n secolul al XIX-lea, activitatea se amplific`, apar tot
mai mul\i librari, care, pentru a atrage clien\ii, afi]au cu o
grafic` aleas` listele cu c`r\ile pe care le aveau la v@nzare.
{n acela]i mod, anun\au noile apari\ii. {n libr`rie, de-a lungul pere\ilor, se aflau rafturi cu poli\e [mp`r\ite pe casete, [n
care se aflau c`r\ile, pe specialit`\i, ]i ele puteau fi consultate de cump`r`tori. Iubitorii de carte se [nt@lneau [n libr`riile v@lcene nu doar pentru a cump`ra cartea preferat`,
ci ]i pentru a discuta probleme de literatur`, art` ]i ]tiin\`.
Libr`riile deveneau, astfel, focare de cultur`, iar librarii
erau considera\i oameni cultiva\i ]i se bucurau de mare
apreciere, de pre\uire. {ntre librarii ]i libr`riile secolului al
XIX-lea, care vindeau carte [n R@mnic, amintim:
1895 – „Libr`ria Alexandrescu”, str. Doroban\i, nr.
4, [n casa domnului Nae Angelescu – dup` lista cu numele
caselor locuitorilor ce apar\in de circumscrip\ia Bisericii
Maica Domnului din R@mnicul V@lcii, din 27 iunie 1895.
1897 – „Libr`ria Iozefinei Aftalion”, str. Doroban\ilor, nr. 55, [n casa domnului I. Teodorescu;
1899-1907 Libr`ria ]i tipografia modern` rom@n` - G.
Sfetea ]i comp., str. Doroban\ilor, nr. 17
1899 – Libr`ria, Tipografia, Leg`toria de carte „V.
Grabowsky ]i Lucc D. Apreotesei”;
1903 – Libr`rie ]i papet`rie „Libr`ria rom@n`”,
Elfrida Fr. Eitel, str. Doroban\ilor, nr. 17, [n casa domnului
Iulus Eitel, [n locul de\inut [nainte de libr`ria ]i papet`ria lui
Gh. Sfetea - 1899, [n „Firme [nregistrate la Tribunalul Jude\ean V@lcea, [ntre anii 1897 – 1927”; Dosar nr. 9301/30
decembrie 1903;
1908 – „Libr`ria Nicolantin”, str. Traian, [n camera
sub[nchiriat` de la George Prahoveanu (care, [n anul 1899,
deschidea, aici, prima cofet`rie [n R@mnic, [n casa Bejan),
[n Firme [nregistrate la Tribunalul Jude\ean V@lcea, [ntre 1897 – 1927;

1909 – Libr`ria „Matei Basarab”, bd. Tudor Vladimirescu, [n casa Masinca Emanoilescu, [n „Tipografii ]i
tipografi la R@mnicul V@lcii;
1910 – Libr`rie, papet`rie ]i alte articole, „Bazarul V@lcea”, str. Doroban\ilor, la parterul casei Boicescu,
construit` [n 1874, [n, „Firme [nregistrate la Tribunalul
jude\ean V@lcea, [ntre 1897 – 1927”; Dosar nr. 480/1910;
Anuarul meseriilor;
1913 – „Libr`ria Na\ional`” Grigore Petrescu, str.
Doroban\ilor, nr. 3, [n „Firme [nregistrate la Tribunalul Jude\ean V@lcea, [ntre 1897 –1929”;

1916-1931 – „Libr`ria }coalelor”, [nfiin\at` la 9
iulie 1916, de P. Anastasiu ]i Gr. Petrescu, pe strada Traian,
nr. 148, [n casa }tefan Georgescu, construit` [n anul 1907,
de arh. A. Copetti, [n „Firme comerciale de comer\ ]i industrie”; Dosar nr. 54/1931; „Lista cu membrii Camerei de
Comer\ ]i Industrie din R@mnic, pe anul 1933, categoria a
2-aa”; „Anuarul Rom@niei pe 1925-11926”;
1923 – Libr`rie, papet`rie ]i bazar universal „La
cerbul de aur”, Maria I. Nicolaescu, str. Traian, [n „Firme
[nregistrate la Tribunalul Jude\ean V@lcea, [ntre 18971927”; Dosar nr. 121/1923;
1924 – Libr`rie ]i m`run\i]uri „La bazarul pie\ei”,
Elias Goldemberg, chio]cul din fa\a halei centrale, [n „Firme [nregistrate la Tribunalul Jude\ean V@lcea, [ntre 1897 1927”; Dosar nr. 3577/1924;
1924-1928 – Anticariatul „Cartea de aur”, Alexandru Bertoly, str. Mihai Bravu, nr. 31, din 1928 se mut` la nr.
1, [n „Firme [nregistrate la Tribunalul Jude\ean V@lcea, [ntre 1897-11927”; Dosar nr. 456/1924;
1925-1926 – Libr`rie, papet`rie „Eitel ]i Alexandrescu”, [n „Anuarul Rom@niei, Industrie, Comer\ ]i Agricultur`”, pe 1925 – 1926;
1925-1926 – Libr`rie, papet`rie, Gheorghe Fund`tureanu ]i A. C`rpeneanu, str. Mihai Bravu, nr. 19, [n „Anuarul Rom@niei, Industrie, Comer\ ]i Agricultur`, pe
1925-1
1926”;
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1925-1926 – Libr`rie, papet`rie,
Maria I. Nicolaescu, str. Traian, [n „A-

nuarul Rom@niei, Industrie, Comer\ ]i
Agricultur`, pe 1925 – 1926”;
1925-1926 – „Libr`ria Na\ional`”, Petrescu Grigore, str. Doroban\i,
nr. 3, [n casa N. Georgescu, [n „Anuarul
Rom@niei, Industrie, Comer\ ]i Agricultur`, pe 1925 – 1926”;
1925-1926 – „Libr`rie, papet`rie”, Sfetea ]i O. Thüringer, la care se
mai asociaz` ]i D. Apreotesei ]i V. Grabowsky, [n „Anuarul Rom@niei, Industrie, Comer\ ]i Agricultur`, pe 1925 –
1926”;
1925-1931 – Libr`rie, papet`rie
„Fra\ii Arsenie”, [n „Anuarul Rom@niei, Industrie, Comer\ ]i Agricultur`, pe
1925 – 1926”;
1928-1931 – Libr`rie ]i magazin
universal „Gh. Fund`tureanu”, str.
Traian, nr. 123, [n „Magazine [nregistrate la Camera de Comer\ ]i Industrie
R@mnicul V@lcii”: Dosar nr. 812/
1928; „Lista cu membrii Camerei de
Comer\ ]i Industrie din R@mnicul V@lcii, categoria a 2–a”, nr. 595/1931
1931– „Libr`ria Grabowski”, [n
„Fondul Prefecturii V@lcea; Dosar nr.
57/1930”;
1931 – „Libr`ria modern` ]i bazarul V@lcei”, proprietar Eduard Arsenie (n`scut la 16 mai 1891, la R@mnicul
V@lcii), str. Mihai Bravu, nr. 1 ]i, apoi,
str. Traian, nr. 57, [n „Magazine [nregistrate la Camera de Comer\ ]i Industrie R@mnicul V@lcii”; Dosar nr.
937/ 1931; „Lista cu membrii Camerei
de Comer\ ]i Industrie din R@mnicul

V@lcii, pe 1933, categoria a 2–a”;
1931-1933 – „Libr`ria Rom@nia

cea Mare”, proprietar Iorgu Arsenie,
str. Mihai Bravu, nr. 2 ]i 2 bis, str. Praporgescu nr. 1, str. Principesa Maria, nr.
13, str. col. Apostol Dumitrescu, [n
„Tabelul meseriilor pe 1931, num`rul
[nmatricul`rii de firm` 904”; „Magazine [nregistrate la camera de Comer\
]i Industrie R@mnicul V@lcea”; Dosar
nr. 1120/1931; „Lista cu membrii Camerei de Comer\ ]i Industrie din R@mnicul V@lcii, pe 1933, categoria a 2-a
a”;
1931 – „Libr`ria Modern` ]i Bazarul V@lcii”, proprietar Eduard Arsenie ]i Petre Petrescu P@rvu, [n „Tabelul meseriilor pe 1931, nr. [nmatricul`rii firmei 721 – 722”;
1933 – Libr`rie, papet`rie ]i
magazin universal „La Facla rom@neasc`”, proprietar Ion Bert, str. Traian, nr. 140, [n „Magazine [nregistrate
de Camera de Comer\ ]i Industrie
R@mnicul V@lcea”; Dosar nr. 103/
1933;
1933-1935 – Libr`rie, papet`rie
„Cultura poporului”, proprietar Rudolf
Iona], str. Traian, nr.148, [n „Magazine
[nregistrate la Camera de Comer\ ]i
Industrie R@mnicul V@lcii”; Dosar nr.
103/1933;
1934 – Libr`ria „Facla rom@neasc`”, str. Praporgescu, nr. 1, [n „Na\ionalul V@lcii, nr. 81 – 82”/ p. 270/
1934.
Mihai GHERGHINA
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Despre lectur`
Lectura este o factualitate sublim`, av@nd un rol esen\ial [n formarea,
modelarea ]i dezvoltarea spiritului.
F`r` doar ]i poate, aplecarea c`tre
lectur` este un har, pe care nu-l au prea
mul\i semeni, este o nevoie l`untric`
spiritual`.
Lectura este o eleva\ie a spiritului
uman [n sinuoasele sale eforturi de c`utare a absolutului.
Prin lectur`, spiritul omenesc se
autodep`]e]te, se cizeleaz`, se reg`se]te pe sine [ntr-o ipostaz` superioar`, se
apropie de nem`rginire.
Actul de a citi este, desigur, comun tuturor care ]tiu s` citeasc`, dar a
citi [ntr-un anumit fel, deosebit, cu pasiune, cu d@rzenie – con moto -, a sim\i
c` acest fapt este o necesitate l`untric`
f`r` de care sufletul nu se simte [mplinit, este altceva dec@t simplul citit, impus uneori de circumstan\e exterioare.
Prin lectur`, spiritul se [mbog`\e]te, se
extinde, cucere]te noi spa\ii pe t`r@mul
cunoa]terii, survoleaz` noi dimensiuni
ale universului.
{n lectur`, g`sim categorii estetice morale, ]tiin\ifice, care ne trezesc [n
suflet sensuri [nalte, nobile.
Lectura bogat` ]i aleas` ne face
mai buni ]i mai drep\i cu semenii, ne
face s`-n\elegem [n profunzime dramatismul condi\iei noastre, s` devenim
mai calzi ]i mai umani.
Prin lectur`, egocentrismul se
fr@nge ]i devenim mai obiectivi ]i mai
[n\eleg`tori cu suferin\ele aproapelui.
De asemenea, se poate spune c`,
prin lectur`, dialog`m [n mod ideal ]i
subtil cu mari spirite ale lumii, care, [n
diferite perioade ale acesteia, ]i-au f`cut cunoscute opiniile ]i concep\iile
privind problemele majore ale vie\ii –
weltanschauung -, au contribuit la ameliorarea condi\iei morale a omului ]i a
puterii lui de cunoa]tere, au f`cut descoperiri ]i inven\ii care i-au u]urat munca ]i i-au [mbun`t`\it traiul material.
(continuare [n pagina 31)
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Unde sunt horele de alt\dat\?

F

olclorul cuprinde totalitatea produc\iilor
create de popor ]i transmise, oral, din genera\ie [n genera\ie. El înglobeaz` limb`, credin\`, obiceiuri, umor, satir`, liric` ]i epic`,
port, pictur` ]i sculptur`, ol`rit etc., toate
dovedind caracteristicile vie\ii de la \ar` sau partea cea mai [nsemnat` din sociologia general` a unui \inut.
Folclorul este chintesen\a sau floarea g@ndirii ]i sim\irii alese ale popula\iei rurale dintr-o \ar`, ar`t@nd cantitatea, calitatea, originalitatea ]i valoarea produselor suflete]ti ale unei zone
geografice sau ale poporului [ntreg.
Folclorul a fost, este ]i va fi totdeauna un bogat izvor de
[nalt` inspira\ie pentru genera\iile tinere, o adev`rat` comoar`
de avu\ii spirituale care dovedesc minunatele [nsu]iri artistice
ale na\iei rom@ne. Numai prin cercet`ri directe, sistematice,
obiective, exacte ]i integrale, f`cute [n ad@ncimea vie\ii sociale
s`te]ti, putem cunoa]te ]i [n\elege realitatea, popula\ia rural`,
geniul s`u artistic ]i muta\iile profunde [n g@ndirea ]i psihologia
neamului, pentru c` satul nostru r`m@ne (mai ales acolo unde
nu este alterat de influen\ele ora]ului), cel mai vechi ]i mai
curat a]ez`m@nt social rom@nesc, p`str`torul specificului na\ional, un vast laborator, [n permanent` fierbere ]i ac\iune, unde se
produc variate manifest`ri de via\` social` ]i care trebuie s` fie
analizate cu r`bdare ]i studiate c@t mai am`nun\it, spre a fi bine
[n\elese, explicate ]i interpretate.
Mereu, la sf@r]it de s`pt`m@n`, [mi [ndrept pa]ii spre zona
mea drag` – Zl`t`rei ]i }tef`ne]ti (V@lcea) –, m@nat de dorul
pentru aceia [n mijlocul c`rora am v`zut lumina zilei. }i nu ]tiu
de ce, atunci, s`tucul meu natal (azi un cartier al municipiului
Dr`g`]ani) mi se pare mai frumos ca oric@nd: frumoase-mi par
gr`dinile, v@lcelele ]i culmile sc`ldate [n soare, dealurile cu vii
]i r@ul Pesceana, ap` frumos ]optitoare, frumoase-mi par c@ntecele pe care [nc` le mai aud de la c@te-un b`tr@n ager, frumoase de nedescris sunt florile care ivesc spontan pe c@mpiile
[nverzite.
De fiecare dat`, [ns`, m` cuprinde nostalgia dup` ceea ce
a fost odat`, prin anii ’50, c@nd se mai p`strau multe din comorile de aur ale folclorului. Unde sunt horele noastre?
C@t de mult [mi pl`cea! Jocul era mereu o pl`cere, o bucurie, o veselie ]i o exuberan\` de via\` adev`rat`. Prin joc se
manifesta mul\umirea ]i dragostea de via\` ]i se producea o
deosebit` impresie estetic`, atunci c@nd era executat cu art`.
Hora ]i c@ntecul s-au n`scut o dat` cu rom@nul. Ce nu-]i
poate manifesta prin c@ntec, rom@nul completeaz` prin joc ]i,
de aceea, c@ntecul ]i jocul (strig`turile ]i jocul) sunt [n str@ns`
leg`tur`; prin ele poate fi recunoscut caracterul poporului nostru.
Dansurile populare rom@ne]ti au mi]c`ri line sau sunt repezi ]i s`lt`re\e ]i toate sunt caden\ate, armonioase ]i pline de
gra\ie. Ele întrunesc elemente de art` ]i plac mult c@nd sunt ju-

cate în portul nostru popular, care este frumos, bogat, variat [n
cus`turi ]i culori ]i reprezint` specificul nostru oltenesc.
Pentru executarea jocurilor, dansatorii se \in de m@ini, de bra\e,
de bete, de mijloc, de dup` g@t sau de umeri. Dansul (jocul)
este format dintr-o serie de mi]c`ri ritmice ale corpului,
armonizate dup` o muzic` vocal` sau instrumental` ]i care are
o semnifica\ie [n leg`tur` cu via\a.
Jocul e tot a]a de vechi ca ]i c@ntul ]i el face parte din via\a social` a unui popor, fiind o manifestare distractiv`, pl`cut`
]i o form` dinamic`, prin care se exprim` sentimente.
Jocurile noastre populare sunt vioaie ]i potrivite cu firea
poporului rom@n. Ele n-au nimic cu caracterul lasciv sau cu
„sc`l@mb`ielile” dansurilor moderne. Jocurile noastre se execut` [ntr-o caden\` variat` ]i vioaie, f`c@nd parte din ritmul
veseliei noastre, fiind legate de via\a intim` a poporului rom@n.
Melodia ce [nso\e]te jocul se deosebe]te de la joc la joc ]i dup`
\inut.
Horele se jucau odinioar` la toate s`rb`torile (mai cu seam` la Cr`ciun, de Pa]ti, de Sf. M`rie ]i pe la nun\i), seara, pe
la furc`rii ]i la orice fel de petreceri (cumetrii, cl`ci, s`rb`torirea zilei onomastice etc.).
C`ci este o vorb` din popor: „Dup` cum nu se poate nunt` f`r` l`utari, tot a]a nu se putea petrece f`r` joc.”
ora, [n zilele de s`rb`toare, se f`cea [n
cur\ile mai largi ale unor oameni binevoitori, [n fa\a unei c@rciumi sau la o r`sp@ntie, unde se aduna mai toat` lumea din
sat. Horele le c@nta un taraf de l`utari (un
viorist, un cobzar, un \ambalagiu, un basist ]i un acordeonist;
[n timpurile mai vechi, [nainte de 1900, erau numai un viorist
]i un cobzar). Taraful era pl`tit de c@rciumar ]i de fl`c`ii care
aveau ini\iativa organiz`rii horei.
Hora [ncepea cam de pe la trei-patru dup`-amiaz`, juc@nd
mai [nt@i fl`c`ii ]i fetele; mai spre sear`, se prindeau [n hor` ]i
dintre cei c`s`tori\i.
Pe la petreceri de alt` natur`, jucau mai mult oamenii
v@rstnici, printre care se prindeau ]i c@\iva b`tr@ni, ca s`-]i mai
aduc` aminte de tinere\e.
Hora era [nceput` [ntotdeauna de c`tre fl`c`i ]i, apoi,
printre ei se prindeau ]i fetele, c`ut@nd s` se prind` fiecare cam
pe l@ng` cei de care erau atrase sau pe l@ng` cei de seama lor.
Ele mergeau c@te dou`-trei pe l@ng` marginea horei, prinz@ndu-se atunci c@nd g`seau un loc potrivit, [ns` f`r` mare [nt@rziere. Fl`c`ii nu prea jucau printre fete singuri, aceasta fiind
o ru]ine pentru ei. La horele care se jucau „c@te doi”, b`rba\ii
[]i alegeau fetele cu care doreau s` joace, dup` pl`cere.
Tot o ru]ine era atunci c@nd femeile m`ritate jucau l@ng`
fl`c`i, except@nd cazul c@nd erau rude apropiate.
Priveam ore [ntregi (c@nd aveam [ntre 8 ]i 16 ani), cum
se desf`]urau prin fa\a ochilor „Aluneasca”, „Balta”,

H
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„Banul M`r`cine”, „Boiereasca”,
„Br@ul”, „Ciuleandra”, „Floricica”,
„Hora miresii”, „{nv@rtita”, „M@ndre-

Spargerea horelor se f`cea dup` ce unul
dintre b`ie\i striga: „I-auzi ]ase la mijloc” sau „Hai s` st`m pu\in pe loc/ C`
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ie\i, fie de c`tre l`utari. Strig`turile aveau un caracter vesel, glume\. Cele
mai multe erau scurte ]i exprimau o iz-

„Domni\ele” din Coste]ti-Bistri\a
le”, „M@nioasa”, „Perini\a”, „Resteul”
(„Rustemul”), „S@rba”, „|ig`neasca”,
„Valsul”, „Tangoul”.
De ce priveam, de aceea a] fi privit mai mult. {mi venea s` salt de pe loc
]i s` pornesc cu ceata, care, [n form` de
cerc, se sucea la dreapta ]i la st@nga, [nainte ]i [napoi, s`rind alert ori domol,
dup` felul horei ]i dup` tactul muzicii.
Abia se termina o hor`, c` [ncepea
alta. C@t` vitalitate ]i dragoste de via\`!
Ba, unii fl`c`i, de dragul unei fete, v`z@nd c` al\ii au spart (stricat, terminat)
hora prea devreme, o [ncepeau din nou,
tot pe aceea, dup` ce d`deau bac]i] l`utarilor.
C@nd hora era prea [nghesuit`, unul dintre b`ie\i, mai cu talent, care
„striga horele”, zicea: „I-auzi hora mai
afar`,/ C` se joac` mai u]oar`/ Ca la
noi, la \`ri]oar`”.
C@nd hora s-a m`rit prea mult
(adic` s-au prins prea mul\i b`ie\i ]i fete, iar „roata” e prea mare), oricare fat`
care s-a prins l@ng` altcineva dec@t iubitul ei „oficial”, ori i-a luat alt b`iat batista sau unii dintre fl`c`i sunt cerceta\i
pentru anumite fete, atunci „se sparge”
hora; fetele se retrag grupuri-grupuri,
iar b`ie\ii se gr`m`desc pe l@ng` l`utari.

ne-am s`turat de joc.”
C@teodat`, unii dintre fl`c`ii mai
[nc`p`\@na\i sau dintre cei care voiau
s`-]i satisfac` ambi\ia, porunceau l`utarului (pe care-l pl`tiser` sau [l pl`teau
dup` aceea) s` c@nte, [n continuare, aceea]i hor`. Atunci se ajungea, uneori,
p@n` la ceart` sau b`taie. Dar lucrurile
se [mp`cau repede, prin interven\ia celorlal\i. Apoi, „inamicii” mergeau ]i
beau la c@rcium` [mpreun` sau aduceau
cu pl`cere de acas` ceva de b`ut.
n zona Dr`g`]ani, horele
se jucau cu piciorul drept
[nainte, [n afar` de cazul
c@nd hora era [ntoars` spre
st@nga. Cei care jucau ]i
strigau foarte bine erau aprecia\i de fete
]i b`ie\i, dar aceia erau pu\ini.
Pe la asfin\itul soarelui, o parte
din cei care au privit la hor`, oameni
mai [n v@rst` sau copilandri, plecau spre
cas`, [mpreun` cu fetele. Ceilal\i mai
r`m@neau pu\in timp ]i jucau o „Floricic`”, o „S@rb`” sau o „B`lt`reasc`”,
dup` care hora „se sp`rgea”, iar l`utarii
se duceau ]i ei acas` sau intrau [n c@rcium`, s` mai c@nte pentru consumatori.
La unele hore, se spuneau, [n timpul jocului, ]i strig`turi, fie de c`tre b`-

I

bucnire spontan` a sufletului, o cugetare glumea\`, o pild` mai dr`g`la]`. {n
chiotele glume\e satirice, tinerii [\i spuneau tot p`sul iubirii lor [n versuri scurte, duioase ]i ginga]e, glume\e ]i pilduitoare, [n\ep`toare ]i f`r` [ndurare cu cei
care aveau defecte. Prin strig`turi (chiuituri), tinerii []i dezmierdau iubitele,
c`rora le f`ceau cu ochiul sau le
str@ngeau m@na; prin ele, se l`udau fetele frumoase sau nevestele harnice; tot
prin ele, se satirizau lenea, ur@\enia, fudulia, r`utatea, invidia. }i nimeni nu se
sup`ra, dac` se reg`sea [n acele versuri,
c` a]a era la joc! Cei care jucau ]i cei de
pe margine f`ceau mare haz, iar cei care
se sim\eau cu musca pe c`ciul`, t`ceau
]i „[nghi\eau g`lu]ca”.
Hora preferat` era „S@rba”, care se
repeta de foarte multe ori. Parc`-i v`d
pe tineri s`lt@nd, c@nd mai iute, c@nd
mai [ncet, iar c@te unul, bun de strigat,
zicea: „Tot pe loc, pe loc, pe loc,/ S` r`sar` busuioc!/ Busuiocul fetelor,/ Dragostea nevestelor”. Sau: „U]urel cu fata
dodii/ C` f`r@m` br@ul sobii”.

prof. Florea Neagoe,
Colegiul Na\ional
Gib Mih`escu”
„G
Dr`g`]ani-V@lcea
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Tip`rituri r@mnicene pentru s@rbii ortodoc]i

(urmare din num`rul trecut)
De altfel, [n]i]i vecinii no]tri recunosc meritul tiparni\ei
r@mnicene [n istoria c`r\ii s@rbe]ti. {n 1976, istoricii culturii
s@rbe au s`rb`torit [mplinirea a 250 de ani de la re[nvierea, [n
1726, a c`r\ii tip`rite pentru ei de c`tre tipografia din R@mnic, dup` o [ntrerupere de 38 de ani. Cu aceast` ocazie, au editat ]i o publica\ie bilingv` (s@rbo-croat` ]i rom@n`), cu titlul semnificativ Tipografia de la R@mnic ]i reluarea tip`ririi
c`r\ilor s@rbe]ti la 1726, publica\ie de 118 p. [ngrijit` de Biblioteca Societ`\ii cultural-istorice „Matica spraska” din Novi Sad, dedicat` „celor care au reluat tip`rirea c`r\ilor s@rbe]ti [nainte cu dou` sute cincizeci de ani”1. {n istoria tiparului s@rbesc, perioada r@mnicean` (1726-1761), reprezint` a
doua perioad` de rena]tere [n plan tipografic ]i prima perioad` a tip`riturilor s@rbe]ti [n epoca modern`, iar prima carte tip`rit` la R@mnic pentru s@rbi ({nt@ia [nv`\`tur` pentru tineri,
1726), cu text bilingv, deci [n slavona rus`, „marcheaz` introducerea acestei variante ca limb` de cultur` [n Serbia”
iar textul rom@nesc „ocup` un loc [nsemnat [n istoria bucoavnelor rom@ne]ti”2. Faptul c` aceast` carte a ap`rut [n trei
edi\ii (1726, 1727, 1734), denot` ideea de „foamete sufleteasc`” (Matei Basarab) a cititorilor s`i s@rbi, reprezent@nd, totodat`, „prima etap` a tiparului r@mnicean pus [n slujba poporului vecin, punct de r`scruce [n istoria c`r\ilor tip`rite s@rbe]ti din secolul al XVIII-lea”3. A patra edi\ie apare [n 1749,
tip`rit` numai [n rom@ne]te, [n timpul episcopului Grigore
Socoteanu (1749-1773), „un bun rom@n, scriind numai [n rom@ne]te ]i bucuros s` dea credincio]ilor s`i c`r\i pe care s`
le [n\eleag`”4, cu un rol important [n evolu\ia [nv`\`m@ntului
rom@nesc. {n predoslovie, episcopul Grigore Socoteanu men\ioneaz` destina\ia c`r\ii: „pentru cea dint@i [ndreptare a coconilor”, pun@nd ]i problema metodologiei pred`rii ei, „iar
clericii carii [nva\` pe coconi datori aceste t@lcuiale singuri
pe de rost a le [nv`\a ca s` poat` mai bine [nv`\a pe coconi
]i, [nv`\@ndu-i, s`-i [ntrebe r`spunsurile”5, fapt remarcat ]i
de Onisifor Ghibu: „Nota nou` pe care o aduce aceast` bucoavn` e slujba bisericeasc` pe care o d` ca material de lectur`, ]i ecteniile ]i pricesnele grece]ti al`turi de cele rom@ne]ti”6. Aceast` „not` nou`”, pe care o red` aceast` edi\ie,
determin` relurea unor capitole [n Bucoavna tip`rit` la Sibiu,
la tipografia lui P. Borth (1795), utilizat`, aproape un secol,
de [nv`\`m@nt ]i biseric`. O revist` s`seasc` din Sibiu, [n
1797, men\ioneaz` c` aceasta este „bucoavna rom@neasc`
tradi\ional`, care de aci [ncolo []i recunoa]te, pe [ncetul,
terenul pierdut, ajung@nd s` se generalizeze aproape [n toate
provinciile rom@ne]ti”7.
De la tiparni\a r@mnicean`, [ns`, mitropolitul avea trebuin\` nu numai de carte ]colar` didactic`, dar mai ales de
carte religioas` ortodox`. R@mnicul a constituit pentru o bun` bucat` de vreme, un centru cultural de rezonan\` na\iona-

l`. Copierea la R@mnic a unor manuscrise din varii domenii
de activitate8 avea s` anun\e, ca un buzdugan cultural, apari\ia unei tipografii, astfel [nc@t o carte „de la R@mnic” devenise o emblem`, „o no\iune etalon”, asemenea unei m`rci pentru „un produs de notorietate ]i de un prestigiu consacrat”9.
Ctitorul acestui a]ez`m@nt tipografic este marele ierarh, devenit sf@nt [n 1992, Antim Ivireanul, ales episcop al R@mnicului ]i Noului Severin, de la 1705 p@n` la 1708, c@nd este ales Mitropolit al |`rii Rom@ne]ti. {n mai pu\in de trei ani p`stori\i la R@mnic, Antim imprim` 14 lucr`ri, [n total tiparni\a
r@mnicean` edit@nd, [n cei 120 de ani de existen\`, peste 137
de lucr`ri, adic` o treime din titlurile ap`rute [n aceea]i perioad` [n [ntreaga \ar`10. „Antim, ca editor ]i tipograf, era antrenat [n ac\iunea de lupt` antipapal` pe plan de combatere
principial`, pe care o desf`]urau erudi\ii teologi ai r`s`ritului ortodox, slujind, [n acela]i timp, ca editor al odraslelor
br@ncovene]ti, s@rguincio]i ]i studio]i elevi ai dasc`lului
Maiota, mentorul lor”11. Dup` aproape dou` decenii, tipografia din R@mnic rena]te sub p`storirea episcopului Damaschin, o dat` cu tip`rirea unui Ceaslov (1724), ceea ce a determinat „s` curg` timpul [n`untrul c`ruia noul R@mnic editorial se va [nscrie ca prodigios factor cultural bisericesc, ce a
f`cut epoc` [n istoria c`r\ii rom@ne]ti. Acest R@mnic va fi acum [ndrumat dup` criterii proprii ce r`spund unei orient`ri
bine chibzuite ]i c`reia au r`mas credincio]i to\i ierarhii
r@mniceni, unul dup` altul, ca executori ai unui testament
nescris, al marelui ini\iator, episcopul Damaschin”12.

Tudor NEDELCEA
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Apud G. Mih`il`, Tipografia de R@mnic [n contextul rela\iilor
culturale ]i literare rom@no-s@rbe, [n vol. Valori bibliofile din patrimmoniul
cultural na\ional. Valorificare. Cercetare, R@mnicu V@lcea, Muzeul Jude\ean V@lcea, 1980, p.34.
2G. Mih`il`, op. cit., p. 36.
3 Ibidem, p.37.
4Gh. Moinescu, }t. Lup]a ]i Al. Filipescu, Istoria bisericii rom@ne, vol. II, Bucure]ti, 1957, p. 249.
5BRV, vol. II, Bucure]ti, 1910, p. 107-108.
6Onisifor Ghibu, Din istoria literaturii didactice rom@ne]ti, edi\ie
[ngrijit` de Octav P`un. Tabel cronologic, studiu introductiv, note ]i comentarii V. Popeang`, Bucure]ti, Editura Didactic` ]i Pedagogic`, 1975, p. 42.
7Aqud G. Mih`il`, op.cit., p. 32.
8Costea Marinoiu, Istoria c`r\ii v@lcene (sec. XVII-XVIII), Craiova, Editura „Scrisul Rom@nesc”, 1981, p. 41.
9Corneliu Tama], Vechi tiparni\e la R@mnicu V@lcea, [n vol. Tipografii ]i tipografi la R@mnicu V@lcea, R@mnicu V@lcea, 1972.
10Dup` o alt` statistic`, aici s-au imprimat, [ntre 1508 (?-1830),
146 c`r\i: Barbu Theodorescu, Carte veche rom@neasc` (1508-1830), [n revista „Mitropolia Olteniei”, XI, nr. 9-12, 1959, p. 590.
11Virgil Molin, C`r\i biserice]ti tip`rite la R@mnic pentru Mitropolia de la Carlovitz, [n revista „Mitropolia Olteniei”, XX, nr. 7-8, iulie-august, 1968, p. 548.
12Ibidem, loc. cit.
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Factorul „cultural-bisericesc”, dar ]i na\ional, al R@mnicului oltenesc era de o stringent` actualitate, [n condi\iile [n
care, un \inut [nstr`inat, Banatul, a intrat sub zodia teroarei
prozelitiste ]i a dezna\ionaliz`rii, prin lipsa de toleran\` ]i a
ac\iunii, mai mult politice dec@t confesionale, a primarului
catolic Kollonitz ]i a iezuitului Barany.
Dup` [nfr@ngerea turcilor la Zenta, [n fa\a imperialilor
austrieci, condu]i de condotierul italian, ajuns general, Eugen
Savoya, oficializat` prin pacea din vara anului 1718, semnat`
[n t@rgul s@rbesc Pojarev`\ (Pasarovitz), urmau m`suri politice, administrative, financiare, economice ]i religioase, determinate de noua configura\ie geografic`, impuse de Imperiul
habsburgic. {n plan confesional, exemplul Transilvaniei (c@nd,
prin ]iretlic, o parte dintre ortodoc]i a trecut la unirea cu Roma), urma s` fie aplicat ]i celorlalte provincii anexate. Dac`,
[n privin\a Olteniei, cu tot sentimentul austrofil al unei p`r\i a
boierimii locale (care compara Viena cu Istanbulul), prozelismul, unia\ia, s-au soldat cu un e]ec cvasitotal, Banatul prezenta o situa\ie aparte, dat` fiind multina\ionalitatea ]i multiculturalitatea locuitorilor.
Prin pecetea papal` din 17 mai 1721, [n fruntea diocezei
greco-catolice din Ardeal a fost numit episcopul rom@n Giurgiu, devenit, ca greco-unit, Pataki, care a propus Cur\ii vieneze [ntemeierea, [n Oltenia, la Craiova, a unei episcopii unite,
„pentru ca ]i locuitorii acestei \`ri]oare s` [mbr`\i]eze sf@nta unire”13. „Rom@nul” Pataki a [nceput ]i ac\iunea de cenzur` ]i prigoan` [mpotriva c`r\ilor ortodoxe, poruncind Sinodului, [n 1725, s` adune din [ntreg Ardealul ]i s` distrug` „o
c`r\ulie care a ie]it acum de cur@nd [n |ara Rom@neasc` la
R@mnic ]i se chiam` {nv`\`tura bisericeasc` a celor ]apte
taine, fiindc` prinde multe [nv`\`turi care sunt [n aleanul legii cre]tine]ti ]i ale sfintelor soboare”14 . C@nd, [n 1726, Mitropolitul de la Belgrad, Moise Petrovici15, ocup` scaunul mitropolitan de la Carlov`\ (unific@nd cele dou` scaune, de la
Belgrad ]i Carlov`\), Episcopia R@mnicului intr` sub jurisdic\ie ecleziastic` a noii ]i unicei mitropolii (apoi patriarhii)
s@rbe pentru to\i credincio]ii ortodoc]i din Imperiul Hasburgic, indiferent de na\ionalitate. {ntre unia\ia propus` de Pataki
]i aceast` jurisdic\ie, era de preferat ultima, pentru men\inerea Bisericii ortodoxe.
{ntru p`strarea dreptei credin\e, [ntre cele dou` eparhii
ortodoxe, R@mnic ]i Carlov`\ (Belgrad, ulterior) se stabilesc
rela\ii benefice, ini\iatorul unor astfel de rela\ii fiind Moise
Petrovici, mitropolitul tutelar ]i al R@mnicului.
Intuind c` enoria]ii ortodoc]i au nevoie de c`r\i biserice]ti ]i bucoavne, Moise Petrovici (al c`rui secretar era rom@nul Vladul Malescu) ini\iaz` un [nv`\`m@nt primar sub auspiciile bisericii; [ntruc@t ajutorul, [n c`r\i, al lui Petru cel Mare,
devenise insuficient pentru programul s`u (\arul rus [ncepuse
reforma de introducere a alfabetului chirilic [n tip`rirea unor
manuale ]colare, laice), mitropolitul belgr`dean apeleaz` la
serviciile Episcopului de R@mnic, Damaschin, ]i ale tiparni\ei
sale, nou [nfiin\ate ]i „modernizate” cu sprijinul me]terilor ti-
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pografi din Sibiu16.
Prima carte-bucoavn` ie]it` de sub tiparni\a r@mnicean`, rod al acestei colabor`ri [ntre cei doi ierarhi – Damaschin
]i Moise – (]i a doua [n limba rom@n`, dup` cea tip`rit` la
B`lgrad, [n 1699) este {nt@ia [nv`\`tur` pentru tineri (1726),
cu text bilingv (slavon ]i rom@nesc), dup` modelul unui abecedar din 1723, primit de la Moscova. Cartea con\ine 153 de
foi, cu stihuri [nchinate lui Moise („pravoslavnic arhiepiscop
]i mitropolit al Belgradului ]i al altor p`r\i [n Episcopia
R@mnicului”), cu precizarea numelui diorsitorului (egumenul
M`n`stirii Govora, }tefan, cel care urma, [n scaunul episcopal, lui Damaschin, a tipografului Ilie din Cernavod`) ]i cu obi]nuita predoslovie, din care cit`m: „Ne-am g@ndit a v` da
acest` trapez` sufleteasc`, hran` sufleteasc` preg`tit` din
cuv@ntul lui Dumnezeu aceast` c`rticic` ce cuprinde [n sine
literele pentru [nv`\`tura copiilor ]i t@lcuiala Simbolului credin\ei ]i a celor zece Porunci ]i a celor nou` Fericiri pe care
am binevoit a o tip`ri [n dialectul slavonesc ]i rom@nesc pentru [n\elegerea mai u]oar` a cestor dou` limbi”17.
Textul rom@nesc nu cuprinde regionalisme sau expresii
specifice graiului b`n`\ean, dovad` c` traducerea s-a f`cut la
R@mnic.
Tirajul c`r\ii (800 exemplare!) s-a dovedit prea mic pentru necesit`\ile de ]colarizare din teritoriul aflat sub jurisdic\ia Mitropoliei Belgrad-Carlov`\, astfel [nc@t apare, [n anul
urm`tor, o nou` edi\ie, [ntr-un tiraj sporit, cu p`strarea titlului, dar numai cu textul slavonesc.
Dup` trecerea la cele ve]nice a lui Damaschin ]i Moise,
la R@mnic este hirotonisit Inochentie (1727-1735), la Carlov`\ vine [n scaunul mitropolitan Vichentie (Vicen\iu) Ioanovici, [nfl`c`rat ortodox, bun cunosc`tor al limbii rom@ne
(p`storind ]i la Arad, [ntre 1725-1731). Rela\iile dintre cele
dou` centre ]i dintre cei doi ierarhi se perfecteaz`, devin cordiale. Episcopul Inochentie aduce, [n Molitvenic (1730), cuvinte de laud` ]i stihuri omagiale mitropolitului tutelar, particip@nd chiar la alegerea sa (1731) ]i la lucr`rile Congresului
Na\ional S@rbesc de la Timi]oara. Rezultat al acestei colabor`ri este tip`rirea celei de-a treia edi\ii, la R@mnic, [n 1734, a
aceleia]i lucr`ri, „tot [n versiunea slavon`”.
(continuare [n pagina 30)

13Ibidem,

p. 550.

14Ibidem.
15Care avea, [n subordine ecleziastic`, Episcopia V@rse\ului
(inclusiv a Caransebe]ului) ]i a Timi]oarei (f`r` Arad-Ienopole),
care apar\inea de Carlov`\.
16Vezi Virgil Molin, Tiparni\a de la R@mnic [n timpul p`storirii lui Inochentie, [n revista „Mitropolia Olteniei”, XV, nr. 3-4,
1963, p. 187.
17Apud Virgil Molin, C`r\i biserice]ti tip`rite la R@mnic
pentru Mitropolia de la Carlov`\, [n revista „Mitropolia Olteniei”,
XX, nr. 7-8, 1968, p. 551-552. Vezi ]i Gh. P@rnu\` ]i N. Andrei, op.
cit., p. 154-155.
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Tip`rituri r@mnicene
pentru s@rbii ortodoc]i
(urmare din pagina 29)
Episcopul r@mnicean Inochentie concepuse ]i un plan editorial mai cuprinz`tor, nu numai pentru ortodoc]ii eparhiei belgr`dene, dar ]i pentru rom@nii din acele \inuturi, [n ciuda faptului c` {mp`r`\ia vienez` nu era prea tolerant` cu extinderea ortodoxiei ]i a c`r\ilor „eretice”. La 23 noiembrie 1746, de pild`,
Maria Tereza d`duse dispozi\ii severe de a nu „se [ng`dui aducerea de c`r\i schismatice din Muntenia ]i Moldova”18.
{n urma r`zboiului austro-ruso-turc din 1735-1739, prin
Pacea de la Belgrad (18 septembrie 1739), Imperiul habsburgic restituie Oltenia |`rii Rom@ne]ti, astfel [nc@t ]i rela\iile editorial-biserice]ti dintre R@mnic ]i Carlov`\ se r`cesc, se
[ntrerup chiar, pentru un timp, fiind reluate sub episcopul
Grigore Socoteanu (1749-1764), [n 1755, ]i sub mitropolitul
Pavel Nenadovici, trecut ]i el pentru o perioad` pe la eparhia
Aradului, deci cunosc`tor al fenomenului rom@nesc, de]i nu
mai exista nici o obliga\ie jurisdic\ional`.
Cu acelea]i preocup`ri ca ]i [nainta]ii s`i, Pavel Nenadovici comand` ]i i se tip`re]te, la R@mnic, o Gramatic` slavon`, „[ntru slava sfintei de o fiin\` d`t`toare de via\` ]i nedesp`r\it` Troi\e”, tip`rit` [n 1755, „cu st`ruin\a ]i cu cheltuiala” lui Pavel Nenadovici, „arhiepiscop de Carlov`\ ]i mitropolit al [ntregului popor slavo-s@rb ]i valah din [mp`r`\ia
m`iest`\ilor lor cezaro-cr`ie]ti ]i consilier intim”. Scopul tip`ririi este bine precizat: „spre folosul ]i [ntrebuin\area tinerilor s@rbi, doritori de studii temeinice [n ale dialectului slavon”19. Cartea este, de fapt, o reeditare a Gramaticii lui Meletie Smotri\ki (Snagov, 1697), sub [ndrumarea lui Antim Ivireanul. Edi\ia de la R@mnic s-a bucurat de apreciere peste hotare, fiind solicitat` p@n` la [nceputul secolului al XIX-lea. {n
1817, decanul Facult`\ii de Teologie din Lwov inten\iona o
retip`rire a ei20.
Mitropolitul s@rb voia s` l`rgeasc` aria de tip`rire a c`r\ilor, de la cele strict didactice, la cele cu con\inut dogmatic,
religios ]i, [n acest sens, [l [ns`rcineaz` pe episcopul Sinesie
Jivanovici al Aradului, Ienopolei, Oradei Mari ]i H`lmaciului
s` alc`tuiasc` un plan editorial care s` cuprind` o colec\ie de
rug`ciuni, consacrat` marilor sfin\i ai Ortodoxiei s@rbe, afla\i
[n sinaxarul na\ional ]i venera\i de poporul s@rb. {ntruc@t Carlov`\ul [nc` nu avea tipografie proprie, iar rela\iile dintre cei
doi arhierei nu mai erau ierarhice, ci doar prietene]ti, R@mnicul este, din nou, solicitat. }i astfel, [n 1761, apare Pravila
de rug`ciuni a Sfin\ilor s@rbe]ti, cu „blagoslovenia preasfin\itului ]i pream`ritului domn Pavel, arhiepiscop de Carlov`\ ]i mitropolitul [ntregului popor slavo-s@rb ]i valah care
se afl` [n [mp`r`\ia maiest`\ilor lor cezaro-cr`ie]ti”,
antologie realizat` „cu munca ]i cu osteneala s@rguitoare du-

p` putin\` [n totul [ndreptat` ]i nu mai pu\in cu st`ruin\a ]i
cu cheltuiala preasfin\itului domn Sinesie, episcopul pravoslavnic al Aradului, al Ienopolei, al Or`zii Mari ]i al H`lmaciului ]i consilier de curte”. Cartea este tip`rit` „[n cinstea
sfin\ilor pomeni\i spre folosul ]i pentru slujba sfintelor m@n`stiri ]i biserici s@rbe]ti ca amintire ]i ca pild` pentru neamul s@rbesc pravoslavnic” 21. Sfin\ii s@rbi inclu]i [n aceast`
pravil`, tip`rit` sub episcopatul lui Grigore, sunt: 1. Simion,
fostul rege }tefan; 2. Sf@ntul }tefan Stirianovici; 3. Sf@ntul
}tefan despotul; 4. Sf@ntul Arsenie; 5. Sf@ntul Milutin, rege;
6. Sf@ntul }tefan, regele; 7. Sf@ntul Uro], \ar; 8. Sf@ntul Ioan,
despot; 9. Sf@ntul Sava, primul arhiepiscop; 10. Sf@ntul Maxim, arhiepiscopul; 11. Simion Nirotovici, rege; 12. Sf@ntul
cneaz Laz`r; 13. Maica Anghelina 22. Cartea este trimis` de episcopul Grigore Socoteanu ca dar episcopului ortodox din
Transilvania, Dionisie Navacovici, [n 1767. S@rbii recunosc
c`, prin tip`rirea ]i difuzarea acestei c`r\i, serviciul religios
s@rbesc se diferen\iaz` de cel grecesc ]i rusesc.
Pravila are ]i un aspect bibliofil ]i este prima carte bisericeasc` tip`rit` la noi cu pla]e gravate [n aram`, metod` introdus` de Sinesie Jivanovici, care a ini\iat o ]coal` de gravori
[n aram`, cu me]teri autohtoni sau vienezi, [ntre care Thomas
Messmer (1717-1777). Ulterior, ace]ti me]teri, crescu\i [ntr-un
mediu catolic, au influen\at pictura religioas` s@rb`, prin introducerea stilului baroc, [ndep`rt@nd-o de stilul iconografic
bizantin. Abia la mijlocul secolului al XVIII-lea se revine, [n
Serbia, la practica tradi\ional` bizantin`. Sesiz@nd aceast`
„abatere”, Sinesie [l [ns`rcineaz` cu executarea celor 13
plan]e cu sfin\i, pe Hristofar Jefarovici, „cel mai rodnic ]i mai
[ndoctrinat [n tezele iconografiei ortodoxe”23.
(continuare [n pagina 36)
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Apud Costea Marinoiu, op. cit., p. 105. „Prima formul` de
cenzur` corespunde situa\iei generale europene a epocii. Ea este
religioas` ]i are, [n esen\`, dou` mari capitole. {n \`rile de religie
catolic`, [n cadrul Contrareformei, func\ioneaz` din plin „Index
librorum prohibitorum” (1959, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare)”; Adrian Marino, Cenzura [n Rom@nia. Schi\` istoric` introductiv`, Craiova, Editura Aius, 2000, p. 16.
19Ion Bianu, Nerva Hodo], Dan Simonescu, Bibliografia
rom@neasc` veche, vol. II, p. 295.
20Apud G. Mih`il`, op. cit., p. 38; vezi de acela]i autor
Colaborarea tipografic` Arad-R@mnic (1761) ]i un episod
semnificativ din istoria \`rilor rom@ne, [n vol. Valori Bibliofile din
patrimoniul cultural na\ional II, Bucure]ti, 1983, p. 279-307.
21 Ibidem, II, p. 327.
22 Apud Virgil Molin, C`r\i biserice]ti…, p. 555.
23 Ibidem, p. 557.
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Despre lectur`
(urmare din pagina 25)
Este pl`cut ]i [nc@nt`tor s` gu]ti din voluptatea superioar` a textelor literare, ]tiin\ifice,
artistice, filosofice, s`-\i sim\i g@ndirea ]i imagina\ia purtate pe aripile inspira\iei marilor
spirite, s` sim\i entuziasmul lor creator ]i s` admiri profundele lor descoperiri, care au
jalonat mersul ascendent al omenirii.
Te sim\i transportat [ntr-o lume plin` de miracole, unde asperit`\ile se netezesc,
contradic\iile se-mpac`, iar armonii celeste te [nv`luie cu sonorit`\ile lor maiestuoase ]i
binef`c`toare.
Lectura sluje]te spiritele [nsetate de cultur` ]i adev`r, spiritele care tind spre acele
trepte unde str`luce]te virtutea ]i viciul p`le]te.
Lectura confer` cititorului inefabile ]i tainice satisfac\ii estetice, contactul cu acel gen
de frumuse\e, sui-ggeneris, inerent cuv@ntului ales, sugestiv ]i relevant, r@nduit [ntr-o ordine
superioar`, care induce [n suflete rezonan\e tulbur`toare.
Lectura este o lume superioar` a senin`t`\ii, a adev`rului ]i [n\elepciunii, unde sufletul
se simte [n comuniune cu sine ]i cu universul. Este contractul nemijlocit cu adev`rul, cu
inteligen\a, cu [n\elepciunea, cu frumosul, cu eroi, semizei ]i cu zei.
{n lectur` ne reg`sim pe noi [n]ine [n ipostaza aprioricului, a ne[ntin`rii aposteriorice,
anima\i de aspira\ia dep`]irii empiricului ]i ridic`rii [n ideal ]i etern.
Vasile C^RSTEA

Considera\ii
asupra periodizãrii cãr\ii vechi române]ti
(urmare din pagina 21)
{n anul 1848, Proclama\ia de la Izlaz veste]te c` revolu\ia va introduce „literele sale,
at@t [n c`r\ile profane, c@t ]i [n cele sacre, cum ]i [n toate cancelariile.” {ntre 1850-1858, se
succed patru comisiuni convocate de Eforia }coalelor – devenit` apoi Eforia
Instruc\iunii Publice – [n scopul de a g`si cea mai bun` cale pentru introducerea
definitiv` ]i obligatorie a literelor latine.
Metoda elaborat` [n perioada 1850-1851, cu modific`rile aduse [n 1856-1858, se
pune definitiv [n aplicare [ncep@nd cu data de 23 octombrie 1859. Dar, de]i pentru
autorit`\ile statului scrierea cu litere latine nu era [nc` obligatorie, totu]i se face un pas
[nainte [n aceast` direc\ie, prin faptul c` – [ncep@nd de la 10 august 1859 – „Monitorul
oficial” []i public` partea oficial` cu litere latine, iar la 4 noiembrie, Consiliul de Mini]tri
hot`r`]te publicarea lui [n [ntregime, cu litere latine. Deci, sf@r]itul anului 1859
delimiteaz` cartea veche rom@neasc` de cea modern`. Poate c` se va \ine cont de
propunerea noastr`, lansat` din spa\iul ospitalier al acestei reviste v@lcene.
{n func\ia sa limitativ`, cuv@ntul „carte veche” a c`p`tat o semnifica\ie afectiv` [nsu]i cuv@ntul d` o greutate c`r\ii care, uneori, nu este a]a de valoroas`. Prestigiul c`r\ii
vechi a concentrat cercet`rile speciali]tilor asupra acestei perioade, [n detrimentul
urm`toarei jum`t`\i de secol, care face parte organic` din epoca lor ]i [n care cartea []i
atinge scopul din plin.
Munca minu\ioas` [ntreprins` [ncep@nd cu sf@r]itul secolului trecut a permis
inventarierea unor numeroase c`r\i vechi, activitate care trebuie continuat` ]i cu
perioada 1832-1859.
Schimb`rile vechiului concept includ, astfel, [n mod obligatoriu, determin`ri
cantitative ]i calitative noi. Din acest motiv, nu trebuie ca biblioteca s` ajung` un muzeu
al c`r\ilor, un depozit, unde vechimea primeaz` asupra utilit`\ii, unde cartea este doar
un titlu de glorie, ]i numai prin tangen\`, un instrument de lucru.
O mare bibliotec` este un spa\iu dens de idei.
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Cartea –
etern` minune
Moto:
„Mai [nt@i a fost omul,
apoi gestul ]i cuv@ntul.
}i, c@nd g@ndul s-a
[ntrupat [n cuv@nt ]i
cuv@ntul [n carte, s-a
s`v@r]it [nt@ia, cea mai
mare ]i mai etern`
minune a lumii”
Izvodire a min\ii,
cuv@nt
turnat [n tipare
se-ntrupeaz` [n carte –
g@nd
f`r` moarte,
izvor de lumin`,
hran` de suflet.
{nt@ia minune a lumii,
luntre sublim`
pe mare
]i arc peste timp,
peste ape ]i mun\i.
Flac`r` vie,
cuv@nt
tainic
]i bocet,
dor necuprins,
zbor
fecund
spre infinit
]i solie,
trepte de floare
spre soare,
st@lp trainic
de cer.
CARTE –
fapt`-n\eleapt`
]i sf@nt vis [mplinit –
cinste cui te-a z`mislit!
Doru C~P~TARU
R@mnicu-V@lcea,
9 iunie 2004,
Biblioteca Jude\ean`
Antim Ivireanul”
„A
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Avem nevoie de „Sim\ire rom@neasc`”

Duminic`, 6 iunie 2004. Sf@nt` zi de sim\ire rom@neasc`
petrecut` [ntr-o [nt@lnire de pus deoparte, [n amintirile din suflet. Satul Burlu]i, al comunei Ciofr@ngeni (Arge]), unde privirea ]i via\a m-au dus pentru [nt@ia oar`. Din prima clip`, de]i
vremea se anun\a a pl@ns de nori, locurile mi s-au ar`tat sfin\ite
]i sub grija Bunului Dumnezeu. {mpreun` cu localnicii se afla,
acolo, la o arunc`tur` de g@nd spre cer ]i spre natura care fascina, un numeros grup de v@lceni care au \inut s` participe la
deschiderea Casei memoriale a
poetului Ion Ene Fripcea ]i la
lansarea c`r\ii „Sim\ire rom@neasc`”, semnat` de cel omagiat, edi\ie [ngrijit` de neobositul lumin`tor de liter` ]i cuv@nt
sf@nt al limbii rom@ne, cel ce-a
d`ruit milioane, zeci de milioane
de vorbe sfinte tip`rite [n c`r\ile
pe care le-a p`zit ]i vegheat
na]terea, omul pentru care pomana cu carte, a]a spune, „poman`”, este clipa de s`n`tate ]i
de sfin\ire a sufletului [nsetat de
lectur`, preotul Nicolae StateBurlu]i, nepot al scriitorului ]i
sufletul [ntregii [nt@lniri de spirit.
Momentele de [nceput au fost
pomenirea, slujba de la Biserica „Sfin\ii Mihail ]i Gavril”, din
sat, ]i de la cimitir, s`v@r]ite pentru poetul plecat [n lumea celor
drep\i, [n urm` cu 7 ani. Apoi, la casa poetului, din satul F`ureasa, devenit` muzeu, a avut loc inaugurarea noului punct
muzeistic ]i s-a vorbit despre poet ]i opera sa. S-a lansat volumul Sim\ire rom@neasc` de Ion Ene Fripcea, ap`rut la Editura
„Buna-Vestire” din R@mnicu-V@lcea, [n 2004, lucrare d`ruit`
poetului, dar ]i vrednicilor s`i p`rin\i, Dumitru ]i Sanda Ene,
care i-au p`r`sit pe cei dragi prea devreme.
Dup` vizitarea casei memoriale, o mic` bijuterie ce poart`
harul mult iubitorului de carte ]i harnicului [ntru fapte de bine
p`rinte Nicolae State-Burlu]i, au fost vizitate [mprejurimile
F`uresei, foarte aproape de cas`. Motivul? Pentru a se vedea
cele trei minuni ale locului (am spus c` ne aflam [ntr-un loc
sf@nt!): trunchiul de corcodu], r`mas dup` t`iere, pe care Dumnezeu a „desenat” Rom@nia cu cele trei provincii delimitate de
c@te un ]an\ (cr`p`tur`), apoi, nucul ]i dudul crescu\i [n tulpin`
de salcie!
Evoc@nd personalitatea poetului Ion Ene Fripcea, am sim\it
c` ]i Domnia sa a crescut pe un trunchi de adev`rat rom@n. La
fel ca ]i [n prefa\a antologiei, pr. Nicolae State-Burlu]i spunea:
„Ion Ene Fripcea s-a n`scut la 3 iunie 1932. (...) Fiind un [nd@rjit adeversar al r`ului pe care-l tr`iam cu to\ii [n vremea

sovietiz`rii ]i-a luat zborul din sat. A poposit la Constan\a,
unde a [nceput un colegiu postliceal, dar, fiind demascat ca
du]man al comunismului, a fost h`r\uit de securitate ]i obligat
s` se [ntoarc` [n satul natal (...) s-a [mpotrivit cu succes colectiviz`rii, aceast` racil` nenorocit` venit` ]i peste aceste meleaguri. Binecuv@ntat de Dumnezeu cu un patos deosebit ]i
pornit spre crea\ie, a [nceput din copil`rie s` scrie poezii. Este
lesne de [n\eles de ce nu a fost publicat. Dup` evenimentele din
decembrie 1989, a
publicat dou` c`r\i:
Buletin de piatr`
]i Foc furat, editate
de Editura „Me]terul Manole” din
Curtea de Arge].
(...) A fost un permanent vis`tor, iar
cu darul pe care i la dat Dumnezeu, ia ajutat ]i bucurat
pe to\i cei din jur.
A plecat dintre noi
prea devreme, la 9
iunie 1997, [ntr-o
duminic` frumoas` de var`, l`s@ndu-ne f`r` grai”.
Volumul cuprinde mai multe capitole: Planeta Popas
(Via\a – Moartea), Alege-\i steaua Ta! (Condi\ia poetului),
Icoana mea de frumuse\i (|ara), Lume r`stignit` (Istorie), Prin
g`uri de tricolor (Decembrie ’89 - Tranzi\ie), Dou` chem`ri,
dou` plec`ri (Om [ntre oameni), Nu stric` Eva, Doamne!
(Iubire), Dumnezeule, pom infinit (Om-Dumnezeu), Un ho\
[mp`timit de har divin, Azil politic la o cioar` (Morale,
satirice).
Despre scriitor, om ]i oper` au mai vorbit: pr. Ion Marinescu, Alexandru Popescu-Mih`e]ti, Costin Alexandrescu (Pite]ti), Nicolae Tr`znea (Curtea de Arge]), Mihai Spori], Ioan St. Laz`r, Niculina Cozma, Costea Marinoiu,
Felix Sima (atent cu firul de vi\` de vie de la col\ul casei,
c`ruia i-a pus un arac), George Achim, Marin Bulugea,
Valentin Smedescu ]i al\ii din R@mnicu-V@lcea.
A fost o zi sf@nt`, [n care am aflat de la poet c`: „A]ezarea
lui Dumnezeu, / [n fapte,/ Mi-a [ng`duit ]i mie,/ S-adun din
sim\urile toate,/ Nectar schimbat [n poezie”.
Sunt c`r\i care trebuie, neap`rat, citite. Sim\ire rom@neasc` trebuie citit`, mai ales c` poezia nu se poveste]te, poezia se
cite]te, se roste]te, se sfin\e]te cu privirea cititorului.
Marin BULUGEA
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120 de ani de la moartea lui Carol Davila

Rom@nul-francez
[ndr`gostit de V@lcea ]i sta\iunile ei

S

-au [mplinit – la 24 august 2004 – 120 de ani de
la moartea marelui Carol Davila, cel care ]i-a
legat numele de dou` sta\iuni balneare v@lcene,
C`lim`ne]ti ]i Ol`ne]ti. A fost medic ]i farmacist rom@n de
origine francez`; a venit [n |ara Rom@neasc` [n ziua de 13
martie 1853, la chemarea domnitorului Barbu }tirbei (18491856), pentru a organiza serviciul sanitar militar. Avea doar
25 de ani; []i terminase de cur@nd studiile medicale la Paris.
{n cei 31 de ani (1853-1884), c@t a tr`it ]i a lucrat [n \ara
noastr`, a organizat [nv`\`m@ntul medical, asisten\a sanitar`
pentru popula\ie, a condus serviciul sanitar al armatei rom@ne
[n timpul r`zboiului din 1877-1878 etc. Dar, pe l@ng` aceste
preocup`ri, el s-a interesat ]i de apele minerale din sta\iunile
balneare rom@ne]ti.
{n ziua de 27 mai 1855, fiind [nso\it – din partea oc@rmuirii jude\ului V@lcea – de Costache Zugr`vescu, dr. Carol Davila a vizitat, mai [nt@i, C`lim`ne]ti-C`ciulata ]i a r`mas pl`cut impresionat de a]ezarea geografic`, de vestigiile ]i monumentele istorice ]i, mai ales, de izvoarele minerale. {n vara aceluia]i an (1855), el a revenit la C`lim`ne]ti cu o echip` de
speciali]ti, format` din chimistul Alexe Marin, arhitectul
Schlater, inginerul Weinrauch ]i un anume Jeke ]i au studiat
apele minerale. La propunerea lui Davila, Eforia Spitalelor a
aprobat suma de 4.000 lei pentru procurarea de la Paris a aparaturii ]i substan\elor chimice necesare analizelor apelor minerale. }i tot [n 1855, a propus amenajarea izvoarelor minerale ]i construirea [n zona Coziei a unui hotel ]i a unui „a]ez`m@nt balnear cu 50 camere de baie”. Propunerea lui s-a
materializat mai t@rziu, peste un secol, la 28 iunie 1976, c@nd
s-a inaugurat microsta\inea balnear` Cozia.

I

n iunie 1855, [nso\it tot de Costache Zugr`vescu,
dr. Carol Davila a vizitat sta\iunea balnear`
Ol`ne]ti, cunoscut` [n \ar` ]i peste hotare pentru
frumuse\ea ]i apele sale minerale. Aici, Davila a cercetat
„b`ile pentru [mb`iere, ca ]i alte trebuincioase comodit`\i”.
{n anii urm`tori, el a revenit aici, fiind [nso\it adesea de elevii
}colii de Medicin` din Bucure]ti. {n anul 1869, Carol Davila
spunea c` la Ol`ne]ti „se g`sesc aproape 40 de izvoare cu
diferite ape minerale ]i cu debit foarte mare”.
{n 1860, Davila a fost numit inspector general al Serviciului sanitar civil. {n aceast` calitate, a ini\iat ]i organizat trimiterea bolnavilor la tratament balnear gratuit.
La 29 martie 1860, a trimis Eforiei Spitalelor Civile adresa cu nr. 2559, [n care consemna urm`toarele: „{ntre bog`\iile cu care natura a [nzestrat ]irurile mun\ilor no]tri se afl` ]i

numeroase izvoare de ape minerale, ale c`ror propriet`\i salutare
am avut eu [nsumi ocazia a
constata (...). Convins de importan\a acestei chestii,
cu onoare supun
la cuno]tin\a onor Eforiei ca, [n
sezonul de var`,
s` se trimit` un
num`r de bolnavi
cu patimi cronice
la una din b`ile
\`rii” (la C`lim`ne]ti, Ol`ne]ti,
Lacul S`rat etc.).

T

Carol Davila, [n primii ani de

o t activitate [n |ara Rom@neasc`
pe
vremea aceea, Carol Davila propune studierea
ac\iunii terapeutice a izvoarelor ]i organizarea sta\iunilor
noastre balneare, dup` modelul celor din alte \`ri.
{n 1864, a [nfiin\at laboratorul de chimie de la Spitalul
Militar, condus de Alfred N. Bernath-Lendway. Aici, s-au f`cut
apoi analizele chimice ale apelor minerale din C`lim`ne]tiC`ciulata, Ol`ne]ti etc. Peste patru ani, [n 1868, C. Davila a
[nfiin\at Societatea de Hidrologie, care avea ca scop
valorificarea izvoarelor minerale ]i popularizarea metodelor
hidroterapeutice ini\iate de Priessnitz.
Dr. Carol Davila a f`cut ]i o intens` propagand` izvoarelor minerale. El a recomandat izvorul C`ciulata lui Napoleon al
II-lea, [mp`ratul Fran\ei, care suferea de litiaz` urinar` ]i chiar
i-a trimis, la Paris, cu diligen\a, ap` de C`ciulata [mbuteliat`.
De asemenea, [n 1873, Carol Davila a trimis mostre din apele
minerale de la C`lim`ne]ti-C`ciulata ]i Ol`ne]ti la Expozi\ia
Interna\ional` de la Viena, unde au fost apreciate ]i medaliate.
La comemorarea lui Carol Davila, se cuvine s` ne reamintim c` sta\iunile balneare v@lcene C`lim`ne]ti-C`ciulata
]i Ol`ne]ti s-au bucurat de aten\ia ]i sprijinul ilustrului nostru
[nainta].

dr. Gheorghe M~MULARU,
C`lim`ne]ti
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Festivalul „Lucian Blaga”,
Edi\ia a XXIV-a, Sebe], 6-8 mai 2004
{n prim`vara anului 2003, [ntr-o excursie pe ruta Sebe]Hunedoara-Drobeta-Tr. Severin-Tg. Jiu, ne-am oprit [n Lancr`m, unde am p`]it cu sfial` [n casa copil`riei poetului ]i filozofului Lucian Blaga. Atunci, lucram la dic\ionarul
„Lucian Blaga” ]i [mi doream ca, din acest motiv, anul
urm`tor s` ajung la Sebe], unde, [n luna mai, se desf`]oar`
„Zilele Blaga”. Laura Vega mi-a dat un nume - dr. Radu C`rpini]ianu, pre]edintele Funda\iei „Lucian Blaga” din Sebe].
A]a am ajuns la Sebe], [n acest an, [n zilele de 6-8 mai; i-am
cunoscut pe organizatorii Gheorghe Maniu (directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga”), dr. R. C`rpini]ianu, poetul
Ion M`rginean, scriitorii Ion Brad, Ion Horea, Mihai Prepeli\` ]i Vasile Butnaru (Chi]in`u), actri\a Lucia Mure]an ].a.
Deschiderea oficial` a Festivalului a avut loc [n Sala
„Radu Stanca”, [n prezen\a a numeroase oficialit`\i jude\ene,
oaspe\i ai festivalului, oameni de cultur` ]i art`, din Sebe] ]i
Alba Iulia.
I-am re[nt@lnit, cu acest prilej, pe prof. Gheorghe ]i
Amalia Pavelescu, pe care i-am avut oaspe\i la R@mnicuV@lcea ]i C`lim`ne]ti, cu ocazia „Zilelor Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea”, [n 2003. M-a surprins, [n
mod pl`cut, [n timp ce urcam sc`rile, „galeria primarilor ”
de-a lungul vremii la Sebe], printre care ]i Lucian Blaga.
Sesiunea de comunic`ri „Lucian Blaga - integrarea european` prin cultur`” s-a desf`]urat pre\ de c@teva ore, urm@nd a fi reluat` a doua zi. Au prezentat comunic`ri scriitorii
Ion Brad, Ion Horea, Gheorghe Mihail, Ion M`rginean ].a.
De aici, am trecut la Muzeul Municipal „Ion Raica”, aflat [n apropiere, unde s-a vernisat Expozi\ia „Centenar Sava
Hen\ia”. Peste 30 de p@nze semnate de Sava Hen\ia - portrete, scene de gen). M` aflam [n fa\a portretului Aureliei, fiica
pictorului, care a locuit [n C`lim`ne]ti, [mpreun` cu fiica sa,
actri\a Pompilia Voriu. Alexandru Hen\ia, care a pictat Biserica „Sf. Petru ]i Pavel”, din C`lim`ne]ti, au fost complet`rile pe care fiica artistului le-a f`cut celor prezen\i. Pe albumul Sava Hen\ia, din colec\iile Bibliotecii Or`]ene]ti
„A.E. Baconsky” C`lim`ne]ti, avem autograful Aureliei, dat
la venerabila v@rst` de 90 de ani.
La orele serii, la Casa de Cultur`, s-a desf`]urat Concursul de interpretare a poeziei lui Lucian Blaga, iar regalul
a fost sus\inut de actri\a Lucia Mure]an, de la Teatrul C. Nottara din Bucure]ti.
A doua zi, vineri, 7 mai, din nou, la Casa de Cultur`
„Lucian Blaga”, la un alt vernisaj de pictur`: „Pictori sebe]eni de ieri ]i de azi”. {n expozi\ia de carte „Retrospectiva editorial` Lucian Blaga”, []i g`sea locul ]i volumul subsemnatei - „Lucian Blaga. Dic\ionar”. A urmat lansarea c`r\ii
„Antologia poe\ilor ardeleni contemporani”, de E. Nistor ]i

I. Boldea, ap`rut` la Editura „Ardealul” din T@rgu-Mure].
La ora 10, s-au reluat lucr`rile sesiunii de joi, dar subsemnata, [mpreun` cu dr. Radu C`rpini]ianu ]i scriitorii Ion
Brad, Ion Horea ]i actri\a Lucia Mure]an, am mers la liceul
din localitate, pentru a prezenta elevilor volumul meu.
Dup` amiaz`, pe o vreme capricioas` - frig, ploaie ]i
v@nt - am ajuns cu to\ii la Lancr`m, unde, cu o „Rug`ciune
pentru Blaga”, la biseric`, cimitirul vechi ]i morm@ntul poetului, un sobor de preo\i a oficiat pomenirea.
V@ntul rece ]i norii amenin\`tori erau ]i ei p`rta]i, la
Lancr`m, [n curtea casei poetului, la recitalul „Da\i-mi un
trup, voi, mun\ilor”, sus\inut de actorii Paul Basarab ]i Ileana
Negru, de la Teatrul Na\ional „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, iar Vasile Butnaru din Chi]in`u, a cobor@t pe firul istoriei, interpret@nd din „Zamolxe”.
{n final, premierea c@]tig`torilor concursului de poezie,
interpretare, muzic`. Vin, cozonac, cafea [ntru pomenire ]i
pentru [nc`lzirea celor prezen\i, av@nd [n vedere frigul…
{ntor]i la Sebe], manifest`rile nu s-au oprit aici, pentru
c` la Biserica ortodox` am fost martorii unui concert de muzic` cult` ]i religioas`, cu participarea forma\iei de camer`
„Arpeggiane” din Bucure]ti. Patru tinere talentate i-au [nc@ntat pe cei prezen\i, ca ]i, mai apoi, Corul Facult`\ii de
Teologie din Alba, care a primit binecuv@ntarea {.P.S. Andrei.
A treia zi, mar\i, [n autocar, cu destina\ia Cetatea de
Balt`. Ne-am oprit [n Lancr`m ]i Alba Iulia, pentru depunerea de coroane la statuia poetului Lucian Blaga. Am ajuns, apoi, [n Blajul [nc`rcat de istorie ]i am p`]it pe urmele
[nainta]ilor no]tri de la 1848; Mihai Eminescu era ]i el prezent printre noi, parc`, de la umbra teiului ce-i poart` numele
[l auzeam exclam@nd: „Te salut, mic` Rom`!”. {n cimitirul
din jurul Bisericu\ei grece]ti []i dorm somnul de veci Timotei
Cipariu ]i Axente Sever. Am trecut ]i prin prima gr`din` botanic` ]colar` din Europa, [ntemeiat` [n 1881. {n tot acest excurs, l-am avut ghid pe scriitorul Ion Brad, care, cu mult`
nostalgie, ne-a adus [n aten\ie anii pe care i-a tr`it [n aceste
locuri.
C@mpia Libert`\ii. P`]eam pe urmele istoriei, [ntr-o lini]te des`v@r]it`, iar pe alei r`sunau [n t`cere pa]ii no]tri; eram cu g@ndul departe, la 1848, iar vuietul mul\imii ne [nconjura. Ne-am oprit [n zona ansamblului grandios „Gloria”,
str`juit de „Aleea Revolu\iei”, unde chipurile turnate [n bronz
ale marilor s`i exponen\i priveau „Crucea lui Iancu”, [nalt`
de patru metri, ce vegheaz` C@mpia Libert`\ii.
Am revenit la Prim`rie, unde a fost lansat` cartea lui Ion
Brad, „Blajul nostru cel de toate zilele”, ]i unde, la aniversare,
poetul Ion Horea a fost numit Cet`\ean de onoare al Blajului.
(continuare [n pagina 36)
Fenia DRIVA
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Linia Turnu Ro]u - R@ul Vadului - C@ineni - Cozia,
stavil` [n calea n`v`litorilor

Actul politic de Unire a Principatelor Rom@ne de la 1859 a fost recunoscut de marile puteri ale Europei doar [n
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Prin abdicarea acestuia, la 11/23 februarie 1866, a fost creat` o situa\ie periculoas` pentru \ar`, ivindu-se posibilitatea separ`rii Moldovei de |ara Rom@neasc`. La ini\iativa diploma\iei turce]ti, principalele puteri garante s-au [nt@lnit la Paris (29 februarie/10 martie 1/13 aprilie 1866) pentru a dezbate problema separa\iei. Sus\in`torii cei mai
[nfoca\i ai acestei idei au fost reprezentan\ii imperiilor vecine (otoman, habsburgic, \arist). Diploma\ii turci au [ncercat s` ob\in` ]i un consens al celorlalte puteri pentru o interven\ie militar`.
De]i lucr`rile Conferin\ei de la Paris s-au
[ncheiat f`r` nici un acord, pericolul invaziei turce]ti s-a sim\it permanent.
M`surile de ap`rare luate de statul rom@n [n aceast` privin\` sunt cunoscute.
{n schimb, existen\a primejdiei unui atac austriac ]i, mai ales, ac\iunile militare [ntreprinse de guvernul rom@n [n
vederea prevenirii lui, sunt mai pu\in
]tiute. Documentele din Arhivele Statului, Bucure]ti, fondul Ost`]e]ti, dosar
num`rul 278/1866 (cercetate de istoricul Maria Georgescu ]i f`cute cunoscute [n revista rom@n` de Istorie militar`, „Lupta [ntregului popor”, nr. 3 (9)/
1986), vin [n sprijinul elucid`rii acestor
probleme. „Ele dovedesc, pe de o parte,
existen\a clar` a preg`tirii unui atac
armat din partea Austriei, imediat dup`
s`v@r]irea actului de la 11/23 februarie
1866, de]i aceasta se g`sea [n plin`
preg`tire a r`zboiului cu Prusia, ]i, pe
de alt` parte, pozi\ia ferm` a Rom@niei
de respingere prin for\` a oric`ror [ncerc`ri de violare a teritoriului s`u.”
(M. Georgescu, 1866, „Un plan de ap`rare a \`rii pe direc\ia V`ii Oltului”, [n
revista amintit` mai sus).
La Ministerul de R`zboi, veneau
ve]ti despre concentr`ri de for\e aus-
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triece la grani\a \`rii ([n fort`rea\a Tur{n func\ie de obstacolele naturale
nu Ro]u). La 19 februarie 1866, minis- (versan\i abrup\i, greu de escaladat, pe
trul de r`zboi, maior D. Lecca, transmi- de o parte, iar de cealalt` parte era Vatea ordinul: „orice [nc`lcare a teritoriu- lea Oltului, albia r@ului av@nd ad@ncimi
lui nostru o ve\i respinge prin for\`.” mari [n unele locuri), avantajoase penComandantul Ditru ap`rarea rom@n`, maiorul Saviziei 3 Teritoriachelarie a fixat obiectivele ]i mijle a luat m`suri
loacele de lupt` necesare [n veenergice [n vedederea stop`rii unui atac vr`jma].
rea pre[nt@mpiPentru ap`rarea punctului de la
n`rii unei agreR@ul Vadului erau necesari 300
siuni militare ade militari, sprijini\i de cel pu\in
ustriece. Pe linia
dou` tunuri. Dac` austriecii treR@ul Vaduluiceau de acest punct, s-ar fi orgaC@ineni-Cozia au
nizat un obstacol la C@ineni, unde
fost trim]i ofi\eri
puteau fi dislocate ]i preg`tite de
de stat-major penlupt` ]ase batalioane ]i o semiVedere din zona podului
tru a studia am`baterie ([n total, 500 de solda\i ]i
de
la
C@ineni
nun\it zona ]i a
ofi\eri). S-a prev`zut ]i sporirea
elabora un plan corespunz`tor de ap`- num`rului de cartu]e pentru fiecare
rare [n acest sector. Datorit` impor- soldat, de la 20 la 120, din care 60 tretan\ei acestei misiuni, ea a fost [ncre- buiau purtate [n permanen\`, iar restul
din\at` spre conducere unui ofi\er cu r`m@neau la sediul companiei, urm@nd
experien\`, ]i anume maiorului Oton s` fie distribuite [n timpul declan]`rii
Sachelarie (unchiul preotului Gheorghe conflictului. La R@ul Vadului se precoSachelarie din Dr`g`]ani, primul direc- niza construirea unei caz`rmi moderne,
tor al gimnaziului), ]ef de stat major al puternic fortificat`.
Diviziei 3 Militare Teritoriale, membru
Acest plan se baza pe folosirea ju[n Statul Major General al Armatei.
dicioas` a terenului, ce nu [ng`duia inaLa 3 martie 1866, maiorul Sache- micului o desf`]urare de for\e pe un
larie raporta c` misiunea sa fusese [n- front larg de ac\iune, cu posibilit`\i de
deplinit`. El a [ntocmit un raport mai manevr`. Autorul a luat m`suri pentru
amplu, care cuprindea ]i un plan de or- asigurarea flancurilor ]i a organizat un
ganizare a ap`r`rii pe direc\ia V`ii Ol- sistem de foc [ncruci]at, ca fiind mai
tului, [ntre Turnu Ro]u ]i C@ineni, pre- eficient [ntr-o lupt` dus` [ntre versan\i
ciz@nd c`ile posibile de p`trundere a abrup\i ]i v`i ad@nci.
austriecilor ]i mijloacelor ce urmau a fi
A]adar, ap`rarea \`rii era [ncre[ntrebuin\ate [n vederea [mpotrivirii ar- din\at` unor unit`\i de gr`niceri din zomate. Maiorul Sachelarie a men\ionat na V@lcei, forma\iuni teritoriale, neperc` singurele direc\ii de acces spre Prin- manente, ce fuseser` incluse, [ncep@nd
cipatele Unite erau trec`torile din mun\i cu 1864, prin Legea de Organizare a
(Valea Sc`unele, Dealul Vlad, Valea Si- Armatei, [n Sistemul na\ional de Ap`li]tii, Voineasa), care reprezentau sim- rare. Iat` cum un v@lcean a contribuit la
ple poteci ]i pe unde nu se puteau de- dezvoltarea g@ndirii militare rom@ne]ti,
plasa efective militare numeroase; dru- [nc` de la mijlocul secolului al XIX-lea.
mul de la Turnu Ro]u la Cozia era conprof. Florea NEAGOE,
siderat singura cale prin care s-ar fi
Colegiul Na\ional
putut face o invazie adev`rat`.
„Gib Mih`escu” Dr`g`]ani
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Omul diavol

Diavolii sunt printre noi, pe p`m@nt.
Ei n-au ce c`uta [n cer. Sunt proscri]i!
Pentru ei lumina e o tiranie
}i nu cunosc Iubirea. O ur`sc!
Pentru c` Iubirea vine de la Dumnezeu
}i Dumnezeu este Iubire...
Omul-diavol este f`r` Dumnezeu!
El are creierul obscur, de]uchiat,
Plin de viclenii turbate, infernal;
C`ptu]it cu minciuni din mers p`c`tos,
Izvor@te din vicii otr`vitoare,
Ce-i fac s@ngele crud, aprins, belicos:
Belzebut dement la g@nd ]i-nf`\i]are...
Omul-diavol \i-e vecin p@n` moare!
Discu\i cu el c@te-n lun` ]i soare,
P@n` cerul []i schimonose]te fa\a,
De parc-ar fi strigoi fug`rit diminea\a,
Din cimitir, de-at@ta mamonizare...
Ce scene! Ce gesturi!... Fantome? Desc@nt?...
Or’ce-am spune, ast`zi... Iadu-i pe p`m@nt!
Omul-diavol zburd`, Focul [l r`sfa\`!...
{n delir, prin lume, nu cunoa]te frica.
El trateaz` Legea ca pe-un aspru chin,
C`ci [n cap ]i-n suflet nu are nimica;
Fel de fel de dogme-i istovesc chiar fa\a,
C`-i intrat [n via\` ca un traficant,
{nc@t te-nsp`im@nt` ]i te-apuc` grea\a Omul-diavol, Doamne, ]tim c` e... sectant!
Celarian DRUMESCU

Festivalul „Lucian Blaga”...

Tip`rituri r@mnicene
pentru s@rbii ortodoc]i
(urmare din pagina 30)
Plan]a a X-a red` figura lui Maxim, arhiepiscopul de Srem, cel care, se pare, a mijlocit aducerea [n
|ara Rom@neasc` a ieromonahului tipograf Macarie,
[nso\it` de o rug`ciune care intereseaz` istoriografia
rom@neasc`: „Ai fost gonit, fericite Maxim, din p`m@ntul Patriei Tale, dar preasl`vitul voievod Radu
[cel Mare, n.n.] cu dragoste te-a primit, pe tine,
P`rinte, bucur@ndu-se cu duhul ]i [nfrumuse\@ndu-se
cu cinste c` Dumnezeu i-a dat P`rinte pov`\uitor ]i
m@nuitor sufletesc. O, Tu, prea fericite P`rinte Maxim,
roag`-te pentru sufletele noastre”24.
Alte c`r\i r@mnicene, tip`rite nu la comanda Mitropoliei din Carlov`\, ci din proprie ini\iativ` local`,
au ajuns [n Serbia: Cazania (1798) s-a aflat la Dobri\a; Mineiele – la Ofcea, Penticostarul (1743) ]i Evanghelia (1746), la Petrovaselo ]i Satul Nou; Evanghelia
(1784) la Glogoni, Liturgher (1747) la Greberra\,
Triod (1761) ]i Mineiele (1776-1780) la Marghita Mare, Evanghelia (1746) la Nicolin\ul Mare, Mineiele la
Perco]ova, Triod (1743) la Semlasul Mare, Evanghelia
(1746), Triod (1782) ]i Mineie la R@ti]or, Penticostar
(1743) la S[n Iania] ]i S[n Mihai, Evanghelie (1784) la
Vlaicov`\, Antologhion (1705), Cazanie (1792) ]i Mineiele la Voivodin\, iar un Liturghier (1768) a ajuns,
dup` numai doi ani de la tip`rire, la Cubin, fiind cump`rat cu ]apte taleri 25.
C`r\ile tip`rite la R@mnic, din proprie ini\iativ`
sau la comanda ierarhilor s@rbi, au [ndeplinit un rol
cultural ]i bisericesc [ntru ap`rarea ortodoxiei, rolul unei pun\i [ntre dou` popoare vecine, care n-au cunoscut, [n decursul istoriei, nici un conflict armat.
R@mnicul a fost, ca ]i alte centre tipografice rom@ne]ti,
un real focar de iradiere a spiritualit`\ii rom@ne]ti [n
toate provinciile ]i comunit`\ile rom@ne]ti, un centru
panortodox ]i panrom@nesc deopotriv`, rol recunoscut
de un istoric s@rb, Laz`r Curtici: „Mai t@rziu au avut
s@rbii ]i alte c`r\i mai [nsemnate ]i mai valoroase din
alte tipografii, [ns` de nic`ieri n-au primit numai opere capitale [ntr-o selec\ie at@t de des`v@r\it` ca cele
din tipografia de la R@mnic […] C` toate au ie]it bine, trebuie s` mul\umim celor care, [n acele vremuri,
at@t de neprielnice, au ]tiut ]i au vrut s` fac` cel mai
bun lucru posibil”26.

(urmare din pagina 34)
Emo\ii, g@nduri rostite de s`rb`torit ]i „Mul\i ani tr`iasc`!”.
La Cetatea de Balt`, s-a dezvelit bustul lui }tefan cel Mare, iar
]coala din localitate a primit numele voievodului comemorat.
Pe drumul de [ntoarcere – la insisten\ele scriitorului Ion Brad –
ne-am oprit la P`nade, locul s`u de ba]tin`. Pita ]i slana ardeleneasc` au fost la mare c`utare, stropite cu un pahar de vin bun din partea
locului. {ndestula\i, ne-am [ndreptat spre Sebe], unde ne a]tepta o
ploaie m`runt` ]i rece ]i unde ne-am luat r`mas bun de la primarul
Sebe]ului.
{mpreun` cu scriitorii Gheorghe Mihail, de la Slatina, ]i Mihai
Prepeli\` (care a cobor@t la Sibiu, s` ia trenul spre Bucure]ti), am
ajuns la C`lim`ne]ti, [n jurul orei 20.00.
Amintirea celor trei zile va r`m@ne picurat` [n suflet de reve24 Apud Virgil Molin, op. cit., p. 558.
25 Apud Gheorghe P@rnu\` ]i Nicolae Andrei, op. cit.,
derea Lancr`mului la ceas de zi sau de sear`. Mul\umesc domniei
sale dr. Radu C`rpini]ianu ]i organizatorilor, pentru minunatele p. 148-150, 155.
26 Apud G. Mih`il`, op. cit., p. 40.
momente petrecute [mpreun` „din dor de Blaga”.
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Cum s` te legi la cap f`r` s` te doar`
Un \`ran s-a dus la ora] ca s`
v@nd` ni]te orez.
Eu m` ocup cu PICTURA.
Nu am regretat niciodat` c` Ei mi-am
oferit toate zilele – mai rar nop\ile –
pentru c` este foarte important` lumina.
Dup` cum am [nv`\at de la Lucian
Blaga – care era interzis atunci c@nd ar
fi fost normal s` fie
cunoscut (dar din aceast`
cauz` l-am cunoscut) – la
[nceput trebuie s` fie Jocul. {nt@i, te joci. Prive]ti
atent la forme ]i [ncerci s`
le mimezi. Te folose]ti de
lumini ]i umbre. AURUL
STR~LUCE}TE CEL MAI TARE
{N NOROI. Unde este lumina mai
puternic`, la]i pu\ine linii sau deloc.
Unde este umbra, dai (!!!) cu creionul
de mai multe ori.
La [nceput, deseneaz` obiecte simple. Apoi nimeni nu [\i interzice s` te
joci cu ele (ca [n desen!).
Nevasta \`ranului i-a spus:
„Cump`r`-mi, te rog, un pieptene!”
Deschide-\i mintea (f`r` bisturiu!)
]i d`-le via\`. Le po\i [nveseli.
|`ranul a v@ndut orezul ]i a b`ut,
pe urm`, rachiu cu prietenii.
Le po\i [ntrista. Nu asculta de
nimeni.

Totul va fi a]a cum mintea ta g@nde]te c` va fi. Nu ai vopsele? }i ce dac`! {n
natur` exist` „cu carul”: [n frunze, flori,
peste tot. Suportul? E l@ng` tine prive]te la lemn, piatr`, tot peste tot.
A}A SE {NCEPE.
Am cunoscut persoane care mi-au
m`rturisit, bine[n\eles, cu nostalgie, c`
au avut nota 10 la desen C^ND ERAU
MICI. Regretau
Astfel:
c` n-au mers pe
acest drum. P`c`leal`! Nota 10
trebuie s` o ai
pentru sensibilitate, pentru dragoste de via\`,
pentru tenacitate (merge ]i 9, dar atunci
cau\i sponsori). Dup` ce ]tii - singur c` ai aceast` not`, decizia este a ta! Nu
este clar c@nd se materializeaz`, nici un
„pre]edinte” nu va veni s` taie panglica - UNA ESTE MICU|A PICASSO!
Lucrezi, lucrezi ]i treci prin st`ri de
extaz, dar ]i depresie, dup` care devii
dependent! Este O.K. dac` e]ti dependent de esen\a ARTEI, artei de a picta,
a asculta ]i [n\elege armonia culorilor,
de a cunoa]te cuv@ntul formei ]i puterea lui.
Femeia s-a uitat [n oglind` ]i s-a
a]ternut pe pl@ns. V`z@nd-o, mama a
[ntrebat-o de ce pl@nge. Femeia i-a
[ntins oglinda ]i i-a spus: „B`rbatul
meu ]i-a luat alt` nevast`.”

C@nd a fost gata de drum, g@ndul
i-a zburat la nevast`. {l rugase ceva,
dar ce anume? Nu-]i putea aminti ]i
}i ca totul s` fie total, nu l`sa
pace. A cump`rat dintr-o pr`v`lie p`rerea s`-\i distrug` visul!
pentru femeie o oglind` ]i s-a [ntors
Mama a luat oglinda, a privit ]i i-a
acas`.
spus fiicei: „N-ai de ce s`-\i faci griji,
Dup` mult` joac`, vei sim\i c` vrei fiindc` e destul de b`tr@n`.”
ca „scopul vie\ii tale” s` fie
PICTURA. Niciodat` nu este t@rziu,
dar nici devreme.
I-a dat femeii oglinda ]i a plecat
la c@mp.

Va urma!
Jeanina BOGORODEA

Icoane pe lemn, sculptate de Felix Sima
]i pictate de Jeanina Bogorodea.
Expuse [n holul Bibliotecii Jude\ene
„Antim Ivireanul” V@lcea.
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TRADI|IE ]i EDUCA|IE
- câte un aspect particular pentru |ara Lovi]tei -

D

up` evenimentele din decembrie 1989, ne-am fi
a]teptat la o explozie a cercet`rilor [n domeniul
tradi\iei ]i crea\iei populare, inevitabil legate de
credin\a noastr` ortodox`, întrucât au disp`rut constr@ngerile
doctrinei materialiste a sistemului comunist. De asemenea,
ne-am fi a]teptat la o cre]tere rapid` a nivelului de educa\ie a
copiilor, inclusiv al celor din mediul rural, deoarece au
disp`rut programele ]colare rigide ]i activit`\ile didactice
impuse doar cu scopul alien`rii individualit`\i umane. În
primul caz, exceptând faptul, evident îmbucur`tor, c` dup`
1989 s-au construit ]i s-au ref`cut numeroase biserici ]i
mân`stiri, reînvierea tradi\iilor ]i tezaurizarea crea\iilor
populare autentice sunt procese destul de lente. În cel de-al
doilea caz, lucrurile stau ]i mai r`u: toat` lumea recunoa]te c`
nivelul înva\`mântului, ca un caz particular de importan\`
major` al educa\iei, era - înainte de 1989 - net superior celui
din prezent. Cred c` a venit timpul ca, in primul rând noi, ca
fii ai |`rii Lovi]tei, s` începem a purcede cu tact ]i perseveren\` la identificarea tradi\iilor ]i crea\iilor populare
autentice ]i, ulterior, la reînvierea, respectiv la conservarea
prin scriere ]i r`spândirea lor. De asemenea, credem c` a venit
timpul s` ne gândim la o modalitate de a investi [n crearea de
elite din rândul copiilor de la \ar`, inteligen\i ]i dornici de a
[nv`\a, dar ai c`ror p`rin\i sunt lipsi\i de posibilit`\i materiale.
În cele ce urmeaz`, vom argumenta, particularizând,
necesitatea unor ac\iuni în cele dou` domenii men\ionate. Nu
sunt etnograf ]i nici folclorist, dar, în cazul tradi\iilor de
Cr`ciun, am remarcat, la colindatul tinerilor de însurat din
noaptea de 24 spre 25 decembrie, dou` aspecte interesante.
Primul este acela c` atât textele, cât ]i melodiile colindelor,
difer` nu numai de la comun` la comun`, ci chiar de la sat la
sat, în cadrul |`rii Lovi]tei, de]i temele sunt acelea]i: na]terea
pruncului Iisus, p`storitul, vân`toarea, agricultura ]i
dragostea. De exemplu, ceea ce se cânt` în Greble]ti, în
noptea de Cr`ciun, difer` de ceea ce se cânt` în Câineni. Se
pare c` fiecare sat din |ara Lovi]tei î]i are propriile colinde
de Cr`ciun. Evident, pled`m aici pentru identificarea,
conservarea ]i publicarea lor.
Al doilea aspect este acela c` textele colindelor de
Cr`ciun sunt nu numai religioase, ci ]i laice. De exemplu,
colindul „de afar`” (ne referim aici la satul Greble]ti), prin
care gospodarul este anun\at de venirea colind`torilor ]i care
se cheam` „De-adormita-\i, mari plugari !”, sau colindul „de
diminea\`”, care se cânt` de la un cap`t la altul al satului,
dup` ce fl`c`ii au terminat de colindat, spre diminea\`, când
încep s` bat` clopotele bisericii pentru slujba Na]terii
Domnului. Acest al doilea colind se nume]te „Ziorile” ]i are
urm`torul text:

«Ce v-aa]a pripi\i?
Voi ziori de ziu`, (refren)
C`nd voi bine ]ti\i:
Noaptea de-aast` noapte
Noi nu ne-aam somnat
}i am tot umblat ,
De am colindat
Mun\i ]i v`i adânci,
P`duri mari ]i stânci,
Ca s` ne vân`m
D-aale vânatoarei:
Cerbi ]i c`prioare,
Pas`ri zbur`toare.
}i noi, tot umblând,
Nimic nev`zând,
Nici neauzind,
Nici coco] cântând,
Nici topor t`ind,

Nici câine l`trând,
Nici pop` tocând,
Numai vârf de munte,
Vârf de munte-nnalt.
Noi c` am v`zut
Doi vulturi suri
Din aripi b`tând,
Din ciocuri mu]când,
Noi s` ne-a
afir`m
Ca s` le fur`m
C@te-oo peni]oar`,
D`m la feti]oare
Puie-nn cosi]oare,
Seara-nn ]ez`toare,
Rar la zile mari,
În ziua de Cr`ciun,
Cea de Boboteaz`
Când popa boteaz`.»*

Fiecare vers se cânt` de c@te dou` ori, urmat de refren.
Colindul este cântat de dou` grupuri de tineri, numite
„preuci”, [ntr-un stil aparte (ca, de altfel, toate colindele de
Cr`ciun din Greble]ti): cea de-a doua „preuc`” [ncepe s`
cânte când prima „preuc`” [nc` nu a terminat de cântat, rezultând o suprapunere fonic` extrem de original`. În textul
colindului „Ziorile” este evident` tema vân`torii ]i, spre
final, aceea a dragostei. În cadrul colindelor „din cas`” – adic` acele colinde comandate de gospodar, dup` ce tinerii au
fost primi\i în cas` – ni se pare remarcabil urm`torul colind,
care se cheam` „Sus, în plaiul muntelui”, ]i care abordeaz`
tema p`storitului ]i pe cea a dragostei:
«Sus, în plaiul muntelui,
Dar la strung` cin’ le dar`?
Vi\a-ii verde de ieder (refren) Dar`-]]i Ana** d-oochi-]]i negri.
E-uun ciopor mare de oi.
Ana din gur`-m
mi gr`iar`:
Dar de p`scut un’ se pa]te? Mulge tare, fr`\ioare,
}i se pa]te-nn seninei.
Cele oi ]i plec`toare
Dar de ap` un’ s-aadap`?
Le mai las` trec`toare.
}i s-aadap` în nori negri.
Cele sute de cornute
Dar` strunga care este?
Le mai las` ]i trecute;
E cearc`nul luniei.
Cele mii de miorele
Dar g`leata care este?
Le mai las` ]i pe ele,
Este luna când e plin`.
C` vine-uun puhoi de ploi.
Dar` cupa care este?
Marin din gur`-m
mi gr`iar`:
Luceaf`rul ziorilor.
Nu te, soro, speria
Dar la u]` cin’ le mulge?
C-``la nu-ii puhoi de ploi,
Mulge Marin**, bun b`iat.
Ci sunt pe\itorii t`i:

7

*Cules de la M`rian Patra]cu, zis Chircu\, 76 de ani, din Greble]ti Vâlcea.
**Astfel sunt numi\i copiii minori ai gazdei colindate.

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 4, iulie-decembrie 2004

Vin la min’ te cer pe tine,
Nu te cer numai pe tine,
}i-m
mi cer zeciuri de berbeciuri
}i-m
mi cer sute de cornute,
Cea ie cu n`sâpie,
}i-m
mi cer mii de miorele,
}i-m
mi cer plug negru de boi
}i pe murgul cel din grajd,
De-nn]elat ]i de-nnfrânat,
Cum e bun de-nnc`lecat.
Ana din gur`-m
mi gr`iar`:
Nu te, frate, speria
D-oochii-m
mi negri ce-m
mi dau eu,

D

C` eu îi cunosc pe ei,
Pl`tesc zeciuri de berbeciuri,
Pl`tesc sute de cornute,
Cea ie cu n`sâpie,
Pl`tesc mii de miorele .
Cisme-nnalte ce-m
mi dau eu,
Pl`tesc plug negru de boi
}i pe murgul cel din grajd
De-n
n]elat ]i de-n
nfrânat
Cum e bun de-nnc`lecat.
Unde-ii Marin cel frumos
Cu Angela de-a
ampreun`
Ei s`-m
mi fie s`n`to]i.»*

up` p`rerea noastr`, acesta este unul dintre cele mai
frumoase colinde laice de Cr`ciun. El eviden\iaz`
un frate [ngrijorat c`-]i pierde avutul ]i o sor` carel lini]te]te, con]tient` fiind de frumuse\ea ei. Este de remarcat
faptul c` frumuse\ea fetei reiese în mod natural, aproape indirect
]i nu în mod agresiv, lipsit de modestie sau lasciv-libidinos-vulgar
a]a cum se intâmpl` în textele de muzic` popular` „moderne”.
Subtilitatea textului este uimitoare, superioar`, dup` p`rerea noastr`, baladei „Miori\a”, care, de fapt, ar putea avea ]i un mesaj cu
totul defavorabil poporului român, acela c` dou` treimi din acesta
sunt formate din ho\i ]i criminali ]i o treime din... pro]ti.
Prin urmare, este necesar s` ne implic`m cât mai mult în
valorificarea extraordinarului tezaur pe care îl reprezint`, [n general, crea\ia popular` laic` ]i religioas` ]i a tradi\iilor populare
autentice, caracteristice fiec`rui sat din |ara Lovi]tei. }tim c` au
ap`rut unele culegeri de folclor, dar ele reprezint` doar o mic`
parte din tezaurul de care dispune |ara Lovi]tei, întrucât provin
aproape exclusiv din Boi]oara ]i Tite]ti. Fiecare sat are un poten\ial imens de tradi\ii ]i crea\ii folclorice, laice ]i religioase, care,
dac` nu va fi explorat sistematic, cu mijloace ]tiin\ifice, risc`m
s`-l pierdem. Ar trebui s` fim con]tien\i c`, o dat` cu moartea
celor mai b`trâni oameni din |ara Lovi]tei, pierdem o p`rticic`
din acest tezaur. Regret enorm c`, prea tân`r fiind, nu am consemnat pove]tile, povestirile, întâmplarile de r`zboi, poeziile satirice ]i snoavele inventate ]i spuse în diverse ocazii de c`tre unchiul meu, Laie P`tra]cu, fost mitralior de elit` ]i legionar, un om
inteligent ]i hâtru, în prezen\a c`ruia nu m` plictiseam niciodat`…De asemenea, îmi amintesc de b`trânul me]ter Nate, care
î]i avea casa undeva între Greble]ti ]i Boi]oara, într-o zon` stâncoas`, de defileu, a V`ii Boi]orii, un om cu numai patru clase primare,
care proiecta ]i construia mori de ap` ]i joag`re de lemne, ce
func\ionau automat, ac\ionate doar de un ]uvoi mic de ap`…
Valorificarea tradi\iei ]i crea\iei populare înseamn`, totu]i, mai mult
decât a avea textele culegerilor de folclor ]i datini în fa\`. În acest
sens, este, credem, necesar` utilizarea investiga\iei monografice de
teren a satelor |`rii Lovi]tei dup` modelul, deja ilustru, al echipelor
sociologice ale profesorului Gusti, pentru a realiza o sociologie
orizontal` complet` a acestor a]ez`ri. Ca tradi\ie de urmat, avem în
vedere autori ca Blaga, Noica, Vulc`nescu, Br`iloiu ]i Stahl.
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Din trecut, s` venim [n prezent ]i s` privim în viitor, abordând
o situa\ie grav`: educa\ia copiilor din satele |`rii Lovi]tei. M`
gândesc cu groaz` ce se va alege de |ara aceasta, când, nu peste
mult timp, la conducerea ei vor veni, în locul dinozaurilor securisto-comuni]ti, copiii de bani gata din zilele noastre, pu]tani incul\i, care cheltuiesc milioane zilnic, desigur câ]tigate, de cele
mai multe ori, mult prea u]or, adic` prin furt, de c`tre „babaci” ]i
care, la terminarea liceului (prin mituirea profesorilor, evident),
sunt semianalfabe\i; urmeaz` apoi (vorba vine) o facultate particular` de doi bani, evident, neacreditat` (au ap`rut ca ciupercile
dup` ploaie), ]i mâine, poimâine ne trezim cu ei mari politicieni
]i mari oameni de afaceri, care hot`r`sc soarta acestei \`ri. În acest r`stimp, un copil de la \ar`, oricât de inteligent ar fi, ]i oricât
de mare i-ar fi dorin\a de a ajunge cineva, nu va reu]i, pentru simplul fapt c` p`rin\ii lui sunt prea s`raci ca s`-l \in` prin ]coli. Un
popor f`r` elite este un popor sortit, f`r` drept de apel, la înapoiere
]i [njosire, la lipsa de demnitate, cum, din p`cate, vedem c` se întâmpl` adesea. Elita reprezint` omul care ]i-a manifestat excelen\a într-un domeniu oarecare, excelen\` care, la rândul ei, semnific` valoarea celui scos în afara turmei, a celui ales. Un astfel de
om este, la paritate, o crea\ie personal` ]i colectiv`. Se uit` adesea, mult prea u]or, de c`tre noi to\i, dar mai ales de c`tre autorit`\i, c` filonul cel mai pur de inteligen\`, h`rnicie, moral` ]i pasiune se va g`si, aproape întotdeauna, [n rândurile copiilor de la
\ar` ]i nicidecum în cele ale odraslelor ignorante, lene]e, obraznice ]i dispre\uitoare ale îmbog`\i\ilor peste noapte.
Este absolut` nevoie s` identific`m copiii inteligen\i, serio]i
]i harnici din satale |`rii Lovi]tei ]i s`-i ajut`m s` devin` elite,
adic`, prin „deta]are ]i autonomie”, „con]tien\i ]i liberi” – cum
spune Horia Roman Patapievici – s` se separe de „principiul turmei”, relevându-]i excelen\a. Unui astfel de om îi vom putea cere
s`-]i onoreze datoria, ajutând, la rândul s`u, la crearea de noi elite
]i la îmbun`t`\irea vie\ii celor din rândurile c`rora a provenit, a
celor din Lovi]te, a „turmei” (termenul nu este mai peiorativ decât acela de „mase largi populare”). Prin urmare, propunem [nfiin\area unui fond bancar destinat exclusiv sus\inerii materiale a
copiilor ]i tinerilor talenta\i în perioada studiilor, ace]tia având,
ulterior, obliga\ia de care am pomenit mai sus. Dup` cum spunea
Stephen Heym, „Nu po\i fi doar «pu\in capitalist» a]a cum o femeie nu poate fi doar «pu\in gravid`»”, proprietatea ]i investi\iile sunt bazele economiei de pia\`. Or, la noi, capitalismul înc` se
mimeaz`, libertatea c@]tigat` dup` decembrie ’89 a însemnat mai
mult libertatea de a fura, iar cei califica\i pentru asta au fost cei
care ]i-au format dexteritatea de a fura ]i în]ela, înainte de ’89, în
condi\iile în care se temeau, totu]i, de capriciile partidului unic ]i
ale „conduc`torilor iubi\i”. O mare parte din potenta\ii zilei este
alc`tuit` din indivizi „forma\i” în acele vremuri. Este timpul s`
form`m capitali]ti veritabili, este timpul s` form`m elite, investind [n individualit`\i puternice ]i inteligente. Aceste individualit`\i, sunt sigur, le vom g`si, din bel]ug, [n |ara Lovi]tei...
ing. Marian P~TRA}CU,
vicepre]edinte al Asocia\iei „Pons Vetus”
*Cules de la M`rian Patra]cu, zis Chircu\, 76 de ani.
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Modelul Facerii biblice [n literatura român` veche (II)

(urmare din num`rul trecut)
Nu întâmpl`tor, una dintre primele profesii foarte apreciate ]i ridicate, în cele din urm`, la rangul de art`, a fost tocmai
cea de arhitect30. „Mirabila artifex, mirificus edificator”31, arhitectul, începea prin a construi întâi biserici ]i catedrale – case ale lui Dumnezeu – preluând forma arcei, alc`tuire ridicat`
dup` dimensiunile comunicate de însu]i Tat`l, ]i continua prin
a ordona planul ora]elor dup` structura unui alt topos de referin\`, Ierusalimul celest32.
„St`pânul istoriei, precum ]i al naturii”, dup` cum scrie Iahvistul33, primul redactor al Bibliei, Dumnezeu ]i istoria facerii
sale hebdomadare legitimeaz`, ca urmare a tiparului sacru,
orice cronic` universal` ce ambi\ioneaz` s` aminteasc` rituanceputul lumiei dentâiu
lic ]i, în consecin\`, persuasiv, „de-n
[s.n.]”34. Declan]area timpului – „la începutul anilor sau al
vremilor”35 (ini\ial, un timp ce, în lipsa receptorului uman,
m`soar` „zilele” crea\iei lui Dumnezeu care, desp`r\ind
lumina de întuneric, stârne]te eternitate din imobilitate36 ]i o
segmenteaz`) – î]i asociaz`, întotdeauna, configurarea
spa\iului: „au f`cut Dumnezeu ceriul ]i p`mântul”37. Formula
veterotestamentar` consacrat`, ce-]i g`se]te corespondent în
toate miturile cosmogonice de referin\`38, impune opozi\ia cu
iner\ia „netocmitului”, valorizat`, la nivel semantic, în
sugestiile verbului a z`cea, prin care Biblia de la Bucure]ti
rela\ioneaz` „groz`via întunerecului”39 (spaima lipsei de
sens) cu „cel f`r` de fund [s.n.]”40 (sintagm` aproape
personalizant`41), „materia amestecat` ]i turburat`”, imagine
a for\elor ce trebuie anihilate pentru instaurarea ordinii. Parte
distinct` a acestui proces, principiu formant, derivând de la
însu]i Dumnezeu42, lumina devine, la Moxa, ea îns`]i
element structurant, kosmicizant (în sensul etimologic de
estetizare, „ornamentare”), declan]ator de epifanii:
„P`mântul iar` era nepodobit, c` era coperit cu-ntunerecul.
Deci str`luci lumin` ]i fugi întunerecul, ]i se ar`t` p`mântul
[s.n.]”43. De altfel, materializ`rile crea\iei – cer, ape, p`mânt
– se impun, la rândul lor, ca mecanisme generatoare de
ordine44: „]i zise Dumnezeu apelor de fecer` pe]ti de tot
feliul”45, iar p`mântului „s` creasc` toate erburle «]i s`
scoat`» […] toate dobitoacele, «toat`» hiara ]i toat`
gângania, caria-]] pre na]tiria sa [s.n.]”46. Etapa umaniz`rii
eternit`\ii divine, a transform`rii ei în durat`, a corel`rii timpului lui Dumnezeu cu timpul omului („s` cunoasc` oamenii
vremile ailor”47) se realizeaz`, în fapt, tot prin marcarea
spa\iului („au f`cut Dumnezeu soarele ]i luna ]i toate stelele”48), învestit cu func\ia de a instaura m`surarea ]i aproprierea cronologic` („cari cu însemnarea lor cea dreapt` era s`
însemneze încungiurarea timpilor [s.n]”49), metamorfoza ]i
nestatornicia receptat` ]i la nivelul anotimpurilor („schimbarea vremilor”), trecerea („curgerea anilor”)50. „Izvorul în\elepciunii”51, Dumnezeu ordoneaz` arhitectura lumii astfel în-

cît elementele sale s` se determine reciproc („o au rânduit s`-]i
verse râurile ca s` ajute rodirii p`mântului”), îi cânt`re]te
propor\iile52 („încununeaz` lucrarea lui cea mare […] amestecând-o cump`tat”53), dând la iveal` un univers armonios în
care toate sunt „frumoase ]i la timpul lor” (Ecclesiastul
3,11)54.
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30Cf. Omul medieval, [Ia]i], Polirom, 1999, pp. 198-221.
31Ibidem, p.212.
32Cf. J. Le Goff, Imaginarul medieval, pp.310-314,
33Apud Dic\ionar tematic…, p.212.
34Titlul primului capitol din Cronica universal` de Mihail Moxa, Edi\ie critic`,
[nso\it` de izvoare, studiu introductiv, note ]i indici de G. Mih`il`, Bucure]ti, Editura
Minerva, 1989, p. 99.
35Formula de incipit a unei variante a Chipurilor Vechiului ]i Noului Testament
(Antim Ivireanul, Opere, Edi\ie critic` ]i studiu introductiv de Gabriel }trempel,
Bucure]ti, Editura Minerva, 1972, p. 244.)
36Timpul este num`rul [în sensul de m`sur`, n.n.] mi]c`rii, nota Aristotel
37A. Ivireanul, op. cit., p.244.
38Momentul anterior orândurii primordiale asimileaz` haosul cu stadiul în care „înc`
nu era cer, […], înc` nu era p`mânt” (varianta egiptean` din Cartea dragonului Apophis,
IX, în Victor Kernbach, Miturile esen\iale. Antologie de texte cu o introducere în
mitologie, comentarii critice ]i note de refererin\`, [Bucure]ti], Editura ]tiin\ific` ]i
enciclopedic`, p.42), „nu era nici spa\iu, nici cer” (Imn crea\iunii, Rig-Veda,X-129, în
Imnuri vedice, t`lm`cite în versuri de Ion Larian Postolache, dup` textele franceze,
germane ]i engleze, traduse ]i comparate de Viorica Vizante, cu un Cuvânt înainte de
Sergiu Al.-George, Bucure]ti, EPLU, 1969, p.17), „în vremurile de demult, pe când nu era
înc` nici p`mânt ]i nici cer nu era ]i prin bezna cea adânc` r`t`ceau chipuri f`r` form`”
(mitografie chinez` în viziunea lui Liu An, [179 – 122 î.Ch.], Huainan-Tse – V.Kernbach,
Miturile esen\iale, p.62), „în vremea str`veche dintru început […] nu era pe atunci
p`mânt, nu era cer; […] se c`sca pretutindeni numai abisul [[n Edda veche, „V`luspa”,
în Miturile…, p.92].
39Antim Ivireanul, op. cit., 245.
40Biblia, 1688, I, Text stabilit ]i îngrijire editorial` de Vasile Arvinte ]i Ioan Capro]u,
Volum întocmit de Vasile Arvinte, Ioan Capro]u, Alexandru Gafton ]i Laura Manea, Ia]i,
Editura Universit`\ii „Alexandru Ioan Cuza”, 2001, p.19.
41Ca la Hesiod (Teogonia, în Hesiod - Orfeu, Poeme¸ T`lm`cire, Prefa\`, prezent`ri
]i note de Ion Acsan, Bucure]ti, Editura Minerva, 1987, p.7: „la început de început fu
chaosul”) sau Ovidiu (Metamorfozele, în române]te de Maria Valeria Petrescu, Bucure]ti,
ESPLA, 1957, p.25: „Mai înainte de m`ri, de uscat ]i de bolta cereasc` / firea la fel peste
tot ar`ta ]i numit` fu haos”) a c`rui opinie, cu erudi\ia ]i probitatea sa ]tiin\ific`, Nicolae
Costin o aminte]te în Letopise\…, (în capitolul Pentru zidirea lumii, în Scrieri, I, ed.cit.,
p.30), al`turi de teoriile cosmogonice ale anticilor, puse în discul\ie tocmai pentru a li se
demonstra lipsa de sus\inere în raport cu autoritatea de necontestat a Scripturilor.
42Vezi dialectica luminii/ Luminii în Evanghelia dup` Ioan.
43Mihail Moxa, op.cit., p.99.
44Vezi ]i Maurice Cocagnac, Simbolurile biblice , Lexic teologic, Traducere din
francez` de Mihaela Sl`vescu, Bucure]ti, Editura Humanitas, 1997, p. 86.
45Mihail Moxa, op. cit., p.100.
46Cronograf tradus, ed. cit., p.5.
47Mihail Moxa, op. cit. p.100.
48În variant` la Chipurile …(în A.Ivireanul, Opere, Edi\ie critic` ]i studiu introductiv
de Gabriel }trempel, Bucure]ti, Editura Minerva, 1972, p. 245).
49Ibidem, loc. cit.
50Ibidem, loc. cit.
51Ibidem,loc. cit.
52Ibidem, loc. cit.
53Ibidem, loc. cit.
54Varianta de traducere propus` în edi\ia în limba român` a c`r\ii lui Maurice
Cocagnac, Simbolurile biblice, Lexic teologic, Traducere din francez` de Mihaela Sl`vescu, Bucure]ti, Editura Humanitas, 1997, p.95.
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Din acest punct de vedere, cronica lui Mihail Moxa se remarc` prin hipersensibilitatea autorului s`u, care transfer` accentul de pe imporatan\a recuper`rii/reactualiz`rii rituale a nara\iunii biblice a „zidirii” ini\iale, pe descrierea unei crea\ii ce
pare s`-]i confirme sacralitatea exclusiv prin frumuse\e, devenit` principiul distinctiv al actului divin.
În debutul unei lucr`ri istorice al c`rei obiect predilect ar
trebui s` fie timpul, c`rturarul român privilegiaz` categoriile
spa\iului (cum, de altfel, se întâmpl` ]i la nivelul textului
Scripturilor), pentru a eviden\ia preeminen\a esteticului în
cadrul urzirii primordiale55. A]adar, în numai dou` pagini,
c`lug`rul, fascinat de ideea perfec\iunii lui Dumnezeu, reflectate în des`vâr]irea crea\iei sale, marcheaz` astfel etapele: facerea cerului („îl fr@mse\` Dumnezeu cu fr@mse\ea lui”), a p`mântului, „nepodobit” întâi, „tocmit”, apoi, cu „iazerele ]i izvoarele ]i v`ile ]i mun\ii ]i pietrile, vârtoapele, codrii, p`durile, dumbr`vile, pomii, erbile, s`m`n`turile, legumele, florile”,
într-o enumerare ampl`, determinat` de privirea fermecat`56,
vizând s` redea, prin cuvânt, „toat` frumuse\ea p`mântului”,
„podobi[rea] ceriul[ui] cu stele ]i cu luceferi, cu soarele ]i luna, de se întrec una cu alta”, „r`s`direa” Raiului „cu frumoase
mireazm` ]i cu dulcea\` desf`tat`”57. Optând, în traducerea
grecescului kalos (ca adjectiv, înseamn` frumos, ca adverb, bine), de fiecare dat` pentru dimensiunea adjectival`, Moxa propune subtextual, ca solu\ie ontologic` a cronicii sale universale, platonica „z`mislire în frumos”58, cu tot ce presupune ea
la nivel estetic sau etic, în virtutea pincipiului kalokaghatiei.
Jalonat` de personalitatea unor conduc`tori /suverani/ –
reprezentan\i ai lui Dumnezeu pe p`mânt –, istoria medieval`
propune, prin mitul cosmogonic, un model al domnitorului (]i,
prin extensie, al omului), ale c`rui fapte trebuie s` fie frumoase
]i bune. Oper` a unui individ ce uzeaz` de cuvânt, sperând s`
reediteze for\a de aducere în fiin\` a Logosului primordial, cronica lui Moxa pare s` anticipeze, îns`, ]i un alt deziderat al naratorului, pe care îl vom g`si explicitat abia mai târziu, la Miron Costin ]i Dimitrie Cantemir. Este vorba de valorizarea concep\iei conform c`reia natura /universul/ este asimilat` cu o
oper` de art`, „produsul unei arte divine […] pe care omul nu
59
o putea percepe decât din exterior, prin efectele sale” ,
reg`sit` ]i într-una din variantele la Chipurile Vechiului ]i
Noului Testament ale lui Antim Ivireanul: „Precum []i] privirea unei icoane frumoase dovede]te iscusin\a zugravului s`u,
a]a ]i privirea cerului ]i a p`mântului dovede]te puterea ]i
în\elepciunea lui Dumnezeu”60. Din aceast` perspectiv`,
capitolul destinat reactualiz`rii z`mislirii frumoase poate
ascunde, la Mihail Moxa, o profesiune de credin\` in statu nascendi, asemenea timpului ]i spa\iului din nara\iunea sacr`.
În raportarea la istoria uman`, istoria divin` instituie, prin
momentul conceperii omului, o nou` distinc\ie, subliniat` de
toate variantele române]ti ale mitului cosmogonic biblic: în
timp ce lumea a fost creat` prin Cuvânt61, omul este oper` a
mâinilor lui Dumnezeu: „Deci acestea toate numai ce au dzis
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Dumnedz`u «cu cuvântul» ]i s-au ]i f`cut. Iar` pre om, cum arat`
Svintele «Scriptur»i au avut ]i mai trud` sfin\iia sa, c`ce l-au
f`cut de în lut, cu mânule svinte a sale”62. Se impune acum
modelul celor dou` ipostaze ale cre]tinului (materializate simbolic
]i în parabola evanghelic` a celor dou` surori ale lui Laz`r – Marta
]i Maria): via\a meditativ`, des`vâr]irea prin cugetare asupra celor
folositoare sufletului, ]i via\a activ`, mântuitoare prin împlinirea
faptei bune. Meditând prin cuvânt asupra semnelor timpului ]i a
semnifica\iei lor pentru o umanitate aflat` „sub vremi”, cronicarul
devine, „al`turi de Dumnezeu, […] coautor al istoriei”63, iar
ac\ionând prin ordonarea ]i, implicit, prin intrarea în posesia
teritoriului în care tr`ie]te, participând direct la via\a cet`\ii, devine
st`pân asupra spa\iului, reflectând exemplul sacru, a]a cum, înc`
de la pl`smuirea lor, Adam ]i Eva repet`, la scar` uman`, etapele
sacre ale tocmirii lumii. Astfel, prin porunca Tat`lui celest, Adam
prime]te „putere de st`pânit toate z[dirile pre p`mântu ]i, în mare,
s` le p`zasc` toate aceste lucruri ]i s` a]edz` buna rânduial`
între dânsele [s.n.]”64 (nuan\ând, am putea observa coresponden\a
atributelor divine cu acelea ale omului învestit aici cu rol de
St`pânitor – „Toate asculta de Adam, ca de un împ`rat”65–
Ocrotitor, Legiuitor), iar activând puterea cuvântului prin numirea
animalelor, ajunge p`rta] la crea\ia ini\ial`66, împ`rt`]indu-se din
în\elepciunea lui Dumnezeu: „Atunci în\`leptul Adam au pus
nume tuturor p`s`rilor <]i> jiganiilor ]i cum le-au dz@s Adam pre
67
nume, a]ia le chiam` ]i <pân` ast`dzi>” .
(va urma)
55Cosmogonia babilonian` re\ine ]i ea voin\a realiz`rii unei crea\ii frumoase,
dezvoltând aceea]i idee a timpului divin perfect: „Marduk, auzind chemarea zeilor, hot`rî
s` f`ureasc` o lucrare fumoas`”( Enuma Elish, în Victor Kernbach, Miturile esen\iale,
Antologie de texte cu o introducere [n mitologie, comentarii critice ]i note de referin\`,
Bucure]ti, Editura }tiin\ific` ]i Enciclopedic`, 1978, p.36).
56În sensul etimologic al lui farmakon, privirea – ca simbol al rela\iei Om-Univers –
„vindecat`”, regenerat` de reactualizarea pove]tii sacre ]i „vindec`toare”, gra\ie puterii de
a readuce în fiin\`, prin imagine ]i cuvânt, lumea arhetipal`.
57Toate citatele din acest paragraf sunt din Mihail Moxa, op. cit., pp. 99-100.
58Kark Reinhardt „Miturile lui Platon”, Traducere de Christian Schuster, Studiu
introductiv de Vasile Musc`, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 81.
59Dic\ionar tematic al Evului Mediu Occidental, p. 80.
60Antim Ivireanul, „Opere”, ed.cit. 246. În secolul al XX-lea, Ortega y Gasset,
schimbând oarecum raporturile, noteaz`: „pictorul creeaz` via\` cu ajutorul luminii ca
Iehova la începutul Facerii. S` nu uit`m c` la fiecare crea\ie particular`, potrivt c`r\ii,
Dumnezeu a v`zut c` e bun`. Ni-l imagin`m pe F`c`tor retr`gându-se ]i întorcându-]i
ochii ca s` ob\in` o viziune mai energic`, mai obiectiv` ]i impersonal` asupra operei sale:
gest de pictor” (Dezumanizarea artei ]i alte eseuri de estetic`, Traducere din spaniol`,
prefa\` ]i note de Sorin M`rculescu, Bucure]ti, Humanitas, [2000], pp.92-93).
61Mitologia maya]` p`streaz` ]i ea imaginea izvodirii prin Cuvânt a Universului: „]i
atunci p`mântul s-a ridicat datorit` lor [ a zeilor primordiali, n.n.]. Simplul lor cuvânt l-a
f`cut s` se iveasc`. Pentru a se face p`mântul, au zis <P`mânt>„ (Popol Vuh: Cartea maya
a zorilor vie\ii, Tradus` de Denis Tedlock cu comentarii ]i glosar bazate pe cunoa]terea
limbii maya vechi ]i moderne; Traducere din englez` de Lidia Ionescu, Bucure]ti, Editura
Humanitas, 2000, p.56).
62„ Cronograf Tradus din grece]te de P`tra]co Danovici”, ed. cit., p. 7.
63Daniel Barbu, Scrisoare pe nisip, Timpul ]i privirea în civiliza\ia româneasc` a
secolului al XVIII-lea, Bucure]ti, Editura Antet, 1996, p.50.
64Nicolae Costin, „Scrieri”[n dou` volume, Edi\ie [ngrijit` de Svetlana Korolevskhi,
vol. I, Chi]in`u, Editura Hyperion, 1990, p. 32.
65Cronograf, ed. cit., p.8.
66Numirea nu este numai luare în posesie, ci ]i aducere în fiin\`, a]a cum sugereaz`
Enuma elish starea de in-creat, prin lipsa numelui: ,,când sus cerul nu era [înc`] numit,
când jos p`mântul nu avea nume... ”, Victor Kernbach, Miturile esen\iale, ed. cit.,p. 23.
67Cronograf, ed. cit., p.8.
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Marin Sorescu - amintiri fugare, de la [nceputuri
Am fost colegi de facultate la Ia]i. A terminat cursurile universitare cu trei ani [naintea mea. L-am cunoscut
bine [n perioada studen\iei. Eram am@ndoi olteni. La Ia]i,
[n dulcea capital` moldav`, oltenii studen\i se ascultau, se
ajutau, erau uni\i.
Marin Sorescu venea de pe Olte\, din Bulze]ti a]ezare vecin` cu B`lce]tiul v@lcean. Era al cincilea din
cei ]ase copii ai familiei de \`rani, Nicoli\a ]i }tefan. Tat`l
s`u – \`ran „pasionat de lecturi, cu [nclina\ie spre versifica\ie (de la care r`m@ne un caiet de versuri) – se stinge
din via\` [n anul 1939, [n v@rst` de 44 de ani.”
Marin Sorescu f`cea parte din cea mai bun` grup`
(nr. 227) a Facult`\ii de Filologie-Istorie-Pedagogie a
Universit`\ii „Alexandru Ioan Cuza” Ia]i. Mul\i dintre
colegii s`i sunt ast`zi nume ilustre [n cultura rom@n`: Mihai Dr`gan, Dan M`nuc`, Ion Apetroaie, Lumini\a Ambrozie, Puiu Filipescu etc.
Am cunoscut bine aceast` grup`, prin intermediul
prietenului meu v@lcean, Costic` Iacob (din Bogd`ne]tiTom]ani), coleg cu Marin Sorescu.
Marin Sorescu era cunoscut ]i apreciat [n faculatea
ie]ean`. Publica versuri [n presa local` („Flac`ra Ia]ului”, „Ia]ul literar”). Poeziile sale, incisive, umoristice,
elevate, afi]ate la panoul gazetei umoristice „Aquaforte”,
erau apreciate de studen\ii Ia]ului. Poetul era prezent ]i [n
paginile revistei „Via\a studen\easc`” din Bucure]ti, unde
publicam ]i eu articole despre activitatea noastr`
studen\easc`. Pentru contribu\ia desf`]urat` la aceast` revist`, se constituise, la Ia]i, Subredac\ia „Vie\ii studen\e]ti”, din care f`ceau parte Marin Sorescu (]eful subredac\iei), Mircea Radu Iacoban, semnatarul acestor
r@nduri (to\i de la Filologie) etc. De activitatea noastr`, ca
„[ndrum`tor”, r`spundea un t@n`r ]i talentat gazetar,
Gheorghe Mitroi ([n ultimii ani, a lucrat la „Adev`rul”).
De]i nu publicase [nc` nici un volum, Marin Sorescu
devenise un nume cunoscut [n via\a cet`\ii. Produc\iile lui
poetice pl`ceau, aduceau un suflu nou [n lirica rom@neasc` a anilor ‘60. „Parodiile - m`rturisea el adesea - m-au
f`cut celebru la Ia]i.” Ora]ul, cu rezonan\a sa istoric` ]i
cu atmosfera [nc`rcat` de tinere\e ]i poezie, avea s` fie
hot`r@tor [n activitatea sa de crea\ie. „Iubesc Ia]ul - [mi
spunea - pentru starea aceea pe care mi-a insuflat-o.”
Dup` absolvirea facult`\ii din Ia]i (1960), a fost
repartizat s` lucreze la redac\ia revistei „Via\a studen\easc`” din Bucure]ti. Ca redactor, venea des la Ia]i.
Discuta cu noi, coresponden\ii revistei, participa la

manifest`ri literare. {n 1963 este redactor la revista
„Luceaf`rul”. I se semneaz`, astfel, „atestatul” de scriitor. {n 1964, [i apare prima carte, „Singur printre poe\i”
(Editura pentru Literatur`) ]i este apreciat de critica
timpului. George C`linescu public` [n „Contemporanul”
un articol semnificativ: „Un t@n`r poet/ Fundamental,
Marin Sorescu are o capacitate excep\ional` de a surprinde fantasticul lucrurilor lumii ]i latura imens` a
lucrurilor lumii ]i latura imens` a temelor comune. ”
Evoc@nd acest moment al [nceputurilor sale, Marin
Sorescu afirma cu m@ndrie: „Botezul criticii literare l-am
primit de la George C`linescu. {l consider hot`r@tor [n
formarea unei opinii despre poezia mea.”
Tot la Ia]i am cunoscut ]i pe mezinul familiei, Ion
Sorescu – frate, ast`zi profesor ]i poet.
*
* *
Colaborarea mea cu marele poet a fost benefic` ]i [n
deceniile urm`toare; s-a p`strat acea armonie statornicit`
[n anii studen\iei, pe malul Bahluiului, [n urbea lui Eminescu ]i Creang`.
La „Ramuri” (1978-1990), ca ]i la Editura „Scrisul
Rom@nesc”, ne-am [nt@lnit de nenum`rate ori, am participat, [mpreun`, la multe [nt@lniri locale ]i na\ionale.
{n paginile revistei „Ramuri”, pe care o conducea (ca
redactor-]ef), am publicat mai multe articole ]i studii. {l
interesau foarte mult folclorul, tradi\iile v@lcene. M-a
rugat de mai multe ori s`-i trimit piese populare originale
de mare for\` artistic`.
O aceea]i [n\elegere ]i colaborare am avut ]i [n perioada c@nd se afla la conducerea Editurii „Scrisul Rom@nesc” (Craiova).
{n vara anului 1993, am discutat mai mult cu marele
Sorescu. Ne aflam la Lacul Tei (Bucure]ti), la Consf`tuirea
pe \ar` a editorilor ]i librarilor. Era foarte sup`rat. Avusese
unele discu\ii cu confra\ii s`i din presa oltean`. Nu realizam,
atunci, c` acea [nt@lnire va fi ultima pentru noi. {n anii ce au
urmat (noiembrie 1993 – 6 mai 1995), c@t a fost ministrul
Culturii, nu l-am mai deranjat, vorbeam doar la telefon.
Marin Sorescu r`m@ne pentru mine o mare personalitate a culturii rom@ne]ti. Sunt m@ndru c` pot spune
c` am fost, c@ndva, colegi de facultate, c` am colaborat
ani de-a r@ndul pe ogorul culturii na\ionale.
prof. Costea MARINOIU
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|ara Lovi]tei [n c`r\i ]i documente (II)
|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 [nfiin\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-aa 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 pilduitoare 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`.

(urmare din num`rul trecut)

Ion Conea, „Plaiuri carpatice”,
Turism”, Bucure]ti, 1984
Editura „Sport-T
Volumul este o culegere de articole, comentarii ]i note de c`l`torie, publicate de I. Conea, [ncep@nd cu anul
1927. El con\ine pagini dedicate |`rii Lovi]tei, |`rii Ha\egului, mun\ilor din jurul lor, plaiurilor ]i nedeilor carpatice, |`rii Dornelor, depresiunilor subcarpatice, Dobrogei de Nord, Dun`rii ]i b`l\ilor ei. Textele care privesc ]i/
sau exclusiv |ara Lovi]tei sunt [n num`r de patru, fiind
grupate sub titlul „Locuri ]i drumuri [n mun\i”:
1. „Plaiul ]i muntele [n istoria Olteniei”, [n volumul
jubiliar „Oltenia”, Editura „Ramuri”, Craiova, 1943,
republicat [n volumul „Geografia ]i istoria Rom@neasc`”,
Colec\ia „Luceaf`rul”, Bucure]ti, 1944, p. 197-227;
2. „Nedei, p`stori ]i nume de mun\i”, [n Buletinul
Societ`\ii Regale Rom@ne de Geografie, tomul LV, 1936,
p. 42-117;
3. „Lovi]tea - \ara de pe Olt ]i Lotru”, [n volumul
„Geografie ]i istorie rom@neasc`”, Colec\ia „Luceaf`rul,”, Bucure]ti, 1944, p. 165-175;
4. „De la C@ineni la Voineasa, peste Mun\ii Lotrului”, [n Buletinul Societ`\ii Regale Rom@ne de Geografie,
tomul XLVII, 1928, p. 406-413, republicat [n volumul
„Geografie ]i istorie rom@neasc`”, Colec\ia „Luceaf`rul”,
Bucure]ti, 1944, p. 177-197. G`sim redat` inscrip\ia d`ltuit` la C@ineni, [ntr-o st@nc` de pe marginea drumului Via
Carolina (de la Carol al II-lea de Habsburg, cel care a dispus construirea lui): „Haec in Dacia aperta est Anno
MDCCXVII” („Acest drum a fost deschis [n Dacia la anul
1717”). B`tr@nul Ilie Dane] din C@ineni i-a relatat autorului: „Noi spunem «Lovi]te» la tot plaiul, de aici ]i p@n`-n
P`durea Clocoticiului”.
Cel mai umblat drum peste Lovi]te a fost drumul
C@ineni-Peri]ani, p@n` dincolo, spre Topolog (Calea Mare).

Nicolae Stoicescu ]i Florian Tuc`,
„1330 Posada”, Editura Militar`,
Bucure]ti, 1980
Cartea descrie luptele din zilele de 9-12 noiembrie 1330, de la Posada, localizat` cel mai probabil [n
zona Peri]ani-Pripoare. Posada define]te locul unei
aspre b`t`lii din perioada de [nceput a statului feudal
|ara Rom@neasc`. Victoria repurtat`, [n acele zile, de
o]tenii lui Basarab I asupra trupelor rege]ti ale lui
Carol Robert de Anjou a consolidat independen\a
|`rii Rom@ne]ti. N. Iorga nota c` ea a fost „o biruin\`
mare ]i [ntreag`, rodnic` [n urm`ri…”
Volumul este constituit din trei capitole mari:
I. „De la cnezate ]i voievodate, la statul feudal |ara
Rom@neasc`”;
II. „Politica extern` a lui Basarab [ntemeietorul”;
III. „B`t`lia de la Posada, din 9-12 noiembrie
1330”.
{n ciuda unor striden\e (elemente de ideologie
comunist`), din fericire, rare, cartea ofer` o mul\ime de
informa\ii militare ]i date istorice [n cronologia lor.

Constantin T. Stoika, „{nsemn`ri din zilele
de lupt`”, Editura Militar`, Bucure]ti, 1980
Este jurnalul de lupt` al sublocotenentului-poet C.T.
Stoika, ce cuprinde perioada 31 iulie - 20 octombrie 1916.
Volumul are o ampl` ]i consistent` prefa\`, [n care sunt
prezentate via\a ]i activitatea autorului. {nceputul r`zboiului [l g`se]te sublocotenent [n Regimentul 1 Gr`niceri,
concentrat la C@ineni, unde t@n`rul ofi\er a plecat „f`r`
nici o ]ov`ire”, dup` cum [i scria lui Ovid Densu]ianu. }i
[nc`: „Ce crede\i, mii ]i mii de oameni! Aici, [n plin
pitoresc de mun\i, de jur-[mprejur e at@t de frumos… ”.
}erban Cioculescu remarca, citind r@ndurile t@n`rului ofi\er, formularea plin` de lirism „solda\i-gr`niceri, poe\i ai
mun\ilor ]i ai hotarelor…”
(continuare [n pagina 46)
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Acatistierul de la Râmnic
crotite de for\a divin`, real`, for\a t`r@mului de frumuse\i omene]ti, zona jude\ului V@lcea,
emblematic ]i matematic sf@nt
triunghi, perfect` circumferin\`
fa\` de centrul vital, Episcopia
R@mnicului, zidire de referin\`.
Aceast` carte, care marcheaz` un jubileu, s`rb`torirea a
500 ani de atestare documentar`
a sf@ntului l`ca], este îngrijit` ]i
diortosit`, dirijat` spre noi de
neobositul iubitor de art` ]i
liter` sacr`, preotul Nicolae State-Burlu]i, ]i cuprinde rug`ciuni închinate celor ce, aici, au cuv@ntat, f`ptuit ]i întemeiat, oameni martiri, sfin\i declara\i,
precum Sf@ntul Ierarh Martir Antim
Ivireanul, Sf@ntul Calinic de la Cernica,
întemeietor al Episcopiei ]i al M`n`stirii
de la Fr`sinei, Sfin\ii Martiri Br@ncoveni, Grigorie Decapolitul, Antonie de la
Iezer-V@lcea, sfin\i mucenici ]i pustnici
tr`itori pe meleagurile noastre.

Moto:
„F`r` îndoial`, Acatistul este una dintre
cele mai r`sp@ndite rug`ciuni ale ortodoxiei,
în general, ]i ale Bisericii Ortodoxe Rom@ne,
în special. Aceast` constatare nu trebuie s`
ne mire ]i nici s` ridice întreb`ri, deoarece iconografia bizantin` are la baz` tocmai Imnul de
mul\umire („akathistos”, în limba greac`), cu
vechime la sf@r]itul sec. al VI-llea sau începutul
sec. al VII-llea.”
GHERASIM,
Episcopul R@mnicului

A

dmir mult aceast` cuv@ntare, lucrare plin` de adev`r, Binecuv@ntarea dat`
în loc de prefa\`, cuv@ntul rostit în grai
cre]tin, rostit de omul primar al ora]ului
nostru, om important în statul rom@n,
episcopul Gherasim, care subliniaz` numirea de R@mnic al acestui a]ez`m@nt,
precum a f`cut-o voievodul cel mare,
Mircea cel B`tr@n, numele acestui ora]
fiind pentru prima dat` men\ionat la 4
septembrie 1389, „...aceast` scrisoare a
fost în ora]ul domniei mele numit R@mnic...”
Istorie de Olt învolburat, magnific
strecurat prin ciurul natural de la muntele Cozia, unic în magnitudinea lui în interior de \ar`, c`ci la margine, în hotar de
ap`, se fr@nge în Dun`rea mare, sf@nt` ]i
m`iastr`. În sudul Carpa\ilor centrali,
meridionali, între ei ]i apele sl`vite, s-a
n`scut aceast` parte de \ar`, poate cea
mai liber` din zona european`, |ara Rom@neasc`, \ar` care, din numele Basarabilor venind, a fost întins` de aici de la
noi, peste Cumania, p@n` [n nordul M`rii
Negre...
Plec@nd de la aceast` Binecuv@ntare,
semnat` de episcopul R@mnicului, Gherasim, am descoperit o carte de rug`ciuni, dar
]i de istorie, plin` de verv` contemporan`,
amintindu-mi de Noul Testament, c@nd se
proclam` ]i se dovede]te c` fiin\a lui Dumnezeu, prin Fiu, a cobor@t printre oameni...
Pline de verv` numesc paginile ad@nc întip`rite în omul acestor locuri, o-

S

ubstan\a acestei c`r\i, este
istorie prin ceea ce se prezint` în rezumat despre vie\ile celor mai sus sublinia\i ]i este rug`ciune miruit` cu slov` în cuv@nt sacru
ordonat, închinat` lor.
Acatistierul de la R@mnic este o apari\ie bibliofil` necesar` omului modern, încarcerat în nevoia de adev`r al
prezentului, în nevoia de adev`r al zilei
de m@ine.
Scris` în slov` bisericeasc` ]i citit`
atent, suntem în fa\a unui act sincer de
cultur` religioas` ]i nu numai, personal
recomand@nd tuturor aceast` lectur` de
divin` lini]te, dar mai ales celor care v`d
viitorul inflamat.
Cartea a ap`rut în editura Buna- Vestire, în 2003, ]i este tip`rit` de Episcopia
R@mnicului-Tipografia Sf@ntul Ierarh
Antim Ivireanul.
C@teva paragrafe nu fac altceva dec@t s` sublinieze frumuse\ea ]i valoarea
textului. În Icosul al 4-lea din Acatistul
Sf@ntului Ierarh Calinic, se d` o pildui-

toare pova\` pentru oricine, în orice
timp, „...c` de nu ne vom izb`vi de lenevie, de uitare ]i de necredin\`, nu ne
vom putea m@ntui “. Sf@ntul Calinic este
înf`\i]at precum Moise, în Icosul al 7-lea
din Acatist: „Bucur`-te c` s-a aflat izvor
cu ap` r`coritoare la Schitul Fr`sinei
unde ai însemnat st@nca “.
{n Icosul al 8-lea din Acatistul Sfin\ilor Martiri Br@ncoveni, se puncteaz` în
istorie contribu\ia lui Br@ncoveanu la
dezvoltarea armonioas` ]i estetic` a
\`rii... „Se mirau str`inii cum micu\a |ar`
Rom@neasc` are a]a chip frumos, cum
toate sunt o c@ntare lui Hristos ]i o laud`
a celor sfinte...” ]i, iat` cum, în Condacul
al 8-lea al aceluia]i Acatist, se men\ioneaz` un adev`r de mare actualitate
pentru o societate durabil`... „A fi mare ]i
st`p@nitor peste popor este o Mare Jertf`
de Slujire, care de nu este f`cut` în
credincio]ie, blestem greu se aduce, f`r`
c@ntarea de: Aliluia!”

O

amenii din împrejurul
nostru, din împrejurul Episcopiei mult instruite ]i
civilizate, trebuie s` ]tie c` acum, mai
mult ca oric@nd, trebuie s` apeleze la
speran\`, s` cread` într-un viabil destin...
„Bucur`-te, s`m@n\` bun` a lui Hristos;/ Bucur`-te, s`m@n\` ce p`m@nt bun
a]teapt`;/ Bucur`-te, c` ai crescut chiar
printre spini;/ Bucur`-te, c` ai r`s`rit
chiar pe drumul c`lcat în picioare;/
Bucur`-te, minune cre]tin`;/ Bucur`-te,
lumin` în întunericul p`g@n;/ Bucur`-te,
f`clie ce se pune la în`l\ime;/ Bucur`-te,
vestirea celor de sus;/ Bucur`-te, bucuria cobor@t` din cer;/ Bucur`-te, ]i bucuria pentru cei de pe p`m@nt;/ Bucur`te, Sfinte Ierarhe Antim Ivireanu, mucenic de tain` al lui Hristos!”- Icosul al 2lea din Acatistul Sf@ntului Ierarh Antim
Ivireanul... Oare, cine a putut scrie aceste cuvinte, aceste poeme gl`suite în
spa\iul nostru de credin\`? Din acest
unghi de vedere, pot spune c` Europa
mai are de lucru pentru a ne ajunge...
Petre CICHIRDAN
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Aventuri [n mileniul trei (II)

„Setea de [nv`\`tur` nu-\\i [ndestuleaz` mintea”

}i iat`-m` sub cupola minunat` a „Casei C`r\ii”, [ngreun@ndu-mi
uimirea cu splendoarea cople]itoare a ecourilor dintre paginile zecilor
de mii de alc`tuiri. {n sf@r]it, s-a ajuns la marea [mp`care de sine a celor
rebegi\i de frigurile istoriei ]i praful a]tept`rii. „Setea de [nv`\`tur` nu-\i
[ndestuleaz` mintea” – [mi spunea, pe c@nd eram copil, un c`lug`r, pe
numele s`u sf@nt Nicodim, care cutreiera satele cu desaga pe um`r, [nc`rcat` cu c`r\i destul de rare, ca valoare, pe vremea aceea. P`rin\ii mei
l-au primit de c@teva ori [n casa noastr` ]i n-o s` uit niciodat` minunatele seri t@rzii, c@nd sem`na [n noi setea cunoa]terii despre noi [n]ine,
despre ceea ce am fost, suntem ]i vom fi. Fie c` ne citea pasaje, fie c`
ne t`lm`cea pildele unor scriituri despre Iisus ori c`derea ]i ie]irea din
p`cat, lampa care ne lumina camera parc` str`lucea ca un soare, ca [ns`]i o aureol` dumnezeiasc`. Peste c@\iva ani, am auzit c` a plecat la El.
Am pl@ns ]i ani [n ]ir am citit din cele c@teva c`r\i d`ruite nou`, la r@ndu-mi d`ruindu-le prietenilor. Acest Badea C@r\an m-a f`cut s` iubesc
astralul c@mp al literelor, s` m` cufund ca [ntr-un nesecat izvor, cu o sete
pe m`sur`.
Trec prin ani ]i-mi observ trecerea prin cotidienele consumuri de
timp ]i spa\iu, prin firavele construc\ii ideatice ]i prin macabrele demol`ri ale unor valori incomensurabile. C@teva resuscit`ri mai dau roade
uneori, astfel c` - pe tipsia de p`m@nt a unui neam - epigonismul [ncearc` s` r`m@n` la suprafa\a existen\ei.
Trec prin ora] cu fruntea senin`, aceea]i frunte pe care mi-au descre\it-o \`ranii din satul meu ]i primii dasc`li ce mi-au descifrat buchiile
abecedare. }i nu pot s`-i uit, at@ta timp c@t s-au numit Ion Mandu sau
Gheorghe Aron, cel ce a adus aici, la mine, pe malul Oltului, un susur lin
din ]ipotul curat al Ot`s`ului. Dar ajungi uneori s`-\i fie team` s` observi
cu uimire c` r`zboaiele devin ca o mod` secular`, c` p`m@ntul str`mo]esc
se vinde, c` mamele []i reneag` copiii... Scenele politice au devenit arene
de circ, iar saltimbancii se [mbr`\i]eaz` cu iluzioni]tii. Din drepturile
sacre ale omului lipse]te, totu]i, un punct majuscul: „Dreptul la o moarte
decent`”, la care a] ad`uga: „Prin moarte voi fi viu [n zori”. }i sunt [n
anul 2002, la marea s`rb`toare a Imnului, ]i v`d costume, cravate, pantofi
de lac ]i cefe asudate. C@\iva autori de carte v@lceni vor s` facem un sondaj prin care s`-i ova\ion`m pe cump`r`torii de carte. Am v@ndut un exemplar. {nc` se mai cite]te, mi-am zis, cu un z@mbet amar pe buze. I-am
d`ruit o carte unui cer]etor, c`ruia i-am schi\at portretul. A regretat c` nu
avea bani s`-mi pl`teasc`. R`m@n dator! - mi-a zis.
Forfot` [n gar`, forfot` pe teras`. O mul\ime de porumbei ciuguleau gr`un\e sau firimituri din palmele binevoitorilor. Un copil de 1214 ani vine cu bicicleta ]i trece prin ei, prin prorumbei, [n timp ce, din
mul\imea de fa\`, se aude un \ip`t surd de mirare. Privesc stupefiat. Un
porumbel se retrage, l`s@nd [n urm` c@teva pic`turi de s@nge, l@ng` zid.
Un individ [l ia ]i [l arunc` [ntr-un tufi]. Un copila] ajunge cu greu la el,
[l ridic` [n palme ]i-i zice, pl@ng@nd, mamei sale: „Uite, mami, uite ce
frumos moare...”
Dinspre front se aude bubuit de bombe iar undeva, [ntr-un palat, s-a
[nt@mplat o nunt` voievodal`.
Ion T~LMACIU
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«Liliacul»*
a zburat c`tre cititori
• cu o deta]are olimpian`,
Vasile Gavrilescu []i pomene]te
tor\ionarii ]i turn`torii
Zilele Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul ”
V@lcea - 2004, au prilejuit, [n 24 septembrie a.c., lansarea volumului „Liliacul”, autor Vasile Gavrilescu.

„Disimularea Adev`rului ]i desfiin\area personalit`\ii individului prin pervertirea acestuia [n
vederea ob\inerii supunerii necondi\ionate sunt cele
dou` scopuri urm`rite de c`tre structura totalitar`
comunist`. Morala socialist` [nseamn`, de fapt, respectarea aparen\elor, dincolo de care orice abuz al
Puterii este permis. ” Acesta este moto-ul sub care
autorul ]i-a construit opera.
Scris [n ritm alert – ]i parc` suntem [ndemna\i
s`-l citim la fel – Liliacul constituie strig`tul de revolt` al lui Vasile Gavrilescu, fost de\inut politic,
„vinovat” c` a g@ndit ]i a scris altfel dec@t impuneau
comandamentele vremii ]i cozile lor de topor. Cititorul are surpriza s` g`seasc` un roman autobiografic
[mp`nat cu ceea ce ne-am a]tepta mai pu\in: declara\iile, notele informative, planurile de m`suri, hot`r@rile, rapoartele etc. con\inute de cele 22 de dosare de
urm`rire [ntocmite de fosta Securitate, a]a cum sunt
ele clasificate [n Arhiva C.N.S.A.S („Liliacul” este
unul dintre numele de cod cu care Vasile Gavrilescu
era „alintat” de tor\ionarii ]i turn`torii s`i).

Valentin SMEDESCU
(continuare [n pagina 50)

* Gavrilescu, Vasile - „Liliacul”, Editura „Antim
Ivireanul”, R@mnicu-V@lcea, 2004, 414 pagini.
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|ara Lovi]tei [n c`r\i ]i documente (II)
(urmare din pagina 43)

• prin acest fals, con\ii de T`lmaciu au urm`rit revendicarea unor pretinse drepturi asupra posesiunii ardelene din
dreapta Oltului a domnilor |`rii Rom@ne]ti;
• [n grani\ele date [n acel fals – la r`s`rit, Oltul, la miaz`zi
]i apus, Lotrul – s-ar putea vedea indicat` grani\a de sud-est
a ducatului Amla]ului, al c`rui hotar de nord fusese definitiv
fixat prin delimitarea de
la 1366.

La 22 septembrie, dup` lupte cr@ncene [n sud-estul
Transilvaniei, ajunge [n Greble]ti… La 29 septembrie, noteaz`: „}i [n satul acesta, [n vremuri de pace, am [nv`\at s`
cunosc frumuse\ea mun\ilor ]i a sacrei vie\i patriarhale…”
Din cele 3.500 de suflete de la [nceput, „care doreau Ardealul
]i cutreieram c`ut@nd c`r`rile mun\ilor, t`ind st@nci pentru convoiuri”,
mai r`m`seser` 1.500… La 30 sepIlie Purcaru,
tembrie, se anun\` moartea gene„|ara Lovi]tei”,
ralului Praporgescu… La 18 octomEditura „Ion
brie, moare Spori] Dumitru din GreCreang`”,
ble]ti ]i este [ngropat [n Muntele
Bucure]ti, 1980
Morm@nt: „Era un suflet brav capoCartea prezint` oaralul Spori] Dumitru din a 11-a
meni
]i locuri din |ara
companie de gr`niceri. L-am ridicat
Lovi]tei, a]a cum le-a cude pe coast`, [ngrop@ndu-l [ntr-o
noscut autorul prin anii
ruptur` de obuz du]man; am scris,
’70. Primul capitol, „{n loc
pe crucea str@mb` din lemn: «Aici…
de prefa\`”, este evident
odihne]te bravul caporal Spori]
La
nunta
lui
Gheorghe
Costea
(al
lu’
Hobza),
inspirat din monografia lui
Dumitru din Compania a 11-a
din Greble]ti, unchiul autorului, 25 dec. 1959 Ion Conea. Celelalte capiGr`niceri, mort [n postul s`u, azi, 18
tole sunt:
octombrie 1916, ora 4.30» Ce va fi [n
„S`l`trucu, poarta Lovi]tei”, „Spre Posada”, „Peri]ani,
anii ce vor urma [n aceste \inuturi? B`tr@nii lui p`rin\i vor
veni s` caute semnul crucii [n aceste v`i, spre a-i aprinde la sub ploaia de prim`var`”, „T@rg la Tite]ti” I ]i II, „Boi]oara,
morm@nt lumina cre]tin` a iert`rii?” La 20 octombrie, la leag`n de \ar`”, „C@ineni-Racovi\a, sate-c`pitani de plai” ]i
Tite]ti, noteaz`: „Au c`zut l@ng` mine valuri de solda\i; au „Voineasa sau «Efectul Lotru»”.
r`mas [ns` mor\ii anonimi ai |`rii, care ne vor aduce
Andrei Pandrea, „Medic la Boi]oara”,
izb@nda de m@ine”. Ultimele trei pagini din jurnalul aceleia]i
Editura pentru Literatur`, Bucure]ti, 1967
zile sunt dedicate bravului locotenent Ganovici, pe care-l
La vremea apari\iei, cartea a f`cut furori printre lovi]teni,
v`zuse ultima dat` [n Greble]ti, la 27 septembrie, r`nit, cu pifiind una dintre cele mai citite de ace]tia. Este scris` sub
cioarele zdrobite ]i care atunci muri, exact cum numai peste
form` de jurnal, acoperind perioada: joi, 2 noiembrie 1961 –
trei zile va muri ]i el. Nu [ns` [nainte de a le striga solda\ilor
mar\i, 18 iulie 1963. Volumul red` impresiile t@n`rului medic
s`i: „{nainte, la creast`! Ap`ra\i-o cu via\a, bravii mei cageneralist Andrei Marcu, repartizat la Boi]oara. Pe l@ng` asmarazi!” Era 23 octombrie 1916, pe [n`l\imea Spinului,
pecte legate de profesia de medic de \ar`, autorul descrie, cu
l@ng` Tite]ti…
verv` ]i umor, oameni, locuri ]i [nt@mpl`ri din Boi]oara,
Ion Moga, „Problema |`rii Lovi]tei ]i
G`ujani ]i [mprejurimi. O sarcin` profesional`, catagrafierea
Ducatul Amla]ului”, Tipografia „Cartea
comunei aflat` [n p`storirea sa medical`, [i ofer` autorului
prilejul elabor`rii unui adev`rat studiu de sociologie istoric`,
Rom@neasc`”, Cluj, 1936
Lucrarea este un extras din recenzia asupra monografiei economic` ]i cultural`. Dac` cercet`rile sale sunt valabile ]i
precedente (vezi partea I), autorul fiind membru al comisiei utile, prognozele, [n schimb, s-au dovedit a fi iluzorii: „C@nd
de doctorat care i-a acordat acest titlu lui Ion Conea. {n cadrul vei reveni aici, peste 10-20 de ani, vei str`bate vechiul drum
ei, Ion Moga dovede]te c` documentul de la 1311, care inclu- pornind din Curtea de Arge] p@n`-n Lovi]tea pe o modern`
de documentul de la 1233, unde apare pentru prima dat` nu- autostrad` asfaltat`, iluminat` cu l`mpi fluorescente ]i premele de „|ara Lovi]tei” („Terra Loysta” – la Moga, „Terra s`rat` cu hoteluri, moteluri, restaurante, sta\ii de benziLoystha”- la Conea) este un fals, autorul ajung@nd la urm`- n`...”. Autorul remarc` faptul c` „pitorescul arhaic (este) afectat de modernitate ”. Este fascinat de obiceiuri, folclor,
toarele concluzii:
• falsul datat la 1311 a fost ticluit [n a doua jum`tate a limbaj - „Dar ce-o doare?; Ia, toate helea”; „A]a e bine, cu
pace [n \ar` ]i r`zboi (r. de \esut, n.n. ) [n cas`…”).
secolului al XIV-lea, probabil [ntre anii 1374-1376 ]i 1387;

7
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Costea Marionoiu, „Toponimia |`rii
Lovi]tei”, Editura „Vestala”, Bucure]ti, 2001
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paralela 45”, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2000;
• Petre Barda]u ]i Gheorghe Simeanu, Brezoi – 900
de
ani
de industrie forestier`, I.S.J. V@lcea, 1973;
Autorul precizeaz` [n „Argument” c` „lucrarea este rea• Petria Dobrin, Voineasa – trecut ]i prezent, monolizat` cu ani [n urm` ca lucrare de doctorat, dar [ncetarea
grafie,
R.A. Monitorul Oficial, Bucure]ti, 2002;
din via\` a conduc`torului (Pandele Olteanu) a f`cut ca s`
•
Nicolae
Moga ]i Gheorghe Stanciu, Voineasa – paradigma
nu mai poat` fi sus\inut`”. Dic\ionarul toponimic propriu-zis
identit`\ii, studiu monografic,
este precedat de dou` stuEditura „Timpul”, Re]i\a,
dii bine documentate, „Lovi]tea – toponimie ]i isto2002;
rie” ]i „Toponimia |`rii
• Florea Vl`descu, MoLovi]tei”, care cuprinde pesnografia comunei Tite]ti,
te 330 de termeni.
Editura „Conphys”, R@mDe]i num`rul ternicu-V@lcea, 2003;
menilor toponimici este
• Nicolae Moga, Malaia
destul de ridicat, nume– repere monografice, Ediroase toponime (cel pu\in
tura „Conphys”, R@mnicu
din aria noastr` de cuV@lcea, 2002;
noa]tere) nu au fost inclu• Nicolae Moga ]i Mase [n dic\ionar (M@njina,
ria Magdalena, Biserica Sf.
Plescioara, Piscul PorcuIerarh Nicolae - Voineasa,
lui, Coasta/ Izvorul M`gurii,
Editura „Conphys”, R@mDealul Sasului, Tei], Trenicu-V@lcea, 2001;
Greble]ti, 1973, autorul (student la chimie), sora, mama (Oara
boilea etc.). De asemenea,
• I. Dulam`-Peri, Eniglu’M`rian Chircu\) ]i bunica (Floarea lu’Hobza - Hobzoaica)*
[n c@teva cazuri, nu au
ma defileului, Episcopia
fost precizate toate locurile geografice cu acela]i nume R@mnicului, 1999.
(Ad@ncata, Laz, M`gura, Podi]or, Soci, }esuri).
• }tefan Cojocaru, Elemente specifice [n folclorul literar
{n [ncheiere, prezent`m titlurile altor lucr`ri referitoa- poetic din comuna C@ineni-V
V@lcea, lucrare pentru ob\inerea
re la |ara Lovi]tei:
gradului I didactic - lb. rom@n`, Craiova, 1980;
• Andrei Pandrea, Cu pu]ca dup` zmei, Editura
• Nicolae Dane], Denumiri geografice ]i populare de
„Eminescu”, Bucure]ti, 2000;
pe Valea Oltului, [ntre R@ul Vadului ]i Rm. V@lcea, lucrare
• Andrei Pandrea, Contribu\ii la studiul etnologic al pentru ob\inerea gradului didactic I - geografie, Rm. V@lterminologiei rudeniei [n |ara Lovi]tei, tez` de doctorat, cea, 1980;
C.N.R.R., Paris, 1983;
• Mircea Dane], File din monografia comunei C@ineni,
• Nicolae Ciurea-Genuneni, Lovi]te – mirific plai, lucrare pentru ob\inerea gradului didactic I - istorie, Rm.
I.S.J. V@lcea, 1971;
V@lcea, 1989.
• Nicolae Ciurea-Genuneni, }ez`torile Boi]oarei,
Dac` la bibliografia de mai sus ad`ug`m mul\imea de
Societatea Prietenii Muzeului B`lcescu, 1971 ]i 1979;
articole publicate [n pres` de-a lungul timpului, ne putem
• Constantin Mohanu F@nt@na dorului, Editura face o imagine despre ceea ce [nseamn` tezaurul nemuritor
Minerva, Bucure]ti, 1975;
al literaturii despre |ara Lovi]tei. Aceast` zon` r`m@ne de
• Costea Marinoiu, Folclor din |ara Lovi]tei, I.S.J. mare interes pentru cercet`tori ]i nu numai. Andrei Pandrea
V@lcea, 1974;
spunea: „|ara Lovi]tei este un \inut izolat geografic, eco• Mihai Pop (coord.), Folclor din |ara Lovi]tei, Casa nomic, social ]i cultural, adic` un fel de laborator etnoloCrea\iei Populare a jude\ului V@lcea, 1970;
gic [n aer liber”. Nu ne [ndoim c` ]i [n viitor vor ap`rea al• Nicolae Constantinescu Laboratorul Boi]oara, Edi- te ]i alte lucr`ri ]i referin\e despre acest „mirific plai”.
tura Patrimoniu, Rm. V@lcea, 2003;
ing. Marian P~TRA}CU,
• V. Hossu Longin, |ara Lotrului, Editura „Eminesvicepre]edinte al Asocia\iei pentru dezvoltarea
cu”, Bucure]ti, 1972;
|`rii Lovi]tei „PONS VETUS”
• Gheorghe Ploae, Valea Lotrului, Editura „SportTurism”, Bucure]ti, 1983;
* Fotografie realizat` de o component` a unui grup de patru
• Gheorghe Spori], |inutul dintre Olt ]i Jiu, dincolo de studen\i la Geografie, din Olanda, c`ruia autorul i-a fost ghid.
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Nu s-au stins [n noi
ecourile memorabilei
s`rb`toriri a preotului
Dumitru B`la]a, la 90 de
ani de via\`, [n sala
Palatului Episcopal
„Antim Ivireanul”.
Prezent`m, [n premier`
pentru Rom@nia, poemul
„Potirul nesecat”, de
Horia Muntenu], dedicat
]i citit preotului [n seara
aceea, f`c@nd, astfel, un
serviciu divin Cuv@ntului rom@nesc neostoit.
Felix SIMA
Horia Muntenu]

Potirul nesecat
Mo]u’ nost’ cu toiagul
Cu fruntea ca apa de r@u,
Mo]u Sat-ului nost’
Cu ochii de v`d la Dun`re,
Cu ochi ce v`d semnele
D` p` c`m`]i,
D` p` ulcele ]i
D` p` blide,
Mo]u cu vorb` rar` ]i
dreapt`
Mo]u nost’ care vede semne
Dup` cum c@nt` frunza
Pe buza fl`c`ului ori [n
codru,
Dup` cum ]ade piatra
Pe cale, dup` cum
Respir` Cerbul

Potirul nesecat
C@nd d` cu copita
{n piatr`.
Mo]u nost’ B`la]a,
Baciu nost’
Ia Calea cu m@na,
O ridic` din p`m@nt
}i-o pune pe cer.
}-o pune [n spatele ucenicului,
Ia Soarele cu m@na,
}i-l pune pe piept,
Ia Luceaf`rul de sear`
}i-l pune pe um`rul drept,
Ia Luceaf`rul zorilor
}i-l pune pe cel’lalt um`r
}i-apoi ia cu m@na ap`
De-i toarn` pe cre]tet
}i-apoi face o cruce mare
Ca un palo]
S` taie ucenicul negura
{n dou`.
Mo]u nost’ B`la]a,
Badiul Sat-ului nost’
Carele e roata Sat-ului
}ade la vorb`
Cu mo]u Ilie ]i-i zice
S-aduc` ploaia
}i rupe chita [n dou`:
Jum`tate i-o d` lui
Mo] Mart s-aduc` ghioceii,
Jum`tate i-o d` lui
Mo’ Cr`ciun s-aduc`
Br`du\ul cu stelu\e la copii.
R@nduie]te cu Mo] P`tru
}i umbl` cu Iisus prin lume
}i dup` el s`-n]iruie mo]ii:

Mo]u lui Zalmoxis
Mo]u nostru Dac
Zal-Mo] din Zalmoksa
Mo]u nost’ B`la]a:
B@la de la Frumos
K]a de la |ar`,
Dragonul |`rii Frumoase,
Dragonul Frumos al |`rii,
Numele s`u de la
Mo]ul s`u,
De la mo]ii-str`mo]ii
Mo]ilor s`i - Numele s`u
Care se-ntinde Cale Alb`
Cale p@n` la Dun`re,
P@n` la mare,
Dincolo de Dun`re,
Dincolo de Mare,
P@n` la verii vechi,
Ca o cale de Timp,
Pe ea m`rs-au
Rohmanii, B`rba\ii
Cu fe\ele ro]ii de s`n`tate,
}i Blajinii cu muierile lor,
Dup` Marele lor Ramo Ion Rom@nul.
Cale Alb`, Cale de lapte
Pus` p` Cer
De str`mo]ul lor
S` s` ]ti-ntoarce
Din In-Dia,
Din |ara Zorilor
P@n` unde ajuns-au.
{nturnatu-s-au lumino]ii,
Vitejii, [n |ara lor Dak]a,
|ara Luminii solemne,

Poem pentru Anton Pann*

Thar s-a urcat pe Curcubeu,
Daru cu dorienii,
Ion cu ionienii ]i
Car cu ai s`i au cobor@t
La sud de Pind
}i tur din Turda
Cu turienii ]i etruscii
Cobor@t-au cu lupul ]i cu
Lupoaica rohman`
Care avea s` dea \@\` Romei.
O parte din dak]i r`mas-au
Aca]a [n puternicia
Contempl`rii ]i-a
[n\elepciunii,
{n Dak]a - |ara Luminii,
{n Crucea Luminii,
P` Cri]ul Alb,
p` Cri]ul Negru
P` Olt ]i p` Mure],
P` Tisa ]i Nistru
}i p` R@ul Negru
Al lui Negru Vod`
}i p` r@ul AURAPA- Apa de aur
Iar` pe fiul unui Dak]
Voievod [n F`g`ra]
{l chemar` B@la
Iar` lacul s`u din mun\i
(o lacrim` de-a sa)
}i azi se cheam` B@lea.
El e str`mo]ul mo]ului mo]ului
Str`mo]ului mo]ului
Mo]ului mo]ului
Mo]ului nost’ B`la]a
Statornic ]i ornic.

*

Ce ]ugub`\ \i-e versul ]i ce plin [i
c`-n prim`var`, RAIUL iese-afar`,
de aurie miere ]i de rou` dulce!
plutind deasupra capetelor noastre,
Citindu-te, se-nsenineaz` g@ndul,
f`r’ ca nimic, nimica s` ne doar`!
spre alte vremi ar vrea el s-o apuce!
Ce ]ugub`\ \i-e versul ]i ce dor
Se coc cire]ii de la Dintr-un Lemn
de tine ni se face c@teodat`!
]i-n Schei, [n burg, se leag`n` castanii;
A] vrea s` ne m@ng@i cu m@na-\i mic`,
aminte de-ANICU|A []i aduc,
s` ne cite]ti poeme despre-o FAT~!
rug@ndu-se-n GR~DINA Ghetsimani!
Prin R@mnic, vara, o luai spre r@u
Adina EN~CHESCU
pe sub castanii falnici din Z~VOI
„POVESTEA VORBEI” o-nt@lneai prin t@rguri,
* versuri recitate cu ocazia manifest`rii „150 de ani de la trecerea [n eternitate a lui Anton
[n satele-nnot@nde prin noroi...
Pann”, organizat` de Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea, [n 2 nov. 2004.
Iar la Spital, AMORUL t`u ghicise
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Au trecut ]apte ani...

Marian Creang` - Omul unui vis*
Ne-a p`r`sit fulger`tor, la numai 47 de ani, Marian Creang`, directorul Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” - om mult
respectat ]i iubit
de c`tre publicul v@lcean ]i [n
absen\a c`ruia
vom fi mult mai
s`raci, [n viitor,
pe aceste locuri...
La [nceputul perioadei de
tranzi\ie, c@nd
toat` lumea era bulversat` la „st@nga” sau la „dreapta”, el
singur – ]tiind bine „lec\ia” democratic` a culturii – organiza
la Biblioteca Jude\ean` reuniuni culturale ]i spirituale memorabile, care p`strau echilibrul pozi\iilor ]i asigurau
pre\uirea c`r\ii ]i a actului cultural conjugat cu cel spiritual.
Acest merit ]i acest rol nu-i pot fi disputate de nimeni altcineva ]i [i fixeaz` lui Marian Creang` un loc propriu [ntre oamenii de seam` ai culturii v@lcene.
Licen\iat [n Drept administrativ, Marian Creang` n-a
trecut [n activitatea juridic`, mult mai profitabil` personal. A
r`mas al`turi de colegii s`i din prima tinere\e, bibliotecarii,
fidel muncii de bibliotec`, at@t de frumoase ]i importante, dar
at@t de modeste social ]i, vai, minimalizate financiar. A fost
un romantic ]i un idealist cum nu vom mai avea, iar chipul
s`u t@n`r ]i luminos ne chema [ntr-un vis ce ni se p`rea concret...
{n perioada c@t a fost bibliotecar (mai bine de 10 ani),
Marian Creang` a avut un rol de excep\ie [n reorganizarea
activit`\ii bibliotecilor comunale (dup` un decret nefast!), [n
dotarea lor cu carte ]i [n cre]terea rolului lor social-cultural.
{n perioada c@t a fost director (8 ani), a dotat institu\ia cu un
fond impresionant de dic\ionare ]i enciclopedii [n mai multe
limbi str`ine, precum ]i cu aparatur` audio-vizual` ]i de informatizare; a sus\inut un calendar de activit`\i cu cartea deosebit de bogat ]i semnificativ pentru [ntre\inerea acelui climat cultural ]i spiritual [n care se dezvolt` valorile.
Era fascinat de sensul [nalt al religiei cre]tine ]i al culturii ]i le-a d`ruit tot sufletul s`u curat ]i bun, cugetul s`u
m`surat ]i talentul s`u rar de „a concerta” – [ntru slujirea
c`r\ii – oameni de orient`ri diferite.
C@\i dintre ace]tia, [ns`, ]tiau c@t` tensiune erodant` era
[n via\a lui personal` ]i [n cea profesional`! A dus-o „pe picioare” p@n` la sacrificiu!
{n to\i ace]ti ani, Marian Creang` a fost obsedat de nece-

„... [n 1991, revine la institu\ia pe care o p`r`sise, de data aceasta ca director. {ncepe o activitate foarte rodnic`
pe toate planurile, perioad` [n care Biblioteca Jude\ean`
V@lcea devine institu\ia care din mers stimuleaz` ]i revizuie]te valorile mo]tenite; [nfiin\eaz` compartimente pe
care institu\ia nu le poseda; num`rul personalului spore]te prin [ncadrarea de noi bibliotecari ]i de personal
necesar unor sec\ii ]i filiale. A propus ]i a ob\inut acordarea pentru Biblioteca Jude\ean` V@lcea a numelui
«Antim Ivireanul”, ca peren` cinstire a marelui ctitor al
tiparului v@lcean. A ini\iat ]i [nfiin\at, [n decembrie 1991,
Funda\ia Cultural` «Antim Ivireanul». G@ndul ]i dorul
s`u a fost ca Biblioteca Jude\ean` «Antim Ivireanul» s`
aib` «cuibul» s`u, s` aib` un sediu propriu, iar pentru aceasta a luptat eroic; avea o [ncredere nest`vilit` [n victoria final`: construirea noului local, visul lui cel de pe
urm`, care avea s` nu se [mplineasc` [n timpul vie\ii lui
prea scurte. Au fost perioade de glorie, c@nd totul p`rea
c` nimic nu se va mai [ntoarce, [ns` vremurile acelea au
fost de scurt` durat`...”
Petre PETRIA**
sitatea construirii localului propriu al Bibliotecii Jude\ene, ]i
pentru aceasta nu a avut lini]te p@n` [n ultima clip` a con]tiin\ei. Dac` n-ar fi fost acest scop, poate ]i-ar fi croit ]i alt drum.
Dar era t@n`r ]i dornic a construi ce visa! (...) Dumnezeu [i ia la
sine pe cei buni ]i ni-i las` pe ceilal\i, d@ndu-le o ]ans`: s` se
poc`iasc`. Adic`, [n loc s` d`r@me, s` construiasc`!
Iubite prieten al tuturor cititorilor v@lceni, nu pleci ca
un [nvins, visul t`u va fi [nving`tor! Atunci, [ns`, ca ]i acum,
ne va lipsi, iremediabil, r@sul t`u de „copil b`tr@n”...
Odihne]te-te, [n sf@r]it, [n pace, ]i, acolo sus, rog`-te
pentru noi...

prof. Ioan St. LAZ~R,
fost director al Bibliotecii Jude\ene
„Antim Ivireanul” V@lcea
*Articol ap`rut [n „Curierul de V@lcea”, [n 31 dec. 1997, republicat [n volumul „Marian Creang` - un fiu al V@lcii, un
om al c`r\ii”, edi\ie [ngrijit` de prof. dr. Ioan St. Laz`r ]i pr.
Nicolae State-Burlu]i, Editura „Buna-Vestire”, R@mnicu-V@lcea, 2003;
**Fragment din capitolul „Marian Creang` - Repere bibliografice”, [n vol. „Marian Creang` - un fiu al V@lcii, un om al
c`r\ii”, edi\ie [ngrijit` de prof. dr. Ioan St. Laz`r ]i pr. Nicolae
State-Burlu]i, Editura „Buna-Vestire”, R@mnicu-V@lcea,
2003.
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„V` rog s` observa\i sub\irimea
strategiilor noastre culturale!”
(urmare din pagina 8)
Domnule Spori], [n ce m`sur` no\iunile „produs” ]i, mai ales „serviciu”,
sunt utilizabile c@nd ne referim la bibliotec`?
Dac` ne referim strict la bibliotec`,
prin defini\ie un spa\iu public, trebuie s`
spunem c` rolul acestei institu\ii, cu ni]te
atribu\ii clar conturate odinioar` – privind
accesul la slova tip`rit` sau alt gen de
informa\ie – trebuie redefinit. Este un
punct de vedere clar exprimat [n Conferin\a ARE din septembrie 2004, de la Dublin. Biblioteca – un spa\iu public consacrat – poate ]i trebuie s` g`zduiasc` reuniuni informale, evenimente culturale
pentru [nt`rirea coeziunii comunitare,
pentru sus\inerea programelor de [nv`\are
continu`. Biblioteca trebuie s` fie un spa\iu de afirmare a poten\elor creatoare, prin
organizarea de expozi\ii, mese rotunde,
colocvii, simpozioane; un loc (de) unde,
printr-un management adecvat, se poate
lua leg`tura cu lumea [ntreag`, [n plin`
expansiune, dar ]i cu noi [n]ine, dac` vorbim de patrimoniul cultural-spiritual mo]tenit, acel garant al tuturor identit`\ilor…
Nu pot, [n acest punct al discu\iei - s` nu
remarc o anumit` rigiditate a viziunii acelui „raport” despre Biblioteca Jude\ean`
„Antim Ivireanul” V@lcea - f`cut de c@\iva
colegi consilieri jude\eni, cu bun` inten\ie, se [n\elege - care concluziona, ex
abrupto, c` doar 40% din facilit`\ile noului edificiu ar r`spunde „obiectului de
activitate”. Cred c` ne putem felicita c` avem un spa\iu generos, dar vom r`m@ne
datori, dac` nu vom pune la treab`, la [nc`rcare maxim`, aceast` nou` resurs`…
}i acum, dup` aceast` precizare, s`
v` r`spund la [ntrebare. Punerea [n plin`
sarcin` are nevoie, dincolo de orice bun`
inten\ie, de c@teva ac\iuni imediate:
- o adaptare a Strategiei de dezvoltare [n consonan\` cu spa\iul cultural european;
- trecerea de la viziunea strategiei la
fapte, printr-un plan de ac\iune coerent;

- implicarea manageriatului institu\iei, inclusiv, desigur, a Consiliului de Administra\ie, [n programe care s` asigure
rapid comunicarea [n interior ([n institu\ie, jude\, regiune, \ar`), c@t ]i [n exterior,
cu institu\ii similare ale ARE, ale regiunilor componente (cu celelalte jude\e pentru [nceput).
Ne va sprijini Consiliul Jude\ean?
{n mod cert, vom sus\ine [n Consiliul
Jude\ean aceste priorit`\i. Nu uita\i c`
domnul Gheorghe Vieru este pre]edintele
Comisiei de Cultur` ]i {nv`\`m@nt, am@ndoi suntem membri ai Comsiei „D” a
Adun`rii Regiunilor Europei, iar subsemnatul are, ca pre]edinte al Comisiei pentru
Rela\ii cu ONG-urile ]i Rela\ii externe,
sarcini foarte clare. V` asigur c` staff-ul
Consilului Jude\ean, unul competent, a
primit o propunere din partea subsemnatului, ]i este receptiv la orice ini\iativ`…
Ca pre]edinte al comisiei pe care
o conduce\i, cum percepe\i modul cum
se mi]c` societatea civil`?
Dore]te ]i ea foarte mult, uneori se
afl` [n fa\a institu\iilor, ca dorin\`, dar lipsa
resurselor, lipsa sus\inerii din partea Puterii
– nu neap`rat financiar` – o fac s` improvizeze. V` rog s` observa\i sub\irimea
strategiilor noastre culturale; analiza\i-o pe
cea a jude\ului V@lcea, [n acest domeniu,
de]i este printre strategiile l`udate. Observa\i zbaterile Forumului Cultural al R@mnicului, ale societ`\ilor culturale, uniunilor
de crea\ie etc. Exist` ]i proiecte, realiz`ri,
dar le consider mult sub posibilit`\i...
V` mul\umim pentru informa\iile
oferite cititorilor no]tri, pe care, din
p`cate, nu le-am g`sit [n mass-media
locale...
Cu mult` pl`cere ]i v` asigur de
totala noastr` disponibilitate pentru a
informa pe cei interesa\i.
V` mul\umim, la r@ndu-ne, c` ne
sprijini\i comunicarea cu societatea civil`,
cu spa\iul cultural na\ional.
A consemnat

„Liliacul”
a zburat c`tre cititori

(urmare din pagina 45)
„La cei treizeci ]i doi de ani, din care
zece i-am irosit prin cele [nchisori, pentru o
cauz` mai mult sau mai pu\in pierdut`, a venit vremea s`-mi aleg un drum iremediabil
]i definitiv (…) Cu privire la nefericirile care au curs peste mine [n timpul care a trecut,
nu este cazul s`-mi construiesc vreun regret,
deoarece orice r`u []i are partea lui de bine. Am pierdut o mul\ime de ani ai tinere\ii,
dar am c@]tigat [n cunoa]terea omului, [n
cele mai diverse ipostaze ale c`derii sale.
M-am implicat [n tr`irile celor mai hazardate inten\ii ]i am rezistat dezastrului din inima mea. Sunt mai s`rac [n iubirea mea fa\` de femeia visurilor mele [n]elate, dar cu
mult mai bogat [n sentimentele fa\` de lumea [ntreag`. Preten\ios spus, dar adev`rat. Prin suferin\e [ndelungate, am ob\inut
dreptul de a-mi cunoa]te limitele ori de a separa binele de r`u ]i invers…” – explic` autorul motiva\ia care l-a determinat s` scrie.
Ce a sim\it Vasile Gavrilescu c@nd a
constatat c`, pe r@nd, aproape to\i cunoscu\ii – capac pun@ndu-le propria-i so\ie! – s-au
[nghesuit „s` dea cu subsemnatul” la Securitate, s` divulge te miri ce „ac\iuni [mpotriva ordinii de stat ]i societ`\ii noastre
socialiste”? E greu de spus [n c@teva cuvinte ]i cititorul poate constata singur… E
interesant` de subliniat constatarea c` Securitatea ajunsese s` ]tie p@n` ]i c@nd inten\ioneaz` urm`ritul s` zugr`veasc` ori
s`-]i pun` tapet pe pere\i ]i, [n consecin\`,
dezafecta temporar microfoanele...
{n anex`, cartea con\ine o list` cu 50
de ofi\eri de securitate „care au f`cut poli\ie politic`”, 35 de informatori men\iona\i
nominal ]i al\i 8 informatori sub pseudonim, neidentifica\i de Vasile Gavrilescu.
Lansarea volumului Liliacul a constituit ]i o
nedorit` „premier`”, o sinistr` fest` pe care ne-a
jucat-o via\a: la eveniment au participat persoane aflate acum c@teva decenii – potrivit lui
Vasile Gavrilescu – de partea „cealalt`”, adic`
a celor care au turnat la omniprezenta Secu’
p@n` ]i „pre\ioasa” informa\ie c` autorul ia [n
Valentin SMEDESCU der@dere defilarea ceau]ist` de 23 august...
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a c`s`toria unei fete, p`rin\ii ei ([n special tat`l) nomina- tenire sau ca recompens` conjugal`. Cu timpul, au [nceput ]i fetele s`
lizau [n scris toate bunurile mobile (\igani, scule, vite) pe fie [nzestrate cu bunuri imobile. {n anul 1903, M`riu\a se c`s`torea cu
o bucat` de h@rtie [n care semnau ]i martorii; acest act Panait Postelnicul din R@mnic ]i a primit de la p`rin\i un loc de pr`v`lie
poart` numele de foaie de zestre. {nzestrarea este una din institu\iile cu rol [n politia (ora]ul) Craiova, un cazan, ]ase talere de cositor, trei tipsii de
precump`nitor [n vechiul nostru drept, c@t timp a coexistat privilegiul mas- cositor, cinci de aram`, trei tingiri, un lighean cu un ibric, o c`ldare, o
culinit`\ii. Prin ea se evita intrarea unui str`in [n ob]tea so\ului fetei care se pereche de cercei din aur, un inel din aur, un inel din aur – ce s-a pr`p`dit
c`s`tore]te ]i, [n acela]i timp, fetele nu sunt [nl`turate de la mo]tenirea p`- [n zaver` (1821) – , haine, rochii, [nc`l\`minte, plapum`, cearceafuri,
rinteasc`; numai c`, [n loc s` primeasc` p`m@nt, ca b`ie\ii, primesc p`r\ile scoar\e, perne, pe]che]uri, mindei (cercei de smarald).
S` vedem cum a [nzestrat ]etrarul Toma Deleanu, la c`s`toria cu
lor [n bunuri mobile, prin [nzestrare; [n virtutea aceluia]i privilegiu, b`rba\ii
ar fi fost [ndritui\i s` r`scumpere de la femei bunurile mobile care ar fi in- Nicolae R@mniceanu, pe fiica sa, Anastasia. Tinerii au primit ]ase ]ine
trat [n patrimoniul acestora prin [nzestrare. Principiul venea din vechime. de m`rg`ritar, un inel de aur cu rubine, un r@nd de haine de lipsca,
La [nzestrare, c@nd fata []i lua zestrea cu carul, adic` numai lucruri mobile, [mbl`nite cu samur ]i o rochie de atlaz, un r@nd de haine cu rochie de
se prevedea: „]i a [nzestrat-o ca pe o fat`, cu vite ]i cu scule”. Deci nici un atlaz alb, dou` rochii de stamb`, ]ase c`m`]i femeie]ti, ]ase farfurii de
amestec s` nu aib` [n ocin`. Zapisul de zestre f`r` isc`lituri de martori era argint, o tav` de Lipsca, ]ase farfurii de argint pentru dulcea\`, ]ase pe„un lucru f`r` credin\`”. Alienarea averii dotale imobile se f`cea, totu]i, rechi linguri\e, ]ase perechi cu\ite de mas` cu linguri\ele lor, 12 talere
de obicei, cu aprobarea domnului, pentru motive temeinice, cum ar fi de castron, 12 tipsii de cositor, 12 ]erve\ele, un lighean cu ibric de aram`,
o mas` p@nz`, dou` prosoape, trei bocal@curi de ginere, o pereche
pild` datoriile.
Obliga\ia de a da zestre o avea tat`l fetei sau, [n cazul mor\ii sale, conduri, o pereche papuci de |arigrad, un testemel din cel bun, o
cel care exercita puterea patern`. Zestrea era propor\ional` cu starea so- scurteic` de ghemeniresit , bl`ni\` de cacom, a]ternuturi (saltea de atlaz,
cial` a fetei care se m`rita. Nu toate bunurile duse de femeie [n casa so- perne cu floricele, plapum` cu cearceafuri de atlaz cu flori, perne mari
\ului constituiau zestrea, ci numai cele transmise cu titlul de zestre. Bu- ]i mici, un cear]af pe saltea, un cear]af cusut), vaci cu vi\ei, doi boi de
nurile din care se constituia zestrea nu deveneau proprietatea so\ului, dar jug, opt iepe cu arm`sar, 50 de oi, 20 de stupi, patru \igani, un copil de
st`teau [n timpul c`s`toriei sub administra\ia lui, [n afar` de lucrurile de \igan [n cas`, mo]ia P`sc`iasc` din V@lcea, cu moar` pe D@lga, un p`tul
folosin\` a femeii. Numai banii ]i bunurile consumabile deveneau pro- cu 12 furci ]i 2.000 de taleri.
Dac` [n perioada comunist` fetele se c`s`toreau av@nd drept
prietatea lui. {n caz de desfacere a c`s`toriei, b`rbatul sau mo]tenitorii azestre
un
geamantan de carton, cu carnetul UTC, ]i [mbr`cate [ntr-orochi\`
cestuia aveau obliga\ia s` restituie femeii sau mo]tenitorilor ei lucrurile
pe
puncte
]i ni]te pantofi sc@lcia\i, [n zilele noastre, pentru socrii mici,
ce fuseser` predate, iar pentru cele consumabile sau distruse, contravaloarea lor. {n ce prive]te lucrurile neconsumabile, asupra c`rora so\ul [nzestrarea fetei a redevenit [mpov`r`toare. Ea const`, de obicei, [ntr-o
c@]tiga pe durata c`s`toriei drept de folosin\`, raporturile dintre consti- diplom` universitar`, [n special [n domeniile medical sau financiar,
tuitorul zestrei ]i so\ erau similare celor dintre proprietar ]i uzufructuar, autoturism, apartament central (de preferat vil`, cu toate ale casei), iar
iar femeia avea drept de a testa aceste bunuri. Bunurile f`r` testament fata s` fie ]i frumoas`. Institu\ia zestrei a r`mas ]i ast`zi [n picioare...
Corneliu TAMA}
reveneau mo]tenitorilor legitimi ai acestora, cu ocazia c`s`toriei, mo]v@lceni, de aici ]i de aiurea, care nu uit`, care prima ctitorie cultural`, din R@mnic ]i din
nu vor uita niciodat` c`, ]i pe copiii lor, tot V@lcea, a mileniului III.
(urmare din pagina 3) biblioteca [i poate face oameni.
Al`turi de Consiliul Jude\ean V@lcea,
Am fost de c@teva ori [n Biblioteca JudeA] fi mult mai lini]tit ]i fericit dac`, [n care ]i-a propus s` fie permanent gata s`
\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea, am discutat jurul Bibliotecii s-ar str@nge, cu fiecare zi, ajute necondi\ionat la [nf`ptuirea proiectecu bibliotecarii, cu ceilal\i speciali]ti, am ad- solu\ii pentru mai bine.
lor apropiate sau pe termen lung ale acestei
mirat acest palat al c`r\ii ]i am plecat, mereu,
}i dac` [nainta]ii no]tri, c`rturarii importante institu\ii de cultur`, cu care fie[nc`rcat de altfel de energie, totdeauna r@mniceni, se sacrificau duc@nd cartea [n care ne m@ndrim, trebuie s` fiu ]i Eu, ]i
pozitiv`. Mi-ar fi pl`cut s` lucrez cu cartea, Transilvania ]i mai departe, la to\i rom@nii Dumneata, s` fim Noi to\i, [ntreaga comunicu oamenii care vin s` caute cartea, pentru c` afla\i [n afara grani\elor |`rii, artificiale sau tate pentru a putea s-o facem s` devin` prisunt cei mai [nc`rca\i de lumin`. Via\a mi-a reale, de ce nu ne-am sacrifica ]i nu ne-am ma institu\ie cultural` a unui ora] cultural
oferit altceva, sunt mul\umit de ceea ce sunt mobiliza ]i noi pentru a face din Biblioteca european.
]i de ceea ce fac. M` simt, [ns`, al`turi de fie- Jude\ean` un loca] intrat, deja, [n Europa?
Consiliul Jude\ean anterior a construit
care r@mnicean, dator fa\` de bibliotec`, dator Trebuie s` [ncepem, mai cu seam`, de la a Palatul C`r\ii, noi, cei de acum, trebuie s`-l
fa\` de cartea care m-a f`cut om ]i a] dori s`-i ne face cunoscu\i, de a ne conecta la Europa [nzestr`m cu tehnic` de calcul, cu
dau mai mult. Sunt oameni care au s`rit [n ]i la lume, de a informa lumea despre noi. aparatur` electronic`, cu personal de speajutorul termin`rii acestui loca]. A] vrea, m` Biblioteca este ]i trebuie s` fie o institu\ie cialitate suficient, pentru a face Biblioteca
rog, ]i sincer o spun, s` apar` tot mai mul\i vie. Ea trebuie s`-]i cinsteasc` numele de performant`.
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{n Cas` nou`
(urmare din pagina 3)
Am avut, [n toat` perioada mut`rii, un sentiment reconfortant, de satisfac\ie, sim\ind c` nu suntem singuri, c` Biblioteca Jude\ean` are prieteni temeinici peste tot. Nu-mi
aduc aminte s` fi fost refuzat de cineva la care am
apelat (]i nu am f`cut-o doar o dat`, ci de multe ori, de
c@te ori am avut nevoie).
Nu putem s`-i r`spl`tim pe cei care ne-au ajutat dec@t cu gratitudinea noastr` ]i [nscriindu-le numele [n
revista Bibliotecii - „Casa C`r\ii v@lcene” -, ca s` se
]tie. A] vrea s` nu omit pe cineva din cei care ne-au
sprijinit, cu generozitate, f`r` s` ne cear` plat`; dac` se
va [nt@mpla, ne cerem scuze anticipat.
{n primul r@nd, mul\umim armatei, solda\ilor de la
unitatea militar` din Vl`de]ti, care ]i-au sacrificat
timpul liber, particip@nd zilnic, cu zecile, dup` programul de instruc\ie, uneori ]i s@mb`ta ]i duminica, la
asigurarea fluxului transportului c`r\ilor din vechile
rafturi, ale fostelor sec\ii, [n noua cas` a c`r\ii. De]i comandantul garnizoanei (conf. univ. dr. col. Mircea
Vladu) ]i al unit`\ii militare Vl`de]ti (col. Ion Cre\an ]i lt.
col. Nicolae Ghi\`, ]ef de stat major) ne-au rugat s` nu facem
public sprijinul domniilor lor, [nc`lc`m consemnul cu responsabilitatea consemn`rii actului de binefacere, pentru posteritate, exprim@ndu-ne cele mai frumoase sentimente de gratitudine. Acelea]i mul\umiri ]i recuno]tin\` ni le exprim`m ]i fa\` de Comandamentul Jandarmeriei V@lcea (comandant col.
Ion Idu, ]ef de stat major, lt. col. Rotaru Liviu, lt. col. Ilie
Albadi, ofi\er cu preg`tirea de lupt`) ]i, mai ales, Grupului de
Pompieri Militari „General Magheru” (comandant: mr.
Nicolae Cornea, ]ef de stat major: mr. Ionel Nu\`) ]i, nu [n
ultimul r@nd, Corpului de Gardieni Publici (comandant: col.
Constantin Pop, ]ef de deta]ament: Alecu Deaconu). To\i
ace]tia, de zeci de ori, ]i-aau sacrificat propriile misiuni ca s`
sprijine biblioteca [n momente grele.
Pentru transportul c`r\ilor ]i al mobilierului ne-au s`rit [n ajutor – la cererea noastr` - numeroase unit`\i economice ]i societ`\i comerciale: Regia Autonom` Jude\an` de Drumuri ]i Poduri (director, Otto Cremarenco); APAVIL (director general,
Marin Dogaru ]i director: Gheorghe Teodorescu); Direc\ia
Apelor (director general, Smarand G@rt, directori: Florentin
Moldoveanu, Ion Stoenescu); Prim`ria R@mnicului (primar,
Mircia Gut`u ]i director ADP, general rez. Dumitru |@rdea);
S.C. SCAVIL SA (director, ec. Constantin Arge]anu), ANTARES (director general: Dumitru Bec]enescu, director: Nistor
C`r`mid`), Exploatarea de Transporturi Auto (director, Viorel
B`\ic`), Ex Libris (director, Costea Marinoiu), REMAT (director, Florin Cazacu ]i ing. Cosmin Cheran), firma PADEM (pa-

tron, Mihai Paraschiv); TCH (ing. Mircea Am`r`zean), dar ]i
persoane private, precum domnul ing. Ion Creang`.
Mul\umiri ]i recuno]tin\` dator`m prea cuviosului p`rinte

arhimandrit Vartolomeu Androni, directorul Seminarului
Teologic „Sf. Nicolae”, care ne-a ajutat [n toate [mprejur`rile,
at@ta timp c@t sec\ia „{mprumut pentru adul\i” a func\ionat
(cu binecuv@ntarea P.S. Gherasim, episcopul R@mnicului),
la Seminar ]i pe [ntreaga perioad` a mut`rii celor 93.000 de
volume ale acesteia.
Mul\umim, de asemenea, cu mult` gratitudine, domnului
senator Nicolae P`tru, [n prezent, vicepre]edinte al Consiliului Jude\ean V@lcea, care, dezinteresat, ne-a g`zduit, aproape dou` luni, la S.C. Alpex, mobilierul vechi al bibliotecii
p@n` la distribuirea acestuia la bibliotecile comunale ]i or`]ene]ti din jude\, domnului vicepre]edinte Ion C@lea ]i domnului Gheorghe Stancu (Consiliul Jude\ean V@lcea), pentru bun`voin\a cu care au intervenit la diverse societ`\i comerciale
pentru a fi ajuta\i cu mijloace de transport. Acelea]i mul\umiri,
cu recuno]tin\` deosebit`, le dator`m S.C. Federalcoop SA
(doamnei Georgeta C@rciumaru – pre]edint` ]i domnilor:
vicepre]edinte, Dan Vasilescu ]i administrator, Pavel Ion
Ou) pentru generozitatea cu care ne-au primit mobilierul
vechi [n depozitele societ`\ii ]i pentru c`, ]i [n prezent, ne
tolereaz` cu el aici. Nu putem s` omitem recuno]tin\a datorat` domnului director al Prefecturii V@lcea, Dumitru Vl`du\, cel care ne-a facilitat accesul la Federalcoop.
Nu uit`m s` mul\umim domnului Gigi Po]irc`, prieten al
Bibliotecii care a lucrat, zile de-a r@ndul, al`turi de angaja\ii
no]tri, la mutare. Suntem recunosc`tori unor colegi de la }coala Popular` de Arte ]i Meserii, pentru solidaritatea dovedit` [n
timpul mut`rii, s`rindu-ne [n ajutor la nevoie;
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mul\umim, de asemenea, doamnei directoare
Doina G`nescu pentru r`bdarea cu care a a]teptat
mutarea noastr`, ca s` preia vechiul spa\iu pentru
institu\ia sa.
*
}i acum, c` ne-am a]ezat [n cas` nou`, ne
a]tept`m utilizatorii.
Cei care ne-au [ntins o m@n` de ajutor vor
r`m@ne prietenii permanen\i ai Bibliotecii ]i vom
face, totdeauna, la nevoie, c@nd vom fi solicita\i,
ceea ce au f`cut ]i Dumnealor pentru noi.
V` a]tept`m pe to\i v@lcenii, mici ]i mari,
indiferent de v@rst` ]i categorie socio-profesional`,
[n „cel mai frumos l`ca] de bibliotec` din Rom@nia” (am citat opinia unui specialist [n arta arhitectural` - acad. R`zvan Theodorescu – exprimat` [n
urma vizit`rii Bibliotecii, [n calitatea sa de ministru
al Culturii ]i Cultelor).
Noul loca] al Bibliotecii, vizitat de personalit`\i
culturale din \ar` ]i din str`in`tate, a fost [nvestit cu
atribute de o distinc\ie deosebit`, consemnate [n
Cartea de onoare a Bibliotecii: „Casa C`r\ii”, „ctitorie cultural` v@lcean` unic`”, „catedral` a
C`r\ii”, „m`rea\` oper` de art` pentru cultura
v@lcean`”, „Catedral` a culturii”, „cetate a
C`r\ii”, „un Pantheon v@lcean”, „adev`rat palat
al c`r\ii”, „o ctitorie cultural` pentru secole”,
„casa cea nou` a Bibliotecii Jude\ene «Antim
Ivireanul» din V@lcea”, „vatr` de cultur`
rom@neasc` autentic`”, „piramid` de slujire a
c`r\ii ]i frumuse\ii ei”, „sanctuarul c`r\ilor”,
„altarul c`r\ilor”, „zidire demn` de mitologia cu
Me]terul Manole”, „un edificiu de excep\ie”, „o
bibliotec` a viitorului”, „ctitorie cultural`”,
„splendid edificiu ce se [nal\` ]i revars` peste tot
lumina c`r\ii”, „o minune”, „o realizare unic` [n
\ara noastr`”, „bijuterie”, „autentic ]i memorabil
a]ez`m@nt de spiritualitate”, veritabil` oper` pentru eternitate”, „templu al c`r\ilor”, „investi\ie de
suflet”, „un simbol al trecutului spre o nou` er`
cultural`” ].a.m.d.
Sunt aprecieri care nu doar ne m`gulesc, ci, [n
primul r@nd, ne oblig` - pe noi, lucr`torii din institu\ia C`r\ii – la atingerea performan\elor specifice
unei biblioteci a viitorului, care trebuie s` devin` un
centru polarizator a unor activit`\i creatoare, care s`
[ngem`neze tradi\ia oral` cu cultura savant`, s`
afirme voca\ia european` a dialogului multicultural,
racord@ndu-se, tot mai mult, la fluxurile societ`\ii
informa\ionale, asum@ndu-]i, [n acest fel, un rol de
avangard` a societ`\ii viitorului, [ntr-o Europ`
comun`.
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P.S. Ne \inem promisiunea f`cut` [n nr. 3 al revistei noastre, [n editorialul „Ctitorii”, de a populariza [n
acest num`r (4) numele donatorilor de bani pentru
Funda\ia „Ctitorii Localului Propriu al Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea”, [n anul 2004.
{i consemn`m mai jos, dup` cum urmeaz`:
Au donat c@te 2.000.000 lei: Nicolae Curc`neanu; dr. Ion Albescu (Policlinica Straubing);
1.000.000 lei: Adina En`chescu (+ 1.000.000 lei,
[n 2003); Augustina-Sanda Constantinescu (+ 600.000
lei, [n 2001), Elisabeta Pearcu, Dorina B`lan, Marian
Berbece, Alina Matica, Alexandru Mircescu, Alina
Nicola, Maria Popescu, S.C. Brain Computers SRL
(C`t`lin Barbu ]i C`t`lin Herman), S.C. Extins SRL
(Bogdan Banu), }coala „Spiru Haret” (director, Geta
B`rbu]), Nicol Vl`descu, Constantin Zamfirescu,
Ecaterina Constantin.
700.000 lei: Drago] Marinoiu.
500.000 lei: Gheorghe Deaonu (+ 500.000 lei, [n
2001); prof. Ioan St. Laz`r (+ 500.000 lei [n 2002),
Maria Jivan (+100.000 lei, [n 2001); R`dulescu Denisa
(Dana), Cioenaru Elena, col. (r) Nicolae Mazilu, Irina
Com`nescu, Camelia Enache, Elena Gogoa]e, Ion
Jianu, Gheorghe Lupu, Lumini\a Noroc, Ion Soare,
Gheoghe Tudor, Maria Tuc`, Emilia Smedescu,
Cristina Olteanu, Georgeta Cheran.
300.000 lei: Gheorghe Sima; absolven\ii
Facult`\ii de Drept (Universitatea „Spiru Haret”),
promo\ia 2004.
200.000 lei: Marin Bulugea (+ 100.000 lei, [n
2001), Valeria Popescu (+ 100.000 lei, [n 2003),
Dumitru Bondoc, Lucia Ciubuc`, Ludmila }tefan,
Carmen Farca], Ion Iosif.
100.000 lei: Valentin }hiopu (+100.000 lei, [n
2001), Carmen }chiopu (+100.000 lei, [n 2001),
Valentin Smedescu; Marius Lauren\iu, Dumitru Garoaf`, Ion R`doi, Marilena Creang`.
Le mul\umim ]i, de unde dumnealor dau, Dumnezeu s` sporeasc`. A]tept`m ]i al\i binef`c`tori pe care-i
vom consemna [n num`rul urm`tor al revistei Casa C`r\ii
v@lcene.
La mul\i ani cu s`n`tate ]i bucurii [n 2005!
Dumitru Laz`r

pag. 54

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 4, iulie-decembrie 2004

O caa rte:

«Valori bibliofile din patrimoniul cultural na\ional în jude\ul V`lcea»*
ie]it de sub teascurile prestigioasei Edituri
„Conphys” din R@mnicu-V@lcea cartea cercet`toarei Aneta Barda]u, intitulat`, [n mod
simbolic, „Valori bibliofile din patrimoniul cultural na\ional [n jude\ul V@lcea”.
Cartea se constituie [ntr-o lucrare de referin\` pentru
cultura medieval` rom@neasc`. Ea reune]te, [ntr-un tot unitar, str`daniile cercet`rii [ntreprinse [n acest domeniu at@t
de greu ]i complicat, dar [nc`rcat de frumuse\i spirituale
neb`nuite.
Aneta Barda]u este cunoscut` cititorilor v@lceni prin
c`r\ile ]i articolele scrise despre cartea rom@neasc`, despre
cultura acestor locuri, [nc`rcate de legend`, istorie ]i adev`r. „Cartea veche - dup` cum spune autoarea - ofer` bucurie cercet`torului, at@t prin con\inut, c@t ]i prin parfumul vechimei, prin frumuse\ea literei tiparului, a gravurii
]i a importan\ei [nsemn`rilor de pe filele [ng`lbenite, uneori [njum`t`\ite, de trecerea anilor ]i de condi\iile vitrege
[n care au fost p`strate” (p.5).
Lucrarea reune]te, [ntr-un corpus (catalog), principalele colec\ii v@lcene de carte veche, care ad`postesc comori nemuritoare ale culturii rom@ne vechi (din colec\iile
Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea, Arhivele
Na\ionale ale jude\ului V@lcea, Bibliotecii Episcopiei
R@mnicului, M@n`stirilor Hurezi, Turnu, Muzeului Jude\ean V@lcea, Muzeului „Gheorghe Petre-Govora”, Muzeului Memorial „Nicolae B`lcescu”).
unt cuprinse [nsemn`ri referitoare la c`r\i, starea
]i provenien\a lor. Sunt prezentate [nsemn`ri cu
privire la istorie, fenomene naturale etc.
Parcurg@nd cu emo\ie paginile c`r\ii, ne [nt@lnim cu
lucr`ri de referin\`, ce au v`zut lumina tiparului [n principalele centre tipografice: Bucure]ti, R@mnic, Sibiu, Buda, M@n`stirea Neam\, Ia]i etc.
Sunt prezentate cititorului 74 de lucr`ri. Din num`rul
lor mare se cuvine s` amintim doar c@teva dintre aceste
remarcabile premiere editoriale, care au avut mare rol [n
cultura rom@neasc`, au contribuit la dezvoltarea limbii
literare, la cimentarea ideii de unitate na\ional`: Triod
(R@mnic, 1731), Antologhion (1737), ciclul Mineielor
(1776-1780) de la R@mnic ]i cel de la Buda (1805),
Penticostar (R@mnic, 1785), Antologhion (Bucure]ti,
1786), Ceaslov (Bra]ov, 1806), Petru Maior, Prediche,
partea I-III (Buda, 1810-1811) etc.
Interesante ]i pline de semnifica\ie istoric` ]i filozofic` sunt [nsemn`rile copiate de autoare de pe paginile [n-

A

S

g`lbenite de vremuri ale lucr`rilor:
„Aceast` carte ce s` nume]te Triodion s-au cump`rat de la sfin\ia sa chir Climent episcopul R@mnicului, pe
care a dat-o de poman` sfintei beaseareaci ot Buda…”
(Triod, R@mnic, 1731, p. 34).
au: „Acest minei al lui dechemvrie iaste al
sfintei ]i dumneze]ti bis`rici di(n) satu Bode]ti
ot sud V@lcea, dat` de poman` de prea/ sfin\ia
sa p`rintele chir nostru Chesarie, epis/copul R@mnicului”
(Minei pe luna decembrie, R@mnic, 1799, p. 52).
{n una din [nsemn`ri, [nt@lnim semn`tura episcopului
Iosif, episcopul Arge]ului, care []i are ob@r]ia [n satul Malaia, de pe Valea Lotrului: „Aceast` sf@nt` carte o am d`ruit sfintei biserici de la sf@ntul schit de dup` Turn pentru
a noastr` pomenire. Iosif, episcopul Arge]ului, 1817
fevr(uarie) 9” (Octoih, Neam\, 1816, p. 79). Semn`tura
[naltului prelat Iosif o [nt@lnim ]i pe un Penticostar, tip`rit
la Bucure]ti, [n 1820 (1 aprilie 1820 - 80).
e o carte tip`rit` la Buz`u (1838), aflat` la
Biblioteca M@n`stirii Turnu, [nsemnarea Istinei monahia este f`cut` [n versuri („la
leatul 1851”):
„Aceast` carte bogat`,
De mine cump`rat`,
Ca s` o am pentru cetire
C@nd oi avea [ndulcire
Iar dup` moartea mea
Negre]it va r`m@nea.” (p. 83).
Cartea cercet`toarei Aneta Barda]u este [nso\it` de un
bogat aparat critic: abrevieri, glosar, lista alfabetic` a titlurilor de carte, facsimile. Toate acestea [ntregesc con\inutul
]i [n\elegerea c`r\ii, [i dau o \inut` ]tiin\ific` deosebit`.
„Valori bibliofile din patrimoniul cultural na\ional [n
jude\ul V@lcea” se constituie [ntr-o lucrare de referin\`
pentru cultura medieval` rom@neasc`. Scris` cu aten\ie,
purt@nd girul preg`tirii de specialitate a autoarei, cartea se
adaug` la marile valori ale patrimoniului spiritual na\ional,
este un pre\ios [ndrum`tor pentru cercet`tori.
` o primim cu [n\elegere ]i respect ]i s`-i acord`m aten\ia ce o merit` autoarei ]i valoroasei
sale lucr`ri.
prof. Costea MARINOIU

S
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* Barda]u, Aneta, „Valori bibliofile din patrimoniul cultural
na\ional [n jude\ul V@lcea. {nsemn`ri. Autografe. Catalog”,
Editura Conphys, R@mnicu-V@lcea, 2004, 107 p.
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Argument
Macheta-proiect
de monument
„Posada - 1330”
Ideea de a concepe un asemenea
proiect m-a urm`rit de mult timp.
Dar care Posada? Din contradic\iile istoricilor C. Giur`scu ]i N. Iorga, adopt@nd argumentele lui Gr.
Tocilescu, s-a ajuns la concluzia c`
este Posada Lovi]tei, nu a Ruc`rului sau a Branului. {n sec. al XV-lea,
istoricul polonez Matej Strykowski, c`l`tor, zice c` Posada victoriei
lui Basarab se afl` la dou` zile de
drum, cu calea]ca, plec@nd din
burgul Sibiului. Doar [n Lovi]te sar putea aplica socoteala istoricului. De la Curtea de Arge], unde,
se ]tie sigur, armata lui Carol
Robert ajunsese, drumul cel mai
scurt, de [ntoarcere, nu era prin
C@mpulung, Bran ]i Bra]ov, ci
prin Lovi]tea – Valea Oltului, spre
Sibiu.
Din cele 300 de miniaturi ce
orneaz` Cronica Pictat` de la Viena, ne intereseaz` capitolul dedicat
b`t`liei de la Posada.
Grecii obi]nuiau s` at@rne de un copac armele ]i echipamentele de r`zboi, pe care du]manul
fug`rit le aruncase pe c@mpul de lupt`. Aceste semne ale
victoriei, numite trofee, au un loc [n decora\ii. Romanii au
ridicat trofee artificiale, simbolice, din piatr` ]i bronz, au
ridicat monumente legate de r`zboi ]i de victorie din metal cizelat, plas@nd, pe frontispiciu, emblema victoriei ]i
mai jos, trofeul.
Macheta-proiect am conceput-o drept o alegorie, cu iz
heraldic, ce integreaz`, [n mod echilibrat, emblema ]i trofeul. Elementul central este o spad`, prev`zut`, [n locul m@nerului ]i al g`rzii, cu o cruce, care domin` verticalitatea spadei, ce st` [nfipt` [n gura hidrei – du]manul cotropitor. Spada
este flancat` de dou` arcuri cu s`ge\i [n cruce, care formeaz`
un contur fizionomic, prev`zut cu c@te o lentil` (ochi), ce

poart` ini\ialele |.L. (|ara Lovi]tei).
Pe linia central` a spadei st` scris, pe vertical`, cu
litere [n relief, „Posada 1330”. {n ideea de a crea un profil specific – emblem` ]i trofeu – am fixat [n spatele spadei un num`r de trei arme, specifice vremii, respectiv:
buzdugan, halebard` ]i secure de lupt`, toate grupate estetic, [ntr-o tolb` fixat` armonios [n spatele sistemului.
Alegoria se completeaz` cu piesa principal` a trofeului,
coroana regal`, n`p`dit` de pietrele ]i bolovanii aruncate
spre du]man ]i [nfipte [n p`m@nt, fix@nd coroana pe veci,
[n p`m@ntul voievodului muntean…
ing. Constantin ZORLESCU
P.S.: Se spune c` varianta cea mai bun` este cea care
nu se face...

Ing. Constantin Zorlescu propune
un monument pentru |ara Lovi]tei:

„Posada 1330”

D

espre b`t`lia din 9-12
noiembrie 1330, de la Posada – care i-a dat |`rii Rom@ne]ti „certificatul de na]tere” – [nv`\`m din manuale, cursuri ]i tratate de istorie, o transpunem [n opere literare sau
piese de teatru ]i dorim, pe bun` dreptate,
s` spunem lumii c@t de important` a fost
pentru evolu\ia noastr` ulterioar`. O singur` mare problem` avem c@nd s`rb`torim izb@nda de-acum aproape ]apte veacuri: nu avem un monument reprezentativ la care s` ne comemor`m eroii ]i care s` aminteasc` posterit`\ii despre marea
victorie repurtat` de Basarab I asupra lui
Carol Robert de Anjou. Pentru a repara
acest nejuns, ing. Constantin Zorlescu
din R@mnicu-V@lcea propune un proiect
de monument pe care, [mpreun` cu argumentul autorului, [l prezent`m [n pagina 55. Men\ion`m c` proiectul monumentului a fost anun\at, [n premier`, [n
11 noiembrie a.c., la Arhivele Na\ionale
V@lcea (de pe al c`ror sediu, o fresc` reproducere dup` Cronica pictat` de la
Viena - aminte]te de b`t`lia de la Posada). Ini\iativa a fost prilejuit` de Edi\ia a
IV-a a complexului de manifest`ri organizate sub genericul „Posada 1330 – File
de istorie”. {n 12 noiembrie a.c., [n holul
central al Bibliotecii Jude\ene „Antim
Ivireanul” V@lcea, proiectul a fost f`cut
public, fiind expus` ]i macheta monumentului (la scara 1/10). {n 14 nov., la
Peri]ani, [n |ara Lovi]tei, au fost prezentate, de asemenea, proiectul monumentului ]i argumentul autorului.
Urmeaz` ca istoricii, speciali]tii [n
cronologie, heraldic`, arhitectur`, autorit`\ile jude\ene ]i locale etc. s` judece dac`
proiectul propus de ing. Constantin Zorlescu este cel ce urmeaz` s` fie pus [n oper`
sau vor exista alte propuneri ]i mai interesante. P@n` una-alta, apreciem ini\iativa autorului ([n fotografie, al`turi de macheta expus` la Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea) ]i a]tept`m reac\iile celor
[ndrept`\i\i s` se pronun\e.

Valentin SMEDESCU

