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Anton Pann – spiritul renascentist
de-acum un veac [i jum\tate
„Multe exemple din crea\ia muzical` antonpannesc` stau m`rturie actului s`u transformator; dou`
totu]i, le dep`]esc pe toate celelalte – De]teapt`-tte, române! ]i Tat`l nostru. Cred c` toat` lumea a
observat faptul c` - atunci când evenimentele o cer ]i cu cât vârtejul este mai mare - de undeva, din
str`fundurile spiritului nostru, trecut prin ]i crescut de istoria neamului, apar, ca ostoire ]i sprijin,
îndemn ]i t`rie, de mai bine de o sut` cinzeci de ani încoace, De]teapt`-tte române! ]i Tat`l nostru.”
paginile 12-13

2 noiembrie 2004. Casa Memorial` „Anton Pann” din R@mnicu-V@lcea,
comemorarea a 150 de ani de la moartea „finului Pepelei, cel iste\ ca un proverb”
Zilele CULTURII ROM^NE [n Cehia 5-8 MAI 2005 - ac\iune prilejuit` de aniversarea a 60 de ani
de la eliberarea ora]ului Kromeríz (reportaj de la fa\a locului, [n paginile 3-4, 56-59)

pag. 2

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 5, ianuarie-iunie 2005

Din cuprins:
• „Sadoveanu [n Voineasa V@lcii”, pr. Nicolae Moga ------------------------------------------------------------------p. 6
• „Fata mun\ilor. Basmele ]i pove]tile Lovi]tei”,
p. 7
Constantin Mohanu-------------------------------------• „De la t`bli\ele de lut la cartea virtual`,
Doru C~P~TARU ----------------------------------p. 8
• „C@nd vrei ceva, tot Universul conspir` s` po\i ob\ine
ce-\i dore]ti”, Jeanina BOGORODEA---------p. 11
• Anton Pann – spirit renascentist,
Gelu STRATULAT,-------------------------------p.12
• Aeroportul din Malaia, Felix SIMA--------------------p. 13
• Biblioteci or`]ene]ti, comunale ]i ]colare (selec\ie),
Mihail GHERGHINA-----------------------------p. 14
• Florentin Smarandache - ipostaz` de excep\ie a spiritului uman, Valerica IONILETE------------------p. 17
• Doi v@lceni colaboratori la Enciclopedia Diaconovich,
Aneta BARDA}U----------------------------------p. 18
• Curtea ]i cartea, Nicolae RADU, Bourg en Bresse,
Fran\a------------------------------------------------p. 19
• Teatru - Tragi-melo-comi-dram` [n 3 ACTE,
George Rogojinaru--------------------------------p. 20
• Posada 1330 - o pagin` de istorie, dup` 675 de ani,
Mihai SPORI}--------------------------------------p. 21
• Biblioteca v@lcean` la [nceputul mileniului III,
Doru C~P~TARU--------------------------------p. 22
• IN MEMORIAM N. G. Popescu-REBUS,
Steliana POPESCU--------------------------------p. 23
• No tangele!…, Constantin DEACONU---------p. 24
• Scripta manent, George MIREA----------------p. 25
• Vechi [ndeleniciri ale s`tenilor din Cop`ceni-V@lcea, Dumitru

7

7

7

7

7
7

7

7

7

7

7

7

7

7
7
7

7

MATEI -----------------------------------------------p. 26
• „Am [nceput s`-mi pun g@ndurile pe propriile-mi
cuvinte”, Drago] Constantinescu---------------p. 30
• Iubi\ii mei ascult`tori,
Alexandru MIRCESCU--------------------------p. 33
• UN RISC ASUMAT, Ion M~LD~RESCU---p. 34
• Artur Silvestri ]i spectacolul unor vremi apuse,
Felix SIMA------------------------------------------p. 36
• Modelul Facerii biblice [n literatura român` veche.
Z`mislirea frumoas` ]i bun`,
Laura Laz`r-Z`v`leanu (Cluj-Napoca)-------p. 37
• RÂMNICUL ÎN IMAGINI - un film ca un c@ntec sf@nt,
despre istoria noastr`, }tefan DUMITRESCU
p. 40
• Presa Româneasc` Transilv`nean` -Locul ]i rolul ziarului
„Unirea“ din Blaj (II), Alina MATICA-----------p. 42
• Spirache - personaj de comedie sau actor în comedia
vie\ii?, Raluca Andronoiu------------------------p. 44
• Iube]te-m`, b`tr@ne\e!,
Alexandru MIRCESCU--------------------------p. 44
• R@mnicu-V@lcea prin timpuri ]i condeie, Dumitru
BOTAR------------------------------------------------p. 45
• MARANATA (Domnul nostru vine!),
George VOICA-------------------------------------p. 47
• Corneliu Tama] la 70 de ani,
}tefan DUMITRESCU----------------------------p. 50
• HAR }I D~RUIRE, Felix SIMA ----------------p. 52
• „Aproape de cer” - noua carte
a lui George Achim.............................................
p. 53
• Dic\ionarul ortografic, ortoepic ]i morfologic al limbii
rom@ne - DOOM, Carmen Maria SIMA-------p. 54

7

7
7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
7

7

7

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

***

Publica\ia apare sub egida Consiliului Jude\ean V@lcea,
pre]edinte, ec. Dumitru Bu]e
Colegiul de redac]ie: Dumitru Laz\r, Marin Bulugea, Valentin Smedescu
Concep]ie grafic\ [i tehnoredactare: Valentin Smedescu

Adresa redac\iei: Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea, str. Carol I nr. 26,
R@mnicu-V@lcea, cod 240591, tel./fax: 0250/739221 - int. 135, valismed@yahoo.com, ISSN: 1583-8714

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 5, ianuarie-iunie 2005

pag. 3

Zilele CULTURII ROM^NE [n Cehia
5-8 MAI 2005
ac\iune prilejuit` de aniversarea a 60 de ani de la eliberarea ora]ului Kromeríz
Mar\i, 3 mai 2005. Delega\ia format`
din domnii: Nicolae Dicu – viceprimarul
R@mnicului, conduc`torul delega\iei –,
Florian Borza, Mihail-Eugen Botea,
Remus Grigorescu, Marin Popescu,
Roxana-Maria Iovan, Eduard V[rlan –
consilieri municipali; Liliana Beu –
director-adjunct al Muzeului Jude\ean
V@lcea; Nelu Vasile – directorul Liceului de
Arte R@mnicu-V@lcea – ]i Dumitru Laz`r
– directorul Bibliotecii Jude\ene „Antim
Ivireanul” V@lcea, s-a deplasat, [n perioada
3-9 mai 2005, [n Cehia, la Kromeríz, ora]
[nfr`\it cu municipiul R@mnicu-V@lcea.
Ora 22.00: plecarea din R@mnicu-V@lcea, din fa\a Prim`riei, cu microbuzul Societ`\ii „Obogeanu Company” Impex SRL,
[nso\i\i de [nsu]i patronul Marian Obogeanu; conduc`tor auto: Vasile Scarlat
Ne-am deplasat pe itinerarul: R@mnicuV@lcea (Rom@nia) – Szeghet (Ungaria) –
Bratislava (Slovacia) – Kromeríz (Cehia).
4 mai, [n jurul orei 17.00, am ajuns [n
ora]ul Kromeríz. Cazarea – la hotelul
Boucek, [n Pia\a Central`;
5 mai, la ora 9,30, delega\ia v@lcean`
este primit` de Consiliul Local al ora]ului
Kromeríz. Pe fa\ada principal`, erau arborate drapelele Cehiei ]i
Rom@niei. Emo\ionant` revedere cu tricolorul rom@nesc! {nt@lnirea a
fost prefa\at` de vernisajul expozi\iei de documente, fotografii, h`r\i
privind eliberarea Cehiei, [n principal, a ora]ului Kromeríz. Tocmai [n
aceast` zi – 5 mai 2005 – , kromerízenii s`rb`toreau 60 de ani de la
eliberarea ora]ului lor, de sub Germania hitlerist`, de c`tre armata
rom@n`.
La recep\ia din salonul de consilii al Prim`riei, primarul ora]ului,
domnul Petr Dvorák, salut` c`lduros oaspe\ii ]i le prezint` consiliul
local, [ntre care amintim pe doamna viceprimar Jitka Dvoráková, cea
care a avut un rol important [n organizarea sejurului delega\iei v@lcene
[n Kromeríz, cunosc@nd o parte din membrii delega\iei cu prilejul
vizitei sale f`cute [n R@mnicu-V@lcea, ]i doamna viceprimar Olga
Sehnalová .
La r@ndul s`u, domnul Nicolae Dicu – ]eful delega\iei rom@ne –
salut` gazdele ]i prezint` [nso\itorii s`i, exprim@ndu-]i, [n final, dispozi\ia ]i pl`cerea de a dezvolta ]i diversifica rela\iile dintre cele dou` ora]e [nfr`\ite: R@mnicu-V@lcea ]i Kromeríz.
{n continuare, primarul ora]ului Kromeríz face o scurt` prezentare
a localit`\ii, un ora] mic (30000 de locuitori, al doilea ca m`rime [n
regiune, dup` Zlin, ora]ul re]edin\` – cu 80000 de locuitori. {ntreaga
regiune num`r` circa 600000 de locuitori, din cei aproximativ
10000000 de locuitori c@t num`r` [ntreaga Cehie). Kromeríz se afl` la

298 km de Praga.
Kromeríz – ora] istoric ]i cultural de o
frumuse\e aparte, av@nd [n spate peste 750 de
ani de existen\` – a fost re]edin\` de var` a
episcopilor ]i arhiepiscopilor bisericii
romano-catolice din Imperiu ]i, pe durata a
sute de ani, centru economic al regiunii
(p`durile ]i c@mpiile [i [nnobileaz` distinc\ia
istoric`).
De dou` ori, [n istoria sa, Kromeríz a
c`zut prad` incendiilor devastatoare: [n secolul al XV-lea, [n timpul r`zboaielor husite
(r`zboi intern cre]tin) ]i, a doua oar`, a fost
incendiat de trupele suedeze invadatoare, [n
1643, [n perioada celor 30 de ani de r`zboi [n
Europa (ora]ul, castelul ]i catedrala au fost
arse p@n` la temelie), dar reconstruc\ia a
[nceput la scurt timp, dup` [ncetarea ostilit`\ilor.
Din fericire, [n al doilea r`zboi mondial,
Kromeríz nu a fost bombardat ]i ora]ul ]i-a
p`strat frumuse\ea de azi.
Localitatea se m@ndre]te cu Palatul Arhiepiscopal ]i cu dou` gr`dini unicat: una, [n stil
englez (à l’anglaise), cealalt`, [n stil francez (à
la française).
Palatul ]i gr`dinile au fost [nscrise, [n
decembrie 1998, [n Carta UNESCO.
Fiind centru economic agricol, are o central` de cercetare ]tiin\ific`
preocupat`, mai ales, de ameliorarea soiurilor de orz ( pentru ob\inerea
unor noi specii de orz de prim`var`), [n vederea ob\inerii mal\ului
necesar la fabricarea berii, cea mai bun` din \ar`, unic` prin faptul c`
nu e acid`, ci bazic`. Cu zece ani [n urm`, s-a dezvoltat ]i industria
c`rnii (un abator, fabric` de mezeluri) ]i a laptelui, restric\ionate, [ns`,
[n ultimii doi ani, ca urmare a normelor stricte impuse de Uniunea
European`. {n schimb, func\ioneaz` o fabric` foarte mare ]i modern`
pentru producerea mal\ului de bere, cu foarte mare productivitate
(func\ioneaz` cu numai 35 de angaja\i), care face export cu numeroase
\`ri din lume.
Kromeríz este, deopotriv`, ]i un important centru cultural-]tiin\ific
]i de [nv`\`m@nt. Este un ora] al liceelor. {n prezent, aici, func\ioneaz`
16 licee pentru instruc\ia ]i educa\ia copiilor [ntre 15-18 ani, precum ]i
]coli tehnice postliceale, de nivel foarte [nalt (cu durata de 2-3 ani dup`
absolvirea liceului), pentru cei care nu merg la facultate.
Func\ioneaz`, de asemenea, [n ora], dou` gimnazii: unul de stat,
administrat de regiunea Zlin, cel`lalt este al bisericii, condus de
Arhiepiscopia de Olomout. Mai sunt dou` conservatoare: unul de stat,
altul condus de biserica evanghelic`.
- continuare [n pagina 4 prof. Dumitru LAZ~R
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- urmare din pagina 3 Alte unit`\i de [nv`\`m@nt: Academia Comercial`: o ]coal`
modern` construit` [n 1993; o ]coal` sanitar`, de asemenea nou`
([nfiin\at` [n 1997), pentru asistente ]i surori medicale. O alt` ]coal`,
veche de 103 ani, unic` [n Republica Ceh`, formeaz` speciali]ti [n
tratarea ]i fabricarea produselor din lapte. La }coala Veterinar`, [nva\`
viitorii tehnicieni veterinari.
Unicat [n Republica Ceh` este ]i }coala de Justi\ie, condus` de
Ministerul }colilor, dar administrat` de Ministerul Justi\iei. Mai exist`
}coala de Arte Populare – administrat` de stat, de regiunea Zlin. Aici,
copiii [nva\` muzic` ]i arte plastice (circa 1200 de elevi, cu v@rst` [ntre
5-18 ani, frecventeaz` ]coala dup` orele de curs, dup`-amiaza).
De]i nu este centru universitar cu tradi\ie, [n Kromeríz,
func\ioneaz` o filial` universitar` ]i se fac demersuri pentru [nfiin\area
a [nc` unei filiale.
Mai fiin\eaz` }coala Pedagogic` ]i dou` ]coli profesionale: una de
electrotehnic` ]i aparate de m`sur` ]i alta calific` elevi [n mai multe
specialit`\i agro-alimentare. Ora]ul administreaz` 6 ]coli generale (dintre care, cinci cu clasele I-IX ]i una cu clasele I-V) ]i 11 gr`dini\e.
{n ceea ce prive]te industria, num`rul muncitorilor a sc`zut, [n
ultimii 15 ani, de la 4500, la 900 de angaja\i, la Fabrica de Piese de
Schimb pentru Iindustria de Autoturisme ]i de Tractoare. Fiin\eaz`, [n
schimb, mai multe firme private de construc\ii.
A doua institu\ie, ca num`r de personal este Spitalul Kromeríz, cu
800 de angaja\i, care [ngrijesc s`n`tatea popula\iei din [ntreaga zon`
(circa 100000 de locuitori). Exist` ]i un spital mare de psihiatrie, foarte
modern, cu 1500 de paturi ([n prezent, dup` modernizare, func\ioneaz`
cu 1200 de locuri).
{n ultimii 200 de ani, Kromeríz a fost ]i un important centru al
armatei na\ionale (dou` mari caz`rmi care se [ntind pe o suprafa\` de
30 ha, cu circa 110 cl`diri; apoi, a fost centru de divizie, comisariat,
centru de brigad`, spital militar), dar a apus: [n aprilie, anul acesta, a
plecat ultimul militar din ora]. {ncep@nd din ianuarie a.c., Republica
Ceh` are armat` profesionist`. Dup` plecarea militarilor, statul a
[ncredin\at cl`dirile, gratis, ora]ului; frumos cadou, dar greu de
[ntre\inut (de administrat)!
Num`rul ]omerilor, [n Kromeríz, este destul de mare (12% din
popula\ia ocupat` – mai mare dec@t [n Republic`, unde media este de
8%).
{ntre monumentele istorice, [n afara Palatului Arhiepiscopal, se
num`r` trei biserici mari, fiecare [n stil arhitectural de epoc`: cea mai
veche, Biserica Sf. Maurice, [nceput` [n secolul al XIII-lea ]i terminat`
[n jurul anului 1500, [n stil gotic, alta, cu hramul “Sf@ntului Ioan”, [n
stil baroc, ]i a treia – “Sf@nta Maria”, [ntre Rena]tere ]i baroc.
Nu a fost un centru feroviar (are [ns` gar`), din care cauz`,
Kromeríz nu este un ora] industrial. C`ile ferate sunt ale statului ([n
toat` Cehia, lucreaz`, [n acest domeniu, 70-80000 de angaja\i).
Transportul pe ]osele este particular, Regiunea ]i ora]ele, toate,
pl`tesc pierderile firmelor de transport [n comun al persoanelor, al`turi
de sprijinul financiar substan\ial acordat de stat. Fiecare sat, ora],
regiune pl`te]te, pentru transport, 50 de coroane de persoan` pe an
(subven\ie). Ora]ul are firm` de transport proprie de 10 ani, cu
autobuze, dintre care, la trei – foarte moderne – se poate cobor[ pragul
de urcare pentru handicapa\i.
{n prezent, se afl` [n construc\ie autostrada Praga-Brno, care trece
la 3,5 km de Kromeríz (cu termen de finalizare, 2009).
{n conducerea ora]ului, sunt 27 de membri, ale]i pe 4 ani. Dintre

ace]tia, se alege Consiliul Or`]enesc, format din 9 membri, [ntre care:
primarul, 2 viceprimari ]i 6 consilieri.
Ora]ul administreaz` un mare centru pe care-l are [n proprietate, [n
care predomin` monumentele istorice, spa\iile verzi, o Cas` de Cultur`
cu trei cl`diri; ora]ul ]i-a luat [n r`spundere ]i problemele pensionarilor:
sunt 7 cl`diri mari (case, a]a-zise aziluri, pentru b`tr@ni), cu 375 de
paturi; mai este un centru-sanatoriu pentru bolnavi psihici, cu 140 de
paturi, pentru femei ]i b`rba\i, clien\i pe via\`. Aceste cl`diri pentru
pensionari sunt noi, moderne, adev`rate hoteluri care asigur` condi\ii
deosebite pensionarilor ]i bolnavilor.
{n Cehia, natalitatea este foarte sc`zut`, popula\ia de v@rsta a treia
e numeroas` ]i longeviv`, ca urmare a traiului decent ]i a [ngrijirii
sociale ]i sanitare.
Biblioteca este o institu\ie modern`, administrat` de ora], care
ocup` timpul liber [ndeosebi al tinerilor ]i copiilor. Serviciile pentru
public sunt informatizate [nc` din 1998.
Muzeul Kromeríz este administrat de regiunea Zlin. Gr`dinile
(Gr`dina Arhiepiscopal` ]i Gr`dina Florilor) ]i Palatul Arhiepiscopal
apar\in statului.
{n domeniul sportului, sunt c@teva arene pentru fotbal (echipa
ora]ului activeaz` [n divizia B), stadionul de ghea\` pentru echipa de
hochei (al doilea sport preferat al cehilor; echipa din Kromeríz joac` [n
C), terenuri de volei, baschet, handbal.
Se acord` mare grij` ]i arealelor sportive pentru copii mai mici ]i
mai mari: exist` un poligon reprezentativ, impresionant ca suprafa\` ]i
organizare, pentru [nv`\area bicicletei. Fiecare ]coal` general` are o
sal` de sport. }colile mai mari au, de obicei, c@te dou` terenuri de
antrenament (de sport) [n curtea ]colii, [n aer liber.
Exist` ]i areale pentru atletismul u]or, bazine de [not, ]tranduri,
terenuri de tenis ]i multe alte areale sportive.
Dup` [nt@lnirea cordial` de la prim`rie, la ora 11.00, ne-am
deplasat, al`turi de celelalte delega\ii oficiale ]i de o mul\ime de
localnici, [n Pia\a P`cii, la Monumentul Eroilor Rom@ni c`zu\i pentru
eliberarea ora]ului Kromeríz, pentru depunerea de coroane de flori.
Particip`, al`turi de membrii delega\iei v@lcene ]i de gazde,
ambasadorul Rom@niei la Praga, Gheorghe Tinca, cu delega\ia
ambasadei (din care f`cea parte ex-regele Mihai cu familia ]i, printre
al\ii, Constantin }tef`noaie, consilier, director-adjunct al Institutului
Cultural Rom@n din Praga. Fostul rege al Rom@niei este singurul ]ef
de stat supravie\uitor din perioada celui de-al doilea r`zboi mondial),
reprezentan\ii armatei Republicii Cehe, reprezenta\ii Asocia\iei CehoRom@ne, reprezentan\ii lupt`torilor pentru libertate ].a. Manifestarea,
de importan\` interna\ional`, a fost impresionant`, mediatizat` ]i de
posturile na\ionale de radio ]i televiziune din cele dou` \`ri.
Dup` un minut de reculegere [n memoria eroilor c`zu\i pentru
libertate, domnul Primar Petr Dvorák deschide ceremonia printr-un
impresionant cuv@nt de mul\umire ]i de recuno]tin\` fa\` de armata
rom@n` eliberatoare ]i fa\` de poporul rom@n: “Permite\i-mi, Majest`\ile Voastre, ]i dragi oaspe\i din Rom@nia, s` v` mul\umesc ]i s`-mi exprim recuno]tin\a fa\` de solda\ii rom@ni, pentru eliberarea ora]ului
nostru frumos (...), care s-a petrecut acum 60 de ani, tocmai [n ziua
de 5 mai (...).
Peste 260.000 de osta]i rom@ni au luptat pentru eliberarea
Cehoslovaciei. Jertfele poporului rom@n pentru eliberarea noastr`,
pentru libertatea noastr` au fost imense. Pierderile umane se ridic` la
cifra de 66495 de militari: ofi\eri, subofi\eri, solda\i.
- continuare [n pagina 56 -
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Armata rom@n` [n faza celui de-al doilea r`zboi mondial*
Popoarele ceh ]i rom@n au avut, de-aa lungul secolelor, str@nse
rela\ii de prietenie ]i colaborare. Din ]irul multelor exemple care
ilustreaz` o prietenie trainic`, vom men\iona cooperarea de la
sf@r]itul primului r`zboi mondial, c@nd cele dou` \`ri ]i-aau
des`v@r]it construc\ia statal`, ]i din perioada interbelic`, r`stimp
[n care Rom@nia ]i Cehoslovacia au f`cut parte din aceea]i alian\`
regional` defensiv` - Mica {n\elegere, care cuprindea ]i Iugoslavia.
Un moment important din leg`turile tradi\ionale de prietenie
dintre cele dou` \`ri ]i popoare [l reprezint` etapa final` a celui de-al
doilea r`zboi mondial, c@nd for\ele militare rom@ne]ti au luptat pe
teritoriul ungar, slovac ]i ceh. Cum a ajuns armata rom@n` [n Cehia
]i care au fost principalele ei ac\iuni militare, iat` subiectul interven\iei mele prezente*. La 23 august 1944, regele Mihai I, sprijinit de
principalele for\e politice, de armat`, a decis ca Rom@nia s` p`r`seasc` Axa ]i s` se al`ture Coali\iei Na\iunilor Unite. A fost o decizie istoric`, nu lipsit` de unele elemente controversate, dar care, [n
ansamblul celui de-al doilea r`zboi mondial, a avut o [nsemn`tate
istoric` deosebit`, apropiind clipa victoriei finale.
Reglementarea raporturilor cu Na\iunile Unite s-a realizat prin
Conven\ia de Armisti\iu semnat` la 13 septembrie 1944, la Moscova. Rom@nia era considerat` o \ar` [nfr@nt` ]i avea obliga\ia s`
pl`teasc` Uniunii Sovietice desp`gubiri de r`zboi, cifrate la 300 de
milioane de dolari. Grani\ele estice ale Rom@niei se stabileau [n
conformitate cu „acordul” din 28 iunie 1940, Basarabia ]i nordul
Bucovinei fiind anexate de Uniunea Sovietic`. „Arbitrajul” de la
Viena, din 30 august 1940, era anulat. Se [nfiin\a o Comisie Aliat`
de Control, format` din reprezentan\ii Uniunii Sovietice, SUA ]i
Marii Britanii, cu atribu\ii foarte [ntinse ]i [n care rolul hot`r@tor [l
aveau sovieticii.
Deosebit de important` era prevederea potrivit c`reia Rom@nia
se angaja s` lupte al`turi de for\ele aliate (sovietice) [mpotriva Germaniei ]i Ungariei, [n care scop „va pune la dispozi\ie nu mai pu\in
de 12 divizii de infanterie cu mijloace suplimentare”. De asemenea,
guvernul sovietic era de acord ca propriile for\e s` desf`]oare opera\iuni militare [n comun cu Rom@nia contra Germaniei ]i Ungariei.
Aceste prevederi au reprezentat baza juridic` a efortului militar rom@nesc p@n` la sf@r]itul r`zboiului [n Europa.
Dup` schimbarea de alian\`, armata rom@n` a realizat singur`
opera\ia de acoperire a liniei de demarca\ie cu Ungaria ]i a frontierelor de vest ]i sud ale \`rii (23-31 august 1944) ]i a cur`\at de
trupele germane teritoriul aflat su administra\ia guvernului rom@n
(23 august - 7 septembrie 1944). La 7 septembrie, armata rom@n`
operativ` a fost subordonat` Frontului 2 ucrainean, iar p@n` la 25
octombrie, al`turi de for\e sovietice, a luptat pe propriul teritoriu, pe
care l-a eliberat. La aceste opera\ii, Rom@nia a participat cu 28 divizii, un corp aerian, dou` brig`zi de artilerie antiaerian`, flota maritim` ]i fluvial`, efectivele totale fiind de 525.702.
{ncep@nd cu data de 8 octombrie 1944, mari unit`\i ale Armatei 1
rom@ne au dep`]it frontiera rom@no-ungar`, lupt@nd pe teritoriul
acestei \`ri. Grosul diviziilor rom@ne]ti a p`truns prin lupt` [n Ungaria, dup` 25 octombrie 1944.
{n cursul opera\iunilor desf`]urate pe teritoriul ungar, care au
durat 100 de zile, p@n` la 15 ianuarie 1945, Rom@nia a angajat dou`
armate (1 ]i 4), patru corpuri de armat` ]i 17 divizii de infanterie,
munte ]i cavalerie. Efectivele s-au cifrat la 210.006 militari, iar pierderile au fost de 41.700 de oameni (mor\i, r`ni\i ]i disp`ru\i).
{n ansamblul general al opera\iunilor militare pe direc\ia strategic` a Dun`rii mijlocii, trupele rom@ne s-au aflat la un moment dat
[n lupt` cu inamicul concomitent pe teritoriul a dou` \`ri, Ungaria ]i
Cehoslovacia. {n timp ce Corpul 7 armat` din Armata 1 desf`]ura
ac\iuni la marginea ]i [n interiorul Budapestei, marile unit`\i ale armatei 4 au dep`]it, la 18 decembrie 1944, frontiera ungaro-cehoslovac`.
Trupele rom@ne au ac\ionat pe teritoriul cehoslovac de la 18 de-

cembrie 1944 p@n` la 12 mai 1945. Rom@nia a angajat [n aceast`
perioad` dou` comandamente de armat` (Armata 1 ]i Armata 4),
patru comandamente de corp de armat` (2, 4, 6, 7), 15 divizii, un
corp aerian, o divizie de ap`rare antiaerian`. La aceasta s-a ad`ugat
Divizia 1 voluntari rom@ni „Tudor Vladimirescu - Debrecen”, constituit` pe teritoriul Uniunii Sovietice, [n toamna anului 1943, din
prizonieri de r`zboi rom@ni, ]i care a ac\ionat p@n` [n 19 martie
1945 [n subordinea unor comandamente sovietice. Pe categorii de
for\e armate efective s-au prezentat astfel:
Trupe terestre - 231.395; Aeronautic A - 14.259; Marin` - 2.776;
Total - 246.430.
Pierderile proprii (mor\i, r`ni\i ]i disp`ru\i) au fost de peste
66.495 de militari (ofi\eri, subofi\eri ]i trup`), din care 15.740 de
mor\i. Pierderile inamicului s-au cifrat la 22.900 militari (20.478
prizonieri ]i 2.325 mor\i).
Pe frontul din Cehoslovacia cele dou` armate rom@ne au fost
subordonate Frontului 2 ucrainean, condus de mare]alul Rodion
Malinovski, dar ele nu au costituit un corp de armat` separat, ci au
luptat pe direc\ii relativ paralele, desp`r\ite [n tot timpul de o armat`
sovietic`.
Ac\iunile trupelor rom@ne s-au desf`]urat [n mai multe etape,
ele [nscriindu-se [n cadrul unor opera\ii strategice planificate de comandamentul superior al Armatei Ro]ii.
Astfel, [n prima etap` (ultima decad` a lunii decembrie 1944 prima decad` a lunii ianuarie 1945) trupele rom@ne au dus lupte [n
zona frontierei ungaro-cehoslovace. Armata 4 rom@n` a executat
opera\ia de ap`rare de la Sena-Turna, iar Corpul 4 din Armata 1 a
participat la luptele de pe r@ul Ipel (Ipoly) ]i din zona Lucenec.
Aceste ac\iuni s-au [nscris [n faza final` a opera\iei „Budapesta”, [n
capitala ungar` lupt@nd, a]a cum am ar`tat, Corpul 7 armat`.
{n etapa a doua, care, cronologic, se [ntinde [n tre 12 ianuarie 25 martie 1945, marile unit`\i rom@ne au luptat la flancul drept ]i la
centrul dispozitivului Frontului 2 ucrainean, Armata 4 rom@n` a
desf`]urat opera\iile Roznava ]i Banska-Bystrica, iar Armata 1, cea
din masivul Javorina, continu@nd [naintarea p@n` la r@ul Hron.
{n etapa a treia, de la 25 martie p@n` la jum`tatea lunii aprilie,
Armata 4 rom@n` a luptat [n masivele muntoase Fatra Mic`, Fatra
Mare ]i Carpa\ii Albi, iar Armata 1, [ntre Hron ]i Morava. Toate
aceste ac\iuni s-au [nscris [n cadrul opera\iei strategice „Viena”.
De la mijlocul lunii aprilie 1945 p@n` la [nceputul lunii mai,
armata rom@n` a ac\ionat [n lungul r@ului Moravia, ajung@nd ]i [n
localitatea dumneavoastr`. {n ultimele zile ale r`zboiului (8-12 mai
1945), cele dou` armate au ac\ionat [n cadrul „Opera\iei Praga”,
urm`rind inamicul.
La 13 mai 1945, marile unit`\i rom@ne s-au concentrat [ntr-o
zon` delimitat` de localit`\ile: Humpolec, Bucovna, Polna, Havlic,
Slapanov.
{n faza final` a celui de-al doilea r`zboi mondial (23 august
1944 - 12 mai 1945), Rom@nia a avut pe front 538.536 de militari,
dintre care cuantumul pierderilor s-a cifrat la aproape 167.525 de
oameni (mor\i, r`ni\i ]i disp`ru\i). Pierderile provocate inamicului
s-au ridicat la 136.529 militari (prizonieri ]i mor\i).
{n faza final` a celei de-a doua conflagra\ii mondiale, Rom@nia
a fost a patra for\`, [n ce prive]te efectivele, din cadrul Coali\iei
Na\iunilor Unite, fapt recunoscut pe plan interna\ional. Tratatul de
pace de la Paris (10 februarie 1947) nu a acordat Rom@niei statutul
de cobeligeran\`. Ea a fost considerat` stat [nvins ]i i s-au impus
obliga\ii grele - politice, economice, teritoriale etc. Soarta Rom@niei
a fost decis`, ca ]i [n cazul Cehoslovaciei, de raporturile mondiale
de putere stabilite la sf@r]itul celui de-al doilea r`zboi mondial.

col. dr. Petre Otu,

Institutul pentru Studii Politice de Ap`rare ]i Istorie Militar`
*Comunicare sus\inut` la Kromeriz
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Sadoveanu [n Voineasa V@lcii
Marele scriitor Mihail Sadoveanu, „Ceahl`ul prozei rom@ne]ti”, ]i-a purtat de multe ori pa]ii pe drumurile voine]ene (comuna Voineasa, jude\ul V@lcea – n.a.), numeroase imagini ]i chiar [nt@mpl`ri de pe aceste meleaguri reg`sindu-se,
mai apoi, [n unele c`r\i ale sale. Prezent [n Voineasa [ntre cele dou` r`zboaie mondiale, Mihail Sadoveanu a l`sat o puternic` impresie printre localnici, unii dintre ei, cei mai [n
v@rst`, amintindu-]i-l foarte bine. Am cules astfel de imagini
despre Sadoveanu [n Voineasa ]i le redau mai jos.
• „Sadoveanu venea la noi des, st`tea la tata. Era mereu
[nso\it de prof. univ. Traian S`vulescu. Uneori, mai veneau
cu el prefectul de V@lcea ]i al\ii, printre care un colonel din
Baia Mare. Acesta venea cu familia. Sadoveanu avea un
program strict, pe care [l respecta, ore de odihn`, pescuit,
v@n`toare ]i, cel mai mult, scria. {i pl`cea s` m`n@nce din
buc`t`ria moldoveneasc` ]i nu era preten\ios la m@ncare.
Printre m@nc`rurile preferate erau cele de oaie ]i berbec,
tocan` cu cartofi, ciorb`, m`m`lig` ]i pe]te (p`str`vi). {i
pl`ceau femeile, care s` miroas` a \`ranc` curat`. Se interesa de folclor, de obiceiurile locului. Compunea, [n scurt
timp, cu u]urin\`, mici poezii de c@teva strofe, pe care le comenta cu cei din preajm`, c@nd m@nca sau [n timpul liber.
Subiectele poeziilor erau plantele ]i animalele din [mprejurimi sau din curtea casei. Sadoveanu, [mi amintesc, venea la
Voineasa de prin 1937. Niciodat` nu a venit cu so\ia sau cu
altcineva din familie. De multe ori, tata, care avea ma]in`,
[l aducea de la Brezoi la Voineasa.” (St`nica Pu]cheaz` –
Voineasa);
• „Sadoveanu venea [n Voineasa de multe ori, c@nd eram
eu mic. A fost ]i la ]coal`. Ne spunea pove]ti. {i pl`cea s`
pescuiasc` pe Lotru. C@teodat`, [mpu]ca pesc`ru]i pe deasupra Lotrului. C@nd eram primar, mi-a spus Costea Marinovici (?) c` Sadoveanu a scris «Mitrea Cocor» [n Voineasa,
pe timpul unei veri.” (Ion Pu]cheaz` – Voineasa);
• „Pe Sadoveanu l-am v`zut [n Voineasa p@n` s` plec [n
armat`, [n ’45. C@nd sosea [n Voineasa, erau mul\i p`durari
instala\i din loc [n loc, pe drum, p@n` la intrarea [n sat.
Pescuia la Piatra T`iat` ]i mai sus de Voineasa.” (Aurel F.
Popescu – Voineasa);
• „Sadoveanu venea la Voineasa ]i pescuia mult pe Lotru, [n dreptul S`scioarei ]i mergea p@n` la Dobrunu. A fost
]i la castelul din Dobrunu. Era [mbr`cat [n uniform` de p`durar ]i era [nso\it mereu de p`durari, care-i scoteau pe]tele prins din c@rlig ]i-i preg`teau momeala. Sadoveanu arunca doar c@rligul, prindea ]i at@t. ” (Stan Epure – Voineasa);
• „Sadoveanu venea des la Voineasa. Era un om bun la
suflet, vorbea bl@nd ]i era prezentabil. Tat`l meu, Gheorghe
Dobranici, a lucrat la cabana lui Sadoveanu, de la Oa]a.”
(Ilona Fara –Voineasa);
• „C@nd venea Sadoveanu [n Voineasa, eu aveam 10 ani

]i [mi amintesc c`, prin sat, voine]arii spuneau: «a venit
scriitorul»” (Stanciu Toma – Voineasa);
• „{n 1948, eram la st@n`, [n Plaiul Poienii ]i a venit Sadoveanu pe un cal mare ]i alb. Era [nso\it de dom’ Danielescu ]i de un altul. Au luat masa la st@n`, dup` care au mers
la Fr`to]neanu ]i au cobor@t la Voineasa” (Victor Iliescu –
Voineasa);
• „Copil fiind, diminea\a, [n zori, c@nd plecam cu vacile,
[l vedeam pe Sadoveanu sp`l@ndu-se, [n fiecare diminea\`,
p@n` la br@u, cu apa rece a Lotrului. Mi-l ar`ta, de multe ori
mama, d@ndu-mi-l exemplu ]i spun@ndu-mi c` este scriitor
]i am s`-l [nv`\ la ]coal`.” (Gheorghe Stanciu – Voineasa);
• „Pe Sadoveanu l-am v`zut de multe ori [n Voineasa. Era
un om solid, cu burta proeminent`, cu p`l`rii cu borul mare,
le schimba dup` anotimp. Dac` ploua, avea o p`l`rie mai
deas`, dac` era soare ]i cald, o p`l`rie de pai. Avea un b`iat
cu el, venit cu el, poate tot scriitor, c` avea caietul lui [ntr-un
porthart: Era un b`iat spild ]i el. Sadoveanu avea cabana lui
la Oa]a, [n locul numit «La bradul str@mb». Era prieten cu
inginerul silvic Ionel Pop*, din comuna }ugag, jude\ul Alba,
de pe r@ul Sebe]. Sadoveanu era un om degajat. {l vedeam pe
strad` merg@nd, avea o figur` mar\ial`, st`tea de vorb` cu
oamenii pe drum, c` [l cuno]teau to\i. Saluta ridic@ndu-]i
p`l`ria cu dreapta ]i zicea: «V` salut, domnilor!».

7

pr. Nicolae MOGA

*Povestitorul citat de autorul Nicolae Moga face o confuzie:
Ionel Pop nu a fost inginer silvic din }ugag, ci avocat, originar
din Cluj. {n mun\ii din Alba, la nord de jude\ul V@lcea, Ionel Pop
s-a bucurat de ceea ce cunosc`torii numesc „dreptul pu]tii”
(concesionarea unui teren pentru v@n`toare). Doctor [n Drept,
personalitate politic` a perioadei interbelice, secretarul Adun`rii
Na\ionale de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, de\inut politic [n perioada comunist` (pentru „vina” de a fi nepotul lui Iuliu
Maniu), [ntemeietorul revistei „Carpa\ii” (desfiin\at` abuziv dup` 1945), Ionel Pop s-a impus (dup` „reabilitare”, [ncep@nd din
anii ’60) ca titan al literaturii cinegetice rom@ne]ti. La c@teva
zeci de km de }ugag, a avut o caban` de v@n`toare, al`turi de care – pentru c` i-a pl`cut [n mod deosebit zona – Mihail Sadoveanu
]i-a construit propria caban`. Cum a ajuns Sadoveanu [n Oa]a, e
alt` poveste, la fel de interesant`. {ntr-un articol de pres`, marele
scriitor a f`cut referire la „c@ntecul r`sun`tor al coco]ului de
munte”. Intrigat, citind articolul ]i cunosc@nd opera ]i personalitatea lui Mihail Sadoveanu, Ionel Pop a conchis c` „maestrul”
(cum [l nume]te [n scrierile sale) nu a scris [n cuno]tin\` de
cauz`, ci din ce i-au povestit ori au scris al\ii. Cu tact, Ionel Pop
l-a invitat pe Sadoveanu la o v@n`toare de coco]i de munte [n
„paradisul de la Oa]a”, care, ulterior, l-a inspirat pe M. S. s` scrie
povestirile [nglobate [n volumul „Valea Frumoasei”. Dup` ce s-au
cunoscut, [ntre cei doi s-a [nfiripat o prietenie reflectat` [n operele lui Mihail Sadoveanu ]i Ionel Pop (mai ales ale celui din
urm`) ]i ale apropia\ilor lor. (nnot` de Valentin Smedescu)
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I se r`spundea: «V` salut, domnule Sadoveanu!». Nu-i Constantin Mohanu:

r`spundeau la salut cu «domnule scriitor», dar [n spate,
c@nd venea, se zicea «a venit scriitorul». La Ion Pu]cheaz`,

Mihail Sadoveanu
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„Fata mun\ilor. Basmele ]i pove]tile Lovi]tei”

Bibliografia folcloric` a Lovi]tei s-a [mbog`\it cu [nc` o
lucrare reprezentativ`: «Fata mun\ilor. Basmele ]i pove]tile
Lovi]tei»*, de Constantin Mohanu. Prezenta lucrare se adaug`
alteia mai vechi: „F@nt@na dorului”, ap`rut` la Editura Minerva, [n 1975. Constantin Mohanu, n`scut [n Boi]oara, este un
nume cunoscut ]i apreciat [n cultura rom@n`. Critic ]i istoric literar, [ngrijitor de edi\ii, realizator de studii ]i monografii literare, este un prestigios ]i frecvent truditor pe ogorul literelor
rom@ne]ti.
Pentru Constantin Mohanu, folcloristica r`mane dragostea
dint@i, c`reia i-a consacrat un spa\iu larg [n sfera cercet`rii
]tiin\ifice. Articolele ]i c`r\ile sale despre Lovi]te sunt unice,
se disting prin originalitate, aleas` \inut` estetic`. „}i eu m-am
n`scut [n |ara Lovi]tei - m`rturisea autorul - ]i am r`mas cu
g@ndul ]i cu inima [n acel plai mioritic carpatin, chiar dac`
mi-a fost menit de ursitoare s` devin bucure]tean” (p. 6).
O dat` cu culegerea liricii populare (valorificat` [n volumul
„F@nt@na dorului”), Constantin Mohanu s-a aplecat cu respect dup` cum men\ioneaz` [n prefa\a lucr`rii - ]i asupra „epicii
populare: legendele [ntemeierii satelor lovi]tene, eresuri populare cu iele, zmei, comori, credin\e apocrife” (p. 7).
Epica lovi]tean` a fost [mp`r\it` de autor [n dou` volume,
din care, primul, prezenta carte, vede lumina tiparului ]i intr`
[n circuitul spiritual rom@nesc. Volumul reflect` stadiul [n care
se afla folclorul [n urm` cu peste trei decenii, „c@nd au fost [ntregistrate textele cuprinse [n cele dou` volume sus-men\ionate” (p. 8). Aceast` proz` folcloristic` duce mai departe tradi\iile crea\iei secolului al XIX-lea ]i [nceputului sec. XX (Petre
Ispirescu, G. Dem Teodorescu, Dumitru St`ncescu, Ion Pop
Reteganul, C. R`dulescu-Codin, G. Catan` etc.). Transcrierea
textelor a respectat registrul ]tiin\ific al actului de culegere a
pieselor folclorice, este una - dup` cum subliniaz` autorul „care confer` prozei populare [nregistrate culoarea local`, deci autenticitatea”(p. 9). Textele au fost ordonate [n cinci
sec\iuni, dup` cum urmeaz`: I. Fantastice; II. Sf@ntu Petru pe
p`m@nt; III. Nuvelistice; IV. Cu haiduci; V. Snoave (]i pove]ti
cu snoave). Antologia realizat` de Constantin Mohanu
cuprinde texte folclorice din majoritatea localit`\ilor lovi]tene
(Boi]oara, Gruiu Lupului, Ml`ceni, Brezoi, Voineasa,
Pripoarele, Poiana). Proza este culeas` de la 21 de informatori
cu o vast` experien\`, oameni talenta\i ]i cu o bogat` zestre folcloristic`: Petreasca P`tru (101 ani, Ml`ceni - 10 piese), Ruhat
Ion (65 de ani, Boi]oara - 13 piese), Sitoianu P. Gheorghe (76
de ani, Bumbuie]ti - 12 piese) etc. Un loc aparte [n structura
c`r\ii [l constituie capitolul „Cu haiduci”. Cele 12 piese
prezentate readuc [n actualitate secven\e deosebite din via\a
celor ce au h`l`duit prin codrii Lovi]tei, soli ne[nfrica\i ai
luptei pentru dreptate social`. Re\in aten\ia haiducii: Voinea,
Ciungu, M`lai ]i Breazu, [ntemeietori de sate pe legendara
Vale a Lotrului, Stanciu lu’ Ciuciuc (Clocotici), Arefte (Gruiu
Lupului), ca ]i cunoscu\ii haiduci D`ianu, Terente, Boc]a,
Chilom etc. Un spa\iu interesant este acordat Serafinei
Diaconeasa - gazd` de haiduci din Boi]oara.
Prezenta lucrare [mbog`\e]te zestrea bibliografic` a
folcloristicii contemporane, se adaug` la patrimoniul ]tiin\ific
rom@nesc.

unde st`tea, se mai ducea t`ticu, Ion Mirion, unchiul Culici ]i
dl. Gheorghe Turturea, care era c@rciumar, ]i-l luau ]i plecau
prin sat. Erau, to\i cinci, b`rba\i mari, umpleau uli\a p@n’la drum.
Vorbeau evenimente ]i politic`. Se zice c` «Baltagul» i-a fost
inspirat la Voineasa. C@nd m` vedea, m` [ntreba: «Ce mai
faci, m`i, ciob`na]ule?». Odat`, parc` de un Sf@nt Petru, a
fost la ]coal` cu }tefan Iliescu, [nv`\`torul meu ]i cu dou`
[nv`\`toare ]i cu [nv`\`torul Pl`vi\u, care ne [nv`\a s`
c@nt`m. Atunci am recitat «Miori\a», de la [nceput p@n` la
sf@r]it, ]i cred c` m-a luat la ochi.
Mai \in minte c` pleca peste munte, vara, pe mai multe
c`i, l`s`tori (poteci), cu doi, trei cai pentru bagaje, la cabana lui. |inea mai multe c`i: Voineasa-M`n`ileasa-Ob@r]iaLotrului. F`cea popas ]i, c@t m@ncau caii, el pescuia. Se oprea la cabana Ob@r]ia Lotrului, unde era cabanier baciul
Ghi]e - poenar. De la Ob@r]ie, urca plaiul pe p@r@ul Prave\u, curm`tura T`rt`r`u ]i Poiana Muierii, de unde se vedea
bine Valea Jiului, masivul Retezat ]i Par@ng. Lua mereu leg`tura cu ciobanii. {n Poiana Muierii, se adunau ciobanii
poenari, de pe r@ul Sebe], ciobanii de la Polovraci ]i Novaci,
Gorj ]i de prin Voineasa, plus mom@rlanii de prin Valea
Jiului, la Nedee, de S@nziene ]i de Sf@ntul Ilie. Se mai b`teau ]i au fost c@teva omoruri acolo, mai sunt ]i acum crucile ]i mormintele ciobanilor omor@\i. De acolo, se [ntorcea
la lacul Oa]a, unde avea cabana. Cabana a fost demolat` ]i
acoperit` de apele lacului de acumulare al hidrocentralei
de pe Sebe]. Alt` cale a lui era traversarea masivului muntos Balindru, pe v@rf, apoi prin }tefle]ti, Iujbele, Piatra Alb`, P`ltini], unde cobora pe p@r@ul Bitra, la cabana lui. Eu
prof. Costea MARINOIU
am citit multe din c`r\ile lui, dup` aia, ]i am f`cut leg`turi
* Mohanu, Constantin, „Fata mun\ilor. Basmele ]i pove]tile
ale noastre [n c`r\ile lui. A fost un om mare. Eu nu cred c` s-a
dat prea tare cu comuni]tii. ” (Ion I. Mirion – Voineasa). Lovi]tei”, Editura Funda\iei Na\ionale pentru }tiin\e ]i Art`, 2005
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Scurt` incursiune [n istoria c`r\ii

T

Moto: ,,Scrierea este un dar f`cut de zei”

De la t`bli\ele de lut la cartea virtual`

rebuia s` încep cu afirma\ia anticului Terentianus Maurus ,,Habent sua fata libelli”- c`r\ile î]i au soarta lor, dar, cum scrisul a ap`rut
cu mult înaintea c`r\ilor, am ales primul dicton ce apar\ine,
evident, tot antichit`\ii. De ce au considerat anticii c` ,,scrierea este un dar f`cut de zei oamenilor”? Pentru c` primele
no\iuni pe care omul a hot`rât c` trebuie s` le memoreze au
fost legate de divinitate în alian\` cu umanul, din care a rezultat o ,,sfânt` treime” valabil` pân` ast`zi: timp-spa\iu-om.
Scrisul s-a constituit în instrumentul ce a permis înregistrarea
cuvintelor ]i a frazelor în memoria genera\iilor ]i se constituie ca prima tehnologie imaginat` de om ]i care nu ]i-a schimbat destina\ia pe parcursul a aproape cincisprezece milenii.
Este firesc s` ne întreb`m ]i când a ap`rut prima carte. De]i
originea c`r\ii este strâns legat` de cea a scrisului nu s-a reu]it s` se stabileasc` o datare precis` a apari\iei primei c`r\i
pentru c` nu tot ce este scris se poate numi carte. Originea
scrisului este cu mult mai veche decât a c`r\ii, iar primele încerc`ri de transpunere a gândurilor în imagini vizuale – scrisul – se considerau, pân` de curând, a fi cele de la Sumer, în
Mesopotamia antic`. O dat` cu trecerea timpului, apar, îns`,
noi dovezi materiale ce pun în mare încurc`tur` ]i pe cei mai
aprigi sus\in`tori ai dat`rii, în timp ]i spa\iu, a originii scrisului ]i, implicit, a c`r\ii, pe b`trâna Terra. De la primele scrijeliri în lutul mamei Geea ]i pân` la cartea virtual`, au trecut,
a]adar, dou`sprezece sau poate cincisprezece milenii. Nu ne
propunem s` elucid`m enigma ,,darului f`cut de zei oamenilor”, ci doar succinte explor`ri în enigmatica ]i fascinanta istorie a scrisului ]i a c`r\ii, dou` elemente îmbinate, ce s-au
pus definitiv în slujba umanit`\ii drept cel mai mare factor de
civiliza\ie ]i progres:
- Scrisul este prima tehnologie imaginat` de om.
- Cele mai vechi t`bli\e de lut, gravate cu inscrip\ii, de
la Sumer, Uruk, Ninive ]i Mari, din Mesopotamia, ]i cele de
la Chatal Huyuk (Turcia), Lepenski Vir (fosta Jugoslavie) ]i
T`rt`ria (România). T`bli\ele de lut descoperite la T`rt`ria,
pe Valea Mure]ului, sunt apreciate ca fiind mai vechi cu cca.
2000 de ani decât cele de la Sumer.
- ,,C`r\ile de lut” mesopotamiene con\ineau texte întinse pe sute de pagini- c`r`mizi, t`bli\ele fiind chiar numerotate
în func\ie de continuitatea textului. Unele dintre ele aveau
notat` chiar sursa textului, numele copistului ]i pe cel al proprietarului.
- T`bli\ele de lut de la Ugarit con\in alfabetul complet
al scrierii cuneiforme, confirmând originea fenician` a alfabetului grecesc.
- Scribii antici proveneau din familii bogate, erau foarte
bine instrui\i, putând ajunge la demnit`\i înalte în stat. La su-

merieni, nu existau scribi-femei. În Babilon scribii-femei
apar abia dup` anul 1800 [.Hr. Printre vesti\ii scribi ai antichit`\ii, este considerat biblicul Moise.

P

rimele suporturi pentru scris le-au constituit
piatra, lutul, oasele, carapacele de broasc`
\estoas`, iar ca unelte de scris, au fost folosite
c`rbunele, silexurile ascu\ite, d`lti\ele de piatr` ]i os.
- Papirusul, din care se prepara suportul de scris, precursorul hârtiei de ast`zi, se folosea nu numai la confec\ionarea
acestui suport ci ]i la prepararea unor mânc`ruri savuroase, la
confec\ionarea de recipiente, plute, cor`bii, frânghii ]i rogojini. Pentru materialul de scris se folosea numai miezul.
- Papirusul, ca suport pentru scris, a fost folosit vreme
de aproape cincisprezece secole – sec.al IV-lea [.Hr.– sec. al
XI-lea d.Hr. Ultimul papirus utilizat a fost datat în anul 1057,
în cancelaria Papei Vittorio al II-lea.
- Pergamentul, preparat din piele de vi\el, asin, oaie, iepure, a ap`rut în sec. al III-lea [.H., în ora]ul Pergam, din Asia Mic`, fiind înlocuitorul hârtiei-papirus. Au continuat s`
fie folosite, [n paralel, mult timp.
- În anul 1908, s-a descoperit, în insula Creta, o adev`rat` ,,carte” de lut ars, un disc de teracot`, cunoscut sub denumirea de ,,Discul lui Hefaistos”, pe care sunt reprezentate
241 de semne grafice ]i picturale, a c`ror origine nu a fost
stabilit` nici pân` ast`zi.
- Scrirea sumerian` con\inea 5-600 de semne.
- Scrierea hieroglific` ]i hieratic` egiptean` a fost descifrat`, în 1822, de c`tre francezul Champollion, în timpul
campaniilor lui Napoleon în Egipt.
- Scrierea pictografic` a aztecilor, constituit` din semne,
îmbin`ri ornamentale ]i culori, este atât de expresiv` încât
putea fi transcris`, f`r` prea mari dificult`\i, în alte limbi, un
adev`rat ,,esperando”. O scriere asem`n`toare, dar ceva mai
complicat`, aveau popula\iile maya.
- Aztecii ]i maya]ii scriau pe piei de c`prioar`, \es`turi
din fibre de agav`, scrierile pictografice de mare complexitate ]i expresivitate constituindu-se în adev`rate ,,c`r\i”. Cea
mai mare parte a lor a fost distrus` de conchistadori.
- Cele mai vechi scrieri descoperite în nordul Chinei dateaz` de cca. 3000 de ani ]i sunt inscrip\ionate pe fragmente
de os ]i carapace de broasc` \estoas`.
- Scrierea inca]ilor din Peru consta dintr-o succesiune
de noduri, de m`rimi ]i la distan\e diferite, f`cute pe sfori, de
asemenea, de culori diferite.
- Printre pu\inele scrieri a c`ror tain` a fost descifrat` par\ial este
cea a textelor din Insula Pa]telui. Scrierea ,,rongo- rongo” a fost f`cut` cu a]chii de obsidian pe t`bli\e de lemn, adev`rate ,,file de carte” care au fost, din p`cte, distruse de misionarii europeni.
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crierea chinez` se compune din peste 50.000 de
caractere din care se pot constitui peste 600 de
combina\ii. Confuziile între caractere se pot
elimina numai prin respectarea strict` a regulilor caligrafice,
fiecare semn ocupând acela\i spa\iu.
- Cea mai veche scriere alfabetic` au inventat-o semi\ii, în
mileniul II a.Hr. ea fiind preluat` de fenicieni ]i, apoi, de greci.
- Primele semne de punctua\ie – liniile ]i punctele – s-au
descoperit pe inscrip\ia de pe stela Mesha sau Piatra Moabitic`, ce a apar\inut regelui Mesha al Moabului, în anul 850 [. Hr.
- O descoperire arheologic`, datând din jurul anului
1500 [.Hr. ]i t`lm`cit` în 1937, a prilejuit lansarea ipotezei c`
biblicul Moise ar fi fost inventatorul literelor. Afirma\ia nu a
fost confirmat`, dar nici infirmat`. Descoperirea înt`re]te,
îns`, prin documente, afirma\iile din Biblie ]i din documentele egiptene.
- Grecul Archimos propune, în anul 403 [.Hr. universalizarea scrierii ionice, precursoarea alfabetului clasic.
- Scrierea latin` a fost preluat` de la greci, fiind, deci,
descendent` din fenician`, latina devenind, apoi, matricea
alfabetelor europene.
- Babilonienii au adoptat limba ]i scrierea sumerian`
dup` ce sumerienii disp`ruser` de mult. Europenii vorbeau ]i
scriau latine]te dup` ce latina devenise deja ,,limb` moart`”.
- Paleta de farduri a regelui egiptean Narmer, veche de
peste cinci mii de ani, se constituie ca unul din cele mai vechi
documente scrise ale Egiptului antic.
- Hârtia a fost inventat` în jurul anului 105, de chinezul
Jing-Ling. În Europa, prima hârtie a fost produs` în Spania,
în anul 1150. În anul 1534, la Orlat, lâng` Sibiu, este
men\ionat` o moar` de hârtie.
- Primele forme ale multiplic`rii textelor apar în Mesopotamia – sigiliile prin care se multiplicau t`bli\ele de lut. În
China, se utilizau, în acest scop, suluri de piatr` gravate, ce
se rostogoleau peste hârtie, iar în anul 1405, sunt pomenite
primele litere confec\ionate din lut. În anul 1403, regele
coreean Tai-Jing folosea, pentru ,,tip`rirea” scrierilor sale,
litere din aram`.
- Paternitatea tiparului, atribuit` lui Gutemberg este tot
mai des contestat`, fiind atribuit` olandezului Laurens Coster
din Haarlem.
- Primele c`r\i tip`rite apar abia dup` 1000 de ani de la
inventarea hârtiei.
- ,,Biblia Pauperum” este considerat` a fi prima apari\ie
a unei c`r\i, în adev`ratul sens al cuvântului.
- Egiptenii scriau, pe papirus, con\inutul obi]nuit al textului, cu cerneal` neagr`. Sublinierile erau f`cute cu cerneal`
ro]ie. Obiceiul s-a p`strat pân` în zilele noastre.
- Palimpsestul, în limba greac` însemnând „zgâriat”
sau „scris din nou”, a ap`rut în Evul mediu. Datorit` faptului
c` hârtia era destul de scump`, copi]tii ]tergeau textele originale de pe hârtia de pergament, trecând textul nou. Opera\ia
se repeta de mai multe ori. Prin metode moderne, s-a reu]it
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citirea textului ini\ial, descoperindu-se opere de valoare excep\ional`.
- Inventatorul primei cerneli tipografice este Gutemberg, în anul 1499. Ea a fost utilizat` în tipografii aproape
patru secole.
- În anul 1474, de sub ,,teascurile” europene, ie]eau
cca. 300 de tip`rituri pe zi.
- Epopeea babilonian` ,,Ghilgame]”, textele piramidelor, al`turi de cele indiene – ,,Rig Veda”, ,,Mahabharata” ]i
„Ramayana” sunt considerate cele mai vechi crea\ii literare.
- Poemele lui Homer, „Iliada” ]i „Odiseea” au fost scrise anterior Bibliei, constituindu-se în ,,c`r\i” cu circula\ie relativ larg`.
- Biblia s-a scris între anii 1200 [.Hr. ]i 100 d. Hr. Textul actual dateaz` din sec. I d.Hr.
- Cele mai vechi manuscrise ale Bibliei– „Noul Testament” – cunoscut sub numele de ,,Codex Sinaitus” – se p`streaz` la biblioteca din Sankt Petersburg (Rusia); ,,Codex
Vaticanus” la Roma ]i ,,Codex Alexandrinus” (sec.V) la
British Museum- Londra.
- Foarte multe opere ale antichit`\ii au ajuns pân` la noi
într-o form` mult deosebit` de cea original` datorit` neglijen\ei copi]tilor ]i editorilor.
- La exilarea în Tomisul de la Pontul Euxin, Ovidiu ]i-a
ars manuscrisele ,,Metamorfozelor”. Textul ni s-a p`strat datorit` copiilor sale, p`strate de mai mul\i prieteni ai poetului.
pari\ia tiparului în |`rile Române este atestat`
în anul 1508. Macarie înfin\eaz` prima tipografie cu litere chirilice din Europa. El este primul
tipograf din |ara Româneasc`. La 10 noiembrie 1508, termin`
tip`rirea ,,Liturghierului”, la M`n`stirea Bistri\a, jud. Vâlcea.
Din prima edi\ie, se mai p`streaz` ast`zi 11 exemplare.
- Un splendid exemplar din ,,Tetraevanghelierul” lui
Macarie, ap`rut în limba greac`, în 1512, a fost descoperit de
Tocilescu, la M`n`stirea Brâncoveni. Legat ]i ferecat în pl`ci
de argint, exemplarul purta semn`tura de danie a voievodului
Matei Basarab ]i a doamnei Elina.
- La dezvoltarea tiparului în Europa, ]i-au dus contribu\ia ]i românii Toma Transilv`neanu, Bernard Secuiu, Marthinus Burcenius, Ioan Francisc, ce au înfiin\at tipografii la
Mantua, Napoli, Vene\ia, Brno.
- Românul Mihail }tefan, cel mai ,,talentat ucenic” al
lui Antim Ivireanul, introduce, pentru prima dat`, tiparul în
Iviria (Gruzia), în anul 1709.
- În 1544, apare ,,Catehismul românesc”, în tipografia s`seasc` de la Sibiu, prima carte tip`rit` în limba român`, dup` o
traducere din limba german`. Originalul s-a pierdut, p`strându-se
o copie în manuscris.

A

- continuare [n pagina 10 -

Doru C~P~TARU
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- urmare din pagina 10 - Printre cele mai vechi manuscrise din România se num`r` ,,Codicele de la Ieud”, descoperit în podul ,,Bisericii din
deal”, numit` ]i ,,a Balcului”, ]i dateaz` din anul 1391; Evanghelia lui Nicodim din 1405, copia din 1402 a lui Grigore
|amblac ]i Pomelnicul M`n`stirii Bistri\a-Moldova, început
în 1407. În 1504, Paisie de la Putna scrie un Minei.
- Marile biblioteci ale antichit`\ii de la Ninive, Mari, Pergam, Rhodos, Antiohia, Pella, Efes, Siracuza, Alexandria, Herculanum ad`posteau sute de mii de ,,volume”. Cele din Ninive
]i Mari aveau peste 200.000 t`bli\e de lut fiecare. Biblioteca
din Alexandria, una din cele ]apte minuni ale lumii antice, distrus` în mare parte în anul 48 [.Hr., ad`postea, printre cele ]apte sute de mii de volume, peste 550 de tragedii ]i peste 1500 de
comedii. În timpul regilor Ptolemei, existau la Alexandria dou`
biblioteci: cea mic` avea aprox. 50.000 de volume iar cea mare, peste 655.000. Printre operele de mare valoare, figura Vechiul Testament, în limbile egiptean` ]i greac`. Soarta
Biliotecii din Alexandria a fost tragic`, a ars de trei ori. Dintre
operele de valoare ni s-a p`strat un manuscris tradus din limba
egiptean` ce cuprindea cronologia regilor Egiptului. Printre
conduc`torii bibliotecii, amintim pe Callimachos (poet),
Appolonius din Rhodos (poet) ]i pe marele erudit Eratostenes.
- Biblioteca regelui asirian Assurbanipal num`ra cca.
30.000 de volume alc`tuite din t`bli\e de lut ars.
- Grecul Epafrodit, primul proprietar al unei biblioteci
particulare men\ionat în vremea lui Nero ]i Vespasianus, avea
în biblioteca sa peste 30.000 de volume.
- Fra\ii Sosie, Vetumianus, Ianus, Titus Pomponius, Atticus sunt numele unor autentici librari ]i editori ai antichit`\ii,
pomeni\i de Hora\iu în ,,Arta poetic`” ]i de Cicero.
- În Grecia, la Teba ]i la Roma, erau adev`rate biblioteci
în care ,,c`r\ile” erau scrise pe pl`ci de metal – cupru, plumb,
aur. Asemenea scrieri pe foi metalice s-au descoperit ]i pe teritoriul României, datând din perioada geto-dacilor. Din cele
peste 500 de pl`ci de aur cu inscrip\ii nedescifrate, descoperite
la Sinaia în anul 1875, nu se mai p`streaz` decât 35 de copii în
plumb, f`cute din ordinul regelui Carol I. Taina ,,c`r\ilor” dacice r`mâne înc` nedezlegat`.
- Primele biblioteci pe p`mînt romînesc s-au constituit în
jurul m`n`stirilor. Dintre cele mai importante, men\ion`m pe
cele de la Bistri\a, Hurezi, Vorone\, Govora, Cozia, Neam\,
Putna, Brâncoveni.
- Biblioteci importante pentru vremea lor aveau Despot
Vod` ]i Petru }chiopul, Miron Costin, Dimitrie Cantemir,
Dosoftei, stolnicul Constantin Cantacuzino, Nicolae Mavrocordat, Constantin Brâncoveanu.
- În 1300, Sibiul avea o ,,Bibliotec` a comunei”, ce a
func\ionat pân` în 1543. O alt` bibliotec` important` a
func\ionat pe lâng` Episcopia din Blaj ]i ad`postea lucr`ri de
filozofie, geografie, istorie, arheologie ]i gramatic`.
- Biblioteca Muzeului ,,Brukenthal” din Sibiu de\ine,
printre alte exemplare de carte rar`, ]i un exemplar din

,,Breviarium” a umanistului Nicolaus Olahus, peste 350 de
incunabule.
- În biblioteca ,,Batthyaneum” din Alba Iulia se afl` manuscrisul carolingian al unei Biblii din sec. al IX-lea – ,,Codex
aureus” (prima parte) scris cu cerneal` în care s-a dizolvat pulbere de aur, precum ]i un exemplar al ,,Bibliei sacre”, din sec.
al XII-lea, ale c`rei splendide miniaturi au m`rimea unei unghii.
- Codexul este prima form` de carte ap`rut` în forma
actual`, urma]a t`bli\elor de lemn. Caudex, în limba latin`,
însemnând trunchi de copac, din care a derivat cuvântul de azi,
CARTE.
- Cea mai veche carte cu foi de lemn din lume dateaz` din
sec.al II-lea d.Hr. ]i cuprinde, în copie, edi\ia în manuscris a operei ,,Cretanii”, de Euripide.
- Primul dic\ionar al umanit`\ii este considerat ,,Piatra
de la Rosette”, descoperit în Europa, în sec. al XVIII-lea. Pe
aceast` „piatr`”, se afl` inscrip\ii în trei limbi – greac` veche,
egiptean` demotic` ]i egiptean` hieroglific`.
- Cea mai veche ,,carte” din lume este considerat un manuscris pe papirus, datând din anul 3350, ]i se afl` la Biblioteca na\ional` din Paris.
- Un atlas anatomic tip`rit la Viena, în anii 1823-1830,
are filele de dimensiuni impresionante pentru o carte: 1,90 m
în`l\ime ]i 0,90 m l`\ime. ,,Istoria insulei Itaka” cânt`re]te 48
de kg. În 1897, apare la Padova, în Italia, o carte liliputan` –
10 mm x 6 mm.
- Cea dintâi crea\ie original`, scris` în limba român`, este
,,Cronica domniei lui Mihai Viteazul”(Cronica Buze]tilor)
scris` de logof`tul Teodosie Rudeanu, ]eful cancelariei domne]ti, chiar în timpul domniei voievodului. Prin form` ]i con(va urma)
\inut, ea inaugureaz` epoca literaturii na\ionale.

Bibliografie selectiv`
Aurel Lecca – Lumi disp`rute, Ed. Tineretului, Bucure]ti,
1963;
Horia Matei – Cartea, un c`l`tor milenar, Ed. Tineretului,
Bucure]ti, 1964;
Mandics Gyorgy – Civiliza\ia
Africii vechi, Editura Sport-turism, Bucure]ti, 1983;
Ovidiu Dr[mba – Istoria culturii ]i civiliza\iei, Ed. }tiin\ific`,
Bucure]ti, 1984.
François Chamoux – Civiliza\ia greac`, Ed.Meridiane, Bucure]ti, 1985;
Jacques Soustelle – Olmecii,
Ed. Meridiane, Bucure]ti, 1982;
Andre Parrot – Aventura arheologic`, Ed. Meridiane, Bucu-

re]ti, 1981;
Eduard Victor Gugui –
Amprente pe o planet` albastr`,
Ed. Albatros, Bucure]ti, 1985;
Victor Kernbach – Miturile
esen\iale, Ed. }tiin\ific`, Bucure]ti, 1978;
I. D. Amu]in – Manuscrisele
de la Marea Moart`, Ed. }tiin\ific`, Bucure]ti, 1963;
Costea Marinoiu – Istoria
c`r\ii vâlcene, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1981.
G. C`linescu – Istoria literaturii române, Editura Minerva,
Bucure]ti, 1982.
Istoria literaturii române, vol.I,
Ed. Academiei Române, Bucure]ti, 1964.
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„C@nd vrei ceva, tot Universul conspir` s` po\i ob\ine ce-\i dore]ti”
(Paulo Coelho, „Alchimistul”)

A

] ad`uga, cu
toat` convingerea ]i datorit` experien\ei, c` trebuie doar
s` ai r`bdare. Mi s-a dovedit
din plin c` nimic nu este [nt@mpl`tor. Dac` te la]i prad`
isteriei lucrului repede-nf`ptuit e]ti pe drumul prost. Nimic nu rezist` [n aceast` lume
dac` [i gr`be]ti [mplinirea. Exemplul cel mai simplu ar fi
facerea p@inii: dac` nu a]tep\i
s` creasc` maiaua ]i nu asiguri „climatul” necesar, nu
vei ob\ine dec@t o turt` inestetic`. Nu m-am gr`bit niciodat` s` fac portrete, dec@t dac`
acestea nu s-au cerut singure.
Un pictor nu este un instrument fotografic. {\i accep\i subiectul doar dac` te impresioneaz` prin personalitate, mesaj, picturalitate. De aceea, nu
Jeanina Bogorodea, Felix Sima ]i tabloul realizat
m-a interesat s` fac portrete
„la minut”. Chiar dac` mi-ar fi fost de folos [n men\inerea te str`in, iar multele cuvinte de laud` care [l [nso\esc pe
m@inii. Este foarte important, ca ]i [n cazul muzicienilor, s`-\i oriunde merge mi-au atras aten\ia. Cu emo\ie am primit ideea
disciplinezi m@na. Dac` nu lucrezi zilnic, indiferent c@t ]i de a lucra un portret cu Prea Sfin\itul, chiar dac` nu fusese
cum, degetele lenevesc ]i pierzi precizia, controlul ]i leg`tura comandat de cineva anume. {mpreun` cu poetul Felix Sima,
cu instrumentele ce servesc arta. Sigur, de-a lungul anilor, mi am luat ini\iativa de a-l vizita pe P.S. Gherasim. }i, din
s-a [nt@mplat ]i s` nu pot s` lucrez mai multe zile la r@nd, din momentul c@nd am mers la prima ]edin\` (luni, 15 noiembrie
cauze care nu depindeau de voin\a mea. Pot s` spun c` dege- 2004) ]i la a doua (mar\i, 14 decembrie 2004) a [nceput
tele resim\eau fizic aceast` lips` prin durere. Acum, s` revin minunea. Lucrarea p`rea c` se face singur`. I-am d`ruit-o
la ceea ce, [ntr-adev`r, mi-am propus s` v` [mp`rt`]esc. C@t dup` 24 ianuarie 2005. Au fost trei luni de lucru, timp [n care
de ciudate sunt c`ile pe care le alege Dumnezeu, pentru ca a- nu am gr`bit nici o tu]`, am l`sat culorile s`-]i urmeze
numite lucruri s` fie neap`rat! {n urm` cu 25 de ani, un timp, uscarea lor fireasc` ]i nu am avut parte de chinuial`. Acum,
am locuit [n preajma M@n`stirii Coco] - la Niculi\el (Tulcea). cred c` am f`cut un portret bun (bine!). {mi asum
Atunci l-am [nt@lnit prima dat` [n via\a mea pe Prea Sfin\itul responsabilitatea celor spuse ]i v` rog s` m` contrazice\i,
dac` ave\i argumente.
Gherasim ]i chipul d@nsului mi-a r`mas cunoscut min\ii.
„{nt@lne]ti un om ]i treci pe l@ng` el cu g@ndul aiurea,
rgumentul meu este c` Dumnezeu este al`turi
dar omul acela [\i st` [nainte cu [ntreag` [mp`r`\ie de ruine
de mine. Dac` cineva mi-ar da un ban s`-i
fumeg@nde” (Alexei Tolstoi).
spun unde se afl` Dumnezeu, eu i-a] da doi

A

u trecut anii. C@nd am ajuns [n R@mnicu-V@lcea ]i l-am rev`zut, nu mi-am adus aminte
neap`rat c` [l ]tiam, dar sim\eam c` nu-mi es-

A

bani s`-mi spun` unde nu se afl`.
Jeanina BOGORODEA
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Anton Pann – spirit renascentist

D

ând curs propunerii de a sus\ine o mic` diserta\ie despre cantorul dar mai ales creatorul Anton
Pann, mi-am dat seama c` lui i se potrive]te ca
nim`nui altuia calitatea atribuit` multora dintre tr`itorii întru
crea\ie ai secolului XIX ]i anume acela de spirit renascentist;
privirea atotcuprinz`toare, spiritul enciclopedic, întoarcerea
c`tre valorile perene ale na\iunii, fie ele populare sau \inând
de lumea spiritual`, ]i toate acestea înscrise unui unic scop:
trezirea con]tiin\ei na\ionale.
Nu-mi dau seama în ce propor\ie a func\ionat ra\iunea în
acest proces sau cât a fost lucrarea Domnului – un duh bun
plutea deasupra Europei – cert este c` noi, românii, putem fi
mândri c` ne-am putut rezolva multe din aspira\iile neamului, cel pu\in în acel secol XIX, cu for\e proprii, cu for\a gândirii f`ptuitorilor autohtoni.
Ne place sau nu ne place unora, lui Anton Pann i s-a rezervat acel unic destin, f`ptuirea lui mergând mân` în mân`
cu marile transform`ri prin care va trece con]tiin\a na\ional`,
cu proiectarea într-o nou` lumin` a limbii române, cu marile
schimb`ri în linia de gândire ]i manifestare a institu\iei bisericii ]i toate acestea din interiorul acesteia c`tre în afara ei, uneori prefigurând ]i preg`tind evenimente, alteori sprijinind
chiar din miezul acestora, cu for\a pe care a rezervat-o Dumnezeu cuvântului cântat (referin\` la adunarea popular` avut`
în 21 iulie în Z`voiul Râmnicului).
Multe exemple din crea\ia muzical` antonpannesc` stau
m`rturie actului s`u transformator; dou` totu]i, le dep`]esc
pe toate celelalte – De]teapt`-te, române! ]i Tat`l nostru.
Cred c` toat` lumea a observat faptul c` atunci când evenimentele o cer ]i cu cât vârtejul este mai mare, de undeva, din
str`fundurile spiritului nostru, trecut prin ]i crescut de istoria
neamului, apar, ca ostoire ]i sprijin, îndemn ]i t`rie, de mai
bine de o sut` cinzeci de ani încoace, De]teapt`-te române!
]i Tat`l nostru.

A

nton Pann a fost dintre acei ferici\i oameni ai
spiritului, care î]i vedeau împlinit în imediat
ceea ce sim\eau, gândeau ]i creau în el, amestecându-se, spre binele nostru ]i la timpul oportun, atât homo
faber cât ]i cel spiritual – creator, pl`m`ditor ]i r`spânditor
de cultur` autentic na\ional`, în curata ]i pura limb` ]i sim\ire
româneasc`.
Oare la ce se refer` psaltul când face îndemnurile urm`toare, oare nu seam`n` cele de mai jos cu ni]te adev`rate înv`\`turi – [nv`\`turile lui Anton Pann c`tre poporul s`u –
ca s` parafraz`m o veche ]i important` scriere?
„Cânt`, mâi frate române, pe graiul ]i limba ta.
}i las` cele streine ei de a ]i le cânta.
Cânt` s`-n
n\elegi tu însu\i ]i câ\i la tine ascult,

Cinste]te ca fiecare ]i neamu-\\i mai mult,
Nu fi în \ara-\\i ca unul din nemernici venetici”

Corala „Canticum", fondat` ]i dirijat` de prof. Gelu Stratulat
(Biblioteca Jude\ean` Vâlcea, 2 nov. 2004, la comemorarea
a 150 de ani de la moartea lui Anton Pann).
Unde a dospit ]i cum a ajuns la con]tiin\a na\iunii acea
cantilen` menit` s` se suprapun` peste ideea de suflet
românesc nu mai este un secret, mul\i cercet`tori ]i-au b`tut
capul cu acest lucru, mul\i al\ii î]i arog` prioritate în lansarea
ei ca imn na\ional; eu însumi am p`rerile mele pe care le consider pertinente. Cred cu credin\` c` nu este foarte important
unde s-a cântat întâia]i dat` ]i de c`tre cine De]tept`-te
române!, important este c` românii au, de atunci, un imn ]i
c` apari\ia lui reprezint` un efort colectiv care aduce la un loc
marea ]i cu totul speciala tr`ire patriotic` a ardelenilor cu darul de z`mislitori de valori muzical-poetice perene al românilor din sud, realitate care vorbe]te înc` înainte de unirea Principatelor, de unitate lingvistic` ]i de sim\ire unitar`.
Adev`ratele r`d`cini ale Horei Unirii sunt aici, în spiritul
versurilor lui Andrei Mure]anu ]I, de ce nu, în pasul deja devenit dezinvolt al lui De]tept`-te, române! O istorie aparte,
destul de ascuns`, ]i aceasta amestecat` cu istoria cultural`
a Vâlcii, ar putea avea ]i Tat`l nostru – varianta Anton Pann –
c`reia Dumnezeu, f`uritorul tuturor lucrurilor „v`zute” ]i
„nev`zute”, i-a rezervat un destin asem`n`tor – acela de imn
de credin\` al românilor de pretutindeni. Nu cred c` exist` biseric` ortodox` româneasc` s` nu fi adoptat în ritul liturgic ]i
aceast` uluitor de româneasc` monodie (citat muzical).
Eu, ca muzician, pot afirma cu pertinen\a argumentelor
c` Anton Pann a scris aceast` arie liturgic` drept o punte de
leg`tur` între estul ortodox ]i occidentul fragmentat între o
sumedenie de fascii religioase, o mân` întins`, desigur, pe
calea muzicii, acestei lumi occidentale închis` pentru mare
parte a românit`\ii, lume r`mas`, în continuare, sectar` ]i
indiferent` la problemele altor confra\i.
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A

r trebui s` plec`m c`tre Vestul
mult visat ]i dorit de unii cu
Tat`l nostru de Anton Pann. Acest d`ruit de Dumnezeu a compus marele s`u
imn religios, sigur cu o con]tiin\` întreit`: una
a marelui specialist în limbajul psaltichiei,
care va da românit`\ii prima gramatic` a muzicii psaltice, o carte de o mare modernitate
pedagogic`, folositoare ]i ast`zi înv`\`mântului liturgic, o a doua con]tiin\` a cunosc`torului limbajului muzical occidental, limbajul care l-a n`scut pe Bach, Mozart sau Beethoven,
ca s` nu spun Enescu sau Paul Constantinescu, ]i o a treia con]tiin\`, a cunosc`torului, culeg`torului, iubitorului ]i r`spânditorului de
folclor; ]i toate acestea reunite sub b`t`ile unei singure inimi care se numea Anton Pann.
Din cei 59 de ani de via\` a acestui spirit
renascentist, câ\iva – ]i mai ales ultimii – i-a
petrecut la R@mnicu-Vâlcea, ocupând ]i func\ia de profesor de muzichie la ]coala de cânt`re\i. Trebuie s` v` m`rturisesc c`, pe atunci,
nu aveam în uzan\a liturgic` multe dintre cu
totul specialele cânt`ri ale Învierii ]i Na]terii
Domnului ]i m` refer aici, în mod deosebit, la
troparele legate de aceste dou` mari evenimente. Ce se cânta în bisericile române]ti ale
acelui veac, XIX, nu am deplin` cuno]tin\`,
dar ]tiu c`, de atunci, repertoriul muzical liturgic românesc de\ine ceea ce alte na\iuni ortodoxe nu prea se pot mândri c` au.
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ac` nu pot deta]a cu certitudine,
care sunt lucr`rile compuse de
Anton Pann la R@mnicu-Vâlcea,
pot afirma, în schimb, c` aici, probabil, a sim\it cel mai acut marele gol din repertoriul de uzan\` religioas` ]i pe care s-a str`duit s`-l umple cum a ]tiut el mai bine. Personal, ca muzician ]i iubitor ]i, mai ales, practician al ritului
liturgic ortodox de factur` autentic româneasc`, nu pot decât s` îi r`mân ve]nic îndatorat
pentru tot ce a creat, ]i, cât voi mai fi tr`itor în
lumea sunetelor, nu voi ostoi s` programez ]i
câte unul din inspiratele lui tropare, linii melodice care au dep`]it de mult cadrele na\ionale
prin valoare intrinsec`, catapultând creatorul
printre marii muzicieni ai lumii. Anton Pann –
Schubertul muzicii religioase române]ti. Au
fost contemporani, dar ]i tovar`]i în genialitate.
(A.P. se na]te în 1796 – Sch. se na]te în 1797).

„C@nd [nv`\`torii, preo\ii ]i al\i c`rturari de la \ar` s-or osteni s` scrie
istoria satului lor, vom avea pagini vii, adev`rate, despre tot ce este pretutindeni, c`r\i cinstite, care vor alc`tui laolat` monografia \`rii. Ele vor sluji
tuturor: ]i istoricului ]i omului de litere ]i economistului ]i omului politic” –
este citatul pe care preotul Nicolae Moga [l a]az` [n fruntea c`r\ii sale: „Malaia – Repere monografice”, ap`rut` la Editura Conphys, carte donat` Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea, put@nd fi consultat` la Sala de
lectur`.
Dup` cum afl`m din studiile istoricilor de ast`zi – „Toponimie ]i istorie”, „Monumente arhivistice v@lcene” – de Costea Marinoiu, Corneliu Tama] ]i I. C. Vasile, se confirm` atest`rile vechimii meleagurilor lovi]tene:
„Toponimul Malaia []i are originea [n faptul c` locuitorii cultivau meiul,
numit, ]i [n vechime ]i azi, m`lai. Numele localit`\ii ca, de altfel ]i unele
[n`l\imi din jur, consemnate [n documente, atest` aceast` [ndeletnicire tradi\ional` cu r`d`cini traco-dacice. Numele unor locuri ce apar\in comunei
Malaia apar [n anul 1428, [ntr-un hrisov semnat de c`tre Basarab Voievod,
[n care scrie c` Muntele Repedo]i s`-l st`p@neasc` oamenii din Ciocvadia,
c`ruia mo]nenii lotreni [i zic P`r`ginosul ]i era [n st`p@nirea lor cu muntele Fr`ti]teanul, din hotarul Lotrului.”
„Malaia de azi ]i de m@ine invit` ]i cheam` pe oricine pe aceste locuri,
pentru a cunoa]te nemijlocit natura ]i frumuse\ea moral` a oamenilor” –
consemneaz` domnul primar Ion Moga [n „Prefa\a” acestei monografii.
„O vizit` istoric`” a f`cut Regele Ferdinand [n 1898, dup` o grea boal`
de tifos, de care suferise. Ziua [nt@i: Brezoi – pe Lotru, la Malaia. {n Malaia
a fost instalat` tab`ra, „[n Podul }ipotului”. Aici, localnicii l-au [nt@mpinat
[mbr`ca\i [n costume na\ionale ]i au f`cut o hor` mare [n cinstea sa. Azi,
b`tr@nii satului povestesc despre aceast` vizit` cu am`nunte primite de la
p`rin\ii lor. Ziua a doua - Voineasa-M@n`ileasa-Vidra.
Voinesarii au mers mers c`l`ri la Malaia ]i l-au [nso\it pe Ferdinand pe
tot drumul. {n Voineasa, tot satul l-a [nt@mpinat cu hora care s-a \inut [n
dreptul casei lui Ion Mo\ de azi, unde, [n acel timp, se afla o poian` pe care
se \ineau duminica horele. Era o zi frumoas`, care a r`mas mult` vreme [n
memoria oamenilor. Prin\ul s-a fotografiat cu voinesarii. Excursia a continuat [n Mun\ii Gorjului.
Dup` primul r`zboi mondial, familiile Vintil` ]i Ionel Br`tianu au construit [n muntele Zmeur`t o caban` de v@n`toare. Al`turi, mai sus, se afla o
pist` de aterizare pentru avioane. Pe timpul verii, aveau la p`scut peste
1.500 de oi, p`zite de baciul Nicolae Bobei, din B`rb`te]ti. Br`tienii de\ineau p`m@nturi [n Mih`e]ti, sub munte, unde este actualul spital TBC, care
le-a fost conac. {n Malaia, mai de\ineau o magazie cu alimente, la familia
Gheorghe Popescu, alimente pe care le transportau cu caii, [n munte. Administratorul averii se numea Sichitiu. {n 1948, cabana a fost na\ionalizat` ]i
preluat` apoi de G.A.S. R@mnicu-V@lcea.
Aceast` caban` am g`sit-o ]i noi, c@\iva peregrini montani, ad`postindu-ne
[ntr-[nsa, prin anul 1985. Acoperit` cu ]indril` din lemn de tis`, ce nu putreze]te cur@nd, izolat` pe din`untru cu panouri de lemn tencuite pentru o bun`
izola\ie, am mul\umit [n g@nd celor ce au ridicat-o ]i am plecat. Pe c@nd vom
mai ajunge acolo, dar nu oricum? Ci - ateriz@nd pe pista care este un platou
[nverzit, undeva, deasupra cabanei Br`tienilor, deasupra satului Malaia?

prof. Gelu STRATULAT

Felix SIMA

D
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V=lcea de alt\dat\

Biblioteci or\[ene[ti, comunale [i [colare (selec\ie)
{ncep@nd cu nr. 3/ 2004 al revistei
Casa C`r\ii
de cultur` ]i informa\ie „C
v@lcene”, editat` de Biblioteca JudeAntim Ivireanul” V@lcea, [ncerc
\ean` „A
s` prezint un scurt serial cu informa\ii
despre trei activit`\i spirituale ale sufletului omenesc: despre cei care tip`resc cartea, despre cei care v@nd tip`riturile ]i despre institu\iile care ad`postesc „lleacurile pentru suflet”. A venit, a]adar, vremea s` scriu despre biblioteci, considerate adev`rate tezaure
ale culturii omene]ti. Apelativul bibliotec` este derivat din grecescul bibliotheke = biblion (carte) ]i theke (dulap).
Ast`zi, cu acela]i termen numim ]i institu\ia care se ocup` de colec\ionarea,
p`strarea, ]i organizarea c`r\ilor pe
specialit`\i, pentru a putea fi consultate de cititori.
{n evul mediu se folosea termenul
libria, at@t pentru biblioteci, c@t ]i pentru pr`v`liile [n care se vindeau c`r\ile.
Din secolul al XVII-lea, s-a folosit numai pentru comer\ul cu c`r\i, iar pentru
institu\iile care p`streaz` ]i pun c`r\i la
dispozi\ia cititorilor, s-a folosit termenul de bibliotec`.
Primii editori, ei [n]i]i me]teri tipografi, luptau pentru men\inerea prestigiului c`r\ilor publicate de ei. Pentru a
le feri de gre]eli de tipar, patronul editurii se ocupa de corectur`.
1918-1920, Tipografia „V. S`ndulescu ]i Al. Presbiterianu”; Alexandru
Presbiterianu era licen\iat [n }tiin\e Superioare de Stat, de\inea ]i un birou special de execut`ri ]i notariat, pe strada
Traian, la nr. 203. El obi]nuia s` corecteze ceea ce tip`rea sau angaja pentru aceasta pe cei mai buni speciali]ti.
(conform publica\iei „Gazeta
V@lcei”, organ enciclopedic, Anul IV,
31-33/ 1915).
Munca de corectare o f`ceau diortositorii, cum li se spunea pe atunci [n ti-

se ale M@n`stirilor Bistri\a ]i Cozia.”
„M@n`stirea Bistri\a de\inea un num`r de 150 manuscrise dintre care 80
slavone, 40 rom@ne]ti ]i 30 grece]ti ”
(M@n`stirea Bistri\a Oltean`,
1996, p. 241)

Bibliotecile Parohiale
R=mnicene
Casa Bisericii „Maica Domnului - Buna Vestire”, construit` [n 1897, de
arh. Giusepe Nasinbeug. Aici a func\ionat Biblioteca Parohial` cu 650
volume de carte.
pografiile rom@ne]ti.
Pe o Psaltire de la R@mnic, tip`rit`
[n anul 1779, exist` urm`toarea [nsemnare:
„Rug@ndu-v` dar, de ob]te cetitori,
s` fi\i gre]alelor noastre iert`tori”…
Rug`mintea pentru [ng`duin\` se
termina astfel:
„Tuturor pleca\i ]i profitori de tot
binele, Anatolie/ Eros din Episcopia
R@mnicului, cu monahul Rafail din M@n`stirea Hurez, diortositori”.
{n decursul secolelor XVIII ]i XIX
s-au [nfiin\at mari biblioteci publice,
care devin mai t@rziu Biblioteci Na\ionale.
Printre cele mai vechi biblioteci de
pe teritoriul \`rii noastre a fost cea [nfiin\at` la Sibiu, pe la 1300, cunoscut`
ca Bibliotec` Comunal`.
La fel, pot fi considerate printre cele
mai vechi biblioteci din |ara Rom@neasc`, bibliotecile de pe l@ng` m@n`stiri. De exemplu, [n Oltenia, la M@n`stirea Tismana, exista un important fond
de carte religioas`. {n jude\ul nostru,
Bistri\a ]i Cozia de\ineau ]i ele inestimabile tezaure de manuscrise.
„Alexandru Odobescu, la 28 august
1861, solicit` Ministerului de resort autoriza\ia de a ridica [n cursul lunii septembrie 39 volume din cele mai pre\ioa-

Episcopia - peste 11.000 volume
Cuvioasa Paraschiva - 300 vol.
To\i Sfin\ii - 730
Buna Vestire - 650
Cet`\uia - 250
Sfin\ii Arhangheli - 116
Sf. Gheorghe - 650
Sf. Dumitru - 537
Sf. Ioan Botez`torul - 77
{n total, bisericile parohiale din
R@mnic de\ineau, [n anul 1941, un fond
de carte de 14.310 volume.
(Via\a bisericeasc` [n Oltenia,
Anuarul Mitropoliei Olteniei,
1941)

Biblioteci particulare [i
publice
Este bine de precizat c` [n bibliotecile particulare []i g`seau loc c`r\i laice,
de istorie, geografie, c`l`torii, filozofie,
dic\ionare etc.
{n R@mnic au existat, de-a lungul
timpului multe biblioteci mai pu\in
cunoscute, de]i dispuneau de un mare
num`r de c`r\i, cu con\inut eterogen.
Am reu]it s` g`sesc, [n diferite
surse, numele proprietarilor unor
bogate biblioteci:
Juristul C.G. Dissescu (18541932) ]i doctorul Iord`chescu, care
fac dona\ii Seminarului Sf. Nicolae din
R@mnic, prin anii 1920; primul doneaz`
1.000 de volume, printre care ]i marele
dic\ionar „Grand Larousse”, iar cel de-al
doilea - 721 volume.
(Anuarul Seminarului Sf. Nicolae din R@mnicul V@lcii, pe anii
1925-1926)
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Filip Lahovari ]i so\ia sa, Cella Delavrancea; }tefan Ple]oianu; Vintil` I.
C. Br`tianu; av. Petre A. M`nescu; dr.
Ion Pu\ureanu; Ioana Cantacuzino; Al.
D. Costeanu; Anastasiu T. Teodor etc.
(Soare, Ion; Barda]u, Aneta;
Lumina C`r\ii la R@mnic, Editura
Conphis, 2001, p.124-126)
S` nu trecem cu vederea Biblioteca
fra\ilor Iordache ]i Grigore Oteteli]anu,
de la Bene]ti, consemnat` [n Istoria Bibliotecilor din Oltenia. Numai c`r\ile
fran\uze]ti num`rau peste 600 de volume.
(Istoria {nv`\`m@ntului din
Oltenia, vol. I, p. 132)
Multe din tip`riturile din R@mnic ]i
din Oltenia au constituit fondul de baz`
al bibliotecilor publice. {n anul 1840, [n
ora]ul nostru este [nfiin\at` prima bibliotec` public`, al c`rei prim fond avea
95 de c`r\i.

„La 1 martie 1891, la R@mnicul
V@lcii se [nfiin\eaz` Sec\ia Local` a
Ligii pentru Unitatea Cultural` a
Tuturor Rom@nilor, la ini\iativa lui
Melete Rau\iu, la care ader` profesorii,
institutorii ]i [nv`\`torii”
(Monografia Ecleziastic` a
jude\ului V@lcea, 1908)

{ntre anii 1911-1916, Liga Cultural`
din R@mnic []i desf`]ura activitatea
[ntr-o [nc`pere oferit` de Biserica
Catolic`. Liga avea o bibliotec` cu
peste 1000 de volume, fiind considerat`
prima bibliotec` public` local`.
„{n anul 1928 aprilie 28, se inaugureaz` Sec\ia Local` a Ligii pentru
Unitatea Cultural` a Tuturor
Rom@nilor, [n casa Bisericii Buna
Vestire, av@nd un fond de peste 1000 de
volume. ”
(Dosarul Ligii Culturale, fil. 107)
„{ntre anii 1942-1943, preotul I.
Marina punea bazele Bibliotecii
«C`minul cultural C. Br@ncoveanu»,
cu un fond de carte de 1000 de volume,
conducerea bibliotecii erea f`cut` de
doamna M. Puchiu”
(Darea de seam` a Prim`riei
R@mnicul V@lcii, 1941-1942, p. 8)

(Via\a Bisericeasc` [n Oltenia Anuarul Mitropoliei Olteniei)
{n anul 1959, re\eaua de biblioteci
existente [n Raionul R@mnicul V@lcii avea urm`toarea structur`:
Biblioteci comunale - 6: Tite]ti, C`lim`ne]ti, Brezoi, Vl`de]ti, P`u]e]tiM`gla]i ]i Ocnele Mari.
Biblioteci s`te]ti cu Filiale ]i Case
de citit - 191 (vezi harta unit`\ilor culturale din Raionul V@lcea - 1959) .
{n anul 1906, este [nfiin\at` Banca
Popular` „Z`voiul”, Societate Cooperatist` de Credit ]i Economie, cu sediul [n
R@mnicu-V@lcea, str. }tirbei-Vod` nr.
25. {n cadrul acestei biserici, func\iona
]i o bibliotec` proprie, la care a contribuit cu 141 de volume ]i „Cartea de
aur” a b`ncii - o lucrare artistic` de mare valoare - I. Croitorescu, ini\iatorul ridic`rii f@nt@nii din fa\a Prim`riei R@mnicului, construit` [n memoria lui Constantin Br@ncoveanu.
(Buletinul Camerei de Comer\ ]i
Industrie R@mnicul V@lcii - 19301931; Colec\ia ziarului „Gazeta
V@lcei - 1914”)

Bibliotecile [colare
Pentru o mai bun` organizare a [nv`\`m@ntului, [n luna iulie a anului 1840
Pe strada „Anton Pann”, la nr. 18, [n
anul 1939, func\iona biblioteca domnului Constantin Daniilescu, cu un fond
de 1000 de volume.
{ntre anii 1940-1945, existau [n
jude\ 14 biblioteci or`]ene]ti ]i 124 comunale. Redau selectiv ora]ele ]i comunele, cu anul de [nfiin\are a primelor
biblioteci, precum ]i num`rul de c`r\i
consemnate de recens`m@nt.
Ora]e:
R@mnicul V@lcii, 1840, 95 vol.;
Ocnele Mari, 1925, 780;
Dr`g`]ani, 1938, 200;
Ol`ne]ti, 1927, 100;
C`lim`ne]ti, 555;
Govora, 200;
Brezoi, 250.
Comune:
Sl`tioara-Olari, 1896, 175 vol.;
M`dulari-Horezu, 1840;
Ur]i, 1500;Ro]iile, 1200

este emis` o circular` care stipula c` trebuie [nfiin\ate biblioteci [n ]coli, pentru
lectura elevilor. Din anul 1840, [n mod
oficial, au luat fiin\` biblioteci ]colare
care aveau ]i func\ia de biblioteci publice.
{n jude\ul V@lcea, primele biblioteci
s-au constituit pe l@ng` ]colile din localit`\ile: B`lce]ti, B`beni, C`lim`ne]ti, Govora, Horezu, M`ciuca, P`u]e]ti-Ot`s`u,
P`u]e]ti-M`gla]i, Vaideeni ]i Z`videni.
(Studii v@lcene, vol. III, 1974, p.
171)
- continuare [n pagina 16 Mihail GHERGHINA
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- urmare din pagina 15 {n anul 1842, la R@mnicul V@lcii este numit profesor
Constantin Costeanu. De la [nceput, cere Eforiei sprijin pentru [nfiin\area unei biblioteci ]colare. C`r\ile primite ]i pe
cele pe care le mai adun` le a]az` [ntr-un dulap d`ruit de
magistrul ora]ului. {ntre c`r\ile adunate se g`seau la loc de
cinste c@teva h`r\i ]i atlase. }coala ]i biblioteca vor arde [n
focul cel mare din aprilie 1847.
(Na\ionalul V@lcii, 1937; Istoria {nv`\`m@ntului din
Oltenia, vol. I, 1977)
{nv`\`torii au avut ini\iativa de a [nfiin\a, pe l@ng` ]colile
unde activau, mici biblioteci de lectur`, at@t pentru elevi, c@t ]i
pentru s`teni, [n scopul ridic`rii morale ]i intelectuale a acestora. De la [nceputurile lor, aceste mici biblioteci au constituit
cel mai important mijloc de [nsu]ire a multor cuno]tin\e.
„{n jude\ul V@lcea, num`rul bibliotecilor ]colare conduse
de [nv`\`tori cu [ncepere din 1882 era 10, [n 1889 ajunseser`
la 20, pentru ca [n 1903 s` ajung` la 29 biblioteci [n tot
at@tea localit`\i”.
(Istoria {nv`\`m@ntului din Oltenia, vol. I, 1977)
„Ministerul }colilor a hot`r@t ca pe l@ng` fiecare ]coal`
primar` s` fie [nfiin\at` c@te o bibliotec` ]colar` ]i popular`, p@n` la data de 15 august 1936.
La fel, [n ]colile normale se vor [nfiin\a ]i biblioteci de
clase, iar elevii vor face cel pu\in la fiecare dou` s`pt`m@ni
c@te o compunere de analiz` a c@te unei opere a unui autor”
(Na\ionalul V@lcii, 1936, p. 155)

Prin donarea unor c`r\i bibliotecilor ]colare s-a
contribuit la l`rgirea cuno]tin\elor tinerilor, la dezvoltarea
gustului de lectur`, la cunoa]terea istoriei patriei etc. ”
„La inventarul c`r\ilor f`cut [ntre 1940-1945,
Seminarul de\inea un fond de carte de 16.000 volume”
(Anuarul Seminarului Sf@ntul Nicolae din
R@mnicul V@lcii pe 1925-1926)
Biblioteca Gimnaziului Alexandru Lahovari este [nfiin\at` [n anul 1891.
(Istoria {nv`\`m@ntului din Oltenia, vol. II, 1977, p.
273- 274)
{n anul 1904, Biblioteca Gimnaziului Alexandru Lahovari este reorganizat`. S-a constatat c`
de\ine un fond de
carte de 570 volume.
Tot [n acest an, profesorul Eliodor Constantinescu pune
bazele Societ`\ii de Lectur` „Vasile Alecsandri” a elevilor
gimnaziului.
{n anul 1945, Biblioteca Liceului Alexandru Lahovari

Scurte informa]ii despre bibliotecile
[colare din R=mnicul V=lcii
Biblioteca Seminarului Sf. Nicolae este [nfiin\at` [n anul 1837.
„La inventarul f`cut [ntre anii 1925-1926, biblioteca

de\inea un fond de carte de 5.700 volume, 4.500 legate ]i
1.200 nelegate. De asemenea, mai erau 30 reviste str`ine ]i
rom@ne]ti, 37 tablouri color cu subiecte istorice, 11 tablouri
color cu subiecte de geografie ]i 28 de h`r\i geografice,
teologice ]i istorice.
O parte din ele erau din dona\iile f`cute de G. Dissescu,
1000 volume, precum ]i marele dic\ionar Grand Larousse,
iar doctorul Iord`chescu a dat 721 volume de mare valoare!

de\inea un fond de carte de peste 10.000 volume, [n majoritate legate.
(Via\a Bisericeasc` [n Oltenia, Anuarul Mitropoliei
Olteniei - 1941; Anuarul Gimnaziului Alexandru Lahovari,
R@mnicul V@lcii, 1908-1909; Enciclopedia Rom@niei, vol. II,
p. 658; Lumina c`r\ii la R@mnic - 2001; Revista „Casa C`r\ii
v@lcene” nr. 4/ 2004)
{ntre anii 1929-1930, Liceul Teoretic de Fete din
R@mnicu-V@lcea avea un fond de carte de 735 de volume,
pentru ca, [n anii 1943-1944, s` dep`]easc` 2.471 volume.
Merit` remarcat c` aceste biblioteci aveau un fond de
carte repartizat la bibliotecile organizate pe clase ([n ultimul
facsimil - „Biblioteca clasei VIII B”).
Concluzia la care ne conduce sinteza de mai sus este c`
bibliotecile ]colare au fost ]i r`m@n mijloace de seam` [n
l`rgirea orizontului cultural ]i ]tiin\ific al elevilor.
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Florentin Smarandache ipostaz` de excep\ie a spiritului uman
rofesorul Florentin Smarandache s-a n`scut la 10
decembrie 1954, [n comuna B`lce]ti (ast`zi ora])
din jude\ul V@lcea ]i este [n prezent conferen\iar
universitar doctor la Facultatea de Matematic` de la
Universitatea „New Mexico” din Gallup, New Mexico, SUA.
A publicat numeroase lucr`ri de matematic` (teoria
numerelor, geometrie, logic`), filozofie,, fizic` ]i literatur`
(poeme, proz` scurt`, teatru, eseuri, traduceri) [n rom@n`,
francez` ]i eneglez`. S-a f`cut cunoscut [n domeniul teoriei
analitice a numerelor cu no\iuni care-i poart` numele, precum
Func\ii Smarandache, Secven\e Smarandache, Constante
Smarandache, Paradoxuri Smarandache, incluse ]i [n „C.R.C.
Concise Enciclopedia of Mathematics” (1998), tip`rit` [n
SUA, datorit` c`rora s-a bucurat de popularitate interna\ional`, deoarece matematicieni rom@ni, c@t ]i str`ini (din SUA,
Canada, Japonia, Brazilia, Fran\a, China, Bangladesh, Italia,
Bulgaria, Spania, Suedia, Australia, Rusia, Cehia, Olanda,
Chile, India, Ungaria) au scris zeci de c`r\i ]i sute de articole,
note ]i probleme propuse despre aceste no\iuni; lucr`rile au
fost publicate de c`tre Universitatea din Craiova, [mpreun`
cu American Research Press, sub forma unei reviste anuale:
„Smarandache Function Journal”, ISSN 1053-4792 ]i „Smarandache Notions Journal”, ISSN 1084-2810.
{n 1997, la Universitatea din Craiova s-a organizat prima
Conferin\` Interna\ional` asupra No\iunilor de tip Smarandache [n Teoria numerelor, cu participarea unor cercet`tori din
\ar`, dar ]i din Suedia, Fran\a, Rusia ]i Spania.
Florentin Smarandache a generalizat logicile fuzzi, intuitiv`, paraconsistent`, multivalent`, dialetheist` la „logic`
neutrosofic`” („numit` ]i logica Smarandache”, [n Dictionary of Computing, de Denis Howe, Anglia) ]i [n mod similar
a generalizat mul\imea fuzzy la „mul\imea neutrosofic`”. De
asemenea, a propus generalizarea probabilit`\ii clasice, precum ]i a probabilit`\ii imprecise, la „probabilitate neutrosofic`”, definind-o ca un vector tridimensional ale c`rui componente sunt mul\imi reale.
{n filosofie, a introdus „neutrosofica”, o generalizare a
dialecticii lui Hegel, care st` la baza cercet`rilor sale [n matematic` ]i economie, precum „logica neutrosofic`”, „mul\imea neutrosofic`”, „probabilitatea neutrosofic`”, „statistica
neutrosofic`”.
{n fizic`, a emis ipoteza c` nu exist` nici o barier` a
vitezei [n univers ]i, mai mult, viteza poate fi infinit` (ipoteza
Smarandache, [n „Dictionary of Physics”, de Eric Weistein).
{n literatur` ]i art`, a fondat, [n 1980, curentul de avangard`
numit paradoxism, ca un protest [mpotriva totalitarismului,
curent care are mul\i adep\i [n lume. Paradoxismul const` [n
folosirea excesiv` [n crea\ii a contradic\iilor, antitezelor,
antinomiilor, oximoronilor, paradoxurilor. A introdus „distihul
paradoxist”, „distihul tautologic”, „distihul dual”. De-a

P

Florentin Smarandache
lungul vremii, Florentin Smarandache a scris cinci manifeste
paradoxiste. Experimente literare a realizat ]i [n drama „Patria de animale”, unde nu exist` nici un dialog, iar [n „O lume
[ntoars` pe dos”, scenele sunt permutate, d@nd na]tere la un
miliard de miliarde de piese distincte! Piesele lui s-au jucat [n
Rom@nia (Teatrul „I.D. S@rbu” din Petro]ani, Teatrul din Petro]ani, Teatrul „Thespis” din Timi]oara), Germania (la Karlsruhe) ]i Maroc (la Casablanca, unde „Patria de animale” a
ob\inut Premiul Special al Juriului Interna\ional).
Florentin Smarandache a debutat cu poezie, [n anul 1970,
[n revista Liceului Pedagogic Craiova. Debutul editorial - [n
1981, cu placheta de versuri „Formule pentru spirit”, la
Editura „Litera”, Bucure]ti, semnat` cu pseudonimul Ovidiu
Florentin.
Volumul „Legi de compozi\ie” a ap`rut [n 1982, la Editura
„El Kitab”, Fes, Maroc; edi\ia a doua, cu titlul „Exist
[mpotriva mea”, la Editura „Macarie”, T@rgovi]te, 1994;
edi\ia a III-a, bilingv`, cu titlul „Exist [mpotriva mea/ Am
Angainst Myself”, la Editura „Aius” Craiova, 1997.
Florentin Smarandache este un prolific autor, coautor ]i
editor, care a scris literatur` (poeme, nuvele, povestiri, romane, piese de teatru, eseuri, traduceri, interviuri), rebus (careuri, enigmistic`) ]i art` (experimente [n desene, picturi, colaje, fotografii, art` pe computer), [n rom@n`, francez` ]i englez`.
Nume de rezonan\` al culturii v@lcene, rom@ne]ti ]i universale, Florentin Smarandache reprezint` una din ipostazele
de excep\ie ale spiritului uman.
Cititorii Bibliotecii Or`]ene]ti B`lce]ti [i mul\umesc
public profesorului Florentin Smarandache pentru toate
c`r\ile donate, de care au putut beneficia din plin ]i care se
g`sesc la loc de cinste [n colec\iile bibliotecii noastre.
Valerica IONILETE,
bibliotecar la Biblioteca Public` Or`]eneasc`
B`lce]ti
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Doi v@lceni colaboratori la Enciclopedia Diaconovich

P

e m`sur` ce ]i-a amplificat ]i diversificat activit`\ile pe t`r@m cultural era tot mai v`dit c` ASTRA
aspira s` dep`]easc` regionalismul transilvan ]i s` joace un
rol important [n via\a cultural` a [ntregii societ`\i rom@ne]ti.
Poate cea mai elocvent` ini\iativ` [n aceast` direc\ie a fost
cea legat` de [ntocmirea Enciclopediei Rom@ne, prima lucrare de acest gen din bibliografia rom@neasc`. Ini\iativa temerar` ar fi fost, f`r` [ndoial`, sortit` e]ecului, dac` cei [ns`rcina\i cu lucr`rile de redactare, c`rturarii din cetatea-lumin` a
Sibiului, n-ar fi reu]it s` adune [n jurul lor un num`r [nsemnat
de colaboratori, cele mai competente personalit`\i rom@ne]ti
[n diferite domenii, [n num`r de peste dou` sute, care, prin
eforturi reunite, au reu]it, [n c@\iva ani (1895, 1898, 1900,
1904) s` redacteze ]i s` scoat` de sub tipar cele trei volume
ale Enciclopediei Rom@ne, cunoscut`, datorit` numelui celui
care a coordonat-o, ]i ca Enciclopedia Diaconovich.
M` voi opri asupra a doi v@lceni care au contribuit la
realizarea Enciclopediei Rom@ne. Ace]tia au fost personalit`\i de seam` [n domeniile lor de activitate, ceea ce a determinat pe realizatorii Enciclopediei s` le solicite colaborarea.
Unul dintre ei a fost George Ioan Lahovari, care s-a n`scut la
1 iunie 1838, [n R@mnicu-V@lcea, [n cea mai renumit` familie
a ora]ului. }coala primar` a urmat-o la Bucure]ti, liceul la
Berlin, Universitatea la Haidelberg, }coala Politehnic` la
Karlsruhe. Revenit [n \ar`, [n 1862, se [ncadreaz` inginer [n
corpul tehnic, iar [n 1971, ajunge [n fruntea Direc\iei Generale a Po]telor ]i Telegrafelor, dezvolt@nd pe baze noi acest
[nsemnat serviciu public. El introduce [n Rom@nia, de pild`,
cartea po]tal` ]i mandatul po]tal, iar [n 1874 ia parte la
primul Congres po]tal Interna\ional, semn@nd primele
conven\ii interna\ionale ale \`rii [n acest domeniu. {n 1876,
este consilier la {nalta Curte de Conturi, iar din 1893, este
prim pre]edinte al acesteia, calitate [n care a colaborat la
elaborarea Legii contabilit`\ii generale a statului, precum ]i
a altor legi ]i regulamente financiare. George I. Lahovari a
fost un om de ]tiin\`, ini\iator ]i conduc`tor al unor societ`\i
culturale. Timp de 34 de ani (1875-1909), a a condus, ca
secretar general, lucr`rile Societ`\ii Geografice Rom@ne,
redact@nd cele 30 de volume ale publica\iei „Buletinul
Societ`\ii Geografice Rom@ne”, iar prin str`daniile lui, s-au
[ntocmit ]i publicat cele 32 de dic\ionare ale jude\elor. De
asemenea, a fost unul dintre cei trei coautori ai monumentalei
lucr`ri [n cinci volume: „Marele dic\ionar geografic al
Rom@niei” (1898-1902), al`turi de general C.I. Br`tianu ]i
Gr. Tocilescu. A mai elaborat ]i lucr`ri personale de
specialitate, printre care amintim: „Dic\ionarul geografic al
jude\ului Arge] [n anul 1888”. Timp de 25 de ani, a fost
vicepre]edinte ]i pre]edinte al „Societ`\ii pentru {nv`\`tura
Poporului Rom@n”, iar timp de ]apte ani a fost pre]edinte al
„Societ`\ii Istorice Rom@ne”, contribuind la apari\ia
prestigioasei publica\ii „Revista pentru istorie, arheologie ]i
filologie”, [n paginile c`reia [nt@lnim semn`turile celor mai
mari istorici ai neamului. Ca savant, a reprezentant \ara la
numeroase reuniuni ]tiin\ifice interna\ionale (congresele de
geografie de la Viena, Londra ]i Berlin), iar [n 1900, a fost
r`spl`tit cu medalia de aur a Expozi\iei Interna\ionale de la

Paris. Referitor la activitatea ]tiin\ific`, trebuie s` spunem c`
a participat la reuniunile Societ`\ii Literare Junimea,
trimi\@nd traduceri la revista Convorbiri literare, pe care le-a
semnat Gil, pseudonim pe care-l va p`stra [n continuare. A
publicat documente referitoare la istoria Rom@niei ]i mai
multe nuvele ]i schi\e („Popa Ro]u”, „Radu Negru” ]i
„S`pt`m@na patimilor”).
O contribu\ie important` a avut-o la Enciclopedia Diaconovich, colabor@nd la realizarea primului volum, cu redactarea vocilor din domeniul geografiei jude\ului Arge], pe
baza dic\ionarului geografic deja men\ionat, iar [n celelalte
dou` volume sunt preluate, de cele mai multe ori prescurtat,
denumirile geoografice mai importante din vechiul regat, pe
baza Marelui Dic\ionar Geografic al Rom@niei, al c`rui
redactor a fost G.I. Lahovari. Dup` o lung` suferin\`, s-a
stins din via\` la v@rsta de 71 de ani, [n ziua de 13 iunie 1909,
l`s@nd [n urm` o oper` de cert` valoare ]tiin\ific`, dar mai
ales o pild` de rigoare ]tiin\ific` ]i devotament pentru binele
public: „s` fim sclavii datoriei, chiar atunci c@nd aceast`
datorie este poate arid` ]i ingrat`”; a fost ideea ce a c`l`uzit
aceast` via\` exemplar`. {ns`]i munca de redactor al unei
encicolpedii este arid` ]i ingrat`.
l doilea colaborator al Enciclopediei a fost Valerian Ur]ianu - profesor universitar de Drept. S-a
n`scut [n 1845, la R@mnicu-V@lcea, [ntr-o familie de veche
tradi\ie boiereasc`. Studiile ]i le-a f`cut la Bucure]ti ]i la
Roma, unde a ob\inut doctoratul, [n 1876. Apoi, ]i-a continuat studiile la Paris, iar din 1878 a studiat la Berlin. {n 1880,
este profesor de Drept natural ]i Dreptul gin\ilor, la Universitatea din Ia]i, iar din 1883, se transfer` la Facultatea de
Drept din Bucure]ti. A f`cut ]i politic` militant`, ca membru
al Partidului Na\ional Liberal, fiind ales deputat ]i apoi senator pentru jude\ul V@lcea, unde []i petrecea vacan\ele, la mo]ia conacului s`u din Gu]oeni. Paralel cu activitatea din [nv`\`m@ntul superior ]i cea politic`, a colaborat ca publicist la
mai multe reviste ]i ziare de prestigiu ]i a publicat lucr`ri
]tiin\ifice de specialitate, ca: „Despre importan\a Dreptului
interna\ional” (1881); „L’Autriche-Hongrie et la Roumanie
dans la question du Danube” (1882), „Despre principiul de
na\ionalitate” (1884), volumul de versuri intitulat „Amintiri”
(1895), „Despre agen\ii consulari ]i diplomatici” (1904) ]i
„Drept interna\ional public” (1904).
Solicitat s` colaboreze la Enciclopedie, i-a fost repartizat` redactarea vocilor [n domeniul ]tiin\elor politice la cele
trei volume, definind no\iuni ca: popor, stat, universal ]i semnate Val. Ur]ianu. {n paralel cu lucrul la Enciclopedie, ]i-a
continuat activitatea ]tiin\ific` la urm`toarele lucr`ri: „Despre azil ]i extradi\iune” (1907), „Casa rural`” (1908) ]i lucrarea „No\iuni de drept interna\ional public” (1913). A murit la
15 martie 1915 ]i fost [nmorm@ntat la Cimitirul Bellu. La
funeralii au participat I.G. Duca ]i Titu Maiorescu, iar
cuv@ntarea funebr` a fost \inut` de I.G. Duca.
Colaborarea celor doi v@lceni la realizarea primei enciclopedii rom@ne este una dintre cele mai semnificative leg`turi
dintre v@lceni ]i sibieni, [n folosul [ntregii culturi rom@ne.
Aneta BARDA}U

A
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Curtea ]i cartea
Prima curte a f`cut-o Adam, [ndemnat de ]arpe, de
ru]ine c` era dezbr`cat ]i de team` s` nu r@vneasc` cineva la trupul Evei. A vrut s` se ascund` ]i de Dumnezeu, dar, c@nd a v`zut c@t de mare este cerul, a renun\at,
n-avea de unde s` ia at@tea uluci ca s` acopere curtea.
Curtea este loc de trecere, interval [ntre [n`untru ]i afar`, orice trec`tor gr`bit put@nd spune c` [n curte nu se
pot petrece dec@t [nt@mpl`ri lipsite de importan\`. Lene]ii fac o curte mare, ca s` piard` mai mult timp c@nd
trec prin ea, cei ce se gr`besc nu fac nici o curte, ies
direct din cas` [n drum. Via\a [ntr-o curte nu este o simpl` plimbare, sunt sc`ri de urcat sau de cobor@t, piedici
de tot felul, gropi, obiecte uitate sau puse anume, u]i,
por\i [nchise cu z`voare, lac`te cu chei potrivite ]i, nu
[n ultimul r@nd, gardul f`cut anume s` separe casa omului de restul lumii.
{n curte nu e]ti niciodat` singur, se adun` cu timpul
tot felul de fiin\e ]i lucruri, unele v`zute, altele nu, tot
ce trece prin curte las` [n urma lui un duh. Duhurile,
bune ]i rele, [nchise la terminarea gardului, [mpreun`
cu cele venite mai t@rziu, []i caut` loc potrivit, se [nghesuie, se ceart` ]i se [mpac`, se p@ndesc pe la col\uri sau
alte locuri de ascunzi], gata oric@nd s` bage sau s` scoat` omul [n sau din belea. Ochiul atent al imagina\iei vede [n curte amestecul de carne ]i suflete chinuite.
Curtea este loc potrivit pentru confruntare ]i ac\iune.
Un vis frumos nu poate fi tr`it [n cas`, n-ar avea loc,
omul iese [n curtea lui, unde p`catul nu mai este p`cat,
pentru c` nu-l vede nimeni ]i unde, la nevoie, poate s`

cear` ajutor. Cu Cel de Sus s-a [mp`cat demult, a aflat
c` toate p`catele sunt iertate, dac` le m`rturise]ti, o treab` u]oar`, scapi f`r` pedeaps`, a pl`tit altul [n locul t`u.
Toate cur\ile au proprietari, o curte nelocuit` e ca o
carte f`r` cititor, diferen\a este mic`, a [n loc de u; c@nd
st`p@nul nu e acas`, duhurile cur\ii ]i personajele c`r\ii
dorm, de ce s-ar obosi f`r` rost. }i curtea ]i cartea sunt
f`cute de cel ce le ]tie rostul, f`r` st`p@n, nici rostul
n-are rost.
Prima carte a fost scris` de un urma] al lui Adam, tot
la [ndemnul ]arpelui, de team` c` numele o s`-i fie uitat
]i de necaz c` Dumnezeu nu mai trecuse pe la el. Cartea
este un popas la drum lung, o privire [napoi, o povar`
abandonat`, o comoar` [ngropat`, nev`z`torii, gr`bi\i,
trec mai departe, cel ce vede, invidios, o las` pentru mai
t@rziu, pentru niciodat`, de ce s` te ui\i [n cartea altuia.
}i uite a]a, trecem pe l@ng` multe cur\i ]i c`r\i, f`r`
s` ]tim ce este dincolo de garduri, scormonim bordeiul
s`pat [n p`m@nt, c`ut`m lumin` cu lum@narea, g`sim
mormane de absurd, ne legitim`m cu absurdit`\i ]i cu
s`r`cie, f`r` s` ]tim c` duhurile din cur\i ]i din c`r\i a]teapt` s` fie domesticite ]i eliberate. Suntem convin]i,
[n suficien\a noastr` individual`, c` peste garduri nu este nimic. Dumnezeu l-a f`cut pe om, adic` pe noi, adic`
pe mine. Ajunge!
Moral` r`sturnat`: Nu te uita [n curtea altuia, uit`-te
[n cartea lui!
Nicolae RADU,
Bourg en Bresse, Fran\a, martie 2005

Istoria zbuciumat` a Bibliotecii din Gr`di]tea v@lcean`
{n anul 1902, pe lâng` ]coala din
Gr`di]tea, se infiin\eaz` prima Bibliotec` - Biblioteca Popular` Gr`di]tea,
ce se adresa atât elevilor cât ]i
p`rin\ilor acestora, dotat` cu c`r\i
prin „h`rnicia bravilor înv`\`tori“.
{n 1903, Biblioteca Popular`
Gr`di]tea de\inea 158 volume (106 titluri).
{n primul r`zboi mondial, ocupantul austro-ungar distruge complet atât
]coala cât ]i biblioteca. Cu aceast`
ocazie sunt arse peste 1.000 volume,
c`r\i de literatur`, cea mai mare
parte legate în pânz` ]i în piele.
{n anul 1954, se infiin\eaz` „Biblioteca S`teasc` Gr`di]tea”- actuala
Bibliotec` Public` Local` Gr`di]tea.
{n anul 1967, Biblioteca Public`
Comunal` Gr`di]tea de\inea 4.735
volume.
{n anul 1979 Biblioteca Gr`di]tea de\inea un num`r de 5 852 de

volume.
{n 2002, Biblioteca Public` Local` Gr`di]tea de\inea 7300 vol.
Biblioteca Public` Local` Gr`di]tea este o bibliotec` public`, de tip
enciclopedic, cu acces liber la raft. La
ora actual`, de\ine 8.770 de volume,
structurate pe urm`toarele domenii: literatur` român`, bibliografie ]colar`,
literatur` universal`, agricultur`, istorie,filozofie, geografie etc.
Printre alte utilit`\i , biblioteca de\ine ]i o modern` sal` de lectur` cu 16
locuri.
{n decursul anilor, au lucrat ca
bibliotecari la Biblioteca Public`
Local` Gr`di]tea:
B`l`noiu Constantin (1954), Angelescu Florica, Coloji Constan\a,
Chiri\` Aneta (ianuarie-aprilie 1957),
Popa Floarea (mai 1957 - decembrie
1958), Busioceanu Natalia (ianuarie
- martie 1959), Istratie C. Ion

(1960-1961), Popescu Gheorghe,
Popa Ioana, Busioiceanu Nicolae,
Gângu Alexandru, Busioceanu (Ni\`) Nicoli\a - (1968-1974), Licu Ilie
(1974 - 1982), S`ndoiu Constan\a
(1982-1990), Petre Margareta (19901998, Fîrtat Ilie (1998 - ]i [n prezent).
Un rol important în ridicarea
cultural` a satelor gr`di]tene l-au
jucat ]i bibliotecile parohiale. Astfel,
în 1935, se g`se]te men\ionat`, la
Biserica din satul B`ie]ti, o bibliotec` parohial`. {n 1936, la Biserica Gr`di]tea, exista o bibliotec`
parohial` cu 60 de volume ]i 25 de
cititori, iar în 1938, este men\ionat`
o bibliotec` parohial` cu 500 de volume, la Biserica din satul Obislavu.
Ilie F{RTAT,
bibliotecar la Biblioteca
Public` Local` Gr`di]tea
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Teatru
Tragi-m
m elo-cc omi-dd ram` [n 3 ACTE
Via\a
(vesel`):
- Tr`i\i
cu [ncredeGeorge ROGOJINARU re, piesa se
va scrie!
Bucurie, s`rut`ri, lacrimi,
aplauze seculare.

Teatru”
Cum am scris „T
Am tratat o tem` foarte vast`, pe m`sura
ignoran\ei mele.
Personaje:
Prologul
Destinul
Via\a
Noaptea
Un zvon
Alt zvon
Cortina
Critica
Reprezenta\ia
Gloria
Fiasco
Absurdul
Epilogul
Un public numeros

Actul I
Scena 1
(cortina nu se ridic`, se aud numai vocile de dup` ea)
Prologul (cu triste\e):
- Dragi spectatori, piesa nu s-a
scris.
Surpriz` [n sal`, aplauze prelungite, r@sete.
Scena 2
(neschimbarea decorului dintre scene nu se remarc` din cauza
intervalului mare de timp dintre
ele)
Destinul (jubil@nd):
- Bucura\i-v`, s-a n`scut autorul!
Urale, c@ntece… s`rb`toare.
Scena 3
(acela]i decor)

Scena 4
(De dup` cortin`)
Noaptea (grav):
- Lini]te ...se scrie piesa.
Vis`ri, iluzii, speran\e.
(sf@r]itul actului I)
Actul II
Scena 1
(De dup` cortin`...)
Un zvon ([n ]oapt`):
- Cic` nu s-ar mai fi...
Publicul (brusc):
- Cuuum? (suspans, angoas`)
Scena 2
Alt zvon (repede):
- Pst! E aproape gata!
Publicul (u]urare):
- Aaaaa! (r@sete, lacrimi,
sughi\uri)
Scena 3
Cortina (unduind):
- Pe cur@nd!...
Pace, prosperitate, somn.
(sf@r]itul actului II)
Actul III
Scena 1
(de dup` cortin`)
Critica (sollo voce):
- Piesa este scris`... piesa este... piesa...

(a]teptare,
crispare)

nedumerire,

Scena 2
(cortina se ridic`, se v`d
oglinzi)
Reprezenta\ia:
(Din spate se mi]c` oglinzile strig@nd):
- Lume, lume!!! Lume, lume!!..
(Revolu\ii, artificii, tr`d`ri...)
Scena 3
(acela]i decor)
Gloria (clameaz`):
- Uraaa! ...tr`iasc`! ...uraa!
...moarte autorului! uraaaa!
(Publicul sparge oglinzile,
cortina se las` lent p@n`-n final)
Scena 4
(cortina continu` s` coboare, sclipesc cioburi)
Fiasco (sceptic):
- Aplauda\i, s` se termine
farsa!
{n sal` - strig`te, huiduieli,
lapidarea cortinei.
Scena 5
(de dup` cortin`)
Absurdul (placid):
- Acta est fabula! (t`cere,
g@f@ieli, le]inuri).
Epilogul (amabil):
- Dup` spectacol, aplauzele
[]i pierd valabilitatea.
Rumoare [n sal`.
Cade pe g@nduri
Cortina.
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Posada 1330 - o pagin` de istorie, dup` 675 de ani
Sunt momente [n via\a unui popor, adev`rate repere
existen\iale. Multe sunt caznele ]i [ncerc`rile - ca ni]te
probe puse de soart` unor oameni de-a [mpreun` - pe
care memoria nu-]i pemite s` le re\in` din noianul, evident, f`r` sf@r]it. Pe unele ]i le asum`, anonim`
experien\`, [n vie\uirea direct` ]i cu at@t mai durabil`.
Pe altele, [ns`, nu le poate uita, pentru c` le-a pomenit
[nvinsul, parc` repro]@nd [nving`torului „trufia” de a
nu se l`sa supus [n ba]tina lui, [n duhul lui.
Evenimentul Posada - 1330 este pilduitor. Cunoa]tem, mul\umit` istoriografiei noastre t@rzii, semnifica\ia evenimentului. Discre\ia [mp`m@ntenit`, oralitatea puternic`, modalit`\ile de comunicare ]i consemnare, de la b`tr@nele cur\i c@neziale, voievodale, nu au
putut re\ine monumentele la locul lor ]i s` le transforme [n... monumente referen\iale. }tim azi c` mun\ii,
p`durile, dealurile, erau mo]tenite din tat`-n fiu, din
mo]i [n mo]i, c` mo]ii, [n dev`lm`]ia de s@nge, de
neam, [ntr-o regul` nescris` a dreptului p`m@ntului dar [ntr-o istorie scris` p`rtinitor despre mari victorii,
mari imperii, mari blazoane, c@nd nimeni nu s-a aplecat asupra vibra\iei cotidiene, esen\` a tr`irilor colective. Iat`-ne [ntr-o cronic` a vie\ii, ca un r`boj al excep\iilor traiului comun, substan\a miturilor ]i basmelor. O
istorie a eroilor la vedere, pu\ini ]i nu [ntotdeauna
reprezentativi.
A]a se face c`, [ntr-o istorie scris`, [n nenum`rate
Posade din fiecare trec`toare a mun\ilor ostili, [n [ntunecimea nesf@r]itelor p`duri, marile evenimente aveau
ecou numai [n m`sura [n care se mai g`seau supravie\uitori s` duc` vorba. Nu am fi ]tiut, cu siguran\`, unde
au fost marile victorii, dac` acestea ar fi fost depline,
cu nimicirea du]manilor.
Pu\ini au sc`pat din dramatica [ncle]tare din 9-12
nov. 1330. Dac` nu ar fi sc`pat suveranul angevin
Carol Robert de Anjou ]i martorul Cronicii pictate de
mai t@rziu, istoriografia noastr` nu ar fi putut avea dovada unor izvoare scrise: diplome, bule, cronici. {ntre
multele Posade ale teritoriului rom@nesc, greu s-au mai
pronun\at istoricii, cu o probabilitate impus` de rigoarea ]tiin\ific`, privind locul s@ngeroasei confrunt`ri din
1330.
Este ]i aceast` [ndoial` o confirmare c` [nvinsul,
nefamiliarizat cu geografia unor locuri nesupuse, este

Cronica Pictat` de la Viena
aproximativ.
Localnicii tuturor „posadelor” - nume comune - []i
confirm` mereu, peste tot, sacrificiile. Poate tot s@ngele era pus gaj unei vie\i [n libertate.
{n 675 de ani de la Posada lui Basarab, s-au [nt@mplat multe evenimente, multe schimb`ri de macaz, inclusiv [n modalitatea de a privi istoria ca o ]tiin\` necesar` despre trecut, ca o modalitate de a legitima prezentul. Acel prezent, cu fiecare zi ad`ugat`, altul, [n a]tept`rile lui. Acel prezent care-]i produce, actualizat
cartea de vizit`, identitatea. P@n` la stolnicul Constantin Cantacuzino ]i Dimitrie Cantemir, istoriografia rom@neasc` nu dep`]ise pove]tile cronic`re]ti, p`rtinitoare, imprecise. „Minciuni ]i basme” contradictorii ]i
uneori r`uvoitoare, va constata stolnicul [n secolul al
VIII-lea. {i dator`m acestui mare umanist - cu ascenden\` bizantin` - [ntemeierea istoriografiei rom@ne]ti
moderne.
- continuare [n pagina 28 Mihai SPORI}
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Destine culturale

Biblioteca v@lcean` la [nceputul mileniului III
,,Habent sua fata libelli”. Da, la Râmnicu-Vâlcea cartea,
dar ]i slujitorii ei, î]i au soarta lor.
La începutul verii lui 2004, în peisajul arhitectonic al
Râmnicului a ap`rut un nou obiectiv care atrage privirile
locuitorilor obi]nui\i cu monotonia str`zilor Carol I ]i Constantin Brâncoveanu. La câ\iva pa]i de Episcopia Râmnicului,
ale c`rei începuturi dateaz` de cinci veacuri, s-a în`l\at cel
mai mare obiectiv cultural de la începutul mileniului III noul sediu al Bibliotecii Jude\ene ,,Antim Ivireanul”. Un
obiectiv de importan\` major` pentru destinul c`r\ii vâlcene
pe care urbea de la poalele Capelei îl merita ]i a]tepta de mult
timp. O dat` cu definitivarea noului sediu al Biliotecii Jude\ene odiseea construc\iei casei c`r\ii ]i a c`r\ii din ora]ul în
care Antim Ivireanul ]i-a f`cut un crez ]i un destin în istoria
culturii române]ti pare s` fi luat sfâr]it. Ideea ridic`rii unei
cet`\i a lumin`rii sufletelor ]i a ,,hranei dorit` sufleteasc`”
d`inuie de veacuri în inimile vâlcenilor iar visul celor ce-au
fost martori la drumul de lumin` al c`r\ii vâlcene prin secoli
se p`rea c` este doar o n`zuin\` frumoas`. Nu c` Vâlcea nu
ar fi avut un sediu de bibliotec` - în perioada interbelic`,
Râmnicul avea trei asemenea a]ez`minte de cultur` - dar
sediul de pân` mai ieri nu mai f`cea fa\` afluxului de cititori
]i de carte, semn c`, aici, cartea se mai afl` la mare pre\. A
gândi la transpunerea în realitate a acestui ideal, la sfâr]itul
mileniului II ]i începutul celui de al III-lea, în epoca ce - cu
triste\e, remarc`m - parc` nu se mai sfâr]e]te, p`rea, dac` nu
o utopie, un gest de mare curaj. Edilii, spre cinstea lor, au
îndr`znit s` traduc` în fapt` ideea de a realiza nou` cas` c`r\ii
din re]edin\a jude\ului lor înc`rcat` de bogate tradi\ii ale
istoriei c`r\ii române]ti. ,,Da\i cât inima v` las`/ Ca s`
facem c`r\ii cas`” a fost un îndemn mobilizator, c`ruia i-au
r`spuns nu numai oficialit`\ile, prin func\ia de gestionari ai
banului public cu care au fost investi\i, dar ]i oamenii de
suflet ai Vâlcii. Dup` cum remarcam cu alt` ocazie, patima
pentru carte a Vâlcei a ars ca o flac`r` vie de aproape o jum`tate de mileniu. Micile candele de lumin` ale sufletului, bibliotecile m`n`stire]ti de la Cozia, Govora, Bistri\a, Hurezi
d`deau semnalul de emancipare a semin\iei române]ti de la
început de veac XVI ]i n`d`jduiau într-o dorit` ]i necesar`
f`clie uria]` de lumin`. Vorbim prea des de cet`\ile de lumin`
ale Vâlcii pentru c`, într-adev`r, aici se g`sesc astfel de cet`\i cele ale luminii materiale, caracterizat` astfel dup` legile
fizicii ]i cele ale luminii spirituale. Ambele sunt necesit`\i
vitale ale omenirii, dar cea material` n-ar fi putut exista f`r`
cea a lumin`rii min\ilor prin carte. Revenind la ceea ce se
poate numi odiseea realiz`rii noului sediu al bibliotecii jude\ene, nimerindu-se poate mai bine varianta româneasc` ce
sus\ine c` toate lucrurile durabile nu se pot realiza decât prin
jertf`, în cazul de fa\` un ,,Manole” a existat, concretizat în
spiritul vâlcean. Nu ne întreb`m care a fost cifra valorilor pecuniare ]i nici câte zerouri au înso\it-o în jertfirea pe altarul
culturii. Sunt voci, mai ales ale unor condeie tinere, care, de]i
nu ]tiu s` fi trecut vreodat` prin s`lile vechilor biblioteci din
ora]ul a c`rui emblem` ]i patron spiritual este îns`]i cartea
(vezi Antim Ivireanul), arat` acuzator cu degetul spre îndr`z-

neala concet`\enilor lor. E drept, socotind c` se puteau realiza
obiective de stringent` necesitate rezolv`rii unor efemere
nevoi materiale, ne întreb`m: CARTEA, PECETEA SECULAR~ A VÂLCII, rodul spiritual al acestor p`mânturi, nu
merita un asemenea efort? Nu vrem s` fim considera\i de reacredin\`. Banul public trebuie justificat pân` la utimul leu,
dar e mai în\elept s` punem la socoteal` ]i enormul beneficiu
pe care l-a adus ]i-l va aduce cartea, decât s` num`r`m
numai ,,cuiele” de pe acoperi].
Trecând peste aceste adev`rate ,,chinuri ale facerii”, la
începutul verii lui 2004, profesorul Dumitru Laz`r, în loc de
salut la telefon, mi-a r`spuns entuziasmat: „Vino, avem BIBLIOTEC~!” M-am bucurat, la rându-mi, ]i am venit s`
constat c` Vâlcea are, în sfâr]it, un nou ]i modern sediu al
bibliotecii jude\ene unde va fi, de acum înainte, locul întâlnirii c`r\ilor cu lumea ]i al oamenilor cu lumea c`r\ii. S-au
cheltuit mul\i bani, multe eforturi, s-au confruntat opinii,
energii ]i pasiuni, pân` la definitivare, se vor mai cheltui, dar
a meritat. Cartea vâlcean`, r`spândit` prin unghere de ora],
]i-a rec`p`tat statutul de prim rang în preocup`rile vâlcenilor
]i ale diriguitorilor lor. Proiectantul, constructorul,
sus\in`torii, vâlcenii, merit` deopotriv` aprecieri. ,,Carte
frumoas`, cinste cui te-a scris!” dar ]i celor ce se îngrijesc de
soarta ta! Cartea Râmnicului s-a adunat sub acela]i acoper`mânt. Visul multor genera\ii în frunte cu Antim Ivireanul, cel
mai ,,român” dintre neromâni, care s-a îngrijit de soarta c`r\ii
române]ti ]i s-a jertfit pe altarul ei, a devenit realitate.
Acela]i lucru ]i l-au dorit ]i Eugen Cior`scu, Ion ]i Gavril`
Popa, Ioan St. Laz`r, Maria Tureac ]i Marian Creang`, cei ce
s-au ocupat de destinele c`r\ii de la Râmnic, în ultimul veac
al mileniului II. La început de var`, când iarba peluzei din
fa\a minunatului ,,palat al c`r\ii” abia se i\ea din brazda
reav`n`, am venit, am v`zut, m-am bucurat împreun` cu
vâlcenii ]i invita\ii lor. Într-o manifestare nefiresc de
cuminte, f`r` falsul fast al t`ierii panglicilor inaugurale, o comuniune de p`tima]i ai c`r\ii din Pite]ti, Craiova, Slatina, Sibiu, Craiova, Gala\i, Cluj, Baia Mare, Târgu Mure], Timi]oara ]i gazdele, primind binecuvântarea PS Gherasim al Vâlcii,
au venit s` aprecieze ,,geneza ideilor estetice in cultura româneasc`” (nici o aluzie la lucrarea cu acela]i titlu) materializate la Râmnicu-Vâlcea ]i s` fie p`rta]i la bucuria vâlcenilor. Vor fi fost ]i Ca\avenci, Tip`te]ti, Farfuridi sau Brânzovene]ti, ,,bravos lor, neicusorule”, vorba lui Nenea Iancu.
Onoarea vâlcenilor ]i a celor pe care tranzi\ia i-a pus în
fruntea ob]tii a fost ,,reperat`” ]i ,,recuperat`” cu brio. F`r`
ironia caragialesc` spunem: Bravos, domnilor! La Vâlcea,
cartea va avea un viitor asigurat ]i mai mult decât atât!
Popasurile, fie ]i vremelnice, în ora]ul cu mireasm` de
istorie, legend`, file îng`lbenite de cronici, candel` de cear`
]i cetin` trebuie s` cuprind` ]i o trecere prin Biblioteca
Jude\ean` ,,Antim Ivireanul”. Va fi o întâlnire pl`cut` cu istoria trecut`, prezent` ]i viitoare a c`r\ii acestui petic de p`mânt de sub cerurile Oltului.
DORU C~P~TARU,
Râmnicu-Vâlcea, septembrie 2004

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 5, ianuarie-iunie 2005

pag. 23

IN MEMORIAM N. GH. POPESCU-REBUS
„{mi pun adesea [ntrebarea: ce i-a dat lui PopescuRebus for\a ]i vitalitatea s` [nf`ptuiasc` o oper` at@t de
grandioas`? }i [mi vine s` cred c` aceast` putere i-a dat-o,
ca lui Anteu, p`m@ntul bun al patriei noastre ]i satul s`u,
cu semnifica\ie de cremene: PIETRARI. Din acest
Pietrari, el a pus piatra temeinic` a rebusismului.”
Asa scria dr. Vasile Turculescu despre „Sfinxul” din
Pietrari, la aparitia c`r\ii acestuia, „Biografia sistemului
rebusist rom@nesc”. Vom readuce [n memoria cititorilor
c@teva date despre cel care a ]tiut s` [mbine „utilul cu
pl`cutul, distr@nd pe cititori ]i instruindu-i [n acela]i
timp”. N`scut la data de 22 aprilie 1909, [n comuna Pietrari, fiul preotului Gheorghe Popescu a studiat la Liceul
„Al. Lahovari” din R@mnicu-V@lcea, dup` ce urmase
cursurile primare la Pietrari. A absolvit Facultatea de
Filosofie ]i Litere a Universit`\ii din Bucure]ti ]i, ulterior,
Conservatorul din Bucure]ti, clasa de Cor ]i Dirijat.
{n perioada 1930-1939, este redactor la „Diminea\a”
]i publicist la „Realitatea ilustrat`”. {ntre 1948-1971 a
fost profesor la Pietrari-Valcea, [n satul natal, perioad` [n
care a format ]i dirijat corul C`minului cultural, cu care a
participat la numeroase concursuri, acoperindu-se de
glorie ]i [n acest domeniu. Astfel, [n „Albina” din 18 iunie
1970, ap`rea un articol omagial despre Corul din Pietrari,
care participase la „Corala v@lcean`” ]i care [mplinise, la
acea dat`, dou` decenii de activitate ne[ntrerupt` sub
conducerea aceluia]i dirijor, inimosul ]i exigentul profesor N. Gh. Popescu-Rebus. Tot [n perioada 1964-1971 a
fost ini\iatorul ]i formatorul „Grupului de fluiera]i”,
av@nd la baz` dorin\a iubitorilor ]i cunosc`torilor acestui
instrument.
Profesor de meserie, N. Gh. Popescu a fost d`ruit de
natur` pentru aceast` profesie: moralist [nn`scut, f`r` a fi
didacticist, pedagog des`v@r]it, domnia sa a intuit de la
[nceput valen\ele educative ale rebusismului, folosind jocul ca [nv`\`tur` ]i [nv`\`tura ca joc.
Cea mai mare realizare a dasc`lului N. Gh. Popescu
este [nfiin\area revistei „Rebus”, al c`rei prim num`r a
ap`rut la 1 iunie 1931. {n 1933, [mpreuna cu Tudor
Arghezi, edita volumul „Cuvinte potrivite ]i [ncruci]ate”;
[n 1976, ap`rea a doua edi\ie a acestui volum.
Autor al „Almanahului rebusist” ap`rut [n 1930,
scoate ]i o antologie rebusist`, cu ocazia apari\iei celui de-al
200-lea num`r al revistei „Rebus”.

Numeroasele integrame publicate de N. Gh. Popescu-Rebus [n revistele „Integrama inedit” ]i „Integrama
Tandem”, precum ]i rebogramele hibride ale fazei de
trecere de la careuri la integrame sunt tot at@tea dovezi ale
receptivit`\ii la nou a autorului.
{n 1997, ca o [ncununare a activit`\ii crea\iei sale,
editeaz` „Biografia sistemului rebusist”, iar [n 1999, scoate de sub tipar lucrarea „Tudor Arghezi – rebusist”, dup`
ce, [n 1998, publicase „Castelul Fermecat - Drume\ind
prin mun\ii no]tri”. Ultima sa carte, „Istoria rebusismului
rom@nesc”, a ap`rut [n anul 2001, la R@mnicu-V@lcea.
{n anul 2002, se stinge din via\` la R@mnicu-V@lcea,
fiind [nmorm@ntat la Pietrari, locul la care a \inut cel mai
mult. Ca dovad` a acestei d`ruiri, ne-a l`sat c@teva noti\e
pe care le-a f`cut [n vederea alc`tuirii unei monografii a
localit`\ii. {n acest document, care nu este datat, domnia sa
porne]te de la prezentarea a]ez`rii ]i a limitelor localit`\ii,
la o prezentare sintetic` a caracteristicilor fizico-geografice ale a]ez`rii, apoi c@teva variante ale explic`rii numelui comunei, un scurt istoric, date contemporane despre
localitate, ce apar\in perioadei 1960-1963, ]i date despre
]colile din Pietrari. Putem sa presupunem c` aceste noti\e
au fost scrise [n anul 1964.
Am [ncercat s` prezint [n aceste randuri viata unui
OM. Un om care a fost supranumit, de semenii s`i,
SFINX, nume ce semnifica [n antichitate o fiin\` supranatural`, care [ntrunea patru virtu\i fizice ]i intelectuale, caracteristice omului perfect. Capul de femeie reprezenta,
pentru antici, inteligenta ]i cunoa]terea, corpul de taur
simboliza for\a fizic` ]i voin\a. Labele ]i ghearele de leu
exprimau [ndr`zneala, iar aripile erau interpretate ca o posibilitate de desprindere a omului de p`m@nt ]i, deci, de
moarte.
Sfinxul ]i-a [ntins aripile ]i s-a [ndreptat c`tre stele,
l`s@nd [n urm` o vie dovad` a inteligen\ei oamenilor.
Steliana POPESCU,
bibliotecar la Biblioteca Public` Pietrari
Bibliografie:
Petria, Petre – „V@lcea, oameni de ]tiin\`, cultura ]i
art`. Dic\ionar” vol.I, Rm.V@lcea, Editura Conphys,1996.
Popescu-Rebus, N. Gh. - „Biografia sistemului rebusist
rom@nesc”, Rm.Valcea, Editura Almarom, 1997.
Popescu-Rebus, N. Gh. - „Istoria rebusismului
rom@nesc”, Rm.V@lcea, Editura Conphys, 2001.
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No tangele!…

o tangele meo cercum, rostea geometrul antic,
proteguindu-]i universul în fa\a brutalei suprema\ii prin distrugere. Cum for\a, suficient` sie]i,
nu accept` împotrivire, soldatul împl`to]at îl ucise pe sl`b`nogul care-]i desenase pe nisip, într-un cerc, liniile propriei
structuri, realitatea metafizic` ce va deveni, într-o istorie umanizat`, mo]tenirea lumii reg`site în spirit. Îl rostogoli satisf`cut în nefiin\`…, pentru cutezan\a de a-i contrazice grandoarea.
În zilele noastre, un alt geometru, dintr-o urbe de provincie, ambi\ion` s` corecteze alc`tuirea uman`, înstr`inat` prin
abrutizarea în calcule meschine ]i fals. Î]i contur` ]i el desenele în linii viguroase, dar nu pe nisipul nestatornic, ci într-o
carte despre care credea c` va spulbera prejudec`\i ]i mentalit`\i rutiniere ]i va demola e]afodajul de vicii ce n`boir` în
perimetrul uman, aparent mântuit de puritatea ambientului.
Când desenul v`zu lumina tiparului, adversit`\ile se dezl`n\uir` ca la comand`, dar f`r` aerul de nega\ie absolut`, ca în
cazul nefericitului antic, ci într-o formul` subtil`, cu înf`\i]`ri mistificate. Regulile sunt ale str`vechii lupte de gladiatori, care, l`sate mo]tenire de str`mo]ii latini, se ]lefuir` în
timp, cu aparen\a confrunt`rii în aren`. Mijloacele sunt acelea]i: tatonare, depistarea punctelor vulnerabile, înv`luire
(prinderea în mreje), exaltarea spectatorilor ]i … lovitura de
gra\ie. Gladiatorul Ovici, recrutat de st`pâni dup` tr`s`turi de
con]tiin\` ]i de … caracter, este, în onomastica româneasc`,
simbolul spiritului retrograd, oplo]it în min\ile inerte. Aliat ]i
slujitor prin voca\ie al întunericului, el se manifest` ca autentic consilier al puterii constituite. Lanseaz` ]i între\ine zvonuri, consiliaz`, sondeaz` ]i stimuleaz` opinii denigratoare,
st` în preajma puterii cu ofertele îmb`lo]atei subproduc\ii de
bâlci. Chintesen\` de „filozofie” gregar`! Agent al masochistei oviciz`ri lucrative, convivul iese în public cu arogan\a împuternicitului. Pe incomodul desenator îl execut` cu un noian
de repro]uri-invectiv`. La început, las` s` se în\eleag` c`
transmite doar opinia altora, clocit` într-un mediu de purulen\` grobian`:
– Spun c` \i-ai a]ezat numele deasupra unei statui, ca ]i
când ai vrea s` i te substitui…
Alt` dat`, arat` o ilustrat` înf`\i]ând un edificiu local,
prezentat în carte ca îndoielnic, sub raport arhitectural.
– Dar `sta-i un fals, o reproducere dup` un desen, f`r`
vreo leg`tur` cu mastodontul plantat în mijlocul urbei.
– }i, totu]i, gânde]te-te c` nu atât adev`rul conteaz`, cât
opinia noastr` despre el: o monstruozitate care apas` sufletul
poate fi acceptat`, ca valoare arhitectural`, dac` ne-o imagin`m ca atare.
– Mistificare cu consecin\e în mutilarea spiritului!… Abatere de la legea coresponden\ei de esen\`, care face din
arhitectur` un mod de interpretare a sufletului omenesc ]i
mijloc de în`l\are spiritual`.
Pe m`sur` ce se ambaleaz`, Ovici se afirm` ca opozant,
angajat într-un r`zboi psihologic de uzur`. Se înver]uneaz`
s` g`seasc` nod în papur` unei alc`tuiri scriitorice]ti ]i inter-

ven\iile lui, repetate la intervale, v`desc inten\ia de a-l izola
pe autor, speculând o pretins` lezare a demnit`\ii urbei:
– E]ti dur în expresii!… Nu poate fi acceptat` repudierea
diriguitorilor locali ai culturii cu apostrofa „hait` spurcat`”,
chiar dac` ace]tia sunt neini\ia\i în tainele spiritului ]i pu]i pe
ghe]efturi. Ei sunt piese în angrenajul politico-administrativ,
cu func\ii … speciale.
– … pe care comunitatea trebuie s`-i rabde, cu riscul alien`rii, în consens cu deriva general`! }i, în delirul acuzator,
n`imitul continu` vehement:
– Ai lezat demnitatea p`rin\ilor onorabili, care, în viziunea dumitale, s-ar fi detracat!…
– Aprecierea nu e global`, c`ci sunt ]i p`rin\i a c`ror luciditate în lucrarea de perpetuare nu poate fi pus` la îndoial`.
Pe de alt` parte, nu trebuie neglijat` responsabilitatea p`rin\ilor în actul educa\ional. Autorul î]i îndreapt` speran\ele
c`tre genera\iile tinere. Viciul silogistic st`, la dumneata, în izolarea sintagmelor din context, cu inten\ia ascuns` de a-l
priva pe om de speran\`. Asta-i crim`… O \ar` care define]te
ac\iunea programat` de ucidere moral`. Speran\ele de puritate, adev`r ]i justi\ie sunt nu numai ale autorului, ci ale cvasitotalit`\ii comunitare care-]i vede idealul des`vâr]irii umane
încorporat în progenituri. A spulbera speran\a înseamn`
moarte.
e dat`, autorului i se revel` adev`rul psihologic al
atacului delirant: avea în fa\` modelul p`rintelui
frustrat, incapabil s`-]i asume vina ]i s`-]i st`pâneasc` suferin\a. O suferin\` mascat`, c`ci, refuzat de familie ]i via\`, orgoliosul mistificat î]i supralicita importan\a cu
par]ivenia oplo]itului. Când i se revel` diabolica \es`tur` – acela]i „spirit” malefic fusese agentul ac\iunii penale împotriva c`r\ii –, moralistul avu o viziune de co]mar: lui Ovici cel
slab ]i diform îi sc`par` ochii-n g`vane ]i, de sub p`rul rar ]i
\epos, s`ltar` dou` corni\e, fa\a-i costeliv` se prelungi în
\`c`lie, din pantofii scâlcia\i îi \â]nir` dou` copite despicate,
iar, de la spate, o coad` lung` ]i îmbârligat`, pe spinare.
– Cu cartea ta ai ofensat o urbe!
– Nu urbea e obiectul satirei, ci nevrednicii ei dreg`tori,
care o spoliaz` cu instincte de c`pu]i insa\ioase. Nu uita, încornoratule, c`, pe lâng` virulen\` pamfletar`, sunt ]i pagini
de aleas` poezie despre tiparul sufletesc originar, a c`rui pierdere autorul o deplânge.
- continuare [n pagina 32 Constantin DEACONU*

P

* De acela]i autor:
1. „Impresii de lectur`”, Editura Conphys, R@mnicu-V@lcea,
1996
2. „Govora - Arhitectur` [n peisaj”, Editura Planeta,
Bucure]ti, 1999
3. „Studii literare”, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003
4. „Complexul antinomic George |`rnea”, Editura Napoca
Star, Cluj -Napoca, 2004

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 5, ianuarie-iunie 2005

pag. 25

Scripta manent
V. Voiculescu – unul dintre pionierii culturii [n \ara noastr`,
pe „unde hertziene” – a formulat un adev`r ce s-a dovedit incontestabil [n timp, ]i anume c` Radioul este creator, difuzor
]i p`str`tor de cultur`. Afirma\ia, se zice, s-a dovedit pentru
timpul c@nd a fost rostit`/ scris`, mai mult vizionar` dec@t
probatorie, \in@nd cont de mijloacele tehnice de la [nceputul
transmisiilor radiofonice. Fiindc`, totu]i, „verba volant”, ]i
cum specificul difuz`rii culturii prin radio, adic` o
incomparabil` penetra\ie cu oricare alt` form` de cultur`, are,
[n bun` parte, ]i marele dezavantaj al oralit`\ii. Aceasta, mai
ales, la [nceputurile radiofoniei. Cu timpul, au ap`rut
[nregistr`rile pe band` magnetic`, pe discuri ]i, [n cele din
urm`, ast`zi, pe casete, CD-uri etc. Se poate afirma c`
sintagma „verba volant” nu mai are dec@t par\ial acoperire.
{n ultimii ani, prin [nfiin\area unei edituri proprii, Editura
„Casa Radio” a Societ`\ii Rom@ne de Radio, s-au „tras” din
benzi ]i discuri, ba chiar ]i din manuscrise, pagini literare cu
valoare de tezaur semnate de scriitori celebri: N. Iorga, C.
Noica, I. Petrovici, C. R`dulescu-Motru. A editat Istoria Societ`\ii Rom@ne de Radiodifuziune ]i o Bibliografie radiofonic` rom@neasc`. Acestea au devenit c`r\i de referin\` ]i au
fost remarcate ca atare. Tot la aceast` editur` au ap`rut volume semnate de autori care lucreaz` [n prezent [n Societatea
Rom@n` de Radiodifuziune.
«Scripta manent»* este un volum de o cu totul alt` factur` ]i [nsemn`tate. Nu include pagini literare, ci se refer` la cei
care au creat literatur`, fiind, [n acela]i timp, redactori ai postului na\ional de radio (1928-2004) ]i din anii ’50 p@n` [n
1990, [n TVR. Este vorba de un „dic\ionar de autori”. O lucrare elaborat` dup` principii moderne ]i care poate s` surprind` chiar pe cei mai aviza\i cunosc`tori ]i apropia\i ai acestui domeniu.
De]i la str@ngerea datelor, informa\iilor, documentelor
etc. au colaborat mai mul\i lucr`tori din Radio, meritul a]ez`rii [n pagin` ]i redact`rii acestui volum revine poate celui
mai cunoscut ]i apropiat realizator de emisiuni litarar-culturale din ultimii 30 de ani - Titus V[jeu. Prozator, eseist remarcabil, cunosc`tor profund al marilor culturi de pe mapamond, prof. univ. dr. la Academia de Teatru ]i Film (Catedra
de Estetica filmului), Titus V[jeu, se vede f`r` efort, a scris o
carte de pl`cere, cartea [nainta]ilor ]i contemporanilor [n ale
radiofoniei culturale. „Titus V[jeu, autorul dic\ionarului, nu
ofer` o lectur` seac`, plin` de date ]i fapte despre ni]te statui, ci portretele unor oameni pe care se simte c`-i iube]te ]i
[i stimeaz` ca pe ni]te colegi ]i prieteni. Pe mul\i i-a cunoscut
personal sau, c@nd nu i-a cunoscut, s-a delectat ]i [nseninat,
citindu-le operele scrise sau ascult@ndu-le pe cele radiofonice” (Sebastian S@rc` - „Cuv@nt [nainte”, p. 8) R@nduri
definitorii pentru autorul acestui „Ghid bibliografic al
scriitorilor din Radio”. Este vorba despre aproape 300 de
autori, o cifr`, [n sine, uluitoare.
{mi vine foarte greu s` citez, [n mod satisf`c`tor, din
sutele de articole-portret. Voi recurge doar la punct`ri profe-

sionale, orientative pentru prezumtivii cititori/ cercet`tori ai
acestei lucr`ri speciale. Diversitatea pare s` fie principala caracteristic` [n stabilirea unei taxonomii ]i, tocmai de aici, uimirea [n fa\a asocierii oamenilor de cultur` ce au fundamentat proeminen\a acestui edificiu al crea\iei, r`sp@ndirii ]i tezauriz`rii culturii na\ionale. Iat` doar o succint` „regrupare” tarat` de relativism/ subiectivism
1. Filosofi, sociologi, istorici, etnografi, litera\i, esteticieni,
economi]ti: Constantin Br`iloiu, Ion Cantacuzino, Dimitrie
Gusti, Alexandru Marcu, G.C. Nicolescu, D.P. Perpessicius,
Ion Petrovici, Cristian Popi]teanu, Mihai Ralea, Ion Simionescu, Victor Sl`vescu, Tudor Vianu;
2. Prozatori: Al.I. Br`tescu-Voine]ti, Emanoil Bucu\a,
Ioan Grigorescu, Silvia Kerim, Corneliu Leu, Corneliu Moldovan, Octavian Paler, Liviu Rebreanu, Dinu S`raru;
3. Poe\i: Horia B`descu, Franz Johannes Bulhard, Nichifor Crainic, Ioana Dinulescu, Horia Furtun`, Adrian Maniu,
Lucia Negoi\`, Dan Verona, V. Voiculescu;
4. Dramaturgi: George Astalos, Victor Eftimiu, Mircea
Radu Iacoban, Eduard Jurist, Constantin Chiri\escu, Ecaterina Oproiu;
5. Comentatori-critici: Radu Gheciu, Doru Popovici, Valeriu R@peanu, R`zvan Theodorescu;
6. Ziari]ti celebri: Stelian Popescu (directorul ziarului
„Universul”, [ntre cele doua r`zboaie), Pamfil }eicaru
(directorul ziarului „Curentul” - interbelic), Dionisie }incan
(comentator al dezbaterilor parlamentare ]i istoric al
latinit`\ii ]i cre]tin`t`\ii noastre).
Dup` cum s-a observat, am citat [n ordinea alfabetic`, a]a
dup` cum este alc`tuit Dic\ionarul, f`r` a face comentarii ori
aprecieri valorice detaliate. Autorul volumului la care ne referim a scos [n relief cam tot ce l-ar inetresa pe cititor, ghid@ndu-l, la r@ndul s`u, [n acest vast ]i complex univers cultural.
Particularitatea acestei lucr`ri const` ]i [n al`turarea sub
conceptul de scriitor, nu doar a acelora inclu]i ori neinclu]i
[n istorii literare, membri ori nemembri ai Uniunii Scriitorilor, ci ]i a acelora din zone adiacente de cultur` scris`, art`
teatral`, cinematogrtafie, muzic` etc. Radioul fiind, p@n` la
apari\ia televiziunii ]i chiar ]i dup` aceea, cel mai penetrant
mijloc de cultur`, acoperind toate zonele. Iar acest factor,
preponderent [n informarea/ formarea celor mai diverse
grupuri sociale, lucreaz` „la foc continuu”, 24 de ore din 24,
cu mai multe canale paralele de difuzare: actualit`\i, cultural,
muzical, Radio Rom@nia Interna\ional.
„Scripta manent” se constituie [ntr-un pre\ios instrument
de lucru, de vast` circula\ie ]i accesibilitate . Editura „Casa
Radio” ]i autorul Titus V[jeu, eruditul radiofonist, merit` o
apreciere total`.
Zborul cuv@ntului este oprit in scripta ]i condamnat
la durat`.
George MIREA
* Titus V[jeu, Scripta manent, Editura „Casa Radio”, Bucure]ti, 2004
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Vechi [ndeleniciri ale s`tenilor din Cop`ceni-V@lcea
Din cele mai vechi timpuri, oamenii
s-au preocupat de procurarea ]i preg`tirea hranei, de construirea de ad`posturi unde s` se odihneasc` ]i s`-]i
p`streze bunurile, s` fie ocroti\i de atacatori ]i de efectele fenomenelor naturii,
c@t ]i de confec\ionarea [mbr`c`mintei.
Satul Cop`ceni, apar\in@nd comunei
cu acela]i nume, a]ezat de o parte ]i de
alta a r@ului Cerna, care curge alene
printre z`voaiele de s`lcii ]i arini, este
locuit din vremuri [ndep`rtate de oameni harnici, care s-au [ndeletnicit cu agricultura ]i cre]terea animalelor, asigur@ndu-]i cele trebuincioase traiului.
Au cultivat porumb, ov`z, gr@u, zarzavaturi, pomi ]i vi\`-de-vie. Aproape fiecare familie cre]tea boi, vaci, oi, capre,
porci, p`s`ri, unii, ]i cai, doar pentru necesarul propriei gospod`rii, pentru c`
surplusul nu ar fi avut cum s`-l valorifice, [n apropiere neexist@nd t@rguri.
|`ranii satului nostru munceau pu\inele lor terenuri, c@t ]i pe cele ale boierilor, pe care le luau [n dijm`. Pe acestea le arau, le [ns`m@n\au, efectuau toate
muncile, iar toamna, [mp`r\eau produsele dup` [nvoiala f`cut`. Munca la
c@mp era anevoioas` ]i nu aducea produc\ii [ndestul`toare [n gospod`rie, fiind
f`cut` cu unelte rudimentare. P`m@ntul
se ara prim`vara cu un plug cu grindeiul
]i rotilele din lemn, tras de boi. }i, cum
ace]tia ie]eau sl`bi\i din iarn` din pricina nutre\ului insuficient, gospodarii se
uneau c@te doi ]i arau cu c@te un plug
tras de patru boi. Se spunea c` b`gau [n
plug. A]ezau o pereche de boi [njuga\i la
plug ]i de ei legau o t@njal`1 ag`\at` cu
o za de cuiul de la jugul acestora o alt`
pereche de boi.
Cu timpul, expresia a b`ga [n plug a
c`p`tat ]i o alt` conota\ie: c@nd spuneai
n-o s` bag [n plug cu cineva, se [n\elegea c` nu vei face nici un fel de afacere
cu acea persoan`. {n plug, b`gau cei
care aveau cam aceea]i suprafa\` de
arat, care se m`sura [n conac de ar`tur`
sau zi de ar`tur`.
{n urma plugului, la a treia brazd`,

venea gospodina, care punea porumb,
semin\e de dovleac ]i fasole, f`c@nd
cuib cu c`lc@iul piciorului descul\ ]i
acoperindu-l cu talpa, prin tragerea p`m@ntului peste el. }i c@nd ne g@ndim c`

porumbul se pune la jum`tatea lunii aprilie, c@nd p`m@ntul e [nc` rece!
Se mai sem`nau gr@u de toamn`
(prin lunile de sf@r]it ale acestui anotimp) ]i de var`, c@t ]i ov`z, prim`vara.
Sem`natul se f`cea cu m@na, iar terenul
se nivela cu o grap` de lemn tras` de boi
sau de cai. Pr`]itul, cop`itul2, ca ]i
seceratul se f`ceau manual de c`tre ai
casei, cu c@\iva vecini, pe [mprumut.
Gr@ul se t`ia cu secera, se lega [n snopi,
cu nuiele de salcie sau de r`chit`, iar
snopii se a]ezau [n c@rst`\i3 pe miri]te,
apoi erau transporta\i la arie4. Acolo
erau f`cu\i cl`i pe mai multe r@nduri, ca
s` aib` loc batoza s` treac` printre ele s`
treiere snopii. Odat` treierat, gr@ul era
pus [n v@ntur`toare, care era ac\ionat`
manual, spre a se alege pleava. Apoi,
gr@ul era trecut prin trior (\ulindru), ca
s`-l separe de neghin` ]i alte impurit`\i.
Gr@u se [ns`m@n\a foarte pu\in,
p@ine m@nc@ndu-se rar. De baz` erau
nelipsita m`m`lig`, care se t`ia cu a\a
de c@nep` ]i turta [n spuz` ]i m`laiul.
{n luncile sau gr`dinile cu teren fertil
se sem`nau in ]i c@nep`, at@t c@t s`
ajung` pentru cergi5, c`m`]i, izmene,
pe]chire6 ].a.
{n r`stimpul dintre muncile agricole cum ar fi [ntre str@nsul f@nului ]i adunatul prunelor - b`rba\ii din Cop`ceni f`ceau c@teva c`i de var. Mergeau cu care-

le [n satele dinspre munte, de unde aduceau piatr` de var (calcar). Aceasta,
sub form` de bolovani, se deosebea de
piatra strin`, pentru c` era alb` ]i se
transforma [n var, pe c@nd cealalt`, tot
sub form` de bolovani, era cenu]ie ]i
servea la temeliile caselor construite din
b@rne de lemn. Se asociau 6-7 oameni,
fiecare cu c@te dou` care cu piatr` de var
]i o duceau la varni\`7 . Aceasta era o
groap` rotund`, cu o gur` pe unde se
introduceau lemnele, unde se a]eza
piatra de var [n straturi circulare, precum igluul8 eschimo]ilor. Se pornea de
la baz` cu zidirea ]i piatra fiec`rui
proprietar, zidit`, era delimitat` cu c@te
o m@n` de p`m@nt umed, care se usca.
A]a se ajungea cu zidirea p@n` sus, iar
„construc\ia” era acoperit` cu funze ]i
crengi de salcie ]i arin (numit, [n zon`
anine), peste care se lipea p`m@nt ud, iar
de jur-[mprejur se f`ceau ni]te g`uri
circulare, de la baz` p@n` sus, prin care
urma s` ias` fl`c`rile ]i fumul de la focul din varni\`. Odat` terminate aceste
opera\ii, intervenea v`rnicerul, omul
specializat [n arsul varului, care timp de
o s`pt`m@n`, ziua ]i noaptea, pe ploaie
]i vreme bun`, [ntre\inea focul. Fiecare
s`tean aducea c@te 6-7 care cu lemne
groase, pentru arderea varului. Acesta
[ncepea s` ard` de la baz`, primele
fl`c`ri galbene, numite seceroi, ie]ind
prin g`urile dinspre baz`. Atunci, acestea erau acoperite, focul mut@ndu-se
mai sus, ]i tot a]a p@n` la arderea complet`. Odat` ars`, piatra devenea var
nestins ]i, dup` ce se r`cea, oamenii
veneau cu carele ]i le [nc`rcau cu varul
din varni\`, fiecare partea lui, potrivit
semnelor f`cute. Carele erau duse acas`,
unde se f`ceau preg`tirile pentru
plecarea cu el la Vale sau pe Drum, adic` [n localit`\ile din sudul \`rii. Peste
car, se punea un coviltir9, spre a-l feri de
ploaie. Chirigiul, omul care pleca cu var
la vale sau pe drum, se [mbr`ca cu c`ma]` ]i izmene de c@nep`, peste care era
[ncins cu un br@u sau bete de l@n`, [n picioare cu opinci din piele de porc,

7
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pe cap cu p`l`rie de paie lucrat` [n lungile nop\i de iarn` ]i cu
vest`. Avea ]i ni]te haine mai groase, din dimie10, pentru

Varni\`
nop\ile ]i zilele r`coroase, pe care le \inea [n car, al`turi de
lada cu merinde ]i tuciul pentru m`m`lig`. A]a pleca pe drum,
merg@nd pe l@ng` boi ]i strig@nd: „Hai la var!”. V@nzarea se
f`cea cu m`run\aua, adic` doar c@teva kilograme de var la
c@te un om, din loc [n loc, sau cu ridicata, v@nz@ndu-l pe tot,
la c@te un cet`\ean care []i construia cas`. Omul dormea [n car
c@nd dejuga boii, seara, [ntr-un loc potrivit pentru [nnoptare.
C@te unii chirigii []i luau cu ei un c@ine, pe care [l legau la
spatele carului, ceea ce a f`cut ca, [n concentrare, c@nd sosea
cineva de la Regimentul 2 V@lcea, camarazii s`-i spun` c` este
de la Regimentul 2 C`\ea.
Numai oamenii din satul Cop`ceni f`ceau var pe vremea
aceea, cei din satele ]i comunele vecine nu aveau aceast`
[ndeletnicire. Vreo pricopseal` nu era, deabia dac` []i scoteau
cheltuielile ]i mai aduceau ceva b`nu\i ]i un sac-doi de gr@u ]i
porumb. Dar cel mai important lucru pentru puzderia de copii
ce a]tepta acas` erau lubeni\a11 adus` ]i c@te o franzel`, al
c`rei miros [l sim\eau din cas` [nc` de la intrarea carului pe
poart`.
Vara, c@nd se coceau perele lubeni\e]ti, t`m@ioase ]i
cod`le\e, s`tenii no]tri [nc`rcau carele cu ele ]i str`b`teau
acela]i drum cu pulbere, f`r` oprire, la Vale. Doar [n fa\a
vreunui post de mili\ie mai poposeau c@te o leac`, s` duc`
c@te o p`l`rie plin` cu pere pentru domnul plotoner, ce le-ar fi
putut pricinui niscaiva necazuri. Iar de toamna, dup`
recoltarea porumbului, p@n` [n Vinerea Mare, se auzeau
sc@r\@itul osiilor de lemn ]i strig`tul chirigiilor: „Hai la mere!
Me-reee...”. Erau s`tenii no]tri, care cump`rau mere de
toamn` ]i le vindeau la Vale pe bani sau le schimbau pe
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bucate.
{n lungile nop\i de iarn`, la lumina focului din sob`, ace]ti
truditori ai ogoarelor ciopleau araci pentru
vie, din sp`rtur` de lemn de gorun. {i
[nc`rcau [n s`nii ]i plecau spre a-i vinde [n
zona cunoscutelor podgorii din apropierea
ora]ului ce ]i-a luat numele de la
preafrumoasa cr@]m`ri\` alintat` Draga
}anii.
Decenii de-a r@ndul, chirigii din
Cop`ceni au str`b`tut aceste drumuri pe
care le cuno]teau foarte bine ]i care f`ceau
parte din via\a lor, pentru a aduce pu\inii
bani ]i bucatele cu care s`-]i creasc` numero]ii copii. Mul\i dintre ace]ti copii
aveau s` devin` oameni de vaz`.
Transform`rile ce au avut loc [n satul
rom@nesc cu decenii [n urm` au f`cut ca
multe dintre aceste [ndeletniciri s` dispar`.
Nimeni de la noi nu mai face acum var, nu
mai pleac`, pe Drum, cu pere, mere sau
araci. Nu mai cultiv` in, nici c@nep`,
pentru ca femeile s` se chinuie, la lumina
l`mpii num`ru’ 5, s` \eas` p@nz`.
Locul acestor activit`\i l-au luat altele, aduc`toare de
venituri mai bune ]i mai u]or de ob\inut.

prof. Dumitru MATEI,
comuna Cop`ceni-V@lcea

1T@njal`,

pl. t@njele; s.f. - un fel de pro\ap de lemn, prev`zut cu un c@rlig de fier, ce se ag`\a de jugul boilor sau de lemnele ce se transport
2Pra]ila a doua a porumbului
3C@rsta\`, pl. c@rst`\i, s.f. - gr`mad` de snopi de gr@u, f`cut` pe miri]te
4Arie, pl. arii, s.f. - loc amenajat pentru treieratul gr@ului
5 Cerg`, pl. cergi, s.f. - \es`tur` groas` de c@nep`, pentru
a]ternut pe pat
6Pe]chir, pl. pe]chire, s.n. - prosop din c@nep`; ]tergar;
tindeu
7Varini\`, pl. varni\e, s.n. - cuptor pentru arderea pietrei de
var
8Iglu, igluuri, s.n. - colib` din ghea\` sau z`pad` folosit`
de eschimo]i ca locuin\`
9Coviltir, coviltire, s.n. - acoperi] la c`ru\e, f`cut dintr-un
schelet de nuiele curbate, peste care se puneau p@nze, cergi,
pentru a nu ploua [n car.
10Dimie, dimii s.n. - \es`tur` din l@n`, alb` sau neagr`, din
care, [n trecut, \`ranii []i f`ceau haine; p`nur`
11Lubeni\`, lubeni\e - s.n. - pepene verde
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Posada 1330 - o pagin` de istorie, dup` 675 de ani
- urmare din pagina 21 Stolnicul Cantacuziono va remarca cel dint@i importan\a
elementului autohton de substrat dacic [ntr-o continuitate,
dincolo de statul (pelicula) civilizator roman (de bon ton, [ntr-o
Europ` trecut` prin Rena]tere, ce amintea de drumurile
Romei). El, stolnicul, apreciaz` vitejia ]i spiritul de
independen\` al dacilor, care nu dispar o dat` cu cucerirea
Daciei de c`tre romani. Stolnicul - va remarca Rodica }uiu este „el [nsu]i uluit de rezisten\a poporului s`u [n fa\a vitregiilor
istoriei”. Ei bine, remarc` Dan Horia Mazilu, pentru cartea
noastr` de vizit`, s` ne scriem istoria credibil`, pentru c` „lumea
]tiin\ific` european` ar avea nevoie de o sintez` l`muritoare...”
Tr`im acum, la modul imperativ... Europa. Mai mult, un
concept cultural, dar cu maxim` [nr@urire politic`. Am f`cut-o
]i cu alte ocazii, c@nd am f`cut pe plac Romei,
Constantinopolului, Vienei, Berlinului, Moscovei ]i am scris
temenelele „cuvenite” istoriei partizane.
Evenimentul Posada 1330 s-a petrecut [ntre perioada
Cruciadelor (1027-1289), c@nd Biserica Romei, [n expansiunea
ei, []i dorea, [n impun`torul s`u imperiu, locurile sfinte, ca legitimare a propriei puteri - ]i R`zboiul de o sut` de ani (13371453), [n care cavalerismul feudal punea [n scen` alt tip de putere, dezb`rat` de conservatorismul bisericii (v. Pavel Chihaia „Sf@r]it ]i [nceput de ev mediu”).
Cum s` constate istoriografia european` c` Posada a fost, [n
egal` m`sur`, o cruciad` t@rzie, dar ]i o manifestare a [nt`ririi
Regatului feudal ungar, dup` ultima mare n`v`lire t`tar`, dup`
schimbarea din tron a arpadienilor, dup` o defec\iune a sa]ilor
coloniza\i? R`zboiul anglo-francez, prelungit p@n` la c`derea
Constantinopolului, a \inut [n con de umbr` un moment foarte
important al destinului nostru istoric - Posada 1330.
Institu\iile statului s-au l`sat mi]cate, Episcopia R@mnicului
a consacrat un loc din Pripoarele Peri]anilor, ca loc de [nchinare
unde, continuu, din 2000, au loc adev`rate pelerinaje, cu ocazia
pomenirii anuale a evenimentului. Mai multe ceremonii se
[nt@mpl` anual la fa\a locului; colocvii, conferin\e, articole de
specialitate atrag aten\ia asupra Posadei.
S-a lansat public inten\ia ridic`rii la fa\a locului a unui
monument reprezentativ. Pe locul unde un binevoitor, pe
cheltuiala lui, a ridicat un semn, nu cel mai reprezentativ, se
dore]te s` se [nal\e acel leac c`tre neuitare. Un octogenar,
adev`rat erou al celui de-al doilea r`zboi mondial, Aurel
Constantin Zorlescu, un artist [nn`scut, a propus un proiect.
C@\iva exponen\i ai Uniunii Arti]tilor Plastici - Filiala V@lcea au
criticat ideea f`r` s` propun` nimic [n schimb. Vedem [n cei
care, din iubire, se d`ruiesc ]i simt chemarea istoriei un

patriotism evident. Nu putem s` nu-i [ntreb`m pe „criticii specializa\i” din fireasca economie de pia\` unde se poate pune [n
oper`? }i mai ales cum? Estetica prin atitudine pentru c` timpul
de consacrare ]i-a b`tut gongul: 675 de ani, [n acest an.
{n perioada tranzitorie c`tre alt mod de a vie\ui [ntr-un
model socio-cultural cu alt suport al sistemului economic am
intrat din r`t`cirea drumului [n economia s`lb`ticiunii pus` pe
prad`. Este, credem noi, nevoie de redescoperirea unei culturi
produc`toare de istorie. {n ce m`sur` suntem preg`ti\i s` facem
fa\` unei noi abord`ri?
Avem convingerea c` o anumit` pornire, spontan`, naiv` ]i
sincer` este consecin\a unui imbold l`untric care lucreaz`
temeinic dintotdeuna, [n ritmul tainic al vremii ]i c` teoretiz`rile, uneori savante, nu pot propune solu\ii de urmat.
Invoc`m aici, cu puterea exemplului, constatarea lui P .P.
Andrei, care, de]i vine dup` „Declinul Occidentului”, de O.
Spengler, nu reu]e]te s` infirme - realitatea de azi [l contrazice predic\iile sumbre ale teoriei spengleriene.
Lupta pentru existen\`, pentru putere ]i transformarea
acestei lupte [n lege fundamental` a devenirii istorice este una
la vedere. Ea modific` paradigma istoriei ]i propune azi alte
solu\ii. Pacifistul P.PAndrei dezarmeaz` concep\ia privitoare la
permanen\a r`zboiului ]i la considerarea lui ca o stare normal`
(de puternicii zilei!).
Nu ne propunem aici s` rememor`m evenimentul, el este
analizat din multe unghiuri de o mul\ime de istorici, uneori
chiar [n divergen\`, ca s` aducem [n aten\ie modalitatea prin
care ne putem valorifica, acum, zestrea de curaj ]i de sacrificiu
prin pilde nepieritoare doar [n m`sura [n care le \inem [n... via\`.
Cunoa]tem azi dificult`\ile generate de multiciplitatea
trecutului, de faptul c` fiecare genera\ie reface trecutul din
punctul ei de vedere, conform cu ideologia, prejudec`\ile,
concep\iile, interesele ]i viziunea ei despre lume
(Waltanschung).
Astfel, acela]i trecut devine o variabil`, cum constat` ]i
Proust, [n spa\iul trec`tor, [n permanent` schimbare, o dat` cu
timpul.
{n acest trecut, no\iunea cu con\inut variabil - Rudolf
Stamler, trebuie s` ne potrivim noi, incontestabil, adev`rul
nostru, omene]te posibil, ca o lec\ie necesar` deopotriv` nou`,
rom@nilor, dar ]i celor care, [n folosul nostru, trebuie s` ne
cunoasc`... ispr`vile identitare ca pe ni]te landmarkuri
respectabile.
Reperele vechi au [nt`rirea, [n hrisoave, la multe veacuri de
la consemnare, reluarea informa\iei cap`t` temei prin r`bojul
autentificat de vreme.

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 5, ianuarie-iunie 2005
Posada 1330 este consemnat` generic, iar istoria vorbe]te
cu probabilitate de locul Lovi]tei v@lcene (vezi Istoria
rom@nilor - vol. III, editat de Academia Rom@n`). Pentru
marcarea explicit` a locului, Consiliul Jude\ean V@lcea, [n
Statutul jude\ului V@lcea, consemneaz` - sub autentificarea
Hot`r@rii nr. 105/ 24.09.2003 - adev`rat hrisov „domnesc”
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pacea este definit` ca [ncercarea celui [nvins de a schimba
stipula\iile tratatelor ]i [ncrederea [nving`torului c` poate men\ine ]i consolida cele mo]tenite (vezi Trianon, Ribbentrop-Molotov etc.).
Lumea, constat` Sprengler, [n secolul XX (]i urm`torul a
debutat [n aceast` viziune!) „nu mai este o lume pentru suflete

Imagine de la festivitatea organizat` la Posada, [n noiembrie 2004
[ntemeietor:
delicate ]i idealuri sl`b`noage, deoarece vechiul barbar, as„Pe teritoriul jude\ului nostru, istoricii au stabilit, cu o cuns ]i ne[nt@lnit timp de secole sub strea]ina formelor unei
anumit` probabilitate, locul b`t`liei lui Basarab, de la Po- alte culturi, treze]te iar`]i, acolo unde cultura s-a des`v@r]it ]i
sada, [n 1330, care a reprezentat un eveniment istoric cu [n- [ncepe civiliza\ia, acea pl`cere r`zboinic` a for\ei proprii, acel
r@urire asupra destinului rom@nului. Posada 1330 a repre- instinct al rasei, care vrea s` treac` altfel dec@t sub presiunea
zentat o confruntare [ntre bisericile surori post-schism` (1054 c`r\ilor citite ]i a idealurilor lume]ti.” Privind secolul celor
d. Ch. - s.n.), dar ]i consfin\irea autonomiei statului feudal |ara dou` r`zboaie mondiale, at@tor tratate caduce, dar neabolite, al
Rom@neasc`” (vezi Statutul jude\ului V@lcea, pagina 16).
unor r`zboaie de pedepsire cu pagube umane „colaterale”, inLa aceast` hot`r@re s-a ajuns dup` ce societatea civil` v@l- terven\iile s@ngerioase pentru „pacificare”, ordinea mondial`
cean`, prin c@teva organiza\ii neguvernamentale active, au a- [n gestiunea [nving`torilor, reac\ia terorismului subteran, bardus [n con]tiin\a public` evenimentul ce c`zuse [ntr-o uitare bar, [n afara unei „morale” a paradoxalului r`zboi pentru „pacondamnabil`.
ce”, constat`m c` spontaneitatea noastr` subteran` c`tre proS` reamintim predic\iile spengleriene care, [n circa 100 de priul nostru „barbar”, viteaz ]i eliberat de teama sl`b`noag`,
ani, se [ntrez`resc dureros.
de teama unor istorii tabuizante, are resorturi globale, europene.
Spengler spune c` din r@ndul popula\iei vest-europene,
Un alt mod de a ne redescoperi [n substraturi cu toat` for\a
americane, est-asiatice se vor na]te viitorii cuceritori ai lumii, r`d`cinii ]i v@ntul tuturor punctelor cardinale.
cei care vor face ca istoria universal`, [n epoca culturilor supePosada este un landmark, barbar, este un loc al vitejiei de
rioare s` fie istoria puterilor politice. Forma acestei istorii a care trebuie s` fim m@ndri [n fa\a crucia\ilor ]i necrucia\ilor
marilor puteri, urm@nd s` fie r`zboiul (dintotdeauna r`zboiul!), lumii.
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Drago] Constantinescu:

„Am [nceput s`-mi pun g@ndurile pe propriile-mi cuvinte”
Pe la sf@r]itul lui noiembrie 2003 participam la aniversarea unui bun prieten, un scriitor v@lcean. Veniser`, cu
acea ocazie, mul\i v@lceni de suflet. Aveam s`-i d`ruiesc
bunului priten un cadou special. Erau dou` recitaluri de
muzic`. Primul, [mpreuna cu trupa mea, „Profu’ de mate’». Al doilea, la sf@r]itul anivers`rii. Dac` la prima apari\ie beneficiasem din plin de ajutorul CD-player-ului, la
al doilea eram singur cu chitara. Am c@ntat dou` c@ntece
compuse cu dou`-trei decenii [n urm`, [n timpul studen\iei. Erau balade folk, pe versuri de Lucian Blaga ]i
Nichita St`nescu. Spuneam atunci c` au existat c@\iva
poe\i care mi-au schimbat via\a. Pe Nichita [l [nt@lnisem
chiar [n carne ]i oase, dar nu ]i-a declinat identitatea. Voi
povesti cu alt` ocazie cum a fost acea [nt@lnire.
Nu puteam prevede atunci ce se va [nt@mpla [n anul
viitor. Dup` spectacol, am stat pu\in de vorb` cu Felix Sima. Ne-am adus aminte de anii liceului, c@nd comb`team,
al`turi de al\i [mp`timi\i v@lceni [n ale artei. Mi-a promis,
la desp`r\ire, c` o s`-mi ofere ni]te versuri s` le citesc. La
un r`stimp, a venit cu o dischet`. Nu eram acas`, adic` eram, dar nu-l puteam primi. Trecusem printr-un moment
mai greu ]i eram [n refacere. C@nd m-am f`cut mai bine,
am deschis computerul, am introdus discheta ]i am [nceput s` citesc versurile. A fost un moment extraordinar. Era
un poem cu un nume ciudat. Se numea „Amintiri din Casa Ars`”. Versurile erau ]i ele ciudate, dar minunate. C@nd
am terminat de citit, am avut un sentiment extraordinar.
{mi p`rea c` acest poem fusese scris anume pentru mine,
descria pas cu pas ceea ce mi se [nt@mplase. Aveam s`
constat c` descria pas cu pas ceea ce avea s` mi se [nt@mple.
S-a mai [nt@mplat altceva: de undeva, o voce [mi spunea c` acest poem trebuie s` fie rostit altcumva. Chiar [n
acea zi, am compus muzica pentru opt dintre imnurile
componente. Au urmat zile [ntregi, c@nd m-am luptat cu
versurile. De fapt, nu cu ele, erau foarte cumin\i, se [nl`n\uiau [ntr-o muzicalitate extraordinar`, dar [mi era foarte
greu s` descifrez adev`rata lor muzic`. {n zilele urm`toare, aveam s`-mi cump`r ni]te programe sofisticate
de f`cut muzic`, apoi un microfon ]i alte ustensile trebuincioase. Al`turi de Mihai, un b`iat din forma\ie, am [nceput s` fac [nregistr`ri. C@nd a venit vara, d`dusem gata acest minunat poem. Scrisesem ]i [nregistrasem 23 de imnuri.
Am ascultat acest poem muzical de nenum`rate ori. L-au
ascultat ]i al\i prieteni. M-am g@ndit mult, [n urm`, s` reiau unele [nregistr`ri (existau ]i exist` multe imperfec\iuni). Nu am f`cut-o, chiar dac`, [ntre timp, mi-am [njghebat un studio de [nregistr`ri performant. Mi-am dat
seama c` nu pot s` aduc acea stare de spirit care m-a guvernat [n acea perioad`, c@nd [ncepeam o nou` via\`, [nv`-

\am s` merg din nou, s` respir.
Am c@ntat la TV ]i la Radio c@teva dintre c@nturile acestui poem. Nu ]tiu dac` [l voi interpreta vreodat` integral. Nici dac` [l voi comercializa c@ndva. Cel mult voi
d`rui tuturor celor interesa\i albumul cu cele 23 de c@ntece
(nu, 24, am adaugat „Clepsidra”, tot pe versurile lui Felix,
un minunat omagiu adus Casei C`r\ii v@lcene).
{n toamna anului 2004, dup` ce ispr`visem munca la
„Casa Ars`”, aveau s` se petreac` multe cu mine. O via\`
[ntreag` nu am avut at@tea [nt@mpl`ri. Am revenit la aceea]i
poft` de a munci, dar pe mai multe t`r@muri. Al`turi de
matematic`, unde o via\` [ntreag` am trudit la o sumedenie de c`r\i, aveam s` petrec mult timp cu muzica. Beneficiind din plin de prezen\a unor programe m`iestre [n ale
muzicii, am [nceput s` compun alte ]i alte melodii. {n
afara celor pentru trup`, am [nceput s` compun pentru mine. La fel ca [n studen\ie. Dar atunci compuneam pe versurile altora, acum am [nceput s`-mi pun g@ndurile pe propriile mele cuvinte (nu le pot spune deocamdat` versuri, ar
fi mult prea preten\ios). C@nd voi avea timp, le voi [nregistra, al`tur@nd vocii ]i strunelor chit`rii cine ]tie ce sunete
aflate [n computer, a]a cum am f`cut la „Casa Ars`”.
C@nd vor fi gata? Cine ]tie? C@nd le voi c@nta? Nici asta
nu ]tiu! Poate [l voi ruga pe Felix ]i pe prietenii din Casa
C`r\ii s` punem de-o [nt@lnire ]i s` le dest`inui celor din
preajm`, a]a cum f`ceam [n anii liceului ]i studen\iei. P@n` c@nd se va [nt@mpla acest lucru, v` ofer textele c@torva
dintre aceste c@ntece.
Drago] CONSTANTINESCU

ALERGARE
Stau lungit [n iarb`, inert,
Timpul trece pe l@ng` mine incert.
Soarele [mi m@ng@ie ochii nedefinit,
Timpul alearg` [n drumul s`u infinit.
G@ndurile-m
m i joac` a lor hor`,
{mi doresc s` le alung m`car pentru o or`,
Le amenin\ s` fug`, dar ele nu vor,
{mi \es mereu [n minte urzeala lor.
M` ridic ]i printre flori alerg,
Obosesc, printre ramuri [nflorite merg,
Ele m` ajung din urm`, mi se a]az` pe frunte,
Mai vin altele dup` ele, multe.
Oare c@nd voi sc`pa de goana lor?
C@nd voi spune oare g@ndurilor
L`sa\i-m
m ` [n pace, vreau s` m-o
o dihnesc!
L`sa\i-m
m `, vreau s` m-oo dihnesc!
Drago] CONSTANTINESCU
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Despre concept
Conceptul este [ntruchiparea universalului risipit printre
lucrurile efemere, este decalculul inteligibil al tr`s`turilor
generale care unesc fiindele prin similitudine eidetic`, [n
identitate epistemic`.
Conceptul este „functorul” de baz` al cugetului,
componenta esen\ial` pe care se edific` judecata ]i, mai departe, ra\ionamentul.
El nu este o entitate imobil`, [nchis` definitiv [n sine, ci
una - chiar dac` eminamente abstract` -, flexibil`, apt` s`
func\ioneze rela\ional ]i distinct [n avatarul nesf@r]itelor
determina\ii ale gnoseo-ontologiei.
Conceptul face, [n mod prodigios, la liaison [ntre nous ]i
ousia [n spectrul g@ndirii, permi\@nd func\iunea discursului
logic, relevarea distinc\iilor [ntre ceea ce este apodictic ]i relativ.
Conceptul degaj` elementul radical din percep\ie, permi\@nd angajarea acelui quid, ti esti, [n actul cunoa]terii, [n
construc\ia logic` a c`rei finalitate vizeaz`, nemijlocit,
rezultatul acestui demers gnoseologic.
Este reflec\ia ideatic` a ceea ce pulseaz` intrinsec [n
fenomene, ilumin@nd resorturile lor intime imperceptibile ]i,
prin excelen\`, inteligibile. Este un fel de „arc voltaic” aruncat peste abisul ce desparte necunoscutul de subiectul cunosc`tor, suscit@nd la sublima aventur` pe drumul spinos al ]tiin\ei ]i cunoa]terii.
{n concept se exprim` datele esen\iale ]i ideatic unitare
ale cercet`rii ]i [n\elegerii, fix@ndu-se, [n corpus-ul s`u, cuno]tin\e valoroase ]i durabile despre via\` ]i existen\`, [n genere.
Conceptul caracterizeaz` impulsul creativit`\ii umane,
chintesen\a ]i configura\ia superioar` - in regn -, a omului,
disting@ndu-l de sordida conditio zoon, la care l-a supus
ursita malefic`.
Prin concept, desigur, superioritatea sa str`luce]te [n
ierarhia regnului animal, din care, ontosomatic, face parte, situ@ndu-se la apogeul acesteia.
Este actul cel mai [nalt, produsul sublim care str`bate
universul, decel@ndu-i resorturile ]i substan\a.
Conceptul este o similitudine a formei, eidos, ]i este purt`torul factual al acestui quid ideal care determin`, logic, materialitatea ]i imaterialitatea [n straniul joc al actului cognitiv.
{n concept lumea se sesizeaz` pe ea [ns`]i, [ntr-un univers
ale c`rei determina\ii se pierd [n infinit.
Conceptul este o „irealitate” real`, produsul celei mai
[nalte ]i complexe func\ii din univers, el lu@nd na]tere la contactul inefabil dintre subiectul cunosc`tor ]i onticul
Coboar` amurgul pe-a Oltului vale,
C`z@nd de pe Cozia spre R@mnic, [n jos,
Pe r@ul ce-n valuri t@r`]te agale
O grea desp`r\ire de tot ce-i frumos.
Aici, cu al serii mister ce se las`,
R`mas-am eu singur, spre stele vis@nd,
Iar fo]tii prieteni, colegii de ]coal`,
Se pierd c@te unul [n noapte c@nt@nd.
{n pas de front, pe str`zi, pedagogi]tii
{n zori de zi c@ntau [nfl`c`ra\i
De Bassul lor cel m@ndru [nv`\a\i,
Nu-i [ntreceau nici chiar infanteri]tii!

necunoscut, inert ]i „[nd`r`tnic”.
Este un act de crea\ie, o na]tere, o fecund` mi]care
ideatic`, o irumpere de lumin` intelectiv` z`d`rnicind
„vexa\iile” [ntunericului ]i ale acelui non eu obiectiv, imens
t`r@m existen\ial de [ncercare ]i jertf` pentru subiectul
cunosc`tor.
Prin factualitatea conceptului se strecoar`, liber ]i subtil,
lumina imuabil` pornit` din transcendentul inefabil spre a se
rev`rsa peste fiindele - ta eonta -, [nv`luite [n tenebrele ne]tiin\ei ]i necunoa]terii, pe care le treze]te la miracolul
inteligibilit`\ii.
Este semnul distinctiv al idealului ]i al formei, care-]i
subsumeaz` substan\a infinit` ]i nedeterminat` a intuitivului
]i realului.
Conceptul identific` ]i relev` esen\ele, imuabilit`\ile ]i
confirm` nerealul realului nestatornic ]i pieritor, inocul@ndune convingerea stranie c` adev`rata realitate este irealitatea
imuabil`, egal` sie]i ]i nesupus` duratei.
Conceptul decalchifiaz`, de asemenea, rela\iile ]i legit`\ile care guverneaz` existen\ele, conferindu-le structur`, ordine ]i reitate.
Nous-ul, acel concept al tuturor conceptelor, este „locul
geometric” unde se nasc conceptele, de orice „m`rime” ]i calitate ]i unde toate informa\iile ]i datele sunt decelate critic ]i
selectiv [n vederea adopt`rii atitudinilor celor mai adecvate
[n raport cu mul\imea ]i diversitatea circumstan\elor.
Inteligibilitatea este o aptitudine superioar`, primum
movens care face posibil` conceptualitatea, iar aceasta din
urm` constituie esen\a g@ndirii, actul irevolut care impregneaz` cu inteligen\`, fiindele [n contextualitatea fiin\`rii lor.
Toate problematiz`rile ]i teoretiz`rile au drept temei
conceptul ]i conceptualitatea, configura\ia lor ideatic`
structurat` secundum quid cu norme formale riguroase ]i
coerente.
De asemenea, conceptul poate fi privit drept suportul funciar pe care se sprijin` intui\ia intelectual` ]i imagina\ia
abstract logic` [n construc\iile ei demonstrative.
Conceptul se reg`se]te ]i [n structurile ]i formele artei,
conferindu-le sensul ]i explicit`rile noetice de care au nevoie, pentru a deveni din ele [nsele, pentru noi, pentru cugetul
]i [n\elegerea noastr`.
{n acest context, conceptul are, adeseori, un rol de diriguitor al intui\iei, al materialului sensibil, din care este constituit
corpus-ul artei, spre o finalitate [nc`rcat` de semnifica\ii.
Vasile C@rstea

Ni s-a furat un vis
Distin]i profesori se m@ndreau cu noi
}i noi, de-asemeni, le c`lcam pe urme,
Vom fi apostoli, pe cine ]tie unde,
Vom lumina o \ar` prea plin` de
nevoi...
A]a visam odat`, pe-o banc`, [n
Z`voi...
}i |ara ne-a chemat [n cele patru z`ri,
L`sam aici copile, Z`voiul ]i Capela,
F`ptura bl@nd`-a mamei ]i r@ul, ]i

p`durea...
}i-acum m`-nfioreaz` furate-mbr`\i]`ri...!
Jum`tate de secol avur`m crud`
soart`,
Cu „epoca de aur” adesea am`gi\i,
C` azi abia sufl`m, de boli ]i de
st@lci\i,
Iar corbii se [mbuib`, lacomi din
carnea noastr`!
C`ci pentru ei ce-i lege, nu e ]i pentru noi!
Dumitru B~R~ITARU,
Martie 2005
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No tangele!…
- urmare din pagina 24 hipul îmbârlig`torului crescu într-o nebuloas` care se l`b`r\`, se
rostogoli ]i se în]urub`, amenin\ând s` înghit` orice fiin\` contrariat` de
lumin`, ]i oferta prinde la amatorii de
senza\ii, care s`-i scoat` din plictisul rutinei.
Într-o zi, scriitorul îl prinse pe Ovici în
vârful peni\ei ]i-l a]ez` cu grij`, ca pe o gânganie scârboas`, în insectarul public. Surprins
de chipul deloc atr`g`tor, acesta d`du fuga la
al\i doi defavoriza\i, de la care a]tepta confirmarea mincinoasei imagini contrazise. „Da,
dumneata e]ti!”, rostir`, deodat`, cele dou`
jum`t`\i asimetrice, care nu puteau s` fac`
deosebirea între individul concret ]i tipul incriminat. ]i, înver]unat, Ovici î]i strig` voin\a
nimicirii. Ochii i se injectar`, lame de cu\it în
bezn`… „Am s` te distrug!”, cl`n\`ni h`ul…
În strad`, îl acost` pe îndr`zne\:
- }tii tu ce putere am?! Se vor ridica
împotriv`-\i spirite luminate. }i, cu vocea tremurând de indignare, începu s` în]ire nume
sonore. Vorbea zguduit de frisoane, în minte
cu înfrângerea din mascarada judiciar`. Recules din cascada de icnete, izbucni ritos, cu
g`vanele în fl`c`ri:
- }tii tu ce înseamn` comunicare prin Internet?! Ros de invidii, nevolnicul î]i oferise,
cândva, serviciile de … colaborator. Aspira\ia
ascuns` ]i neputin\a se rev`rsau, acum, într-un
torent de r`utate infernal`. Mai apoi, schimb`
tactica. Agasant cum este, îl întâmpin` pe
scriitor cu o ofert` cinic`. Prezumându-i posibila sensibilitate la onoruri publice, îi suger`
gestul întoarcerii în \inut` penitent`:
- Ce-ar fi dac`, într-un interviu, ai retracta neinspiratele atacuri la adresa demnitarilor?… Îi cerea nici mai mult, nici mai pu\in
decât s`-]i ucid` pruncul, n`scut din suferin\`,
dar cu ]ansa supravie\uirii în vremi mai generoase. Se confirm` c` dr`ceasca lucr`tur`, din
conclavul nega\iei, absolute \intea vacuumul
spiritual.
Cum mijloacele de persuasiune fur` epuizate, ipochimenul f`cu pasul decisiv c`tre o
alt` realitate: smuls concretului frivol, se conserv`, pentru veci, în simbol. Adunat din risipire, se încheg` în sinteza maleficului pur ]i,
a]a, slut cum este, se infuz`, ca esen\` de abjec\ie, în atâtea ]i atâtea exemplare „ome-

C

ne]ti” prinse în jocul perfid al puterii.
- Nu uita c` ai copii!… se zbârli cel insinuat ]i cuib`rit, ca agent al fricii, în subcon]tientul terorizant. Argumentul ultim pentru t`cerea complice!… Uciderea împotrivirii la
r`u! Component` esen\ial` a fiin\ei dedublate
]i deturnate, Ovici produse muta\ia genetic`
în favoarea diabolicului, ]i a]a, cel angajat în
cursa puterii, ajunse mecanism impenetrabil,
ac\ionat de patimi indescifrabile ]i de împrejur`ri. De aceea, e când insinuant, când irascibil, când agresiv ]i terifiant, când bonom ]i
împ`ciuitor, dar, totdeauna, ascuns, derutant,
imprevizibil. Orgolios în m`re\ia statuar`,
fa\` de cei care-l contrazic, omul puterii aplic` procedee verificate într-o prea dureroas`
experien\`, între care, de maxim` eficien\`,
teroarea.
up` un articol inspirat de iner\ia
administrativ`, Ovici-ul din fiin\a puterii î]i v`di disponibilitatea unui atentat, în stil mafiot: „Varlaam, s-apropie sfâr]itul!”… }i anti-spiritul Ovici lucreaz` ascuns ]i pervers, sub acoperire, dup`
regulile stricte ale conspira\iei. Ca s` nu-]i
tr`deze noua identitate, dobândit` prin rapt…
Bestia!… Cu Ovici în sine, lumea – partea ei
suprapus` –, mistificând, se mistific`, fiin\ând pe nepotrivirea ]i conflictul perpetuu între l`untrul convertit în loca] pentru Ovici, pe
de o parte, ]i expresia acoperitoare, menit` s`
induc` în eroare, pe de alta, ambele construite, în efort de consensualizare ]i adaptare la
conjuncturi. Din aceast` natur` contradictorie,
eclozar` minciuna, falsul, ]arlatania ]i dispre\ul, care-i separ` ]i-i aduc în stare de conflict
pe pu\inii îmbog`\i\i prin fraud`, cu mul\imea
fraudat`. A]a încât stratificarea social`, în
condi\iile capitalismului vorace, e, în primul
rând, una întemeiat` pe bulversare ]i r`sturnare valoric`, pe abandon moral ]i epurare de
uman. Departe de a fi elit` spiritual`, îmbog`\i\ii blestematei tranzi\ii, acaparând puterea,
devenir` eroi tragi-comici ai dezastrului na\ional ]i inamici ai coeziunii ]i solidarit`\ii
unei na\iuni cu certe valori ]i disponibilit`\i
de cald` omenie, ]i toate relele, gra\ie perfidului Ovici, care-]i g`si s`la] în con]tiin\ele
st`pânite de instinctul puterii.

D

Anii de studen\ie
Erau anii ’70
Plete ]i barb` purtam,
N-a
aveam nici o grij`,
La chitar` c@ntam,
Eram la mate studen\i
Total inco]tien\i,
De la cursuri chiuleam
}i la bere mergeam.
Numai [n sesiune-nnv`\am,
Restan\e [n toamn` aveam,
La Costine]ti toat` vara
Pe plaj` st`team.
Eram tineri ]i frumo]i,
De griji habar n-aaveam,
Spuneam bancuri, eram voio]i,
Ce nebuni eram!
Blatul la cantin` f`ceam,
Filmele toate le vedeam,
La meciuri c@nd mergeam,
Cu Sportul Studen\esc \ineam.
Cu trenul c@nd mergeam,
St`team de ]ase la geam,
De supracontrol ne feream,
Prin vagoane fugeam.
O gagic` mi]to c@nd vedeam
Imediat o ag`\am,
Prin parcuri ne s`rutam,
La discotec` dansam.
{n tramvai c@nd m` urcam
Cu taxatoarea m` certam,
La Universitate la ceas
Trei int@lniri zilnic d`deam.
Au trecut de-aatunci zeci de
ani,
Cu to\ii ne-a
am [mpr`]tiat,
Dar anii de-aatunci
Niciodat` nu i-aam uitat.
Cu fo]tii elevi, acum studen\i,
Adeseori m` [ntalnesc
}i anii de-aatunci
Mereu mi-ii amintesc.
prof. Drago] Constantinescu
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Iubi\ii mei ascult`tori*,
Am ascultat cu mult interes cuv@ntul celor care au vorbit
despre via\a ]i activitatea mea literar` p@n` la v@rsta de 80 de
ani. Le mul\umesc din suflet ]i le urez s`n`tate ]i fericire.
Primele mele amintiri ]i-au luat zborul peste ani [ntr-un
anotimp cu soare aprins ]i sc@nteietor, ca inima mamei mele.
Nu ]tiu dac` era prim`var`, var` sau chiar toamn` t@rzie,
dup` cum nu ]tiu nici ce v@rst` aveam. S` tot fi avut vreo trei
ani. De atunci [ncepe nesf@r]itul ]ir al amintirilor mele, care
m-au marca toat` via\a ]i pe care [l urm`resc ]i ast`zi, la
b`tr@ne\e. Dureri ]i bucurii, via\` ]i moarte, chipuri care vin,
pleac` ]i nu se mai [ntorc niciodat`. Toate cu acelea]i adev`ruri ne]tiute ]i cu acelea]i imagini, de multe orin [n]el`toare,
s-au succedat, de atunci, ]i s-au acoperit unele pe altele, suprapun@ndu-se unor legi ale firii, drepte sau nu, pe care lutul
omenesc nu le poate schimba, nici evita.
Mama era orfan` de tat` din primul r`zboi mondial. A fost
trimis` pe cheltuiala statului la }coala pentru surori medicale
din Bucure]ti, dup` absolvirea c`reia, a fost repartizat` la T@rgovi]te, la Spitalul Jude\ean, care, pe vremea aceea, se g`sea
situat l@ng` ruinele Palatului Domnesc ]i ale Turnului Chindia. La Botez am primit numele de Alexandru, [n Biserica
Stelea (monument istoric), ctitoria domnitorului moldovean
Vasile Lupu. Dup` care, o dat` cu liberarea tat`lui meu din
armat`, care-]i f`cuse stagiul militar aci, [n T@rgovi]te, am
fost dus [n ora]ul Pite]ti, la sora sa, Domnica, unde am crescut p@n` la v@rsta de 7 ani. Tot la Pite]ti, mama a fost transferat`, [n aceea]i func\ie, la }coala Normal` de fete. La tanti
Domnica, sora tat`lui, [n strada Exerci\iului nr. 47, cas` care
exist` ]i azi, am tr`it [ntr-o gr`din` de rai. Mama, ca sor` medical` la }coala de fete, era apreciat` ]i respectat` de
superiori ]i iubit` de eleve ]i de p`rin\ii acestora, cu care a
p`strat toat` via\a leg`turi prietene]ti.
Dup` aceast` perioad` plin` de bucurii, farmec ]i amintiri
nepieritoare, care m` r`scolesc ]i azi, [n amurgul vie\ii, am
trecut sub [ngrijirea bunicii dinspre mam`., din satul Butoiu
de Sus, unde am urmat ]i cele patru clase primare. A]a se face
c`, [n general, amintirile copil`riei mele penduleaz` armonios [ntre aerul crud ]i divin al satului ]i cel dens, luminat ]i
plin de nelini]ti al ora]ului, fapt care ]i-a creat, pentru mai
t@rziu, o bog`\ie variat` de sentimente ]i evoc`ri nepieritoare.
Interesant e c` punctul central al amintirilor din copil`rie [l
reprezint` figura mamei mele, de care am fost ata]at [ntreaga
via\` ]i care, la r@ndu-i, m-a iubit ca pe nimeni altul, ad@nc ]i
dureros, p@n` la moarte, nemul\umit` c` n-a f`cut ]i mai mult
pentru fiul ei. {mi amintesc de mama c` era, [n primul r@nd,
o femeie bun` ]i frumoas`. O femeie monumental`, t@n`r`,
delicat`, cutez`toare. {ntreaga ei figur` distins` radia de un
aer tulbur`tor, enigmatic. Ochii de culoarea cicorii. P`rul
auriu ]i bogat, inelat de la natur`, pielea fe\ei de culoarea
ne[ntinat` a laptelui, iar g@tul de o rotunjime ideal`, trenau
statuar peste umeri-i zvel\i, d@ndu-i o [nf`\i]are de statuie
antic`. Z@mbetul ei senin, sub reflexul privirilor agere,
sc@nteietoare ]i afectuas` te [nc`lzea la prima privire ]i-\i
re\inea aten\ia. Avea o voce sonor`, bine timbrat`, care o
ajuta s` c@nte ca o primadon`. Dac` ar fi ]tiut s` foloseasc`
numai aceste daruri de la Dumnezeu, mama ar fi ajuns la alte

[mpliniri, care ar fi propulsat pe fiul s`u pe alte coordonate
ale vie\ii, mai pline, mai limpezi, mai confortabile ]i cu mai
pu\ine eforturi. Dar mama a preferat s` fie aceea]i femeie
inocent` ]i r`bd`toare, ]i a]a a r`mas toat` via\a. O femeie
simpl`, nobil` ]i nespus de frumoas`, devotat` casei ]i fiului
s`u adorat... {mi amintesc cum mama mea, [n diferite ocazii,
prefera, ca [mbr`c`minte, elegan\a ]i str`lucirea costumului
na\ional, [n care se sim\ea [n largul s`u. Purta o fot` superb`,
la care arbora o ie cu alti\` mare, l`sat` pe umeri. Iar pe cap,
arbora un tulpan, cu pricepere ]i elegan\`. {l [nf`]ura sub
form` de turban, l`s@ndu-i dou` pulpane-falduri [nnodate
special pe partea st@ng`, prelungite p@n` [n dreptul s@nilor,
ceea ce [i d`dea noble\e ]i farmec la [nf`\i]are. Deasupra
frun\ii, purta diadem` de m`rgelu\e divers colorate, care
sclipeau [n lumin`. {nf`\i]area ei era ceva de vis. {i pl`cea s`
scoat` pu\in ia [n fa\`, la mijloc, form@nd un s@n adorabil. Iar
la g@t avea o salb` deosebit`, cu nou` mahmudele din aur de
24 de carate, care-i [ncadrau pieptul, deosebit. {n sf@r]it, ca
un ultim detaliu, [n m@n` purta o geant` elegant`, nelipsit`,
[mpletit` din fir de argint, cu dou` r@nduri de ciucura]i
m`run\i pe partea din fa\`, tot din argint. De notat c`, la toate
balurile selecte ale ora]ului Pite]ti, la care participa
protipendada urbei, nu o dat` a fost aleas` regina absolut` a
acelor manifest`ri colective...
Iat` de ce nu-i de mirare c`, odat`, pe c@nd mama se afla
pe peronul g`rii Pite]ti, cu un grup de eleve ale }colii Normale, [n a]teptarea Reginei Maria, [n trecere spre Curtea de
Arge], s-a trezit invitat` de Majestatea Sa [n vagonul regal,
de unde a ie]it [mbr`cat` [ntr-un taior al M. Sale, pe care mama mea l-a p`strat toat` via\a cu m@ndrie (Regina Maria iubea foarte mult costumul na\ional ]i nu de pu\ine ori a purtat
ia rom@neasc`, cu [ncredere [n frumuse\ea ]i noble\ea ei
tradi\ional`...).
{nchei aceast` prezentare cu poezia „Anii mei”, ca o [ncoronare a sentimentelor ce m-au animat [ntreaga via\`.

„Anii mei”
Anii mei, voi, anii mei

De culoarea dragostei,
Cine mi v-a pus pe um`r,
{n c@ntece s` v` num`r?

Alexandru Mircescu
Cine mi v-a pus [n p`r,
Aspri ca un adev`r?!
Cine mi v-a pus [n frunte,
Drum s`-mi lumina\i spre munte?
{n inim` cin’ v-a pus,
De lini]tea mi s-a dus?...
Anii mei, visele mele
Diminea\a nu le spele
Ci le lase-n fapte, toate,
Visate ]i nevisate!...

Alexandru MIRCESCU

*Alexandru Mircescu, prelegere sus\inut` cu ocazia s`rb`toriii domniei sale la v@rsta de 80 de ani,
la Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea
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DELIRUL - vol. II
(continuare a romanului cu acela]i nume, de Marin Preda)

UN RISC ASUMAT
„Fii bun, fii drept ]i nu uita c` deasupra intrigilor ]i urilor este
PATRIA, este ve]nicia neamului, ]i c` acolo trebuie s` ne întâlnim
întotdeauna, chiar dac` nu ne în\elegem de fiecare dat` !”
(Ion Antonescu)
u întotdeauna o apari\ie editorial` poate constitui un
prilej de bucurie pentru cititor. Ast`zi, oricine are
bani poate publica aproape orice, dar o dat` cu
apari\ia produsului finit, nu înseamn` c` s-a consumat ]i actul de
cultur`. Ei bine, de aceast` dat`, lucrurile stau altfel.
De curând, la editura vâlcean` FORTUNA - binecunoscut` în
mediile spirituale române]ti prin remarcabila „vistierie de cuvinte”
- reeditare, într-un format mai pu\in obi]nuit, a scrierilor esen\iale
ale unor mari scriitori ]i poe\i români (veritabile bijuterii) - a v`zut
lumina zilei înc` o floare rar`: Delirul – volumul II, continuare a
romanului omonim, al lui Marin Preda.
Autorul, }tefan Dumitrescu, un tulcean n`scut pe plaiuri
vâlcene, a încercat, ]i, cred eu, a reu]it pe deplin, s` se muleze pe
ideile din primul volum, a]a cum înc` nimeni nu a f`cut-o pân` în
prezent. Directorul editurii men\ionate, Emil Catrinoiu, un alt mare
sufletist, un om care a validat valoric str`dania autorului ]i îi st`
al`turi în demersul s`u, prin editarea acestei lucr`ri, a adus o nou`
dovad` a originalit`\ii sale .
Impresionat de soarta poporului român, obligat s` suporte,
decenii, consecin\ele actului tr`d`rii na\ionale de la 23 august 1944
]i înfruntând condi\iile ostile ale vremii, unul dintre cei mai mari
prozatori ai românilor, Marin Preda („Marele singuratic al scriitorimii ]i literaturii noastre” ), autorul „Morome\ilor” ]i cel care a
creat „Cel mai iubit dintre p`m@nteni”, s-a remarcat prin curajul
de a scrie ]i de a face public, în anul 1975, un strop din MARELE
ADEV~R, prin intermediul celebrului s`u roman, DELIRUL.
Despre reac\iile prompte, incisive, ale oficialit`\ilor sovietice
din acel timp, ca ]i despre ale celor autohtone, care, oarecum tacit,
au acceptat reabilitarea Mare]alului, îns` dând ]i „indica\ii
pre\ioase” pentru continuarea romanului cu un nou volum, s-au
spus multe. Cert este c` marele scriitor, dup` ce s-a documentat ]i
dup` ce a ob\inut suficiente date pentru edificarea proprie, s-a
speriat de ADEV~RUL pe care l-a constatat. Tot atât de cert este ]i
faptul c` „timpul nu a mai avut r`bdare”; în condi\ii neclare, înc`
neelucidate pân` ast`zi, el a trecut într-o alt` lume, poate mai bun`
]i mai dreapt`, luând cu sine ]i „însemn`rile” creionate în minte,
pentru cel de-al doilea volum al Delirului .
Vremea s-a scurs, iar dup` trecerea însângeratului decembrie
1989, în anul 1992 (pe atunci detractorii Mare]alului nu erau înc`
investi\i cu puterea unei legi strâmbe), revista „Expres Magazin” a
lansat frumoasa ini\iativ` a Concursului literar „Cine scrie
romanul DELIRUL, vol. II, continuare la romanul DELIRUL, vol.
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I , de Marin Preda, a]a cum l-ar fi alc`tuit marele scriitor?”
S-a g`sit un temerar care a ]tiut s` dea curs provoc`rii. Se pare
c` }tefan Dumitrescu, inspirat de „spiritul lui Marin Preda, care,
parc` din alt` dimensiune, a participat direct la scrierea
romanului”, a reu]it s` continue opera acestui uria] al literaturii
române]ti, ]i nu a f`cut-o oricum, ci punând în scriitura domniei
sale tot sufletul.
Dup` citirea ]i recitirea cre\iei lui Marin Preda, „...mi se p`rea
c` am în fa\` sufletul autentic al neamului nostru ]i valorile
spirituale ale acestuia, cu dorin\a permanent` de a tr`i în
demnitate ]i cur`\enie moral`”- m`rturise]te autorul recent
ap`rutului volum. Ca ]i Marin Preda, în 1975, }tefan Dumitrescu
evoc`, ast`zi, în condi\ii poate chiar mai ostile decât cele în care
predecesorul s`u ]i-a tip`rit romanul, momente ]i figuri importante
ale istoriei noastre. Misiunea celui din urm` este cu atât mai
riscant` cu cât exist` acea nefericit` ]i nedrept` Ordonan\` a
Guvernului României, nr. 31/ 2002 (lege emis` la comand`
extern`), prin care este interzis` expunerea în public a unei alte
opinii decât cea oficial`, referitoare la holocaust ]i la „criminalii de
r`zboi” (a se citi Mare]alul Ion Antonescu).
c\iunea început` de Marin Preda în Delirul este
continuat`, cu acela]i aparent personaj principal, c`ruia
}tefan Dumitrescu îi intersecteaz` c`r`rile fie cu figuri
pitore]ti ale meleagurilor natale (r`mase mo]tenire de la creatorul
ini\ial), fie cu altele noi, apar\inând peisajul citadin al Cet`\ii lui Bucur.
F`r` a-]i pierde propria personalitate scriitoriceasc`, autorul
practic` ]i st`pâne]te cu pricepere stilul lui Marin Preda - misiune
deosebit de dificil`; el „cocheteaz`”, într-un mod fericit ]i plin de
naturale\e, cu o gam` bogat` de procedee stilistice, de la
exprimarea simplist`, neao]`, a \`ranului român, la tehnicile
complexe de exprimare ale VIP-urilor bucure]tene din anii ’40, ai
secolului trecut.
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„Broderia” pe care o \ese în jurul ziaristului }tefan Paul de la
cotidianul „Ziua”, dar mai ales pe seama motivului principal al
romanului este, realmente, o oper` de art`. Dovedind o bogat`
documentare, compozi\ional, autorul penduleaz` voluntar între
prezentarea tabloului social ]i politic al acelor ani, descris prin gândirea unor oameni obi]nui\i sau, dimpotriv`, prin comentariile realiste ale celor aviza\i ]i frecventele medita\ii sau aspecte ale vie\ii
intime a lui }tefan, al`turi de frumoasele ]i gra\ioasele sale iubite Ioana, Anghelina, Zizica Negroponte, Luki, Zizi Fotiade, Nora; între descrierea impresionantei personalit`\i a Mare]alului, prezentarea situa\iei frontului ]i condamnabila nemernicie a tr`d`torilor.
igura emblematic` a Mare]alului se deta]eaz`, impunându-se prin demnitate ]i curajul de a sta vertical în
fa\a st`pânului de atunci al Europei: „...Ca s` te por\i
astfel cu Hitler, s` stai demn în fa\a lui, trebuia s` fii însu]i Mare]alul Antonescu. Nici un alt ]ef de stat, inclusiv Mussolini, nu-]i
permisese s` stea neclintit în fa\a tartorului ]i a nebunului de la
Berlin.” De remarcat sunt ]i reac\iile prilejuite de nes`buitul act
comis la 23 august 1944: „...Mare]alul avea s` fie arestat de un
pu\oi de rege, care nu-]]i ]tersese nici ca]ul de la gur`...Când au
aflat c` Regele ]i tâmpi\ii cu care a f`cut el treaba asta l-a
au arestat
pe Antonescu, ru]ilor nu le-aa venit s` cread`. Ce, `]tia sunt
nebuni, î]i bat joc de noi? Cum adic` s`-ll aresteze pe Mare]al ]i
s` ni-ll dea legat, pentru ce ne fac ei cadoul `sta?... C` a]a suntem
noi de]tep\i în istorie, le facem du]manilor de moarte cadouri ]i tot
noi le pl`tim dup` aceea.”
Cu o am`r`ciune nedisimulat`, autorul subliniaz`: „Aceia care
l-aau arestat pe Mare]alul Ion Antonescu, pentru c`, în
infantilismul lor au crezut c` pentru aceasta li se vor în`l\a statui,
au s`vâr]it una dintre cele mai mari tic`lo]ii. Ei s-aau mânjit pentru
totdeauna de sânge ]i dezonoare”.
Mai târziu, abjec\ia de proces înscenat Mare]alului, în 1946, ]i
derulat sub regie str`in`, în stilul execu\iilor sumare, de c`tre a]a
numitul Tribunal al Poporului, a fost „O palm` dat` poporului
român ]i istoriei acestui neam. Un scuipat în obraz, pe care
cotropitorul \`rii l-a folosit în loc de ]tampil`”. Din p`cate, nici
ast`zi situa\ia nu difer` prea mult, de]i...
„Mare]alul face parte din ]irul mare de Domnitori tr`da\i ]i
asasina\i ai acestui p`mânt, începând cu Ciobanul din Mitul
Miori\ei, continuând cu Burebista sau Decebal sau Mihai Viteazul,
care se repet`.”
România începutului de mileniu trei este „o \ar` a tuturor
posibilit`\ilor” dup` cum se exprima, mai demult, cineva, dar nu
pentru c` ar fi o \ar` liber` ]i democrat`, ci pentru c` „aici, fiecare
face ce vrea”; la rândul meu, l-a] cita pe marele Nicolae Iorga,
sus\inându-i p`rerea c` „...la români, politica se orienteaz` dup`
mirosul de friptur` !”.
Ce n-a] da s` pot spune altfel ? Ce n-a] da s`-l pot contrazice
pe }tefan Dumitrescu care afirm` c` „suntem un popor axiofag,
care ne distrugem, ne mânc`m valorile” ? S` fie acest p`mânt românesc otr`vit, iar neamul blestemat atât de r`u, încât, în „delirul”
lui halucinant, s`-]i ucid` conduc`torii? Un r`spuns poate fi g`sit
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]i în versurile unui mare poet contemporan:
„...}i din vreme-n
n vreme/ Practic` barbar`/ Capul \`rii
noastre/ Cade pentru \ar`...”
Ce n-a] da s` nu pot spune c` la noi este raiul refula\ilor de la
marginea societ`\ii ]i a tr`d`torilor de \ar`? De ce? Pentru simplul
motiv c` la noi, ca la nimeni, dezertorii, tr`d`torii de \ar` care, fugi\i pe alte meleaguri - unde, cândva, ]i-au primit argin\ii vânz`rii
de neam -, sunt ast`zi reabilita\i, absolvi\i de orice vin`, repu]i în
drepturi, li se dau gradele ]i chiar sunt ridica\i la rangul de eroi, pe
când cei care au slujit \ara cu credin\` sunt trecu\i în categoria
criminalilor.
Conduc`torii postecembri]ti ai României, dup` ce, mai întâi, l-au
alergat în jurul b`t`turii, în cele din urm` l-au pricopsit cu
propriet`\i (cândva bunuri ale Coroanei - deci ale unei institu\ii, nu
bunuri personale), i-au acordat privilegii de fost conduc`tor de stat,
pe acela care, în 1944, în plin conflict militar, a arestat capul O]tirii
Române, predându-l inamicului ]i înfigând cu\itul în spatele
aliatului de pân` atunci.
Este cazul s`-i întreb`m pe nem\i de ce au pus, pentru vecie,
eticheta de „tr`d`tor” pe fruntea României? Este cazul s`-i întreb`m pe cei peste 170.000 de osta]i români lua\i prizonieri de Armata Ro]ie „eliberatoare” în intervalul 23 august - 12 septembrie
1944, f`r` posibilitate de a se ap`ra, du]i apoi în taigaua siberian`,
în minele din Dombas sau risipi\i aiurea, pe teritoriul Uniunii
Sovietice, care le-au fost „impresiile de c`l`torie”? Câ\i dintre ei
ar mai putea r`spunde?
e câ\iva ani încoace, asist`m la o discreditare
furibund` a tot ce are tangen\` cu specificul nostru
na\ional. O a]a zis` elit` cultural`, cu apeten\e exclusiv interna\ionaliste, marcat` evident de complexul superiorit`\ii,
se agit` ]i încearc`, cu obstina\ie, s` impun` idei ]i precepte culese
de aiurea, creând artificial contexte aberante, absolut incompatibile
cu tradi\iile românilor.
Ace]ti killeri culturali - denigratori de valori autentice - se
erijeaz` într-un juriu suprem al istoriei ]i spiritualit`\ii române]ti,
c`rora urm`re]te s` le submineze temeliile, s` umbreasc`, s` maculeze marile personalit`\i ]i s` le estompeze crea\iile.
}tefan Dumitrescu are marea calitate de a nu face parte din
aceast` „cast` cultural`”, astfel încât riscul asumat de a deveni
\int` este inevitabil. S` fim al`turi de el, de Marin Preda, de
editorul Emil Catrinoiu, de Ion Soare - îngrijitorul edi\iei ]i de „a
lu’Parizianu de la Sili]tea-Gume]ti” !
Delirul, volumul II, este o carte care merit` citit` ]i recitit`,
pân` când, cât mai mul\i, vor afla unul din multele adev`ruri \inute
sub obroc.
„Nu este adev`rat c` marii scriitori ]i-aau scris ei c`r\ile.
Dumnezeu s-a
a folosit de ei, ca s` le transmit` ]i s` le d`ruiasc`
oamenilor ce voia El s` le d`ruiasc`.”
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Artur Silvestri ]i spectacolul unor vremi apuse
Vom face, mai [nt@i, o prezentare
pe scurt a personalit`\ii lui Artur Silvestri: s-a n`scut [n anul 1953, [ntr-o
familie de negustori arom@ni (din
partea mamei) ]i de boieri olteni, din
partea familiei Iancu Jianu; str`nepot
al Mitropolitului Tit Simedru, ultimul
mitropolit al Cern`u\ilor (1944). Doctor [n literatur` medieval` la „Trinity
Bible Research Center”- University
of Madras, India. Doctor honoris
causa la „Institut d’Estudis medievals
de Catalunia” - Barcelona. Descoperitor ]i editor al scriitorului de origine
rom@n` Pius Servien (1979). Descoperitor al operei latine a scriitorului
proto-rom@n Martin de Bracara (sec.
VI e.n.) ]i al operei literare, [n limba
greac`, a voievodului dobrogean
Ioancu (sec. XIV).
{nc` din 1987, sub obl`duirea Mitropolitului Nestor Vornicescu al Olteniei, a reu]it s` adune mai mul\i savan\i de prestigiu [n cadrul „Grupului
pentru istorie alternativ`”, un colectiv independent de cercet`tori ai istoriei vechi, din care au f`cut parte: I.C.
Chi\imia, Pandele Olteanu, Virgiliu
}tef`nescu-Dr`g`ne]ti, Paul Tonciulescu, David Popescu etc. Au elaborat, [mpreun`, monumentala lucrare
„Daco-Romanica. Studii privind cultura rom@n` [n epoca etnogenezei”,
r`mas` inedit`, al`turi de alte cercet`ri privitoare la scrierile str`rom@ne „Biblia go\ilor” ]i alfabetele necunoscute din Rom@nia.
Este autor a peste treizeci de c`r\i,
edi\ii ]i sinteze [n domenii diferite;
peste dou` sute de studii de isorie literar` ]i de istoria civiliza\iilor; activitate jurnalistic` proeminent`, timp
de peste 30 de ani, concretizat` [n
peste 2.500 de titluri. {n 2004, avem
cuno]tin\` de publicarea a patru c`r\i,
printre care ]i „Radiografia spiritului
creol. Cazul Miron Radu Paraschivescu”. Aici g`sim capitolul „C`derea [n timp: b@lciul”. Ap`rut, [n volum, [n 1964, „B@lci la R@ureni” e cu
probabilitate documentat prin 1953,
c@nd M.R.P. se afla la B`lce]ti, pe
Topolog, retras [n Casa de crea\ie
scriitoriceasc` (actualmente „Memorialul Nicolae B`lcescu”, unde ar fi
trebuit s` dea, [mpreun` cu al\ii, semne ale unei crea\ii „noi”. O epistol`
(publicat` [n „Manuscriptum”, 1986,
nr. 4, p.62) confirm` aceast` supozi\ie: „N-o s`-mi lua\i, sper, [n nume de

r`u lunga t`cere, dar am f`cut
excursii la R@mnic, Cozia, C`ciulata
]i, de dou` ori, la b@lci la R@ureni,
per pedes apostolorum...” Consemn`m un pasaj din carte: „La R@ureni,
c@nd petrecerea e-n toi, c@nd paharele se ciocnesc mai v@rtos ]i \ambalagiul care-l acompaniaz` pe P`l`u
bate mai cu foc [n strunele de aram`,
l`utarul []i fr@nge c@ntarea brusc,
adres@ndu-se [n proz` publicului: «E
bine, b`-`-`?», iar r`spunsul hohotit
din zeci de piepturi: «E bine!», P`l`u
r`spunde cu un nou val de folclor petrec`re\: «Am o via\` p`c`toas`/ }i-o
inim` tic`loas`...// C@nd te v`d la
st@lpul por\ii/ M` apuc` ceasul
mor\ii». Ceea ce era t@rg arhaic,
spirit al s`rb`torilor de peste an, m`sur` a vremii [n civiliza\iile \`r`ne]ti
a]ezate, este acum iarmaroc, adun`tur` de obiecte pestri\e, [naintea
c`rora reporterul jubileaz`. Nu lipsesc de-aici, se-n\elege, nici tarabele
cu dulciuri, cu acadele [n culorile
curcubeului, cu [nghe\at` ce se consum` de-a dreptul din m@n`, cu turtadulce colorat` ]i pictat`, nici c`ru\ele
cu pepeni, fructe ]i struguri, nici
altele, cu tot felul de juc`rioare
pentru copii, confec\ionate pe loc din
h@rtie colorat`: mingi pline cu rumegu] ]i ag`\ate de un elastic sub\ire,
ni]te p`s`rele din ghips, cu penajul
din fulgi vopsi\i [n toate culorile,
fofeze care-]i [nv@rtesc elicea de h@rtie [ntr-un be\i]or, trompete de carton, fluiere ]i fluiera]e, juc`rioare
ieftine, s`race, guralive ]i naive, ce
au, [ns`, darul fermecat de a antrena
]i a bucura mul\imea, d`ruind, o
clip`, celor mai v@rstnici, ca ]i
copiilor, sentimentul unic al bucuriei
s`rb`tore]ti”.
{n mod sigur nu i-a trecut prin
m@n`, lui Miron Radu Paraschivescu,
„Dic\ionarul geografic al Jude\ului
V@lcea”, de C. Alessandrescu, institutor [n Bucure]ti, lucrare ce ob\ine
Premiul „Al. N. Lahovari” al Societ`\ii Geografice Rom@ne, [n }edin\a
Adun`rii Generale din 15 martie
1893, sub pre]edin\ia Majest`\ii Sale,
Regele, ap`rut` [n acela]i an, la Bucure]ti, „Tipografia ]i Fonderia de litere Thoma Basilescu, Bulevardul
Elisabeta, 111”.
Re\inem de aici, pentru compara\ie, urm`toarele: „R@ureni – localitate celebr` ]i cunoscut` dincolo de li-

mitele jude\ului ]i chiar ale \`rei, prin
importantul b@lciu ce se \ine [n
fiecare an aci, la Sf@nta Maria Mic`
(8 sept.). Cade la 6 kilometre spre sud
de R@mnic.Aci g`seai bra]oveniile ]i
fer`riile din Transilvania. cai ]i vite
cornute din Ungaria; b`c`niile alese
din |arigrad; piel`riile ]i bl`n`riile
din Rusia; modele ]i confec\iunile din
Viena sau Beciu. La R@ureni, [n curs
de vreo 10 zile, se f`ceau daraveri de
sute ]i mii de pungi de bani (o pung`
de bani valora 500 lei). }i continu` C.
Alessandrescu: {n „Geografia Jude\ului V@lcea”, de D-l Ionescu-Cheianu,
scrie urm`toarele: „B@lciul R@ureni
este [nfiin\at pe la anul 1636, pe timpul lui Matei Basarab, de negu\`tori
m`mulari. Mai [nainte nu avea loc
stabil. Se \inea [naintea M@n`stirii
Govora, la 15 August, de hramul bisericii. S-a \inut [n vechime ]i pe locul
unde este Ocni\a. Nu se putea \ine pe
loc deschis, de frica turcilor. {n luna
august 1802, b@lciul fu jefuit ]i ars de
turcii din Vidin; peste 20 de negustori
fur` t`ia\i, parte sc`par` cu fuga [n
p`durile din mun\ii B`rb`te]tilor ]i
prin p`durile Govorei. Chiar Salinele-mari fur` jefuite de sare; peste
2.000 care [nc`rcar`; c`m`ra]ul
Gheorghe Hagi Pandele fu dus p@n`
aproape de Craiova ]i t`iat. {n Ocn`
au ucis un preot ]i mai mul\i locuitori... Mul\i locuitori [ngropau bani,
scule, pe la copaci... Anul 1803 fu la
fel de r`u, c` venir` al\i turci, sub
numele de Manafi (de la numele lui
Manaf-Ibraim) ]i jefuir` din nou
salinele, Monastirea Hurezi, satele ]i
pe locuitorii din Dr`g`]ani... R@ureni
[nseamn` loc [ntre r@uri, fiind situat
[ntre r@urile Govora, Ocna ]i Olt.”
{nchei aici comentariile acestor
c`r\i esen\iale, promi\@nd c` voi
descrie, [n num`rul urm`tor, B@lciul
de la R@ureni, cu propriile-mi imagini, surprinse [n copil`rie, c@\iva ani la
r@nd. {i mul\umim lui Artur Silvestri
pentru prilejul oferit de cartea sa – de
a readuce [n actualitate un loc ce nu se
uit`, un timp ascuns sub v`luri ce\oase, o lamp` cu petrol, c`reia nu-i mai
arde fitilul care odat` a luminat ]i a
[nc`lzit. Din fostul B@lci al R@urenilor a mai r`mas un t@rg de cereale ]i
legume, ce se \ine mar\ea, la marginea
ora]ului. B@lciul, [n schimb, s-a mutat
peste tot...
Felix SIMA
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Modelul Facerii biblice [n literatura român` veche.
Z`mislirea frumoas` ]i bun` (III)
- urmare din num`rul precedent De altfel, conceput, cum însu]i textul biblic o spune, ca
imagine reflectat` a F`c`torului s`u69, omul este „mai cinstitu decât toate «altele câte» sântu pre p`mântu”70, ,,des`vâr]it […], cu suflet viu […], [cu] minte slobod` ]i pricep`toare”71, „cu alte daruri dumnedz`ie]ti decât toate alte z[diri deplin împodobit”72. În acela]i timp, îns`, în concep\ia
anticului ]i a medievalului, omul repet`, la scar` miniatural`, imaginea universului – ,«lume mare» […], pild` ]i tipos
a «lumii mici»73. Teoria coresponden\ei dintre macrocosmos
]i microcosmos st` la baza unor adev`rate demonstra\ii de
virtuozitate imaginativ`. De la identitatea formei – „Tu e]ti
r`tund`, eu sunt r`tund”74 – ]i pân` la „urzirea”75 lor din
acelea]i elemente – „Asculta\i s` în\elege\i ]i s` ]ti\i76 c` lumea «iaste» f`cut` din patru stihii; adec` iaste foc, vânt,
ap` «]i p`mântu». […] Dece omul înc` iaste den «patru»
stihii urdzâtu…”77 – gândirea analogic`78 a înv`\a\ilor vremii impunea un ingenios sistem de similitudini, sus\inut pe
o serie de simboluri numerologice: patru elemente primordiale, patru puncte cardinale, patru vânturi ]i tot atâtea fluvii
ale paradisului, anotimpuri sau temperamente umane, ]ase
(]apte) zile ale crea\iei ]i, asemenea, vârste ale omului ]i ale
lumii.79
Înscriind omul într-un cerc (în al c`rui centru st` p`mântul b`tut de cele patru vânturi – sugestie a ordon`rii spa\iului – ]i înconjurat de ap`, aer ]i foc – marcate, fiecare, de
sensurile temporale ale zodiilor corespondente), miniaturile
veacului de mijloc reprezint`, tocmai pentru a impune simetriile, un univers antropomorfizat, devenit singura form`
69Michaela Bauks observa, în articolul s`u
Le Shabbat: un Temple dans le Temps, publicat
în „Etudes Théologiques et Religieuses”,
Montpellier, nr.4/2002, p.p.486 – 487, c`
privilegiul de a fi creat, ca imagine a lui
Dumnezeu, era rezervat în cultura Orientului.
Apropiat doar Regelui, considerat substitut al
divinit`\ii pe p`mânt ]i ,,garant al ordinii sale
cosmice printre oameni” (p.486). Acordând
acest privilegiu tuturor oamenilor, textul biblic
deplaseaz` accentul pe importan\a generic` a
individului uman c`ruia îi revine rolul de a fi, în
spa\iul ]i timpul ce i-au fost h`r`zite, un
continuator al operei primordiale pe p`mânt.
70Cronograf, ed. cit., p.8.
71Mihail Moxa, op. cit., p. 100.
72Nicolae Costin, op. cit.,p.31.
73Dimitrie Cantemir, Divanul,Edi\ie [ngrijit`,
studiu introductiv ]i comentarii de Virgil
C@ndea; Text grecesc de Maria MarinescuHinu, Bucure]ti, Editura Academiei R.S.R.,
1974, p. 175.
74Dimitrie Cantemir, op. cit., p.179.
Afirma\ia continu`, persuasiv, cu explica\ia: „]i
de vei întreba în ce chip sunt r`tund, m`soar`
din cre]tetul capului p@n` în talpele picioarelor
]i din vârvul degetelor mîinii drepte p@n` în
vârvul degetelor mâinii stângi, ]i vedzi c` tot o

concret` de materializare a imaginii lui Dumnezeu80, pe
care o sus\ine, simbolic. Pentru c`, dac` omul e f`cut „pre
chipul obrazului divin”81, iar arhitectura uman` este similar` cu aceea a lumii (p`mântul închipuit pictural ca un b`rbat
cu o cu]m` de p`dure verde ]i marea ca o femeie, în scena
resurec\iei mor\ilor din Judecata de Apoi, de la Humor ]i
Vorone\, sau Lumea, ca o împ`r`teas` împodobit`, în gravura din 1698, a Divanului – carte construit` tocmai pe analogia trup-lume – sunt exemple revelatorii pentru aceast`
concep\ie), universul va deveni, în consecin\`, reflectare a
„Ziditorului” ]i a for\elor sale creatoare. Cromatica din prima miniatur` luat` în discu\ie ilustreaz` aceast` idee: culorile indicând cele patru elemente din care ia form` universul
sunt reg`site în culorile ve]mântului Creatorului, ro]u ]i albastru, ca ]i în Geneza zugr`vit` pe fa\ada de nord a
M`n`stirii Sucevi\a, nuan\e ce trimit la descifrarea divinit`\ii ca principiu activ suprauman, generator de via\` ]i de ordine în virtutea unei ]tiin\e sacre ]i a unui adev`r indeniabil82, iar sfera superioar` a lumii – reprezentat` în verde,
semn al vegeta\iei ]i vie\ii – reia un detaliu constituind o excep\ie remarcabil` în iconografia cre]tin` canonic` – aura
verde – simbol al atributelor providen\ei: energie vital`, cunoa]tere, în\elepciune ]i nemurire83.
Din perspectiv` temporal`, un loc aparte îl ocup`, în
istoria facerii, semnifica\ia zilei a ]aptea, când „Dumnezeu,
deac` s`vâr]i toate lucrurile bune ale lui, […], odihni de
toate ]i le puse lege lor…”84.
Laura LAZ~R-Z~V~LEANU
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câtin\` a m`surii într-amândoao p`r\ile le vii
afla; ]i a]e, iat` c` ]i eu sint r`tund”. Vitruviu,
în De architectura, Leonardo Da Vinci, în
schi\ele sale, sau Dürer, în Cele patru c`r\i ale
propor\iilor umane, demonstrau ]i ei, ca
întreaga Antichitate, ideea continuat` pân` în
Rena]tere a perfec\iunii propor\iilor corpului
omenesc prin înscrierea lui într-un cerc.
75Filon din Alexandria punea la baza lumii în
ve]nic` stare de crea\ie: „grea de lucruri ce
trebuie s` se nasc`”– „un soi de \es`tur` de
elemente „ (Apud Dic\ionar tematic…, p.798).
76Remarcabil` aceast` grada\ie verbal` ce
schimb` accentul triadei antice retorice de pe
delectare, persuadare, docere pe receptare,
discernere, cunoa]tere (cu sensul lor de infinitive lungi), care nu mai implic` ac\iunea emi\`torului, ci rolul activ al publicului vizat (ascult`tor/cititor).
77Cronograf, ed. cit., p.7.
78Cf.Dic\ionar tematic…, p.804.
79Dimitrie Cantemir, op. cit., (p.p.273293); Dimitrie Cantemir dezvolt` în Divanul …
teoria celor ]apte vârste ale omului, în timp ce
Antim Ivireanul, în Chipurile Vechiului ]i
Noului Testament, enumer` cele ]apte veacuri
ale lumii, începând de la Adam ]i încheind cu
veacul de dup` Ziua Judec`\ii de Apoi.
80Sfântul Augustin rezuma rela\ia teofanic` a

lui Dumnezeu cu crea\ia sa în chip simptomatic
pentru concep\ia timpului: „Pentru a-l
descoperi pe Dumnezeu […] unii citesc o carte.
Dar exist` o mare carte: chiar înf`\i]area vie\ii.
Ridica\i-v` ochii, l`sa\i-i în jos, însemna\i, citi\i,
Dumnezeu, cel pe care încerca\i s`-l descoperi\i
nu a creat literele din cerneal`; el pune sub
ochii no]tri chiar lucrurile pe care le-a f`cut”
(Apud Dic\ionar tematic, p.798).
81Mihail Moxa, op. cit.p. 100; Nicolae
Costin, op. cit., p. 31 ; Nicolae Costin noteaz`,
pornind de la aceast` analogie sacr`: „]i
fie]tecine este pilda lui Dumnedz`u întru chip
mic, iproci” (op.cit., p.31).
82„Albastru”, [n „Dic\ionarul de simboluri”,
vol. I (p.p.79-82) ]i „Ro]u” [n „Dic\ionarul de
simboluri”, vol. III (p.p. 171-174) (Chevaliér,
Jean; Gheerbrant, Alain Dic\ionar de
simboluri, Mituri, vise, obiceiuri, gesturi ,
forme, figuri, culori, numere, vol. I A-D; vol. II
E-O; vol. III P-Z, Bucure]ti, Editura Artemis,
1994).
83Cf. Ibidem, volumele I (pp.79-82) ]i III
(p.p.171-174), articolele Albastru ]i Ro]u.
Termenul „Verde”este explicat [n vol. III al
„Dic\ionarului de simboluri”, p.p. 436-442,
aceea]i edi\ie, de la nota 82.
84Mihail Moxa, op.cit., p.101.
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- urmare din pagina 37 Garan\ie a des`vâr]irii lumii, ziua de r`gaz nu aduce în
discu\ie atitudinea unui Deus otiosus, ce se opre]te din
crea\ie ]i se retrage obosit dup` ce a învestit cu puterea de a
continua un reprezentant al s`u85 (Biblia de la Bucure]ti
propune, în traducere, varianta „încet` de toate faptele lui
care începuse Dumnez`u a face” […]86), ci importan\a zilei
de repaos – duminica, în cre]tinism – ca moment al reactualiz`rii timpului sacru primordial87, al comunic`rii cu divinitatea ]i al identific`rii cu ea, prin transformarea Sabatului din perioad` a suspend`rii muncii, în secven\` propice unei evolu\ii spirituale.88 Ideea „particip`rii la odihna lui
Dumnezeu”89 de dup` crea\ie trimite la imaginea celui ce se
bucur`/ se odihne]te de lucrurile pe care le-a f`cut ]i, prin
rug`ciune, le readuce în memorie mul\umind pentru ele, ipostaz` nu complet diferit` de întreprinderea istoricului.
Coborând din mijlocul evenimentelor, el le reactualizeaz`,
transferând accentul de pe dimensiunea activ` a faptelor pe
cea meditativ` a rânduirii pove]tii lor. Pentru aceast` „iscusit` z`bav`”90, „gându slobod91 ]i f`r` valuri trebue]te”
îns`, iar timpul liturgic al duminicii – timpul lui Dumnezeu,
manifestându-se în ritm hebdomadar în istoria uman` – poate deveni, astfel, nu numai simbol al evoc`rii rituale a „tocmirilor” lui Dumnezeu, ci ]i arhetip al momentului de gra\ie
consacrat preocup`rii pentru recuperarea gestei oamenilor,
de la facerea lor pân` în prezentul corupt de uitare. Condi\ia
omului constrâns s` nu-]i poat` cultiva doar valen\ele sacre
ale ipostazei meditative î]i are, în concep\ia cre]tin`, izvorul
în p`catul originar, în urma c`ruia Adam este pedepsit nu
numai prin alungarea din Rai (materializat` ]i prin deposedarea de atributele divine primite ini\ial)92, ci ]i prin con85Cf.

Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Studii comparative despre religiile ]i
folclorul Daciei ]i Europei Orientale, Traducere
de Maria Iv`nescu ]i Cezar Iv`nescu, Bucure]ti,
Editura Humanitas, 1995, pp.96-97.
86„Biblia adec` Dumnezeiasca Scriptur`” a Vechiului ]i Noului Testament Tip`rit`
[nt@ia oar` la 1688, [n timpul lui }erban Vod` Cantacuzino, Domnul |`rii Rom@ne]ti.
Retip`rit` dup` 300 de ani [n facsimil ]i
transcriere cu aprobarea Sf@ntului Sinod ]i
cu binecuv@ntarea Prea Fericitului P`rinte
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom@ne, Bucure]ti, Editura Institutului Public
]i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom@ne, 1988, p. 2.
87Ie]irea 31, 15-17: „a ]aptea zi, cea de odihn`, odihn` sfânt` va fi ca pentru Domnul
[…]; vor p`zi a]adar fiii lui Israel zilele
odihnei, ]i vor face aceasta din neam în
neam: leg`mânt ve]nic, ve]nic semn între
Mine ]i fiii lui Israel, pentru c`-n ]ase zile a
f`cut Domnul cerul ]i p`mântul, iar în ziua
a ]aptea a încetat ]i S-a odihnit” (Biblia sau
Sfânta Scriptur`, edi\ie jubiliar` a Sf@ntului
Sinod, Tip`rit` cu binecuv@ntarea ]i prefa\a
Prea Fericitului P`rinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Rom@ne, Versiune diortosit` dup` Septuaginta, redactat` ]i adnotat` de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhie-

damnarea la ob\inerea hranei „cu ostenit ]i cu ghimpi ce împung ]i cu trud` ]i cu durori […] ]i cu sudori s` lucreze p`m[ntul”93. Concertând cele dou` predispozi\ii, omul devine,
dup` model divin, un inventor ]i un fabricator ]i orice nara\iune, ambi\ionând s` surprind` toate evenimentele importante pentru evolu\ia umanit`\ii, nu poate s` nu aminteasc`,
asemenea Cronografului tradus de P`tra]co Danovici, Letopise\ului… întocmit de Nicolae Costin sau Chipurilor… lui
Antim Ivireanul, de Cain ce „«au scornit» întâiu plug`riia”94, Avel întâiul p`stor, de Lameh – „au «ar`tat» arcul ]i
s`ge\âle pre p`mântu întâiu”95– , de Zoval, c` „au izvoditu
mussichia […], Toval-Cain [ce] s-au f`cut me]ter de hier,
l`c`tu], potcovar ]i zl`tariu, zugrav”96, de Noeman, care
„au aflat întâi me]te]ugul \es`turii ]i a cus`turii”97 etc. În
efortul de organizare a spa\iului ]i apropriere a timpului,
exemplul lui Cain – „au aflat întâi cumpenile ]i m`surile ]i
au pus hotar` p`mântului ]i au zidit cet`\i”98 – se încarc` firesc cu semnifica\iile actului de întemeiere, în timp ce orânduirea „anului în 12 luni ]i de mirare cursurile cerurilor”99,
de c`tre Adam ]i Sith, noteaz` simbolic prima încercare a omului de a segmenta eternitatea lui Dumnezeu, umanizând-o.
Din acest moment, omul are con]tiin\a propriei durate în fa\a divinit`\ii, iar episodul în`l\`rii celor doi stâlpi, unul de
piatr` ]i altul de c`r`mid`100, pe care „ca, de va trimite
Dumnedz`u urgia sa [n lume pen ap`, s` r`m@ie st@lpul cel
de piatr`; iar` de va trimite prin foc, s` va topi st@lpul cel
de piatr` ]i a r`m@ne cel de c`r`mid`, de pomenire [ntru
s`mnul vechiu ]i a s`min\ii sale”101, marcheaz` momentul
instituirii ]i învestirii textului istoric scris cu rolul
fundamental de conservare a memoriei umanit`\ii.
- continuare [n pagina 39 -

piscopul Clujului sprijinit pe numeroase alte
osteneli, Editura Institutului Biblic ]i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom@ne,
Bucure]ti, 2001, p. 113).
88Cf. Maurice Cocagnac, Simbolurile
biblice . Lexic teologic, Traducere din francez` de Michaela Sl`vescu Bucure]ti, Editura Humanitas, 1997, pp. 265-269.
89Sintagma apare la M.Cocagnac, op.
cit., p.267, ]i trimite la Iezechiel 20,12: „Leam dat ]i sabaturile Mele, ca s` fie semn
între Mine ]i ei ]i s` cunoasc` ei c` Eu sunt
Domnul care îi sfin\e]te” (Biblia…, ed. Bartolomeu Valeriu Anania, p.1066).
90Miron Costin, Opere, vol.II, Edi\ie
critic` [ngrijit` de P.P. Panaitescu,Bucure]ti,
Editura pentru literatur`, 1865, p.13. Pentru
Costin, scrisul presupune, ca ]i cititul, un
r`gaz, un r`stimp de reflectare: „…ce nu
st`m de scrisori, ce de griji ]i suspinuri”
(Opere I, p.4). devine din acest punct de
vedere, fraza emblematic` pentru drama pe
care o tr`ie]te c`rturarul, supus, asemenea
„bietului om” de rând, terorii „cumplitelor
vremi”.
91„Sabatul - scrie M.Cocagnac (op.cit., p.
268) - este s`rb`toarea libert`\ii redobândite”.
92O interesant` viziune asupra efectelor
p`catului, oferit` de Cronograful tradus din
grece]te de P`tra]co Danovici ( op. cit.,p.9)

– „]i numai cât mâncar` [din fructul interzis, n.n.], atâta fur` dezbr`ca\i de darul lui
«Dumnedz`u» amândoi ]i li se de]chis`r`
ochii ]i-]i v`dzur` goliciunea” – intr` în
consonan\` cu episodul Genezei de pe fa\ada de nord a M`n`stirii Sucevi\a, unde Adam ]i Eva sunt reprezenta\i, înainte de gre]eal`, în ve]minte împ`r`te]ti (indicând „înzestrarea nem`surat` a spiritului lor, cu puterea de a p`trunde cosmosul prin cunoa]tere” – Wilhelm Nyssen, P`mânt cântând în imagini. Frescele exterioare ale m`n`stirilor din Moldova, Traducere ]i prefa\`
de D. St`niloaie, Bucure]ti, Editura Institutului Biblic ]i de Misiune Ortodox` al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, p.162) ]i, abia dup` ce ascult` sfatul ]arpelui („Cine \iau îndemnatu s` fii gol?”, interogheaz`
Cronograful…, p.10), dezbr`ca\i ]i ru]ina\i
de goliciunea interioar`, manifestat` simbolic ]i la nivel exterior.
93Mihail Moxa, op.cit, p.101.
94Cronograf, op. cit., p.11.
95Ibidem, p.13.
96Nicolae Costin, op.cit., p.34.
97Antim Ivireanul, op.cit., p.250.
98Ibidem, p.247.
99Nicolae Costin, op.cit., p.35.
100Ibidem, p.34.
101Nicolae Costin, op.cit., p.35.
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- urmare din pagina 38 De altfel, în seria actelor ce relev` raporturile „poporului lui Dumnezeu” cu Împ`ratul s`u ceresc, se disting, dezvoltând sensuri antinomice, ]i episoadele construirii arcei ]i
a Turnului Babel.
Pentru c`, dac` arca, f`urit` dup` dimensiunile perfecte comunicate de Iahveh, reproducând simbolic arhitectura des`vâr]it` a crea\iei ini\iale ]i impunând imaginea
omului, capabil s` supravie\uiasc` agresiunii unui spa\iu ie]it din matc` ]i amenin\`rii unui timp justi\iar102 numai cu
interven\ia divinit`\ii (determinat` întotdeauna de op\iunea
anterioar` a individului pentru virtute sau p`cat), este semnul regener`rii – „]i s` ar`t` atunci pre p`mântu lumea
noa`”103 –, al redimension`rii propor\iilor lumii, de data aceasta de c`tre om – „de al doile rând au a]edzat lumea”104
– ]i promisiune de via\` ve]nic` – „Toate zilele p`m[ntului,
s`m[n\` ]i seacere, frig ]i z`duh, var` ]i prim`var`, ziua ]i
noaptea, nu vor mai înceta!”105 –, povestea turnului este edificatoare pentru sanc\ionarea, f`r` posibilitate de reac\ie,
a unei umanit`\i ce a îndr`znit s` proiecteze transformarea
ierarhiilor primordiale. Visând s` construiasc` stâlpul106, cu
gândul „s`-l înal\` pân` la Dumnedz`u, ca s` s` sue în ceriu”107, oamenii încep lucrarea sub semnul unit`\ii prin puterea cuvântului – „]i trimis` de diader` veste în toate p`r\ile”108 – ]i a num`rului – „]i s` strâns`r` f`r` num`r”109.
Ei vor s` schimbe fa\a lumii nu numai pe orizontal`, printr-un
efort similar edific`rii oric`rei arhitecturi, ci ]i pe vertical`
– „pu\in nu ajunse cr`gul luniei”110, redimensionând
raporturile între om ]i divinitate ]i mizând, pentru prima dat`, pe for\a comunit`\ii împotriva unei providen\e vindicative („s` s` poat` ap`ra de Dumn`dz`u”111), nu numai la ni102„Menirea

arcei, noteaz` Andrei
Oi]teanu, nu este aceea de a transporta în
spa\iu, ci de a transporta în timp, de a
conserva deci, de a feri de distrugere, de a
p`stra închis` tainica s`mân\` pentru a
permite
noua
germina\ie
cosmic`.”(A.Oi]teanu, Utopografia insulei
în imaginarul colectiv românesc, în Insula.
Despre izolare ]i limite în spa\iul imaginar,
volum coordonat de Lucian Boia, Anca
Oroveanu, Simona Corlan-Ioan [Bucure]ti],
Colegiul Noua Europ`, 1999, p.62).
103Cronograf, ed. cit., p.15.
104Nicolae Costin, op.cit., p.37.
105Biblia de la 1688, ed.cit., op. cit.p. 6.
106Mihail Moxa, op.cit., p.103.
107Cronograf, ed. cit., p.16.

108Ibidem,

vel spa\ial, ci ]i temporal, arogându-]i dreptul la eternitatea
zeilor: „A]ijdirea au vrut […] s`-] fac` nume ]i laud`
vecinic` în lume, scriindu-]i ]i s`p[ndu-]i to\i numerele
sale pe petri ]i pe c`r`mizi”112. De]i p`c`tuiesc prin trufie,
]i pentru asta sunt pedepsi\i, r`mâne amintirea primului act
complex113 din istoria omenirii devenite, pentru întâia oar`,
con]tient` de propria-i condi\ie.
„Cuvântul dâbhâr – noteaz` Paul Zumthor -, necunoscut în primele zece capitole ale Fcerii, apare chiar de la
fraza ini\ial` a povestirii despre Babel. Îns` dâbhâr […] desemneaz` cuvântul ]i, totodat`, evenimentul: ce defini\ie
mai bun` poate fi dat` Istoriei? Oamenii nu au înc` nume.
Ei pun la cale lucrarea ca s`-]i fac` unul: ca s` se smulg`,
printr-un imens efort colectiv, din abstrac\ia anonimatului
]i s` intre, în sfâr]it, în consisten\a concret` a vremurilor ce
vor veni”114. Tranzitând între arc` ]i turn, ascultare ]i revolt`, omul se situeaz` între dou` forme de legitimare la care
apeleaz` alternativ, pentru afirmarea imaginii sale în
lume115. Optând periodic pentru cronotopul mitic al arcei,
umanitatea se resusciteaz` regenerator cu suflul divin al
crea\iei primordiale. Coborând în istorie, ea p`streaz` memoria arhetipului, dar î]i permite s` mediteze asupra lui,
adaptându-l la nevoile oamenilor. R`mâne îns` categoria
minun`rii ]i nostalgia visului îndr`zne\, ratat, dar nu uitat, ]i
mereu reeditat: „Au trebuit s` fie acel turn ca o mirare lumii, unde s` se adune n`roadele den lume, ca la un scaun al
lui Dumnedz`u…116.
„În`l\area omului la cer sau coborârea cet`\ii lui
Dumnedzeu pe p`mânt r`mân fantasme de care inividul nu
s-a putut elibera înc` ]i ale c`ror semne le vom reg`si în
orice nou` întemeiere.”

loc. cit.
loc. cit.
110Mihail Moxa, op.cit.,p.104.
111Nicolae Costin, op.cit., p.41.
112Ibidem.
113Nicolae Costin, în Scrieri (în op.cit.,
pp.42-43), enumer` cele trei motiva\ii ale
construirii templului – „iiconomus, poletic,
]i bes`ricesc” – insistând pe importan\a
fiec`reia în dezvoltarea concep\iei omului
despre sine ]i despre capacitatea sa de a se
afirma în lume.
114Paul
Zumthor,
Babel
sau
nedes`vâr]irea, traducere, prefa\` ]i note de
Maria Carpov, Ia]i, Polirom, 1998, p.112.
115O xilogravur` de la sfâr]itul secolului
al XV-lea, reprezentând Arca lui Noe ca o
109Ibidem,
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cas` plutitoare, con\ine, prin proleps`, o
imagine similar` cu Turnul Babel.
Suprapunerea celor dou` episoade biblice ]i
a semnifica\iilor lor (arca – unitate în
diversitate, turnul – multiplicitate; arca –
model al arhitecturii perfecte, construite
dup` planul lui Dumnezeu, repetat, de
aceea, de om, în orice nou` construc\ie
simbolic` – biserica, catedrala, casa; turnul
- întreprindere uman` îndreptat` împotriva
lui Dumnezeu ]i, ca atare, sortit` e]ecului,
trimite tocmai la dubla condi\ie a omului
blocat între sacru ]i profan, între
binecuvântare ]i blestem, între mit ]i istorie.
116Nicolea Costin, op.cit., p.43.
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Ion M`ld`rescu ne ofer`

RÂMNICUL ÎN IMAGINI un film ca un c@ntec sf@nt, despre istoria noastr`
Am v`zut de mai multe ori filmul domnului Ion
M`ld`rescu, intitulat RÂMNICUL ÎN IMAGINI, ]i, de fiecare dat`, voiam s`-l v`d din nou. Filmul emite un mesaj
profund, greu de explicat în cuvinte; m` încânta, m` mira,
dar de fiecare dat` îmi sc`pa semnifica\ia lui profund`,
miezul s`u metaforic. Pe m`sur` ce îl l`sam s`-mi p`trund` în suflet, ajungeam la concluzia c` m` aflu în fa\a unei
opere de art` subtil`, plin` de semnifica\ii. Un proverb
grecesc spune c` „atunci când pui suflet într-o piatr`, ea
începe s` cânte”. Pe parcursul a 60 de minute, Ion M`ld`rescu construie]te un scurt-metraj cu care ar putea participa la orice festival de film sau la orice concurs de profil este ceea ce se cheam` un documentar-istoric.
Plecând de la o cunoscut` panoram` a Râmnicului,
autorul Ion M`ld`rescu, scenaristul ]i regizorul acestui
film, parcurge în imagini întreaga istorie a ora]ului Râmnicu-Vâlcea, de la str`mo]ii no]tri daci, de la cetatea lor
Buridava, din apropierea ora]ului, pân` în zilele noastre.
Domnul Ion M`ld`rescu p`]e]te, astfel, pe acelea]i c`r`ri
cu istoricul Corneliu Tama], de aceast` dat`, în locul cuvântului, folosind imaginea.
M` gândesc la piesa „B`lcescu” a lui Doru Mo\oc,
m` gândesc la mare]alul Ion Antonescu, reînviat în romanul „Delirul - vol II” ]i m` gândesc c` oamenii de cultur`
vâlceni, mai mult decât oamenii de cultur` din alt spa\iu
românesc, au voca\ia istoricului, a istoriei, în esen\a ei; îi
trage sufletul c`tre str`mo]i, c`tre temelia de suflet ]i de
legend`, de ethos, a neamului, c`tre misterul ca vinul
vechi, închegat de secole, al subcon]tientului colectiv. Dup` ce vezi filmul, î\i dai seama c` te afli în fa\a unui mare
patriot, a unui om care iube]te din toat` fibra lui acest
neam, c` autorul filmului nu este numai creatorul unui
film istoric, ci ]i al unei superbe lec\ii de istorie. Punând
mult suflet în crea\ia sa, de aici încolo începe zborul de
Icar al creatorului, de aici încolo, el devine artist, iar filmul o oper` de art` de mare valoare, profund`, emo\ionant`. Filmul v`zut în ansamblul s`u, este un poem ]i, totodat`, un eseu pe marginea istoriei neamului românesc, a]a
cum s-a derulat ea, în valea larg` ]i sfânt` a Oltului, în
„Valea Râmnicului”.
Cartea ]i filmul Râmnicului se deschid cu perspectiva dulce ]i cuprinz`toare a ora]ului, a]a cum dormita el
în istorie, la sfâr]itul veacului XIX. Vedem Râmnicul pe
care îl cunoa]tem doar din c`r\ile po]tale ilustrate, Râmnicul patriarhal, Râmnicul plin de sfin\enie ]i tain`. Comentariul asupra acestui loc începe cu citatul din Nicolae
Iorga, în care este subliniat` ideea existen\ei noastre, aici,
de la începutul lumii, ]i a nerisipirii noastre în spa\iu. Articolul 1 din Constitu\ia României, „România este un stat
na\ional, suveran ]i independent, unitar ]i indivizibil”, ne
aten\ioneaz`, în modul cel mai subtil, c` România, pierzându-]i suveranitatea (dup` c`derea lui Ceau]escu, a]a
dup` cum se ]tie, ]i trebuie s-o ]tim cu to\ii ]i s-o spu-

nem cu voce tare, România ]i-a pierdut SUVERANITATEA ]i ce este ]i mai grav, este faptul c` ne afl`m în
perioada dispari\iei noastre ca popor) este pus` de Destin,
de Dumnezeu, în ipostaza de a lupta pentru salvarea ei în
istorie. Ion M`ld`rescu, procedeaz` asemenea lui Nicolae
B`lcescu ]i a lui Mihai Eminescu, v`zând nimicnicia ]i
mediocritatea unora dintre contemporani, deda\i corup\iei,
dec`derii ]i pierzaniei, crede c` ei pot fi trezi\i la realitate,
îmb`rb`ta\i ]i împin]i la lupt`, punându-le în fa\a vitejia ]i
gloria str`bunilor! Citatul din Nicolae Iorga ]i Articolul 1
din Constitu\ia României sunt puse, cu subtilitate, metaforic, înaintea acestui eseu, a acestui poem cinematografic, cu inten\ia nedeclarat` de a ne trezi pe noi, românii de
azi, din amor\ire, din letargie, din mediocritate ]i la]itate,
pentru a ne salva în istorie, de a reînvia ultimul strop de
mândrie pe care-l mai avem în noi. Din acest punct de
vedere, suntem obliga\i a-l privi pe autor ca pe un artist
profund ]i înzestrat. Filmul acesta, pe care ar trebui s`-l
vizioneze to\i elevii la lec\iile de istorie ]i s`-l avem cu
to\ii în computerul de acas`, este o continuitate, dar ]i o replic`, un dialog cu autorii Imnului na\ional, cântat cândva
aici, pe p`mântul Râmnicului.
Dup` ce panorama V`ii Oltului ne fixeaz` ochiul
con]tiin\ei deasupra ora]ului ]i a timpului, autorul evoc`
imaginile de început ale istoriei noastre: vedem stânca
numit` Masa lui Traian, str`juind valurile Alutusului, vedem Castrul Arutela ]i, deodat`, ne vin în minte parc` Legiunile romane m`r]`luind c`tre Sarmisegetuza, iar urechile noastre aud strig`tele, zgomotele luptei ]i z`ng`nitul
armelor. Ne este evocat`, apoi, vremea lui Mircea cel B`trân, pe care-l vedem în culori uimitor de vii ]i de calde,
str`juind ]i ast`zi aceste meleaguri, de pe zidul M`n`stirii
Cozia.
Evocându-ne, pe fondul de lini]te ]i de doin`, de
cântec sfânt, patriotic, momente din istoria noastr`, autorul îi pomene]te cu smerenie pe f`uritorii istoriei, ca s` le
mul\umeasc` pentru tot ce au f`cut ei pentru \ar`, dar ]i ca
s`-i aduc`, vii, în fa\a genera\iilor de azi. Ne impresioneaz` trecerea Oltului de c`tre Tudor ]i pandurii lui, ochii
no]tri mai memoreaz` înc` o dat` podul ]i podarul de la
Olt, din folclor, cu care mo]ii no]tri treceau tumultuosul
râu. Vedem în fa\a ochilor s`rb`toarea inton`rii, pentru
prima dat` într-un cadru oficial, a Imnului na\ional, a c`rui
muzic` a fost compus` de Anton Pann; parc`-l vedem, îi
privim fa\a de foarte de aproape, a]a cum îl ]tim din manualul de literatur`, dirijând corul, în Parcul Z`voi, în ziua
memorabil` de 29 iulie a anului 1848. Tot aici, sculptorul
Constantin Mih`ilescu va ridica, mai târziu, un splendid
grup statuar, dedicat ctitorului acestei oaze de verdea\` a
Râmnicului. Îl vedem pe Alexandru Ioan Cuza la Vâlcea
(l-am fi putut vedea ]i pe B`lcescu, o dat` ce-l sim\im
foarte aproape, plimbându-se prin cerdacul ]i prin livada
de la B`lce]ti).
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{l vedem, apoi, pe Carol I, F`uritorul României
moderne. Istoria curge calm` în fresce memorabile, esen\iale: vine prima mare conflagra\ie mondial`; iat`-i pe bunicii ]i str`bunicii genera\ilor de ast`zi luptând în zilele
primului r`zboi mondial. Iat` luptele de la Brezoi, mor\ii,
caii împu]ca\i, a]a cum au r`mas c`zu\i în drum. Urmeaz` fresca momentului 1 Decembrie 1918. Cu o acurate\e
de stilist rafinat, Ion M`ld`rescu pune „pânz`” lâng`

„pânz`”, imagine lâng` imagine: Râmnicul anului 1909,
privit de pe dealul Capela, imaginea Halei, „}coala cu
ceas”, iat` ]i imaginea gimnaziului „Lahovari”, din anul
1910, a Episcopiei Râmnicului, la anul Domnului, 1915;
toate la un loc alc`tuiesc cre]terea prin vremi a Râmnicului, dar ]i a României.
Emo\ionante sunt imaginile care ne amintesc în`l\area culturii la Vâlcea, na]terea institu\iilor culturale,
evocarea figurilor care au creat ]i au îmbog`\it via\a teatral` la Râmnic. Sunt multe ]i „sfinte” aceste evoc`ri:
Teatrul Adreani, actorii Constantin Georgescu, Tic` Dumitrescu, Elena ]i Dumitru Mo\oc, Mircea Croitoru, Adela Georgescu, Mimi B`la]a, Doru Mo\oc... Dumnezeu s`-i
binecuvânteze !
Ce este remarcabil la regizorul Ion M`ld`rescu este
nu doar ]tiin\a, dar ]i instinctul, dublat de priceperea cu
care a ales cele mai reprezentative secven\e, dragostea cu
care le-a pus cap la cap, construind templul viu al Istoriei
acestui loc binecuvântat de Dumnezeu. De aici, acea impresie puternic`, pe care o ai dup` vizionarea filmului, c`
te afli în fa\a unei opere de art`.
}i iat`, acum, dezv`luit acel miez semantic al nive-
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lului profund al filmului. Exist` în filmul acesta câteva
„motive filozofice”, care ilumineaz` ]i dau alte sensuri,
profunzime, dar ]i bog`\ie de gândire acestei opere de
art`. Dup` „tema” trezirii mândriei na\ionale, în aceast`
perioad` de restri]te pentru neamul românesc, când statul
român a disp`rut din istorie pentru o perioad` de timp ]i
când poporul român este amenin\at cu ie]irea de pe scena
istoriei (dup` 2020, prognozele demografice arat` limpede c` popula\ia rrom` va dep`]i popula\ia românilor, noi,
românii devenind a doua etnie în stat dup` cea a \iganilor.
Subliniez acest lucru în modul cel mai dramatic: poporul
român se afl` în fa\a dispari\iei sale din istorie !). Dup` acest îndemn la trezire a na\iunii, un al doilea „motiv filozofic” este acesta, pe care l-am numi al „continuit`\ii luptei”. Când evoc` momentul 1877-1878, autorul ne aduce
în fa\a ochilor imaginea colonelului Gheorghe M`ld`rescu, a înainta]ului s`u, b`nuim respectul fa\` de înainta]i.
Acum, urma]ul continu`, cu alte arme, lupta dintotdeauna, pentru salvarea acestui neam care vine de la începutul
lumii. Ca o încununare a dobândirii neatârn`rii \`rii, ne
este prezentat impun`torul Monument al Independen\ei,
crea\ie a sculptorului Iord`nescu ]i în`l\at prin str`dania
doctorului Sabin, în urm` cu nou` decenii. Cea mai teribil` „metafor`”, care formeaz` „miezul semantic fierbinte”]i care st` ca o s`mân\` în centrul operei este aceea în
care, la un moment dat, pe fundalul istoriei apar efigiile
celor doi conduc`tori ai momentului celui de-al doilea
r`zboi mondial, regele Mihai ]i generalul Ion Antonescu.
Regele este în planul cel mai apropiat, u]or suprapus peste efigia Mare]alului. Peste numai câteva secven\e, vedem o alt` imagine ]ocant`, un „\ip`t al expresiei”: ne
afl`m la o manifesta\ie de 23 august, demonstran\ii purtând pancartele noilor conduc`tori. Iat` pancarta pe care
este portretul Regelui Mihai, flancat` de portretul Anei
Pauker ]i al lui Petru Groza. Metafora este strident`, este
imaginea tr`d`rii conduc`torilor acestei \`ri, a îndoirii,
încotro bate vântul a neamului acesta - de aici, cred eu,
ne vine nou` nefericirea în istorie.
Aceste „motive filozofice”, ca ]i imaginile perspectivale, ca o sete de cuprindere a întregului, fac ca filmul
s` nu fie doar o „cronic` a istoriei Râmnicului”, el este un
eseu filozofic, frumos ]i amar, dureros, pe marginea na]terii ]i a devenirii lui ]i indisolubil legat de povestea neamului românesc.
Mi-a] permite s` sugerez Ministerului Educa\iei,
inspectoratelor ]colare s` achizi\ioneze acest film - o admirabil` lec\ie de istorie, o carte de înv`\`tur` a neamului,
dar ]i un imn cald, o medita\ie filozofic` pe marginea întreb`rii, dar ]i a r`spunsului, cine suntem noi, românii, de
unde venim, încotro ne ducem, de ce este istoria noastr`
atât de dureroas` ]i de profund` ?
Nu putem decât s`-l felicit`m pe autorul acestei admirabile opere de art`, ca ]i pe to\i cei care l-au ajutat s`
creeze acest templu de imagini ]i sunete, care se îndoaie
ca o bolt` de biseric` peste Valea Oltului ]i peste acoperi]urile Râmnicului.
}tefan DUMITRESCU
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Presa Româneasc` Transilv`nean`
Locul ]i rolul ziarului „Unirea“ din Blaj (II)
A]a cum am promis în num`rul 3 al revistei „Casa
C`r\ii v@lcene”, revenim cu prezentarea ziarului
„Unirea“, propunându-ne o compara\ie între organul de
pres` al Bisericii Greco-Catolice ]i alte ziare romane]ti, cu
preocup`ri similare, ce au circulat [n aceea]i perioad` în
Transilvania. Nu urm`rim s` stabilim dac` un titlu a fost
mai bun decât celelalte, ci s` eviden\iem efortul comun al
celor dou` biserici române]ti din Transilvania pentru
sus\inerea cauzei românilor.
„Unirea“ a reprezentat, în perioada sa de apari\ie, un
organ de pres` cu o frecven\a bun`, prompt în ceea ce
prive]te informarea cititorilor, adresându-se în special
preo\imii greco-catolice, cu un colectiv redac\ional de
excep\ie, cu preocup`ri multiple în domeniul cultural,
bisericesc ]i politic, gata oricând s` pledeze pentru cauza
româneasc`.
Împrejur`rile care au dus, în Ardeal, la apari\ia unor
ziare, gazete, foi biserice]ti–politice, precum „Unirea“ de
la Blaj sau „Telegraful român“ din Sibiu, erau de la sine
în\elese. Aceste jurnale, de]i întemeiate de o echip` de
preo\i canonici greco-catolici din Blaj sau de episcopul
ortodox Andrei ]aguna, pentru clerul unei biserici sau
alteia (care reprezinta pe atunci aproape întreaga inteligen\` a unui neam), nu se puteau m`rgini la trebuin\ele
bisericii, adic` la a da preo\ilor literatur` bisericeasc`, ]tiri
cu caracter bisericesc ]i lucr`ri teologice. Biserica româneasc` din Transilvania intra într-o nou` faz` de dezvoltare ]i era necesar un câmp mai larg de ac\iune: preo\ii
cu pu\in` înva\`tur` trebuia lumina\i pentru întregul câmp
al datoriilor lor, sub dubla înf`\i]are: religioas` ]i na\ional`; ei trebuia s` fie tot a]a de buni români, fie greco-catolici sau ortodoc]i.
Locul ]i rolul „Unirii“ poate fi mai bine eviden\iat prin
compararea cu alte publica\ii periodice ce au ap`rut în
Transilvania la sf@r]itul secolului al XIX-lea ]i începutul
secolului XX. Pe de-o parte, se eviden\iaz` plusurile sau
minusurile în compara\ie cu ziarele ce aveau profil politic
]i cultural, dar ]i valoarea pe care noi i-o atribuim, ca
organ de presa al Bisericii Unite, prin compararea cu
revistele biserice]ti ]i teologice. Studiul comparativ îl
începem prin prezentarea succint` a tr`s`turilor editoriale
a trei ziare din Transilvania.
„Tribuna“ din Sibiu, cotidian politic ]i literar, a ap`rut
în 1884, ini\iat de un grup de negustori intelectuali români
din Sibiu, cu scopul de a avea un organ care s` reprezinte
„curentele populare“ ]i s` fie „un centru de lucrare literar`“. Rubricile „Tribunii“ nu se deosebesc de cele ale majorit`\ii ziarelor din Regat: „Revista politic`“, „Coresponden\a particular`”, „Foi\a”.
În articolele politice, istorice ]i culturale, „Tribuna“
sus\ine ideea unei literaturi inspirate din realit`\ile
na\ionale, necesitatea folosirii unei limbi literare în\elese
de popor. Dup` ivirea unor neîn\elegeri între proprietarii
tipografiei ]i redac\ia ziarului ]i dup` Procesul memorandi]tilor (1886), Tribuna renun\` la lupta activ` ]i se preocup` mai pu\in de problemele literaturii.
Dup` 1900, partea literar` este valoroas`, ca ]i cea
politic`, iar „Foiletonul” era deschis tinerelor talente, redac\ia urm`rind s` sprijine ]i s` stimuleze literatura original`. Se publicau versuri, cronici literare, traduceri. Printre colaboratorii Tribunei reg`sim din nou pe Ion Pop Reteganul, cu literatura popular` („Crângu – vânatorul codrului“, în nr. 25/1886), dar ]i pe Al. Grama, unul dintre

redactorii responsabili ]i întemeietori al Unirii).
De fapt, din 1884, odat` cu apari\ia gazetei „Tribuna“
la Sibiu, în jurul ei se afirm` o noua genera\ie a mi]c`rii
na\ionale, a]a numi\ii „tribuni]ti“ (Ioan Slavici, Eugen
Brote), care sus\in ideea autonomiei etnice a românilor din
întreaga Ungarie ]i se pronun\` pentru antrenarea maselor
\`r`ne]ti în politica Partidului Na\ional Român.
În compara\ie cu „Tribuna“, ]i „Unirea“ avea articole
cu caracter politic ]i literar. Mai mult, se poate observa c`
rubricile amintite, „Revista politic`“, „Coresponden\`“ ]i
„Foileton” se reg`sesc ]i în paginile „Unirii“.
Aceast` coinciden\` de rubrici poate fi explicat` prin
faptul c` ziarele transilv`nene copiaz` sau adopt` în realizarea tematic` a unei pagini, un model comun sau prin folosirea acelora]i colaboratori [n cazul unor rubrici permanente, ceea ce presupune diseminarea unor idei comune.
„Gazeta de Transilvania“, primul ziar politic ]i cultural al românilor din Transilvania, ap`rea la Bra]ov, în
1838, având printre redactori nume sonore precum George
Bari\iu (1838-1850), Grigore Maior (1890-1900), Victor
Br`ni]te (1907-1937), Ioan Brotea ]i al\ii. Editeaz` suplimente precum „Foaie literar`“ (1838), „Foi]oara pentru
r`spândirea cuno]tin\elor folositoare ]i a iubirii de carte“, „Foaie pentru minte, inim` ]i literatur`“. „O foaie politic` în limba na\ional` a românilor“, spunea Bari\iu, „aduce mari foloase, c`ci rena]terea unei na\ii pe o cale mai
u]oar` ]i mai scurt` nu este astfel cu putin\` decat prin
însu]i lucrarea ]i îmbog`\irea literaturii sale”. Dou` erau
mijloacele pentru cultivarea limbii ]i dezvoltarea crea\iei
literare: traduceri din alte literaturi ]i culegerea folclorului. Printre colaboratorii „Gazetei de Transilvania“
aminti\i de însu]i Bari\iu avem pe Ion Pop Reteganul (pe
care îl reg`sim la Unirea ]i la Tribuna), Andrei Mure]anu,
Al. Papiu Ilarian, Timotei Cipariu, August Treboniu Laurian.
Dup` 1852, partea literar` este redus`, iar dup` 1900,
ziarul are un caracter preponderent informativ.
Pe o linie ascendent literar` se înscrie ]i „Unirea“,
deoarece prin rubricile „Feuilleton” ]i „Partea sciin\ific`literar`” se popularizeaz` opere din literaturi str`ine, sunt
permise publicarea unor scurte nuvele, a poeziilor realizate de scriitori pu\in cunoscu\i, a unor recenzii sau articole
analitice la anumite lucr`ri.
Cea dintâi foaie politic`-bisericeasc` din Transilvania
a fost scoas` la Sibiu în 1853 ]i s-a numit „Telegraful
român“.
Aceast` gazet`, în ciuda caracterului ei multiplu,
trebuie pus` între cele biserice]ti ]i a fost darul pe care, pe
atunci, episcopul Andrei, Baron de }aguna, l-a f`cut Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania. Când }aguna s-a
hotarât s` scoat` de sub teascurile tipografiei sale ziarul
pl`nuit, cel mai bun om c`ruia îi putea încredin\a soarta
acestuia era Florian Aaron (un ardelean n`scut la Rod, în
comitatul Sibiu) care jucase un rol cultural-politic însemnat în 1848, în |ara Româneasc`, ]i care, în 1853, se afla
la Sibiu. De]i rela\iile între }aguna ]i Aaron nu erau dintre
cele mai amicale, se a]tepta ca aceast` colaborare s` fie
una reu]it`. Pentru cler, apari\ia „Telegrafului Român” a
fost o surprindere care, îns`, nu întrecea pe aceea a oamenilor politici, pentru orientarea c`rora porneau, numai din
Bra]ov, cele dou` foi române]ti cu oarecare vechime:
„Foaie pentru minte, inim` ]i literatur`“ ]i „Gazeta
Transilvaniei“.
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„Telegraful român“ ]i-a definit el însu]i tipologia de
care apar\ine, de un caracter religios na\ional ]i politic.
Totu]i, literaturii biserice]ti nu i s-a dat o aten\ie destul de
mare, dar, [n schimb, fiecare numar era atât de bine realizat, înc@t putea mul\umi a]tept`rile oricui. În decursul timpului, „Telegraful roman a jucat în via\a rom@nilor ardeleni, un rol foarte însemnat ]i sub raportul cultural. El a
fost o perioada „monitorul oficial“ al noii direc\ii literare
inaugurate, la Ia]i, de Junimea.
R`mâne, pentru totdeauna, un merit al „Telegrafului
român“, c` a preg`tit în Ardeal terenul pe care a lucrat mai
târziu „Tribuna“ din Sibiu, care, l-a apari\ia sa, a aflat elementele cu care se putea face ceva, ]i anume nu numai
scriitori, ci ]i cititori.
„Telegraful român” – ziar de informa\ii biserice]ti,
sociale, politice ]i culturale reaminte]te printre redactorii
responsabili pe Florian Aaron, Visarion Roman, Gh.
Com]a, Zaharia Boiu, N. Cristea. Ziarul a fost tip`rit între
1853-1859, cu alfabet chirilic, iar din 1860, cu litere
latine. A ap`rut din ini\iativa lui Andrei }aguna, ca
publica\ie oficial` a Mitropoliei Ortodoxe din Ardeal, ]i a
îndeplinit un important rol [n via\a culturala a românilor
ardeleni.
Partea politic` a ziarului con\ine articole ce sus\in cu
argumente lingvistice ]i istorice drepturile na\ionale ale
românilor ardeleni. Partea literar` are în componen\` versuri de V. Alecsandri, Cezar Bolliac, D. Bolintineanu, G.
Co]buc, proza lui Negruzzi, Creang`, Slavici; se încurajeaz` tinerele talente, care debuteaz` în paginile ziarului –
Zaharia Boiu, Visarion Roman, Ilarie Chendi; se public`
culegeri de folclor realizate de V. Bologa, N. Densu]ianu,
Ion Pop Reteganul. Ziarul con\ine numeroase articole de
informa\ie cultural`, ]tiri artistice ]i literare, medalioane
de scriitori, articole comemorative, necrologuri, note bibliografice, scurte recenzii de c`r\i ]i reviste, traduceri de
opere.
Dup` 1884, anul apari\iei „Tribunei“ (1884-1903),
„Telegraful roman“ devine un ziar de ]tiri administrative
]i ecleziastice.
Ne vom apleca mai mult asupra „Telegrafului roman”,
comparându-l cu „Unirea“, pentru c` este mai apropiat
din punct de vedere tipologic ]i tematic de foaia din Blaj.
Fiind realizat cu sprijinul ]i din ini\iativa lui Andrei
}aguna, în cadrul Tipografiei Arhidiecezane din Sibiu, el
poate fi considerat organul de pres` oficial al Bisericii
Ortodoxe din Transilvania, a]a cum „Unirea“ este organul
de pres` oficial al Bisericii Unite din Transilvania. Din
parcurgerea numerelor „Telegrafului“ se observ` similitudini cu „Unirea“, în ceea ce prive]te tematica articolelor.
Cuprinde articole cu tematic` religioas`, dar cotidian`,
rubrica „Politic`“ se regase]te ]i ea, cu anumite omisiuni.
Rubrica intitulat` „Coresponden\e“ public` pamflete,
eseuri, recomand`ri, nemul\umiri ale cititorilor „Telegrafului roman“, dar ]i interven\ii ale coresponden\ilor din teritoriu. „Foi\a“, rubric` de prim` pagin`, se ocup` cu popularizarea problemelor culturale: publicarea unor c`r\i,
comentarii de con\inut ]i recenzii, aprecieri, în timp ce
„Variet`\i“ se aseam`n` mult cu rubrica „Unirii“ intitulat` „Nout`\i“, cu diferen\a c` aceea din Unirea, era mult
mai consistent`, reg`sindu-se ]tiri diverse, scurte ca
întindere, despre preo\ii ]i credincio]ii ortodoc]i, dar ]i
]tiri din regiunile învecinate Transilvaniei: Balcani,
Austria, Ungaria, Bucovina, România. Un num`r din
„Telegraful român“ este mai redus ca num`r de pagini,
decât „Unirea“, dar acest lucru se explic` prin faptul c`
„Unirea“ ap`rea cu un num`r pe s`pt`mân`, iar
„Telegraful român“ cu trei numere.
Se poate observa c` aceste trei ziare importante din
Transilvania, „Unirea“, „Telegraful român“ ]i „Gazeta
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de Transilvania“ [ncorporeaz` o caracteristic` comun`, cea politic`. Accentu`m aceast` caracteristic`
pentru c` profesorii Seminarului Teologic din Blaj
au conceput Unirea ca o
foaie politic`, pentru care
trebuia cerut consensul
mitropolitului
Vancea.
Consensul prealabil al
mitropolitului era greu de
ob\inut, deoarece, din
1848, în Blaj nu au mai
ap`rut foi politice, iar
mitropolitul unit era contra amestecului profesorilor în treburile politice.
Redactorii au insistat
ca foaia s` fie politic`,
astfel mai u]or s` poat`
respinge atacurile, care,
chiar de pe atunci, se
îndreptau contra Bisericii
Unite în alte foi politice.
S-a hot`rât ca unele chesMonumentul lui Andrei }aguna tiuni politice s` fie tratate
academic, spre a da o dide la Blaj
rectiv` s`n`toas` clerului
]i poporului, st`ruindu-se, mai
ales, asupra chestiunilor biserice]ti, ]colare ]i culturale.
Finalul prezent`rii impune consolidarea unor concluzii: „Unirea“ se aseam`n` tipologic ]i tematic cu „Telegraful Român“ din Sibiu, ambele fiind organe de pres`
biserice]ti oficiale pentru cele doua biserici române]ti din
Transilvania.
Nu este un ziar efemer, ca alte foi ]i reviste, mai mult,
unele dintre ele nu încorporeaz` o tematic` a]a de vast`
(bisericeasc`-religioas`, politic`, cultural` ]i economic`),
pe care o întâlnim la „Unirea“. Totu]i, au în comun faptul
c` unii redactori ]i colaboratori realizeaz` articole pentru
mai multe ziare ]i reviste, neexist@nd o îngr`dire a colabor`rii cu mai multe periodice în acela]i timp, public@ndu-se
articole pe diferite teme sau reluându-se un articol în mai
multe ziare, pentru o mai bun` difuzare a informa\iei în
rândul cititorilor.
Prezen\a în Transilvania, în acela]i timp, a dou` ziare
de aceea]i factur`, deservind aceea]i etnie, diferen\iat`
religios, se poate traduce nu neap`rat printr-o concuren\`
între redac\ii sau între biserici, cât printr-o deschidere pe
care o promoveaz` acestea, cu scopul generaliz`rii idealurilor române]ti, în singurul mediu posibil de exprimare, la
momentul respectiv, pentru români, religia ]i de aici, prin
preo\ii greco-catolici ]i ortodoc]i, c`tre românii din satele
Transilvaniei.
Alina MATICA
Bibliografie
I. Hangiu, Dic\ionar al presei literare române]ti
(1790-1982), Bucuresti, Ed. ]tiin\ific` ]i Enciclopedic`,
1987, p.152, 334, 343-344.
Onisifor Ghibu, Ziaristica bisericeasc` la români –
studiu istoric, Sibiu, 1910, p.4-5, 16, 39.
Georgeta R`duic`, Dic\ionarul presei romane]ti
(1731-1918), Bucure]ti, Editura ]tiin\ific`, 1995, p. 192.
N. Iorga, Istoria presei române]ti de la primele
începuturi pân` la 1916, Bucuresti, 1922, p.155.
Unirea, Blaj, I - XXVIII, 1891 – 1918.

pag. 44

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 5, ianuarie-iunie 2005

Spirache - personaj de comedie sau actor
în comedia vie]ii?
ema la fizic`, calculele la trigonometrie, reac\ii
Raluca Andronoiu,
chimice stau suspendate undeva [ntr-un caiet, a]elev` [n clasa a IX-aa, Colegiul Na\ional
tept@nd un r`spuns, ]i multe alte exerci\ii ]i pro„Alexandru Lahovari” R@mnicu-V
V@lcea
bleme pentru numai o zi...
...dar [n minte mi se proiecteaz` chipul unui personaj din teatrul
To\i credeau c` au dreptul s` p`trund` [n mintea sa, [n
lui Tudor Mu]atescu - Spirache, „func\ionar la Prefectur`. E un g@ndurile sale ca-n laboratorul unui medic. {n inim`, [ns`... acolo
pesonaj compus din: familie, slujb` ]i cumsec`denie. Are cincizeci acolo nu ajungea orice profan.
de ani ]i mai bine”. {nsu]i numele lui dezv`luie un caracter maleaMo]tenirea primit` ]i ambi\iile so\iei [l [mping pe traseele
bil, dar e cel care [i manevreaz` pe al\ii, cre@nd iluzia c` se las` ma- vie\ii politice - pe care el le-a detestat [ntotdeauna, de altfel - f`r` s`-i
nevrat. {ntreaga sa existen\` efectueaz` o mi]care [n form` spiralat`, altereze, [ns`, fondul profund uman: „V-am ascultat ]i am intrat [n
via\a lui Spirache rotindu-se [n jurul c`minului, [n jurul familiei sale. politic`, s` scap de gura voastr`..., m-am [nscris [n partidul pe care
Un om resemnat, ce nu mai avea nimic de revendicat de la mi l-a\i ales voi, de]i era tocmai cel pe care [l dispre\uiam mai mult
via\`, ranguri sociale, avere sau altceva, vroia o familie unit`, un (...) N-am protestat niciodat`, nu m-am sup`rat niciodat`... dar,
c`min lini]tit... ]i... cam at@t. Tr`ia din vise ]i amintiri, ca dovad`, acuma, nu mai merge..., s` ]ti\i...
r`m`sese [nc` [nr`mat` pe un perete imaginea lui „[n uniforma de
S` v` intre bine [n cap... nu primesc s` fiu candidat ... pentru
ofi\er [n rezerv` [n campania din 1913”. Dusese o via\` bun`,... nimic [n lume..., nu primesc, ]i pace... ”
c@ndva... a fost fericit, a fost iubit... [ns` acum doar fo]netul banilor
Dar, [n ciuda protestelor sale, el ajunge [n fa\a electoratului.
s`i ]i ai fratelui s`u, Tache, [i mai fac pe cei din familie „s` Surprinz`tor este momentul [n care Spirache []i sus\ine discursul
reac\ioneze”, s`-]i aminteasc` de el ca de un membru al familiei.
[naintea aleg`torilor. Intuind ceea ce ei ar fi vrut s` aud`, [ncearc`
Era s`tul de repro]urile tuturor, ale so\iei ]i ale soacrei sale..
s`-i descurajeze pe aleg`tori: „S` nu m` vota\i (...) c` eu n-am f`cut
Tr`ia [ntr-o noapte etern`, luminat` de amintiri.
nimic pentru voi ]i nici n-am s` fac. De ce s` v` mint ]i s` v` [n]el
Era un necunoscut ce avusese ghinionul de a se na]te [ntr-o buna voastr` credin\`?...”
societate c`l`uzit` de dogma bunului trai, care avea nevoie doar de
remurile de atunci (Chiriachi\a: „... Voteaz` fiecare
pl`ceri care nu tulbur` ad@nc, nu obosesc prea mult, nu dor, [ns`, din
cu cine vrea ]i iese din urn` cine trebuie”) nu s-au
toate acestea, avea totu]i o mul\umire (...), o lumin`..., o lumin`
schimbat foarte mult. Aleg`torii, de]i nu mai cred [n
t@n`r`, [nr`d`cinat` [n sufletul s`u chinuit de at@ta singur`tate ]i promisiunile candida\ilor, sunt [ntotdeauna [nc@nta\i s` asculte
pustiit de-at@tea vifore; o avea pe fiica sa, Gena.
promisiuni ca ni]te podoabe stilistice.
Era preferata lui, probabil pentru c` era singura care [l aprecia
De]i discursul lui Spirache a avut succes (spre nefericirea lui),
la valoarea sa, [l asculta ]i [i trezea amintiri frumoase. Ceilal\i [l de]i a fost ales..., nimeni n-a mai [ncercat s` repete aceast` formul`.
desconsiderau. Nu putea fi st`p@n nici m`car pe propriile g@nduri: Oare s-ar fi [nt@mplat la fel ]i ast`zi?...
la moartea fratelui s`u, c@nd [i era sufletul biruit de triste\e... ]i-ar fi
E t@rziu... S-a f`cut [ntuneric. Trebuie s` sting cu o pleoavrut s` pl@ng`, i s-a interzis chiar s` g@ndeasc` la asta. Barbari p` g@ndurile, grijile, pentru o nou` zi de ]coal`, fr`m@nt`rile
oameni!
din l`untrul meu...

T

V

Iube]te-m`, b`tr@ne\e!
Am [nv`\at b`tr@ne\ea pe de rost
De parc` toat` via\a a] fi fost b`tr@n!
C`ut@nd adev`rul din lucruri,
Ca pe o lumin` stranie, [n [ntuneric,
Am sim\it c@t de fragil` este moartea
C@nd se lupt` cu omul...
A]a am putut spera, vl`guit,
{n ziua de m@ine a omenirii.
N-am r`mas niciodat` dator sau pribeag

{n nop\ile [ndoielilor, ciudate,
Am adunat, [n eul meu [nt@rziat,
Toate speran\ele omenirii de m@ine,
C@nd nu voi mai fi, f`r`-ndoial`,
Dar va fi mai bine pentru cei nen`scu\i...
Iube]te-m`, deci, b`tr@ne\e,
Pentru c` pentru tine doar mai tr`iesc!...
Alexandru MIRCESCU

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 15, ianuarie-iunie 2005

pag. 45

R@mnicu-V@lcea prin timpuri ]i condeie
Stabilit [n \ara noastr` [n secolul al XIX-lea, francezul
Theodore Margot, dorind s` afle c@t mai multe despre noua
sa patrie, [ntreprinde o c`l`torie [n toate districtele Rom@niei,
l`s@ndu-ne m`rturii ]i impresii din cele mai pl`cute. Era un
om [nalt, usc`\iv, purta barbi]on ]i avea preocup`ri pe linia
instruc\iei ]i educa\iei, din moment ce, prin anii 1855-1856,
[l g`sim la mo]ia Sl`vite]ti (V@lcea), ca guvernator (pedagog) al copiilor pitarului Dinc` Sl`vitescu, apoi, mai t@rziu,
la Craiova, conduc@nd un pension ce-i purta numele, pe care
[l cump`rase de la Serghiade.
Impresiile consemnate cu acest prilej le g`sim [n cartea
sa, intitulat` „O viatorie [n cele ]aptesprezece districte ale
Rom@niei” (Bucure]ti, Imprimeria C.A. Rosetti, 1859), unde
are cuvinte de laud` despre locurile vizitate, [ntre care ]i
R@mnicu-V@lcea, capitala districtului V@lcea. Afl`m c`
„ora]ul este foarte pl`cut pentru pozi\ia sa desf`t`toare”, dar
„lipsit de orice edificiu [nsemnat din cele or`]ene]ti ]i este
str`b`tut de ruine cauzate de funestul incendiu de la 1847”.
Dintre edificiile religioase, Margot remarca Episcopia,
una dintre cele mai frumoase din \ar`, „cl`dit` ]i ornat`” cu
cheltuiala lui Calinic, episcopul R@mnicului ]i Noului Severin ]i stare\ul m@n`stirii Cernica. Este impresionat de picturile interioare frumoase ]i fine, „ce orneaz` interiorul bisericii ie]ite din [ndem@natica pensul` a d-lui Tatarescu”.
Referindu-se la etimologia numelui ora]ului, afl` de la un
localnic al acestuia c` denumirea vine de la vorba „a r@mni,

r@mnit, r@mnire”, deoarece, prin pozi\ia sa muntoas` ]i pitoreasc`, „era un adev`rat loc de r@vnit pentru stabilirea unui ([ntr-un - n.r.) ora]”. Autorul sus\ine aceast` opinie fiindc` locurile dimprejur sunt de o minunat` frumuse\e, iar fiece
pas pe care-l face „viatorul” (c`l`torul) c`tre Carpa\i [l umple
de farmec ]i, aici, imagina\ia sa se „repoart`” cu [nfocare la
timpurile eroice ce f`cur` aceste locuri vestite [n istoria Rom@niei.
Margot sus\ine ]i faptul c` „R@mnicul posed` ca drept
loc de preumblare o preafrumoas` dumbrav` pe marginile
r@ului R@mnic, numit` Z`voi, ocolit` ([nconjurat`) cu desf`t`toare ogr`zi ]i capela ce [nchide acest loc [nconjur`tor d`
acestei preumbl`ri o privire din cele mai pl`cute ]i foarte pitore]ti .”
Cum ar`ta ora]ul [n anul 1914, afl`m din alt` lucrare,
semnat` de Gicos, „Geografia impresionist`” (Tipografia ]i
Libr`ria „Beram”, Roman, 1914), din care re\inem c` de la
gar` se vine prin praf, [n col\ este un han ruinat cu firm` de
hotel, iar teatrul este [n fundul unei cur\i murdare, [n timp ce
str`zile nu au trotuare dec@t [n centru. Totu]i, [n final, autorul
g`se]te cuvinte frumoase despre ora]: „R@mnicul V@lcea pare un b`tr@n simplu, a]ezat cu suflet cald, retras [n casa lui
b`tr@neasc`, de unde prive]te [nduio]at petrecerea ]i faima
copiilor dimprejur. Govora, C`lim`ne]ti, Ocnele Mari, C`ciulata, Cozia, Ol`ne]ti, Arnota, Hurez, Bistri\a etc. ”
Dumitru BOTAR

TOMUL BUCURIEI
(Rug` pentru Antim)
,,Mul\`mind celor ce, nec`tând la
mic]orarea, netrebnicia ]i strein`tatea
mea… de m-aau pus , om mic fiind ]i
smerit p`stor, la o turm`

mare ]i

înalt`, voi ca prin faptele mele s` v` fiu
de mângâiere la scârbele robiei cei
vavilonice]ti a lumii ace]tiia … ]i,
dempreun` cu domniile voastre s`
p`timesc la toate câte vor aduce ceasul
]i vremea; pentru care lucru am datoria s` priveghez cu osârdie ]i f`r ’ de
lene ziua ]i noaptea ]i în tot ceasul,
pentru folosul tuturor de ob]te,
înv`\ându-vv` ]i îndreptându-vv` spre
calea cea dreapt`. Aceasta o am zis

când m-aam f`cut mitropolit.” (Antim
Ivireanul- ,,Predici”).
Rug`-mu-Te, Cerescule-împ`rat,
Deschide-n bun`tate-\i tomul bucuriei
C`ci Floarea darurilor ne-a l`sat
S` ne p`zim de patima mâniei.
Prime]te-l, Doamne,-n cetele-\i
celeste,
Pe Sfântul Ivireanul de la Râmnic,
Proroc sl`virii Tale-n române]te
]i dulcei limbi a noastre stâlpnic.
S`-l ier\i de \i-a gre]it vreodat`
Prin cuget , fapte sau dorin\e,
C`- nv`\`tor spre calea dreapt`
Ne-a fost, prin române]ti cuvinte.

A pus, prin vl`dice]ti str`danii,
S` fie întru slava Ta cereasc`
Întregul tâlc al vechilor cazanii
Pre limba noastr` sfânt` româneasc`.
„Om mic fiind, smerit p`storul
Al turmei mare ]i înalte”,
De mângâieri, pova\` ]i- ajutorul
În scârba ]i p`catul lumilor de]arte.
De va s` vie- un timp netrebnic
]i vremi voi-vor s` ne-ngenuncheze,
F`clia slovei sale de duhovnic
Prin neguri calea s` ne lumineze.
DORU C~P~TARU
Râmnicu-Vâlcea,
16 martie 2005
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Ce este un proverb?
Poate c` unora aceast` [ntrebare li se va p`rea banal`.
Dar, se pare c` nu exist` o accep\iune unitar` a cuv@ntului
„proverb”, [nregistr@ndu-se chiar ]i unele diferen\e.
Un lucru este clar, antichitatea este dominat` de scrieri
filosofice de natur` religioas`. Dovad` clar` este Colec\ia lui
Erasmus din Rotterdam („Adagiorum Collectaneea”, ap`rut`
[n 1500, la Paris). Putem spune c` proverbul a ap`rut de timpuriu, c` are o istorie, o vechime.
{n mediile folclorice rom@ne]ti, al`turi de terminologia
frecvent` [n majoritatea \`rilor („proverbe”, „paremii”, „pilde”), [nt@lnim ]i o terminologie specific` („zic`tori”, „vorba
ceea”, „vorbe din b`tr@ni”, „vine vorba”, „este o vorb`”),
av@nd calitatea de a scoate [n eviden\` c@teva tr`s`turi. Proverbele ne apar, astfel, ca expresii impersonale din b`tr@ni,
care ne transmit [n\elepciunea b`tr@nilor.
Majoritatea defini\iilor tradi\ionale converg [n a
considera proverbele „ca forme de cunoa]tere primitiv` sau
popular` (implic@nd conceptele de [n\elepciune ]i experien\`
]i asimil@ndu-le, deci, limbajului filosofic), ca forme ale
1
limbajului expresiv sau ca forme de crea\ie literar`”.
{n defini\iile mai vechi, accentul c`dea pe caracterul
mai vechi al proverbelor ]i pe ideea unui limbaj juridic
primar. Iuliu Zane preciza c`: „Proverbele ]i pov`\uirile (...)
sunt, dup` p`rerea multora - r`m`]i\ele primelor [ncerc`ri
de legisla\iune. {ndat` ce s-au [ntrunit mai mul\i oameni care
s` tr`iasc` la un loc, firea lucrurilor a impus anumite reguli
cari [ntip`rir` pe nesim\ite [n mintea lor, prin [ntrebuin\area
c@torva fraze des repetate [n raporturile lor din toate zilele”.2
Unii cercet`tori au pus accentul pe conceptele de
[n\elepciune ]i cunoa]tere [n definirea proverbelor. Unii au
considerat c` nu fraza [n sine este cea care ne men\ine aten\ia,
ci subiectul, moralitatea (J. Paulhan), pe c@nd al\ii au
formulat, [n aceast` privin\`, puncte de vedere opuse. De
exemplu, G. Co]buc afirma: „Nu at@t fondul, c@t forma lor e
cauza c` proverbele sunt ]i c` tr`iesc. Poporului [i place
forma lor ]i numai prin form` pot ele s` se [ntip`reasc` [n
mintea mul\imii”.3
Lucian Blaga are sentimentul c` „[n proverb, se roste]te
[n\elepciunea omului care p`time]te... Proverbul este
De la o vreme [ncoace
A] vrea s` lungesc timpul,
S`-ll pardosesc cu [ntreb`ri
sfredelitoare,
Aproape f`r` r`spuns;
S` tr`iesc ca o carte [nchis`
Ce-]]i a]teapt` cititorii...
}i umpl@ndu-m
mi cu rou` privirea

[n\elepciunea omului p`\it, iar nu simplu a omului cu
4
experien\`, care prive]te lumea ca spectator”.
Proverbele sunt definite ]i din perspectiva literarartistic` abordat` de Ovidiu Papadima, [n opozi\ie cu func\ia
lor didactic-educativ`; „Proverbele nu sunt [nv`\`turi. Sunt
ca toate celelalte forme de art` popular`, forme de via\`.
Dar mai mult dec@t celelalte, sunt esen\e de via\`. Ele
formeaz` [n mediul cel mai concentrat ]i mai pregnant
posibil o mul\ime aproape infinit` de situa\ii de via\`”.5
De foarte multe ori, caracterul „literar” al proverbelor
este str@ns legat de con\inutul lor filosofic, ivindu-se ]i
re\ineri fa\` de absolutizarea valorii lor estetice. Pentru
Nicolae Iorga, „Proverbele sau zicalele apar ca r`m`]i\ele
unei literaturi gnomice ferecat` [n versuri care sunt adesea
6
de o mare frumuse\e”.
Am eviden\iat c@teva din problemele mai importante ale
interpret`rii proverbelor ]i dificult`\ile ap`rute [n efortul de a
le clarifica. Putem observa, din foarte scurta prezentare,
diversitatea [ncerc`rilor de definire a proverbelor ]i lipsa
acut` de consens.
prof. Magdalena BUDEANU,
Liceul Economic R@mnicu-V@lcea

Pavel Rux`ndoiu, Proverb ]i context, [n Revista de
Etnografie ]i Folclor, nr. 3-4, 1997, p. 197-198
2 Iuliu Zanne, Proverbele rom@nilor, I, Bucure]ti, 1895, p.
XVII
3 George Co]buc, Na]terea proverbiilor, [n Despre limb` ]i
literatur`, ESPLA, 1960, p. 200
4 Lucian Blaga, Elanul insulei, Cluj-Napoca, Dacia, 1977,
p. 56
5 Ovidiu Papadima, Proverbul ce form` de [n\elepciune, [n
Literatura popular` rom@n`, Bucure]ti, EL, 1968, p. 598
6 Nicolae Iorga, Istoria literaturii rom@ne, V`lenii de
Munte, 1925, p. 75
1

Pas`rea dimine\ii
g@ndului,
Care zboar` o dat` cu inima mea,
S` v`-nndemn s` p`]i\i pe urmele lui
Hristos,
Ca s` fiu mereu l@ng` voi!
{ncerc@nd s` r`spund apoi,
La [ntreb`rile sfredelitoare, de tain`,

Voi muri [n picioare ]i eu
Ca un mister ne-nn\eles, ca o spaim`...
Ajut`-m
m`, Doamne, cum Te-aam rugat
mereu,
S` nu-m
mi lipse]ti [n tot timpul vie\ii S` Te am al`turi [n suflet ]i-nn cuv@nt,
Precum Tu ai... Pas`rea dimine\ii!...
Alexandru MIRCESCU
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O nou` carte a lui George Voica:

MARANATA* (Domnul nostru vine!) (fragment)
Moto: „Iart`-m`, doamne, dac` s`v@r]esc un sacrilegiu”
Din 1971, de c@nd citesc „Biblia”, am ajuns la concluzia c` aceast` Carte Sf@nt` n-a fost scris`, [ntr-adev`r, de
m@ini omene]ti, ci de m@ini dumnezeie]ti (cere]ti), dup`
cum afirma chiar Sf. Ap. Pavel: „Fra\ilor, v` m`rturisesc

c` «Evanghelia» propov`duit` de mine nu este de ob@r]ie
omeneasc`, pentru c` n-am primit-o, nici n-am [nv`\at-o
de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.”
(din Epistola lui Pavel c`tre Galateni, cap. 1, al. 11 ]i
12, p. 1139)
C` p`m@ntenii au fost permanent [n leg`tur` cu entit`\ile cere]ti, de la care au primit [n\elepciune, sfaturi, legi,
porunci ori ajutor, iar, alteori, pedepse aspre (chiar cu
moartea), prin intermediul Chivotului Domnului (care era,
de fapt, o sta\ie de emisie-recep\ie, un aparat multifunc\ional, o arm` teribil`, dar, [n acela]i timp, ]i o surs`
inepuizabil` de energie!) sau prin viu grai (vezi Moise, de
exemplu) ori fa\` [n fa\`, ne-o spune chiar „Geneza”, ]i [nc` foarte clar:
„C@nd au [nceput oamenii s` se [nmul\easc` pe fa\a
p`m@ntului, ]i li s-au n`scut fete, fiii lui Dumnezeu au v`zut c` fetele oamenilor erau frumoase; ]i din toate ]i-a
au ales de neveste pe acelea pe care ]i le-aau ales”.
Atunci Domnul a zis: „Duhul meu nu va r`m@nea pururea [n om, c`ci ]i omul nu este dec@t carne p`c`toas`:
totu]i, zilele lui vor fi de 120 de ani.
Uria]ii erau pe p`m@nt [n vremurile acelea, ]i chiar ]i
dup` ce s-au [mpreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor ]i le-au n`scut ele copii; ace]tia erau vitejii care au
fost [n vechime (poate Goliat? - n.a.) oameni cu nume.”
(Geneza, cap. 6, al. 1, 2, 3, 4, p. 6.)
De fapt, {nsu]i Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu,
dup` cum m`rturisea El [nsu]i, a]a cum au m`rturisit, de

altfel, to\i Sfin\ii Apostoli ]i suta]ul care era l@ng` Sf@nta
Cruce, c@nd M@ntuitorul ]i-a dat Duhul:
„Suta]ul care sta [n fa\a lui Iisus, c@nd a v`zut c` }i-a
dat astfel Duhul, a zis: «Cu adev`rat, omul acesta era fiul
lui Dumnezeu!»”
(Marcu, cap. 15 - Moartea lui
Iisus - al. 39, p. 983)
Dac` na]terea M@ntuitorului a
fost prin pogor@rea Duhului Sf@nt ]i
umbrirea Fecioarei Maria, f`r` a se
face o leg`tur` direct` [ntre cer ]i p`m@nt prin intermediul „Slavei Domnului” (care era, de fapt, o nav` cosmic` - n.a.), ci prin venirea Arhanghelului Gavriil (mai marele o]tirilor cere]ti), semn sigur al celei mai
str`lucitoare [mpreun`ri, cu adev`rat
dumnezeie]ti, dintre o p`m@ntean`
]i suprema entitate cereasc`, toate
celelalte a]a-zise r`piri [n trup ori [n
duh (ori dedublare, biloca\ie, decorporalizare s-au petrecut de-a lungul
[ntregii istorii a omenirii, [nc` [nainte chiar de na]terea lui Noe (el [nsu]i
un hibrid; se pare c` a fost chiar primul hibrid!) ]i continu` s` se petreac` ]i azi.
Entit`\ile cere]ti sau extratere]trii (dup` cum o s` vedem mai departe) sunt bune ]i
rele, iar cele rele locuiesc ]i ele tot [n v`zduh, dup` cum
spunea Arhimandritul Cleopa, citindu-l pe Sf. Ap. Pavel.
Av@nd [n vedere c` inten\ia noastr` nu este doar de a
[ncerca s` prezent`m interven\iile extraterestre a]a cum
sunt ele relatate chiar [n „Biblie”, cu mult (dac` vom putea!), ]i anume s` p`trundem tainele „Apocalipsei” dup`
Sf. Ap. Ioan din insula Patmos, lucru foarte dificil de
„tradus”, deoarece aveam de-a face cu o simbolistic`!
Tocmai de aceea am g`sit de cuviin\` ca, dup` ce vom vorbi de importan\a Chivotului (ca simbol al leg`turilor oamenilor cu Dumnezeu, cu cerul) [n via\a poporului ales,
s`-l prezent`m pe profetul Ezechiel, cel r`pit [n trup, dar
]i [n duh - ]i nu o singur` dat` - ]i numai dup` aceea vom
lua-o cu Avraam, cu Moise, cu Iosua - cel ce a d`r@mat cetatea Ierihonului - cu Samuel, cu David, cu Solomon, cu
Isaia, Ieremia ]i cu Daniel, c@nd iudeii au c`zut [n robia
Babilonului ([n 587 [.Hr.)...
N.R. Public`m fragmentul de mai sus pentru a anun\a ]i prin intermediul revistei „Casa C`r\ii v@lcene” - apari\ia, sub egida Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea, a „Maranatei” lui George Voica ]i cu speran\a c` vom
suscita interesul cititorilor pentru aceast` carte.
Voica, George, „Maranata (Domnul nostru vine!),
R@mnicu-V@lcea, Editura „Almarom”, 2004, 398 pagini
*
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Prin\esa Ioana Cantacuzino, acas` la C`lim`ne]ti
C`lim`ne]ti, str`b`tut de Olt, [nc`rcat de istorie ]i vegheat de umbra lui Mircea cel B`tr@n. Iat` c` ast`zi mai avem
un domnitor care vegheaz` la aceste locuri, ]i anume }erban
Vod` Cantacuzino, domnitorul, ctitorul ]i c`rturarul. Numele
lui st` scris, acum, pe frontispiciul }colii Generale din C`lim`ne]ti: „}coala cu clasele I-VIII «}erban Vod` Cantacuzino»”. S`rb`toare [n ]coal`, s`rb`toare [n sufletele celor prezen\i, emo\ie fireasc` la cei ce au propus numele ]colii,
director Aurelian C@rstea, director-adjunct Coca Zgripcescu.
Musafirii de la Bucure]ti cople]eau prin rezonan\a numelor
lor: Constantin B`l`ceanu-Stolnici, }erban Cantacuzino,
actorul, venit de la Paris, prof. univ. Georgeta Filitti, Constantin Dinu Cantacuzino, prof. univ. C.D. Zeletin, sculptor
Gheorghe Adoc, arh. N. Vl`descu, Marian }tefan (redactor la
revista „Magazin istoric”), muzeografi de la Muzeul Cotroceni. Au mai luat cuv@ntul: ing. Ilie Amuzan, primarul
ora]ului C`lim`ne]ti, Sorin Zamfirescu - al c`rui tat`, Nae
Zamfirescu, [n vremea c@nd a fost primarul localit`\ii, luase
m`suri pentru construirea acestui local, str@ng@nd fonduri din
subscrip\ii ]i dona\ii (printre donatori: ing. I.G. Cantacuzino,
scriitorul Victor Eftimiu ]i so\ia, Dinu Simian, rezidentul regal de la Craiova ].a.). {nt@lnirea cu o parte din oficialii de la
Bucure]ti a continuat a doua zi, la Biblioteca Or`]eneasc`
„A.E. Baconsky”.
Cuno]team, de ceva vreme, despre Ioana Cantacuzino din
opera scriitorului Constantin Mateescu, dar nu-mi era
suficient ]i atunci Arhivele Statului - Filiala V@lcea mi-au
fost de folos. Cine a fost Ioana Cantacuzino ]i de ce pe meleaguri c`lim`ne]tene? Ioana Cantacuzino, se pare, este ultima descendent` a Cantacuzinilor, care a tr`it [n aceste
locuri, nu departe de noi, la Vila Cantacuzino. A fost un pionier ]i un as al avia\iei, posesoarea brevetului de pilotaj
feminin cu nr. 1 din \ara noastr`, din 1930 - directorul }colii
de Pilotaj „Ing. Mircea Cantacuzino”, din Bucure]ti.
La 27 mai 1950, Ioana, [n vreme ce se afla la C`lim`ne]ti,
solicit` o copie dup` extrasul ei de na]tere emis de Plasa
Cotu Lung, comuna Islaz-Br`ila:
Ioana Maria, n`scut` la 2 septembrie 1895, fiica lui
Maria Ion F`lcoianu (29 ani), nem`ritat`
Martori: Ion G. Cantacuzino, inginer (48 de ani),
domiciliat [n la F-ca de ciment, Br`ila.
Albert Meyer, ing. director (29 de ani), cu acela]i
domiciliu.
Ing. I.G. Cantacuzino s-a c`s`torit apoi cu Maria F`lcoianu, c`s`torie care a avut loc la Lega\ia Rom@n` din Paris,
eveniment [nregistrat [n registrul institu\iei sub num`rul /
1904. C`s`toria religioas` a fost celebrat` la Biserica
Rom@n` din Paris (8/21 iulie 1904).
Din coresponden\a Ioanei, reiese c` ea a avut fra\i pe

Mircea Cantacuzino (cei doi au iubit zborul ]i [n`l\imile), pe
Pita ]i Maria-Mioara, c`s`torit`, la acea vreme, cu Costel
Sideri, care f`cea parte din forma\ia de pilotaj „Fora]ul
vesel”, cum []i spuneau ei [n glum`. Ace]tia sunt copiii din a
doua c`s`torie a ing. I.G. Cantacuzino. S` mai fie ]i Dan
(1897-1899), [nmorm@ntat [n spatele vilei Cantacuzino, fratele lor?
Cert este faptul c` mo]tenitorul vilei era tat`l Ioanei, prin\ul ing. I.G. Cantacuzino, iar Mioara era prezent` la acest
„castel” [naintea Ioanei. Prin anii 1935-1939, Mioara venea
vara la Ol`ne]ti (chiar a]a era specificat [n cartea de imobil:
locuin\` de var`).
F`r` [ndoial` c` Ioana ]i-a petrecut copil`ria [n C`lim`ne]ti, de vreme ce ]coala primar` a absolvit-o aici, [n 1906,
fapt ce reiese din certificatul semnat de c`tre directorul ]colii,
Nae Zamfirescu. Studiile liceale le-a f`cut [n Fran\a, vorbea
fluent franceza ]i germana. Fratele ei, Mircea, a f`cut studiile
inginere]ti la Politehnica din Charlottenburg. Atra]i de
poezia zborului, cei doi [nva\` la }coala de Pilotaj cu lt.
aviator Octav Oculescu, cel care avea [n subordinea sa „9 b`ie\i ]i o fat`”, iar fata nu era alta dec@t Ioana Cantacuzino.
Octav Oculescu este ajutat de Mircea Cantacuzino pentru a amenaja un teren de aterizare la mo]ia de la Cornu (Prahova),
proprietatea Cantacuzinilor.
Niky ]i Sideri []i distrug avioanele, Ioana se pr`bu]e]te
cu avionul s`u, dar scap` cu via\` ca prin minune, entuziasmul „fora]i]tilor” nu poate fi fr@nt.
Euforia acestor tineri ia sf@r]it o dat` cu pr`bu]irea avionului [n care se afla fratele Ioanei, Mircea Cantacuzino, care
executa un zbor de agrement [mpreun` cu o elev` a sa care
scap` nev`t`mat`. La c@teva zile de la accident, Mircea Cantacuzino moare [n chinuri groaznice, la 25 mai 1930. }i poate
c` acel moment i-a inspirat Ioanei poezia „Aviatorul”:
„Dedic acest portret memoriei primului sacrificat al
acestei ]coli de pilotaj, care a murit la locul de onoare,
f`c@nd pe cei doritori [n arta sborului s` prind` aripi”
„Era [nalt ]i brun cu ochi c`prui,
Avea un merit mare,
Se-nn`l\a sus... mai sus, crede\i-cce spun!
Sbur@nd b`tea din aripioare.
Nu era \`rm necunoscut de el
C`ci a sburat prea mult [n ast` lume,
De jos p`rea a]a de mititel
C` e o r@ndunic` puteai spune.
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Dar [ntr-oo zi c`zu din [n`l\imi
Pierind [ntocmai ca o floare
}i ne las` printre mul\imi
Gloria sa [n veci nepieritoare.
(am p`strat scrierea din manuscris - n.a.)
Sigur c` pentru Ioana a fost o lovitur` puternic`, iar
decizia ei, din acel moment, de a nu mai zbura, este de
[n\eles, [n schimb a luptat pentru [nfiin\area }colii de pilotaj
de avia\ie ce va purta numele fratelui.
{nzestrat` cu o mare putere de munc`, personalitatea ei se
impune [n via\a public`, apare frecvent [n ziarele vremii, e
fotografiat` cu familia regal`, face parte din juriile marilor
concursuri aviatice. A fost c`s`torit` cu Grigore Carp ]i cu
violonistul Per]u.
Nori negri deasupra Europei, izbucne]te cel de-al doilea
r`zboi mondial. Prin\esa Ioana Cantacuzino intr` [n conflict
cu Antonescu, care d` ordin s` fie internat`, [n anul 1941, [n
lag`rul de la T@rgu-Jiu, iar dup` c@teva luni o g`sim cu domiciliu for\at [n vila de la C`lim`ne]ti. Aici, Ioana g`se]te un
loc lini]tit, cu mobil` de lux, covoare, lenjerie fin`, bibelouri,
toate din inventarul vilei. Acolo sus, [n [n`l\imi, se va fi g@ndit oare Ioana la c@te priva\iuni va fi supus` pe p`m@nt? Ve\i
vedea de ce mi-am pus aceast` [ntrebare.
{ntre ea ]i Costel Sideri, so\ul Mioarei, are loc un schimb
de scrisori [n care acesta o l`mure]te pe Ioana: „Vila Cantacuzino r`m@ne proprietatea absolut` a ta, tu ced@nd [n
schimb partea ta din mo]ia Oie]ti-Arge]” (1943).
{nc` din 1943, dac` nu ]i mai devreme, Ioana scrie avocatului Cre\oiu, proprietarul hotelurilor Jantea „de durerile
care s-au [nte\it din nou” ]i dorin\a ei de a ajunge la Bucure]ti, la dr. Amza Jianu, care a operat-o ]i-i cunoa]te boala.
Vremuri grele pentru Ioana. {i scrie din nou av. Cre\oiu (acesta [i f`cuse ]i o vizit` la vil`), spun@ndu-i c` starea ei se deterioreaz`: „40% foame, 40% cedarea nervilor ]i 20% boal`,
foamea pe care o [ndur este la activul onorat” (aluzie la
Mioara ]i Pita).
Administra\ia local` rechizi\ioneaz` vila pentru trupele
germane, apoi pentru armata sovietic`.
Scrisorile scrise ]i primite de la „tanti Lili” [i mai aduc
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alinare. La 11 ianuarie 1950, din buletinul de analiz` radiologic` reiese c` Ioana Cantacuzino suferea de decalcifierea
difuz` a tuturor oaselor ]i de o u]oar` scleroz` pulmonar`.
{n 1949, printr-o adres` a Prim`riei C`lim`ne]ti, i se
repartizase o camer` ]i o anex` (pentru buc`t`rie), [n imobilul de pe str. Lenin nr. 110, contract pe perioada 23 aprilie
1950 - 23 aprilie 1951, cu prelungire p@n` la 30 septembrie
1951. {n tot acest timp, Ioana poart` coresponden\e, ultima
fiind cea din 8 decembrie 1951, cu Simona Greceanu, [n care
[i scrie despre starea ]i neajunsurile ei.
Doar c`r\ile i-au fost alinare, renun\a la m@ncare pentru a-]i
cump`ra de la R@mnic c`r\ile de istorie care o interesau.
Are un studiu despre Schitul Sf. Ioan dela Piatra, a]a zisa
Cozia Veche, [n care localizeaz` Cozia Veche, enumer@nd pe
cei care s-au ocupat de studiul ei: dr. Ionescu Domninic.
Schituri ]i biserici de sat, 1931, dr. Wolf.
Un alt manuscris, „Str`inii despre noi”, aduc@nd [n aten\ie operele lui Vergiliu, Hora\iu ].a., „Str`inii despre
[nsu]irile noastre”, Graziani, Ruggieri, Bielski ].a.
Ioana Cantacuzino, cea care a iubit zborul ]i ale c`rei aripi s-au fr@nt aici, la C`lim`ne]ti, uitat` de lume, uitat` de
to\i, c@nd n-ar fi trebuit s` se [nt@mple a]a, s-a stins din via\`
la 15 decembrie 1951. Cauza decesului - anghin` pectoral` ]i
anevrism aortic. Avea 56 de ani.
Este [nmorm@ntat` [n cimitirul din C`lim`ne]ti. Nici aici
nu-]i g`se]te lini]tea, pentru c` cimitirul este str`mutat ]i nu
s-a aflat nimeni care s`-i g`seasc` loc [n cel`lalt cimitir, unde
s`-]i doarm` somnul [n lini]te ]i pace, a]a cum face fr`\iorul
s`u, Dan, care ]i-a g`sit lini]tea [n umbra p`durii de la Vila
Cantacuzino.
Poate c` o alee, poate c` o strad` din C`lim`ne]ti, pe unde
]i-a purtat pa]ii Ioana Cantacuzino, [i va purta numele, iar dac` pe Vila Cantacuzino s-ar a]eza o plac` comemorativ`, care
s` aminteasc` de trecerea ei prin lume...
Ar fi cinstirea ei [n Eternitate!
Fenia DRIVA,
C`lim`ne]ti

Drum albastru (II)
{n ieri am tr`it un azi ce s-a dat
[n ast`zi deschidem un sens c`tre m@ine,
[n toate urc`m un drum c`tre SINE
]i toate ne vin prin ploi de la TINE.

Purt`m f`r` team`, senini, ca pe-o hain`

O noapte de tain` se-ascunde [n noi;
[n ea se [nchide un m@ine de vis;
o ziu` se scurge ]i m@ine-i atins,
[n g@ndul ce-alearg` un cer s-a deschis
]i intr` prin zori spre ast`zi lumina.

]i chiar s` deducem menirea de-a fi

puterea din noi - zidire de tain` ce curge prin ieri ]i azi c`tre m@ine
s` d`m, dac` vrem, chiar vrerea-napoi
cl`dind spre fiin\` copii de copii.

Ion Constantin
COTULBEA
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Corneliu Tama[ la 70 de ani
Cu ani [n urm` poposea, venind din R@mnicul V@lcii,
[n casa noastr`, o carte pentru copii, o carte superb`, semnat` de dl. Corneliu Tama], [n care personajul principal
era un b`ie\el simpatic foc, Pic, unul dintre cele mai frumoase personaje din litaratura pentru copii de la noi. Cartea m-a [nc@ntat ]i, cu bruma mea de talent de critic literar,
am recenzat-o ]i i-am trimis autorului opinia mea, felicit@ndu-l ]i mul\umindu-i pentru carte. B`ie\elul din cartea
domnului Tama] sem`na mult cu cel care fusesem eu [n
copil`rie, dar sem`na, ca la to\i scriitorii mari, ]i cu to\i
copiii care au existat pe p`m@nt (exact ca Nic` ]i ca dl.
Goe) ]i avea [n el un munte de puritate, de inteligen\`, de
candoare. Ce mai, s`-l m`n@nci de drag! Bine[n\eles c`
nici ast`zi, dup` at@\ia ani, nu l-am uitat pe Pic, ba l-am
b`gat al`turi de prietenii lui ]i ai mei, Nic` - din „Amintiri
din copil`rie” ]i „Domnul Goe” al lui Nenea Iancu, [ntro pies` de teatru pentru copii. Acea cronic` literar` la cartea domnului Tama] a ap`rut [ntr-un ziar din V@lcea, lucru
care m-a bucurat enorm. Apoi, au urmat alte c`r\i, d`ruite
de domnul Tama], care mi-au mers la suflet. Nu ]tiam atunci c` Dumnezeu [mi d`ruise un prieten frumos ]i de n`dejde, un intelectual cum parc` nu se mai g`sesc ast`zi.
Sau mai bine zis, un intelectual ]i un prieten cum rar se
mai g`sesc [n vremurile acestea sc@rbavnice. }i care, mai
t@rziu, chiar mi-a scos o carte, „Dic\ionarul complet dramaturgic al lui I.L. Caragiale”, carte a c`rei apari\ie i se
datoreaz`. Ca ]i volumul de poezie „{naltele poeme”, ajutor pentru care [i voi mul\umi mereu.
}i iat` c` zilele acestea a poposit [n casa noastr`, ca o
pas`re plin` de c@ntece, de melancolie ]i doruri de via\`, o
carte care se intituleaz` „Corneliu Tama] la 70 de ani”. {n
primul r@nd trebuie s`-i mul\umim domnului Dumitru Laz`r, autorul acestei c`r\i, pentru actul de dreptate, dar ]i de
prietenie, pe care i-l face domnului Tama]. Dar ]i pentru
actul pedagogic ]i pentru ritualul cu [nc`rc`tur` sacr` de
cinstire a Istoricului, a Omului care a slujit crea\ia str`mo]ilor no]tri [n Valea Oltului.
{i mul\umesc lui Dumnezeu pentru c` l-a adus [n via\a
mea, [n via\a mea spiritual`, pe marele scriitor pentru copii, Corneliu Tama]. C`r\ile domniei sale mi-au bucurat
sufletul cu prospe\imea ]i harul lor, cu frumuse\ea ]i puritatea d`ruite de Dumnezeu. Cu toat` sinceritatea o spun,
mi-a fost de ajuns s` citesc prima carte ca s`-mi dau seama
c` m` g`sesc [n fa\a unui mare scriitor pentru copii. Vor
trece anii, vor trece deceniile ]i ve\i vedea c` nimeni nu va
mai ]ti cine au fost Mircea S@ntimbreanu sau Octav Pancu Ia]i, ca s`-i numesc pe cei mai mari din epoc`, ]i al\ii,
dar numele lui Corneliu Tama] va str`luci ]i va sta acolo,
la capitolul Literatur` pentru copii, l@ng` Creang`, l@ng`
Otilia Cazimir, l@ng` Elena Farago, a]a cum numele lui
Nichita St`nescu sau Ioan Alexandru vor str`luci prin timp
la capitolul Poezie. Uita\i-v` bine la d@nsul, c@nd trece pe
strad`, locuitori ai R@mnicului, ]i memora\i-i chipul, pen-

Corneliu Tama]
tru c` a\i avut norocul celor care l-au v`zut prin Ia]i pe
Creang`. Omul acesta este un mare scriitor pentru copii!
Dar a] vrea s` vede\i [n scriitorul cu suflet curat de copil (pentru c`, dac` n-ar fi fost un mare copil, un om cu sufletul curat-curat, fraged ]i uimit ca al copiilor, cum ar fi
scris el frumuse\ile acelea de c`r\i!) ]i pe Istoricul, pe truditorul de decenii, care s-a aplecat asupra h@r\oagelor [ng`lbenite de vremi, ]i a adus din veacuri informa\ia uitat`,
r`mas` [nchis` [n cronici, [n acte, documente, pe care,
transpun@nd-o [n limba noastr`, organiz@nd-o [n c`r\i, ne-a
dat Istoria R@mnicului, Istoria ]colii din aceste locuri,
Istoria at@tor institu\ii. Dar ce nu ne-a dat omul acesta
cuminte ]i muncitor, cu sufletul bun! Crezi c` este pu\in
lucru s` re[nvii istoria, crezi c` este pu\in lucru ca
dumneata, cititorule, s` po\i s` cuno]ti [n numai c@teva ore
cum a curs via\a pe locurile acestea, ce fapte omene]ti mai
de seam` s-au petrecut [n at@tea veacuri, cum s-au n`scut
institu\iile, cum au evoluat ele p@n` ast`zi? C`r\ile acestea, lecturate, se adun` ca pietrele [ntr-un templu ]i particip` la crea\ia unei c`r\i ]i mai mari, care este Istoria Oamenilor ]i a V`ii Oltului, din jurul R@mnicului. Istoria vie\ii omene]ti [n vatra jude\ului V@lcea, de la cei mai vechi
str`mo]i ai no]tri, p@n` azi!
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Alte ora]e ]i alte jude\e nu au avut
norocul s` aib` un Istoric harnic ]i talentat ca domnul Tama], care s` le adune istoria ne]tiut` [ntr-un templu
limpede, de cristal.
Apoi, g@ndindu-m` c@t de invidiat
a fost bun`tatea aceasta de suflet omenesc, \`ranul acesta harnic pe ogorul
h@rtiei ]i cum a ]tiut s` r`m@n` cinstit
]i autentic, mai c` [ncep s` prind ]i eu
curaj [n via\`! S-au adunat [n trupul
s`u sevele acestui neam de oieri ]i de
\`rani ]i l-au ajutat s` fie un {nving`tor! Ne-am [nt@lnit [n vara aceasta ]i
am r`mas uimit ce t@n`r este domnul
Corneliu Tama]. I-am g`sit [n casa lor
din V@lcea, pe d@nsul ]i pe doamna
Veronica, frumo]i ]i pr`fui\i de lumina
c`r\ii ]i a harului, cum mi-i [nchipuisem. |ine-i, Doamne, mul\i ani, pe c@t
de frumo]i, pe at@t de ferici\i, ]i d`-le
putere s` scrie c`r\i, c`ci aceasta a fost
bucuria lor cea mare! Nu am cuvinte
s` le mul\umesc celor care au tip`rit aceast` carte. Ce exemplu superb de
om, care n-a alergat dup` bani, dup`
func\ii ierarhice, ci s-a aplecat, sf@nt ]i
truditor, asupra documentelor istorice,
ca s` ridice templul de memorie al c`r\ilor sale. Nu pot s` nu-i mul\umesc
domnului Dumitru Laz`r, dar ]i
colegilor de la Biblioteca Jude\ean`
„Antim Ivireanul” V@lcea, institu\ie
care adun` {mp`r`\ia c`r\ilor, pentru
os@rdia lor, pentru actul de dreptate pe
care l-au f`cut truditorului de slov`,
pentru cinstirea meritat` ]i normal` pe
care i-o aduc. Dar ]i celor care l-au
cinstit, [n timpul vie\ii, cu o vorb` bun`, cu un cuv@nt, care i-au [ntins o m@n` de ajutor ]i de [ncurajare. At@\ia oameni de valoare, at@tea nume mari, de
scriitori, de academicieni, de istorici,
at@t de mul\i, c` nici nu pot s`-i numesc pe to\i. Printre ei, ]i numele
meu. A vrut Dumnezeu s`-i spun o
vorb` bun` despre c`r\i, despre suflet,
despre truda dumnealui, pe drumul
spinos al vie\ii!
Cu emo\ie, mai spun ]i eu, [nc` o
dat`: La mul\i ani, domnule Corneliu
Tama], ]i la multe c`r\i, dumneavoastr` ]i doamnei Veronica, s` mai
repet`m o dat` gestul, pe la 90 de ani!
Domnul s` ne ajute ]i s` ne binecuv@nteze pe to\i!
}tefan DUMITRESCU
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Pa]ii trecutului la Coste]ti-V@lcea
Loc binecuv@ntat de Dumnezeu
pentru frumuse\ile sale, comuna Coste]ti [mbin` lini]tea obsedant` cu zgomotul fr`m@nt`rilor suflete]ti. Istorie,
trecut, resposabilitate pentru genera\ia
t@n`r` de a duce mai departe renumele
comunei. Cu pa]i timizi ]i de]i se [ncearc` trezirea spiritului creator. Imaginea dominant` a bunului samaritean
Matei Basarab, de pe crestele Arnotei,
ne oblig` s` facem din acest loc un paradis al umbrelor pierdute. Pa]ii marilor c`rturari Paul de Alep, Alexandru
Vlahu\`, Nicolae Iorga, Aurelian Sacerdo\eanu se aud cum urc` treptele
c`tre Pe]tera Liliecilor. Doar v@ntul
puternic ]i cea\a ne-au [mpiedicat p@n`
acum s` netezim calea de acces c`tre
misteriosul loc unde convie\uiesc [n
mod pa]nic liliecii ]i pove]tile greu de
crezut pentru muritori, legate de
Sf@ntul Grigorie Decapolitul. Locul
inspir` for\` ]i vigoare. Memoria lui
Matei Basarab, marele ctitor de biserici, tropotul calului potcovit invers,
arn`utul c`zut pentru a-l salva pe
domnitor, ne oblig` s` construim la
intersec\ia DN 67 cu DJ 646 un
complex statuar. Doar cu ajutorul
domnitorului vom reu]i s` facem ceva
ce n-a mai fost. Pentru mul\i, cele
dou` m@n`stiri (Bistri\a ]i Arnota)
semnific` credin\`, rug`ciune, poc`in\`. Mii de oameni sunt atra]i aici de o
for\` invizibil`, cea a credin\ei. Tocmai de aceea localitatea trebuie s`-]i
primeasc` oaspe\ii cum se cuvine: cur`\enie, cl`diri noi, aer curat. Tendin\a
actual` este de a transfoma Coste]tiul
[ntr-un paradis al turismului. Trovan\ii, unici [n lume, bisericile vechi (Peri,
P`pu]a, 44 de izvoare, Gr`me]ti),
monumente de art`, c@ndva locuri de
ad`post pentru slujitorii pustnici ai
Domnului, defileul Bistri\ei, cheile
Coste]tiului, Muzeul de Art` „G.D.
Anghel”, trasee unde cerul se [mbin` cu
c`l`torul, sunt motive de a transforma
zona [ntr-o Mecca a turismului. Voin\`, putere, dar lipse]te ceva din ecua\ia
de trei simpl`: banul. Cu cele trei cunoscute, planurile noastre ar fi mult
mai u]or de [ndeplinit. Timpul, din
p`cate, a l`sat urme peste bisericile vechi, doar interven\ia rapid` le-ar l`sa
s` vorbeasc` despre ele la prezent.
Lupta dur` a preo\ilor cu timpul, cu
lipsa banilor, cu nep`sarea multora
face ca bisericile s` r`m@n` [n
picioare. Comorile palpabile au nevoie

de resuscitare, de aten\ia cuvenit`. Efortul este concentrat [n multe direc\ii,
dar trecerea tipului stingher prin lume
ne transform` [n vis`tori.
Din p`cate, p@n` la aceast` or`, pe
peretele prim`riei nu troneaz` o stem`
a localit`\ii. Demersurile au [nceput ]i
se sper` ca, [n cel mai scurt timp, ]i localitatea noastr` s` mai fac` un pas
spre identitatea spiritual` ]i cultural`.
Integrarea european` a transformat
]i divizat lumea. {ntr-un ritm alert, lini]tea, valorile tradi\ionale, valorile
culturale au fost aruncate [ntr-un pur
stil americ`nesc la Recycle Bin. C`mine culturale l`sate [n paragin`, cl`diri
f`r` st`p@n, deteriorate, copii institu\ionaliza\i f`r` nici un Dumnezeu...
Perioada postdecembrist` a l`sat urme
[n toate localit`\ile, iar comuna Coste]ti se confrunt`, ]i ea, cu astfel de
probleme, dar s-a [nceput o munc` titanic`, de a g`si surse de fina\are pentru a transforma ur@tul, bubele ]i mucegaiul [n frumuse\i ]i lucruri noi. F`r`
sprijin din partea autorit`\ilor centrale,
demersurile noastre par simple inten\ii. Suntem datori s` [ncerc`m s` facem din Coste]ti locul de alt`dat`, iar
m@ng@ierea apelor minerale din localitate s` ne dea vigoare ]i putere de
munc`.
Nu puteam s` trec prin universul
plin de inten\ii ]i planuri f`r` s` amintesc de Biblioteca Public` Local`
„Nicolae Ciobanu” ]i de Muzeul de
Art`. Biblioteca ad`poste]te peste
10.000 de volume. Locul de unde copilul de la ]coala primar`, p@n` la cel
mai [n v@rst` cet`\ean merge s` dune
[n\elepciune ]i cuno]tin\e, []i p`streaz` menirea ]i identitatea. Rolul biliotecarului [n comunitate este mare, la
nivel de C`min cultural, un birou de
informa\ii va func\iona ca un liant [ntre comunitate ]i autoritatea local`, iar
bibliotecarul va avea un rol
primordial.
Muzeul
de
Art`
func\ioneaz` [n incinta C`minului
cultural Coste]ti ]i ad`poste]te obiecte
de art` de mare valoare. Integrarea [n
circuitul turistic ar face din acest muzeu un furnicar de cultur`...
Imaginea de str`jer a lui Matei Basarab, angelicul Sf@nt Grigorie Decapolitul, pleiada de obiective turistice
trebuie s` fac` din comuna Coste]ti locul care, odat` vizitat, s` te cucereasc`
prin mister, frumuse\e, splendoare.

Toma Pe]tereanu
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HAR }I D~RUIRE
L-am cunoscut pe p`rintele
Bogdan Dr`g`nel [n casa parohial`, al`turi de so\ia ]i de feti\a
lor, care preg`teau bucate, la sf@r]itul lui ianuarie 2005.
Dumnealui era asaltat de o
ceat` de copii care-i aduseser` s`niile la reparat, fiindc` t@n`rul
preot se pricepe ]i la sudur` ]i la
t@mpl`rie. Este un nou Popa
Tanda. }i-a [n`l\at, cu b@rne de
lemn, etaj la cas`, f`c@nd-o o
adev`rat` caban` parohial`. I-a
cioplit, pentru intrare [n curte, cu
barda ]i cu d`l\ile, st@lpi din lemn
de stejar pentru por\i, cu acoperi]
de ]indril`, [n care poate face ]i
un hulubar.
Din 2002, de c@nd este [n Parohia Cacova, a renovat cele dou`
biserici (de zid, din 1818 ]i de
lemn, din 1866); le-a pre[nnoit cu
podoaba picturii, enoria]ii fiindu-i
de mare ajutor. Le-am vizitat [mpreun`, [n aceea]i zi, [nc`lec@nd
peste n`me\i.
{n micul atelier din col\ul casei, ca [ntr-o chilie, dumnealui
sculpteaz` cu talent [n lemn de tei,
sfin\indu-l. C@teva icoane ]i scene
religioase i le-am adus la R@mnic
]i pot fi admirate [ntr-o vitrin`
din sediul Bibliotecii Jude\ene.
Reproducem c@teva ]i [n pagina
de fa\`.
T`ietura fin` a d`l\ii [nconjoar` chipurile reprezentate, pune
[n eviden\` ve]mintele stropite cu
aiasm` ]i [nmiresmate cu busuioc.
Lemnul, moale, permite acolade
fine, minu\iozitate [n ha]ur`ri de
poale ]i od`jdii, ad@ncimi fine [n
pome\ii obrajilor, [n c@rlion\ii
b`rbilor ]i pletelor b`tr@ne]ti.
Har ]i d`ruire am tr`it [n preajma cuvio]iei sale, har ]i d`ruire
v` d`ruim.
Felix SIMA
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„Aproape de cer” - noua carte a lui George Achim
Discret, a]a cum ne-a obi]nuit - f`r` tam-tam
]i lans`ri siropoase, ci parc` [ntr-un soi de semiclandestinitate -, George Achim a mai scos un volum de versuri*, care ne-a atras aten\ia ]i pentru
c` poart` una dintre cele mai frumoase dedica\ii
din c@te pot exista: „Minunatei mele so\ii, Nina cea care m-aa convins s` „Iocuim” [ntr-oo var`
„aproape de cer”, pe Cozia”. Din noua carte, am
ales pentru cititorii revistei „Casa C`r\ii
v@lcene”, poezia „L@ng` cer” (care a dat ]i titlul
volumului).

L@ng` cer
Doamne,
diminea\a ta e-nn noi!
De undeva
o lacrim` suspin`
]i-nn rug`
ne afl` pe-aam@ndoi,
c@nd Cozia
r`sare [n lumin`
George ACHIM
*Achim, George, „Aproape de cer”, R@mnicuV@lcea, Editura „Offsetcolor”, 2004, 86 p.

Biblioteca unui copil

Cartea, steaua mea!

Dau timpul, iat`, [napoi
p@n` [n vremea c@nd eram copil`,
pe-atunci, eram P`pu]a ]i, nubil`,
[mi sorcoveam bunicii, pe-am@ndoi...

Din mo]i-str`mo]i tot mi se spune
c` de pe cer o stea noi am avea...
de-abia acum, spre b`tr@ne\e, poate,
eu v`d cum CARTEA este steaua mea!

Ningea peste T@lv@ci, ca prin Siberii,
iar eu m` [ndreptam spre tata Tudor
]i spre bunica Lina, c` de-un dor
ad@nc eram cuprins`, precum de
floare, merii...

Treceam ades prin tundra de cuvinte,
[nchis` [n coper\ile de miere;
m` minunam de toate ce exist`
[n lumea-aceasta plin` de mistere...

Dar p@n-la unchiul Mi]u e departe,
iar sorcova-mi se-abate ]i-n vecini...
A]a c` banii,-n s@n, precum albi
crinii,
eu [i str@ngeam s`-mi iau cu ei o
carte...
A] fi putut s`-mi cump`r ni]te ghete,
dar nu am vrut ]i i-am \inut, ca-n
var`,
la b@lciul din Pietrari s` m` duc iar`
]i c`r\i s`-mi iau, de ele av@nd sete...

Apoi, [ncet, am [n\eles prea bine
c` nu-i pe lume alt` alinare
dec@t s` ai prieteni mii de c`r\i
]i inima [n lin` leg`nare!

Biblioteca
„Antim Ivireanul”
{n tine intru ca-ntr-o catedral`
a neamului din care eu m` trag,
ce tuturora ne este-a]a de drag,
umpl@ndu-m` de dor ]i de

sfial`!...
Aici g`sit-am rostul vie\ii mele,
Noian de lini]ti, de parfumuri
tari,
ori bucuria ochilor amari,
c`l`torind prin lumea cea de
stele!...
Adeseori m` strigi, iar eu te-aud
]i m` gr`besc spre paginile-\i
noi,
[n care m` scufund cu umeri goi,
ca [ntr-o mare-n care nu m` ud...
At@ta timp c@t tu exi]ti, ]i eu,
cum curcubeul pe un cer curat,
mai cred c` Dumnezeu mi te-a
l`sat,
cu roua ta s` m` m@ng@i
mereu!...
versuri de
Adina EN~CHESCU
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Dic\ionarul ortografic, ortoepic ]i morfologic al limbii rom@ne - DOOM*
Lucrarea pe care o prezent`m este
edi\ia a doua, rev`zut` ]i [mbog`\it`, a
celei publicate [n 1982, la Editura Academiei R.S.R, „o lucrare de interes
na\ional” - dup` cum precizeaz`, [n
„Cuv@nt-[nainte”, acad. Eugen Simion
- lucrare ce „va fi utilizat` ca unica
surs` pentru aplicarea corect` a normelor academice [n domeniul ortografiei limbii rom@ne”.
Coordonarea dic\ionarului, elaborat
de Cristiana Aranghelovici, Jana Balacciu Matei, Mioara Popescu, Marina
R`dulescu Sala, Ioana Vintil`-R`dulescu a fost asigurat` de Ioana Vintil`R`dulescu, iar cele trei referente – cercet`tor ]tiin\ific dr. Monica Busuioc,
prof. dr. Gabriela Pan`-Dindelegan ]i
conf. dr. Rodica Zafiu, membre ale Comisiei de cultivare a limbii a Academiei Rom@ne, „au citit integral Dic\ionarul – se consemneaz` [n «Not` asupra
edi\iei» - f`c@nd numeroase sugestii,
dintre care cele mai multe au fost adoptate [n lucrare. Pe baza discut`rii
referatelor, Consiliul }tiin\ific al Institutului a avizat favorabil prezenta edi\ie”.
Dic\ionarul
propriu-zis
este
precedat de sec\iunile introductive:
„Not` asupra edi\iei”, „Mic glosar de
termeni lingvistici”, „Abrevieri”,
„Semne ]i conven\ii grafice”, „Semne
pentru indicarea pronun\`rii” ]i de
secven\a intitulat` „Principalele norme ortografice,ortoepice ]i morfologice ale limbii rom@ne”, [n care se fac
preciz`ri [n leg`tur` cu urm`toarele aspecte: „Semnele grafice”, „Reguli de
scriere ]i de pronun\are literar`”,
„Scrierea cu liter` mic` sau mare”,
„Scrierea derivatelor, compuselor,
locu\iunilor ]i grupurilor de cuvinte”,
„Desp`r\irea [n silabe ]i la cap`t de
r@nd”, C@teva norme morfologice. Din
p`cate, lipsesc anexele existente [n
prima edi\ie: „Nume proprii geografice

]i nume de locuitori”, „Nume proprii
de persoane”, „Nume de personalit`\i”, „Scrierea numelor proprii latine]ti ]i grece]ti vechi”, „Simboluri ]i
abrevieri”. De]i unele dintre elementele cuprinse [n acestea (abrevieri ]i sim-

mai c@teva dintre modific`rile impuse
de noua edi\ie a DOOM-ului, care neau atras aten\ia [n mod deosebit:
Accentul
Normele actuale recomand` o singur` accentuare la cuvinte precum:

boluri, nume proprii) au fost incluse [n
dic\ionarul propriu-zis, nu ni se par suficiente. {n schimb, a fost ad`ugat`
„Bibliografia selectiv`” a principalelor
lucr`ri utilizate.
Actualul dic\ionar cuprinde 62.000
de cuvinte, cu 2.500 mai multe dec@t
edi\ia din 1982, iar din „Not` asupra
edi\iei”, utilizatorul afl` c` „la cca
1
3.500 de cuvinte din DOOM s-au efectuat interven\ii care afecteaz` [ntr-o
m`sur` sau alta normarea sau interpretarea lor.” {n aceea]i „Not`...” se
explic` necesitatea acestor modific`ri:
„...am [ncercat s` reducem decalajul,
inevitabil, dintre norma academic`,
mai conservatoare, ]i uzul real al
limbii rom@ne literare actuale, s` sporim consecven\a aplic`rii unor reguli
]i s` simplific`m punerea [n practic` a
altora.”
Vom consemna, [n continuare, nu-

adic`, arip`, avarie, caracter, regizor,
suntem, sunte\i ]i admit variante accentuate literare libere [n urm`toarele
situa\ii: antic/ antic, ginga]/ ginga], jilav/ jilav, penurie/ penurie, trafic/ trafic.
Scrierea cu liter` mic` sau mare
Se vor scrie cu majuscul`:
- marile epoci istorice (chiar dac`
nu reprezint` evenimente) ]i evenimentele istorice majore: Antichitatea,
Evul Mediu, Rena]terea; Comuna (din
Paris), Reconquista..., inclusiv r`zboaiele de anvergur`: Primul R`zboi
Mondial, al Doilea R`zboi Mondial;
institu\ii:
Administra\ia
Preziden\ial`, Avocatul Poporului,
Camera Deputa\ilor, Cancelaria Primului-Ministru;
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- toate componentele locu\iunilor
pronominale de polite\e: Alte\a Sa Regal`, Domnia Sa, Excelen\a Voastr`, {n`l\imea Voastr`, Majest`\ile Lor Imperiale, Sfin\ia Sa;
Scrierea cuvintelor compuse
Au intervenit modific`ri:
- [n scrierea unor adjective compuse
de tipul: bine-crescut („cuviincios”),
bine-cunoscut („celebru”), bine-venit
(„oportun”), scrise, p@n` [n prezent, f`r`
cratim`;
- [n scrierea pronumelor ]i a adjectivelor pronominale negative: niciunul,
niciuna, niciun, nicio;
[n scrierea substantivelor compuse
prin al`turare cu cratim`: bun`-credin\`
(„onestitate”), bun`-cuviin\` (polite\e),
bun-r`mas („adio”), vi\`-de-vie, cuv@nt-[nainte („prefa\`”),
mai-mult-ca perfect (timp verbal).
Scrierea locu\iunilor
Ne-a atras aten\ia noua recomandare de scriere a locu\iunii conjunc\ionale odat` ce ]i a locu\iunii prepozi\ionale
odat` cu, scrise, p@n` [n prezent, [n cuvinte separate (o dat`
ce, o dat` cu).
Desp`r\irea [n silabe ]i la cap`t de r@nd
Noutatea [n domeniu const` [n acceptarea a dou`
variante la desp`r\irea [n silabe a compuselor ]i a derivatelor. Spre deosebire de prima edi\ie a DOOM-ului, edi\ia a
doua admite ]i separarea dup` pronun\are: al-tundeva/ altundeva; des-pre/ de-spre; drep-tunghi/ drept-unghi; portavion/ port-avion; Pronos-port/ Prono-sport; Romar-ta/
Rom-arta; anor-ganic/ an-organic; de-zechilibru/ dezechilibru; ine-gal/ in-egal; nes-prijinit/ ne-sprijinit; nestabil/ ne-stabil; nes-tr`mutat/ ne-str`mutat; su-blinia/ sublinia. De asemenea, se face precizarea: „Pentru cuvintele a
c`ror structur` nu mai este clar`, deoarece elementele
componente sunt ne[n\elese sau neproductive [n limba
rom@n`, normele actuale recomand` exclusiv desp`r\irea
dup` pronun\are (!ab-sstract, !su-bbiect) sau evitarea
broga,
desp`r\irii, dac` aceasta ar contraveni regulilor: !a-b
!o-bbiect”.
C@teva norme morfologice
Au intervenit ]i o serie de modific`ri de ordin morfologic, privind unele forme adjectivale, formarea pluralului
unor substantive sau aspecte ale conjug`rii unor verbe.
Norma actual` admite ambele forme de feminin pentru
adjectivele analog ]i omolog: analoag`/ analog`;
omoloag`/ omolog`.
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DOOM a optat pentru un singur gen [n situa\ia
substantivelor: astru-masculin (cu pluralul a]tri, nu astre),
cle]te - masculin (cu pl. cle]ti), foarfec` - feminin (cu pl.
foarfeci).
{n ceea ce prive]te pluralul substantivelor, [n prezent
sunt admise, ca variante literare libere, cu preferin\` pentru
prima dintre ele, urm`toarele forme: c`p]uni/ c`p]une,
cire]e/ cire]i, coarde/ corzi, coperte/ coper\i, g`lu]te/
g`lu]ti, niveluri/ nivele.
Se admite o singur` form` pentru pluralul substantivelor: gaici, poieni, \ig`nci (f.), seminare (n.).
{n domeniul verbului, vom consemna urm`toarele
modific`ri:
-verbul a continua are, conform normei actuale, la
indicativ ]i la conjunctiv prezent persoana I singular, forma
(s`) continui (nu continuu).
-verbul a absolvi, inclusiv pentru sensul „a termina un
an/ o form` de [nv`\`m@nt”, trebuie s` se conjuge f`r`
esc:(eu) absolv (nu absolvesc).
Parcurg@nd partea introductiv` a dic\ionarului, ce anun\`
o suit` de modific`ri fa\` de edi\ia anterioar`, impresia este
aceea c` limba ofer` teritorii noi, ce urmeaz` a fi explorate.
Bog`\ia ]i actualitatea informa\iei, organizarea sistematic` a con\inutului, maniera clar` de redactare fac din
DOOM o lucrare de referin\`, util` at@t speciali]tilor, c@t ]i
tuturor vorbitorilor de limb` rom@n`.
prof. Carmen Maria SIMA
DOOM, Dic\ionarul ortografic, ortoepic ]i morfologic al limbii rom@ne, Academia Rom@n`, Institutul
de Lingvistic` „Iorgu Iordan - Al.Rosetti”, Bucure]ti,
Editura „Univers Enciclopedic”, 2005, 872 pagini
*
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Zilele CULTURII ROM^NE [n Cehia
5-8 MAI 2005
ac\iune prilejuit` de aniversarea a 60 de ani de la eliberarea ora]ului Kromeríz
- urmare din pagina 4 {n luptele pentru eliberarea ora]ului Kromeríz, care a fost eliberat
de armata rom@n`, au c`zut 28 de osta]i rom@ni. Ast`zi, se [mplinesc
60 de ani de atunci, de c@nd ace]tia au fost [nmorm@nta\i [n ora]ul
nostru ]i stau departe de patria lor. Ast`zi, majoritatea popula\iei
ora]ului nostru nu-]i mai aduce aminte de momentele grele din al
Doilea R`zboi Mondial, dar niciodat` nu vom uita eroismul poporului
rom@n, manifestat pentru eliberarea \`rii noastre ]i suntem
recunosc`tori fa\` de poporul rom@n, pentru c`, de 60 de ani, putem
tr`i [n pace.
|`rile noastre, Cehoslovacia ]i Rom@nia, erau legate de prietenie
[n cadrul Micii Antante, [nc` din 1883. A fost prietenie nu doar
economic`, ci ]i militar`.
De aceea, noi, cehii, ne bucur`m c` suntem [mpreun` [n armata
NATO, pentru ca, [n cur@nd, [n 2007, s` fim [mpreun` ]i [n Uniunea
European`. Suntem convin]i c`, [ncep@nd cu ianuarie 2007, ne
[nt@lnim ]i [n Comunitatea European` ]i suntem convin]i c`, atunci,
vom continua prietenia noastr` ]i rela\iile noastre [n domeniile economic, cultural, sportiv ]i-n alte domenii.
Noi, locuitorii ora]ului Kromeríz, ne bucur`m c` putem schimba
vizite de delega\ii cu ora]ul prieten din R@mnicu-V@lcea ]i c`, [n acest
fel, putem aprofunda colaborarea ]i prietenia noastr`, nu doar la
nivelul oamenilor politici, ci ]i la nivelul oamenilor de r@nd.
Majest`\ile Voastre, permite\i-mi ca, [nc` o dat`, s` v` mul\umesc
personal pentru ajutorul Dumneavoastr` la eliberarea \`rii noastre
]i a ora]ului Kromeríz.
Rug`m ca acelea]i salut`ri s` le transmite\i [ntregului popor
rom@n, fiindc` putem edifica noua lume [n pace, noua Europ` [n pace”.
{n toastul rostit la dejunul oficial de la Restaurantul Central, [n fa\a
delega\iilor participante la comemorare, domnul Primar Petr Dvorák,
nu omite s`-]i exprime, [nc` o dat`, recuno]tin\a „pentru eroismul poporului rom@n [n timpul celui de-al Doilea R`zboi Mondial, cu
mul\umiri ad@nci pentru eliberarea noastr` ]i cu voia ca, [n viitor, s`
ne lege prietenia, dragostea, toleran\a, colaborarea economic` ]i cultural`...”.
Primarul ora]ului Kromeríz [nm@neaz` fostului rege al Rom@niei
decora\ia suprem` a ora]ului Kromeríz – medalia UNESCO – , iar
viceprimarul ora]ului R@mnicu-V@lcea, domnul Nicolae Dicu, [i ofer`
medalia municipiului R@mnicu-V@lcea.
{n dup`-amiaza zilei, [ntre orele 13,30–17.00, s-a desf`]urat, [n
Sala Muzeului Kromeríz, [n colaborare cu Clubul UNESCO, seminarul cu tema „Participarea armatei rom@ne la eliberarea ora]ului
Kromeríz, [n 1945”. Pe culoarele Muzeului ]i [n sala de conferin\e, s-a
organizat expozi\ia documentar` privind luptele Armatei 1 Rom@ne
[ntre r@urile Voh ]i Morava (etapa a III-a a opera\iei ofensive dintre
r@urile Hron ]i Morava), grupaj de documente privind eroismul cu care
au luptat v@n`torii de munte rom@ni [n zona ora]ului Uherské Hradiste.
Au conferen\iat col. Petre Otu, dr. Vladimir Gardovsky, mgr.
Antonin Lukas, mgr. Petr Palka, dr. Zdenek Janalik, ing. Petr

Dvorácek, dr. Zderikem Jarosem.
A urmat vizita la Muzeul de Istorie ]i Art`, unde am re\inut, [n
primul r@nd, expozi\ia operelor artistului plastic (pictor), Max
Svabinski.
Cina prieteneasc` din „ziua cea mai lung`” – 5 mai – s-a oferit [n
beciurile Arhiepiscopale, [n cinstea delega\iilor participante.
Pivni\ele Arhiepiscopale (av@nd o suprafa\` de 1030 m.p.) se afl`
sub Castelul Kromeríz, dat@nd din 1266, ]i sunt singurele crame [n care
se fabric` vin bisericesc, vin absolut natural, f`r` nici o substan\`
chimic`, fabricat [n concordan\` cu norma vatican`. Ne spunea simpaticul nostru ghid ]i gazd` des`v@r]it`, a Pivni\elor Kromerízului –
domnul Valeriu Platon, rom@nul basarabean din jude\ul Rezina, c`, [n
tradi\ia local`, se spune c` „cine degust` aceste vinuri, dup` ce moare,
merge direct la Cer”.
Crama Arhiepiscopiei se identific`, [n general, cu istoria ora]ului.
Regele Cehiei, Carol al IV-lea, a dat ordin s` se fac`, [n acest beci, vin
curat, vin de [mp`rt`]anie, pentru a c`rui limpezire se folose]te un
p`m@nt special – lutul sur, extract natural de argil`. Re\eta de preparare
a vinului – absolut natural – este aprobat` de [nsu]i arhiepiscop. Exist`,
aici, un butoi cu o capacitate de 14450 litri, din care au b`ut solda\ii
celor trei [mp`ra\i angaja\i [n r`zboiul din 1805. Cel mai mare butoi al
pivni\ei m`soar` 19220 litri (care, de fapt, este un pui, pe l@ng` cel de
114.000 litri – care se g`se]te [n Micolav – cel mai mare butoi de vin
din Cehia).
Masa a fost cu fast ]i muzic` popular` aleas`, orchestra fiind
format` din cinci Valassko m`ie]tri, rafina\i, descenden\i din p`storii
valahi veni\i aici, cu patru-cinci secole [n urm`, din sudul Rom@niei.
Multe din melodii ]i costumele (c`m`]a era o ie rom@neasc`, av@nd
cus`turi cu fir ro]u ]i negru, culorile ancestrale rom@ne]ti, reg`site ]i pe
ceramica apar\in@nd culturii Cucuteni) p`reau neoa]e rom@ne]ti.
Limbajul p`storesc, [n Cehia ]i Slovacia (preciz`m c` limbile ceh`
]i slovac` au 70% din fondul lexical comun ]i numai 30% e diferit,
datorit` convie\uirii, [n aceea]i \ar`, de pe vremea Marii Moravii,
secolele XIV-XV), con\ine multe cuvinte intrate [n limb` prin p`storii
rom@ni transhuman\i, care au plecat, cu secole [n urm`, din Carpa\i,
ajung@nd [n Mun\ii Moraviei ([n zona Slovaciei ]i Cehiei): baca (rom.
baci), brindza (rom. br@nz`), salas (rom. s`la]), géleta (rom. g`leat`)
etc.
Dineul a fost [nc@nt`tor: cehii ]tiu s` petreac` [mpreun`, c@nt` ]i se
veselesc, tr`iesc momentul cu toat` fiin\a lor, ca ]i rom@nii.
Ziua a doua, 6 iunie 2005, a [nceput cu vizitarea Bibliotecii
or`]ene]ti (Knihovna Kromeriska), [nfiin\at` cu 105 ani [n urm`. P@n`
[n 2002, a func\ionat ca bibliotec` jude\ean`, administr@nd [nc` 120 de
biblioteci din afara ora]ului (comunale ]i or`]ene]ti). Azi, func\ioneaz`
[n cl`dire nou` (dat@nd din 1998), nu prea mare (126000 de unit`\i de
bibliotec`, u]or de g`sit ]i pe Internet, pe catalogul on-line). Cei din
afara Kromerízului pl`tesc serviciile bibliotecii. Internetul este
accesibil at@t abona\ilor, c@t ]i neabona\ilor. Dup` zece minute de utilizare, ace]tia pl`tesc 40 de coroane pe or`.
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Am vizitat Sala de lectur` pentru adul\i, care are toat` cartea expus` la raftul liber, fiecare unitate de bibliotec` av@nd codul ei de siguran\` antifurt, spa\iul fiind supravegheat [n sistem video (electronic).
Sala este destinat` ]i pentru expozi\ii diverse. {n ziua vizitei, pe l@ng`
alte expozi\ii, erau expu]i, la loc de cinste, ]i autori apar\in@nd literaturii
rom@ne tradu]i [n limba ceh`. Exist` ]i c`r\i [n alfabetul Braille pentru
orbi.
Am v`zut, apoi, Sala de lectur` a periodicelor ]i Centrul de
informa\ii – foarte solicitat (care cuprinde “literatura” de regiune,
precum ]i materiale diverse privind activitatea atotcuprinz`toare din
regiune, materiale privind ONU, UNESCO, Uniunea European`. Sunt
aici ]i enciclopedii).
La Sec\ia de muzic` ([nfiin\at` acum 20 de ani), se [mprumut`
orice materiale audiovideo contracost, cu 20 de coroane pe s`pt`m@n`
(Biblioteca trebuie s` pl`teasc` ceva taxe, drept de autor). Am vizitat,
[n continuare, Leg`toria ]i Depozitul central, unde exist` c`r\ile
duplicat, triplete etc. Exist` ]i un depozit de unde se [mprumut` c`r\i
pentru sate.
{n Sala de lectur` pentru adul\i, intr` zilnic, [n medie, 450 de
cititori; Sec\ia pentru copii se bucur`, zilnic, de prezen\a a 130-160 de
cititori (copiii sunt atra]i cu variate filme, jocuri care se g`sesc peste
tot [n sec\ie), iar Sec\ia pentru muzic`, de circa 100 de melomani pe
zi.
Biblioteca are peste 8000 de utilizatori activi, av@nd un procent
foarte bun de cuprindere la lectur` (circa 27%) a comunit`\ii locale.
{ntr-un an, se consult` 120-130000 de unit`\i de biobliotec`. De
remarcat c` marea majoritate a fondului de carte existent circul`.
Biblioteca nu de\ine, [n fondul s`u, carte veche (aceasta se g`se]te
la Muzeul de Istorie ]i la Arhive ]i, mai ales, [n Biblioteca Palatului
Arhiepiscopal).
{n continuare, am vizitat }coala de Justi\ie, unic` [n Republica
Cehia, una din cele cinci existente [n toat` Europa (celelalte patru
fiin\eaz` la München, Bruxelles, Viena ]i Dijon), care preg`te]te
func\ionari publici [n domeniul justi\iei.
}coala se afl` [n administra\ia Ministerului Justi\iei. Cl`direa
dateaz` din 1886, a fost construit` drept teatru nem\esc, apoi, a fost
]coal` de perfec\ionare pentru cadre didactice, iar de zece ani ([mplini\i
chiar [n ziua vizitei), a devenit }coala de Justi\ie. Arhitectul edificiului
este acela]i care a proiectat ]i Opera din Viena, de aceea, arhitectonic,
i se aseam`n`. Este cea mai frumoas` cl`dire civic`, deopotriv` monument artitectural, natural prin Atrium (curtea interioar`) ]i artistic
(prin frescele celebre, dintre care, amintim „Umbrela chinezeasc`”).
Aici predau cei mai mari profesori juri]ti. {n aula ]colii, devenit`
ne[nc`p`toare, conferen\iaz` mari personalit`\i culturale ]i politice,
printre ultimii, num`r[ndu-se ]i Pre]edintele Cehiei, Vaclav Klaus, conferin\ele put@ndu-se urm`ri [n toat` cl`direa, prin sistemul audio-video.
}coala de Justi\ie, [n afara sediului, mai are [nc` 7 cl`diri ]i o cantin`.
Aici studiaz` 180 de tineri ([n 13 s`li de clase), timp de 3 ani, dar
}coala organizeaz` ]i cursuri na\ionale de perfec\ionare, cu peste 300
de cursan\i, plus perfec\ionarea judec`torilor ([ntr-un an, circa 3200 de
judec`tori vin aici pentru perfec\ionare). Absolven\ii primesc reparti\ii
la judec`toria pentru care se preg`tesc.
Am vizitat, [n continuare, Azilul de B`tr@ni situat pe malul
Moravei, deschis [n anul 2000, pentru 136 de „clien\i”. Cl`direa e
nou` ]i are patru etaje; are dou` corpuri: A ]i B. {n corpul A, locuiesc
b`tr@nii asista\i, care nu se pot [ngriji singuri, majoritatea fiind
imobiliza\i, iar [n corpul B, sunt oameni care-]i poart` singuri de grij`.
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Personalul angajat (60 de lucr`tori) asigur` asisten\a locatarilor
c`minuluin de b`tr@ni permanent: 24 de ore; doctorii viziteaz`, [n
condi\ii normale, ”azilul” o dat` pe s`pt`m@n`, dar, [n caz de nevoie,
vin imediat la chemare. O dat` pe s`pt`m@n`, vine aici ]i medicul
stomatolog, iar la dou` s`pt`m@ni, medicul psihiatru. De trei ori pe
s`pt`m@n`, vine [n institu\ie personal specializat pentru fizioterapie.
Persoanele internate aici au la dispozi\ie coafor, salon de manichiur`,
pedichiur` ]i o mic` bisericu\` (capel`), cu preot romano-catolic.
Exist` 100 de camere, majoritatea cu c@te un pat. Costul [ngrijirii
per persoan` este, [n medie, de 6500 coroane pe lun` (peste 200 de
euro lunar, ceea ce [nseamn` m@ncare, lenjerie, cur`\enie, c`ldur`,
lumin`, sp`latul hainelor etc). Pensia medie a unui locatar este de circa
7500 de coroane/lun`. Dac` pensia este mai mic`, statul aloc` diferen\a
de bani, la care se adaug` ]i 700 de coroane pentru cheltuieli de buzunar (inclusiv pentru medicamente); [n total, statul aloc` [nc` 55000 de
coroane pe an, pentru fiecare pat; dac` b`tr@nul internat este asigurat,
prime]te medicamente gratuit. “Clien\ii” care se pot mi]ca pot ie]i [n
ora] s`-]i cumpere cele necesare.Administra\ia ora]ului completeaz`
diferen\a de necesit`\i prin subven\ii. Ora]ul Kromeríz are 4 asemenea
aziluri pentru care aloc` 19.000.000 de coroane/an.
Cl`direa vizitat` asigur` un confort excep\ional care ne-a
impresionat. Revela\ia noastr` a fost cu at@t mai mare cu c@t ni s-a spus
c` celelalte aziluri sunt ]i mai frumoase, toate noi, construite din
fondurile statului. {nainte c`minele de b`tr@ni func\ionau [n cl`dirileanexe ale bisericilor. Statul le-a construit ]i le-a administrat p@n` [n
2002, c@nd s-au desfiin\at jude\ele ]i s-a decis ca fiecare ora] s` se
ocupe de b`tr@nii s`i. Persoanele internate tr`iesc ca [n familie
(s`rb`toresc momentele importante: anivers`ri, onomastici, s`rb`torile
religioase), dar ]i ca [ntr-o microsocietate (organizeaz` programe
culturale).
Vizita la Palatul Arhiepiscopal a fost revelatorie. Am v`zut Biblioteca, impresionant` prin cele 90.000 de volume legate [n piele ]i scrise
[n 33 de limbi, predomin@nd limbile german`, latin` ]i ceh`. Cea mai
veche carte – Sacramenta (carte de rug`ciuni) – dateaz` din secolul
IX. Exist`, aici, 300 de manuscrise incunabule. De]i Biblioteca apar\ine Palatului Arhiepiscopiei, exist` numeroase c`r\i laice, de ]tiin\`
(astronomie, matematic`, fizic`), literatura teologic` reprezent@nd doar
1/3 din fondul total, restul de 2/3 acoperind toate domeniile. {n
dulapuri, se afl` 22.000 de volume (a]ezate [n rafturi), dat@nd [ndeosebi
din secolul al XVIII-lea .
Arhiva de muzic` de\ine 6000 de partituri: muzic` baroc ]i piese
originale din Beethoven, Mozart etc.
Biblioteca nou`, [nfiin\at` spre sf@r]itul secolului al XIX-lea,
con\ine circa 20.000 de volume, [n numeroase limbi, predomin@nd
latina, germana ]i ceha, c`r\i dat@nd din secolele XIX ]i XX.
C`r\ile ]i partiturile muzicale sunt accesibile publicului. E interzis`
xerografierea c`r\ilor vechi, dar se pot consulta la sal`. {ntregul fond
este introdus [n computer.
Monet`ria con\ine, [n majoritate, copii ale monedelor b`tute de
episcopi (singurii [ndrept`\i\i s` bat` monede de aur sau de argint [ntre
secolele XII-XVIII, av@nd aceea]i m`rime ]i valoare ca ]i cele ale
[mp`ratului).
{n tezaur (colec\ie) se aflau 10.000 de monede, fiind al doilea ca
m`rime, [n lume, dup` Vatican. Elve\ienii, [ns`, incendiind ora]ul, au
distrus ]i tezaurul.
Monet`ria actual` este singura existent` [n Moravia.
- continuare [n pagina 58 -
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{ntre piesele importante existente [n Bibliotec` se afl` dou` perechi
de globuri, reprezent@nd P`m@ntul ]i Bolta Cereasc`. Globurile mari
dateaz` din 1688 ]i sunt construite [n Vene\ia. Au fost donate Palatului
Arhiepiscopal de regele Fran\ei, Ludovic al XIV- lea.
{ntr-una din s`lile Palatului, am avut surpriza pl`cut` s` vizit`m
expozi\ia de pictur` a artistului plastic v@lcean, Gheorghe Dican,
g`zduit` aici, de c@teva s`pt`m@ni.
Sala Parlamentar` este cea mai frumoas` ]i pre\ioas`, datorit`
frescelor de pe bolt` (de pe plafon), realizate de un pictor, din vremea
Mariei Tereza, [n patru luni (terminate [n 1749), poleite cu foi\e de aur
de 24 K. Sala are 400 de locuri, ]i [n prezent, serve]te de sal` pentru
celebrele spectacole, reuniuni culturale, [nt@lniri politice etc.
Galeria Palatului Arhiepiscopal ad`poste]te una dintre cele mai

importante colec\ii de art` din \ar`, ceea ce ne-a dus cu g@ndul la
celebrele galerii de art` de la Louvru. Se afl`, aici, tablouri din secolele
XV-XVIII (cel mai vechi dat@nd din 1460), [ntre care, 85 sunt
originale.
Cel mai valoros [ntre tablourile originale este un Tizian, dat@nd din
1570, „Jupuirea lui Marysas de c`tre Apollo”, inspirat din Metamorfozele lui Ovidiu ]i din Plaut. P@n` acum 40 de ani, c@nd a fost restaurat,
nu s-a ]tiut c` tabloul acesta este original (acesta nu are nici copie, nici
duplicat). Turi]tii pot admira ]i alte lucr`ri de Lucas Cranach ]i Pieter
Bruegel. Alt tablou de valoare este „Regele Carol al Angliei ]i regina
Hanriette” de Antony van Dyck, tablou executat la comand`, cel mai
reu]it din secolul XVII-lea, [n ceea ce prive]te realizarea personajelor.
- continuare [n pagina 59 -
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- urmare din pagina 58 Turnul Palatului Arhiepiscopal, din care po\i
admira splendida panoram` a ora]ului, are 86
metri [n`l\ime, scara de
acces num`r` 206 trepte.
{n ziua de 5 mai
2005, [n jurul orelor
16.00 post meridian, a
sosit la Kromeríz (sub
coordonarea doamnei
prof. Augustina-Sanda
Constantinescu, purt`tor
de cuv@nt al Primarului
R@mnicului, pe probleme
culturale) ]i ansamblul
folcloric „Strugurelul”
Reproducere de pe unul dintre pli- din Dr`g`]ani, (condus
de domnul profesor Dan
antele editate de gazdele cehe cu
Deaconeasa) care, [n ziua
prilejul vizitei delega\iei rom@ne
de 6 mai 2005, dup`
vizitarea Palatului Arhiepiscopal, s-a deplasat la Bystrice pod
Hostynem, unde s-a [nt@lnit cu membrii ansamblului folcloric
“Rusava”, din localitate. {n aceea]i zi, la ora 18.00, Ansamblul
folcloric „Strugurelul” a prezentat un spectacol [n sta\iunea balnear`
Teplice n. Becvou.
{n dup`-amiaza zilei de 6 mai, am vizitat Gr`dina Florilor ]i
Gr`dina Arhiepiscopal`, frumuse\i nemaiv`zute, impresionante prin
[ntindere ]i varietatea soiurilor florale ]i arboricole.
Masa de sear` am luat-o la Restaurantul Na Octárn? - [mpreun`
cu membrii Consiliului Or`]enesc, sub patronajul Domnului Primar,
cu care prilej, gazdele ]i oaspe\ii au f`cut schimburi de daruri.
Restaurantul este inclus [n protocolul de stat. Domnul Primar Petr
Dvorák ne-a f`cut cunoscut c`, aici, s-au desf`]urat [nt@lniri la cel mai
[nalt nivel, devenite istorice. {n salonul [n care ni s-a servit cina, la masa
oval`, s-au [nt@lnit ]i ]efii de stat ai Cehiei ]i Rom@niei.
{n ultima zi de sejur la Kromeríz, la ora 10.00, [n Pia\a Central` a
Ora]ului – Riegrovo námesti (care, [n 1110, a devenit proprietatea
episcopilor din Olomouc, r`m@n@nd [n posesia lor secole de-a r@ndul),
Ansamblul Folcloric „Strugurelul” a prezentat, pentru locuitorii
ora]ului [nfr`\it, un spectacol variat de muzic` popular` vocal` (au
c@ntat Rodica Mitran ]i Alin Pavelescu) ]i instrumental` (taraful
“Rapsodia V@lcean`”, dirijor Gheorghe Iordache), cu dansuri
populare selectate din toate zonele \`rii, prezentate de forma\ia
„Strugurelul” – instructor, prof. Dan Deaconeasa – Clubul Copiilor
Dr`g`]ani.
Masa de pr@nz s-a servit la Restaurantul Radniení Sklípek.
Dup`-amiaz`, am avut program liber de vizitare a ora]ului
Kromeríz.
Seara, la ora 19.00, am fost invita\i la concertul extraordinar al
Corului Minerilor din Kladno (peste 100 de membri, cu soli]ti renumi\i
[n \ar`) – [n Sala Parlamentar` din Palatul Arhiepiscopal, la care a
participat [nsu]i arhiepiscopul de Olomouc ]i personalit`\ile
importante ale regiunii Zlin ]i ale ora]ului Kromeríz.
Pentru a ne face o imagine – dac` mai era nevoie – asupra locului
pe care-l ocup` cultura [n via\a gazdelor, e demn de re\inut faptul c`
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ora]ul Kromeríz are patru coruri.
Dup` spectacol, a urmat un bufet suedez de o opulen\` ]i varietate
greu de imaginat.
{n aceea]i sear`, s-a [ncheiat ]i sejurul nostru la Kromeríz cu un
spectacol – feerie, imposibil de prezentat, cu focuri de artificii, la care
]i-au adus contribu\ia a]ii pirotehnicii cehe.
A doua zi, duminic`, 8 mai, [n jurul orei 10.00, dup` micul dejun,
delega\ia v@lcean` a plecat spre \ar`, p`r`sind ora]ul [nfr`\it, Kromeríz,
[n prezen\a distinselor noastre gazde: domnul Primar Petr Dvorák,
doamna viceprimar Jitka Dvoráková, domnul Gheorghe-Gheorghiu Fontul, rom@n originar din jude\ul Bistri\a-N`s`ud, stabilit [n
Cehia, amabilul nostru ghid, ]i basarabeanul Valeriu Platon.
Tuturor le mul\umim ]i-i a]tept`m [n Rom@nia, la R@mnicu-V@lcea (invita\ia a f`cut-o deja domnul Viceprimar Nicolae Dicu, pentru
„Zilele R@mnicului 2005”, prilejuite de „Ziua Na\ional` a Imnului
Rom@niei – 29 iulie”).
N.B.
1. Preciz`m c` informa\iile sunt preluate din prezent`rile ]i
lu`rile de cuv@nt ale primarului Ora]ului Kromeriz - dnul
Petr Dvorak, din prezent`rilor ghizilor monumentelor istorice ]i culturale vizitate, din convorbirile cu personalit`\ile locale cunoscute ([n traducerea compatriotului nostru Gheorghe-Gheorghiu Fontul).
2. Regret`m c` [n transmiterea informa\iilor nu putem s`
red`m semnele diacritice specifice limbii cehe (vezi Legenda
de mai jos), care au un important rol fonetic. Ne cerem scuze
mai ales personalit`\ilor consemnate, care nu-]i vor reg`si
numele [ntocmai.
3. Mul\umesc domnului primar Mircia Gut`u ]i domnului
viceprimar Nicolae Dicu pentru c` m-au inclus [ntre membrii
delega\iei care a f`cut deplasarea la Kromeriz, Cehia, [ntr-un
moment imprtant al rela\iilor dintre cele dou` \`ri: la 60 de
ani de la eliberarea ora]ului Kromeriz, [nfr`\it cu R@mnicuV@lcea, de c`tre armata rom@n`, dup` cum mul\umim gazdelor noastre din Cehia, oameni minuna\i, ai unui popr ales, generos, plin de gratitudine, tolerant, ospitalier ]i cu respect
deosebit fa\` de cultur` ]i istorie.
prof. Dumitru Laz`r

Legenda
KromČĜíž - ora]ul
Petr DvoĜák, Jitka DvoĜáková - primar,
respectiv viceprimar
Dr. Vladimir Gardovsky, mgr. Antonin
Lukaš, mgr. Petr Palka, dr. Zdenek
Janalik, ing. Petr DvoĜácek, dr. ZdeĜikem
Jarǂsem - personalit`\i care au conferen\iat
din partea gazdelor
baþa (rom. baci), brindza (rom. br@nz`),
salas (rom. s`la]), géleta (rom. g`leat`) cuvinte [n limba ceh`
Knihovna KromČĜíska - biblioteca
or`]eneasc`

Harta din imagine a fost
realizat` [n 1959, de Eugen
Cior`scu, primul director al
Bibliotecii Jude\ene V@lcea. Cel mai probabil, gestul autorului h`r\ii (veritabil
]i recunoscut om de cultur`) a fost determinat de
nevoia de a avea permanent
la [ndem@n` o imagine de
ansamblu a unit`\ilor culturale din raionul V@lcea (biblioteci comunale, biblioteci ale „col\urilor ro]ii”,
biblioteci s`te]ti, „case de
citit”, filiale ale acestora etc.).
Dup` aproape o jum`tate de veac, harta lui Eugen
Cior`scu ne serve]te la a
demonstra c` preocuparea
autorit`\ilor locale pentru
actul de cultur`, [n loc s` se
devin` ]i mai vizibil`, a
disp`rut cu totul. Observ`m
c` [n comuna Bujoreni (situat` la o arunc`tur` de b`\
de centrul R@mnicului) existau: o bibliotec` a „col\urilor ro]ii”, trei biblioteci
s`te]ti, patru case de citit
(sau filiale ale acestora).
{n vara anului de gra\ie
2005, [n ciuda declara\iilor
c` - [n perspectiva ader`rii
la Uniunea European` identitatea noastr` cultural`
trebuie s` se manifeste „c@t
mai pregnant” etc. etc., comuna Bujoreni poate raporta cu m@ndrie c` nu mai are
nici o bibliotec` func\ional`
(fondul de carte al bibliotecii publice a localit`\ii st`
[ncuiat, nu cumva s` intre
cineva s` cear` o carte sau
un ziar).

{n aceea]i situa\ie (fond
de carte p`strat sub cheie)
se mai g`sesc bibliotecile
publice v@lcene din M`ld`re]ti, Orle]ti ]i Tetoiu, iar
dou` dintre localit`\ile re[nfiin\ate [n 2004, Mitrofani
]i L`custeni, nu ]i-au constituit bibliotec` public`, a]a
cum prevede Legea bibliotecilor, ]i se pare c` nici nu
o vor face prea cur@nd.
N`d`jduim, totu]i, c`
p@n` [n luna decembrie,
c@nd va ap`rea num`rul 6 al
revistei noastre, s` consemn`m redeschiderea a dou`trei biblioteci, adic` sper`m
s` revenim la normalitatea
din urm` cu o jum`tate de
veac, c@nd nu exista localitate v@lcean` f`r` bibliotec`
sau „cas` de citit”.
Apoi, alt` jum`tate de
secol de-acum [nainte, avem destul` vreme s` discut`m despre informatizarea bibliotecilor, despre unit`\i electronice de bibliotec` (inclusiv microformate
]i documente audio-video),
despre conexiunea la Internet ]i la un Intranet pe care-l
vom avea odat` ]i-odat`,
despre cataloage electronice ]i consor\ii de biblioteci,
[n general, despre multe
alte lucruri minunate...
Valentin SMEDESCU
P.S.: mul\umiri domnului
Mihail Gherghina, din a c`rui extraordinar` colec\ie
personal` provine harta realizat` de Eugen Cior`scu.

