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Elevii de la sate defavorizaþi educaþional
de sistem

Copiii de la sate au sanse tot mai mici sa faca un liceu
sau o facultate. Calitatea invatamantului din mediul rural,
mai precis de stagiul gimnazial, se reduce de la an la
an, si nu doar in raport cu invatamantul din mediul
urban. Profesori necalificati, migrarea lor catre scolile
din oras, lipsa unei motivatii in pregatirea copiilor sau
salariile mici sunt doar cateva din cauzele pentru care
elevii din mediul rural ajung sa fie defavorizati in a urma
cursurile unui liceu, cu atat mai mult ale unei facultati.
Profesori necalificati la sate
Din evaluarile facute de-a lungul anilor, exista diferente
categorice intre invatamantul din mediul rural si cel din
mediul urban, dupa cum ne-a prezentat Ioan Abrudan,
inspectorul general scolar al Inspectoratului Scolar
Judetean (ISJ) Salaj. El a tinut sa accentueze ca acesti
copii nu sunt mai putin dotati intelectual, ci doar nu li
se ofera sansa de a studia in conditii normale si sub
indrumarea unor profesori calificati. O astfel de
“piedica” pusa elevilor de la sate o reprezinta o norma
legislativa privind examenul de titularizare. Si anume,
daca profesorii care isi dau examenul de titularizare nu
reusesc sa obtina mai mult de nota 7 si sunt repartizati
in zona rurala, acestia nu pot, prin calendarul miscarii
personalului didactic, sa obtina ulterior transferul intr-o
scoala din zona urbana. In prezent, in scolile din judetul
Salaj predau peste 3.600 de profesori, dintre care 1.730
in mediul rural.
Din pacate, efectele slabului interes pentru nivelul de
pregatire al profesorilor din invatamantul rural se vad
in rezultatele slabe obtinute la invatatura de catre elevi.
Un exemplu real, din pacate, si recent, este procentul
de promovabilitate - note peste cinci - obtinut de copiii
de la sate la teza cu subiect unic de Limba si literatura
romana, de doar 70 la suta. Si anume, din cei 2.680 de
elevi salajeni de clasa a saptea si a opta, 792 au luat
note sub cinci.
Conditii precare la tara
Nu doar problema salariilor apare in invatamantul din
mediul rural. Profesorii pleaca de la o scoala la o alta,
pentru ca aceasta din urma este poate mai aproape de
ce cred ei ca ar fi locul unde s-ar manifesta plenar.
Desigur, mai este si motivul bazei materiale si clasele
cu putini copii. Insa nu doar din aceste cauze ies din
sistem cadrele didactice, ci si din lipsa conditiilor de
viata din mediul rural. La sate, comunitatea nu le poate
oferi decat prea putin din ceea ce tine de un standard de
viata. Si, atata timp cat invatamantul nu este tentant din
mai multe puncte de vedere, nu vor ajunge in scolile
din mediul rural profesori calificati. Totodata,
reprezentarea sociala a “scolii de la oras” este data in
mare parte de reprezentarea sociala a cadrelor didactice
care lucreaza in acea scoala. In mediul rural, din pacate,
reprezentarea sociala a cadrelor didactice este data de
faptul ca lucreaza in “scoala rurala”. Astfel ca, tot mai
multi profesori isi depun dosarele pentru transferuri si
restrangeri de activitate. Nemultumiti ca trebuie sa faca
naveta - pe banii lor - de la oras catre alte scoli din judet
sau de lipsa performantelor pe care le pot obtine in
conditiile predarii la o scoala din mediul rural, 266 de
profesori din judet si-au depus, la sediul ISJ Salaj,
dosarele cu cererile de transfer si restrangeri de activitate.
Salarii prea putin motivante
O alta chestiune problematica a invatamantului
romanesc, in general si, mai cu seama, a celui rural,
este cea a resurselor umane. Si aici este vorba de
mentinerea si, mai ales, atragerea in sistemul de
invatamant a cadrelor didactice de valoare si/sau a
tinerilor absolventi de invatamant universitar. Motivatia
financiara redusa, chiar si in conditiile acordarii
“sporului de rural”, ca si prestigiul in scadere asociat
profesiei de invatator sau profesor, ii determina pe tinerii
absolventi, dar si pe cadrele didactice cu experienta, sa
caute locuri de munca in alte sectoare decat
invatamantul. Greva profesorilor si boicotarea
examenelor nationale sunt doar cateva exemple ce
vorbesc de la sine.
(un articol de Mihaela OPREA preluat din ziarul
“Magazin sãlãjean”

DESPRE CRIZÃ ªI MORALÃ
Actuala crizã este una a lipsei de încredere, este eºecul
total al societãþii postmoderne, golitã de conþinutul
moralei.
Sistemele sociale ale modernitãþii (prost gândite, prost
finanþate), modul nostru superficial de a trãi ºi de a pune
problemele, felul labil (de regulã din poziþia victimei) de a
interpreta demersurile ori acþiunile (ce sunt evident ale
„fãptaºilor” ce ne-au prejudiciat”) ºi de a acþiona în consecinþã,
sistemul economic actual bazat mai mult pe „plus valoare”,
sunt toate simptome grave ce însoþesc ºi perpetueazã criza
actualã. Adevãrul despre orice crizã – economicã sau nu – mã
refer aici la adevãrul ce ar trebui promulgat la scarã largã, se
bazeazã pe percepþia libertãþii autentice, adevãrul fiind pânã
nu demult ºi un privilegiu al maselor, nu numai al
exponenþilor. Sã-l proclamãm fãrã teamã!, suntem fiinþe libere.
ªtim de la Locke încoace, acolo unde libertatea economicã
este ºi manifestã (deºi mult prea prost înþeleasã), vom întâlni
ºi libertatea politicã ºi în special pe cea individualã – cu
amendamentul cã aceasta din urmã ar trebui sã conducã la o
continuã reabilitare a adevãrului public prin raþiune ºi prin
moralã. Sã luãm raþiunea, aºadar, ca algoritm asupra modului
cum ar trebui sã se desfãºoare orice act politic, economic,
social, individual; morala însã se va manifesta în (sau prin)
Drept, iar Dreptul (ne) garanteazã (teoretic) libertatea. Morala
nu admite minciuna, iar expresia adevãrului este fapta. Aici
ar fi posibilã închiderea cercului, dacã travaliul exponenþilor
ar fi corect. Altfel spus, dacã principiile moralei s-ar respecta,
am trãi cu adevãrat în chenarele demnitãþii umane. De ce nu
este aºa? Lipsa de încredere este firul destrãmat al unei zone
de existenþã sufocate de schimbãri de substanþã, al unor glorii
politice cãþãrate pe culmi ameþitoare, dar ea e omeneascã ºi
totuºi vindecabilã. Actuala crizã este una a lipsei de încredere,
este eºecul total al societãþii postmoderne, golitã de conþinutul
moralei.
Un faliment de proporþii
Vorbind despre criza actualã, la aproape douãzeci de ani de
la cãderea Cortinei de Fier, nu cred cã se mai poate pune
problema superioritãþii unui sistem capitalist, vis-a-vis de cel

comunist, acesta din urmã ºi el suferind de lipsa moralei.
Sistemul capitalist, iatã, nu mai poate fi rodnic, nici perfectibil,
nici viabil, nici raþional (Vernunft), aºa cum ne-ar plãcea sau
cum ar trebui sã fie, fiindcã funcþioneazã, cum observãm cu
toþii, ca ºi aspect al dublei morale, dupã principiul lãcomiei
ºi al egoismului, dupã orgolii nemãsurate, dupã principiul
celui mai tare din parcare. A asigura creºterea economicã sau
capitalul propriu într-o parte, în detrimentul altei pãrþi, prin
înºelãtorie, însemnã periclitarea existenþei celuilalt. Statul,
ca instituþie în slujba cetãþeanului, ar trebui sã intervinã,
asumându-ºi rolul sãu de protector. O datã, pentru cã pârghiile
economice, de care se uziteazã în interes privat, permit
îmbogãþirea cu neruºinare pe de-o parte, iar pe cealaltã parte
conduc la îngroºarea segmentului celor lipsiþi de elementarele
mijloace de subzistenþã, adâncind ºi mai mult prãpastia socialã.
Statul este garantul societãþii, aºa ar trebui sã fie, dar actuala
crizã va conduce în mod sigur la falimentul unor state, chiar
ºi din rândul celor europene. Limita libertãþii unui stat de a
acþiona, voit sau nevoit, împotriva altui stat, este determinatã
tocmai de existenþa drepturilor ºi libertãþilor fiecãrui stat în
parte ºi de posibilitatea ca ele sã fie respectate ºi manifestate,
acesta fiind esenþa ideii de justiþie internaþionalã, ºi ea trebuie
raportatã ca atare ºi la libertate.
Teza „statul a murit, trãiascã concernele!” nu e nouã,
dar a devenit actualã
Principiul dreptului pune în prim plan problema pedepsei
personale, publice, mediale etc., pentru fãrãdelegi, minciunã,
criminalitate. Actuala crizã nu are vinovaþi vizibili, lanþul
delicvenþilor este mult prea lung, mult prea complicat. Altfel
spus, verigile sunt mult prea solide, iar politicienii care au
fãcut posibilã aceastã crizã ºi au creat cadrul statal ºi
guvernamental pentru jaf, sperjur, sunt membri în consiliile
de conducere ale marilor concerne ºi bãnci, fiind purtãtori de
lobby plãtiþi ºi controlaþi de cãtre concerne sau bãnci. Avem
de-a face cu un faliment moral de proporþii, ce va schimba
însã mentalitãþile noilor guvernanþi, pentru cã politica va trebui
sã fie în final una îndreptatã spre social, spre cei mulþi ºi în
Lucian HETCO
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Andrei VVartic
artic a plecat la Zalmo
xis
Zalmoxis
- Specialist în fizicã ºi spectroscopie; regizor de teatru, actor; om
politic; publicist, scriitor; cercetãtor ºtiinþific, editor, filozof ºi promotor
al culturii; fruntaº al miºcarii de eliberare naþionalã din Republica
Moldova. S-a nãscut 21 oct. 1948, în comuna Dânceni, jud. Chiºinãu
(acum, raionul Ialoveni), în familia lui Vasile Vartic ºi a Zinoviei (n.
Constantinov). Familia Vartic s-a strãmutat la Dânceni din satul Marmora,
de langa Piatra Neamþ, la începutul sec. XIX. Pe linie maternã, este
îndeaproape înrudit cu sociologul ºi folcloristul Petre ªtefãnucã (19061942), discipol al ªcolii sociologice a lui D. Gusti, martirizat dupã
ocuparea Basarabiei de cãtre sovietici. Bunicul sãu, Andrei Constantinov,
fost primar la Ialoveni, a murit în Gulag (la Magadan) ca deþinut politic.

,, Am ajuns la Sarmizegetusa Regia dupã o ninsoare. Totul era acoperit de
zãpadã groasã, înafarã de Piatra Altarului . Sunt sigur cã dacã aº fi pus mâna,
piatra aia ar fi fost caldã. În spaþiul virgin al poienii am vãzut paºii, câþiva paºi
porniþi din chiar centrul cercului sacru. Urmele paºilor porneau , apoi dispãreau
pur ºi simplu... Unde?,,
Povestea asta, poate într-un stil un pic mai altminteri redatã, este o confesiune pe
care mi-a fãcut-o cândva scriitorul Andrei Vartic. Parcã îl vad în faþa mea, cu mâinile
aºezate pe masã, un poet, actor ºi om de ºtiinþã,- un Om conºtient de propria-i forþã.
Îmi vorbeºte despre o lume pierdutã în negura propriiei noastre fiinþe. Andrei e viu ºi
gata sã-mi demonstreze cu probe ºtiinþifice ºi culturale, cã civilizaþia vechii Dacii nu
este un mit, este o conºtiinþã de sine fãrã de care, ca popor, suntem Nimeni.
Acum, îmi revin în minte amintirile, vad lui paºii lui cum dispar în zâpada petelor...
Vestea cã , în ziua de 2 Iunie 2009, orele 22:50, la Chiºinãu, scriitorul ANDREI
VARTIC a trecut în nemurire, m-a luat pe neaºteptate
Personalitate culturalã complexã, a fost de-a lungul anilor deputat în Parlamentul
Republicii Moldova(1990), consilier prezidenþial, regizor de teatru, actor, publicist,
scriitor, cercetãtor ºtiinþific, editor, filozof ºi promotor al culturii româneºte de pe
ambele maluri ale Prutului, unul dintre cei mai neobosiþi artizani ai miºcarii de
eliberare naþionalã din Republica Moldova. A fondat portalul VoceaBasarabiei.com.
dar mai presus de toate acestea, Anrei Vârtic a fost Om cum, dupã prietnul sãu d
eidealuri, poetul Grigore Vieru, puþini au mai rãmas printre noi.
L-am cunoscut pe Andrei în toamna anului 2007, la Bucureºti, în preajma decernãrii
Premiilor anuale ale Asciaþiei Române pentru Patrimoniu, prin intermediul unui alt
gigant al culturii române, scriitorul Arthur Silvestri.
Am luat masa împreunã la un restaurant modest dintr-un cartier ridicat de vechii
boieri ai unui Bucureºti demult apus.
Andrei Vartic m-a fascinat prin modestia ºi modul superb în care îºi expunea
frãmântãrile de basarabean îngrijorat pentru soarta Patriei, pe care o visa reîntregitã.
Nu se lamneta, aducea doar argumente culturale ºi istorice, fãcea paralele între un
trecut românesc glorios ºi clipa prezentã. Ca om de ºtiinþã se folosea cu inteligenþã
rarisimã de date ºi locuri, de punctele de
interferenþã care þin încã, pe verticalã
conºtiinþa naþionalã.Unul dintre frumoºii
,, nebuni,, ai Secolului 21, fascinaþi pânã
la uitarea de sine de glia strãbunã ºi
restituirea aºa cum a fost a Istoriei Daciei
Felix, Andrei venea ºi cu pilde care se
cunfundau în legendã.
publica\ie a
Bãrbat în puterea vârstei, unul dintre
MI+C{RII PENTRU PROGRESUL
ultimii stejari majestoºi din codrii
SATULUI ROM~NESC - FUNDATIA EPISCOPUL spirituali ai Cosminului cultivat de Marele
GRIGORIE LEU
ªtefan, îndrãgostit ca puþini dintre noi de
realizat[ în colaborare cu
Mioriþa, Meºterul Manole ºi mai presus
ASOCIATIA COMUNELOR DIN
de toate de Eminescu cel mereu curgãtor
ROMÂNIA
prin Istoria Literaturii Române, - Andrei
devenea ingenuu, un copil uimit de
neputinþa românilor dinlãuntrul Þãrii,
românii care uitam cã dincolo de Prut,
editor:CASA DE EDITURA =I PRODUCTIE AUDIOsunt fraþii noºtri de sânge.
VIDEO-FILM <REALITATEA>.
În seara aceeleaºi zile, la ceremonia de
}nregistrat[ la Registrul Comer\ului
premiere, mi-a fãcut cunoºtinþã cu
Grigore Vieru. Am imortalizat clipa printrJ40/5587/1991
o folografie. Acum ei sunt Sus, eu am mai
Cod fiscal: R33954;
rãmas sã privesc un timp în þãrânã...
cont la Banc Post - Sucursala Mo=ilor
Am corespondat din cand în când pe
nr: RO 11BPOS70202902964ROL01
Net. Îi urmaream activitatea publicisticã
Cod Publica\ii Po=t[ 19086
ºi de cercetare cu interes. Îl invidiam ca
I S S N 1583-2546
pe un frate mai deºtept decât mine, mai
REDAC|IA:
bun, care se bãtea cu morile de vânt
Nicolae Drago= =i Emil Drãghici pentru o Idee. Printre multe alte puncte ,,
senior editori; Drago= Sarchizian nevralgice,, încerca sã desluºeascã într-o
secretar general de redac\ie; Gheorghe
scriere din Secolul 14, o mostrã dintr-un
Manea, Sergiu Târa, Alexandru
posibil alfabet geto-dacic. Unii l-am
Dumitriu, Simona Constantinescu,
crezut, alþii am fost scepticii, cei mai mulþi
Antoaneta Matei
am rîs de posibilitatea de-a gãsi filiaþii
Director marketing =i publicitate - Tudor
lingvistice în Codex Rohonkzy.
Acum, Andrei Vartic a descifrat toate
Leu. Tehnoredactare computerizat[ - Vemisterele care l-au fascinat pe când era
ronica Ionescu. Adresa: Redactia si
pe pãmânt.
Administra\ia: bd. Dacia nr. 126, sector 2,
Zalmoxis sã te primeascã cum se cuvine,
Bucure=ti 020064.
Andrei
Vartic, acolo în Cogaionul pe care
Telefon/fax: 021 6105659
l-ai iubit mai înainte de a-l fi cunoscut.
E-mail: albina@vipnet.ro;
Cu Grigore Vieru, cu Artur Silvestri... la
Internet: www.cartesiarte.ro
umbrã din Pomul Cunoaºterii, veþi contipre\ul unui exemplar - 1,5 lei
nua, cred, sã ,,puneþi Þara la cale,, acolo,
Abonamente de sprijin: 100 lei anual.
de-a
dreapta
lui
Dumnezeu
Atoatefãcãtorul, pentru cã... precum e în
Cer, aºa ºi pe Pãmânt!
Tip[rit la Tipografia CERA

Melania CUC

DESPRE CTITORIILE
LUI MATEI BASARAB IN OLTENIA
355 de ani de la naºterea în cer a Domnitorului
Sfânta Monastire Arnota (ctitorie ºi necropolã a lui Matei Basarab), din satul Bistriþa,
al comunei Costeºti, judeþul Vâlcea, a gãzduit o suitã de manifestãri cultural-ºtiinþifice
dedicate împlinirii a 355 de ani de la trecerea în eternitate a Domnitorului Matei
Basarab, cel ce a condus Þara Româneascã mai bine de douã decenii, între 16321654.
Manifestãrile au fost organizate de Direcþia Judeþeanã Vâlcea pentru Culturã, Culte
ºi Patrimoniu Cultural Naþional, în colaborare cu sfântul locaº pomenit în trapeza
mãnãstirii, unde s-a desfãºurat simpozionul cu tema Matei Basarab – cel mai mare
ctitor al neamului nostru. În acest cadru, Biblioteca judeþeanã Antim Ivireanu –
Vâlcea a organizat o semnificativã expoziþie de carte cu genericul Matei Basarab în
istoriografia româneascã.Au prezentat comunicãri ºtiinþifice prof. univ. dr. Radu
ªtefan Vergatti, de la Universitatea din Bucureºti (Însemnãtatea domniei lui Matei
Basarab în Þara Româneascã), Dorin Teodorescu, director executiv al DJCCPCN
Olt (Scrieri din vremea lui Matei Basarab), Dan Lupescu, director executiv al Direcþiei
Judeþene Dolj pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional (Catedrala
mitropolitanã Sf. Dumitru din Craiova – ctitorie a Domnitorului Matei Basarab),
Cristian Cocea, director executiv al DJCCPCN Argeº (Semnificaþia cãciulii pe care
o poartã Matei Basarab în celebrul portret-gravurã italianã), Cãtãlin Pãtroi, director executiv al DJCCPCN Mehedinþi (Mãnãstirea Strehaia), Cãtãlin Sîiulescu, inspector ºcolar Vâlcea (Vaideeni ºi Matei Basarab), Ion Popescu, profesor la Colegiul
Matei Basarab din Rm. Vâlcea (Biserica din Þara Româneascã în timpul domniei lui
Matei Basarab), Dumitru Bondoc, director tehnic la Antares Group România
(Legãtura dintre comuna Costeºti ºi Matei Basarab), Costea Marinoiu (Cultura în
vremea voievodului Matei Basarab).
De reþinut cã a doua zi, prof. univ. dr. Radu ªtefan Vergatti a fost preºedintele
comisiei de doctorat în faþa cãreia un smerit preot a susþinut teza de doctorat cu tema
Ctitoriile lui Matei Basarab din Muntenia.
Catedrala mitropolitanã Sf. Dumitru din Craiova –
ctitorie a Domnitorului Matei Basarab
Stâlp de pridvor al ortodoxismului în Þara Româneascã, Matei Basarab – nãscut la
9 aprilie 1580 ºi trecut la cer 19 aprilie 1654 -a preluat Domnia la vârsta plenarei
sale maturitãþi (52 de ani), dupã ce se cãlise, ca oºtean ºi viitor bãrbat de stat, umãr
la umãr cu fulgerul primei uniri a celor trei þãri române, Mihai Vodã Viteazul.
Împreunã cu cei trei fraþi Buzeºti – Stroe, Radu ºi Preda -, cu Baba Novac, Banul
Mãrãcine, Radu ªerban, Mârza ºi Banul Mihalcea, Matei Basarab se afirmase ca o
cãpetenie extrem de riguroasã ºi un sfetnic mereu inspirat, echilibrat, înþelept al lui
Mihai Viteazul.
Deºi, ca mai totdeauna în istoria românilor, vremurile erau turburi ºi agitate, maturul
domnitor ºi-a stabilit þeluri precise, pe care le-a ºi înfãptuit: consolidarea monarhiei
feudale, cu consensul Stãrilor (cãrora le întãreºte rolul în stat), concordia internã,
politica de conciliere între boierii autohtoni ºi cei împãmânteniþi.
Concomitent cu încurajarea industriei extractive, preluarea salinelor ºi vãmilor sub
controlul statului (de la arendaºii levantini), recursul la tradiþiile medievale exprimat
ferm ºi clar, de la înscãunare, prin asocierea numelui sãu la dinastia Basarabilor,
considerându-se nepot al domnitorului-filozof Neagoe Basarab, Matei a generat ºi
patronat o veritabilã epocã de fervoare creºtineascã.
Aceastã realitate este susþinutã prin numãrul impresionant de ctitorii voievodale ºi
boiereºti, ca ºi prin trecerea la monahism a 140 de bãrbaþi ºi femei, dintre care 12
erau boieri sau soþii de boieri.
Matei Basarab a impulsionat vechiul stil arhitectonic muntenesc, cristalizat cu un
veac înainte de domnia sa, acela al bisericilor cu pridvor pe arcade deschise pe
faþada dinspre apus. Stau mãrturie, în acest sens, de mai bine de trei veacuri ºi jumãtate,
mânãstirile Arnota (1633-1636), din judeþul Vâlcea, Brâncoveni, satul natal al
domnitorului, din Romanaþi, azi judeþul Olt, ansamblu reîntemeiat ºi fortificat de
voievod la 1640, Negru Vodã din Câmpulung Muscel, judeþul Argeº, Sadova (Dolj),
Strehaia, din Mehedinþi (1645).
În anul rezidirii Mânãstirii Strehaia, cu hramul Sf. Treime, ctitorie a Craioveºtilor
din secolul al XV-lea, cu ziduri impresionante de fortãreaþã strategicã, a cãrei unicitate
e datã de orientarea altarului spre sud, Matei Basarab plãnuia deja declanºarea
lucrãrilor de reconstrucþie a Bisericii Sf. Dumitru din Craiova.
Este vorba de cel mai vechi edificiu de cult din Cetatea Bãniei ºi a celui mai important monument medieval din Craiova, cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dumitru,
Izvorâtorul de Mir, situat în parcul cu acelaºi nume, pe str. Matei Basarab, în
proximitatea Casei Bãniei – cea mai veche clãdire laicã din Capitala Olteniei, datând
din 1699, pe temeliile unei construcþii de veac XV, clãditã de Barbu Craiovescu,
remodelatã de Constantin Brâncoveanu ºi la care, în decembrie 2008, s-au încheiat
cele mai proaspete lucrãri de reparaþii capitale, conservare ºi restaurare.
Sf. Dumitru este înscris pe blazonul Craiovei, fiind patronul spiritual al acestui
municipiu.
De-a lungul timpului, au fost exprimate opinii conform cãrora prima bisericuþã
construitã aici, pe Dealul Mitropoliei din Craiova, din care, pânã în urmã cu câteva
decenii, susura un izvor cu apã vie, ar fi fost înãlþatã în anul 1185, pe vremea fraþilor
Petru ºi Asan. Dupã alte pãreri, prim întemeietor ar fi fost Ioan al Cumanilor, la
1230, sau, mai aproape de noi, Mircea cel Bãtrân.
Incontestabilã este realitatea cã, dintotdeauna, istoria Craiovei – reºedinþa tribului
geto-dac al Pelilor: Pelendava, încã din anii 400-350 înainte de Hristos, atestatã
documentar pe Tabula Peutingeriana, hartã din 225 dupã Hristos – s-a confundat
cu istoria Bisericii Sf. Dumitru, în a cãrei proprietate intra întreaga moºie a banilor
olteni.
Menþionatã în 1645 ca Biserica Domneascã de Craiova, aceastã ctitorie a lui Barbu
Craiovescu apare în alte surse sub denumirea de Biserica Bãneasa. Ea a fost reziditã
de la fundaþie de Matei Basarab la 1651, dupã care s-a bucurat de succesive reparaþii
fãcute sub îngrijirea marelui armaº Petre Obedeanu (1690), de fiul acestuia, stolnicul
Constantin Obedeanu (1724), când Teodosie, Andrei ºi alþi renumiþi zugravi ai epocii
o repicteazã în interior.
Þinem sã subliniem cã, în opinia craiovenilor ºi, în ansamblu, în aceea a tuturor
oltenilor ºi românilor, Biserica Domneascã de Craiova, actuala Catedralã Sf. Dumitru,
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„ B U C OV I N A Î N A R I PAT Ã”
SE ÎNALÞÃ SPRE CER

Monumentul eroilor ºi martirilor Bucovinei (sau „Bucovina
înaripatã”, lucrare monumentalã de for public realizatã de artistul
plastic Mircea Dãneasã) a fost dezvelit ºi sfinþit în ziua de sãrbãtoare
a Înãlþãrii Domnului în cadrul unei ceremonii care a animat pulsul
urbei. Executat la comanda Primãriei ºi a Consiliului Local Suceava,
Monumentul eroilor ºi martirilor Bucovinei, realizat din rãºinã
polimericã fixatã pe texturã din fibrã de sticlã, patinat în „bronz
nobil polizat”, are o înãlþime de 8,5 m ºi cântãreºte cca. 550 kg.
Monumentul rãspunde, pe de o parte, unei necesitãþi (ca obiectiv
simbolic pentru organizarea manifestãrilor de omagiere a eroilor
neamului), iar pe de altã parte se înscrie ca un reprezentativ element vizual în scenografia arhitecturalã a urbei.
Amplasat în zona centralã a Sucevei, monumentul, ridicat pe soclu
cu câteva zile în urmã, reprezintã o siluetã înaripatã care îmbinã
simbolismul crucii cu cel al zborului, sugerând, prin braþele care se
transformã în aripi, speranþã ºi înãlþare spre cer.
Festivitatea de dezvelire a reunit în Piaþa „22 Decembrie” un
numãr impresionant de cetãþeni. În zona carosabilã din faþa Casei
de Culturã s-au aliniat, pentru ceremonial, câteva plutoane de
militari de la Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã, Inspectoratul
de Jandarmi Judeþean Suceava, ªcoala de Subofiþeri Jandarmi
Fãlticeni, Colegiul Militar „ªtefan cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc, precum ºi membrii Fanfarei Primãriei Suceava.
Pe platoul pietonal, la marginea cãruia a fost amplasat
monumentul, s-au înºiruit, cu coroane ºi jerbe de flori, reprezentanþi
ai instituþiilor administrative, ai serviciilor publice descentralizate,
ai partidelor politice, ai unor societãþi comerciale ºi asociaþii, precum
ºi delegaþi sosiþi din mai multe localitãþi ale judeþului.
Primul care a luat cuvântul în cadrul ceremoniei a fost primarul
Ion Lungu, care a accentuat faptul cã sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului
este ziua în care se comemoreazã eroii neamului, eroi care, prin
ridicarea acestui monument, vor fi de-acum înainte omagiaþi în
centrul municipiului Suceava.
Autorul lucrãrii, artistul plastic Mircea Dãneasã (care l-a avut alãturi
de el la ceremonie pe pãrintele ªtefan Chiºcari) a spus în cuvântul
sãu cã ideea prin care s-a configurat acestui monument este mai
veche, dar s-a împlinit abia acum.„Este viziunea mea despre eroul
GUSTUL PÂINII ROMÂNEªTI
“De pãmânt nu trebuie sã-þi baþi joc!
Pãmântul te blesteamã, dacã nu-l respecþi!”.
ªtiu aceste cuvinte de la mama mea. Le-am auzit încã
de când eram o mânã de om ºi nu le voi uita cât voi
trãi. La rândul ei, mama le-a moºtenit de la pãrinþii ei.
ªi, Doamne, cu câtã sfinþenie respecta totul!
Adesea mã aºez pe piatra de hotar a timpului: de o
parte trecutul, de altã parte prezentul. Cum sã nu te
uiþi îndãrãt, când þi se face dor de ce-a fost?! De
rânduiala care exista în toate. Când se ºtia un rost al
lucrurilor. Unde începeau ºi unde se terminau. Când
se bucura omul de rãsãritul Soarelui ºi sosirea
Primãverii. Când se mulþumea omul cu douã odãi în
care sã ierneze ºi cu vatra focului în care sta fãlos
cuptorul sau þestul de copt pâine din fãinã de grâu
românesc. Gustul pâinii româneºtit!... Cum sã-l uiþi,
Dumnezeule, Doamne! Din grâu crescut în lanuri,
unde paiul depãºea mijlocul voinicului, ºi era ca deºtiul
de gros, iar spicul era cât vrabia. Se întindea lanul de
grâu pânã-n marginea drumului, drum îngust, cât

Vlad Dracul ºi Vlad Þepeº

creºtin - a precizat el - eroul care-ºi jertfeºte viaþa pentru Hristos
ºi pentru credinþã. Este reprezentarea mutãrii sufletului din viaþa
trecãtore în eternitate ºi sugereazã nevãzutele aripi care cresc în
interiorul fiinþei animate de un ideal”.„În aceastã lucrare arta sa întâlnit cu religia întru devenirea umanã a fiinþei”, a subliniat
Mircea Dãneasã rostind în încheiere un îndemn de triumf al
umanitãþii: „Iubiþi-vã unii pe alþii!”.
Tiberiu COSOV
AN
COSOVAN
lãþimea cãruþei. Nici fir de buruianã nu exista. Când
vedeai un fir de mac, era o raritate. Parcã ºi pãsãrile
cerului coborau cu grijã pe pãmânt, ca sã nu striveascã
plantele semãnate de om.
Grâul românesc se vindea peste graniþele þãrii.
Producþia depãºea nevoile. Deºi se ara pãmântul cu
plugul tras de vite, iar coarnele plugului erau þinute cu
mâinile omului. Mâini de þãran. Aspre dar pline de iubire
pentru glie, pentru neam. Mâini sãnãtoase întru iubire
de pãmânt ºi de familie. Buruienile se stârpeau cu sapa
ºi cu prãºitoarea trasã de vite, mânuitã de mâinile
iubitoare ale þãranului ce ºtia rostul lucrurilor.
Doamne, ce se întâmplã cu noi, fiii Tãi? De ce ne dai
drumul din mâinile Tale? Nu ºtii cã suntem slabi ºi
cãdem numaidecât în ispitã? Unde o fi respectul pentru
pãmânt? De ce e nemuncit ºi plin de buruieni, când se
discutã tot timpul cã omenirea se aflã în secolul vitezei
ºi a tehnologiilor moderne? La ce bun tehnologii moderne, dacã nu se mai ºtie gustul pâinii din grâu
adevãrat?
Ai grijã de noi, Doamne!
Ioana STUP
ARU
STUPARU

În secolul XI, oºtenii valahi angajaþi de strãini erau
descriºi ca “oameni perverºi, în care nu poþi avea
încredere”. Gradual se clãdeºte printre occidentali
percepþia negativã ºi faþã de voievozii noºtri, atingând
climaxul în bãtãlia de la Varna. Din poveºtile acelei
bãtãlii de la 1444, se nasc douã mituri în rãsãritul
Europei: Mitul regelui tînãr, viteaz, frumos, ce îºi dã
viaþa pentru creºtinãtate, ºi mitul satanicului « latin
monstrum » Dracula, fiul prinþului Vlad Dracul.
Personajele sunt nominalizate în versurile lui
Bolintineanu despre Varna: “Acolo se vede regele
Lehiei,/Huniad, eroul þãrii Unguriei,/Mari prelaþi ai
papii, tineri cavaleri,/Vlad al României cu mai mulþi
boieri.” Regele tînãr al mitului a fost Vladislav I al
Ungariei ºi Poloniei sau « Lehiei ». ‘Vlad al României’
a fost Vlad Dracul, participant cu angajament « dubios »
în lupta anti-otomanã, judecata occidentalilor este foarte
corectã, trebuie sã admitem cinstit. În poezia «Bãtãlia
de la Varna », Dimitrie Bolintineanu imagineazã
dialogul între eroi dupã redactarea ordinului de luptã :
« Regele întreabã: - Doamne, ce durere/Inima-þi inclinã
astfel spre tãcere? ». Vlad Dracul încearcã sã tempereze
elanul tînãrului suveran: “Inimile voastre catã generos;/
Dar tot ce-i din inimi poate fi frumos?” Dimitrie
Bolintineanu dezvãluie alegerea de valoare fãcutã de
prinþul valah : « Vlad atunci rãspunde celor adunaþi:/
- „Eu sunt de pãrere lupta sã nu daþi! […] Sire, preoþi,
nobili! Astãzi, m-ascultaþi!/Ar fi mult mai bine sã vã
înturnaþi” ! » Tînãrul rege încearcã, –în poezia lui
Bolintineanu–, sã rãstoarne opinia lui Vlad Dracul cu
argumentul suprem: “Flota genovezã credem cã neajutã“ ! Vlad Dracul încearcã sã-l aducã la înþelegerea
situaþiei reale a Genovei în lumea anului 1444 : “Robi
ai fericirii cei materiale,/ Genovezii încã nu se
cumpãnesc/Între fala dalbã ºi-aurul turcesc./ Sã nu
cereþi fapte nobile, mãrite,/Limbilor ce-s date speculei
josite!”. Bolintineanu exprimã un punct de vedere clar
ghibellin. Trebuie sã vedem în versurile citate,
reflecþiile lui Dimitrie Bolintineanu despre ce s-a
întâmplat pe parcursul unei jumãtãþi de veac. De la
1409, când Mircea cel Bãtrân aºeza capitala valahã la
Giurgiu (întemeiere genovezã mai veche), ºi pânã la
1459, când Vlad III sigila hrisovul pentru cetatea lui
Bucur. La fel ca Mihail al VIII-lea Paleologul, fãrã
îndoialã cã ºi prinþul român Vlad Þepeº dãdea valoare
absolutã hrisovului ca parte esenþialã în gestionarea
istoriei. Pentru drepturile cetãþii Bucureºti, Vlad III,
viitorul Dracula din povestirea lui Bram Stoker,
organizeazã o punere în scenã de neuitat : Parafeazã
hrisovul de fondare lângã o pãdure de þepe în care
stãteau otomanii rãspunzãtori de vãrsarea de sânge la
cãderea Bizanþului. Despre aceastã scenã, Petre Þuþea
spune: “Vlad Þepeº are meritul cã a coborît morala
absolutã [...] la nivel absolut.” Dacã opinia lui Petre
Þuþea despre Vlad Þepeº este excelentã, Nicolae Iorga
avea rezerve întemeiate. Profesorul Nicolae Iorga
gãseºte dovezi cã Vlad Þepeº ucidea o mare parte din
populaþia româneascã urbanizatã a zonei ripariane
asociate Dunãrii inferioare, populaþia româneascã din
cetãþile Podunaviei. Astfel Vlad Þepeº a retezat din start
posibile puncte de sprijin pentru elanul unui Mihai
Viteazul spre Constantinopol.
Titus FILIP
Aª
FILIPAª

DESPRE CTITORIILE LUI MA
TEI BASARAB ÎN OL
TENIA
MATEI
OLTENIA
este încetãþenitã ca opera Domnitorului azi comemorat, Matei Basarab. Acest fapt
se datoreazã pisaniei din 1652, cu doi ani înainte de naºterea în cer, la 19 aprilie
1654, a credinciosului ºi vestitului voievod.
Din 1765, Biserica Bãneasa (adicã a Banilor olteni) primeºte statutul de metoc al
Episcopiei Râmnicului.
Actualul edificiu al Catedralei Mitropolitane Sf. Dumitru din Craiova a fost zidit în
1889, pe locul fostului lãcaº prãbuºit sub furia cutremurului din anul 1838.
Noua construcþie s-a bucurat de sprijinul direct al Regelui Carol I ºi al Reginei
Elisabeta, fiind ridicatã dupã planurile ºi sub atenta supraveghere a arhitectului francez
Lecomte de Nouy. Reconstrucþia a demarat în data de 12 octombrie 1889, iar
ceremonialul ºi slujba religioasã a sfinþirii s-au consemnat la 16 octombrie 1893,
sub pãstorirea Episcopului Bartolomei al Râmnicului-Noul Severin.
Pictura muralã, pe care o putem admira ºi astãyi, în toatã splendoarea sa bizantinã,
restauratã fiind în anii 2006-2008, o datorãm francezilor Menpiot ºi Bories, care au
realizat-o în perioada 1907-1933. Biserica perpetueazã planul suratelor
premergãtoare, în cruce greceascã, având pridvor deschis, douã turle pe pronaos ºi
o alta, cea mai înaltã, pe naos.
Cuceritoare - prin spiritul eclatant, armonia cromaticã ºi, nu în cele din urmã, prin
tainicul fior pe care îl transmite - este Icoana Sfîntului Dumitru, realizatã în mozaic
veneþian, dupã care s-a executat o copie ce înnobileazã somptuoasa salã de ºedinþe
a Consiliului Municipal ºi a Primãriei Craiovei, operã a arhitectului Ion Mincu.
Dintre mãrturiile care atestã continuitatea vieþii spirituale româneºti, a ortodoxismului
pe aceste plaiuri de-o vârstã cu lumina, specialiºtii evidenþiazã odoarele de o valoare
indubitabilã, printre care se remarcã un vas bizantin de secol XV.
Se cuvine sã reliefãm cã, în acea vreme, a prins contur o altã ipotezã conform
cãreia cel dintâi lãcaº de cult de aici a fost înãlþat în veacurile al VIII-lea – al XI-lea,
graþie vaselor de lut descoperite, în vechea fundaþie, la anul 1888, vase datate din
primul mileniu dupã Hristos, dar ºi datoritã grosimii de excepþie a zidului.
O dovadã peremptorie a vechimii acelei biserici a constituit-o clopotniþa veche,

edificatã din cãrãmizi de pe vremea administraþiei romane în Oltenia, provenind din
cetatea anticã Pelendava.
Pãrerea dupã care, cum afirmam mai înainte, prima bisericã a fost construitã cel
mai târziu în timpul domniei lui Mircea cel Bãtrân are ca temei stilul bizantin al
arhitecturii acesteia, geamãn cu acela întâlnit la bisericile domneºti din Curtea de
Argeº ºi Târgoviºte.
De reþinut cã, din anul 1939, Biserica Sf. Dumitru din Craiova devine Catedralã
Mitropolitanã. Ea adãposteºte moaºtele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarh al
Constantinopolului, ale Sfinþilor Serghie ºi Vah, alãturi de cele ale Sfintei Muceniþe
Tatiana.
Inegalabilul istoric ºi savant Nicolae Iorga aprecia cã, pe lângã Biserica Sf. Dumitru
din Craiova, a funcþionat cea mai veche ºcoalã din Oltenia - ºcoalã de preoþi ºi
dascãli.
Consacrat drept veritabil patron al bisericii noastre strãmoºeºti, cel mai mare
suveran-ctitor ortodox al neamului românesc, care a ridicat din temelie peste 30
de lãcaºuri de cult, la care se adaugã reîntemeierea multor altora – în þarã, unde,
susþin specialiºtii, l-a depãºit cu mult pe ªtefan cel Mare ºi Sfânt, dar ºi la Muntele
Athos, ca ºi la sud de Dunãre, la Vidin ºi Sistov -, Matei Basarab este domnitorul
român care, în anul 1645, pe când reclãdea Biserica Mânãstirii Strehaia, a plãtit
taxele pentru întregul Munte Athos.
Suntem datori cu o sfioasã plecãciune, în semn de recunoºtinþã ºi preþuire, acum, la
355 de ani de la trecerea sa în eternitate , faþã de Matei Basarab, cel ce a ostenit întru
înlocuirea limbii slavone cu limba românã, în viaþa religioasã, civilã ºi oficialã, a dat
contemporanilor ºi urmaºilor prima legislaþie scrisã: Pravila micã (tipãritã în 1640,
la Mânãstirea Govora), precum ºi Îndreptarea legii (1652, Târgoviºte), organizând
o armatã de 40.000 de oºteni, asumându-ºi, totodatã, rolul de iniþiator ºi comandant
general al Ligii antiotomane, constituitã din Þãrile Române, Polonia ºi Rusia.
Dan LUPESCU,
Director fondator al Revistei europene LAMURA
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I S T O R I A L i m b i i R o m Ân e
FIORII DACISMULUI ÎN ªCOALA ARDELEANÃ

Atunci când vorbim despre entitatea ªcolii Ardelene,trebuie sã
recunoaºtem cã aceastã miºcare nu a fost deloc atât de omogenã în
dinamica ei, precât a lãsat sã se vadã în special istoriografia
materialist-dialecticã a trecutului regim, care a restrâns la
maximum imaginea miºcãrii, concentrând-o mai mult pe paradigmele
istoricã ºi filologicã, dar chiar ºi pe acestea scuturându-le de
diversitatea lor realã, ignorând mai ales suportul ei teologic,
care în fond a existat.
Se motiveazã acum, când se pot recupera toate faþetele miºcãrii, sã se vadã din
nou atât etapele ei, cât ºi structura ideaticã a acestei miºcãri, care nu a avut nici un
document programatic explicit, dar a fost exemplarã în voinþa ºi solidaritatea agenþilor
ei pe graficul unor idei dominante, construind în primul rând opere ºi autori, care au
condus la modelul de cãrturar al ªcolii Ardelene, care umbla cu candela ºi acþiona
cu cartea, dând lumina dragostei ºi cunoaºterii de neam, pentru emanciparea ºi
ridicarea acestuia la pilda ºi nivelul strãmoºilor romani.
Se motiveazã astfel o nouã antologie de texte ºi de acþiune practicã, de figuri mai
mari, sau mai mici, care sã arate cã miºcarea aceasta nu a fost formalã, ci s-a
scurs în popor, a avut efecte. Se motiveazã în primul rând cãutarea pentru lãrgirea
bazei documentare a miºcãrii, care e sãracã, pentru a sprijini exegeza cu surse noi
de informare, cât ºi recitirea cu ochi liberi a surselor primare ºi a bibliografiei stufoase
în chestiune.
Se pot astfel dezvãlui argumente, pentru a înþelege miºcarea dramaticã a ideilor ºi
sentimentelor acelor cãrturari exemplari, cãrunþi întru iubirea de neam, ce au visat
idei pure într-un imperiu atât de impur, trãind cu intensitate confruntãri de conºtiinþã,
despre care ne-au lãsat prea puþine mãrturisiri directe, dar care se pot desluºi din
miºcarea istoriograficã a epocii. Astfel în raport cu dorinþa lor legitimã de ordine,
voind a obþine pentru români drepturi politice prin dezvãluirea descendenþei lor
pure din prestigioasa viþã romanã, una din problemele cu care s-au confruntat este
aceea a continuitãþii daco-geþilor ºi, în ansamblu, se poate evalua cã într-o istorie a
mentalitãþilor la români, se va putea înregistra starea de simpatie faþã de daci tocmai
datoritã scrierilor istorice ale corifeilor ªcolii Ardelene: Samuil Micu ºi Petru Maior,
dar mai ales Gheorghe ªincai ºi Ion Budai-Deleanu. Într-adevãr, în construirea
axiologicã a romanitãþii noastre survine mereu în scrierile lor numele Daciei ºi faptele
eroice ale autohtonilor, care apar ca suport cronologic ºi precedent geografic al
latinitãþii românilor, fiind de regulã relatate cu simpatie în pasaje, dintre care doar al
ocmai de s-ar fi cãsãtorit sau
lui Maior din Istoria de la 1812 este peiorativ: „T
„Tocmai
mestecat dintr-înºii cu muieri dace, totuºi romani ar fi rãmas, iar nu alt
neam s-ar fi fãcut cu aceia”.
Observãm cã nici Maior nu respinge aici convieþuirea daco-romanã ºi cã, pe de altã
parte, accentul polemic suscitat i l-a smuls Engel, care i-a acuzat pe români cã ar fi:
„corcituri din bãrbaþi romani ºi din muieri dace”, ceea ce lãsând la o parte
intenþia defãimãtoare a expresiei istoriografului sas, corespundea în fond adevãrului
istoric. Credem cã în epocã acest adevãr a fost un bun comun, a circulat, a avut
adepþi ºi a fost bine cunoscut reprezentanþilor ªcolii Ardelene, dintre care unii ºi-au
deschis sistemul de gândire istoricã pentru a-l cuprinde, într-o mãsurã sau alta, dar
nu pentru piedestal, ci într-un raport cel mult subaltern faþã de latinism.
La aceasta se cere o precizare. Frecvenþa Daciei ºi a dacilor în scrierile ªcolii Ardelene
este ºi o urmare a puternicei tradiþii istorice, durate încã de la porþile Evului Mediu,
de anticipare a numelor de þãri ºi popoare, produs în erudiþia de bibliotecã ºi care
adesea nu însemna nimic, decât filiaþii fanteziste, din dorinþa de a da unui neam
sau unei familii (a Corvineºtilor, de pildã!) o descendenþã augustã.
Botezatã întru latinism, ªcoala Ardeleanã a purtat în liniºte sarcina dacismului, precum
femeile acelea ”îngrecate”, aflându-ºi naºul tardiv în exclamaþia retoricã a lui
B. P. Haºdeu „Pierit-au dacii?”, din „Foiþa de istorie ºi literaturã”
literaturã”, Iaºi, 1860,
apoi din serialul „Cine au fost dacii?”, publicat de revista ”Familia”
”Familia”, la 1868, cu
care dacismul eclozeazã ca un curent cultural la vedere.
În mãsura în care în ªcoala Ardeleanã, consemnarea Daciei ºi a dacilor e urmarea
acelei tradiþii europene, poziþiile lui Micu, Maior, ªincai, sau chiar I. Budai Deleanu
coincid în nota, cã la ei cliºeul istoriografic nu are efect procustian, ci se suprapune
obiectului, e adecvat ºi rostit în termeni proprii, care, cum vom vedea ceva mai
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slujba lor, nu în slujba intereselor concernelor ori a bãncilor.
Teza „statul a murit, trãiascã concernele!” nu e nouã, dar a
devenit actualã.
Acest fapt conduce la lipsa de încredere reciprocã între pãrþi,
elitele economice ºi politice pe de-o parte, pe de altã parte
populaþia – reprezentatã prin cetãþeanul de rând, ca parte evident prejudiciatã, care va sãrãci vizibil, prin creºterea
impozitelor ºi devalorizarea monedei naþionale, prin lipsa
locurilor de muncã. Elitele vor reproºa populismul, cetãþeanul
va reproºa aroganþa. Încrederea între diriguitori ºi popor, odatã
pierdutã, se va recuceri anevoios, prin practicarea politicii
paºilor mici, în perspectiva unei apropieri de duratã. Nu prin
cadouri electorale nefinanþabile, fiindcã politicienii nu sunt
nici filozofi, nici profesori de eticã, aºa cum managerii marilor
bãnci, firme ori concerne, nu sunt liberii întreprinzãtori
autentici, ci doar indivizi care gestioneazã mijloacele de
producþie ºi pîrghiile sociale ce li s-au acordat în baza
încrederii, de cãtre acþionari. Preluarea rãspunderii pentru
deciziile manageriale sau politice luate în tandem – ca parte
componentã a moralei, este însoþitã de deliberãri ieftine ºi
eschivãri retorice în caz de eºec. Problemele ce au condus la
exacerbarea oricãrei crize economice nu sunt doar de naturã
economicã, ele sunt în esenþa lor de naturã politicã, iar
„soluþiile” discutate ºi rediscutate „democratic”, în manierã

încolo, au stârnit o rezonanþã ºi mai accentuatã, de lecturã, în mediul cititorilor,
favorabilã echilibrãrii dublei participãri în etnogeneza românilor. În mãsura în care
ei depãºesc tradiþia istoricã ºi adâncesc procesul de naºtere a poporului român,
între ei apar o serie de deosebiri, dintre care cele privind atitudinea faþã de daci
sunt tot mai pronunþate, de la Micu, unde dacismul e inexistent, Maior, care
polemizeazã, ªincai, în a cãrui Cronicã sunt numeroase pasaje ce vizeazã dacismul,
la Ion Budai Deleanu, care are o concepþie dacistã certã, complementarã celei
latiniste.
Pasajele daciste din primul volum al Cronicii lui ªincai au fost prima datã amplu
evidenþiate în unitatea lor ºi analizate cu discernãmântul necesar de cãtre Ion Lungu
(„ªcoala Ardeleanã”
Ardeleanã”, Bucureºti, 1977). Aceste pasaje þin de tradiþia istoricã, atunci
când ªincai îl numeºte pe Vlad Dracul „prinþul Dachilor”, când Ioan de Hunedoara
alachia)
fuge de turci „prin Dachia” ºi tot el apoi: „s-au dus în Dachia (sau V
Valachia)
ºi pe Dan IV l-au fãcut povãþuitoriu þerei ºi au poruncit ca Dachii sã
asculte de dânsul”. Dar ele depãºesc tradiþia istoricã, acolo unde ªincai, mai
deconectat, reflectã adiacent asupra unor elemente de continuitate dacã, sesizabile
fie în procesele istorice, fie în însãºi realitatea prezentã a românilor. Precum din
prima categorie:: „Vlahii, carii tot o limbã au cu dachii, nici se deosebesc
de dachii cei ce lãcuesc lângã Dunãre”.
Ion Lungu disociazã exact cã Micu, Maior ºi ªincai l-au urmat pe Dimitrie Cantemir,
purist, ºi nu pe stolnicul Constantin Cantacuzino, ale cãror opere le-au cunoscut,
dar aceasta nu-l împiedicã pe ªincai: „care dispunea de o informaþie istoricã
mai bogatã ºi multilateralã, sã fie mai puþin ferm ºi consecvent în faþa
unor argumente , care vin în contradicþie cu aceastã poziþie, cu atât mai
relevante, cu cât implicã ºi propriile observaþii, formulate în legãturã cu
solii dacilor la Roma, dupã rãzboiul din 101-102”.
ªincai s-a convins la Roma, cã dacii ciopliþi în marmurã de sculptori romani au un
port: „tocmai cum iaste portul românilor celor ce lãcuiesc pre lângã Sibiu”
Sibiu”,
ceea ce, aratã I. Lungu, însemna în fapt: „o recunoaºtere implicitã a
continuitãþii daco-getice în Dachia ºi dupã cucerirea ºi colonizare romanã”
ºi însemna continuitate pânã la zi, sesizatã de ªincai prin observaþie directã asupra
naturii, cu greutatea pe care observaþia ºi bunul simþ le ocupau în gramatica
iluminismului. Felul în care enumerã triburile dacilor liberi, printre triburile germanice
ºi scitice, care atacau provincia, ca ºi faptul cã, afirmã istoricul , Traian a pus impozite
grele pe daci, pentru a-i pedepsi „pentru cele mai multe rebelii ale lor”, concurã
de asemenea la ceea ce Ion Lungu delimiteazã a fi contribuþia pozitivã a învãþatului
român în problema primei continuitãþi, daco-getice. Cunoscutã fiind densitatea
discursului cronicãresc, unde în puþine cuvinte se încifreazã o aprofundatã meditaþie
istoricã, asemenea pasaje nu pot fi rodul întâmplãrii ºi scãpãrii, ci al unei cumpãnite
gândiri a cronicarului, care avea în minte mai mult, decât lasã sã curgã prin panã.
Din punct de vedere bibliografic s-a cunoscut în sfera ªcolii Ardelene, cã în hãrþile,
manuscrisele ºi cãrþile Europei se afla trecutã ideea continuitãþii dacilor în valahi,
precum s-au cunoscut ºi texte pur ºi simplu eronate, sau altele tendenþioase, la
adrese etnogenezei românilor. Probabil filiera prin care au parvenit informaþiile daciste
ºi modul polemic în care erau reproduse de adversarii românilor, ca ºi lipsa lor de
eficienþã politicã ºi ideologicã în lupta pentru drepturi ºi demnitate naþionalã, a decis
surclasarea lor de cãtre latinism.
În ceea ce-l priveºte pe I. Budai Deleanu, lucrurile s-au clarificat. Dacã în 1966 Ion
Gheþie afirma, sintetizând stadiul exegezei ªcolii Ardelene: „E aproape cu
neputinþã sã întâlnim o singurã excepþie de la afirmaþia unanimã a originii
romane pure a poporului românesc. Convingerea aceasta este
împãrtãºitã fãrã rezerve ºi de Budai-Deleanu” (în „Opera lingvisticã a lui Ion
Budai-Deleanu”, Bucureºti, Editura Academiei, p. 29); în schimb pe baza volumului
de Scrieri inedite, îngrijit de regretatul profesor Iosif Pervain, se poate documenta
cã exilatul de la Lwow a fost cel mai avansat în dacism dintre reprezentanþii ªcolii
Ardelene. El a urmãrit numai adevãrul istoric, s-a ferit, deºi nu total, de simplificãri
istoriografice din necesitãþi polemice, absolut fireºti ºi nobile în intenþie ºi astfel a
aproximat cel mai aproape de adevãr în acea perioadã rolul dacilor ºi romanilor în
etnogenezã: prin amestec, prin convieþuire, prin comerþul de toate zilele, cum se
exprimã. El a resimþit cã o continuitate (a populaþiei daco-române în
Dacia) nu poate fi afirmatã cu destulã ºansã prin argumente logice,
atunci când se bazeazã pe o discontinuitate la temelia ei (a daco-geþilor
în propria þarã). Erudiþia, precum ºi critica „Istoriei” lui Maior i-a permis sã-ºi dea
seama cã nu se poate cere cititorului sã-ºi aplice bunul simþ logic în douã feluri, atât
de diferite de la o paginã de istorie la alta. Intuind necesitatea unitãþii istoriei
românilor, el a cãutat sã adânceascã preocupãrile exegetice ale ªcolii Ardelene, sã
treacã dincolo de Dacia Traianã, dar nu înspre istoria Romei antice, ci a Daciei, sã

autentic parlamentarã (praf în ochii proºtilor), sunt de regulã
compromisuri, rezultate ale unor negocieri influenþate de capital, lobby ºi de continuitatea carierei personale.
Sistemul este nu doar deficitar, ci mai ales pervers
Ne aflãm, aºadar, la nivel managerial ºi politic, într-o
greºealã perpetuã, conºtientã, conºtientizatã ºi acceptatã ca
locomotivã „economicã”, în timp ce nivelul de existenþã al
cetãþeanului de rînd se deterioreazã evident. Sistemul este nu
doar deficitar, ci mai ales pervers, fiindcã permite, potrivit
principiului roman de a da poporului „pane et circensis”, o ºi
mai mare înrãutãþire a stãrii „de facto”, prin metodele sale
din media, televiziune, internet, „culturã”, sport, sexualitate
ºi defãimare a valorilor tradiþionale. Problema socialã creatã
nu poate fi rezolvatã cu discursuri populiste, nu poate fi nici
mãcar amânatã, ci doar „îngheþatã”. Pentru soluþionarea
problemelor se încearcã gãsirea unor persoane carismatice,
gen Obama, ca expresie a democraþiei autentice sau care sã se
identifice cu modele spirituale idealizate (vezi seria Mari
Români), se încearcã reanimarea cultului altor dispãruþi (vezi
Nicolae Ceauºescu, ori ai unor descendenþi din strãinãtate),
care la vremea lor n-au putut oferi mai mult decât ceea ce
oferã guvernele actuale, ori descendenþii de tip dinastic (familia Bush).
Intelectualitatea noastrã ar trebui sã-ºi asume riscul unei
confruntãri de mentalitate cu Puterea

(continuare în pag.7)
„Puterea” de care vorbesc românii, atunci când desemneazã
modul de guvernare, ni se potriveºte ca expresie, fiindcã
elementul coercitiv este autoritar, amãgitor ºi pe de o parte
înfricoºãtor. Aici este într-adevãr vorba de Putere ºi de voinþa
de putere (salutãri de la Nietzsche!), pe care aº traduce-o
mai degrabã ca ... abuz. Abuzurile la care am fost martori ºi
cu care ne-am obiºnuit, fãrã a interveni prin curaj social, au
schimbat modul nostru de a percepe lucrurile ºi existenþa –
nu mai vorbim aici despre cãpãtuialã, ci de exercitarea unui
rol. Excesul de putere nu este o expresie a democraþiei
autentice, ci un element coercitiv. Iar noi, în cele din urmã
suntem victimele unui sistem ce va trebui schimbat în parte.
Într-un interviu pe care l-am acordat cu ceva vreme în urmã
vorbeam de perfecþionarea Moralei, prin care se poate
asigura existenþa demnã, bunul nostru cel mai de preþ.
Numai cã „intelectualitatea” noastrã a dat de mult bir cu
fugiþii, se refugiazã în „culturã”, nu ºi în curaj social, parcã
potrivit unui enunþ al sociologului Felix de Mendelsohn:
„Vocea intelectualitãþii este de abia ºoptitã, dar nepotolitã
dupã ce a reuºit sã convingã”. Ni se potriveºte?, nu vi se
pare? De unde sã vinã, aºadar, curajul social? În mod cert
acesta fiinþeazã în libertate ºi în moralã. ªi ce facem dacã
omul de culturã nu are curaj? Atunci devenim generatori
de crizã ºi indirect, întreþinãtorii ei tãcuþi. Aºa se ajunge, de
exemplu, la „România tainicã”. Halal sã ne fie...!!!!
Lucian HETCO
HETCO, Germania
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O ALTFEL DE ISTORIE A Limbii Române

Ion Pachia-T
atomirescu
Pachia-Tatomirescu
ODE LOGOSULUI, SFINTEI LIMBI VALAHE /
DACOROMÂNE
Þara Vocalelor Eterne
Patria e pretutindeni, în orice cuvânt
care-aleargã româneºte dintr-o parte într-alta a inimii,
dintr-o parte într-alta a lumii, a luminii;
e pretutindeni, în setea stâmpãratã de buzele apelor,
în fluviile copacilor cu viori în braþe, cu stele în creºtet;
Patria e-n orice vocalã verticalã, în cristalinul pãmântului –
este rotundã-n inimã întocmai vocalelor A, Ã, O,
este verticalã-n Cogaionul din care curge-argintul-viu
în coloana vertebralã a lui E, a lui Este, a lui Exist,
în crestele cu diamantul viu, în rubiniul viu,
care sunã verticala vocalelor I, Î, unde lipim urechea
sã ne-auzim timpul vuind în rãdãcini
din vocala U, care susþine-azurul
ºi ne-aduce ploile calde cu pãsãri – vocala verticalã,
vocala orizontalã, vocala Dunãrii
ce coboarã timpul, ce coboarã trupul
din coama steagurilor de fulger purtate în lupte de Daci
ºi-ndoaie cerul cu soarele-n pântec, peste câmpurile
vocalei curate, vocalei-fecioarã: Â din A,
din cuvântul în care clocoteºte netemutul sânge,
din cuvântul unde fierbe cel mai viu sânge,
din cuvântul România, din cuvântul Român...!
3 mai 1968

29 (Cu tine sunt, Cuvinte...)
Cu tine sunt, Cuvinte, frate geamãn
când nu mi te rostesc ºi când mã laºi
sã nu te-aud, sã nu te simt,
sã nu te ºtiu plecat într-ale albei pietre vine;
rostirea s-o trezeºti din somn,
sã încolþeascã sunetu-n grãunþe,
acolo,-n solul negrãirii,-n rãstignire,
unde pãcatul n-are trup pentru slujire,
unde ºapte sunete-ascuþite merg
sã caute-n Cuvântul Muntelui poruncã
ºi spre Cuvânt mã-ntoarne, eu aci sã intru,
de folos sã-þi fiu, iluminare,
cã-ntreg eu sunt aici, iar Tu poþi jumãtate
sã fii ca ºi întreg în albul pietrei,
doar, unde eu, prin Tine pot sã intru.
Odã la steaua Limbii Valahe

scut care are-n Alba Iulia casã
ºi Mihaiul Viteaz, lumânare la masã –
El, flacãrã sacrã, în boltã semeþ,
din Tisa la Nistru, sub cer-Voroneþ –
chiar dacã imperii tãiarã zarea la Prut,
Mihaiul-Viteaz e-n toþi renãscut...!

Limbã Valahã, Sfinx din Carpaþi,
nãscãtoare eternã luminii de fraþi,
roind printre nouri, lucind sub pãduri,
bezna stufoasã ne-o-nfloriºi în rãsuri...!

Limbã Valahã, stea-n Vârful cu Dor,
nuntitu-ne-ai sorii în val-Tricolor:
Limbã Valahã, fagure de miere,
lamurã-flamurã, eternã-nviere...!

Limbã Valahã, steauã-n Carpaþi,
ne-ai tot dus în luminã din taþi-împãraþi –
{i-n partea de inimã a Istrului sfânt,
columnã de munte ne-ai fãcut ºi Cuvânt;

Limba – fluviul curcubeului...

5 (Dor încolþit...)
Dor încolþit e soarele în patru
rãstãlmãcite animale cardinale-n alb –
pe unde ne plimbãm din A în O,
roºind a-mbãtrânire-o aburcare-n arbori,
turnând ovoidalul sunet în carnea verticalã
din E, din I, din rug trecut sub fructe,
la ceasul fluviului ucis pe-al pietrei orb zenit.

ne-nvinºi, ne-ntremaºi sub al soarelui scut –

{i matca, de nuntã, îmbobocit-ai frumos,
la curcubeul ce fluturã-n cerul de os,
lãstãrindu-l zilnic în miresme ºi-n zei,
cu-a laptelui spumã, cu-argele de miei...!
Limbã Valahã, Sfinx din Carpaþi,
ne-ai strâns între raze ca mama pe fraþi.
Pustiuri de hoarde printre noi au trecut:

Limba este un fluviu sacru –
rãzboinicul ce bea din apele-i limpezi
se face nemuritor...
Gândirea este fapta fluviului –
ea þine deºertul la distanþã,
dincolo de piramide, dincolo de sfincºi...
Limba – fluviul curcubeului
cu delta-n priveliºtea fiinþei...!

actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ
FUNIILE DRAGOSTEI
PROZÃ LIRICÃ DESPRE
STAREA DE A FI ªI DE A IUBI
În 1970, regizorul american
Arthur Hiller câºtiga Oscar-ul cu un
film de mare succes, intitulat simplu,
„Love story”. Ecranizarea sa dupã
cartea lui Erich Segal, avându-i în
rolurile principale pe Ali McGraw
ºi Ryan O’Nael, prezintã povestea de dragoste a doi tineri,
studenþi, ce se cãsãtoresc ºi au parte de o fericire de scurtã duratã
(tot încercând sã aibã copii, vor descoperi cã ea suferã de o boalã
incurabilã). Dramã, lacrimi, suferinþã, un tagline celebru - „love
means never having to say you’re sorry” – ºi o coloanã sonorã
de neuitat, aceasta ar fi în câteva cuvinte istoria filmului.
Un love story oarecum similar ne propune ºi Ligia Seman în
cea mai popularã carte a ei, „Funiile dragostei”, tiparitã la editura
Cetate Deva, în anul 2008, care impresioneazã prin aceeaºi reluare
a clasicei poveºti de iubire frântã înainte de termen, de data
aceasta din cauza unui mediu social ostil. În creaþiile sale, „Funiile
dragostei”, „Handicapul conºtiinþei”, „Tragedie ºi triumf” ºi
„Domnind peste împrejurãrile vieþii”, autoarea impresioneazã
prin capacitatea de a ne oferi o abordare practicã a vieþii, idealã
de altfel, dacã ne gândim cã în acest mod ni se transmit adevãruri
de mare actualitate. Conceputã sub forma de roman, cu foarte
multe dialoguri, relatarea de faþã este pãtrunzatoare ºi
convingãtoare, abundenta în conversaþii dinamice, vii,
interesante. Eroii sunt prezentaþi obiectiv ºi numai prin prisma
faptelor lor, captivi ai acestora.
„Funiile dragostei” debuteazã cu un eveniment fericit, Balul
bobocilor din centrul universitar din oraºul T., ocazie de a-i
strânge laolaltã pe cei de care depinde mersul lucrurilor în carte.
Intriga amoroasã se contureazã chiar de la început, pentru cã
existã un cuplu cu care facem deja cunoºtinþã, Anca ºi Relu, ea
studentã la filologie, el la ºtiinþe economice, ºi altul despre care
aflam din relatãrile Ancai. Este vorba de Lia Mureºan, colegã de
facultate ºi de camerã cu aceasta ºi de Florin Pleºa, politehnist,
amândoi creºtini. Din acest moment, curgerea evenimentelor
poate fi cât de cât predictibilã, pentru cã a fi creºtin cu doi ani
înainte de revoluþia din decembrie 1989 presupune o serie de
riscuri. Tocmai aceastã calitate de creºtin complicã lucrurile ºi
transformã cartea Ligiei Seman dintr-o simpla dramã ce s-ar fi
putut încadra fãrã probleme în “Colecþia romanul de dragoste”,
într-o pledoarie pentru viaþã, acceptare, iertare, promovarea
valorilor autentice. Odatã cu intrarea în scenã a personajelor
negative, Mircea Gabor „un tânãr îmbrãcat cu un costum negru,
a cãrui hainã demodatã o tot aranja din mers cu o grimasã de
nemulþumire” ºi Mihai Andreescu, nepotul ºefului securitãþii

din oraºul T., decorul se modificã ºi primele note mefistofelice
se fac simþite. Mircea se remarcã prin dorinþa de a parveni cu
orice preþ, materializatã în colaborarea cu securitatea, Mihai prin
frustrarea generatã de conºtientizarea unei iubiri neîmpãrtãºite
(despre el ni se spune cã este îndrãgostit de Lia, aleasã „Miss
Boboc” cu un an în urmã, în prezent prietena lui Florin ºi marea
absentã de la bal, din cauza credinþei în Hristos). Asistãm la
trasarea în nuanþe de gri închis a coordonatelor unei societãþi în
miniaturã, o societate în care la fel ca în basme, dominã eterna
luptã dintre bine ºi rãu.
Acþiunea romanului se învârte între cãminele de studenþi din
centrul universitar al oraºului T., catedrala din aceeaºi urbe, sediul
securitãþii, casa natalã a Liei. Chiar a doua zi dupa balul bobocilor,
în incinta campusului universitar se produce o dramã, care
declanºeazã acþiunea propriu zisã. Are loc un accident pus la
cale de securitate, în care este ucis Dani, un student creºtin
implicat în misiunea de transport ºi distribuire secretã de Biblii.
Se ajunge destul de rapid deci, la momentul crucial, definitoriu,
când eroii iau decizia fie de a se aºeza de partea binelui, fie de a
trece în tabãra celalatã. Relu, unul din numeroºii martori la
nedreptatea comisã, alege sã nu tacã, în timp ce Mircea realizeazã
cã pentru el a sosit clipa cheie, ocazia mult aºteptatã de a se alia
cu securitatea pentru a obþine bani. Drama sa, aceea a omului de
rând dornic sã îºi depãºeascã dintr-o datã condiþia, renunþând la
orice scrupul, îl face sã piardã de la început simpatia cititorului,
iar drumul pe care îl traverseazã în carte este întunecat, sinuos,
plin de meandre. Misiunea grea a lui Dani va fi preluatã de Florin
Pleºa, un om matur, profund, conºtient cã odatã ce ºi-a asumat
responsabilitatea, „precauþia pe de o parte, zelul, curajul pe de
altã parte, trebuiau îmbinate cu credinþã ºi rugãciuni”.
Printre eroii care oscileazã ºi în care se luptã douã forþe, una
productivã, luminoasã, curatã, amplificatã de dragostea pentru
Lia, iar alta întunecatã, semãnând mai degrabã cu un travaliu,
aducând cu sine consecinþele tragice dezvãluite în finalul cãrþii,
este Mihai. Dacã iniþial, nostalgia iubirii sale pentru Lia îi dã
putere sã colaboreze cu Florin, sã nu uitãm cã el îl transportã pe
Dani cu maºina la spital dupã accident, în continuare, mediul în
care se învârte, dublat de o anumitã lipsã de sens, de banalitatea
unei vieþi din care Dumnezeu ºi orice preocupare spiritualã
lipsesc, îl determinã sã se apropie de Mircea, devenind pãrtaº la
“ºansa” de a face rãu în mod gratuit ºi inutil.
Pe de altã parte, revelaþia femininã este Anca, personajul care
deºi în primele pagini pare sã fie în mod categoric opusul Liei,
pe parcurs se descoperã ca una dintre firile dispuse sã priveascã
în propriul suflet ºi sã înlãture de acolo non-valoarea, mârºãvia,
compromisul. În acest context, cuplul Anca-Relu se echilibreazã
perfect cu cel format de Lia ºi Florin, iar dragostea neîmplinitã
dintre ultimii îºi gãseºte adevãratul sens în cazul celor dintâi.
Autoarea ºtie sã accentueze ideea cã în ceea ce o priveºte pe
Anca, brusca ei convertire, altminteri neverosimilã, se datoreazã

în primul rând iubirii puternice pe care i-o poartã lui Relu, ajuns
la închisoare tot datoritã trãdãrii lui Mircea, iar apoi prieteniei
oferite de Lia. În final, descoperim cã avem de-a face cu un dublu
love story, unul concretizat, definit prin bucuria experienþei trãite,
Anca-Relu, celãlalt amintind de tragediile antice, distrus
prematur, dezumanizant, Lia-Florin.
La fel ca în romanele realiste, despre care Sthendal spunea cã
sunt ca o oglindã ce reflectã în mod obiectiv starea de fapt,
goana dupã lucrurile materiale îl determinã pe Mircea, cel ce
joaca rolul lui Iuda, sã dea în vileag, exact în momentul când Lia
ºi Florin se pregãtesc sã îºi oficieze logodna, secretul legat de ei
ºi de Bibliile ilegale. Urmeazã derularea rapidã a evenimentelor,
drama generatã de hãrtuirea celor doi de cãtre securitate, ce
culmineazã cu uciderea lor. La o abordare superficialã, am putea
spune cã Ligia Seman se foloseºte de Romeo ºi Julieta din
România comunistã doar ca pretext pentru a descrie infernul
omului obiºnuit, cãruia i se mai pune pe deasupra ºi eticheta de
creºtin. La o citire profundã însã, vom inþelege cã tot ceea ce se
petrece în carte este în Numele lui Dumnezeu, iar prietenia,
spiritul de sacrificiu, dragostea pentru aproapele, chiar dacã þi-a
greºit, iubirea pentru pãrinþi se întreþes pe acest fundal,
argumentând cu realism, absurdul ºi abisurile promovate de un
sistem absolutist ºi acaparator, ale cãrui tentacule distrug fiorul
sublim al idealului tinereþii.
Eroii sunt pânã la urmã, niºte vizionari, ei acþioneazã motivaþi
de credinþa, de valorile supreme pe care le ºtiu din Cartea Sfântã,
iar forþa lor nemaintâlnitã, în contact cu derizoriul lumii mârºave
în care traiesc, departe de a se slãbi, câºtigã, în detrimentul
pretenþiilor omeneºti care într-un astfel de tablou se detaºeazã
prin ridicol. Faptul cã Mircea ºi Mihai ajung sã îºi rateze parþial
þinta – „Mircea fusese pionul pe care Dumnezeu îl indepãrtase,
împiedicându-l sã-ºi ducã la împlinire planurile prin care
Cuvântul Sãu ar fi putut fi cãlcat în picioare” - indicã încã o
datã rolul supranaturalului, de asemenea personaj în roman. Se
vorbeºte foarte des în „Funiile dragostei” despre Biblie, iar
versetele sunt presãrate cu discreþie, ici ºi colo, fãrã a supãra, fãrã
a agasa, doar pentru a puncta din când în când, treptele pe care
trebuie sã le urcãm pe calea mântuirii. Personajele se adunã în
jurul Cãrþii, care odatã cu moartea lui Dani, îi uneºte pe cei
rãmaºi în viaþã, ajungând sã fie pentru ei o moºtenire spiritualã,
plinã de învãþãturi de suflet. Fiecare percepe aceastã Carte în
felul lui, pe unii, cum e cazul Ancãi, îi trezeºte din starea de
pãcat ºi de neºtiinþã, altora le vorbeºte despre pocãinþã ºi despre
curãþire - situaþia lui Mihai ºi a lui Mircea - iar Liei ºi lui Florin
le aduce pãrtãºia cu Dumnezeu, unirea cu El, iubirea lucrurilor
pe care El le iubeºte ºi în cele din urmã, puterea de a accepta sã
facã voia Lui, indiferent dacã lucrul acesta presupune despãrþirea
ºi chiar moartea. Rugãciunea lui Florin rãmâne cât se poate de
sugestivã, putând fi foarte bine un lait motiv al romanului:
„Doamne, Te rog nu mã lãsa sã cedez. Mai bine orice suferinþe,
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delta-i se ascunde sub ceafa lui neguroasã)...
Da, în profil, capul Poetului întruchipeazã harta
României uimitoare, înrãdãcinatã-n eternitatea-i
Cu domnul Cantemir despre Nichita Stãnescu,
Taie cu fierãstrãul, Enciclopedicule, din creºtet pânã-n tãlpi,
din umeri: din ochiul lui drept, izvorãsc
statuia Înþeleptului Ponto-Dunãrean, dezgropatã recent,
primul preºedinte al Republicii Mondiale a Poeziei
râurile noastre parþial-libere –
ºi vei gãsi într-un auricul poetul autohton, citind
Poetul autohton muºcã absolutul în gurã de rai, Enciclopedicule, cartea de cristal a Femeii Gânditorului...! Sfâºie ventrele-ceruri Tisa ºi Someºul, Criºurile, Mureºul ºi Oltul
(da, Enciclopedicule, ochii lui himerici scânteie-n lãuntru,
ºi devine nemuritor. Prima oarã l-am vãzut prin inima peºterii,
–
de ei rezemându-se Apusul cu-ale lui coroane supraetajate);
ºi din oglinda baionetei te va-ntâmpina zâmbetul lui...!
venind cãlare pe ursul stelei polare, sã prindã taifunul
Când pana e-n mâna lui, domnule Cantemir, zmulsã din aripa-i, buzele lui murmurã Porþile-de-Fier-ale-Cuvântului
de coarne... Pe-un picior de plai, printre flori de os,
l-am zãrit apoi rostogolindu-se de trei ori, înrãzãrindu-se,
din adânc vânãt, dã mãseaua de minte a limbii tuturor gurilor... (porþile de platinã, ori de crom, sau de luminã –
cum vrei sã le zici...);
neftinindu-se-n ou de zãpadã cât casa,
Azi-dimineaþã, m-am uitat printre cumuluºii testamentelor
ºi-am zãrit poetul autohton, mai iute ca îngerii alergând,
proptindu-se-n malul-triunghi,
cu gladiole-nrourate pentru stelele din ochii limbii dacoromâne.
la cei ºase brazi de-ntuneric ºi-unul de fulger – brazi-suliþe,
domnule Cantemir... Dar s-a ivit printre cetini
Poetul autohton, domnule Cantemir, anuleazã dictatura
Dunãrea i se înnoadã sub Mãrul-lui-Adam (ori Mãrul
Jumãtate-de-Om cu sabie de crom, cu þeapã de aur în cap,
aplauzelor sterile ºi dirijeazã satelitul meteorologic
lui Deceneu, de doreºti), simþind magnetul
al Edenechitterrei.
spre-a-njumãtãþi oul: cerul constelat lirosof s-a numit,
invizibil al Pontului, în pat de rãchitã Euxinã;
masa pãmântului – înrãdãcinatã-ntre ape de-agat –
pletele lui – cât Moldova noastrã ºi Dobrogea
poet s-a chemat; galaxia de sunete-a cunoscut armonicul numãr; Cu domnul Cantemir despre portretul lui Eminescu
de toate mileniile –, proptind rãsãriturile,
sfera cu douã gâturi de lebãdã-n dans fulguit-a hieroglife
coboarã dinspre Putna ºi Voroneþ –
Ninge-acum orizontal, domnule Cantemir,
printre fânãriile-raze... Poetul autohton, Enciclopedicule,
ºi clopotele mãnãstirilor (în care Ane zidit-am)
de parcã se piaptãnã Samosh – al nostru tatã-cer –
stã cu genunchiul drept pe grumazul muntelui Cogaion,
înalt întãþesc (o, nu, domnule Cantemir,
înfiorând caprele negre, florile-de-colþ,
deasupra tuturor peºterilor sacre din Carpaþi,
pãrul lui – pana corbului – este natural –
ºi-are glezna stângã-nfãºuratã-n coada cometei...
dupã o noapte în care i s-a spart – de-atâta somn
n-a purtat perucã vreodatã, ca-n medievalele vremi;
greu – imensa-i pernã cu puf de lebãdã:
Poetul autohton, domnule Cantemir, peregrin în azur,
n-aº putea spune cine i l-a potrivit cu foarfecele –
în bãrãgane, pânã sub Dunãre, cai ºi cãlãreþi
în liftul curcubeului, s-aratã deseori ºi ca rãzboinic
eu aºa-l ºtiu dintotdeauna – Luceafãr – ºi-apoi,
împotriva zeilor miºei, înmãciucându-le pãdurile din creºtet...
se scufundã printre nãmeþi !
cine poate sã tundã veºnicia, Enciclopedicule ?)... !
În ora de sublim, Enciclopedicule, poetul autohton merge
E-n spuma-laptelui þara întreagã, Enciclopedicule,
Da, în profil, capul divin al poetului Eminescu
e-n zãpada de pe faþa lui Eminescu – da, în profil,
la lecþia de-anatomie a lui Fãt-Frumos – ºi, de pe masã,
întruchipeazã harta României uimitoare,
chipul Poetului seamãnã cu harta incandescentã
dintre bisturie cu laser, se-nalþã-ntr-o aripã ºi jumãtate;
înrãdãcinatã-n eternitatea-i din umeri – ºi de aceea,
dacã secþioneazã magnetismul, liniile de forþã deseneazã
a Patriei, fixatã perpendicular pe zidul eternitãþii
poate, pãmântul nostru a dãruit cele mai multe
Antarctida-i, unde, când scoþi o sãgeatã ºi tragi la-ntâmplare,
din umerii lui cât Dacia.
genii pe cap de locuitor (mort, viu, viitor)...
Bucovina, Maramureºul, în omãt,
pinguinii îºi pun ºorþuleþe de purpurã –
Da, în profil, chipul Poetului contureazã harta
e semn cã poetul autohton trece-n Cuvânt cu neuronii de aur;
adunã lumina întreagã de pe fruntea Poetului;
incandescentã a Patriei, fixatã perpendicular pe zidul
dacã atârnã ciocârlii de priviri, ochii lumii învaþã înrãzãrirea;
pe tâmpla-i stângã, se zãreºte Prutul, clopoþind
eternitãþii din umerii lui cât Dacia / Dacoromânia...
chiar cu auzul înfãºurat în privighetori, mai poate desluºi
pânã sub lobul urechii, unde se ocheteºte-n Don-Ares;
1985.
numãrul ce se imprimã-n orele soarelui...
de sub sprânceana-i arcuitã sonor, ºerpuieºte Siretul,
Când aprinzi pasãrea Phöenix, afli-n umbra-i, rãstignit,
mai lin, spre Fluviul cel Mare, ce-i contureazã
poetul autohton, domnule Cantemir, nou Hristos
stufoasa bãrbie (desigur,
purtând coroana cu spinii de jar, cu elitre-flãcãri...

actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ
mai bine moartea decât sã mã aplec asupra acelei hârtii din faþa
ochilor mei ºi sã semnez în favoarea fericirii mele personale ºi în
detrimentul fraþilor mei, pe care aº putea sã-i trãdez.” La fel de
dedicatã ºi de devotatã se dovedeºte a fi ºi Lia, dispusã sã accepte
planul Sãu pânã la capãt. „Indiferent ce va fi”, spune ea,
„Dumnezeu ne va întãri, indiferent ce s-ar petrece, noi ºtim...
ºtim cã El ne iubeºte.”

este convertire, atât în planul limbajului ºi al conþinutului, cât ºi
în cel al metodei ºi al tehnicii de realizare. Avem de-a face cu o
carte sentimentalã, romanticã, popularã despre un cuplu tragic,
fãrã a cãdea însã în banalul best seller-urilor ce se citesc în tren
sau în avion. Dragostea înnobileazã ºi purificã totul ºi are puterea
de a depãºi complicaþiile ivite. Dupã obstacolele întâlnite ºi
sacrificiile fãcute, el ºi ea au ºansa de a se întâlni în ceruri, aºa
cum îºi dorise Lia, atunci când ca o presimþire a evenimentelor ce
aveau sã urmeze, a propriei morþi, are o premoniþie, o viziune,
gândindu-se „cât de frumos ar fi fost ca împreunã, ea ºi Florin,
þinându-se de mãnã, sã pãºeascã amândoi în faþa zâmbetului
Mântuitorului.” Aºa se ºi întâmplã, pentru cã Lia i se alãturã
logodnicului ei în viaþa de dincolo, lâsând în urmã iertare ºi
împãcare. Suntem martorii unor evenimente plãsmuite de
dragoste, astfel cã nu existã loc pentru regrete, pentru urã, pentru
pãreri de rãu. Iar lecþia pe care o învãþãm este una simplã ºi la
obiect – „love means never having to say you’re sorry.”

“Adevaratul Paradis e-n inima voastra”, spune eroul. Munca de
implementare a Cuvintului Domnului incepe cu recrutarea
ucenicilor care-i vor sta alaturi, impreuna cu care va incepe lungul
drum de intilnire cu oamenii simpli. Drumul noului pelerin incepe
din templul Ierusalimului, unde se va confrunta cu citiva dintre
purtatorii opiniilor oficiale, va urma harta nesfirsita a Iudeii si se
va reintoarce in Templul din Ierusalim, de data aceasta ca om
“vinovat” si periculos prin modul sau de a gindi si a fi. Drumul
spre intelegerea oamenilor este extrem de bine prins de autor,
care descopera in rugaciune si post, asceza si curatenie, un alt tip
de comportament: un exemplu pe care Isus il da celor care il
insotesc si il cauta. Dar cautarea cea mare e a LUI, deoarece el
strabate pas cu pas drumurile de la Ierihon, la Ephraim, Gerizim,
Tabor, Havod, Aenon, Genezareth, Capernaum, Dekapolis,
Tabgha, Bethsaida, cucerind pretuirea oamenilor pentru minunile
pe care le face, avind linga el pe ucenicii Andrei si Filip, pe
Nathanael, Ghedon, Tutmon, Simion Petrus, Ioan si Iacob si altii
care vin pe parcurs. Doua sint momentele cheie ale cartii: botezul
Octavian D. CURPAª- Phoenix, Arizona lui de catre Ioan Botezatorul si intilnirea cu Maria Magdalena,
iar munca lui de a schimba lumea prin iubire si sacrificiu poate fi
urmarita ca o rugaciune frumoasa.

La o analizã atentã este evident cã pe lângã autenticitatea celor
întâmplate, acþiunea din „Funiile dragostei” nu lâncezeºte nici o
clipã, aceasta ºi datoritã stilului în care este scris romanul –
cursiv, pe alocuri frenetic ºi oarecum dramatic, plin de elan ºi de
pasiune constructivã, însã în acelaºi timp simplu, prolific ºi
nesolicitant. Cartea se defineºte ca o lecturã esenþialã, ce nu are
nimic de-a face cu ficþiunea ºi nu poate fi cititã sub nici o formã
pentru amuzament ori pentru a uita de plictisealã. Totul trebuie
luat în serios, totul se adreseazã sufletului, inimii ºi minþii. „Funiile
dragostei” se detaºeazã prin acþiunea extrem de complexã ºi
construitã cu o migalã deosebitã, iar eroii trãiesc pe undeva,
tragismul ºi curaþia acelor cazuri tipice de martiri, întâlnite în
special în perioada întemeierii creºtinismului. Însãºi Lia,
rememorând clipele petrecute alãturi de cel ce îi fusese logodnic,
EUGEN COJOCARU: IISUS
ajunge la o concluzie cu valoare de verdict: „De fapt, numai
Cartile cu tematica religioasa s-au
pentru cã el murise ca martir, cu siguranþã, în urma morþii lui,
inmultit
vizibil in ultimul timp. Realitatea
Dumnezeu va face sã strãluceascã ºi mai mult lumina Evangheliei.
e ca orice scriitor care se respecta trebuie
În toate veacurile, în urma martirajului miilor de creºtini, în
macar o data in viata sa atace un subiect
arenele romane ori în timpul inchiziþiei ori al altor împrejurãri
cu punct de plecare in Biblie. Avem in
istorice – moartea martirilor nãºtea valuri mai puternice, mai
acest sens si experienta scriitorilor nostri
înalte de alþi urmaºi ai lui Hristos.” Cã este un martiraj o
interbelici, tentati nu de putine ori de
adevereºte ceea ce urmeazã. ªi toatã aceastã învioarare spiritualã
motive si teme religioase, daca ar fi sa ne
pornise de la consacrarea deplinã a lui Florin, care se rugase în
gindim doar la Arghezi, Agarbiceanu,
noaptea aceea, înainte de a începe misiunea de transport a acelor
Blaga, Galaction, Voiculescu, Pillat,
Biblii: „Te laud Dumnezeul meu cã alãturi de fraþii mei, pot sãPapilian, fara sa mai punem la socoteala
þi spun fãrã reþineri: chiar cu preþul vieþii mele, salveazã aceste
intreaga miscare din jurul “Gindirii” si a
Biblii scumpe, prin care Tu poþi sã faci sã Te cunoascã mii de
lui Nichifor Crainic, care a facut din ortodoxism si autohtonism
oameni din acest mare oraº universitar.”
coordonate de baza ale unei intregi literaturi. Pe plan european,
Din carte nu lipsesc nici accentele filosofice, în special în ul- viata lui Isus a fost un subiect deosebit de tentant si exista in
tima parte, atunci când Lia mediteazã asupra celor întâmplate ºi acest sens citeva exemple celebre. La noi, el a fost ocolit in mod
începe sã se gândeascã din ce în ce mai mult la trecerea în nefiinþã. justificat pentru complexitatea faptelor narative care ar trebui
„Asemãnarea dintre persoana ta ºi o picãturã dintr-un val care luate in consideratie. Singur Ion Agarbiceanu s-a incumetat sa ne
înoatã cu curentul împreunã. Cât de bine era sã ºtie cã simplul ofere o poveste imaginara a vietii lui Isus, camuflata in spatele
ei gând, simplul ei pas, însemna infinit mai mult în ochii lui unei posibile mitologizari in acord cu spiritul crestin al Bibliei,
Dumnezeu, decât o simplã picãturã purtatã de curent, decât un dar apelind in mod consistent la creatii apocrife. Cartea
simplu zbor de pasãre în vãzduh.” Desigur cã nuanþele filosofice legendelor, ultima sa creatie ramasa in manuscris si publicata de
sunt general umane, de bun simþ, fãrã a avea pretenþia cã ar putea noi la editura Remus, e o frumoasa Biblie povestita pe intelesul
rãspunde unor întrebãri esenþiale ºi existenþiale. Finalul copiilor. In mod oarecum diferit procedeaza scriitorul Eugen
romanului este apoteotic, iar moartea Liei Gavriº se transformã Cojocaru, roman stabilit in Germania, carea lansat romanul sau
într-o jertfã ce îi uneºte pe foºtii ei colegi, cândva hulitori de “Isus” (Ed. Crigarux, 2008, 408 p.), roman-documentar si de
in
acelasi
timp.
Fata
de
Dumnezeu, acum însã discipoli ai lui Hristos, într-un fel de imaginatie
I.
Agarbiceanu,
E.
Cojocaru
urmeaza
mai
de
aproape
documentatia
confrerie secretã, clãditã pe lumina Evangheliei ºi pe puterea
oferita de Biblie, doar o asaza altfel in pagina si o insoteste de o
pocãinþei.
bogata paleta de fapte narative. Constructia sa are in vedere un
Ar mai fi de remarcat cã „Funiile dragostei” nu este scrisã într- Isus-pelerin, un Isus al oamenilor, aflat mereu pe drumuri pentru
un stil greoi, ci într-un stil, modern, antrenant, însã laborios, care a se intilni cu acestia si a le arata “Calea de urmat”. Aceasta
reuºeºte sã-l introducã pe cititor în universul unor tineri ce luptã misiune dumnezeiasca este precizata de autor inca de la primele
pentru propriul lor ideal. Uºurinþa în exprimare a Ligiei Seman pagini, deoarece Isus este definit drept “Cel care va pregati Calea
demonstreazãa autenticitate ºi puterea de a stãpâni un limbaj Libertatii divine si va netezi cararile” potrivit hotaririi
bine cristalizat, pe un fond liric, pe alocuri pedagogic. Indiferent dumnezeiesti ca omul trebuie schimbat, deoarece a devenit faccã este vorba despre dragostea agape sau cea eros, cuvântul cheie tor al Raului. Iertarea vine din pocainta si rugaciune, iar domnul
Isus este destinat sa dezvaluie acest inteles oamenilor:

Mircea POPA

SCRIITORUL NEIROSITELOR IUBIRI
Cartea Arhimandritului Timotei Aioanei, „Aduceri aminte
despre oameni ºi locuri din þinutul Fãlticenilor” (Ed. Muºatinii,
Suceava, 2008), apãrutã cu binecuvântarea Înalt Preasfinþitului
Pimen, Arhiepiscop al Sucevei ºi Rãdãuþilor, este o bijuterie ºi o
minune editorialã, un obiect de artã de colecþie ºi o operã de
literaturã memorialisticã de þinutã. La reuºita sa a participat cu
graficã sora Simona Bucan de la Mãnãstirea Stavropoleos, iar
coperta este furnizatã de pictorul Vasile Ilucã – Vedere generalã
cu biserica Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel – la Rãdãºeni, 2001.
Prin aceastã carte, ºi aproape cã fãrã o intenþie literarã, ci mai
mult enciclopedist localist-cronicãreascã, s-a nãscut, totuºi, un
scriitor veritabil, ce vine pe filonul tradiþiei marilor povestitori ºi
cronicari moldavi. E o certitudine cã la anul douã mii nouã, în
ziua de cincisprezece al lui ianuarie, un condeier hãruit, exersat
deocamdatã în hamurile prozei scurte, izbucneºte la Luminã,
trãgând mai departe cãtre glorie þinutul predestinat al Fãlticenilor,
ce îi dãduse culturii române, înainte, pe Sadoveanu, Eugen
Lovinescu, Monica Lovinescu, Vasile Lovinescu, Anton Holban
ºi încã atâþia alþii. Miza evocatoare a þinutului rãdãcinilor este
una moralã, scriitorului potrivindu-i-se hlamida abordãrii estetice a încleºtãrii cu literatura: „Fãlticenii, cu ani în urmã, era
un loc în care oamenii trãiau frumos, comunicau, se cunoºteau,
vorbeau între ei ºi se bucurau mãcar la o simplã întâlnire”
(p.215). Menþionând aceasta, situãm de fapt, prin perspectiva
dualitãþii etic-estetic, atitudinea autorului faþã de civilizaþia
contemporanã ce este dominatã de consumerism ºi postmodernitate, sinonime cu disoluþia omului spiritual ºi
îndepãrtarea omenirii de Dumnezeu.
Lansarea cãrþii a avut loc pe 15 ianuarie 2009, în Sala de Arte
„Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” din
Suceava. A fost un eveniment de spiritualitate româneascã
autenticã, situându-se în epicentrul unui moment istoric
remarcabil ce se construieºte în ultimele luni. Astfel, la Crãciun,
am organizat împreunã cu Parohia Romano-Catolicã a Bucovinei
din Suceava o lansare a volumului „Fratelui meu din exil Perioada stalinistã în România în scrisorile Monseniorului
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vinã de demult, sã lumineze spaþiul de etnogenezã ºi din cele mai
vechi timpuri ºi sã arate acea prezenþã umanã fãrã întrerupere, pe
care Dacia Traianã sã se aºeze natural.
Se cuvine sã aducem în atenþie cazul „Cronicii de la Nürnberg ”(1493), în care apar
pentru prima datã în tipar latin ºi german, pasaje daciste, precum citim: „Regiunea
Transilvaniei este aºezatã dincolo de Dunãre. A fost locuitã odinioarã de daci,
popoare viteze ºi vestite prin multele înfrângeri ale romanilor…”, respectiv mai încolo
gãsim, despre Muntenia: „Acest pãmânt a fost locuit odinioarã de geþi, care l-au
pus pe fugã ruºinoasã pe Darius, fiul lui Histaspe ºi au pricinuit multe înfrângeri
Traciei. În cele din urmã au fost subjugaþi ºi zdrobiþi de forþele romane. ªi a fost
dusã acolo o colonie de romani, ca sã-i þinã în frâu pe Daci, sub conducerea unei
oarecare Flaccus, dupã care a fost numitã Flacchia. Apoi dupã o lungã bucatã de
timp, alterându-se numele, cum se întâmplã, a fost numitã Valachia ºi în loc de
flacci, locuitorii au fost numiþi valahi”.
De unde ºtia autorul german, Doctor Hartmannus Schedel, acestea? Notãm cã
el îºi fãcuse studiile la Padova, unde aflase un manuscris al Papei Pius al II-lea,
adicã Ennea Silvio Piccolomini (1458-1464), care în scurtul sãu pontificat a
trimis cãlugãri cãtre rãsãrit, sã adune date despre neamurile întâlnite în cale, date
pe care le-a combinat apoi cu sursele bibliografice de cabinet ºi astfel a rezultat
cronica. Schedel o aflã la Padova ºi redã integral manuscrisul ei în Cronica de la
Nürnberg, astfel cã textele de mai sus, tipãrite latineºte ºi nemþeºte la 1493, sunt
de fapt teste papale, investite cu cea mai înaltã pondere ºi recunoaºtere, aceea a
Sfântului Scaun.
Ce mai trebuie subliniat? Cã ele se întemeiazã pe observarea realitãþilor întâlnite
în drum de emisarii papali, iar aprecierile despre limbã ºi neam sunt deduse din
realitatea vizitatã. Mai constatãm cã autorul lasã continuitatea dacilor în þara lor,
Dacia, dar îi pune sub frâul roman, adicã dacii nu au dispãrut, ci au fost supuºi de
noua autoritate romanã, cu care au convieþuit, ajungând din etnonim în etnonim
pânã în actualitatea cronicii, ca valahi în Transilvania ºi Walachia.
În cronica lui H. Schedel se aflã ºi prima hartã tipãritã a Europei, care prezintã
interes din punct de vedere românesc, deoarece pe ea sunt figurate ºi Þãrile
Române, în colþul din dreapta jos, într-o proiecþie cartograficã deformatã, dar
specificã pentru tehnica timpului ºi nivelul de cunoaºtere de atunci. Vedem figurate
traseele Dunãrii ºi Tisei, care sunt denumite latineºte, e desenatã Delta, dar ºi alte
ape, care nu au nume, apare Marea. Sunt figuraþi Munþii Carpaþi, fãrã a fi numiþi,
respectiv apar trei titluri de þãri, Walachia, Transilvania ºi Wurtzlant (= Þara Bârsei),
iar cu litere mai mici douã localitãþi: Wardein (= Oradea) ºi Sibenburg, cam pe la
locul de aºezare al Braºovului. Deºi puþin, e foarte mult, dacã privim toatã harta, în
care se exprimã un fel de pangermanism toponimic, în care aflãm Germania Magna,
înscrisã ca un brâu peste mijlocul Europei, Mare Germanicum înscrisã peste Baltica,
Oceanus Germanicum lângã Anglia, respectiv Gotland pe lângã Riga, Tartaria lângã
Mosovia (Moscova), sau Dacia, în mod surprinzãtor scrisã clar peste peninsula
danezã(Dania!). Ceea ce nu este întâmplãtor ºi corespunde unei invenþii de cabinet, închipuind migrarea spre nord a dacilor, ca sã dea danezilor o descendenþã
ilustrã, dintr-un etnonim liber de succesiune. În acest loc ºi moment se aflã de fapt
izvorul purismului latin, care a simplificat ºi expirat mai târziu misiunea ªcolii
Ardelene. În aceeaºi tradiþie de cabinet, absolut falsã, se aflã credinþa în hiperborei,
oamenii ºi împãraþii din nord, din noapte, care sunt înþeleºi ºi aºteptaþi ca niºte
înþelepþi ºi salvatori, ce vin pe cai, sau plutesc pe râuri, ca varegii, sunt readuºi
cultural, lãsând urme de credinþã ºi trasee de coborâre nord-sud în poemele daciste
ale lui Mihai Eminescu ºi la toþi daciºtii din prima etapã de recuperare a dacilor,
încheiatã cu articolul lui B.P. Haºdeu din revista „Familia”. Se recunoaºte aici
partea cea mai productivã literar, din închipuirea dacistã, îmbrãcatã în vestminte
romantice, care se potriveau foarte bine ºi formeazã o contribuþie interesantã, prin
care se continuã ºi se dezvoltã tema ruinelor, cu castele ºi personaje relicvare,
înlocuind pe cele romane, prea obosite de o campanie lungã ºi sterilã.
Vladimir Ghika, prinþ, preot ºi martir”, Ed. Galaxia Gutenberg,
2008 (carte susþinutã de Institutul Cultural Român prin Proiectul
Cantemir), celebrând ºi 135 de ani de la naºterea Msg. Ghika ºi
susþinând conferinþa „In Memoriam Vladimir Ghika – 135”. Msg.
Ghika, se ºtie, a fost botezat creºtin-ortodox, dupã care a trecut
la catolicism „pentru a deveni un mai bun ortodox”, iar Vaticanul
deruleazã în prezent procesul de beatificare a sa. Tot anul trecut,
s-au celebrat 200 de ani de la naºterea Arhiepiscopului Andrei
ªaguna, ºi se împlinesc 145 de ani, în 2009, de la înscãunarea sa
ca Arhiepiscop al Mitropoliei Ardealului, ambele evenimente
fiind celebrate ºi de cãtre noi. Nãscut catolic, dar trecând ulterior
la ordodoxie ºi hirotonit ortodox, Andrei ªaguna s-a dovedit a
fi, repede, un întemeietor, un ctitor de ºcoli ortodoxe ºi un protector al învãþãmântului în limba românã, „un dangãt de clopot
care a trezit din amorþire conºtiinþe ºi destine, a redat speranþe
ºi vigoare, a pus plugul în brazdã ºi a desþelenit ceea ce ameninþa
sã devinã pârloagã”. Un simpozion dedicat lui Andrei ªaguna
în ziua de 23 ianuarie pune în discuþie, prin prezenþa multor
oameni de culturã, importanþa scolasticã a acestei personalitãþi,
ca ºi amorsarea unei teme necesare societãþii civile:
„învãþãmântul românesc, între tradiþie ºi înnoire”, printr-un
work-shop axat pe felul cum va reînvia cultura românã în
proiecþia europeanã a diversitãþii ºi multiculturalitãþii, prin
modele demne de urmat ºi care trebuie sã fie predate tinerelor
generaþii.
Bucovina este, astfel, prin lucrul numeroaselor personalitãþi
ce dãruiesc culturã ºi susþin cultura, un domeniu privilegiat, în
care România ºi românismul se construiesc ºi printr-o
spiritualitate iudeo-creºtinã înfloritoare, centripetã spre inima
sa profundã, ca un summum de exiluri interioare ºi exterioare ce
culeg ºi readuc acasã, ca pe izvoare vindecãtoare, numeroase
conºtiinþe de creatori ºi de fii risipitori.
Celebrând aceste figuri ilustre ale spiritualitãþii româneºti,
Biblioteca Bucovinei adaugã în peisajul bucovinean o
dimensiune de românism blând ºi ziditor, ancorat în
universalitate. Acesta este ºi contextul evenimenþial în care se
înscrie, precum în acel edenic þinut natal, „þinut al livezilor
nesfârºite”, lansarea cãrþii Arhimandritului Timotei Aioanei.
Desemnat de Grigore Ilisei, prefaþatorul cãrþii, ca „un cronicar
al inimii”, autorul dovedeºte cã vocaþia isihastã este profundã la
un vizionar ce investigheazã, într-o prozã bântuitã de o tahicardie
jurnalisticã angelicã, toposuri ale sacralitãþii: natura-leagãn,
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Iatã o idee de puternicã sugestie, cum sunt numeroase în aceastã gândire de
migraþiune culturalã nord-sud, anticipatã cartografic în cartea foarte europeanã,
de la anul 1493, prin care se proiecteazã o luminã nouã, clarificatoare, asupra unei
îndelungate bibliografii ºi evoluþii, de suport pentru tentativele daciste ale lui I.
Budai-Deleanu, care în acest caz a gândit total diferit de Micu ºi Maior, ºi mai avansat
decât ªincai. Pentru autorul Þiganiadei, îmbrãþiºarea dacismului însemna
fortificarea latinismului dupã 1800, când acesta se dovedise insuficient de eficace
în planul luptei politice ºi iatã de ce prin el se face ºi o trecere cãtre miezul nou,
romantic, al istoriografiei româneºti. Punerea în paralel a textelor, fãcutã de
profesorul Iosif Pervain, aratã cã I. Budai Deleanu se raporteazã nu la Maior ºi
ªincai, ci la Gibbon ºi Kopitar, iar ideile lui se aflã „in nuce” la istoriograful sas
”Geschichte von Siebenburgen” , Sibiu, 1784, reeditatã la
Michael Lebrecht (”Geschichte
1791 ºi 1797 cu titlul schimbat), care afirmã: „Mãcar cã raþienii era potrivnici
lor ºi îi ura, totuºi mulþi dintr-înºii prin cãsãtorii, se înfrãþinasã cu dacii
ºi cu prilejul de obºte ieºirii romanilor din Dacia au rãmas pre loc.
Aceºti rãmaºi nu era cei de pre urmã oameni, precum de obºte sã zice,
adicã pentru aceea sã fie rãmas sã nu avea de a pierdere nimic. Mai
vârtos numai acei au ieºit care puþin sau nimicã avea de a pierde”
(traducerea lui Ion Budai – Deleanu, apud Adolf Armbruster,
Dacoromanosaxonica, Bucureºti, 1980, p. 143-144).
El înþelegea continuitatea daco-geþilor ca o premisã logicã ºi necesarã a continuitãþii
dacoromane în Dacia postaurelianã. Cel dintâi, care observã cã în perimetrul ªcolii
Ardelene a putut sã aparã ideia tratamentului unitar, în corelaþie, a celor douã
momente din marea problemã a continuitãþii, este Ion Lungu în monografia citatã,
când conchide asupra adversarilor: „Pentru Eder
Eder,, Engel ºi ceilalþi adversari
ai latinitãþii ºi continuitãþii românilor
românilor,, discontinuitatea daco-geþilor
constituie ºi premisa discontinuitãþii coloniºtilor romani în Dacia”.
În stratul de mijloc al ªcolii Ardelene se poate întâlni la nivelul exponenþilor o
simplificare ºi o echilibrare a aceloraºi idei, mai accentuatã decât la nivelul corifeilor.
Rãºinari care la 22
Ne exemplificãm cu protopopul cãrturar Sava Popovici din Rãºinari,
august 1792 þine o predicã, al cãrei manuscris din fericire s-a pãstrat ºi în care
reflectã idei daciste, mai tranºante chiar decât I. Budai – Deleanu. Sava Popovici, la
îndemnul circular al Consistorului ortodox din Sibiu, expune în faþa sãtenilor
descendenþa lor etnicã: „aflãm în istoriile noastre pre un viteaz craiu al
Daþii, adicã al Ardealului, numele lui Decebal, sau Duciubal, stãpânind
cu mare vitejie sub schiptrul orînduirii sale toatã Daþia, sau tot Ardealul”.
Apoi compune prestigioase portrete istorice, atât lui Decebal, cât ºi lui Traian, ºi
face legãtura dintre cele douã neamuri, care convieþuiau: „atâta vreme cât au
fost râmlenii sãlãºluitori în pãmântul acesta, s-au înrudit cu alte neamuri,
adicã cu ardelenii (daþii), râmlenii au luat în cãsãtorie fiice de ale Daþilor
Daþilor..
Eºind darã râmlenii din pãmântul acesta mulþi din cei ce s-au rudit ºi sau cãsãtorit cu daþii au rãmas în pãmântul acesta ºi aºa vedem o
rãmãºiþã a vestiþilor râmleni în þara Ardealului pânã în ziua de astãzi”.
În cuvântul lui Sava Popovici, care, semnificativ, ºi el evocã observarea directã a
realitãþii ca argument pragmatic, se vede cel mai bine cât de folositoare este, pentru
atingerea adevãrului istoric, tratarea unitarã a celor douã momente ale continuitãþii
în Dacia, încât concluzia cade firesc: „Aceºtia suntem chiar noi românii care
pânã acum ne aflãm ºi ne numim ºi romani”. Ioan Lupaº a trimis manuscrisul
lui Sava Popovici tot la Lebrecht, unde sunt pasaje apropiate, comparabile cu ale
lui Ion Budai – Deleanu. Se probeazã cã asemenea idei intraserã într-o circulaþie
mai largã în Transilvania încã de la sfârºitul secolului al XVIII-lea, atât la nivelul
corifeilor, care erau ºi ei diversificaþi, cât ºi în rândul exponenþilor ªcolii Ardelene, a
cãror radiografie amãnunþitã în plan vertical poate fi dãtãtoare de adevãrate surprize
în ceea ce priveºte dilema dacistã, ce a însoþit ºi a infiorat ca o umbrã latinismul lor.
Conf. univ
univ.. dr
dr.. Constantin MÃLINAª

ºlefuitã de ochiul interior purificat, sufletul omenesc ars de focul
rugãciunii pentru a fi apoi încrustat cu podoabe, inima
îndumnezeitã de meditaþia sacrã, mintea purificatã de bucurie,
inima domolitã de mângâierea Cuvântului sacru, descoperirea
oamenilor blânzi de altãdatã, care, precum pietrele îndelung
ºlefuite de o apã curgãtoare, au dat la ivealã, dupã o evoluþie
personalã aproape isihastã, icoane ºi nestemate.
Motorul acestei cãrþi nu este alimentat cu combustibilul unui
înger cãzut, nici cu cel al trãirilor deznãdãjduite alcãtuite din
miez de Ecleziast (ºi nu e, oare, Ecleziastul, singura carte permisã
din Biblie, prin care se pune în ecuaþie Omul înainte de a-L
descoperi pe Dumnezeu?), fiind totuºi alimentat de o nostalgie
primordialã: nostalgia dupã Paradisul pierdut. E, mai întâi, dorul
de Rai pãrintesc, dorul de Tatãl, ca sentiment religios fundamental, iar dupã aceea este ºi dorul dupã copilãria pierdutã, dupã
inocenþa risipitã prin cunoaºtere ºi prin capitalizarea durerii de a
fi viu. Marii scriitori pot exprima durerea de a fi viu prin hlamida
bucuriei pe care o aruncã peste cuvinte, ca pentru a le ocroti. ªi
Timotei Aioanei îmbracã omenescul cu starea de extaz blajin ce
transpare din cuvinte de binevieþuire creºtinã. E, în toate,
meºteºugul artistului dãruit, cãruia îi prevedem un destin literar
remarcabil.
Aceastã carte este gânditã ca un jurnal ºi este scrisã intimistmoralizator, pentru a dilua prin exerciþii mnezice o energie
auctorialã ieºitã din comun, ºi tocmai de aceea este plinã de
portrete de oameni ºi de sfinþi, de tablouri votive biografice sau
imaginare ori ilustru evocative, fiind mai înainte de toate o
regãsire a inocenþei ab initio din jurul unui þinut mirific, al
Fãlticenilor, asupra cãruia autorul proiecteazã o viziune coerentã
tãmãduitoare, un biografism reþinut, o autoreferenþialitate
structurantã ºi o întreagã mitologie iniþiaticã. Toate acestea sunt
ingrediente psihanalitice bine administrate realului evocat,
dozate cu scopul de a recupera starea paradisiacã. Niciun
barometru constructivist nu i-a lipsit autorului, pentru a genera
prin text ºi un efect pilduitor, didactic, proiectiv. „Avem nãdejdea
cã într-o zi va fi din nou ca în vremea copilãriei, când toate ni se
pãreau frumoase ºi bune foarte”(p.214), spune Timotei Aioanei,
precum fântânarul care ºtie cã acolo unde sapã este miezul ºi cã
acolo unde este miezul este ºi adevãrul. Regãsim aici, plasat în
axul lumii ºi al credinþelor religioase ale adultului, mitul
reîntoarcerii la Itaca biograficã, dupã trudã ºi multã rãbdare, dupã
cazne ºi exorcizãri, care sunt în egalã mãsurã vindecãri ºi
primeniri ale minþii, ale trupului, ale spiritului ºi ale sufletului:

un Ulise cu texturã monahalã se dovedeºte a fi un excelent
personaj narator la persoana întâi, iar scenele din viaþa ºi luptele
sale cu destinul ºi cu chemãrile, din Alaska pânã la Athos, ºi mai
ales de la un sfânt la altul, de-a lungul salbei de podoabe ale
ortodoxiei moldave sunt înconjurate de halouri de iluminare ºi
revelaþie cristicã. De altfel, scenele cele mai intense din carte
sunt furnizate de relatarea cu dichis a ritualurilor de sãrbãtoare
creºtinã din viaþa satului de altãdatã, sau relatarea ºi înfãþiºarea
personalitãþii, momentelor ºi rolului unor oameni providenþiali.
Nevoia de ritualuri ºi de laude caracterizeazã ºi apodicticele
trãiri ce reitereazã cultul pentru armonie ºi blândeþe, ducând
neîncetat oamenii locului pe drumul ºerpuitor ritual dintre casã,
bisericã ºi þãrânã: „Aºa era atmosfera în zilele marilor sãrbãtori
ale Naºterii Domnului, Anului Nou ºi Bobotezei. Oamenii se
vizitau ºi era, parcã, mai multã bucurie. Odatã cu trecerea anilor
lucrurile s-au schimbat. Foarte mulþi din vatra satului se aflã
departe de casã, printre strãini. Armonia de odinioarã pe alocuri
nu se mai întâlneºte.”
Acest fel de a scrie îi va fi benefic Arhimandritului Timotei
Aioanei pentru urmãtoarele sale cãrþi, de a cãror apariþie nu ne
îndoim, pe parcursul unui destin de scriitor veritabil ºi prolific.
De altfel, cu aceastã carte, ce urmeazã altor colecþii personale de
amintiri, cronici ºi meditaþii, Timotei Aioanei se anunþã a fi unul
din cei mai interesanþi prozatori cu har, apãruþi în ultimii
douãzeci de ani în zona duhovniceascã a literaþilor nativi
moldoveni. El este un veritabil zugrav al meditaþiei ºi al stãrii
de liniºte întemeietoare de gânduri bune ºi de pace; un mesager
în adevãratul sens al cuvântului, pentru cã îi aduce cititorului în
atenþie faptul cã nu poþi aprecia darul prezentului fãrã a te raporta
la trecut ºi la uimirea descoperirii Divinitãþii în Tot; un pasager
ce nu rãmâne singur pe calea purificãrii, ci þine sã ia cu sine
martori la iluminarea sa; un spiritus rector printre monahii ce
pun ca pavãzã oamenilor, dinaintea Rãului, cuvântul bine scris
ºi încãrcat de duh. Era nevoie de un condei cult, religios prin
vocaþie ºi profesie, îmbrãþiºând ºi scrisul cu o sobrã religiozitate
descendentã din fascinaþia pentru clasicitate, obsedat de microcosmogonia omului ce îl întâlneºte pe Dumnezeu la tot pasul,
iar toate acestea sã vinã în întâmpinarea respectului pentru
construirea portretului, pentru alegerea vitraliilor existenþiale
zugrãvite, ca ºi pentru toarcerea firului narativ. Aº spune cã
Arhimandritul Timotei Aioanei a sosit la timp în literatura
românã.
Angela FURTUNÃ
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UN SAT DIN EPOCA
BRONZULUI IN SALAJ
Muzeul Judetean de Istorie si
Arta, sub egida Consiliului
Judetean Salaj, a organizat joi, 25
iunie, o seara muzeala cu tema
„Un sat din epoca bronzului.
Asezarea descoperita la Recea in
anul 2008”. Arheologi de la
Muzeul Judetean au descoperit,
anul trecut, pe raza localitatii
Recea, in apropierea Zalaului, un
sat din epoca bronzului, datand,
cel mai probabil, din perioada
1.500-1.300 i.H. Descoperirea a
fost facuta cu ocazia unei
descarcari de sarcina arheologica
realizata pentru Cemacon SA
Zalau, ce a construit acolo o linie
de productie si o cariera de
exploatare de argila. „Este pentru
prima data in Transilvania cand un
sat din epoca bronzului este
cercetat integral. Doar la sapaturi
pe suprafete mari poti sa vezi o
asezare in ansamblul ei. Satul este
compus din opt case, dispuse pe
un deal, in partea de sus, pe doua
siruri aproximativ paralele. In
apropierea caselor au fost gasite
gropi folosite pentru depozitarea
produselor.
CEA MAI VECHE
SÃRBÃTOARE LAICÃ LA
ROMÂNI - ZIUA
ÎNVÃÞÃTORULUI (30 IUNIE)
Ortodocºii români sãrbãtoresc în
fiecare an la 30 iunie ,,Soborul
Sfinþilor 12 Apostoli,,. De când au
apãrut primele ºcoli în spaþiul
românesc învãþãtorii ºi mai apoi
toate cadrele didactice care învaþã
copiii au sãrbãtorit în 30 iunie
Ziua Învãþãtorului.
30 iunie a fost aleasã ºi ca datã de
,,naºtere,, a Asociaþiei Generale a
Învãþãtorilor din România fiindcã
în chiar 30 iunie 1927 Tribunalul
Ilfov a autentificat statutul acestei
asociaþii prin care se oficializa ºi
finaliza atunci manifestarea
solidaritãþii între cadrele didactice
la nivelul României Mari -corolar
al tradiþiei asociative învãþãtoreºti
începutã la 1869 în diferitele
provincii în care exista ºcoalã
româneascã. Mai mult, sediul din
perioada interbelicã a Asociaþiei
Generale a Învãþãtorilor din
România a fost în Bucureºti pe
chiar strada Sfinþii Apostoli la nr
14.
Profesorii, educatoarele ºi
învãþãtorii din România s-au simþit
onoraþi sã fie serbaþi ºi felicitaþi de
ziua apostolilor în fiecare an. ªi an
de an, de chiar ziua apostolilor, li
se aduce aminte cã au cea mai
nobilã misiune pentru care meritã
fãcute orice sacrificii asumându-ºi
apostolatul. În 1923, la un congres
al lor (anul acesta în 27-30 august,
la Bucureºti vor avea al XXX-lea
lor congres), învãþãtorii au fost
numiþi ,,cei bogaþi în lipsuri, în
îndatoriri ºi iubiri de moºie,,.
Nu cunoaºtem altã sãrbãtoare care
sã fi dãnuit la români în calendare
atât timp. Ziua Învãþãtorului a fost
atât de împãmântenitã încât ºi
regimul comunist a pãstrat-o la 30
iunie trecând însã sub tãcere cã în
aceeaºi zi Biserica Ortodoxã
Românã are în calendar ,,Soborul
Sfinþilor 12 Apostoli,, , iar Biserica
Românã Unitã cu Roma are în calendar ,,Adunarea celor 12 Sfinþi
Apostoli,,.
TÂRGUL SFINÞILOR
APOSTOLI PETRU ªI PAVEL,
LA MUZEUL SATULUI
Ultimele trei zile ale acestei
sãptãmâni
au
incununat
tradiþionalele târguri româneºti
care marcheazã vara prin
sãrbãtoarea Sfinþilor Apostoli Petru
ºi Pavel, cu
manifestãrile
organizate la Muzeul Satului. A
treia ºi ultima zi de spectacole ºi
recitaluri la Târgul Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel, care are loc
la Muzeul Satului reunind meºteri
ºi creatori populari din diferite
zone etnografice ale þãrii se încheie

cu un recital de cântec ºi joc din
Teleorman, susþinut de Ansamblul
folcloric Burnasul Alexandria ºi alte
prezenþe artistice programate în
timpul zilei iar, la final, pe scenã a urcat
Teatrul Masca, cu spectacolul « La
Români ». Printr-o asemenea
manifestare, principalul cadru de
evocare etnograficã a satului
românesc inaugureazã multitudinea
târgurilor de varã care împodobesc
harta tradiþiilor pãstrate în sute si sute
de localitãþi ale României.
SFÂNTUL TOMA D’AQUINO ªI
TRADUCEREA IN ROMÂNÃ A
UNEI OPERE FUNDAMENTALE
Prima traducere integrala in limba
romana a lucrarii “Summa theologica”
de Toma din Aquino a fost lansata de
Polirom la Bookfest 2009. Conceputa
ca o impresionanta sinteza, “Summa
theologica” constituie pentru cititor
o cale de intrare in spiritualitatea
Evului Mediu occidental. Volumul
intai, din patru, este prefatat de
Adriano Oliva, O.P., si tradus de
profesorul clujean Alexander
Baumgarten, coordonatorul unei
echipe de teologi si filosofi.
Nascut la Roccasecca, in 1225,
Toma din Aquino este una dintre
figurile ilustre ale teologiei si
filosofiei medievale. De-a lungul
carierei intelectuale, a avut un ideal
fundamental care i-a guvernat
intreaga opera: realizarea unui acord
intre traditia iudeo-crestina si
viziunea greco-araba despre lume.
Astfel, el a valorificat in teologia
crestina filosofia lui Aristotel si
Averroes, gandirea neoplatoniciana
din opera lui Plotin, Proclos sau din
lucrarea anonima “Cartea despre
cauze”.
CENTENAR
CONSTANTIN NOICA
Centenarul naºterii filosofului
Constantin Noica a fost sãrbãtorit
duminica 28 iunie, în Alexandria unde
ierarhul locului, P.S. Galaction a
sãrvârºit o slujbã de pomenire la
Biserica Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel
apoi, la sediul Muzeului Judeþean
Teleorman
au
conferenþiat
personalitãþi din lumea culturalã
româneascã: Mihai ªora, Alexandru
Surdu, Andrei Dorobanþu, Ana
Blandiana, Thomas Kleininger, Viorel
Cernica, Alexandra Noica-Wilson, Ion
Filipciuc, Stan V. Cristea ºi Nicolae
ªt. Noica. Au avut loc ºi trei lansãri de
carte: Alexandru Surdu, “Comentarii
la rostirea româneascã”, Stan V.
Cristea, “Constantin Noica. Repere
biobibliografice” ºi Nicolae ªt. Noica,
“Neamul Noica”.
SUCCES TÂRZIU ÎN
PATRIMONIUL NAÞIONAL
In sfârsit ºi o decizie responsabilã în
materie de patrimoniu national. Dupã
restituiri pãrtinitoare a castelelor
noastre din Carpati, iatã cã la Alba
Iulia, Palatul Principilor Transilvaniei
a intrat ieri în proprietatea
municipiului ºi în administrarea
Primãriei. Evenimentul de la AlbaIulia are loc dupã mai mulþi ani de
demersuri pe lângã reprezentanþii
Guvernului României. Tocmai din
pricina acestor mulþi ani pânã când
un Guvern a dat o hotãrâre patrioticã,
imobilul se aflã într-o stare destul de
gravã, fiind afectat de ploile care au
pãtruns prin acoperiº, distrugerile
rãmase în urma celor doi ani în care
clãdirea a fost pãrãsitã se ridicã la cel
puþin 2,5 milioane de euro.Primãria
Alba-Iulia vrea sã colaboreze cu
Consiliul Judeþean Alba pentru
obþinerea fondurilor necesare
restaurãrii clãdirii, dupã care cele
douã instituþii îºi vor muta sediile aici.
EXPOZITIE DE PICTURA
BASARABEANA
Dupa aproape un secol, pictura
basarabeana revine in Bucuresti la
Galeria ArtSociety, pana pe 2 august.
Din 1922, de la Atelierul
basarabenilor la Ateneul Roman, nu a
mai existat nimic de genul acesta la
noi. Prin anii ’30 a fost un Salon al
romanilor peste Prut, dar dupa ’40

orice cooperare a incetat. Expozitia
cuprinde 51 de lucrari din Chisinau
si 22 de artisti basarabeni. La intrare
ne atrage atentia bustul Reginei
Maria, realizat de sculptorita Milita
Petrascu, fosta eleva a lui Constantin
Brancusi. In cadrul expozitiei gasim
16 lucrari ale artistei, toate provenind
din colectii particulare, un fel de
mini-expozitie unicat. despre
Anatole Vulpe si Ioan Grigore
Popovici s-au nascut in 1907 si
amandoi au murit ucisi, cu zeci de
gloante in 1946. Cei doi au fost
foarte buni prieteni, una dintre
picturile lui Anatole Vulpe (“Natura
moarta”) fiind realizata in atelierul
lui Popovici. Se zvoneste ca artistii
ar fi fost impuscati de catre rusi.
MANIFESTARI LA ZALAU
PENTRU SARBATORIREA
FORMATIEI
CONSERVATORULUI
“GHEORGHE DIMA”
Valoroasa formatie a Academiei de
Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj
Napoca Antifonia, infiintata si
dirijata de prof. univ. dr. Constantin
Ripa aniverseaza 40 de ani de
activitate.
In zilele de 26-28 iunie 2009 au
fost organizate o serie de manifestari
aniversare in Sala Studio: vineri,
26.09.2009, ora 19.00 – concert:
Cvartetul Transilvan, Ansamblu de
percutie, Capella Transilvanica;
sambata, 27.06.2009, orele 10.0017.00 – simpozion „Fenomenul
Antifonia in contextul muzicii
contemporane”;
sambata,
27.06.2009, ora 19.00 – concert
Antifonia; duminica, 28.06.2009 –
concert de muzica traditionala –
Ansamblul Icoane, Ansamblul Jidvei
Romania
O premierã didacticã:
MANUAL DE ISTORIE
PENTRU ROMÂNII DIN
BULGARIA ªI DIN SERBIA
A apãrut O istorie pentru românii
de la sud de Dunãre, de prof.
Valentin Bãluþoiu.
Este vorba de un prim manual de
istorie pentru etnicii români din
jurul graniþelor, ediþii bilingve
românã-bulgarã ºi românã-sârbã.
Lucrarea are 26 de capitole ºi a fost
tipãritã la Craiova, sub egida
Direcþiei judeþene pentru culturã,
culte ºi patrimoniu cultural naþional,
precum ºi a Asociaþiei profesorilor
de istorie din România.
Cele douã ediþii au fost lansate
oficial la Vidin-Bulgaria, respectiv
la Negotin – Serbia.
Lucrarea poate fi accesatã pe siteurile http://www.romaniuitati.eu ºi
http://www.valeatimocului.ro., link
http://www.romaniuitati.eu/content/
view/94/45/
SÃRBÃTOARE
„HAIDUCEASCÃ” LA
VULCANA-BÃI
Duminicã, 28 iunie ºi luni 29 iunie,
în ziua Sfinþilor Apostoli Petru ºi
Pavel, comuna dâmboviþeanã
Vulcana Bãi a avut o nouã premierã:
prima Sãrbãtoare Haiduceascã:
întreceri haiduceºti, foc de tabãrã,
paradã a portului popular, recitaluri
folclorice ºi o întâlnire cu cei mai
îndrãgiþi „haiduci” ai momentului:
Grupul „Nemuritorii”. Duminicã, 28
iunie 2009 au fost prezentati doi
tineri din Vulcana Bãi care au
reprezentat România la „Concursul
european al liceenilor”, a avut loc
lansarea volumului de versuri „Urma
Curcubeului” al poetului Victor
Mihalache si recitaluri artistice:
Camelia Conovici (folclor), Marian
Stere (muzicã uºoarã), Victor
Mihalache (etno), Ansamblul „Junii
Valahi”, ªcoala Micilor Vedete, Orchestra Dragoº Popescu ºi Grupul
vocal-instrumental. Luni, 29 iunie
2009 s-a desfasurat Festivalul
Folcloric „Vulcana Bãi în zi de
sãrbãtoare”, cu participarea
colectivelor artistice din mai multe
comune dâmboviþene

A PATRA EDIÞIE A
CAFENELEI LITERARE,
Sâmbatã, 13 Iunie 2009, la orele 18,
a avut loc, la Madrid, cea de a Patra
Ediþie a Cafenelei Literare, eveniment
organizat de Espacio Niram în
colaborare cu Revista Niram Art.
Tema acestei ediþii, Jurnalismul
Cultural, a fost dezbãtutã de cãtre
invitaþii din 3 þãri: Spania, România
ºi Portugalia. Evenimentul a fost
prezidat de Horia Barna, Directorul
Institutului Cultural Român din Madrid.
Din Spania, au participat scriitorii
ºi jurnalistii Martin Cid (director al
revistei culturale Yareah) ºi Isabel
del Rio, din Portugalia sunt invitaþi
scriitorul Simion Doru Cristea ºi
Maria Joao Coutinho (responsabilã
de Relaþii Culturale în cadrul
Universitãþii din Lisabona), România
fiind reprezentatã de jurnalistul ºi
scriitorul Graþian Cormos ºi de
Romicã Barb, webmaster ºi creator
vizual al unor publicaþii culturale.
Dialogul româno-iberic a fost
moderat de jurnalistul Fabianni
Belemuski, directorul revistei Niram
Art.
EXPOZIÞIE NICOLAE
DÃRÃSCU
La Muzeul Naþional Cotroceni - la
împlinindu-se 50 de ani de la moartea
artistului (1959-2009) miercuri, 17
iunie 2009, orele 18.30, a avut loc
vernisajul expoziþiei “Nicolae
Dãrãscu - magician al culorii”.
Nicolae Dãrãscu s-a nãscut în anul
1883 în oraºul Giurgiu, iar în perioada
1902-1906 a urmat cursurile ªcolii
Naþionale de Arte Frumoase din
Bucureºti, unde i-a avut profesori
pe George Demetrescu Mirea ºi
Ipolit Strâmbu la picturã ºi pe D.
Serafim la desen. Între 1906-1907 a
studiat la Paris la Academia Julian
cu Jean Paul Laurens ºi la Academia
de Arte Frumoase cu Luc Olivier
Merson. În anul 1908 a cãlãtorit la
Saint-Tropez ºi Veneþia, iar în 1911 a
organizat prima expoziþie personalã
la Ateneul Român.
Între anii 1912-1936 a deschis mai
multe expoziþii personale, a pictat în
Dobrogea ºi din nou la Veneþia, ºi-a
expus lucrãrile la Haga, Amsterdam
ºi Bruxelles, a fost numit profesor
suplinitor la Academia de Arte
Frumoase din Bucureºti, catedra de
desen artistic.
Anul 1942 aduce participarea
artistului la Bienala de la Veneþia ºi
la Expoziþia de Artã româneascã de
la Bratislava, ca ºi definitivarea ca
profesor titular la Academia de Arte
Frumoase din Bucureºti. În anul
1946 a primit împreunã cu Francisc
ªirato Premiul Naþional pentru
picturã. A încetat din viaþã la 4 august 1959 la Bucureºti.
Expoziþia
dedicatã
pictorului Nicolae Dãrãscu se
doreºte aºadar, o retrospectivã,
comemorând astfel 50 de ani de la
dispariþia marelui artist român (19592009). În cadrul expoziþiei figureazã
60 de lucrãri purtând semnãtura lui
Nicolae Dãrãscu, cele mai multe
reprezentând peisaje ºi scene marine, inspirate de cãlãtoriile sale în
Sudul Franþei (Saint-Tropez), la
Veneþia, dar ºi la Balcic ºi în
Dobrogea. Vernisajul a fost urmat de
un concert susþinut de sopranele
Patricia Seymour ºi Mioara Manea
Arvunescu, de tenorul Rãzvan
Sãraru, acompaniaþi la pian de Adina
Cocargeanu.
ARTIªTII OPEREI DIN VIENA
CONCERTEAZÃ LA
TIMIªOARA ªI ARAD.
Filarmonica de Stat Banatul a
gãzduit evenimentul în Sala Capitol.
Concertul a cuprins arii ºi secþiuni
din operele „Nunta lui Figaro”, „Don
Giovanni” ºi „Cosi fan tutte”,
interpretate de mari maeºtri ai scenei
lirice: Simina Ivan, Ildikó Raimondi,
Aura Twarowska, Alexandru
Moisiuc, Gergely Menyhért Németi
ºi Zoltan Nagy, orchestra fiind
dirijatã de Radu Popa. „Acest

proiect, din câte am înþeles de la
directorul general al Operei din
Viena, Ioan Holender, prezent la
concert, va continua ºi anul viitor”,
a spus directorul Filarmonicii
Banatul, Coriolan Gârboni.
APELPENTRU “SALVAREA
CULTURII ROMÂNE VII”
Mai multe asociaþii ºi organisme
culturale, printre care Federaþia
Editorilor ºi Difuzorilor de Carte din
România (FEDCR), Asociaþia
Publicaþiilor Literare ºi Editurilor
din România (APLER), Asociaþia
Revistelor ºi Publicaþiilor Europene
(ARPE), Fundaþia Culturalã Ideea
Europeanã, cãrora li se alãturã
câteva prestigioase reviste literare,
au adresat o scrisoare deschisã
premierului Emil Boc, intitulatã
„Apel pentru salvarea culturii
române vii”.În esenþã, semnatarii
cer ºefului guvernului sã se
conformeze „promisiunilor ºi
programelor fãcute înainte de
alegeri” ºi îi sugereazã o serie de
mãsuri concrete, printre care:
alocarea unui buget de 2% din PIB
culturii (faþã de 0,19% în prezent,
ºi acesta pe cale de diminuare);
revizuirea Legii sponsorizãrii;
alocarea unui capitol de buget
separat pentru cultura scrisã º.a.
Fãrã aceste mãsuri urgente,
editurile ºi revistele literare „sunt
la limita subzistenþei, a dispariþiei”,
afirmã protestatarii.
SFINTIREA BISERICII
GRECO-CATOLICE
DIN BASESTI
Localitatea Basesti, parte a
Salajului istoric, are o importanta
valoare spirituala, dupa Blaj, si
poarta amprenta venerabilului
presedinte al PNR, George Pop de
Basesti, care, alaturi de alte
personalitati si asociatii ale vremii,
au marcat destinul poporului roman din Transilvania. In aceasta
localitate, duminica, 14 iunie a.c.a
avut loc sfintirea bisericii parohiale
„Sfantul Anton de Padova” din
localitatea Basesti, judetul
Maramures. Sfanta Liturghie
Arhiereasca a fost oficiata de
Preasfintitul Ioan Sisestean,
Episcop al Eparhiei de Maramures,
insotit de un sobor de preoti.
COMEMORAEALUI
EMINESCU
IN UNGARIA
Ganduri despre Eminescu,
exprimate de catre poetii Daniel
Hoblea si Marcel Lucaciu, un recital de poezie din opera lui Mihai
Eminescu si un spectacol folcloric
sustinut de Ansamblul folcloric
„Mesesul” al Consiliului Judetean
Salaj vor fi prezentate ]n localitatea
Gyula din Ungaria joi, 11 iunie a.c.,
de la ora 17, la Centrul Cultural
Romanesc din orasul maghiar unde
se organizeaza o seara literarfolclorica cu titlul „Ganduri despre
Eminescu”,.
APATRAEDITIEA
SALONULUI INTERNATIONAL
DE CARTE DE LA BUCURESTI
Bookfest s-a desfasurat, in
perioada 17-21 iunie, in complexul
expozitional Romexpo din Capitala
- pavilioanele 13, 14, 15, 16 si 17.
Organizatorii informeaza ca,
datorita spatiului mare de
desfasurare, numarul titlurilor de
carti expuse la editia de anul acesta
a fost mai mare de 25.000.
Evenimentul desfãsurat intre 17-21
iunie, la Romexpo, a gazduit, pe
langa manifestarile traditionale
dedicate evenimentelor editoriale,
concerte si proiectii de film,
cuprinzand o selectie din
programul TIFF 2009, vizitatorii
Bookfest putând asculta muzica
de calitate: recitaluri Byron si
Grimus, The Amsterdams si
Alexandrina Hristov. Mai mult,
dintre filmele prezentate, anul
acesta, la Festivalului International
de Film Transilvania .

