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Cultura românå - valori  çi  drepturi  egale
în ansamblul culturi i  universale (I)
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Academicianul Virgil Cândea s-a nåscut la 29 aprilie 1927 în
Focçani. A absolvit liceul la Colegiul NaÆional Sf.Sava din Bucureçti
çi a urmat cursurile UniversitåÆii din Bucureçti - Facultatea de
Drept, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Filologie, SecÆia
clasicå - çi ale Institutului Teologic Universitar.

ïn anul 1970 a obÆinut titlul de ”Doctor în filosofie”. ïn anul
1991 este ales membru corespondent al Academiei, iar în anul
1993 – membru titular al acestui înalt for çtiinÆific.

Istoric al culturii, academicianul Virgil Cândea, s-a manifestat
statornic drept un susÆinåtor çi un apåråtor al marilor valori
naÆionale çi universale çi a desfåçurat una din cele mai ample çi
mai complexe activitåÆi asupra istoriei ideilor çi culturilor sud-est
europene. Are contribuÆii de seamå privind activitatea marilor
umaniçti români Stolnicul Constantin Cantacuzino çi Dimitrie
Cantemir çi în definirea conceptului de umanism în cultura noastrå
medievalå.

Academicianul Virgil Cândea este autorul unei vaste opere
scrise. Intervine, începând  cu anul 1975, în controversele
româno-maghiare privitoare la Transilvania, atât prin articole
publicate în reviste de culturå, cât çi printr-o carte scriså împre-
unå cu dr. Cornelia Bodea, publicatå în 1982 de Universitatea
din Boulder (Colorado) çi difuzatå de Columbia University din
New-York - TTTTTransilvania în the History of Romaniansransilvania în the History of Romaniansransilvania în the History of Romaniansransilvania în the History of Romaniansransilvania în the History of Romanians. Scrie
studii despre opera lui Nicolae Iorga, iar în 1966 publicå, în
colaborare, volumul Pagini din trecutul diplomaÆiei româneçtiPagini din trecutul diplomaÆiei româneçtiPagini din trecutul diplomaÆiei româneçtiPagini din trecutul diplomaÆiei româneçtiPagini din trecutul diplomaÆiei româneçti.
Multe lucråri se referå la regândirea fenomenelor de modernizare
a culturii, educaÆiei çi vieÆii intelectuale de la noi în secolele XVII-
XVIII, una din acestea fiind RaÆiunea dominantå. ContribuÆii laRaÆiunea dominantå. ContribuÆii laRaÆiunea dominantå. ContribuÆii laRaÆiunea dominantå. ContribuÆii laRaÆiunea dominantå. ContribuÆii la
istoria umanismului românesc,istoria umanismului românesc,istoria umanismului românesc,istoria umanismului românesc,istoria umanismului românesc, premiatå în 1990 de Muzeul
Literaturii Române. Se ocupå, de asemenea, de editarea operelor
lui Dimitrie Cantemir çi ale lui Alexandru Odobescu. O altå direcÆie
a cercetårilor sale este depistarea çi constituirea patrimoniului
naÆional înstråinat, aducând în Æarå o parte din documentele çi
manuscrisele descoperite în stråinåtate. Elaboreazå studii de
istoria artei. Membru al Uniunii Scriitorilor din 1971.

Acum, la împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani, uråm
academicianului Virgil Cândea o viaÆå îndelungatå çi plinå de
împliniri. (Al.D.Al.D.Al.D.Al.D.Al.D.)

— La început vå rugåm, domnule academician,— La început vå rugåm, domnule academician,— La început vå rugåm, domnule academician,— La început vå rugåm, domnule academician,— La început vå rugåm, domnule academician,
så ne vorbiÆi puÆin despre originea dvs. familialå.så ne vorbiÆi puÆin despre originea dvs. familialå.så ne vorbiÆi puÆin despre originea dvs. familialå.så ne vorbiÆi puÆin despre originea dvs. familialå.så ne vorbiÆi puÆin despre originea dvs. familialå.

— Cândea este un vechi nume de familie din Ardeal,
råspândit apoi çi în alte Æinuturi româneçti, unde apare çi
în toponimie (Cândeçti), îndeosebi în zonele subcarpa-
tice. Existå familii cu acest nume în æara HaÆegului (cnezi
Cândea sunt amintiÆi în vechile documente maghiare încå
din secolul XIII), Banat, Moldova, Maramureç. Familia
noastrå e originarå din Ighiu, comunå din judeÆul Alba.
Stråbunicul meu, Ilie Cândea, era plugar (sau cum scrie
în actul lui de cununie de la 1835, care s-a påstrat,
”econom de påmânt”). Un fiul al lui, Nicolae Cândea, a
plecat, pe la sfârçitul secolului XIX, în Moldova, unde a
muncit într-o fabricå de cherestea. Era cåsåtorit cu Sofia
Câmpeanu, fiicå de preot, tot ardeleancå.

Din Moldova, Nicolae Cândea s-a stabilit apoi la
Gugeçti, pe acea vreme în judeÆul Râmnicu-Sårat, tot ca
lucråtor la fabrica de cherestea de acolo. Tinerii soÆi au
avut patru copii: un båiat care s-a stins în pruncie, apoi
pe Çtefania, care a fåcut Çcoala Normalå çi a ajuns
învåÆåtoare în comuna Hårman, lângå Braçov. Tatål meu,
nåscut în 1898 tot la Gugeçti, a fåcut Çcoala Militarå çi a
ajuns ofiÆer de administraÆie, la unitåÆi din Bacåu, apoi
Focçani. Un frate mai mic, Ioan, a murit în timp ce termina
Çcoala Militarå de ofiÆeri, de o afecÆiune pulmonarå. Nu
mi-am cunoscut bunicii dinspre tatå, nici pe acest unchi
mai tânår, dar în copilåria mea am petrecut câteva vacanÆe
la måtuça mea de la Hårman. Pensionatå pe la sfârçitul
celui de-al doilea råzboi, a fost o vreme închinoviatå la
Månåstirea æigåneçti de lângå Bucureçti. Necåsåtoritå,
a dus o viaÆå austerå çi s-a devotat activitåÆii ei didactice,
pe care a împlinit-o exemplar.

Tatål meu s-a cåsåtorit cu Elena Gruianu, fiica unui
impiegat de la gara din Gugeçti. Bunicul meu dinspre
mamå era dintr-o familie de germani, açezaÆi în România
dupå construirea primelor cåi ferate, care, cum se çtie,
au fost realizate de întreprinderi germane. Se numea Otto
Grünn, Gruianu fiind numele românizat adoptat de familie.
A funcÆionat succesiv la Plåineçti çi æifeçti, unde a fost
un timp çef de garå. S-a cåsåtorit la Gugeçti cu Såftica
Pulbere çi au avut patru copii: pe Virgil ajuns funcÆionar
de poçtå din Câmpuri, apoi din Gugeçti, pe Ioan care a
fost mai târziu administrator al Spitalului Filantropia din
Bucureçti, apoi al Preventoriilor CFR de la Ruginoasa,
cel din reçedinÆa Doamnei Elena Cuza çi, în urmå, al
celui de la Râul Vadului, de pe Valea Oltului, între Câineni
çi Turnu-Roçu; pe Elena, mama mea çi pe Victoria, cåså-
toritå cu Dumitru Teodorescu din Râmnicu-Sårat, ofiÆer
de infanterie (cåpitan) cåzut pe frontul de Est, lângå
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Cantemireçtilor, n-am ajuns decât în 1973, cu prilejul mani-
festårilor prilejuite de Tricentenarul naçterii lui Dimitrie
Cantemir, çi de-abia açtept restaurarea monumentului,
despre care mi-au vorbit recent edilii Vrancei. Mergeam
adesea la Coteçti, la Urecheçti (unde mama mea avea o
prietenå, Aurica Stroescu) çi, fireçte, la Gugeçti, unde-mi
petreceam adesea vacanÆa, la bunica mea.

Despre restul Vrancei informaÆia mea este în cea mai
mare måsurå livrescå; importanÆa açezårilor din Depre-
siune, tezaurul de informaÆii de civilizaÆie arhaicå de la
Nereju le-am înÆeles abia prin cursurile de sociologie ale
profesorului Henri H.Stahl, la Facultatea de Filosofie din
Bucureçti çi din lectura celor trei fascinante volume,
Nerej, un village d’une civilisation archaNerej, un village d’une civilisation archaNerej, un village d’une civilisation archaNerej, un village d’une civilisation archaNerej, un village d’une civilisation archaïquequequequeque publicate
în 1939 de Institutul Social Român al marelui Dimitrie
Gusti, fondatorul çcolii româneçti de sociologie ruralå. ïn
treacåt fie spus, o lucrare fundamentalå, care ar trebui
urgent traduså çi publicatå, pentru încântarea vrâncenilor
de azi çi folosul tuturor iubitorilor de veche culturå
româneascå.

— Ce ne puteÆi spune despre formarea dv— Ce ne puteÆi spune despre formarea dv— Ce ne puteÆi spune despre formarea dv— Ce ne puteÆi spune despre formarea dv— Ce ne puteÆi spune despre formarea dv. ca. ca. ca. ca. ca
intelectual (liceu, universitate, orientarea spre uma-intelectual (liceu, universitate, orientarea spre uma-intelectual (liceu, universitate, orientarea spre uma-intelectual (liceu, universitate, orientarea spre uma-intelectual (liceu, universitate, orientarea spre uma-
nisticå – profesori, cercetåtori etc.).nisticå – profesori, cercetåtori etc.).nisticå – profesori, cercetåtori etc.).nisticå – profesori, cercetåtori etc.).nisticå – profesori, cercetåtori etc.).

— Çcoala primarå am fåcut-o la Bucureçti, purta nu-
mele lui Spiru Haret çi funcÆioneazå çi azi într-o frumoaså
clådire de pe çoseaua Kiseleff, între biserica Mavrogheni
çi Muzeul æåranului Român, iar liceul la Colegiul NaÆional
”Sfântul Sava”, açezåmânt cu venerabile tradiÆii care
continua Academia Domneascå de la sfârçitul secolului
al XVII-lea, apoi Çcoala de la Sfântul Sava a lui Gheorghe
Lazår, de aceea pe çtimpila Colegiului figurau cele douå
date care îi marcau istoria, 1678 çi 1818. Eram mândri
de uniforma numai a noastrå (veston bleumarin çi panta-
loni gri cu lampas albastru, beretå ca a vânåtorilor de
munte sau chipiu), dar mai ales de calitatea profesorilor
sau suplinitorilor care au predat acolo limba francezå:
Çerban Cioculescu, viitor membru al Academiei Române
çi marele dramaturg Eugen Ionescu, profesori renumiÆi
de istorie (Pamfil Georgian), matematici (Emil Arghiriade,
Ionescu-Bif çi Traian Pop), greacå çi latinå (Andrei Marin),
românå (Çtefan Pop, Gh. Banea, D.Ilioasa), çtiinÆe natu-
rale (C.S.Antonescu çi A.Mumuianu), muzicå (Nicolae
Lungu) çi alÆii, reprezentativi în domeniile lor ca profesori
universitari, autori de manuale bune sau cercetåtori. ïntre
colegii de an sau mai mari i-am avut pe Dionisie Ghermani,
care a ajuns renumit istoric în Germania, compozitorul
Pascal Bentoiu, harnicul culegåtor de documente din
Arhivele Vaticanului Ion Dumitru-Snagov, heraldistul Jean-
Nicolas Månescu, istoricul Dinu C.Giurescu, istoricul de
artå Vasile DråguÆ, lingvistul Radu Mihåescu ç.a. ïn acest
mediu mi-a apårut curiozitatea pentru çtiinÆele umane care
m-a îndrumat apoi spre studiile universitare de Drept (1945
- 1949), Filosofie (1949 - 1950), Filologie clasicå (1949 -
1950), unde am urmat doar cursurile de greacå çi latinå,
toate la Universitatea din Bucureçti. NemulÆumirea cu care
am terminat studiile de filosofie (una din facultåÆile cele
mai grav afectate de reforma învåÆåmântului din 1948)
m-a determinat så urmez apoi Institutul Universitar de

Odessa, în 1941, apoi cu doctorul Eugen Porumbaru,
chirurg format la Paris, care a avut clinicå proprie la
Buzåu, apoi a fost director al Spitalului JudeÆean din
Râmnicu-Sårat. Din generaÆia pårinÆilor mei, în viaÆå mai
este aceastå måtuçå, acum foarte vârstnicå, stabilitå la
Braçov împreunå cu singurul fiu, Florin, un pasionat al
calculatoarelor.

Dupå cum vedeÆi, domnule Deçliu, în familia din care
må trag se gåsesc ardeleni çi munteni, Æårani çi clerici,
funcÆionari çi militari care au avut comunå dorinÆa unei
condiÆii sociale mai bune, dobânditå prin muncå çi
educaÆie, ca atâtea familii din România modernå, dorinÆå
care i-a adus o vreme în Vrancea.

— Ce vå amintiÆi despre Focçanii copilåriei dv— Ce vå amintiÆi despre Focçanii copilåriei dv— Ce vå amintiÆi despre Focçanii copilåriei dv— Ce vå amintiÆi despre Focçanii copilåriei dv— Ce vå amintiÆi despre Focçanii copilåriei dv.?.?.?.?.?

— Nu foarte mult, pentru cå familia mea s-a mutat la
Bucureçti în 1933, câne eu aveam doar çase ani. Tatål
meu a fost transferat atunci la o unitate militarå din
Capitalå. Dar påstrez amintiri din primii mei ani despre
oameni çi locuri, într-o suitå de imagini care s-au påstrat
puternice, dacå nu totdeauna clare. Din oraç Æin minte
Grådina Publicå, parcul care a primit la 9 mai anul acesta
numele lui Robert Schuman, apoi Strada Mare care mi
se pårea mie, copil fiind, foarte mare, animatå, plinå de
persoane îmbråcate frumos çi de tråsuri, iar de pe Strada
Mare, o cofetårie în care aveam când çi când bucuria så
fiu dus de pårinÆi sau bunici, ca så mâncåm îngheÆatå cu
fisticuri sau pråjituri cu friçcå çi ciocolatå parfumatå, la
niçte mese cu tåblia de marmurå roçie çi rece, la care
abia ajungeam, pråjituri ce mi-au fost pentru totdeauna
asociate cu Cofetåria de pe Strada Mare. ïmi aduc aminte
de splendidul Teatru Pastia, cu decoraÆia interioarå de
aur çi catifele, feeric luminat, cel dintâi palat cultural în
care am intrat în viaÆa mea, ca så våd o pieså pentru
copii, cred cå Hänsel çi GretelHänsel çi GretelHänsel çi GretelHänsel çi GretelHänsel çi Gretel. Må impresiona îndeosebi
oraçul în nopÆile de iarnå, când mergeam cu pårinÆii la
vreo vizitå, în sanie cu clopoÆei, sau, la 10 Mai, dupå ce
se întuneca, la impresionanta defilare a trupelor din
garnizoanå numitå Retragerea cu torÆe.

Din oraç Æin minte Fânåria, un fel de obor întins în
care poposea, primåvara sau vara, câte un circ în turneu
(acolo am våzut primul elefant, am fugit de acaså cu
fratele meu ca så-l vedem çi la întoarcere am fost amândoi
pedepsiÆi, pentru cå ni se putea întâmpla ceva!). De
asemenea mi-a råmas bine întipårit în minte Poligonul
de trageri, un câmp militar de instrucÆie din vecinåtatea
regimentelor, marcat încå, la începutul anilor ’30, de
trançee çi urme ale luptelor din timpul primului råzboi
mondial – dulii de cartuçe ruginite, måçti de gaze –, pe
care uneori le aduceam acaså ca trofee çi care ne agoni-
seau tot felul de supåråri çi corecÆii. Tot în acea perioadå
am vizitat mai întâi monumentul de la Måråçeçti pe care,
înså, în detaliu çi cu înÆelegere, l-am cercetat mult mai
târziu.

De la Focçani fåceam uneori excursii çi aça am vizitat
prima açezare månåstireascå, Schitul DålhåuÆi, cåruia
abia dupå decenii aveam så-i înÆeleg însemnåtatea
duhovniceascå çi culturalå în Reînnoirea isihastrå din
secolul al XVIII-lea. La Månåstirea Mera, ctitoria
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românilor în salvarea enclavelor creçtine din Imperiul
Otoman, relaÆiile cu culturile din Europa de Sud-Est çi
Orientul Apropiat etc. Completarea acestor lacune ce-
rea o regândire a istoriei vieÆii çi creaÆiei intelectuale
româneçti din câteva secole (XIV-XVIII).

— Ce perioadå (sau perioade) din aceastå epocå— Ce perioadå (sau perioade) din aceastå epocå— Ce perioadå (sau perioade) din aceastå epocå— Ce perioadå (sau perioade) din aceastå epocå— Ce perioadå (sau perioade) din aceastå epocå
îçi açteaptå investigaÆia în profunzime?îçi açteaptå investigaÆia în profunzime?îçi açteaptå investigaÆia în profunzime?îçi açteaptå investigaÆia în profunzime?îçi açteaptå investigaÆia în profunzime?

— Pentru toatå perioada çi toate domeniile amintite
în råspunsul precedent se desfåçoarå deja cercetåri
revelatorii, întreprinse din a doua jumåtate a secolului
trecut, care schimbå în ansamblu çi în detalii imaginea
culturii româneçti în cadrul celei europene, dar lipsesc
încå sintezele metodice çi erudite de istoria gândirii, a
spiritualitåÆii çi a relaÆiilor noastre cu alte culturi. Iar ceea
ce mi se pare cå este necesarå în primul rând este
stimularea curiozitåÆii pentru trecutul românesc în
rândurile tinerilor care vor så se consacre cercetårilor.
Introducerea corectå în cunoaçterea culturii noastre vechi
va genera admiraÆie çi pasiune, dorinÆa de aprofundare
çi valorificare a acestor cercetåri, condiÆii indispensabile
pentru acreditarea unor discipline ca acelea la care må
refer.

— ïn ce direcÆii evolueazå aståzi pe båtrâna— ïn ce direcÆii evolueazå aståzi pe båtrâna— ïn ce direcÆii evolueazå aståzi pe båtrâna— ïn ce direcÆii evolueazå aståzi pe båtrâna— ïn ce direcÆii evolueazå aståzi pe båtrâna
noastrå planetå umanismul, miçcare cu rådåcininoastrå planetå umanismul, miçcare cu rådåcininoastrå planetå umanismul, miçcare cu rådåcininoastrå planetå umanismul, miçcare cu rådåcininoastrå planetå umanismul, miçcare cu rådåcini
puternice în antichitatea greco-latinå?puternice în antichitatea greco-latinå?puternice în antichitatea greco-latinå?puternice în antichitatea greco-latinå?puternice în antichitatea greco-latinå?

— ïn opinia mea, într-o direcÆie greçitå, care cultivå
din vechiul umanism creçtin (acela bizantin, apoi al
Contrareformei) numai valorile exterioare, seculare,
selecÆionate dupå opÆiunile çi sensibilitatea omului mo-
dern, açadar un umanism lipsit de valenÆele esenÆiale
de ordin spiritual, filosofic çi etic. Aça s-a putut ajunge
la formele insuficiente ca ”umanismul civic” sau aberante
ca ”umanismul socialist”, în care, din vechiul ideal al
omului desåvârçit (kalokagathia kalokagathia kalokagathia kalokagathia kalokagathia anticilor), a råmas
numai pretenÆia unui ”umanism” formal, fårå consecinÆe
intelectuale çi etice, ca în viziunea gânditorilor clasici,
din Antichitate çi Renaçtere.

— Cum vedeÆi cultura românå în ansamblul— Cum vedeÆi cultura românå în ansamblul— Cum vedeÆi cultura românå în ansamblul— Cum vedeÆi cultura românå în ansamblul— Cum vedeÆi cultura românå în ansamblul
culturii europene çi universale?culturii europene çi universale?culturii europene çi universale?culturii europene çi universale?culturii europene çi universale?

— O culturå cu valori çi drepturi egale în ce priveçte
idealurile çi realizårile ei superioare çi cu capacitåÆi de
realizare intelectualå çi moralå suficient demonstrate de
personalitåÆi eminente, atestate pe plan naÆional çi euro-
pean. Dar, în acelaçi timp, o culturå insuficient cunoscutå
atât din vina românilor, care n-au fåcut încå destul pentru
valorificarea ei pe plan mondial (este suficient så amintim
cå restaurarea desåvârçitå a unei bijuterii de arhitecturå
çi artå ca Månåstirea Probota a fost încheiatå recent în
condiÆii exemplare printr-o iniÆiativå çi cu sprijinul mate-
rial necesar venite din partea culturii... japoneze!), dar çi
din prejudecåÆi prezente încå, din påcate, în mentalitåÆile
unor popoare dezvoltate (a se vedea ”teoria” lui Huntington
despre adevårata geografie a civilizaÆiei çi culturii euro-
pene...).

Teologie Ortodoxå (1951 - 1955), fosta Facultate de
Teologie excluså din Universitatea de Stat o datå cu
reforma amintitå çi pot spune cå dintre toate çcolile înalte
la care am învåÆat, aceasta mi-a marcat cel mai puternic
activitatea de cercetåtor çi orientarea intelectualå.

Pentru cå, este locul så aråt, atracÆia pentru gândirea
creçtinå çi convingerile religioase le datorez mai puÆin
educaÆiei din familie sau liceu, cât pregåtirii universitare
çi cercetårilor ulterioare. OpÆiunea mea pentru doctrina
creçtinå a fost çtiinÆific motivatå.

Am avut în anii de studii universitare profesori mari,
nume de råsunet în cultura româneascå çi europeanå,
din care voi cita foarte selectiv numai pe cårturarii de
care am fost mai apropiat, ca Ion V.Gruia (Drept constitu-
Æional), Anibal Teodorescu (Contencios administrativ), Ion
Strat çi Çtefan Todiraçcu (Economie politicå), Tudor
Vianu, Edgar Papu (Esteticå), Henri H.Stahl (Sociologie),
Ioan Coman (Patrologie), Dumitru Ståniloaie (Teologie
moralå), Dumitru Fecioru (Greacå), Aram Frenkian (Istoria
filosofiei), dar îmi dau seama cât de greu este så evoc
pe cei mai memorabili din aceastå galerie de dascåli
eminenÆi cårora le datorez atât de mult. La formaÆia mea
trebuie så adaug cei unsprezece ani (1950 - 1961) în
care am avut prilejul så lucrez în Biblioteca Academiei
Române, acest tezaur al culturii româneçti çi universale
påstratå în cårÆi, reviste, manuscrise, documente çi
colecÆii rare de mare preÆ çi avantajul unor colegi vârstnici,
sau de vârsta mea, de la care am deprins ce çtiu în domenii
ca bibliografia (George Buiculescu), manustrisele çi cårÆile
vechi (Alexandru Elian), clasificare zecimalå (Ion Lupu),
catalogarea cårÆilor (I.Istrati, Traian Popovici), alåturi de
colegi deveniÆi apoi reputaÆi cercetåtori în istoria menta-
litåÆilor (un mare prieten dispårut, Alexandru DuÆu), manus-
crise çi cårÆi vechi româneçti (Gabriel Çtrempel), istoria
artei (Remus Niculescu, regretatul Teodor Enescu), istoria
muzicii (Viorel Cosma), istoria literaturii universale (Sorin
Alexandrescu) ç.a. Iatå ce vå pot spune fugitiv despre
formaÆia mea intelectualå.

— Ce v-a determinat så vå îndreptaÆi atenÆia, în— Ce v-a determinat så vå îndreptaÆi atenÆia, în— Ce v-a determinat så vå îndreptaÆi atenÆia, în— Ce v-a determinat så vå îndreptaÆi atenÆia, în— Ce v-a determinat så vå îndreptaÆi atenÆia, în
cercetårile dvcercetårile dvcercetårile dvcercetårile dvcercetårile dv., asupra evului mediu românesc?., asupra evului mediu românesc?., asupra evului mediu românesc?., asupra evului mediu românesc?., asupra evului mediu românesc?

— Convingerea pe care am avut-o încå din anii
studiilor universitare este cå introducerea în cultura
românå modernå se fåcea insuficient. Evul mediu era
prezentat mai ales în cursuri de istorie (politicå) çi istorie
a literaturii române vechi (doar operele religioase erau
studiate mai mult pentru formarea limbii române literare),
în cursuri de istorie a arhitecturii çi artei, iar de istorie a
Bisericii la Teologie. O introducere sistematicå în cultura
çi civilizaÆia româneascå medievalå nu exista în
programele universitare ale studenÆiei mele, açadar
råmâneam cu impresia cå adevåratele baze, atât ale
culturii, cât çi ale civilizaÆiei româneçti, ca fenomene de
nivel european, au fost puse numai în epoca modernå,
çi aceea açezatå potrivit unei cronologii defectuoase,
abia pe la 1821 ...O asemenea viziune falså laså deoparte
sectoare de mare strålucire a trecutului românesc, ca
viaÆå spiritualå, contribuÆia noastrå majorå la påstrarea
tradiÆiei bizantine în arhitecturå, artå, muzicå, rolul
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S-a stins din viaÆå un rege al poeziei:
Çtefan Augustin Doinaç

Superlativul absolut al valorii literare l-a introdus
în cultura românå Mihail Eminescu atunci
când, în ”Epigonii”, îl definea pe Vasile

Alecsandri un ”rege al poeziei”.
Unul din ultimii mari regi ai poeziei româneçti este,

neîndoios, çi Çtefan Augustin Doinaç, cel care, vai, s-a
stins de curând, punând un punct final, greu cât un lacåt,
pe cea din urmå paginå a sa.

ïmplinise, exact cu o lunå în urmå, venerabila vârstå
de 80 de ani, fiind sårbåtorit la Academia Românå, precum
çi de întreaga obçte scriitoriceascå – el reprezentând, la
aceastå orå, reperul major al poeziei româneçti.

ExistenÆa lui Çt. Aug. Doinaç s-a derulat într-o aureolå
enigmaticå, açezându-l sub o zodie copleçitoare prin
çanså çi risc (Taur!), destinul probându-i, uluitor de exact,
însemnele astrale!

S-a nåscut la 26 aprilie 1922 în localitatea arådeanå
Cherechi – azi Caporal Alexa çi, probabil mâine, adicå
într-un viitor apropiat (îndråznim så avansåm noi propu-
nerea!): comuna Doinaçcomuna Doinaçcomuna Doinaçcomuna Doinaçcomuna Doinaç... Adevåratul såu nume, Çtefan
Augustin Popa, l-a revårsat într-un pseudonim premoniÆial,
extras din emblematica folcloristicii româneçti, cåpåtând,
prin timp, o inconfundabilå entitate cårturåreascå. A

debutat timpuriu, în ”Jurnalul literar” al lui G.Cålinescu,
sub steaua iniÆiaticå a lui Lucian Blaga – maestrul såu
de-o viaÆå, pe care, cel puÆin (dacå nu chiar mai mult),
l-a egalat, mai târziu, prin tålmåcirea în româneçte a
capodoperei lui Goethe, ”Faust”.

Çtefan Augustin Doinaç ocupå – prin poezie, eseu,
memorialisticå, istorie çi criticå literarå, traduceri etc.,
etc. – un teritoriu riguros rezervat savanÆilor unei culturi
în deplinåtatea demersului ei major. Timpul va açeza o
pecete sigurå çi definitorie asupra aportului såu imens
în cultura româneascå.

Moartea sa a intrat în legendå: Irinel Liciu, soÆia lui,
aflând de stingerea poetului, s-a sinucis, transmiÆându-i,
dincolo de moarte, un mesaj cutremuråtor: ”Domnul meu
çi Dumnezeul meu, iartå-må! Doinaç, dulcele meu, o prea
mare iubire ucide.” Cuvinte cu înÆelesuri adânci, biblice,
de un tragism shakespeareian.

Prieten, din penumbrå, cu acest aristocrat al literaturii
çi al naralitåÆii impecabile, Çt. Aug. Doinaç îmi promisese
– cu câteva zile înaintea plecårii sale definitive – un
cuvânt de întâmpinare pentru noua noastrå revistå
vrânceanå pe care, din påcate, nu a mai apucat så-l
açtearnå hârtiei. Sunt înså convins cå ni l-a ”scris” într-un
limbaj ceresc, ca pe un testament de iniÆiere çi
neintimidare în faÆa ”vremilor reci”, de linå prelungire în
longevitate çi în cinstitå servitute literarå.

in aeternitasin aeternitasin aeternitasin aeternitasin aeternitas
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Miracolul MioriÆa sau Inelul nunÆii cu moartea
Radu CârneciRadu CârneciRadu CârneciRadu CârneciRadu Cârneci

ïnfåptuirile sufletului çi ale minÆii sunt valenÆele care
determinå locul pe care-l ocupå un popor în ierarhia
culturalå a lumii. ïn aceastå situare pe scara

valorilor, rolul pe care l-a jucat çi continuå så-l joace creaÆia
popularå este considerabil. Folclorul – izvor al definirii
etniilor – råmâne, încå, în toate cuprinderile-i, expresia
cea mai elocventå a chipului respectivei naÆii. ïn aceastå
idee, a esenÆializårii, neamul românesc a fåcut så se
iveascå, pentru sine çi pentru celelalte neamuri, MioriÆa.

Miracolul ce desåvârçeçte, ca într-o magie, împreunarea
adâncului de tainå cu înaltul vis, MioriÆa adunå în sine – ca
într-un potir de împårtåçanie – simÆirea româneascå în tot
ce are mai nepieritor. Topind timpul çi fåcându-l inel al nunÆii
cu moartea, Påstorul din baladå acceptå cu o dureroaså
seninåtate jertfa de sine, ca un dat al sorÆii, cu condiÆia
înså ca el så råmânå mereu viu prin iubire în baçtina stirpei
sale, într-o legånare continuå, a celor trei fluiere: de soc
(«...mult zice cu foc...»), de fag («...mult zice cu drag...»),
de os («...mult zice duios...»). Iatå, dar, cå prin geniul poe-
tului popular, balada s-a nåscut, cuvântul çi melodia çi-au
amestecat fericit alcoolurile, fântâna de frumuseÆi a izbucnit,
eternitatea açezându-se, pecete de duh, pe spaÆiul carpatic.

Prelungirea vieÆii în moarte – supunerea celei din urmå
– îl face netemåtor pe cel condamnat la trecerea dincolo,
sensul vieÆii eterne fiindu-i limpede dintotdeauna, de la
Zamolxis la Christos. De aici invocarea çi prezenÆa
elementelor cosmice çi ale naturii imediate la sumbra nuntå:
”...Cå la nunta mea / A cåzut o stea; / Soarele çi luna /
Mi-au Æinut cununa. / Brazi çi påltinaçi / I-am avut nuntaçi,
/ PreoÆi, munÆii mari, / Paseri, låutari, / Påsårele mii / Çi
stele fåclii!...” Aceastå totalå çi intimå întrepåtrundere a
umanului cu puterile våzute çi nezåvute, ce-l depåçesc
çi-l proteguie totodatå, dau baladei acel misterios suport

sufletesc, care îl va face pe Jules Michelet så exclame:
”...Rien de plus naïf et rien de plus grand...”, iar pe romanistul
L.Spitzer så considere MioriÆa ca ”...una din marile creaÆii
ale literaturii mondiale...” çi ”...fårå egal în literatura altor
popoare”, va sublinia Ramiro Ortiz.

ïn multitudinea-i de variante aflate pe întreg cuprinsul
românesc, MioriÆa exprimå în plan «spiritual, etic çi estetic»
fiinÆa poporului nostru, amintind, prin esenÆializarea-i, de
strålucirea tragediilor antice, fiind, poate, într-un fel, o conti-
nuare a acestora, expresie unicå çi tainicå a permanentei
deveniri umane. Ståri în sublim, trimiÆând la nemuritorul
epitalam al Cântårii Cântårilor, dar çi, parcå, la tânguiosul
linos grecesc, balada påstorului nostru råmâne miez iradiant
pentru o serie de creatori ai temeiniciei româneçti, de la
Eminescu, Arghezi, Blaga la Sadoveanu, Voiculescu,
Mircea Eliade çi atâÆia alÆi ziditori de culturå naÆionalå.

Mândri de obârçia noastrå dacicå, pe care s-a altoit
atât de fecund latinitatea, nåscând aici, la Dunåre çi CarpaÆi,
etnia românå, nu putem fi mai puÆin mândri de tezaurul
spiritual pe care, de-a lungul a douåzeci de secole, neamul
nostru l-a rodit în chiar nesfârçitele vitregii ale istoriei.
Celebra baladå råmâne, aça cum spunea G. Cålinescu,
”momentul iniÆial al culturii noastre” çi unul din primele patru
mituri esenÆiale (Traian çi Dochia, MioriÆa, Meçterul Manole,
Sburåtorul) ale naÆiei române. Çi, spre a încheia aceste
câteva însemnåri, vom cita miçcåtoarele cuvinte ale lui
Alecu Russo: ”...însuçi Virgiliu çi Ovidiu s-ar fi mândrit, cu
drept cuvânt, dacå ar fi compus aceastå minune poeticå!”

Baladå arhetip a unor motive populare de circulaÆie mai largå,
MioriÆa MioriÆa MioriÆa MioriÆa MioriÆa încifreazå în corpusul ei artistic concepÆia poporului român
despre existenÆå çi nonexistenÆå. Culeaså de Alecu Russo la Soveja,
unde a fost surghiunit între 26 februarie çi 2 aprilie 1846, balada a
fost publicatå mai întâi în revista BucovinaBucovinaBucovinaBucovinaBucovina, la 18 februarie 1850,
apoi în culegerea de Poezii poporale Poezii poporale Poezii poporale Poezii poporale Poezii poporale a lui Vasile Alecsandri din
1852. Reprezentativå pentru literatura noastrå popularå, tema
mioriticå circulå sub forma mai multor specii çi categorii folclorice,
înregistrându-se astfel peste 1000 de variante.

MioriÆa MioriÆa MioriÆa MioriÆa MioriÆa este un corpus de înÆelesuri deschise mai multor orizonturi
cognitive (etnologic, stilistic, literar, etic, filosofic), fiecare punând în
evidenÆå anumite dimensiuni ale ansamblului ei semantic. Cea mai
rezistentå pieså de arheologie spiritualå arheologie spiritualå arheologie spiritualå arheologie spiritualå arheologie spiritualå a poporului nostru a crista-
lizat, într-o sintezå pur româneascå, o concepÆie originalå despre
esenÆa metafizicå a fiinÆei umane. Fiind o sintezå spiritualå, nu trebuie
så cåutåm în ea exclusiv istoria, etnografia, filosofia, folclorul, expre-
sivitatea artisticå etc., ci pe toate la un loc. MioriÆa MioriÆa MioriÆa MioriÆa MioriÆa nu este doar
povestea fireascå a unui eveniment realpovestea fireascå a unui eveniment realpovestea fireascå a unui eveniment realpovestea fireascå a unui eveniment realpovestea fireascå a unui eveniment real, pentru cå un conflict mi-
nor, vecin cu tâlhåria, n-ar fi permis o asemenea transsimbolizare.
SemnificaÆiile baladei nu pot fi îndepårtate de religia geto-dacilor, de
cultul lui Zamolxe, de tradiÆiile ritualice çi puternicul sentiment al naturii
prezent la påstori, deçi unele sensuri originale s-au pierdut çi s-au
adåugat altele noi, strat dupå strat, ca o tentativå de a o aduce la
înÆelegerea celor care o ascultau. La 150 de ani de la publicarea ei în
volum, balada este perceputå tot mai mult ca un fragment dintr-o
stråveche culturå popularå, ancestralul suflet al românilor fiind solidar
cu orizontul lor spaÆial. (VVVVV.A..A..A..A..A.)

IlustraÆii la MioriÆaMioriÆaMioriÆaMioriÆaMioriÆa: Dragoç Morårescu - Bucureçti
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Omeneasca nemårginire

ïntre cer çi påmânt – nimic, poate doar cântul. Dar
cântul, el de unde? çi cu ce tainic rost? Cât timp va fi
trecut de la cea dintâi adiere de vânt printre trestii, pânå
la ”trestia gânditoare” ca omeneascå alcåtuire a humii?
Câte cântece vor fi îngânat râul, ramul, pasårea çi steaua,
cu-al lor glas niciodat’ pe de-a-ntregul înÆeles, pânå la
viersul de grai-cuvânt din Cuvântul cu care totul a-nceput?

Fiecare neam îçi are ziditå în cuvânt povestea sa.
Fiecare poveste este måsura cu care omul muritor då
veçniciei chip întru solara pomenire a acestui påmânt,
întru påmânteasca çi calda comunicare cu açtrii cei
rotitori în ceruri, când cerurile tac, iar açtrii ne îmbie pe
cåi ce nu ne çtiu.

I-a fost dat neamului românesc så se iveascå ”într-o
Æarå mândrå çi binecuvântatå între toate Æårile semånate
de Domnul pre påmânt”, cum scria Nicolae Bålcescu; i-a
fost dat så se simtå parte din acest univers ”cu turme,
umbrå çi bucate”, cu ”stelele-n cer, deasupra mårilor”, cu
murmurul izvoarelor ca obârçii la care se vor întoarce
de-a pururi ”çi drum, çi apå, çi nor, çi dor”, cu ”brazi çi
påltinaçi” înveçmântaÆi în verde pur, cu ierbile-n pajiçti
de miresme çi cânt de ciocârlie în tåriile albastre..

Câte doine – de jale, de dor, de alean – de când tot
”bate vântul frunza-n dungå”, iar anotimpurile se rotesc
dupå legi întocmite de Cel ce n-are început çi nici sfârçit
în marea trecere de nuntå-moarte spre cårårile omului
cele de lacrimi, de zâmbet, de visare – piatrå de hotar pe
prispa zårilor.

Sunt, iatå, o sutå cincizeci de ani de când bardul
Alecsandri s-a oprit så asculte acel tulburåtor cânt de
logodnå a lutului însufleÆit cu veçnicia, cu viaÆa pre moarte
cålcând...

Dar câte veacuri så fi trecut de când turmele de mioare
de prin CarpaÆi pânå la Pontul Euxin, cu ciobanii lor cu
tot, vor fi traversat våmile våzduhului, cu, drept paçaport,
cântul din fluier çi sunetul tålångilor topit în marea simfonie
a universului...

Abel çi Cain trebuie så-çi fi råtåcit çi pe aici ceva
urmaçi. Altfel cum ”pe-un picior de plai / pe-o gurå de rai”
så-çi fi aflat loc såmânÆa crimei, ura çi invidia de dragul
verbului a avea, când unica bogåÆie se traduce doar prin
a fi?

”On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est in-
visible pour les yeux”, avea så-i spunå vulpiÆa Micului
PrinÆ din cel mai frumos roman filosofic al secolului al
XX-lea, semnat de Antoine de Saint-Exupéry. Ei, da,
numai cu sufletul putem vedea cu-adevårat, el are graiuri
pe care limbajul omenesc nu-i în stare så le priceapå.
”Ståpâne, ståpâne”, se plânge mioriÆa ”mândrului ciobånel/
tras ca prin inel”, ”mai cheamå çi-un câne” – paznic de
nådejde a cårui fidelitate este proverbialå – ”cå l-apus de
soare / vor så mi te-omoare...”.

Çi el, ciobånaçul cel mândru – ochi, mura câmpului,
pår, pana corbului, îçi açteaptå ”nuntirea”, intrarea în
ordinea primordialå a veçniciei cu un soi de cereascå
împåcare, îngrijindu-se ca totul så råmânå aici, pe påmânt,
netulburat de greul vreunei lacrimi omeneçti: ”iar la cea
måicuÆå / så nu-i spui dråguÆå / cå la nunta mea / a cåzut
o stea / c-am avut nuntaçi / brazi çi påltinaçi / preoÆi,
munÆii mari / paseri låutari / påsårele mii / çi stele fåclii”.
Nu, nici o lacrimå omeneascå, doar ele, mioarele, ”l-or
plânge / cu lacrimi de sânge”. Destinul såu de om al
påmântului ” se integreazå într-un destin cosmic, într-un
mers de viaÆå totalitar, dincolo de al cårei orizont nu mai
existå nimic. [...] El, omul, tråieçte în întregul unei lumi,
se gåseçte în raport de supremå intimitate cu totalul çi
într-un neîntrerupt schimb de taine çi relevåri cu acesta”,
spunea Blaga în discursul de recepÆie în Academia
Românå din 1936 – Elogiul satului românesc.

Cunoaçterea unui popor începe cu descifrarea tainelor
din acea intimitate cu absolutul, pe care creatorul anonim
a turnat-o peste veacuri în alcåtuire de slovå låsând-o
urmaçilor såi drept mårturie de apartenenÆå la lumea
cuvântului-cânt.

Çi dacå e adevårat ”cå veçnicia s-a nåscut la sat”,
cum spunea poetul, cum se poate face din vremelnicie
ecoul luminii pe påmânt când omul nu mai înÆelege cå
roua ar fi ”lacrimile privighetorilor care au ostenit toatå
noaptea cântând”, nici cå ”trunchii vecinici poartå suflete
sub coajå”, nici cå dincolo de cuvinte ne mai råmâne
ceva pe care nu va trebui så-l traducem nicicând pentru
cå e limbaj universal: surâsul. Surâsul, nu rânjetul! Surâsul
ca simbol al tulburåtoarei ziceri a Sfântului Pavel din
«Epistola» cåtre Corinteni: ”De nu-i iubire, nimic nu-i!”

Paula RomanescuPaula RomanescuPaula RomanescuPaula RomanescuPaula Romanescu
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MioriÆa – legenda despre regina oilor
De-a lungul celor 150 de ani de ”circulaÆie pe calea

tiparului” a baladei MioriÆaMioriÆaMioriÆaMioriÆaMioriÆa, comentarii asupra textului
poetic çi mesajului acestuia au fost fåcute din diverse
perspective: filosoficå, istoricå, a istoriei culturii, istoriei
religiilor, lingvisticå çi, desigur, din cele ale principalelor
domenii etnologice: folcloristicå, etnografie, etnomuzi-
cologie. ïn egalå måsurå ar fi utilå o ediÆie cât mai cuprinzå-
toare a variantelor cunoscute, atestate pânå în prezent
în antologii de texte poetice, publicaÆii periodice, studii,
çi, cu deosebire, în fondurile arhivelor sonore din România.
Abia dupå aceea s-ar putea vedea, obiectiv çi riguros,
locul, rolul, mesajul, valoarea, gradul de specificitate al
motivelor din care sunt alåctuite variantele MioriÆei (çi
specia cåreia aparÆine fiecare). Ne permitem så facem
numai câteva observaÆii, desprinse din miile de pagini
care s-au scris çi publicat pânå acum referitor la subiectul
în discuÆie, care ne sunt cunoscute.

! Varianta cel mai frecvent publicatå, analizatå,
mediatizatå este aça numita variantå Alecsandri. S-a
dovedit cå prinderea versurilor scrise sau rescrise,
”corectate” de poet este sesizabilå, între cele mai
evidente intervenÆii fiind motivul des invocat al ”nunÆii
mioritice”, creaÆie a culegåtorului. Varianta a circulat intens
în Æarå çi stråinåtate, a fost reproduså în toate manualele
çcolare, multe zeci de ani. Aceastå situaÆie îi rezervå un
loc aparte în contextul variantelor cunoscute aståzi.

! Motivele care intrå în diferite structuri combinatorii
sunt prezente, preferenÆial, în texte poetice de baladå çi
colind, specii ceremonialå çi, respectiv, ritualå.

! Variantele care au funcÆie de colind funebru aduc în
prim-plan mesajul funerar al motivului testamentul
ciobanului çi accentueazå funcÆia ritualå a întregului text
poetic.

! ïn variantele-colind, motivul oaia nåzdråvanå sau
oaia oracularå nu este atestat totdeauna.

! MioriÆa MioriÆa MioriÆa MioriÆa MioriÆa este unul dintre puÆinele texte poetice
folclorice româneçti pentru care s-a alcåtuit o impresio-
nantå monografie, la elaborarea cåreia s-a utilizat, cu
competenÆå, metoda istorico-geograficå çi în care s-au
prelucrat datele prin cartografiere. Aceastå monografie
pune în circulaÆie un corpus de texte poetice impresionant,
puÆin exploatat în lucrårile care au apårut ulterior anului
1964, când a fost publicat volumul acesta al lui Adrian
Fochi.

! Sunt prea puÆin numeroase studiile realizate din
perspectiva sincretismului de limbaje çi nu s-a dezvoltat
satisfåcåtor baza documentarå genuinå referitoare la
legåturile dintre textul poetic, mesajul acestuia, credinÆe,
tradiÆii, legende påstoreçti care au tangenÆå cu tema.

! Ar trebui regândit procesul asumårii identitåÆii etnice
prin exploatarea mesajului çi motivelor textelor poetice
ale baladei, acÆiune proiectatå çi realizatå mai ales de
cåtre gânditorii çi savanÆii ”elitei” intelectuale, care se
revendicå din alte domenii decât cele ale etnologiei,
începând cu cea de a doua jumåtate a secolului al XIX-

lea çi sfârçind cu momentul contemporan. Folcloriçtii,
mai puÆin deprinçi så desprindå din sistem numai unele
componente, acordå o egalå importanÆå motivelor, polise-
mantismului, comutabilitåÆii çi polifuncÆionalitåÆii lor. Un
anumit tip de neconcordanÆå care apare la nivelul percep-
Æiei mesajului nu se manifestå între tradiÆia comunitåÆii,
textul poetic çi receptarea la nivelul grupului folcloric, ci
între comunitatea folcloricå purtåtoare activå a unui anumit
sistem cultural çi analiçtii çi eseiçtii care comenteazå
fenomenele de pe poziÆia unor outside-ri, observatori
”supraculturali”.

! ”Studiul comparativ al variantelor dacoromâne,
macedoromâne, aromâne (!) çi din R.S.S.Moldoveneascå
scoate în evidenÆå frecvenÆa statisticå cea mai ridicatå a
elementului tematic «testamentul ciobanului». Acesta
poate fi considerat çi cel mai vechi element constitutiv al
motivului mioritic, purtåtorul semnificaÆiei ideologice”.
Argumentul adus de D.Caracostea referitor la vechimea
elementelor comune din variantele daco-române çi
macedo-române care ar proba cå motivul a apårut înainte
de despårÆirea dialectelor limbii române nu credem cå
este concludent, în acest sens. ïntre locuitorii de la nord
çi cei de la sud de Dunåre au fost contacte permanente,
economice, culturale, confesionale, politice; comunitåÆile
nu au fost izolate niciodatå. Låutarii, interpreÆi profesioniçti
ai epicii versificate cântate au circulat, la nord çi la sud
de Dunåre, pe arii foarte largi, colportând repertorii lirice
çi epice în limbile: românå, bulgarå, sârbå, greacå, turcå,
în graiurile locale. Fenomenul este parte componentå a
procesului naçterii çi circulaÆiei variantelor în cadrul culturii
de tip oral çi a avut un rol major în constituirea unei
structuri repertoriale asemånåtoare, tematic çi funcÆional.

! Interesul majoritåÆii cercetåtorilor s-a concentrat
asupra atitudinii eroului-påstor, a modului în care el
reacÆioneazå când îi este comunicatå informaÆia referi-
toare la eventualul complot cåruia urma så-i cadå victimå.
Çi, deçi nici o variantå cunoscutå a textului poetic nu
prezintå realizarea complotului çi uciderea påstorului, toÆi
analiçtii privesc drama mioriticå ca un act violent împlinit,
când, în realitate, plånuitul asasinat este numai o virtuali-
tate. Oaia nåzdråvanå sau oaia oracularå, cum este
numitå, de obicei, în studii çi articole, a fost privitå, prepon-
derent, ca un personaj auxiliar, pretext pentru trasarea
cadrului acÆiunii çi pentru evidenÆierea atitudinii påstorului
faÆå de complotul pe cale a se înfiripa. ïn cursul mai multor
discuÆii pe care le-am provocat, în diferite contexte çi cu
interlocutori diverçi (elevi, profesori, studenÆi, intelectuali
provenind din domenii de activitate variate), am constatat
cå majoritatea considerå cå oaia a fost de faÆå, acciden-
tal çi discret (când påçtea!), la urzirea complotului çi, din
devotament, l-a informat pe ståpânul såu. Am reÆinut un
comentariu de-a dreptul vulgar pe care l-a fåcut un tânår
cåruia i se pårea lipsit de sens ”så stai de vorbå cu o
oaie proastå”. De aceea, în numai câteva pagini ne
propunem så actualizåm câteva informaÆii care ar putea
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mârlesc oile çi pânå la naçterea mieilor”, va obÆine un
miel ”nåzdråvan” care va umbla în fruntea turmei, pe care
îl va cunoaçte numai ciobanul care a spus istoria cu valoare
sacrå çi care îi poate dezvålui primejdiile ce-l pândesc pe
el çi turma lui. Acest lucru se poate întâmpla numai în
anumite momente cu încårcåturå sacrå excepÆionalå, când
”se deschid cerurile” çi este foarte activ un canal de
comunicare între om çi transcendent, când are loc o
teofanie: nopÆile de Cråciun çi de Paçti. (Istoria cåutårii lui
Iisus de cåtre Maria este o variantå tipologicå a textului
poetic al baladei Maica båtrânå, aflatå în indexul lui
Al.I.Amzulescu la nr.5 çi råspânditå în localitåÆile din
judeÆele: Argeç, Caraç-Severin, Dobrogea, Dolj, Gorj,
Hunedoara, Ilfov, Iaçi, MehedinÆi, Mureç, Olt, Prahova,
Teleorman, Timiç, Timocul din Bulgaria çi Bucureçti.

""""" ïntr-o scurtå culegere realizatå în 20 iulie 1976 în
localitatea Tiliçca, judeÆul Sibiu, am înregistrat Legenda
despre regina oilor. Vom reproduce textul integral, acesta
fiind cel mai recent înregistrat pe aceastå temå: ” Io çtiu
de la moçi, stråmoçi, aça, cuvântu råmas de la dânçii, –
cå dacå vrei så fii cioban, aça, cu atenÆie mare çi så fii
iubit de turma de oi... – iei spunea cå toatå turma are
reginå, ca cum are stupu de miere regina lor çi aia numai
aça o poÆi afla: dacå urmåreçti într-un an de zîle când
dorm toate oile, toate oile, nici una så nu fie în picioare,
la miezul nopÆii, atunci så te dezbraci în pielea goalå çi
så dai roatå de tri ori... la oi, så nu te sîmÆå nici o oaie, så
nu se scoale nici una-n picioare. Atunci iaså regina oilor...
din turmå-afarå çi stai de vorbå cu ia. Çi regina oilor îÆ
spune ce påÆeçte iele un an de zile, turma aia de oi; så te
fereçti de råle, de lup, de urs, de hoÆi, de toate rålele.

De la moçi, stråmoçi çtiu povestea çi må chiamå Micu
Gheorghe din Tiliçca. Meseria, de cân am scåpat de
çcoalå, tot la oi”.

""""" ïn conformitate cu informaÆia furnizatå de textele
citate ale legendelor, oaia nåzdåvanå, oracolul sau mantul
pe care îl consultå ciobanul se naçte în circumstanÆe
excepÆionale, la dorinÆa evidentå çi prin voinÆa proprietarului
turmei, care se implicå direct în ritualul al cårui rezultat
ar trebui så fie conceperea çi naçterea unui animal cu
calitåÆi excepÆionale, care påtrunde într-o dimensiune a
sacrului inaccesibilå omului obiçnuit. Fenomenul, care
declançeazå un întreg proces ce se desfåçoarå între
lumea cotidianå, familiarå omului, çi transcendent, stå
sub autoritatea cuvântului çi, mai concret, a unui anumit
tip de discurs centrat pe istoria chinului lui Iisus – chinul
cåutårii celui råstignit (Maica båtrânå) çi chinul expiator
al lui Dumnezeu. Legenda despre regina oilor oferå, la
rândul ei, un tip de discurs special în care simbolica legå-
turå prin miçcare (dans!) în cerc, semn al legåturii între
lumi (vezi dansul în cerc prezent în oficierea tainelor
botezului çi cåsåtoriei), manifestatå într-un cadru tempo-
ral cu încårcåturå deosebitå çi în condiÆii de nuditate (ofertå
çi deschidere fårå ascunziç, condiÆie a omului adamic)
suplineçte funcÆia de rugåciune pe care se pare cå o are
textul poetic al Basmului lui Dumnezeu. Sunt gesturi ritu-
ale care induc timpului çi spaÆiului calitåÆi necesare împli-
nirii teofaniei, asociate, îndeobçte, cu acte propiÆiatorii,
de apårare, dintre care cel mai cunoscut çi apropiat de
situaÆia de faÆå este cel al confecÆionårii cåmåçii ciumei

aduce un plus de relevanÆå pentru înÆelegerea rolului çi
identitåÆii acestui personaj animalier care pare destul de
obscur çi, uneori, în variantele colind, nici nu mai este
amintit. Atragem din nou atenÆia cå nu vom face o
prezentare criticå a bibliografiei legate de aceastå
problemå, dat fiind cå spaÆiul tipografic nu ne permite.

""""" ïn råspunsurile la Chestionarul lui B.P.Hasdeu este
consemnat Basmul lui Dumnezeu – istoria cåutårilor lui
Iisus de cåtre Maica Sa, Fecioara Maria. Despre aceastå
istorie se spune cå dacå este povestitå ”în 40 de zile
de-a rândul, câte o datå, seara”, celui care face acest
act ritual ”avea a-i fåta o oaie a lui doi mieluçei cu totul çi
cu totul de aur”. InformaÆia provine din localitatea Ceacâru,
judeÆul Bråila çi este folositå de Ov. Bîrlea ca argument
în sprijilul teoriei referitoare la funcÆia protectoare a
basmului, prezentå çi în cultura românå. Mai apåsat este
subliniatå aceastå funcÆie în prefaÆa volumului I din Prozå
popularå epicå unde sunt citate câteva dintre opiniile
povestitorilor cu care autorul a lucrat: ”Zîce cå dacå çti
în nu çtiu câtå vreme câte-o poveste, oaia care fatå întâi,
fatå un mniel nåzdråvan”. ”Zîce cå dacå spui poveçti de
toamna çi pânå primåvara, Æ-a fåta oaia un mnel
nåzdråvan zdravån, dintrå uåi – o oaie oakeçå... Trebe
så ai 50-60 ori o sutå ca så råuçåçt”. Cine va spune în
fiecare searå câte o poveste diferitå, de când vin berbecii
la oi pânå este fåtat primul miel, ”atunci a face oaia on
mniel nåzdråvan – spune båtrânii – så poatå çti tåt ce-ai
så paÆi”, spune povestitorul Candrea Çtefan din Dorna
Candrenilor. ïn volumul Legendele Maicii Domnului, Sim.
Fl. Marian publicå Povestea Maicii Domnului – cåutarea
lui Iisus råstignit – çi noteazå credinÆa dupå care acel
cioban care çtie çi spune aceastå istorie ”de când se
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sau cåmåçii de izbândå. Ritualul împlinit de femei în mo-
mente de restriçte, când epidemiile måcinau comunitatea,
era, în esenÆå, o concentrare de timp çi gest cultural
într-un spaÆiu izolat, când femei ”iertate” (curate) într-o
singurå noapte torceau, Æeseau, croiau çi coseau o
cåmaçå din cânepå, întreaga acÆiune fiind însoÆitå de
istoria ”chinului cânepii”. Ea era depuså la marginea
localitåÆii de o fatå sau un grup de fete fårå haine pe trup.
Nuditatea înlåturå orice stavilå în calea teofaniei care
este invocatå în spaÆiul purificat de chinul plantei. Istoria
are, la rândul ei, o funcÆie expiatorie, care se manifestå
prin cuvânt. ïn lumina acestor informaÆii putem susÆine
cå påstorul a declançat, anterior, mecanismele rituale prin
care putea ajunge la informaÆia referitoare la evenimentele
majore ce urmau a se desfåçura în viaÆa lui çi a turmei,
într-un moment cu o concentrare deosebitå a sacrului.
Textul poetic al baladei oferå informaÆii numai despre
relaÆia afectivå, de dragoste responsabilå, ce exista între
cioban, turmå çi familia sa, care îl determinå så-çi facå
testamentul. Opinia noastrå referitoare la baza culturalå
care a generat alegerea oii (mioarei) ca animal oracular
ar trebui så fie prezentatå, de asemeni, într-un capitol
demonstrativ autonom, care nu poate fi inclus acestei
scurte intervenÆii.

""""" Nu putem dezvolta, din acest motiv, o altå valenÆå
a textului poetic al MioriÆei, importantå pentru profilul
spiritualitåÆii româneçti, mult comentatå în exegeze, cea
legatå de posibilitåÆile de cunoaçtere çi mânuire a
destinului. Ne mårginim numai så constatåm cå acest
destin, aça cum se poate desprinde din mesajul baladei
în discuÆie, este numai o virtualitate çi nu apare deloc ca
un ”destin implacabil”. Cunoaçterea lui deschide omului
cåi de acÆiune çi de prevenire, dupå cum crede el cå este
mai bine, îi då libertatea så decidå singur çi, mai ales, så
conçtientizeze faptul cå este muritor çi cå are obligaÆii
morale çi materiale pe care trebui så le reglementeze în
deplinå cunoaçtere çi cu luciditate. Din aceastå perspecti-
vå putem înÆelege mai bine de ce tocmai motivul ”testa-
mentului ciobanului”, care apare în toate variantele de
baladå çi colind, este punctul central al dezvoltårii istoriei
mioritice. Ciobanul care cautå så afle, conform tradiÆiei,
ce-i rezervå viitorul, lui, turmei pe care o are în grijå çi
familiei cåreia îi aparÆine, nu numai cå nu poate fi acuzat
de laçitate, dar poate fi caracterizat drept personaj greu
apåsat de responsabilitåÆile ce-i revin çi, mai ales, ca
purtåtor al unei mari iubiri pentru tot ce depinde de sine çi
pentru tot ce-l înconjoarå. Este un bun gospodar, care nu
laså ca existenÆa så se desfåçoare la întâmplare çi cautå
så afle ce-i rezervå destinul, prin mijloace îngåduite de
tradiÆie, pentru a-l orienta pe fågaçul dorit, îngrijindu-se,
totodatå, så ordoneze existenÆa celor ce råmân în urma
lui, în cazul în care nu va ieçi biruitor din confruntarea
care se întrevede. De aceea, am aprecia MioriÆa MioriÆa MioriÆa MioriÆa MioriÆa ca pe
un cântec despre nevoia omului de cunoaçtere, a asumårii
responsabilitåÆii ce decurge din aceasta çi a tåriei de a
accepta pozitivul çi negativul ca posibile rezolvåri ale
stårilor conflictuale virtuale. Toate acÆiunile, gesturile çi
hotårârile eroului stau sub semnul unei iubiri de tip spe-
cial, care genereazå toate demersurile legate de aceastå
cunoaçtere; aça se explicå seriozitatea cu care este

receptat mesajul animalului oracular çi prevederea lucidå
cu care reglementeazå relaÆiile cu cei care urmau så-i
supravieÆuiascå, în cazul unui posibil conflict cu urmåri
tragice. Testamentul ciobanului este expresia dragostei
responsabile.

”Eros çi Logos, adicå Dragoste çi Cuvânt, de fapt,
dragoste çi vorbå cu înÆeles, expresie cu tâlc, manifes-
tarea unui temei sau rost, cåci logos înseamnå în acelaçi
timp mai mult decât ”vorbire” purå çi simplå çi mai mult
decât «cunoaçterea gânditå» (nous). Nu este, prin urmare,
vorba de relaÆia dintre iubire çi cunoaçtere purå çi simplå,
ci de relaÆia dintre ea çi fundamentul raÆional al existenÆei”.
Logos çi eros, dragoste çi cunoaçtere, prin urmare.

! Am dori så amintim încå douå elemente pe care ne
propunem så le comentåm în alte intervenÆii de acest tip,
dacå se va ivi prilejul, pe care le consideråm deosebite
pentru înÆelegerea mesajului baladei:

""""" FuncÆia ritualå çi normativå a actului testamentar
pentru cultura tradiÆionalå româneascå, aça cum reiese
din analiza textelor de testament cunoscute çi publicate
în diverse volume de documente istorice çi din tradiÆio-
nalul testament låsat cu limbå de moarte. Discutarea
autoritåÆii çi justeÆei acestui act ar putea oferi o perspectivå
semnificativå pentru profunzimile spiritualitåÆii româneçti.

""""" PolifuncÆionalitatea motivului numit portretul cioba-
nului, cunoscutul portret mioritic çi frecventa lui atestare
în tipologiile textului poetic de dragoste, al legendei
versificate çi al baladei familiale.

IntenÆionat nu am amintit de cel mai evident çi uçor
de argumentat mesaj ce poate fi descifrat din analiza
textului poetic al MioriÆei, cel creçtin, purtåtor al unui
simbolism hristic.
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mari cårturarimari cårturarimari cårturarimari cårturarimari cårturari

MITROPOLITUL VARLAAM
Nu e deloc întâmplåtor faptul cå începuturile limbii

noastre literare au fost zidite de câÆiva cårturari ai credinÆei:
mitropoliÆii Varlaam (? - 1657), Dosoftei (1624 - 1693) çi,
mai apoi, Antim Ivireanul (1660 - 1716). Aça se explicå
de ce un popor cu puternice virtuÆii precreçtine çi creçtine,
precum poporul român, a primit atât de firesc graiul cultic
cu înfåptuiri miraculoase în liantul limbajului literar, cel
care avea så fie desåvârçit în perioada clasicå a literaturii
române, prin Eminescu, Creangå, Caragiale, Slavici ç.a.

Varlaam, pre numele såu de mirean Vasile MoÆoc,
s-a nåscut pe la începutul anilor 80 ai secolului al XVI-
lea, într-o familie de råzeçi din Boloteçtii Vrancei. Se va
çcoli la Månåstirea Secu, sub îndrumarea învåÆaÆilor
cålugåri Dositei çi Mitrofan, dar mai cu seamå a lui
Anastasie Crimca – marele cårturar, miniaturist, autor
de literaturå imnograficå çi ctitor al Månåstirii Dragomirna.
Cert e cå prin anii 1608 - 1613, Varlaam va fi egumen al
Månåstirii Secu, dupå care domnitorul Miron Barnovschi
îl va numi arhimandrit al Sucevei. Pentru capacitåÆile
sale ecumenice, dar çi de diplomaÆie externå aduse Æårii,
în 1632 va fi înålÆat în rangul de mitropolit al Moldovei
(fårå a mai trece prin ”stagieratul” de episcop) – scaun
pe care îl va ocupa pânå la sfârçitul vieÆii, adicå vreme
de 21 de ani. Predica de înålÆare ca mitropolit a fost
rostitå de eruditul teolog çi filosof grec Meletic Sirigul.
Se va bucura de protecÆia tuturor domnitorilor sub care a
duhovnicit: Miron Barnovschi, Alexandru Iliaç, Moise
Movilå, dar mai cu seamå cea a lui Vasile Lupu.

GraÆie înaltei sale reputaÆii cårturåreçti, diplomatice
çi, nu în ultimul rând, evlavioase, mitropolitul Varlaam
figureazå în 1639 – fapt singular pentru o personalitate
religioaså româneascå – pe lista celor trei candidaturi la
scaunul vacant al Patriarhiei din Constantinopol. Din cei
trei propuçi, doi erau români: mitropolitul Kievului, Petru

Gheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe Istrate

Mitropolitul Varlaam (?-1657) Carte româneascå de învåÆåturå... (1643)

Movilå (Mogh pronunÆå ucrainenii – çi cu
numele acesta a çi fost sanctificat) çi Varlaam!

Capodopera mitropolitului Varlaam a fost
editatå în 1643, pe cheltuiela lui Vasile Lupu.
Este prima carte (cazanie) apårutå în tipåritura
domneascå a Månåstirii ”Trei Ierarhi” din Iaçi,
çi poartå titlul: Carte româneascå deCarte româneascå deCarte româneascå deCarte româneascå deCarte româneascå de
învåÆåturå dumenecele de preste an çi laînvåÆåturå dumenecele de preste an çi laînvåÆåturå dumenecele de preste an çi laînvåÆåturå dumenecele de preste an çi laînvåÆåturå dumenecele de preste an çi la
praznice împåråteçti, çi la svânÆi maripraznice împåråteçti, çi la svânÆi maripraznice împåråteçti, çi la svânÆi maripraznice împåråteçti, çi la svânÆi maripraznice împåråteçti, çi la svânÆi mari,
tâlcuitå într-o variantå personalå din limba
slavonå; domnitorul o oferea ca dar çi milå çi
pace çi spåsenie a toatå semnÆia româneascå
pretutindere ce så aflå preavoclavnici într-
aceastå limbå. Cu limpezime çi directitate,
Varlaam, la rândul såu, avanseazå ideea
unitåÆii limbii çi de neam a poporului român:
cå mårgând de sus în gios çi împuÆinându-se
diân oameni înÆelesul sventelor scripturi le-
am cåptat a poporî çi svânta scripturå tot pe
înÆelesul oamenilor, pån-au început a scoate
açaç cineç pre limba sa pentru ca så înÆeleagå
hiecine så înveÆe çi så mårturiseascå minunat
locurile lui dumnedzåu cu mult mai vârtos
limba noastrå româneascå, ce n-are carte pre

limba sa...
Cazania Cazania Cazania Cazania Cazania cuprinde 75 de predici duminicale, precum

çi pentru sårbåtorile cele mai importante ale anului. Cu
influenÆe sensibil mioritice, cu dese intruziuni în melopeea
bocetului, a descripÆiilor naturii çi a deselor receptåri din
arsenalul legendelor, obiceiurilor çi riturilor populare,
limbajul Cazaniei Cazaniei Cazaniei Cazaniei Cazaniei lui Varlaam este accesibil çi aståzi,
dupå peste 350 de ani de la scrierea çi tipårirea ei. Dupå
cuvenita predoslovie, Varlaam açeazå çi un imn adus
voievodului Vasile Lupu, dar çi douå poezii religioase
reprezentând primele versuri tipårite în limba românå.

Timp de peste un secol, Cazania Cazania Cazania Cazania Cazania sa a cunoscut –
prin ediÆii succesive, fie tipårite, fie în  copii-manuscrise,
unele trunchiate – o excepÆionalå råspândire în toate
provinciile româneçti, dar cu prioritate în Transilvania,
constituind liantul unificårii çi unitåÆii limbii prin virtuÆile
sale literare, de adevåratå prozå artisticå cu bogate
filoane ale rostirii populare.

O altå lucrare meritorie a lui Varlaam este Carte careCarte careCarte careCarte careCarte care
så chiamå Råspunsul împotr iva cat ihismuluiså chiamå Råspunsul împotr iva cat ihismuluiså chiamå Råspunsul împotr iva cat ihismuluiså chiamå Råspunsul împotr iva cat ihismuluiså chiamå Råspunsul împotr iva cat ihismului
calvinesccalvinesccalvinesccalvinesccalvinesc, apårutå în 1645, tot la Iaçi (dupå alÆi istorici,
la Månåstirea Dealu), fiind, totodatå, prima scriere
prolemicå în literatura noastrå, cu o circulaÆie frecventå
în Ardeal, unde se manifestau unele tendinÆe de
calvinizare în rândul credincioçilor români.

De la Varlaam, cel dintâi întemeietor al limbii literare
româneçti, au mai råmas çi alte cårÆi liturgice (unele
tipårite, altele în manuscris), traduse de el sau în
colaborare, pentru ctitorirea unui spirit duhovnicesc corect
în toate straturile lumii româneçti.

Acest mare reprezentant al umanismului românesc
din secolul al XVII-lea s-a såvârçit din viaÆå în anul 1657,
la Månåstirea Secu din judeÆul NeamÆ – locul începuturilor
sale în ortodoxism çi cårturårie.
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O amintire
cu ”nenea Iancu”
Aveam çaisprezece ani çi, ca så nu-mi pierd toatå vacanÆa,

m-am bågat custode pe o lunå la o expoziÆie, întâia expoziÆie
internaÆionalå de picturå din  Bucureçti, organizatå de
Societatea «Ileana». Sala de marmurå, aça-numitå, din Strada
Regalå, a hotelului «Union», pe cât de plinå de tablouri, pe
atât de goalå de vizitatori, avea în mijlocul ei o maså, la care
citeam netulburat. Câte o påreche îndrågostitå se aråta din
când în când sfioaså, în uçe, çi era poftitå så intre, timiditåÆile
dragostei nevinovate fiind întotdeauna atrase de muzicå, de
poezie çi picturå, autoarele climatului necesar sufletului
devenit brumos. Pe la prânz, odatå, a intrat Caragiale cu un
cârd de admiratori gålågioçi. Cu toate cå amar în sine, scrii-
torului nu-i displåcea så provoace ilaritatea facilå a diletanÆilor
dintre cafenea çi literaturå. ïn faÆa unui peisaj de Puvis de
Chavannes a consimÆit ca prin estropierea vulgarå a primului
nume, så-i facå så râdå ca niçte tineri imbecili ce erau.

Scena m-a vexat...
M-am apropiat respectuos de Caragiale fåcându-l atent

cå nu a citit bine silabele çi literele din semnåturå. Hazul
cetei a stagnat. Caragiale m-a întrebat, ca un profesor, cum
må cheamå, çi în ce claså sunt. I-am spus. Cam iritat, m-a
întrebat dacå çtiu cine este el. Am råspuns: «Nu çtiu». «Sunt
Caragiale», a precizat Caragiale. «Nu çtiu, am zis, nu
cunosc». Ar fi putut så-mi dea explicaÆii, så-mi facå o mustrare
de ignoranÆå, dar Caragiale avea prea dezvoltat simÆul
comicului ridicul, ca så mai adaoge ceva. A ieçit din expoziÆie
destul de plictisit, çi dacå n-ar fi ståpânit irascibilitatea
admiratorilor contrariaÆi, aç fi råmas în expoziÆie båtut. Vocifera
între ei un vlåjgan frumos, cu jobenul çi cravata impecabile,
în stare så dovedeascå maestrului un devotament excesiv çi
så-i apere prestigiul cu o boxare la sânge.

A doua zi, aproape de prânz, Caragiale reapare în
expoziÆie, singur. Poartå o pålårie de panama superbå. Vine
spre maså. Må scol. ïi întind catalogul, pe care-l înlåturå cu
dosul mâinii, îmi ia scaunul, çade, çi fårå bunå-ziua, nici altå
introducere, må aÆinteçte. Tace. Må înfåçoarå cu privirea, ca
çi cum m-ar fi desenat cu un tibiçir...

– Tu eçti un pezevenchi! îmi spune în sfârçit, surâzând,
Caragiale.

Nu råspund.
– Tu çtiai cine sunt...
– Çtiam, domnule Caragiale, dar...
– Nici o vorbå!... Ai avut dreptate. Vrei så iei masa cu

mine?
– Bucuros, domnule Caragiale.
– Haide, închide pråvålia.
Mi-a ajutat çi maestrul, çi am trecut cu el alåturi, în

restaurantul pe atunci renumit al hotelului «Union». Masa a
fost excelentå çi copioaså, çi am pierdut çi ora deschiderii
expoziÆiei, de dupå prânz.

– Nu fi prost, må båiete, nu vezi cå nu vine nimeni?
A treia zi la ora douåsprezece precis s-au repetat çi vizita

çi masa, delicata plåcere de a-l asculta vorbind pe cel mai
rafinat om de spirit çi de inimå al epocii literare din
adolescenÆå.

Tudor ArgheziTudor ArgheziTudor ArgheziTudor ArgheziTudor Arghezi

Caragiale, contemporanul meuCaragiale, contemporanul meuCaragiale, contemporanul meuCaragiale, contemporanul meuCaragiale, contemporanul meu
Caragiale zici? L-am întâlnit ieri la Gambrinus. Un

moftangiu. S-a fåcut cå nu må vede. Ciocnea cu
Farfuridi çi CaÆavencu de la Camerå. Cânta råu, lele.
Mare farsor, mari gogomani. Le spunea cå – citez –
mare lucru-n lume e çi-nvåÆåtura! æine loc de multe,
chiar çi de talent. Printr-o bunå çcoalå, rafinezi natura:
din viÆel poÆi scoate un bou eminent. Dacå nu se apuca
de teatru, poate ajungea çi el vreun bufon de stihuitor
pe undeva. Republican cum e, de la Ploieçti, mai fåcea
o revoluÆie, cåpåta un certificat çi nu mai plåtea
impozit. Dar aça? S-a ales doar cu o noapte furtunoaså
la hanul lui Mânjoalå. De-atunci ne-aratå tirania
buzunarelor goale ale constituÆiei, care ceea ce vezi
cå se petrece, nu poÆi pentru ca... D-ale carnavalului,
må-nÆelegi?

Altfel, e omul momentului. Nu-i scapå unul: cum îl
prinde, cum îl arde. ïl taxeazå adicå, nu-l iartå nicicum:
Un pedagog de çcoalå nouå, ce mai... Si då-i si luptå,
si luptå si då-i cu Grand Hôtel, SNCFR, Articolul 208,
DiplomaÆie, LanÆul slåbiciunilor, La Peleç, Groaznica
sinucidere din strada... Tablå de materii la Moçi!
Karkaleki... Cum så concureze åsta starea ci – vilå?
A dormit el vreo zi în Parlament? A fåcut vreo noapte
albå la Strasbourg? A fåcut un Caritas, un Gerald, un
FNI? Sau måcar o Bancorex, o Credit Bank, o BRS,
BIR, BTR, Columna? ïn afarå de debitul åla de tutun
din garå a privatizat vreun Sidex, un Neptun sau måcar
un amårât de IAS? A fåcut el din România o Dacia
Felix?

Så nu-mi spui cå oamenii de pe stradå îi repetå
zilnic replicile: curat murdar – o societate fårå moralå
çi fårå prinÆipuri în care, dupå lupte seculare care au
durat zece ani, industria românå e admirabilå, dar
lipseçte cu desåvârçire. Cine mai umblå azi la
docomente, când enteresul general este pupat PiaÆa
EndependenÆi? E un ratat al tranziÆiei, må crezi? Un
scriitor depåçit, dar de unde så ne trimitå Uniunea
Scriitorilor, de la centru, un AgramiÆå Dandanache mai
literat decât Farfuridi çi mai canalie decât... persoanå
însemnatå, nu v-o spui. (VVVVV.A..A..A..A..A.)
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VVVVValeriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghel

Familia Caragiale çi Vrancea
Açteptând

scriitorul de talent
care så învie chipul
marelui dramaturg

pe måsura acestuia,
så ne întoarcem o clipå

la ceea ce scria
Çerban CioculescuÇerban CioculescuÇerban CioculescuÇerban CioculescuÇerban Cioculescu

cu peste çase decenii în urmå
în prefaÆa la

ViaÆa lui I.L.Caragiale:ViaÆa lui I.L.Caragiale:ViaÆa lui I.L.Caragiale:ViaÆa lui I.L.Caragiale:ViaÆa lui I.L.Caragiale:
Dintre toate figurileDintre toate figurileDintre toate figurileDintre toate figurileDintre toate figurile

noastre scriitoriceçti,noastre scriitoriceçti,noastre scriitoriceçti,noastre scriitoriceçti,noastre scriitoriceçti,
 nici una nu ispiteçte nici una nu ispiteçte nici una nu ispiteçte nici una nu ispiteçte nici una nu ispiteçte

mai mult biografiamai mult biografiamai mult biografiamai mult biografiamai mult biografia
 decât aceea decât aceea decât aceea decât aceea decât aceea

a lui Caragiale.a lui Caragiale.a lui Caragiale.a lui Caragiale.a lui Caragiale.
 Prin originalitatea Prin originalitatea Prin originalitatea Prin originalitatea Prin originalitatea
temperamentului,temperamentului,temperamentului,temperamentului,temperamentului,

 cât çi prin aspectele cât çi prin aspectele cât çi prin aspectele cât çi prin aspectele cât çi prin aspectele
 variate ale existenÆei, variate ale existenÆei, variate ale existenÆei, variate ale existenÆei, variate ale existenÆei,

 omul sugereazå tot atâta, omul sugereazå tot atâta, omul sugereazå tot atâta, omul sugereazå tot atâta, omul sugereazå tot atâta,
dacå nu mai mult,dacå nu mai mult,dacå nu mai mult,dacå nu mai mult,dacå nu mai mult,

 decât însåçi opera lui. decât însåçi opera lui. decât însåçi opera lui. decât însåçi opera lui. decât însåçi opera lui.
 Ca çi Oscar Wilde, Ca çi Oscar Wilde, Ca çi Oscar Wilde, Ca çi Oscar Wilde, Ca çi Oscar Wilde,

 scriitorul român scriitorul român scriitorul român scriitorul român scriitorul român
 ar fi putut spune ar fi putut spune ar fi putut spune ar fi putut spune ar fi putut spune

 cå çi-a pus geniul în viaÆå cå çi-a pus geniul în viaÆå cå çi-a pus geniul în viaÆå cå çi-a pus geniul în viaÆå cå çi-a pus geniul în viaÆå
 çi numai talentul în operå. çi numai talentul în operå. çi numai talentul în operå. çi numai talentul în operå. çi numai talentul în operå.

 Zigzagurile vieÆii Zigzagurile vieÆii Zigzagurile vieÆii Zigzagurile vieÆii Zigzagurile vieÆii
 çi risipa de spirit verbal, çi risipa de spirit verbal, çi risipa de spirit verbal, çi risipa de spirit verbal, çi risipa de spirit verbal,

egoismul epicureu,egoismul epicureu,egoismul epicureu,egoismul epicureu,egoismul epicureu,
 cu înfrângerile suferite, cu înfrângerile suferite, cu înfrângerile suferite, cu înfrângerile suferite, cu înfrângerile suferite,
conçtiinÆa profesionalåconçtiinÆa profesionalåconçtiinÆa profesionalåconçtiinÆa profesionalåconçtiinÆa profesionalå

 çi cinismul afiçat çi cinismul afiçat çi cinismul afiçat çi cinismul afiçat çi cinismul afiçat
 sunt tot atâtea elemente sunt tot atâtea elemente sunt tot atâtea elemente sunt tot atâtea elemente sunt tot atâtea elemente

 care fac posibile care fac posibile care fac posibile care fac posibile care fac posibile
 interpretårile interpretårile interpretårile interpretårile interpretårile

 unei biografii ”literare”, unei biografii ”literare”, unei biografii ”literare”, unei biografii ”literare”, unei biografii ”literare”,
ca så nu spunem ”romanÆate”.ca så nu spunem ”romanÆate”.ca så nu spunem ”romanÆate”.ca så nu spunem ”romanÆate”.ca så nu spunem ”romanÆate”.

Deçi istoricii literari,
memorialiçti sau jurnaliçti

au vorbit în scrierile lor
despre (pe)trecerile(pe)trecerile(pe)trecerile(pe)trecerile(pe)trecerile

lui Caragiale,
cu marii såi prieteni,

pe teritoriul Vrancei de azi,
au råmas totuçi aspecte,

unele Æinând de urmaçii såi,
care ar merita o mai mare

atenÆie din partea
atât a cercetåtorilor literari,

cât çi a forurilor care se ocupå,
mai mult cu tam-tam

decât cu iscusinÆå çi dåruire,
de patrimoniul cultural naÆional.

La nouåzeci de ani
de la trecerea scriitorului

în eternitate,
semnalåm çi pe aceastå cale

câteva lucruri peste care
n-ar trebui så se açtearnå

uitarea sau nepåsarea
autoritåÆilor.

Caragiale çi Delavrancea
 la Dragoslovenii lui VlahuÆå

Printre prietenii apropiaÆi ai dramaturgului sårbåtorit anul acesta în întreaga
lume, s-au numårat çi Delavrancea cu VlahuÆå. Amândoi mai tineri decât el cu
çase ani, îi purtau un respect neimpus chiar çi atunci când vorbele maestrului
erau mai aspre, judecåÆile poate necruÆåtoare. ïn locuinÆa lui VlahuÆå de la Palatul
FuncÆionarilor Publici din Bucureçti, Caragiale çi Delavrancea erau primiÆi sårbå-
toreçte, acestora alåturându-li-se din când în când G.Coçbuc, Çt.O.Iosif çi pictorul
Grigorescu. Dupå ce VlahuÆå çi-a construit conacul de la Dragosloveni, în 1906,
întâlnirile cu Caragiale çi Delavrancea s-au mutat aici. Câte nopÆi nu s-ar fi prelungit
pânå la cântatul cocoçilor, fråmâtând proiecte literare în faÆa unui pahar de vin
rubiniu din vestitele podgorii din zonå...

ïn urma unei vizite ce a fåcut-o poetului la Dragosloveni în 1914, Petre
Locusteanu a publicat în revista FlacåraFlacåraFlacåraFlacåraFlacåra câteva impresii, din care citåm: ”Am
cunoscut pe dl VlahuÆå mai de aproape cu prilejul tipåririi volumului DreptateDreptateDreptateDreptateDreptate. ïn
vremea aceea am fost de câteva ori la Gugeçti, sat zvârlit la poalele unor dealuri
din preajma Plåineçtilor. Acolo tråieçte retras, de vreo doi ani, marele prieten al
lui Caragiale çi Grigorescu, departe de zgomotul ciudat de complex al vieÆii noastre
artistice çi literare...

Casa este un adevårat muzeu, un muzeu neobiçnuit. ïncepând cu tåbliÆa de
la poartå, pe care stå scris numele lui Caragiale, çi sfârçind cu cel din urmå
colÆiçor al încåperilor orânduite cu atâta artå çi gust gospodåresc, totul aduce
aminte un nume mare, un prieten celebru dispårut sau în viaÆå, un moment artis-
tic. Ici este o odaie turceascå, unde obiçnuia så doarmå Caragiale, colo o încåpere
unde stå de obicei Delavrancea, dincolo o maså la care a scris cândva cutare
sau cutare artist. Dl çi dna VlahuÆå påstreazå cu evlavie miçcåtoare amintirea
prietenilor lor... Pe Eminescu l-a iubit çi s-a fåcut, dupå moartea acestuia, cel
mai înverçunat apåråtor al gloriei lui curate, cu Grigorescu a fost prieten çi i-a
ridicat cel mai nepieritor monument, pentru Caragiale a fost ca un frate, çi azi îi
propagå numele cu respect çi simte, la amintirea vorbelor çi faptelor lui, o bucurie
pe care uneori egoismul nostru nu le poate înÆelege...”

Conacul lui VlahuÆå de la Dragosloveni a fost transformat în 1958 în caså
memorialå. ïn amintirea prieteniei dintre scriitori çi artiçti, din 1970 s-a iniÆiat ”de
cåtre un grup de scriitori vrânceni, Salonul Literar Dragosloveni, în cadrul cåruia
scriitorii invitaÆi fac pelerinaj la Casa memorialå ”Al. VlahuÆå”. ImportanÆa
manifestårii a scåzut înså în ultimii ani într-atât încât aproape a dispårut...

Dorind så sprijine viitorul literar al fiului såu Mateiu, dramaturgul a venit de la
Berlin çi, în martie 1912,s-a deplasat la Iaçi, pentru a-l prezenta scriitorilor de la
ViaÆa româneascåViaÆa româneascåViaÆa româneascåViaÆa româneascåViaÆa româneascå. Caragiale a fost însoÆit çi de VlahuÆå, sosirea lor în fosta
capitalå moldavå impresionându-i adânc pe amicii VieÆii româneçtiVieÆii româneçtiVieÆii româneçtiVieÆii româneçtiVieÆii româneçti, care au dat
în cinstea oaspeÆilor un banchet. ïn timpul popasului fåcut la Dragosloveni, pentru
a-l lua çi pe VlahuÆå la Iaçi, Mateiu I.Caragiale s-a deplasat la Plåineçti (azi
Dumbråveni) så vadå locul unde se va ridica monumentul lui Suvorov, mare
comandant de oçti rus, care zdrobise aici, în 1789, armata turcå. Mateiu era
interesat de heraldicå çi dobândirea de decoraÆii. Çambelanul rus Boris Arseniev,
însårcinat cu afaceri la Bucureçti, îi promisese decoraÆia ”Cravata Sfintei Ana”,
pe care o primeçte, dupå cum reiese din JurnalulJurnalulJurnalulJurnalulJurnalul såu, abia în 1914.

Dintr-o AgendåAgendåAgendåAgendåAgendå Æinutå de Mateiu între 1923 çi 1936 se cunoaçte cå focçå-
neanul D. Simionescu-Râmniceanu, prototipul real al lui Tånase Scatiu din
romanele lui Duiliu Zamfirescu, i-a corectat çpalturile la nuvela RememberRememberRememberRememberRemember.

Mateiu I.Caragiale la Dumbråveni,
dupå decoraÆii
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SoÆia çi fiica lui Caragiale
 la Çarba-Odobeçti

Dupå o searå petrecutå cu soÆia sa, Alexandrina, çi copiii – Luca çi Ecaterina,
având ca invitatå pe Cella Delavrancea, I.L.Caragiale moare subit în dimineaÆa
zilei de 9/22 iunie 1912 la locuinÆa sa de la Shöneberg - Berlin. Råmaså fårå un
ban, våduva cere disperatå guvernului aducerea råmåçiÆelor påmânteçti ale
scriitorului în Æarå, lucru ce se petrece abia în toamnå. Luca I.Caragiale, poet çi
mare bibliofil, se stinge din viaÆå în 1921, la 28 de ani. SituaÆia materialå a celor
douå femei se va fi îmbunåtåÆit, probabil, dupå cåsåtoria Ecaterinei cu Petre
Logadi, un grec cu stare, ajuns subsecretar de stat la Ministerul de Interne în
guvernul Ion Gigurtu (4 iulie - 4 septembrie 1940, menÆinut pânå la 14 septem-
brie acelaçi an çi de Ion Antonescu), din moment ce aceçtia cumpårå o vie la
Odobeçti, unde îçi construiesc çi o caså.

InformaÆia ne-a fost furnizatå de inginerul Alexandru Buleu, fost director al
IAS Odobeçti, care, la 17 mai 1989, a înregistrat pe o casetå audio o convorbire
cu soÆia fostului administrator al viei lui Petre Logadi. Posedând un reportofon
de calitate çi având reale veleitåÆi de reporter, Alexandru Buleu a obÆinut de la
Elena Danciu, våduva administratorului, câteva informaÆii inedite, foarte
interesante, despre Alexandrina çi Ecaterina Caragiale (cåsåtoritå Logadi). SoÆii
Danciu au venit la Odobeçti de pe meleaguri prahovene, prin 1933, mai întâi ca
lucråtori la o fabricå de spirt din oraç, dupå închiderea acesteia, în 1939, luând
vii în arendå. Aça au ajuns så fie cunoscuÆi çi solicitaÆi de Petre Logadi så-i
administreze via.

”Proprietatea lui Logadi – povesteçte Elena Danciu, în 1989 în vârstå de 87
de ani – era o vie veche, pe care se afla o magazioarå cu douå odåiÆe çi o
cramå mare de scânduri. Petre Logadi avea un unchi la Odobeçti, generalul
Chintescu, çi tot venind la el vara – a îndrågit locurile. ïn plåceau mult soÆiei lui
(Ecaterina – n.n.), cåci era pictoriÆå. Pentru asta au luat ei via, pentru cå avea
o poianå unde au pus multe flori çi venea så picteze acolo. Picta foarte frumos.
Bårbatu-meu, Vasile, a ajuns prieten cu Logadi când acesta trecea pe lângå
viile pe care le lucram. Via a cumpårat-o de la unul VelniÆå, nouå pogoane, pe
care le lucrase mai înainte Vasile. Când a auzit cå VelniÆå vrea så vândå via,
doamna a zis: «Gata, Petruç, luåm noi via asta, eu vreau så stau aici, îmi faci
aici caså». Çi n-a durat mult, vreo doi ani, pentru cå au venit cu materiale çi cu
un arhitect italian, Alessandro. Çi meçterii tot stråini erau.

Petre Logadi nu era viticultor, nici nu cunoçtea butucii, dar a luat via pentru
poiana care îi plåcea mult soÆiei sale. Am cunoscut-o pe Ecaterina Logadi nu
numai cât le-am lucrat via, ci çi dupå aceea. Çi pe båtrânå am cunoscut-o,
adicå pe soÆia lui Caragiale. Ea a venit dupå ce au terminat casa. Nu prea
vedea bine çi må duceam de o aduceam de sus la mine devale, så asculte
radioul. A venit vreo doi ani la rând. Era o doamnå foarte bine la cei 73 - 74 de
ani ai ei. ïmi povestea cå mai avea un frate, çi încå unul care era aça çi-aça, fel
de fel îmi povestea, nu mai Æin minte. Era o cucoanå, ca çi fiica ei, soÆia lui
Logadi. Adevårate cucoane. Ecaterina era o fire de femeie de o bunåtate rarå.
El nu, dar ea iubea muncitorii foc. Çi mama ei la fel. Când au venit ele aici çi
le-am dus så ia veselå pentru muncitorii din vie, a comandat farfurii, linguri çi
furculiÆe pentru fiecare lucråtor. Logadi habar n-avea. Dupå ce-am plecat, i-a
zis soÆului meu: «Vasile, vorbeçti cu mine, nu cu domnul Logadi, cå domnul
Logadi aça e el. Totdeauna vorbeçti cu mine, el çtie ca el çi eu çtiu ca mine.
Bagå de seamå, så ai grijå de oameni, så le dai mâncare bunå, douå feluri de
mâncare, så le dai carne, så nu te îndeçi numai la fasole». Bårbatu-såu era
altfel: «Vasile, så dai carne la câini», cå avea vreo patru câini. Ea înså râdea,
cå çtia vorba cu Vasile. Bårbatu-meu lua carne pentru câini, dar o dådea la
oameni, câinilor le dådea numai oasele. Au avut un singur båiat, care a plecat
în stråinåtate cu regele Mihai, pentru cå erau prieteni buni”.

Dupå 1945, casa çi via au fost naÆionalizate, clådirea fiind transformatå în
caså de oaspeÆi. Fostul IAS, aståzi Societatea Comercialå Romvitis Odobeçti,
a fost declarat în stare de faliment, casa Ecaterinei Caragiale, cåsåtoritå Logadi,
începând cine çtie pe mâna cårui ”om de afaceri”.

Carte poçtalå ilustratå, cu autograful lui Caragiale
(19 iunie 1907), reprezentând-o pe soÆia lui, ca

domniçoarå, în costum naÆional.

Alexandrina I.Caragiale, soÆia scriitorului

Cella Delavrancea, Luca çi Ecaterina I.Caragiale,
la Berlin, în 1912
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Opera lui I.L.Caragiale în filmografia naÆionalå
ïncå din epoca de pionerat a cinematografiei româneçti,

scrierile lui Ion Luca Caragiale au constituit un opulent
subiect pentru ecranizåri, fiind primul autor naÆional ce
s-a bucurat de aceastå nouå artå de popularizare çi
difuzare a operei, çi, poate, cel mai mult çi mai des folosit
dupå aceea de cineaçti.

De mirare cå, la începuturi, când ”marele mut” îçi baza
succesul mai mult pe comedie çi gag – puncte de forÆå
ale creaÆiei caragialiene –, scenariçtii români s-au oprit
asupra unor drame ale sale, montând în 1924 nuvela
PåcatPåcatPåcatPåcatPåcat (regizor: Jean Mihail), în 1927 NåpastaNåpastaNåpastaNåpastaNåpasta (de GhiÆå
Popescu çi E.Vasilescu) çi în 1930 Leiba ZibalLeiba ZibalLeiba ZibalLeiba ZibalLeiba Zibal (de
Al.Çtefånescu çi I.Brunå) – cel din urmå neterminat. Este
greu de vorbit despre scenografie în acea perioadå fiindcå
preocuparea pentru ea era aproape inexistentå, iar aceste
filme – turnate în condiÆii precare.

Abia O noapte furtunoasåO noapte furtunoasåO noapte furtunoasåO noapte furtunoasåO noapte furtunoaså (1934) – capodopera lui
Jean Georgescu, cåruia îi aparÆineau atât scenariul, cât
çi regia çi consultarea çtiinÆificå – aduce în prim-plan
scenografia ca esenÆialå pentru recrearea atmosferei de
epocå çi pentru introducerea atât a actorilor, cât çi a
publicului într-o perioadå de timp corectå. SchiÆele de
costume, fåcute de graficianul Aurel Jiquidi, au fost corec-
tate çi completate de însuçi Jean Georgescu, care era çi
un excelent çi scrupulos documentarist. Bunåoarå, unifor-
ma de cåpitan din gvardia civicå a lui Jupân Dumitrache
(interpretat de Alexandru Giugaru) este impecabil
reconstituitå; e purtatå cu multå demnitate de cherestegiu
pentru cå era singurul såu prilej de a îmbråca uniforma
militarå dupå al cårei statut tânjeau pe atunci toÆi civilii.
ÇorÆul verde al lui Chiriac (jucat de Gheorghe Demetru)
evoca perfect porecla de ”burtå verde” datå tejghetarilor.
Sub lustrul fals al spilcuielii lui Ricå Venturiano (interpretat
de Radu Beligan) se putea simÆi såråcia modestului
”scârÆa-scârÆa pe hârtie” care-çi întreÆinea cu eforturi mari
singurul rând de haine.

FiguraÆiei, miçcårii de fundal, i se acordå, de aseme-
nea, o mare atenÆie: costumele nu sunt expediate, ape-
lându-se la amestecuri de recuzitå veche, ci sunt rezolva-
te, fiecare în parte, cu minuÆie çi pasiune, pentru a nu
distona cu întregul. Nu este ignorat nici machiajul (ce
aparÆinea soÆilor  Stuhr), care dådea chipuri specifice
epocii çi caracteriza personajul. FavoriÆii uriaçi, tip Franz
Joseph, purtaÆi de Alexandru Giugaru îi dådeau o mixturå
de aspect feroce çi blând, ca al unui båtrân çi credincios
câine boxer. La fel de specifice tipului sunt muståÆile
groase, oståçeçti, ale lui Ipingescu (interpretat de
Iordånescu-Bruno), muståcioara cuceritoare a lui Chiriac
sau cea obraznicå çi mereu miratå a lui Ricå. Aceleaçi
preocupåri pentru veridicitate se constatå çi în crearea
decorului: interioare de mahala cu aglomerare de obiecte
ce dorea så mimeze opulenÆa caselor ”bune” din centru;
sau uimitoarea atenÆie cu care e reconstituitå scena de
la Union, cu låmpile cu gaz açezate pe marginea fostei
orchestre pentru a sluji de reflectoare. Totuçi, din cauza
filmårilor integrale în studio, scenografia (aparÆinând lui

Çtefan Norris) nu reuçeçte så se rupå de cea teatralå, nu
poate sparge cubul scenei pentru a sugera viaÆa adevå-
ratå pe care o cere filmul çi nu concerteazå cu firescul
jocului actorilor, atât de ”ei înçiçi”.

Aceeaçi scådere a scenografiei persistå aproape în
toate montårile pe peliculå ale repertoriului caragialian –
O sO sO sO sO scrisoare pierdutåcrisoare pierdutåcrisoare pierdutåcrisoare pierdutåcrisoare pierdutå (1954, în regia lui Sicå Alexandrescu
çi Victor Iliu) este chiar filmarea piesei ce se juca la Teatrul
NaÆional într-o neuitatå çi inegalabilå distribuÆie. Este de
mirare cum nu au fost remarcate marile calitåÆi de miçcare
pe care le ofereau momentele çi schiÆele mai mult decât
teatrul såu, care era gândit pentru evoluÆia scenicå, de
interior. Alegerea s-a oprit, mai întotdeauna, la bucåÆile
în exclusivitate statice, care nu puteau specula posibilitå-
Æile cinematice aduse de film – tocmai cele care revoluÆio-
naserå arta spectacolului.

Singurul care animå imaginea çi cu alte secvenÆe decât
cele de interior este filmul TTTTTelegrame elegrame elegrame elegrame elegrame (1960, regizori:
Gheorghe Naghi, Aurel Miheles). Amuzamentul abrevierilor
çi comicul limbajului agramat al telegramelor dispare în
scenariul lui Mircea Çtefånescu pentru a fi recompus çi a
prinde viaÆå în scene de stradå, cu agitaÆia vieÆii oråçelului
de provincie çi cu personaje noi – måturåtorul, flaçnetarul,
båtåuçul electoral, cârciumarul (chiar dacå unele deran-
jeazå prin tendenÆiozitate, precum Æåranii ce clatinå din
cap dezaprobator sau zâmbesc ironic).

De asemenea, jocul stâlpilor de telegraf, atât de
sugestiv pentru transmiterea telegramelor, devine un leit-
motiv unificator al întregului film. Decorurile se datoresc
lui Liviu Popa, iar costumele Hortensiei Georgescu – tan-
dem ce a ajutat în mare måsurå la succesul acestei mon-
tåri. Nu la fel de reuçite au fost precedentele filme ale lui
Gheorghe Naghi çi Aurel Miheles: Douå lozuriDouå lozuriDouå lozuriDouå lozuriDouå lozuri (1957) çi
D’ale carnavaluluiD’ale carnavaluluiD’ale carnavaluluiD’ale carnavaluluiD’ale carnavalului (1959), chiar dacå cel dintâi se bucura
de scenariul lui Jean Georgescu, somitate în materie de
Caragiale. Staticul çi viziunea teatralå asupra spaÆiului
persistå în amândouå, fiind chiar fastidioaså, deçi au avut
scenografi diferiÆi: Giulio Tincu çi, respectiv, Liviu Popa.

Asemenea lucruri nu vor fi întâlnite în celelalte ecra-
nizåri ale lui Jean Georgescu – acest pionier al cinemato-
grafului românesc, care cumula regia, scenariul çi cunoç-
tinÆele de scenografie (ale cårui intervenÆii çi amendamen-
te aduse decorului çi costumelor erau capitale pentru
acurateÆea spectacolului). ïn cele trei scurt-metraje din
1952, Arendaçul românArendaçul românArendaçul românArendaçul românArendaçul român, LanÆul slåbiciunilorLanÆul slåbiciunilorLanÆul slåbiciunilorLanÆul slåbiciunilorLanÆul slåbiciunilor çi VizitåVizitåVizitåVizitåVizitå,
este remarcabilå reconstituirea interioarelor de fin de siécle
(scenografia e semnatå de Ioana çi Nicolae Diaconescu),
ca çi obiçnuita atenÆie pentru coafurile, muståÆile çi bårbile
personajelor, ca definitorii pentru tipul respectiv.

ïn Mofturi 1900Mofturi 1900Mofturi 1900Mofturi 1900Mofturi 1900 (1965) – bazat pe schiÆele Diploma-Diploma-Diploma-Diploma-Diploma-
ÆieÆieÆieÆieÆie, AmiciAmiciAmiciAmiciAmici, O lacunåO lacunåO lacunåO lacunåO lacunå, BubicoBubicoBubicoBubicoBubico çi C.FC.FC.FC.FC.F.R..R..R..R..R. – se constatå o
înnoire în privinÆa costumelor care, plasând acÆiunea la
începutul secolului al XX-lea, Æin pasul cu epoca çi cu
moda ei.

O altå încercare de ”adaptare” dupå Caragiale a fost
scurt-metrajul Politicå çi... delicatesePoliticå çi... delicatesePoliticå çi... delicatesePoliticå çi... delicatesePoliticå çi... delicatese (1963, regizor:

Adrian-Silvan IonescuAdrian-Silvan IonescuAdrian-Silvan IonescuAdrian-Silvan IonescuAdrian-Silvan Ionescu

anul caragialeanul caragialeanul caragialeanul caragialeanul caragiale
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R.Haralambie Boroç, scenografia: Marcel Bogos,
Constantin PiliuÆå), care s-a remarcat prin ingenioasa
folosire a decorului pictat, fårå volum, çi a animaÆiei ca
fundal pentru evoluÆia actorilor.

Lucian Pintilie, care deja montase piesa D’ale carna-D’ale carna-D’ale carna-D’ale carna-D’ale carna-
valuluivaluluivaluluivaluluivalului la Teatrul Lucia Sturdza-Bulandra, a reluat-o într-un
film savuros din 1982: De ce trag clopotele, Miticå?De ce trag clopotele, Miticå?De ce trag clopotele, Miticå?De ce trag clopotele, Miticå?De ce trag clopotele, Miticå?

El remarcå miçcarea alertå a operei caragialiene çi o
foloseçte la maximum. Exterioarele joacå un rol defini-
toriu, cåci în mahala lumea tråieçte çi acolo existå o viaÆå
adevåratå. Scenografia lui Paul Bortnovschi reuçeçte så
evoce psihologia çi idealurile personajelor care populeazå
decorurile. Sordidul mahalalei, plinå de noroi, çi nimicnicia
locuitorilor contrasteazå cu pavilionul central al ExpoziÆiei
NaÆionale din 1906, ce se stråvede în depårtare, ca un
vis dorit. Aceasta pentru a accentua contrastul dintre
vulgaritatea generalå çi fulguraÆiile de lirism çi gingåçie
ce se întâlnesc la tot pasul în vârtejul petrecerii conceputå
cu trei axe: delirul pasional, delirul politic çi delirul båçcå-
liei. Prin geamlâcul frizeriei lui Nae Giurumea se Æine
legåtura cu lumea exterioarå, cu vermiculaÆia mahalalei.
Izul de epocå este cåutat çi prin ornamentele arhitecturale
originale (fleuroane, corniçe, ecusoane, frontoane,
stucaturi, recuperate de la demolarea Cåii Moçilor), care
au fost folosite la agrementarea decorurilor, pentru cå
fårå un fond adecvat pe care så evolueze actorii, este
greu så se creeze iluzia realitåÆii. O serioaså documen-
taÆie, dupå fotografii de epocå, a ajutat-o pe Doina LevinÆa
så-çi realizeze tipurile de mahalgii çi costumele specifice.
Pentru culoarea localå s-a accedat chiar la unele måçti
din carnavalul de sorginte ancestralå ce se Æine de låsata
secului.

Dacå exterioarele au fost atât de rar folosite, în schimb
un excelent scurt-metraj de animaÆie se opreçte tocmai
asupra unei schiÆe care se dezvoltå în plein-air – TrenTrenTrenTrenTren
de plåcerede plåcerede plåcerede plåcerede plåcere (1976, scenariu, regie çi desene: Ioana
Sturdza). ïntâi de toate, filmul lansa o nouå tehnicå în
animaÆia româneascå: desenele decupate. Apoi, deco-
rurile çi fondurile erau dupå fotografii vechi ale Bucureçtilor
çi Sinaiei, cu firmele, reclamele çi numele stråzilor ac-
centuate în anecdoticå prin folosirea ortografiei de secol
XIX. Erau întrebuinÆate çi obiecte de Art Nouveau:
mobilier, pendule, felinare, balustrade, telefoane din
primele timpuri, evantaie etc. Pe lângå personajele
principale, deja perfect individualizate de marele Caragiale,
existå preocuparea çi pentru cele din planurile doi çi trei,
care fac savoarea scenei, deçi sunt uneori imobile:
cålugårul adormit în vagonul de clasa a III-a, bragagiul
turc, floråreasa, birjarul muscal, båiatul cu ziare, cåÆelul
în cåutarea unui pom. Pe lângå aceçti anonimi, care
adaugå un plus de viaÆå stråzilor çi parcului din Sinaia,
sunt inserate çi figuri cunoscute, precum Enescu çi micul
Yehudi Menuhin, Pallady çi Steriadi, generalul Averescu,
”Vizirul” çi urmaçii såi Bråtieni. Dacå un mai vechi D-lD-lD-lD-lD-l
GoeGoeGoeGoeGoe cu påpuçi se adresa în exclusivitate copiilor, acesta
este un film pentru toate vârstele çi o remarcabilå creaÆie
a filmografiei româneçti, cu înalte calitåÆi artistice care,
atât prin regie çi scenografie, cât çi prin cromatica preÆioaså
çi inspiratele figuri ale personajelor, fac din el una dintre
cele mai bune abordåri ale lui Caragiale.

anul caragialeanul caragialeanul caragialeanul caragialeanul caragiale

S o n e t
D-lui Agostino Mazzoli, bariton absolut,

cu ocaziunea beneficiului såu în opera Ernani
Eçti rege, çi, pe tronu-Æi, în plinå strålucire
Apari ca totdeauna, çi gat-a ne-ncânta;
Supuçii te salutå, zicându-Æi în unire:
Talentul e coroana ce stå pe fruntea ta!

E sårbåtoare aståzi, splendidå sårbåtoare.
Mai mult ca totdeauna supuçii-Æi sunt fideli.
Coroana-Æi, astå-searå, e mai strålucitoare.
O! niciodatå, rege, nu vei afla rebeli.

Da: regii-çi pierd mårirea. ïn piepturi aståzi bate
DorinÆa cea sublimå de sacra libertate.
Uråçte lumea sceptrul. A fi supus e trist!

Decât så servi un rege, durere nu-i mai mare,
Dar... lumea se supune, c-o nobilå-avântare,
Când sceptrul este arta çi regele artist.

Boul çi viÆelul

Un bou, ca toÆi boii puÆin la simÆire,
ïn zilele noastre de soart-ajutat...
ïnvaÆå la çcoalå cartea de citire
Çi ajunse boul un bou învåÆat.

Mare lucru-n lume e çi-nvåÆåtura!
æine loc de multe, chiar çi de talent...
Printr-o bunå çcoalå, rafinezi natura:
Din viÆel poÆi scoate un bou eminent.

Nu încape vorbå, între animale,
Un aça specimen greu så mai gåseçti...
Så citeascå zilnic feluri de jurnale,
Rumegând atâtea çtiri politiceçti.

Astfel, eminentul, în curent cu toate,
Iatå, pe nepotu-i tânår l-a-ntâlnit:
«Unchiule, cum mergem?» – «Excelent, nepoate!
A mai grea problemå s-a çi rezolvit.»

«Unchiule, iar glume!» – «Ba de loc, båiete!
Sunt de-acord cu toÆii, foarte sigur çtiu...
Så m-asculÆi pe mine, eu citesc gazete;
Tu nu çtii nimica, eçti un ageamiu.

Må-ndoiam eu însumi; m-am convins, în fine,
C-am scåpat de-acuma de orice nevoi:
Ni sunt deopotrivå voitori de bine
Çi au multå milå cei mai mari de noi.

N-au pierit zadarnic, astå-primåvarå,
Dintre noi atâÆia ca la zalhanà!
Drepturile noastre sfinte triumfarå:
O s-avem islazuri, dacå ni le-or da...»

A råmas viÆelul, ca un gurå-cascå,
Fericit cå-n fine sacra speÆ-a lui
O avea de-acuma din belçug så pascå
Çi-o purta mai lesne greul jugului.

Caragiale poet



16 SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002

pagini regåsitepagini regåsitepagini regåsitepagini regåsitepagini regåsite

Ioan AdamIoan AdamIoan AdamIoan AdamIoan Adam

Duiliu Zamfirescu, necunoscut
Mai existå, oare, un Duiliu Zamfirescu necunoscut,

dupå ce trei editori (Mihai GafiÆa, Al.Såndulescu çi
subsemnatul) i-au adunat opera în opt volume masive?
Pare improbabil, çi totuçi råspunsul nu poate fi decât
afirmativ. Nu må refer doar la pasajele cenzurate, cu
sau fårå voia editorilor, care çi ele ar adåuga valenÆe noi
portretului såu psihologic çi intelectual. ”NaÆionalistul”
Zamfirescu, de pildå, li s-ar înfåÆiça cititorilor de azi altfel,
adicå mai apropiat de spiritul lui Eminescu cel din DoinaDoinaDoinaDoinaDoina,
dacå poezia Bucovinå Bucovinå Bucovinå Bucovinå Bucovinå ar figura în primul volum de
Opere, Opere, Opere, Opere, Opere, în forma ei integralå. Asta n-a fost posibil decât
în 1996, când am început, la Editura Porto-Franco, o
nouå serie de OpereOpereOpereOpereOpere, împotmolitå, din påcate, dupå primul
volum, nu din vina mea, ci a destinului care l-a råpus
prematur pe Ion Chiric çi a vremurilor ce-au dus la
naufragiu casa de editurå respectivå. Omul, cu un in-
stinct vital pronunÆat, ne-ar pårea un personaj din
Decameronul Decameronul Decameronul Decameronul Decameronul ori din Povestirile din CanterburyPovestirile din CanterburyPovestirile din CanterburyPovestirile din CanterburyPovestirile din Canterbury, dacå
scrisorile lui, ici çi colo licenÆioase, ar fi putut fi tipårite
întocmai. ïn fine, gazetarul obsedat de idealul României
Mari ni s-ar aråta altfel altfel altfel altfel altfel dacå articole precum cele din
serialul ïn Basarabiaïn Basarabiaïn Basarabiaïn Basarabiaïn Basarabia sau Ispråvi bulgåreçtiIspråvi bulgåreçtiIspråvi bulgåreçtiIspråvi bulgåreçtiIspråvi bulgåreçti, NeroziileNeroziileNeroziileNeroziileNeroziile
cenzuriicenzuriicenzuriicenzuriicenzurii, Pacea cu AustriaPacea cu AustriaPacea cu AustriaPacea cu AustriaPacea cu Austria, Banatul çi amiralulBanatul çi amiralulBanatul çi amiralulBanatul çi amiralulBanatul çi amiralul
Kolceac Kolceac Kolceac Kolceac Kolceac ar fi putut apårea în volumele consacrate
publicisticii. Nu s-a putut! Spaima ”culturnicilor” a fost
atât de mare, încât nu mi s-a îngåduit nici måcar publi-
carea unui indice al textelor neincluse în tomurile cu
pricina.

ïn afara textelor cåzute sub foarfeca roçie mai existå
înså materie pentru încå douå volume. Potretul necunos-
cut al lui Zamfirescu se încheagå din ele într-o varietate
de nuanÆe, tuçe çi preocupåri uimitoare. Råmân de
reeditat primele sale romane: ïn faÆa vieÆii ïn faÆa vieÆii ïn faÆa vieÆii ïn faÆa vieÆii ïn faÆa vieÆii çi Lume nouåLume nouåLume nouåLume nouåLume nouå
çi lume vecheçi lume vecheçi lume vecheçi lume vecheçi lume veche, ultimul socotit înainte de ’89 un fel de
”opera odiosa”, prin viziunea neconvenabilå asupra socia-
liçtilor. ”Tratativele” epistolare cu Mircea Zaciu, pentru a
le include în defuncta serie RestituiriRestituiriRestituiriRestituiriRestituiri, n-au dus la nimic,
în pofida bunelor intenÆii existente de ambele pårÆi.

Mai sunt apoi rapoartele teatrale ale academicianului
Zamfirescu, veritabile recitaluri de ironie pe care le-am
identificat cu trudå la Arhivele Statului din Bucureçti.

Neçtiute încå sunt çi rapoartele lui diplomatice, din
care am publicat câteva, acum zece ani, în AdevårulAdevårulAdevårulAdevårulAdevårul
literar çi artisticliterar çi artisticliterar çi artisticliterar çi artisticliterar çi artistic. Gåsim în ele o imagine a Italiei de o
strålucire uneori egalå scânteietoarelor Amintiri dinAmintiri dinAmintiri dinAmintiri dinAmintiri din
cariera diplomaticå,cariera diplomaticå,cariera diplomaticå,cariera diplomaticå,cariera diplomaticå, tipårite în 1922, spre finele vieÆii.
Nici autorul de aforisme çi traducåtorul nu sunt integral
puçi în luminå. Tålmåcirea din Hernani Hernani Hernani Hernani Hernani a råmas de 120
de ani în paginile LiteratoruluiLiteratoruluiLiteratoruluiLiteratoruluiLiteratorului. Altele, adicå traducerile
din Leopardi, Giacosa ç.a., existå çi azi doar în file de
manuscris. GraÆie FundaÆiei NaÆionale Pentru ÇtiinÆå çi
Artå, poate cå måcar o parte din aceste texte necunos-
cute vor putea vedea lumina zilei în acest an, când se
împlinesc opt decenii de la ”trecerea” lui.

Pânå atunci, încredinÆez revistei Saeculum Saeculum Saeculum Saeculum Saeculum un text

neçtiut din epoca tinereÆii. Nuvela romanticå Stânca cuStânca cuStânca cuStânca cuStânca cu
dorul dorul dorul dorul dorul oferå çi prima surprizå de proporÆii, constituind
adevåratul debut al prozatorului Duiliu Zamfirescu. Dacå
Mihai GafiÆa socotea (v. OpereOpereOpereOpereOpere, 3, p.780) cå nuvela CeleCeleCeleCeleCele
din urmå gânduri ale lui Weber din urmå gânduri ale lui Weber din urmå gânduri ale lui Weber din urmå gânduri ale lui Weber din urmå gânduri ale lui Weber (LiteratorulLiteratorulLiteratorulLiteratorulLiteratorul, I, 10, 23
mart. 1880) ar fi ”cea dintâi scriere în prozå a lui Duiliu
Zamfirescu”, iatå cå acum acest diagnostic este caduc.
Pânå la noi descoperiri, ora debutului epic se cuvine
devansatå cu patru luni. Cronologic, ea trebuie fixatå în
decembrie 1879, când în numårul 3 din DemocraÆiaDemocraÆiaDemocraÆiaDemocraÆiaDemocraÆia
naÆionalå naÆionalå naÆionalå naÆionalå naÆionalå apårea prima parte a nuvelei Stânca cu dorulStânca cu dorulStânca cu dorulStânca cu dorulStânca cu dorul.
PublicaÆia aceasta era un cotidian politic, apårut la
Bucureçti, de la 25 decembrie 1879 pânå la 21 septembrie
1880. Numårul revistei ce conÆinea prima parte a nuvelei
nu se påstreazå în colecÆia de la Biblioteca Academiei.
ïn cel urmåtor, 4 din 4 ian. 1880, p.2, se specificå:
”Urmare çi fine”. Ofer în premierå textul påstrat cititorilor
de azi, nu fårå a-i mulÆumi experimentatului istoric literar
Tiberiu Avramescu, care mi l-a semnalat.

Stânca cu dorul
Pe când el råscolea învechita sa minte, eu priveam

fericit cea mai seninå searå de varå, cu calmul såu
delicios, cu umbrele sale tåcute çi misterioase, cari luau
diferite forme, urmårindu-se ca niçte mute fantasme.
Noaptea venise, çi cu dânsa, nenumårate stele strålu-
ceau, ca picåturi de diamante, pe întinsul câmp ceresc.
Totul dormea; geniul munÆilor nu mai colinda piscurile
pleçuve, trezind corbii croncånitori cari Æipau trist... trist...

Mi-am adus aminte atunci de Stânca cu dorul çi
întrerupsei cel dintâi tåcerea, întrebând pe moçneag. El,
fårå så açtepte multå rugåminte, începu:

”Stânca cu dorul era, acum câÆiva ani, cel mai înalt
vârf de munte dimprejurul Târgului-Ocnei. ïntr-o primå-
varå ne-am pomenit cu dânsa tocmai pe marginea
pråpastiei, unde se aflå çi aståzi. Ploile mâncå adesea
coaste întregi çi mutå stâncele din vârfuri în fundul
râpelor, îngropându-le în påmânt sau întrerupând cu
dânsele cursul pârâiaçelor. Cum stå ea acåÆatå pe malul
acelei adânce râpi, e o minune pentru toatå lumea.
Privind-o din valea Slånicului pare, la fiecare moment,
gata så-Æi cadå în cap. Tot muntele, pânå la dânsa, e
açternut cu niçte bulgåri de nisip întårit, cari så sfårâmå
sub picioare sau alunecå, rostogolindu-se pânå în fundul
våiei, unde se sparg. Suirea pe aci este imposibilå.
Stânca pe dedesubt este de o culoare cenuçie închiså,
plinå de colÆuri, între care se ascund mii de cuiburi. La
descårcåtura unei puçti, un nor de grauri Æi-ascunde
razele soarelui cu penele lor neguroase ca çi coloarea
stâncei. Sub dânsa se aflå o micå cruce de lemn, açezatå

Duiliu ZamfirescuDuiliu ZamfirescuDuiliu ZamfirescuDuiliu ZamfirescuDuiliu Zamfirescu
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de  pustnicul Dositei spre aducere aminte, cu aceastå
inscripÆie abia citeaÆå: ”æie, Doamne”.

ïntr-o varå, câÆiva cålåtori care treceau la Slånic se
oprirå çi la Tîrgul-Ocnei spre a vizita locurile de primprejur.

Venirå çi la månåstirea noastrå. Erau douå familii.
Cea dintâi compuså din doi båtrâni cu copiii lor, dintre
cari, cea mai mare era o fatå. Nu pot niciodatå så-mi
aduc aminte de dânsa, fårå så må mir de nedreptatea lui
Dumnezeu. Dacå în viaÆå ai visat vreodatå un chip
frumos de femeie sau ai ascultat povestea Cråiesei cuCråiesei cuCråiesei cuCråiesei cuCråiesei cu
pårul de raze pårul de raze pårul de raze pårul de raze pårul de raze çi dacå ai fi vrut s-o vezi aievea, era
destul s-o priveçti pe biata Lina... O s-o vezi çi acum,
dar ceva mai schimbatå. Cealaltå familie nu era decât
tatål cu fiul såu. Çi unii çi alÆii erau din Vaslui. Båiatul
era totdeauna trist. Cât a stat la noi nu i-a råmas un colÆ
de stâncå nesuit, o singurå vale necoborâtå. Adesea
må lua cu dânsul, rugându-må så-i aråt tot ce çtiam mai
måreÆ çi mai sålbatic în munÆii noçtri. O datå, stam
amândoi pe o vale råcoroaså çi tåcutå. El privea în jos,
la un susur ce se scurgea, fårå zgomot, printre frunzele
moarte.

— Pårinte,-mi zise, ce crezi despre acest izvor atât
de limpede? Mi se pare o adevåratå lacrimå a muntelui.
O! dacå çi munÆii or fi plângând...

Apoi råpede se scoborî pânå la marginea izvorului
unde creçteau câteva viÆe de mure în flori çi împleti
dintr-însele o coroanå, pe care, dupå ce o muiå în apå,
mi-o aduce zicându-mi: ”Te rog, då aceasta Linii.”

Mai târziu, când întâlnii pe Lina, ea îmi sårutå mâna
çi, dupå aceea, se uitå lung la mine; pårea cå vrea så
må întrebe ceva. Eu îi pusei cununa pe frumosul ei pår
bålai, spunându-i de la cine era.

— Unde e el – îmi zise.
”Vino” çi o dusei la stânca numitå aståzi Stânca cu

dorul, pe vârful cåreia sta el (acel el cåruia nici numele
nu i l-am cunoscut), privind un lanÆ de munÆi, cu vârfurile
verzi çi våile albite de zåpadå. Vântul rådicase câteva
bucle din pårul lui çi i le dåduse pe frunte. Când
ajunseråm lângå dânsul, Lina-i întinse mâna, râzând de
faÆa lui roçie çi de lacråmile ce-i cauzase vântul.

— Vezi, d-le, trebuie eu så vin dupå dumneata ca så
te våd. De douå zile råtåceçti prin fundul tuturor våielor,
fårå teamå de siguråtate çi fårå dor de lume... Zåu, de
ce nu te faci cålugår sau mai bine pustnic?

Çi începu iar så râzå; çi pe când râdea îçi rezemå
capul de umårul lui. El primea frumoasa ei frunte încunu-
natå de viÆe de pår çi de murå; îi cuprinse cu o mânå
mijlocul çi cu cealaltå capul çi o sårutå cu atâta foc,
încât biata fatå, speriatå, voi så fugå.

— Oh! nu te duce; e cel dintâi çi cel din urmå sårutat...
Am tråit* într-o minutå toatå viaÆa unui fericit...

Apoi închise ochii ca çi cum ar fi putut încå, sub
întunericul genelor sale, så continue acel sårutat atât de
dulce. Dupå aceea, deschizându-i repede, iar murmurå:
Iartå-må, te rog, e cel din urmå..., cel din urmå...

Ea, fårå så çtie tocmai ce råspunde, i-aråtå pe
marginea râpei o floare albå. El plecå îndatå spre floare.
Se sui pe trunchiul unui brad, apoi pe o stâncå, se agåÆå

de niçte crångi ce erau deasupra lui; dar când întinse
mâna, floarea era tot departe. Atunci scoase un mic cuÆit
de vânåtoare, ce-l purta totdeauna, çi-l împlântå într-o
cråpåturå a stâncei; încercå dacå poate så-i Æie greutatea
corpului çi, rezemat mereu pe crångi, puse piciorul pe
dânsul. ïn momentul când era så apuce floarea, cuÆitul
se rupse, iar el se pierdu în fundul pråpastiei... Acestea
toate se petrecurå atât de iute, încât eu abia avusesem
timp så strig de câteva ori: el înså, nici nu vrea så auzå.

Când må întorsei la Lina, ea râdea cu hohot, un râs
de care mi-era fricå. Acest râs Æinu câteva minute; dupå
aceea cåzu leçinatå pe stâncå...

A doua zi când må deçteptai, prin fereastra micå a
chiliei stråbåtea lumina roçiaticå a soarelui råsårind, iar
sub streaçinå, mii de vråbii salutau sânta apariÆie a zilei.
ïnåuntru, la geam, sta Lina, privind frumoasa deçteptare
a naturei. Pårea liniçtitå. Ochiul såu råtåcitor çi atât de
viu, altådatå, era stins, stins de dor, stins de suferinÆå.
Se juca cu o cununå de frunze care începea så se veste-
jeascå. Când râdea cu hohot, când cânta un cântec,
care nu-mi iese din minte. Adesea råmânea nemiçcatå
ca piatra çi mutå ca noaptea. Adesea iar se plimba, cu
paçi måsuraÆi prin caså, plângând. De multe ori, plânsul
se schimba în cântec, acelaçi, totdeauna, acelaçi:

æi-aduci tu aminte în nopÆile line,
Senine,

Pe valea umbroaså când noi råtåceam,
Când tu priveai unda, când eu priveam cerul...

Misterul!...
æi-aduci tu aminte? atunci ne iubeam.
Alåturi cu dânsa sta mamå-sa, privind în tåcere la

biata nebunå, cåci biata Lina era nebunå. Avea una din
acele nebunii fårå furii, fårå scene, care-Æi insluflå o jale
adâncå. Mi s-a întâmplat s-o våd ore întregi, stând pe
prispå cu capul în mânå, fårå a face o miçcare, fårå a
scoate o singurå vorbå.

ïn toate zilele mergea la stânca, care de atunci s-a
numit Cu dorul, ca så cânte sau så priveascå florile
sålbatice de pe maluri. Toatå lumea o cunoaçte çi o
iubeçte, fiindcå nu numai cå nu face råu nimånui, dar
încå då tot ce are. Numai coroana de pe cap nu a dat-o
niciodatå.

”Iacå, d-le, cine e cântåreaÆa al cårei glas te-a miçcat
atât de mult, çi iacå pentru ce stânca, pe care vei vedea-o
curând, se numeçte Stânca cu dorul.

— Dar rudele ei – întrebai eu – n-au luat-o cu dânçii,
n-a supus-o nici unei cercetåri doctoriceçti?

— O! bieÆii! de câte ori n-au încercat s-o ducå prin
lume, s-o facå så uite aceste triste locuri..., dar în zadar.
Ea, oricând i se vorbeçte de plecare, se înfurie çi începe
a plânge. Atunci nimeni nu-i mai aduce aminte çi ea, iar
uitå toatå lumea, spre a tråi numai în lumea visurilor ei...
Sunt de atunci patru ani, patru mari ani!”

*
Am våzut o datå numai pe nefericita fatå çi n-am mai

putut s-o uit!
Când m-am întors peste un an la Tîrgul-Ocnei, Lina

murise.

* ïn text: tåiat
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Debutul poetic al lui Duiliu
Zamfirescu este marcat de apariÆia
poemei Levante çi CalavrytaLevante çi CalavrytaLevante çi CalavrytaLevante çi CalavrytaLevante çi Calavryta în nr. 4/
1880 al revistei LiteratorulLiteratorulLiteratorulLiteratorulLiteratorul (la care va
colabora pânå la mijlocul anului 1882).
Unele nemulÆumiri legate de începuturile
carierei în magistraturå mårturisite lui Al.
Macedonski prin prisma unui pertinent
çi ironic observator al provinciei anunÆå
distinsul epistolograf de mai târziu,
precum çi valenÆele realiste ale proza-
torului. (VVVVV.A..A..A..A..A.)

 Focçanii lui Duiliu Zamfirescu

Råsura
Un copil cu ochii-albaçtri, cu figura râzåtoare
Çi un fluture sburdalnic, dus de vânt din floare-n floare,
S-alungau printr-o livadå, fluturul uçor sburdând,
Copilaçul pålåria dupå dânsul aruncând.
Cum mergeau, copilul vede o råsurå înfloritå,
Legånându-çi lin la soare faÆa sa cea rumenitå,
Çi atâta de frumoaså, cu atâtea graÆii vii,
ïncât el laså pe flutur, cålåtor peste câmpii,
Çi se duse lângå floare, vrând de-aproape s-o priveascå,
S-o miroase - çi cu dânsa pålåria så-çi gåteascå;
Bine înså n-o atinse cå ea se çi scuturå,
Iarå creanga cea ghimpatå mâna i-o însângerå.

Furios, plecå îndatå cåtre tatå så se plângå.
«Ei, copilul meu, pe lume multe au så te ajungå...
Te-a-nghimpat, are så-Æi treacå. Dar så çtii c-ai så-ntâlneçti
Pe întinsul câmp al vieÆii çi råsure omeneçti.
Ele catå doar så placå çi så-nçele cu culoarea,
Ascunzându-çi, cât pot, ghimpii, aråtându-çi numai floarea,
Dar de-i vrea mai de aproape inima så le-o måsori
Ai så vezi cå sub råsure sunt måceçi înÆepåtori...
Pentru ele pe prieteni nici o datå så nu laçi...»

Çi-a låsat firea prieteni pe copii çi fluturaçi.

Focçani, iunie 1880
Domnule Macedonski,
ïÆi scriu din Focçani, adicå dintr-un oraç tip printre

oraçele de provincie, care-çi are Tribunalul såu, foiçorul
såu de foc, cazarma sa, Curtea sa de Apel - çi prin
urmare çi un batalion de avocaÆi - teatrul såu: o
miniaturå, în scândurå çi cåråmidå, a Teatrului din
Bucureçti, cu douå rânduri de loji, parter çi galerie; în
sfârçit, provincia în toatå puterea cuvântului.

Lumea, cu excepÆiune de câteva familii, lume de
provincie: caraghioaså, pretenÆioaså, såracå de spirit çi
de gust, în care, câÆiva nåtåråi de membri de Curte ori
de Tribunal, se învârtesc ca niçte påuni, admirându-çi
unii altora penele când sunt de faÆå çi râzând toÆi de
fiecare çi fiecare de toÆi când îçi privesc picioarele. Cei
ce se deosebesc niÆel, stau mai la o parte.

Câteva femei frumoase, care çtiu prea mult aceasta,
sunt  punctul de tragere la semn al tuturor graÆiilor
domnilor membri. Noroc cå çi dumnealor sunt bine
apårate prin convingerea cea mare pe care o au despre
datoriile femeii creçtine, prin citirea de douå ori pe
såptåmânå a psalmilor lui David çi a celor 10 porunci.

Iatå cercul care må açteaptå.
E natural ca aceastå societate care aratå spiritului

perspectiva unui trai hibernatic, så må facå så tråiesc
mai mult în mine însumi. O så vå scriu cât oi putea mai
des, ca så am cât s-o putea mai multe råspunsuri. (...)Focçani, 1879

Casa din Focçani Dumitru Simionescu-Râmniceanu (prototipul luiCasa din Focçani Dumitru Simionescu-Râmniceanu (prototipul luiCasa din Focçani Dumitru Simionescu-Râmniceanu (prototipul luiCasa din Focçani Dumitru Simionescu-Râmniceanu (prototipul luiCasa din Focçani Dumitru Simionescu-Râmniceanu (prototipul lui
Tånase Scatiu din romanul cu acelaçi nume), azi demolatåTånase Scatiu din romanul cu acelaçi nume), azi demolatåTånase Scatiu din romanul cu acelaçi nume), azi demolatåTånase Scatiu din romanul cu acelaçi nume), azi demolatåTånase Scatiu din romanul cu acelaçi nume), azi demolatå

Casa LascårCasa LascårCasa LascårCasa LascårCasa Lascår
ZamfirescuZamfirescuZamfirescuZamfirescuZamfirescu

din Focçani,din Focçani,din Focçani,din Focçani,din Focçani,
Bd Bucureçti 24,Bd Bucureçti 24,Bd Bucureçti 24,Bd Bucureçti 24,Bd Bucureçti 24,

azi demolatåazi demolatåazi demolatåazi demolatåazi demolatå

Texte preluate din revista Manuscriptum Manuscriptum Manuscriptum Manuscriptum Manuscriptum nr. 6/1972, tipåritå cu prilejul
comemorårii, sub egida UNESCO, a 50 de ani de la moartea scriitorului

”Fie ca tinerii scriitori så priceapå cât de mare”Fie ca tinerii scriitori så priceapå cât de mare”Fie ca tinerii scriitori så priceapå cât de mare”Fie ca tinerii scriitori så priceapå cât de mare”Fie ca tinerii scriitori så priceapå cât de mare

este farmecul ce stå ascuns în simÆåmântul este farmecul ce stå ascuns în simÆåmântul este farmecul ce stå ascuns în simÆåmântul este farmecul ce stå ascuns în simÆåmântul este farmecul ce stå ascuns în simÆåmântul patrieipatrieipatrieipatrieipatriei

çi câte emoÆiuni artistice, de o rarå puritate, potçi câte emoÆiuni artistice, de o rarå puritate, potçi câte emoÆiuni artistice, de o rarå puritate, potçi câte emoÆiuni artistice, de o rarå puritate, potçi câte emoÆiuni artistice, de o rarå puritate, pot

încolÆi în sufletele celor ce îçi iubesc Æara”.încolÆi în sufletele celor ce îçi iubesc Æara”.încolÆi în sufletele celor ce îçi iubesc Æara”.încolÆi în sufletele celor ce îçi iubesc Æara”.încolÆi în sufletele celor ce îçi iubesc Æara”.



19SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002

aniversårianiversårianiversårianiversårianiversåri

Pavel ChihaiaPavel ChihaiaPavel ChihaiaPavel ChihaiaPavel Chihaia

Vladimir Streinu, exemplaritatea unei vieÆi*
Sunt fericit så îl fi cunoscut pe Vladimir Streinu (n. 23

ian. 1902, Teiu de Argeç – m. 26 nov. 1970, Bucureçti) –
de la a cårui naçtere, iatå, s-au împlinit 100 de ani –,
critic çi istoric literar de înalt prestigiu, de temeinicå
formaÆie umanistå, interpret al civilizaÆiilor europene çi al
celei româneçti, totodatå al contemporaneitåÆii, al
deschiderii cåtre noi orizonturi.

Må voi opri la câteva amintiri despre Vladimir Streinu
(pe numele såu adevårat Nicolae Iordache),  mai cu seamå
din cei câÆiva ani de dupå råzboi, când am tråit iluzia
libertåÆii, suprimatå apoi brutal de invazia sovieticå,
încurajatå de indiferenÆa Occidentului. Atunci ne-a fost
refuzat dreptul de a ne exprima, dincolo de masa anonimå
çi inexpresivå a procomuniçtilor.

Ne evocåm adesea atitudinea çi råspunsurile cura-
joase ale lui Vladimir Streinu date ofensivei marxiste,
adepÆilor acestei ideologii. Vladimir Streinu a judecat
operele literare inserându-le în contextul estetic, condam-
nând ”exaltarea colectivelor la un fel de umanism politic,
azi, naÆional, mâine social”. GeneraÆia mea l-a preÆuit atât
pentru respectul aråtat realitåÆilor româneçti, cât çi des-
fåçurårii vieÆii lumii. ïnsåçi biografia çi opera sa vådesc
aceastå viziune çi aceastå orientare. Astfel, la vârsta de
numai 16 ani, în 1917, Vladimir Streinu a considerat
oportun så participe la råzboiul de întregire; înscriindu-se
voluntar în armatå, a fost repartizat la regimentul 29
infanterie, din Dorohoi. Mai târziu, între 1939 çi 1940, se
aflå, cu gradul de sergent, în regimentul 50 de infanterie.

A fost pentru scurtå vreme deputat (1932 - 1933). Dupå
cel de al doilea råzboi mondial, noi, cei tineri, cu opinii
asemånåtoare, am urmårit cu deosebitå preÆuire articolele
sale.

O importantå activitate a desfåçurat Vladimir Streinu
în domeniul criticii literare, analist al înfåptuirilor universale
çi româneçti, totodatå poet, elogiat de Eugen Lovinescu,
traducåtor, piesa HamletHamletHamletHamletHamlet de Shakespeare, în româneçte,
fiind una din înaltele sale reuçite.

ïncå din 1926, la Paris, a pregåtit o tezå de doctorat
cu o interpretare originalå a lui Arthur Rimbaud. Un an
mai târziu, împreunå cu Çerban Cioculescu, Pompiliu
Constantinescu çi Tudor Çoimaru, a inaugurat importanta
revistå KalendeKalendeKalendeKalendeKalende, al cårei director va deveni în 1943, când
va încuraja contribuÆiile lui Çtefan Augustin Doinaç, Con-
stant Tonegaru, Mircea Popovici, Mihai Crama, Geo
Dumitrescu, George Dan. Din 1935, Vladimir Streinu este
redactor la ViaÆa literaråViaÆa literaråViaÆa literaråViaÆa literaråViaÆa literarå çi Revista FundaÆiilor RegaleRevista FundaÆiilor RegaleRevista FundaÆiilor RegaleRevista FundaÆiilor RegaleRevista FundaÆiilor Regale,
de unde a fost concediat în 1941 de cåtre Dumitru
Caracostea.

Vladimir Streinu a avut o amplå çi luminoaså activitate
literarå, respingând, ca çi cei care îi împårtåçeau opiniile,
intervenÆiile politice, mediocritatea. A denunÆat constrân-
gerea de stat, exaltarea maselor, recomandårile dictato-

riale care au dus, în mare måsurå, la înstråinarea lirteraturii
româneçti de la misiunea ei esenÆialå, enunÆând, în
schimb, ”temele clasice ale timpului neistoric, în raport
cu eternitatea”.

A fost un om prietenos, de aleaså bunåtate çi dis-
tincÆie, de o mare eleganÆå în viaÆå çi scris. Totodatå, a
avut o Æinutå fermå çi o demnitate neînfrântå. A combåtut
tentativele sovietice de mistificare a culturii noastre, care
s-au manifestat îndatå dupå råzboi, înfiinÆând AsociaÆia
”Mihai Eminescu”. ïmi amintesc de prima întâlnire a
acestei grupåri anticomuniste – în casa parohialå a
catedralei Sfântul Iosif din Bucureçti – din care au fåcut
parte, în afarå de Vladimir Streinu, Çerban Cioculescu,
Constant Tonegaru, Teohar Mihadaç, Iordan Chimet, Dinu
Pillat, subsemnatul çi Marie-Alype Barral, secretarul
nunÆiaturii catolice. Numele asociaÆiei a fost hotårât çi în
legåturå cu traducerea în franÆuzeçte, de cåtre pårintele
Barral, a poemelor lui Mihai Eminescu. Acest cerc a
colaborat cu Crucea Roçie InternaÆionalå, ajutând
intelectualii çi familiile celor persecutaÆi de regim. La
activitatea asociaÆiei s-au alåturat çi pårinÆii François çi
Francisc de la biserica Saint Vincent de Paul, precum çi
Gheorghe çi Lucia FratostiÆeanu. Subliniez ajutorul dat
de Biserica Catolcå în aceste timpuri vitrege pentru noi –
singura prin care am putut stabili legåturi cu Occidentul –
dar a cårei înaltå solidaritate a råmas, pânå în prezent,
necunoscutå. Activitatea AsociaÆiei ”Mihai Eminescu” s-a
sfârçit o datå cu arestarea lui Teohar Mihadaç çi Con-
stant Tonegaru, în martie 1949.

De altfel, în 1947 Vladimir Streinu  a fost înlåturat din
învåÆåmânt din cauza vederilor sale anticomuniste,
consemnate mai cu seamå în ziarul DreptateaDreptateaDreptateaDreptateaDreptatea. Dupå
un an s-a îmbolnåvit de plåmâni, fiind internat la
sanatoriul Baloteçti. ïn luna iunie 1949, Iordan Chimet
mi-a scris cå ”Vladimir Streinu este grav bolnav,
tuberculozå înaintatå... I s-a fåcut pneumotorax...
Probabil va supravieÆui”.

ïntre 1953 çi 1955, încå bolnav, în afara societåÆii,
activeazå ca paznic çi ghid al muzeelor din parcul
Heråstråu (pe atunci I.V.Stalin), precum çi ca muncitor
mozaicar. La 13 septembrie 1959 este arestat çi condam-
nat la 7 ani închisoare din cauza deschisei sale adversi-
tåÆi faÆå de regimul prosovietic, fiind eliberat la 4 octombrie
1962. Reabilitat apoi, îçi reia activitatea de profesor çi
critic literar, pânå la sfârçitul såu, la 26 noiembrie 1970.

Evocând viaÆa çi înfåptuirile lui Vladimir Streinu, subli-
niez cå existenÆa sa a fost exemplarå. L-am admirat çi
i-am fost întotdeauna solidari, noi care i-am fost în
preajmå. Cu o amplå activitate literarå, preÆuitå de
contemporani çi de posteritate, el s-a pronunÆat pentru
menÆinerea independenÆei politice çi culturale a României,
pentru preÆuirea tradiÆiei çi a vechilor înfåptuiri, dar çi a
contemporaneitåÆii çi nåzuinÆei cåtre noi orizonturi
creatoare.*Cuvânt rostit în aula Bibliotecii Academiei Române, cu ocazia

sårbåtoririi centenarului naçterii lui Vladimir Streinu (10 iunie 2002).
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Procesul cel mare al vrâncenilor
De la legendara danie fåcutå celor 7 feciori ai Tudorei

Vrâncioaia cu cei 7 munÆi, drept råsplatå domneascå
pentru strålucitele fapte de vitejie împlinite de localnicii
æårii Vrancei sub steagul måritului Çtefan Voievod çi dupå
numeroasele urice, hrisoave çi zapise ale altor domni
påmânteni atribuite vrâncenilor pentru a-çi ståpâni pe vecie
ocinele stråmoçeçti, faptele samavolnice sau încercårile
de deposedare a råzeçilor vrânceni de drepturile lor legi-
time nu prea s-au fåcut cunoscute în timp.

ïnceputul secolului al XIX-lea cade înså ca un tråsnet
peste capetele råzeçilor vrânceni printr-un act de
rapacitate, unic în istoria lor de pânå atunci.

ïn ultimul såu an de domnie în Moldova (1801),
domnitorul fanariot Constantin Ipsilanti (1799 - 1801),
înainte de a primi firman de la Poarta otomanå de a domni
în æara Româneascå, în cârdåçie cu boierul moldovean
Iordache Roset Roznovanu, în acea perioadå mare
vistiernic al æårii Moldovei, deposedeazå printr-un rapt
odios pe localnicii vrânceni de drepturile lor de ståpânire
asupra MunÆilor Vrancei. Cauza acestui rapt a fost trecutå
în documentele vremii ca o danie din partea domniei cåtre
boierul vistiernic, stipulându-se cu insolenÆå cå ”...tot locul
Vrancei ce este cu sate pe dânsul (...) a råmas, din vechile
vremi, dreaptå moçie domneascå, nedatå nimånui...”.

Minciuna folositå de fanariot çi de rapacele boier
Roznovanu (cå MunÆii Vrancei ar fi ”dreaptå moçie
domneascå, nedatå nimånui”) a stârnit furia îndreptåÆitå
a localnicilor, ståpâni de drept pe ocinele lor veacuri la
rând prin sacrificii uriaçe, çi astfel a început ”procesul
cel mare”.

Era clar pentru oricine cå donaÆia fåcutå de domnitor
vistiernicului nu a fost decât un abuz grosolan, o înÆelegere
malonestå cu Roznovanu, deoarece satele vrâncene
posedau documente de proprietate din timpuri stråvechi.

ïn Vrancea, acest tip de proprietate a generat
ståpânirea în devålmåçie (în comun) a munÆilor cu påduri
çi påçuni. ïn proprietatea individualå se aflau ocinele
(partea de Æarinå moçtenitå de la pårinÆi) çi dediile
(påmânturi moçtenite de la bunici çi stråmoçi mai
îndepårtaÆi), precum çi curåturile (terenuri desÆelenite) çi
secåturile (locurile cu påduri defriçate).

Scopul urmårit de donaÆia lui Ipsilanti era de fapt
transformarea hoÆeascå a Vrancei într-o proprietate
boiereascå, dar care så fie, în acelaçi timp, çi o surså de
venituri pentru domnie. Se mai urmårea çi o modificare
juridicå a statutului råzeçilor çi transformarea acestora
în clåcaçi. Conform înÆelegerii dintre domnitor çi
Roznovanu, se prevedea clar cå atunci ”...când
domnitorul ar vrea så ia jumåtatea vistiernicului, acesta
så nu pretindå nimic”. Deci totul se reducea, de fapt, la o
înÆelegere odioaså dintre Ipsilanti çi Roznovanu cu scopul
de a îngenunchea locuitorii din Vrancea. Era çi firesc
deci ca vrâncenii så nu accepte cu nici un chip acea
mârçåvie çi så-çi apere, ani mulÆi la numår, cu demnitate
çi dârzenie drepturile legitime.

ïncå de la emiterea actului domnesc, din 1801, se
formeazå douå tabere distincte într-o luptå acerbå. Pe
de o parte cei interesaÆi direct în hoÆie, respectiv Ipsilanti
çi Roznovanu, cu acoliÆii lor, iar pe de altå parte råzeçii
vrânceni. Din prima tabårå s-a distins încå de la început
prin acte samavolnice starostele de Putna, un anume
cåminar Pruncu, rudå cu boierul Roznovanu, unealta çi
omul såu de afaceri. Acesta, pretextând cå vrea så verifice
cu cei în drept temeinicia actelor doveditoare pentru
drepturile vrâncenilor, le adunå în mare parte çi i le prezintå
lui Roznovanu. De unde så-çi închipuie locuitorii Vrancei
cå Roznovanu, cu consimÆåmântul domnitorului, avea så
distrugå actele primite considerându-le ”netrebnice”. De
sigur cå pierderea acelor documente a reprezentat pentru
vrânceni o loviturå cumplitå. Mare noroc înså cå unele
acte s-au påstrat çi, dupå cum se vede în continuare, au
avut rol definitoriu în destinul procesului.

Succesorul lui Constantin Ipsilanti, domnitorul
Alexandru Moruzzi (1802 - 1806), deçi vede clar cå
donaÆia înaintaçului såu este ilegalå, o confirmå totuçi în
anul 1803, dar numai dupå ce el însuçi devine co-proprietar
al påmânturilor Vrancei alåturi de ceilalÆi doi jefuitori.

Deçi lipsiÆi, în mare parte, de dovezile actelor care
le-au fost distruse, vrâncenii continuå lupta pe toate cåile
çi nu se laså intimidaÆi. Anii 1803 - 1804 devin hotårâtori
nu numai pentru continuarea procesului, ci çi pentru
obÆinerea victoriei cu orice sacrificiu. Cei angajaÆi direct
în susÆinerea cauzei generale sunt ajutaÆi de întreaga
suflare vrânceanå çi susÆinuÆi material în toate acÆiunile
lor. Astfel lupta vrâncenilor se transformå într-un ”proces
uriaç (...), poate unic în istoria noastrå”, definit de
cunoscutul universitar çi cercetåtor ieçean Al.Husar ca
”Procesul cel mare”. ïndatå deci dupå reluarea procesului,
în 1803, vrâncenii trimit la Iaçi un preot, cu numele Ion,
pe care îl împuternicesc drept ”vechil al Vrancei”, cåruia
i se încredinÆeazå un uric de la Bogdan al III-lea (1504 -
1517), fiu al lui Çtefan cel Mare çi Sfânt. Documentul
respectiv, scåpat ca prin minune de la arderea petrecutå
cu puÆin timp în urmå, consfinÆea în modul cel mai clar
toate drepturile de care se bucurau vrâncenii. Din
nenorocire înså, preotul Ion s-a låsat cumpårat de boierul
Roznovanu çi a ajuns chiar så declare într-o scrisoare
cåtre Roznovanu cå ”tot locul Vrancei a fost drept
domnesc çi (...) vistiernicul (respectiv Roznovanu) este
îndreptåÆit så ståpâneascå Vrancea”. Din acel moment
lupta devine de-a dreptul dramaticå çi se complicå pe zi
ce trece. Ostilitatea Æåranilor vrânceni împotriva ”boie-
rescului” ia proporÆii çi ameninÆå chiar så se transforme
în revoltå. Astfel, în 1808, mulÆi locuitori din satele
Vrancei devin fugari, cu intenÆia de a se transforma în
haiduci çi de a lupta astfel împotriva împilårilor domniei.
Din satul Nereju, de pildå, au plecat în munÆi 53 de såteni
çi încå numeroçi alÆii din satele Nåruja çi Nistoreçti.
Norocul le surâde înså la un moment dat bieÆilor obidiÆi
prin descoperirea la boierul IoniÆå Balç a unui document

VVVVValeriu D. Coteaaleriu D. Coteaaleriu D. Coteaaleriu D. Coteaaleriu D. Cotea
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din anul 1736, emis de domnitorul Grigore Ghica în cea
de a doua domnie (1735 - 1739) çi care se referea la o
hotårnicie fåcutå la graniÆa dintre Moldova çi Transilvania.
Deosebit de valoros, documentul confirma, fårå puÆinÆå
de tågadå, drepturile vrâncene de ståpânire a MunÆilor
Vrancei. Procurarea documentului a fost înså deosebit
de costisitoare. Potrivit unui izvod de cheltuieli, acesta
ar fi costat suma de 10.000 lei, o sumå fabuloaså pentru
acea vreme. ïntr-o scrisoare înså din 1819 cåtre
domnitorul Scarlat Callimachi din a treia sa domnie (1812
- 1819), boierul Roznovanu aratå cå vrâncenii ar fi plåtit
nu 10.000 de lei, ci 20.000 de lei. Dar care locuitor
vrâncean din acel vulcan stârnit de proces s-ar fi dat
deoparte çi nu ar fi plåtit cota prevåzutå în vederea
continuårii procesului? Dar nu numai documentul
respectiv i-a costat pe vrânceni.

ReprezentanÆii lor, destul de mulÆi la numår, venind
deseori la Iaçi la diverse termene ale procesului çi
råmânând uneori zile çi såptåmâni în oraç, trebuiau
susÆinuÆi materialiceçte. Astfel, un document menÆio-
neazå ”9.000 de lei... sumå cheltuitå când au stat 80 de
oameni, timp de trei såptåmâni...”, un altul menÆioneazå
suma de ”17.440 de lei... cheltuiÆi în 25 de såptåmâni
cât au stat în judecatå 80 de oameni cu caii lor çi nouå
preoÆi tot cu caii lor, în târgul Eçului”. Dintr-un alt izvod
rezultå cå fiecare sat din Vrancea a contribuit pentru
proces cu câte 5.000 - 6.000 lei, totalizând suma de
78.715 lei, aça cum menÆioneazå, pe baza unor
documente, Al.Husar.

Principalii reprezentanÆi ai vrâncenilor în marele proces
au fost preoÆii Çerban Bålan din Nåruja, Toader æârdea
din Spineçti çi Constantin Taftå din Negrileçti. Au urmat,
ca în toate marile procese din trecut sau din prezent,
nenumårate amânåri çi solicitåri de noi probe. Vrâncenii
n-au încetat nici måcar o clipå lupta çi pânå la urmå au
învins. Domnitorul Scarlat Callimachi, prin hrisovul din
1814, îi repune pe foçtii nåpåstuiÆi în fireçtile lor drepturi.
Iatå un fragment din hrisovul respectiv, råmas în memo-
ria vrâncenilor ca o piatrå de hotar între o stare de coçmar
çi una de speranÆe împlinite: ”Domnia mia (...) hotårâm
çi întårim cå numiÆii råzeçi vrânceni så-çi ståpâneascå
moçiile din cuprinsul ocolului Vråncei în toate hotarele
lor, din tot locul, cu tot venitul, cu deplinå ståpânire în
pace çi nesupåraÆi mai mult”. Interesantå este exprimarea
din hrisov atunci când domnitorul spune: ”çi nesupåraÆi
mai mult”. Cu alte cuvinte, ajunge câtå supårare pe
nedrept a fost pe bieÆii oameni! Hotårârea domnitorului
se fundameanteazå çi pe cercetarea çi concluziile
Mitropolitului Veniamin Costache (1768 - 1846), care,
împreunå cu vel logofeÆii Iordache Canta çi Dumitraçcu
Sturza, cu vornicul Vasile Cilibiu çi cu slugerul Vasile
Slon, atestå cå: ”Toate dreptåÆile ajutå pe jåluitorii Vråncei
a li se da dreptele lor moçteniri iaråçi întru deplinå
ståpânire”.

ïn hotårârile acestui proces memorabil s-a recunoscut
temeinicia hrisovului emis de Ghica Vodå la data de 20
ianuarie 1736, precum çi a celorlalte înscrisuri prezentate
de locuitorii Vrancei. Aceste dovezi aråtau în modul cel
mai clar cå ”...toate moçiile din Ocolul Vrancei au fost
dintru învechime drepte moçteniri a råzeçilor Vråncei, iar

nu moçii domneçti, precum glåsuieçte hrisovul ce are
vistiernicul Roset de la Constantin Ipsilanti Voievod din
anul 1801, ghenar 17, çi cel de al doilea hrisov de
întåriturå de la Alexandru Moruzzi Voievod din 1803,
septembrie 11”.

Victoria obÆinutå de locuitorii Vrancei împotriva raptului
pus la cale de Ipsilanti çi Roznovanu s-a råspândit
pretutindeni, trezind un entuziasm de nedescris. ïn sate,
aça dupå cum se aratå în documente ale vremii, se cânta
çi se juca ”Hora mare a Vrancei”. Lungul proces a evidenÆi-
at dârzenia çi solidaritatea vrâncenilor în apårarea
drepturilor çi libertåÆilor de care s-au bucurat de-a lungul
istoriei. Redobândind påmânturile ståpânite de veacuri,
se såvârçea un mare act de dreptate.

La peste un secol de la desfåçurarea acelor lupte de
pe baricadele ”marelui proces”, mai precis dupå 118 ani,
urmaçii nu çi-au uitat marii lor înaintaçi çi au Æinut så le
cinsteascå memoria. Astfel, la 28 august 1932, a fost
omagiat cum se cuvine fiul satului Nåruja, preotul Çerban
Bålan, ”...omul care a çtiut så råscoleascå sufletele
vrâncenilor çi så-i uneascå (...) pentru a lupta contra
celor care-i încåtuçase cu un hrisov netemeinic (al lui
Ipsilanti, din 1801) çi poftele nesåtule ale unui boier
atotputernic” (Roznovanu). Tot cu acet prilej s-a sfinÆit çi
crucea, înaltå de 2 metri, açezatå în faÆa bisericii din
Nåruja. Operå de aleaså fineÆe artisticå çi sentimentalå,
realizatå de meçterul cioplitor în piatrå Andrei Pârlog,
din satul Nistoreçti, poartå, întru eternitate, înscris
urmåtorul text:

Celor care au luptat pentru
scoaterea Vrancei din boeresc:

ICONOM ÇERBAN BÅLAN - Nåruja,
TOADER æÂRDEA – Spineçti,
CONST. TAFTÅ – Negrileçti
çi tuturor stråmoçilor ajutåtori

RECUNOÇTINæÅ DIN PARTEA VRÂNCENILOR

ïn luarea de cuvânt de dupå sfinÆirea crucii,
protoiereul Pascu a rostit aceste cuvinte, care sunt
valabile nu numai pentru acel an, 1932, ci au cåpåtat
valoare universal valabilå prin adevårul exprimat:
”Vrancea este cuibul românismului, cetatea unde se mai
påstreazå, în bunå parte, credinÆa, portul çi datinele
stråmoçeçti”. æara Vrancei a fost dåruitå de Dumnezeu
cu oameni buni çi dârzi, învredniciÆi cu toate calitåÆile
omeneçti. Temeritatea çi hotårârea vrâncenilor în faÆa
loviturilor soartei le-a oferit o aurå aparte pe parcursul
întregii istorii a acestui popor. Glasul lor, reprezentând
sinteza înÆelepciunii oamenilor de pe acest teritoriu, a
fost permanent ascultat çi respectat de toÆi cei din jur.
ïnseçi autoritåÆile statale din secolul trecut Æineau cont
întotdeauna de pårerile vrâncenilor. ïn acest sens se
statornicise deja expresia ”så vedem ce face Vrancea”,
valabilå înaintea luårii oricårei decizii. ïn lucrarea sa
”NotiÆe statistice asupra Moldovei’, din anul 1852, prinÆul
Nicolae ÇuÆu subliniazå ”...Doar câteodatå un veto al
vrâncenilor au fost de ajunsu spre a împiedica aducerea
în îndeplinire a unei måsuri arbitrare ori abåtutå de la
lege...”.
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William Shakespeare*

*) Din antologia Mari poeÆi ai iubiriiMari poeÆi ai iubiriiMari poeÆi ai iubiriiMari poeÆi ai iubiriiMari poeÆi ai iubirii interpretaÆi de Radu Radu Radu Radu Radu
CârneciCârneciCârneciCârneciCârneci, în pregåtire la Editura ORION

William Shakespeare, cel mai mare dramaturg çi poet al tuturor timpurilor – de pânå acum! – s-a nåscut la 23
aprilie 1564, în oråçelul Stratford (într-o familie de comercianÆi scåpåtaÆi!) çi a murit (dupå exact 52 de ani) la 23
aprilie 1616, fiind înmormântat în biserica în care a fost botezat.

Actor pe mai multe scene din Londra, apoi director de teatru, s-a bucurat devreme de succes çi glorie în faÆa
contemporanilor såi britanici, apoi în faÆa Europei çi a întregii lumi, secolul douåzeci culminându-l, açezându-l în
vârful strålucitor al Pantheonului universal.

Excelând prin marile-i drame çi tragedii istorice (Hamlet, Othelo, Macbeth, Regele Lear, Richard al III-lea,Hamlet, Othelo, Macbeth, Regele Lear, Richard al III-lea,Hamlet, Othelo, Macbeth, Regele Lear, Richard al III-lea,Hamlet, Othelo, Macbeth, Regele Lear, Richard al III-lea,Hamlet, Othelo, Macbeth, Regele Lear, Richard al III-lea,
Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta etc.), dar çi prin comedii (Visul unei nopÆi de varå, Mult zgomot pentru nimic, Cum vå place,Visul unei nopÆi de varå, Mult zgomot pentru nimic, Cum vå place,Visul unei nopÆi de varå, Mult zgomot pentru nimic, Cum vå place,Visul unei nopÆi de varå, Mult zgomot pentru nimic, Cum vå place,Visul unei nopÆi de varå, Mult zgomot pentru nimic, Cum vå place,
A douåsprezecea noapte A douåsprezecea noapte A douåsprezecea noapte A douåsprezecea noapte A douåsprezecea noapte etc.), Shakespeare a ridicat çi poezia la înålÆimi greu de depåçit. Sonetele (dar çi
poemele!) – minuni ale genului – egaleazå capodoperele sale teatrale, dând umanitåÆii expresia a ceea ce aceasta
are sublim: iubirea! Iubirea în complexitatea-i de necuprins: prietenia împletitå cu adoraÆia, dåruirea cu gelozia,
surâsul cu lacrima, bucuria cu amåråciunea, disperarea cu speranÆa, dorinÆa cu preamårirea fiinÆei iubite. Doamna
Brunå din sonete traverseazå timpul pânå la noi (çi dupå noi!), iradiind tainic înveçnicirea prin puterea dragostei.
Fårå-ndoialå, geniul uman nu are ceva mai definitoriu care så-l reprezinte la întâlnirea lumilor din Univers!

ïn limba românå, poezia shakespearianå are urmåtoarele ediÆii: SoneteSoneteSoneteSoneteSonete, 1922, trad. Henry Marcus; SoneteSoneteSoneteSoneteSonete,
1940, trad. Gabriel Donna; SoneteSoneteSoneteSoneteSonete, 1964, trad. Ion Frunzetti; SoneteSoneteSoneteSoneteSonete, 1974, trad. Teodor Boçca; Sonete çi poemeSonete çi poemeSonete çi poemeSonete çi poemeSonete çi poeme,
1974, trad. Neculai Chiricå çi Dan Grigorescu; Doamna Brunå din soneteDoamna Brunå din soneteDoamna Brunå din soneteDoamna Brunå din soneteDoamna Brunå din sonete, 1978, trad. Andrei Ion Deleanu; SoneteSoneteSoneteSoneteSonete,
1978, trad. Gheorghe Tomozei. (R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.)

Sonetul XVIII

Cu zvelta primåvarå så te asemån, oare?
æi-e firea mai gingaçå, iar chipul mai duios;
ïn Mai, chiar, pier bobocii nåzuitori spre floare
Çi scurt e anotimpul çi e capricios:
Ori prea fierbinte-i ochiul din cer privind încoace,
Sau îçi ascunde raza sub nori întunecoçi,
Natura, nu o datå, încearcå så se joace
Chiar opera stirivindu-çi sub paçii furioçi.
Ci primåvara creascå-Æi, precum o mamå bunå,
Comorile ce-n tine cu greu le-a adunat,
Så nu-ndråzneascå Moartea surâsul, så-Æi apunå.
Cåci eu prin timp, cu imnul, mereu te-am înålÆat.

Da, câtå vreme oameni vor exista pe lume,
Va dåinui çi versu-mi purtându-te-n renume.

Sonetul XXXI

Tot plinul vieÆii mele l-am råsådit în tine:
ïn inimå-Æi palpitå întreg trecutului meu;
Acolo se råsfaÆå iubirea-mi çi, senine,
Iubirile de-altdatå, de tainå, curcubeu.
O, ce adânci suspinuri, ce lacrime cu mir:
Durerea pentru ele mi-a stors din suflet dorul;
Acum acele chipuri în tine se desfir,
Iar dragostea de ele acolo-çi aflå zorul.
Cuprinzi precum o raclå iubirile acele
Cu ale lor trofee salvate din abis,
Cu tot ce-au luat din mine sunt Æie azi fidele:
Ce-am risipit prin vreme, în tine am închis.

Acum le çtiu în firea-Æi: iubitele minuni
Çi cum tråieçti prin ele, în tine må aduni!

Sonetul XLII

Acum e-a ta! dar asta nu-i singura-mi tristeÆe,
– Deçi de-atâta vreme fu mândra mea iubitå –
Cå eçti al ei må doare çi c-o så te råsfeÆe:
Iubirea ce-ai gustat-o mi-e aståzi umilitå.
Oh, trådåtori!... Çi totuçi simt gânduri de iertare:
Tu o iubeçti pe-aceea ce îi påstrez iubirea;
Çtiind a mea ardoare cu dorul Æi-e datoare
Çi de-al tåu drag iert totul pierzându-mi fericirea.
Da, de te pierd pe tine, iubita, ea câçtigå;
Pe ea de-o pierd, Æi-e soarta nestinså primåvarå:
Aproape-mi sunteÆi, totuçi, ca umbrei o ferigå,
Dar eu în råstignire-s ca soarele-n desearå.

Da, tu eçti eu acuma, çi-s bucuros, iar ea
Fiind a ta, prin mine, etern råmâne-a mea...
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Sonetul LXXXVII

O, dragul meu, adio! vezi, dar, nu-mi çade bine
Sårac fiind cu totul, så-Æi fiu preÆuitor;
Cei care-Æi deschid calea spre alte zåri mai line,
Pe mine nu må cheamå, sunt în dispreÆul lor!
Cum så-Æi påstrez prezenÆa, cu care avuÆii
Aç mai råmâne-alåturi de tine prea-bogatul?
Pierdutå mi-e puterea cuvintelor; cum çtii,
De tine ascultarå çi nicidecum de altul.
Nu Æi-ai çtiut, deci, preÆul cât timp mi-ai fost aproape,
Crezându-må-nÆeleptul, ce mult te-ai înçelat!
Mi-ai dåruit lumina ce-acum o så må-ngroape
De-a pururea în tine, cum nu m-am açteptat.

Ah, da, råmân ståpânul ce pulberea-l culege:
Treaz nu însemn nimica, dar când visez sunt rege...

Sonetul CVI

Din cronici vechi de vreme vederea mi-o desfatå
Portrete de domniÆe çi mândri cavaleri
Çi-alåturi tac poeme în vorbe de-altådatå
Slåvind acele nume din depårtatul ieri.
Privesc spre a-nÆelege trecutului nobleÆea:
O, minunate chipuri cu ochii plini de gând!
Acei artiçti, prin vreme, vroit-au frumuseÆea
Pe care-o ai tu aståzi, cea pururi råmânând.
Da, o proorocire-s figurile stråbune
Ce te prefigurarå  çtiind a açtepta,
Dar nu avurå taina çi harul de a spune
Ceea ce eçti, minune, nici pentru-a te cânta.

ïnamoraÆi la culme, noi îÆi slåvim doar mersul,
Cåci imnul nu-l încape vrun cer, nici Universul...

Sonetul LXV

Nici bronzul, nici granitul, oceanele måreÆe
Nu vor putea så-nfrunte al MorÆii ochi deschis;
Atunci cum o så scape sublima frumuseÆe,
Ea, care-i mai fragilå ca floarea de cais?
Cum ar putea gingaça mireasmå aprilinå
Så-adie-n toiul iernii, sub asprele zåpezi;
Cad munÆii cei puternici cu fruntea în ruinå,
La Timpul ce învinge cum, oare, så cutezi?
O, gânduri! frumuseÆea curând se pråbuçeçte
Sub Timpul ce învinge cum, oare, så cutezi?
Acestuia s-o smulgå?... El, sfaturi, nu primeçte
Så-çi protejeze fapta de glorie pe veci!

Da, n-o så poatå nimeni, ci doar cântarea mea:
Ea, peste Timp, ’nålÆa-va iubirea ca o stea!

Sonetul CXXXII

Ce dor de ochii tåi mi-e! Dar ei parcå din milå
– Prea mult dispreÆ de mine în inimå ai strâns –
Se-opresc a mângâiere pe faÆa mea umilå
Çi-s negri ca durerea ce-n mine-atât a plâns;
E drept, din ceÆuri grele a soarelui luminå
N-aduce mai mult zâmbet, când iese-nvingåtor
Çi nici la înserare Luceafårul de tihnå
Apusului n-aprinde vis mai alintåtor
Decât då firii tale privirea-Æi, neagrå razå;
Dacå - al compåtimirii vål te înmiresmeazå
Cu blândul såu linÆoliu, çi inimii då-i rând
Så-çi verse-nduioçarea spre sclavul såu de gând

Çi voi jura cå negru-i culoarea mea regalå,
Iar ceea ce nu-i negru nu poartå nici o falå.

Sonetul CXLIV

ïn douå chipuri, iatå, iubirea-mi se împarte,
Iar sufletu-mi se zbate în mari-adânci furtuni:
Bårbat este întâiul, strålucitor în soarte,
Iar celålalt, femeie, ci, fårå de minuni.
ïn iad vrea så må vadå, ea, påcåtoaså fire
Çi trupul såu de pofte c-o cupå-n ispitiri
Din care blondul-înger så bea spre-a mea jertfire,
Cei doi un tot så-nchege, ci, fårå de uimiri.
L-a prefåcut în diavol! Ce hâdå-ngemånare,
Ce umbrå fårå taine într-un grotesc sårut,
Se-ndepårtå de mine, unindu-se-n trådare:
Ah, raiul meu de patimi în iad s-a prefåcut.

Dar eu råmân privindu-i în clipe risipite
Când diavolul din mine pe înger îl înghite...
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Prin bunåvoinÆa Dlui Pavel Chihaia, eminentul nostru spe-
cialist în domeniul artelor medievale româneçti, am primit, de
la München, o carte somptuoaså chiar çi prin prezentarea ei
graficå, reprezentând transpunerea în patru limbi europene
(româna, daneza, franceza, italiana) a volumului de versuri LaLaLaLaLa
cumpåna apelorcumpåna apelorcumpåna apelorcumpåna apelorcumpåna apelor (1933) de Lucian Blaga. Impresionanta
tipåriturå, mai degrabå un album, apårut, dupå cum indicå
îngrijitorii, în ”noiembrie 2000”, la valoroasa editurå româneascå
DorulDorulDorulDorulDorul din Danemarca, e o ediÆie bibliograficå, din care extragem
– aça cum am promis generosului expeditor – douå din emble-
maticele poezii blagiene: RuneRuneRuneRuneRune çi Luminå din luminåLuminå din luminåLuminå din luminåLuminå din luminåLuminå din luminå, în toate
variantele amintite mai sus.

N.B. Pe cotor este inscripÆionat, în latina clasicå, titlul volu-
mului La cumpåna apelorLa cumpåna apelorLa cumpåna apelorLa cumpåna apelorLa cumpåna apelor: IN DISCIDIO AQVIN DISCIDIO AQVIN DISCIDIO AQVIN DISCIDIO AQVIN DISCIDIO AQVARARARARARVMVMVMVMVM. (Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.)

R u n e

ïn chip de rune, de veacuri uitate,
poart-o semnåturå fåpturile toate.
Slåvitele påsåri subt aripi o poartå
’n liturgice zboruri prelungi ca viaÆa
ïn slujba luminii, urnå fårå de toartå,
luna çi-o Æine ascunså pe faÆa
vråjitå så nu se întoarcå.

Stane de piatrå, jivine, cucutå
poart’ o semnåturå cu cheie pierdutå.
Pecete tåinuitå de douå ori –
fatå de foc, aråtare, care pe Æårm
ridici acum braÆele peste mare,
o porÆi subsuori.

Rune, pretutindeni rune,
cine vå ’nseamnå, cine vå pune?
Fåpturile toate, çtiute çi neçtiute,
poart’ o semnåturå – cine s’o ’nfrunte?
Crinii muntelui – subtlunari –
çi-o duc neajunså pe creçtet.
Subt ceruri mumele-o poartå pe frunte.

R u n e r

I skikkelse af runer, glemt i århundreder,
bærer alle skabninger en signatur.
De mægtige fugle bærer den under vingerne
i livslang liturgisk flugt.
I lysets tjeneste skjuler månen,
urne unden hank, den på sit ansigt
forhekset til ikke atter at vise den.

Stive som støtter bærer udyr, skarntyde,
en signatur med en forsvundet nøgle.
Segt to gange hemmeligholdt –
ildpige, syn, som inde på land
nu løfter armene over havet,
du bærer den i armenes huler.

Runer, overalt runer
hvem signerer jer, hvem sætter jer?
Alle skabninger, kendte, ukendte,
bærer en signatur – hvem modtsår den?
Bjergets liljer – under månen –
bærer, uopnået, deres på issen.
Under himle bærer navnet den på panden.

R u n e s

Je porte en moi, en guise de runes dépuis des siècles oubliées,
une signature avec laquelle tous les êtres sont marqués.
Les célestes oiseaux la portes sous les ailes
en des vols liturgiques, longs comme la vie.
Au service de la lumière, urne sans anse,
la lune est signée sous son visage caché,
ensorcelé pour ne pas se retourner.

Les roches, les fauves, la ciguë
portent une signature à la clé perdue.
Sceau deux fois caché
fille de feu, fantasme, toi qui maintenant
dépuis le rivage soulèves tes bras au-dessus de la mer,
tu la portes aux aisselles.
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Runes, partout runes
qui vous marquent, qui vous posent?
Toutes les créatures, connus et inconnues
portent une signature – qui va l’affronter?
Les lys de la montagne – lys sous-lunaires –
la tiennent insurmontée au sommet.
Sous les cieux le Nom l’a sur sont front.

R u n e

Come tante rune, da secoli dimenticate,
portan tutte una firma le creature create.
Gli amati uccelli la portano sotto le ali
nei voli lunghi quanto la vita, rituali.
Al servizio della luce, urna senz’appiglio,
ce l’ha anche la luna sulla sua faccia opposta,
che resta per malia sempre nascosta.

Massi di pietra, belve, cicuta
portano una firma dalla chiave perduta.
Sigillo due volte occultato –
tu, ragazza di fuoco, spettro che dalla riva
le braccia sollevi sopra il mare,
sotto le ascelle le porti, celato.

Rune, d’ogni luogo rune,
chi vi marchia, chi vi pone?
Ogni creatura, nota e sconosciuta,
porta una firma muta. Chi le farà fronte?
I gigli sublunari – gigli del monte,
sulla cima la portano, mai raggiunta.
Sotto i cieli le Madri l’hanno in fronte.

Luminå din luminå

ïn mijlocul dimineÆii stå taurul neînjugat.
Ståpâneçte un câmp. Luceçte ca o castanå
proaspåt cojitå.
Printre coarnele lui soarele vine în sat.

Lângå apa linå stå în puterea zorilor taurul
nemiçcat. ïnålÆat çi frumos.
E ca Iisus Hristos:
luminå din luminå, Dumnezeu adevårat.

Lys af lys

I morgenens midte står, utøjret, tyren.
Den hersker over en mark. Skinner som en
frisk afpillet kastanje.
Mellem dens horn kommer solen til lansdsbyen.

Ved det stille flydende vand står på gryets højde tyren
ubevægelig. Oprejst og smuk.
Er som Jesus Kristus:
lys af lys. Visselig Vorherre.

Lumière issue de la lumière

Au milieu du matin se tient debout le taureau non attelé.
Il domine le champ. Il luit comme une châtaigne
fraichement écorcée.
Parmi ses cornes le soleil entre dans le village.

Près de l’eau paisible il se tient au fort-de-l’aube
sans bouger. Hissé droit et beau.
Il est comme Jesus Christ:
Lumière issue de la lumière. Le vrai Dieu.

Luce venuta dalla luce

Nel mezzo del mattino il toro non aggiogato
domina un campo. Luccica come castagna
appena sgusciata.
Il sole arriva in paese attraverso le sue corna.

Vicino all’acqua quieta immoto se ne sta
il toro al tramonto. Dritto e bello.
Come Gesù Cristo:
luce venuta dalla luce, vero Dio.
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Florin Muscalu*
Cernit, numele Poetului Florin Muscalu, îmi inundå

sângele, sufletul çi conçtiinÆa... Venise, cu aproape o
såptåmânå înainte de tragica-i dispariÆie, så-mi ia un
interviu. Ne-am îmbåtat, câteva ore, cu Poezie çi Artå.
Era unul dintre finii artizani ai Cuvântului scris çi rostit.
El zbura, încå viu, alåturi de Radu Stanca, de Çtefan
Aug. Doinaç, de Vintilå Ivåncescu, de Florin Pucå, de
Leonid Dimov çi de  stelarul Dimitrie Stelaru în ”hainele
scumpe ale mierlei”, adicå într-o aleaså companie,
cul t ivând mosul ,  ambra,  chih l imbarul ,  smaraldul ,
inorogii, nefertitele sacre, çi – mai ales – Lupoaica Albå,
heraldicå întrupare a neliniçtilor sale lirice. ïmplinise,
de curând, 58 de ani. Vârstå la care açtrii încep så-çi
selecteze strålucirea çi så se açeze în matca eternelor
reîntoarceri. Vârstå la care verbul alunecå în ghioc
pregåtind arterele versurilor fårå de pereche. Vârstå la
care vârsta însåçi se leapådå – seniorial – de zgura çi
rugina timpului, venind la sårbåtori le oamenilor în
adevårata ei splendoare... Iatå cå, în cazul lui Florin
Muscalu, unul dintre remarcabilii poeÆi români contem-
porani, vârsta nu a mai avut råbdare, aça cum nu mai
avusese nici cu Marin Preda... Ce redacÆie acolo, în
ceruri: Preda, Florin, Florin Pucå, Çtefan Aug. Doinaç,
marele senior al Poeziei româneçti çi universale... Ce
intuiÆii, strålucite, ale Preaînaltului Dumnezeu... Ce
gazete literare ilustre la care mai colaboreazå Daniel
Turcea, Virgi l  Mazi lescu, Ion Iuga, Leonid Dimov,
Gh.PituÆ, Traian Olteanu çi Iustin PanÆa... La masa
umbrelor lor, literatura românå poate så fie liniçtitå, cåci
nu va pieri în veci! (Dumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru Pricop)

Copilul Amurgului

De mai multe ori m-am trezit brusc
”Så scriu sau så nu scriu ce-am visat?”
Sub un arbore mare, necunoscut aici pe påmânt,
Ståteam çi beam lacrima sa tânårå, mai bunå ca apa
sfântå din Eufrat...
Atunci, veni la mine copilul acela blond
Plângând de foame çi de durerea mersului pe jos în zadar
Tålpile lui goale erau pline de råni,
Cum este în august cerul cu stelele lui, mortuar
– Då-mi lacrimå din floarea morÆii copacului, zise!
I-am dat sandalele mele tinere, de acum leproase,
Cu ele am mers o viaÆå în cåutarea lui
Çi el a plecat apoi spre lumina de unde plecase
Sub alt arbore sfânt, necunoscut pe påmânt çi înlåcrimat
Så scriu sau så nu scriu ce-am visat?

19 septembrie 2000

Apa pustie

Ca Hölderlin, Æinând în mâini
Apa pustie pentru a bea,
Cum se uita, în acel tårâm
Dintr-o datå venea cu lumina ei verde mucegåitå
Pe acele cetåÆi çi versuri celebre...

Çi cele mai încete cåmile
Fumegau cå se vedea dincolo de deçerturi
Cum cålcau prin nisipuri ca morÆii
Urma virginitåÆii lumii
Çi la capåtul Ei, Hölderlin
æinând în mâini o culturå...

10 iunie 2000

AscultaÆi copiii çi båtrânii

AscultaÆi copiii çi båtrânii
Vocea såracå a morÆii trece numai prin ei,
Ea vine la noi ca un tânår ghepard
Fugit de la rosturile lumii
– Huo, huo! Strigå Æåranii tuturor Æårilor
Pe unde trece acest ghepard pierdut de lume
Çi dintr-odatå, apare cineva care îi spune:
”Fugit din cer, tânår ghepard, fii în æara Mea,

pe stema Æårii mele
Tu eçti Moartea, da, chiar Moartea
Fugind din cer pe stemele Æårilor”.

6 mai 2000

* Poezii inedite oferite redacÆiei de soÆia poetului, cåreia îi mulÆumim çi pe aceastå cale.
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Fregata de alamå

Eu, care-am plâns la despårÆirea mårii
De ochii lui Christos... Cum så ajungi
Acea fregatå plinå de lucrurile lumii,
Ce-ndepårteazå timpul încå de atunci?

Cum så atingi cu semne muritoare
Râpa albastrå, pânzele-i vechi de cearå
Pe care-o çtiu çiruri întregi de lume
Çi-n care ele se roagå çi coboarå.

Çi stau acolo limpezi ca tåcerea
Ce se strecoarå între douå veacuri...
Doamne, Fregata-de-Alamå verde-albastrå
Pluteçte deodatå pe mai multe måri çi lacuri...

Çi ce se-ntâmplå? Semnul e de cruce
Cel al curenÆilor ce se repetå-n jos
Çi, iatå, ne urcåm çi noi acum, acolo
Eu, care-am fost la despårÆirea mårii de ochii lui Christos.

2 august 2001

Cu mâinile la ochi

Eu, care am scris Cartea MorÆilor,
ïnnebunind de plåcere,
Eu, care l-am sprijinit pe Shakespeare
Pentru a vå inventa pe voi toÆi, cei ce vå uitaÆi

acum la mine
Eu, care i-am dictat lui Dumnezeu
Açezarea stelelor, dupå Cartea Nescriså,
Vå spun cå nu mai este nimic de fåcut...
...Çi poezia mea, cu mâinile la ochi, ca Ezra Pound...

Laptele sitarilor

Acolo unde râd sitarii murind
Çi cad din toamnå mici fructe-aurifere,
Cå sar din somn cum au venit çi sug
Sânul påmântului ca niçte mamifere,

Acolo unde vânåtoarea lumii
Mai stå ascunså greu dupå podoaba lor
Se coace laptele påmântului
Care e laptele sitarilor.

12 martie 2000

Oasele verii

Oasele verii cad din constelaÆia spartå
A stelei arhimandrite. Cârduri mortuare de sitari înnoptaÆi
ïn pulberea funerarå a altor vremuri
Scriu cu aripile låsate umbre pe faÆa poeÆilor...
Cåråbuçii îçi bat Æigåneasca aramå ceruit în påmânt...
Pânå la primåvarå va fi liniçte çi pace,
Pace çi liniçte va fi pânå la primåvarå
Cine va iscåli alåturi de Dumnezeu acest peisaj,
Se va numi Moarte...

26 mai 1996

O Hieroglifå

PoeÆii vând pe bani buni Tragedia, lui Dumnezeu...
Ei sunt cei mai conçtienÆi cå Påmântul va muri în curând,
De aceea îçi sapå scorburi în propria lor Poezie,
Pentru cå sunt sfinÆi, într-un fel, murind ca sfinÆii,
Deasupra lor se adunå toamna çi primåvara
Hieroglifele påsårilor migratoare
Ce descriu Sfântul Dezastru ce va veni
Aça cum ziua de mâine nu va mai veni
Decât ca o hieroglifå...

25 noiembrie 2000

DespårÆirea de secolul al XX-lea

Ce dragå mi-a fost femeia aceea
Ce a tråit çi a murit în secolul al douåzecilea!
Parcå ar fi fost din secolul al XIX-lea...
ïn acel timp, pictorii erau din secolul al XVIII-lea,
Transpuneau pe pânzele lor portrete celebre
Çi pulsurile meteorologice çi subtilele Naturi Moarte...
Totul era ca Marea Moartå, care tråieçte Arta...
Çi dintr-odatå a apårut Moartea
Frumoasa pictorilor, domniçoara aceea.
Ce are veacurile în mânå ca pe o beretå
Çi o tot fluturå, stând distantå pe un vapor

ce nu se mai vede azi
Plutind pe Marea Moartå, de mânå cu Arta,
ïn timp ce pictorii erau din secolul al XVIII-lea...
Ce Domniçoarå, Doamne!

19 septembrie 2001 28 septembrie 2000
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Dumitru Pricop

PoeÆii autentici sunt prinÆi påguboçi. Herbul lor me-
lodic çi niciodatå acomodat cu timpurile, cu saramura
profeticå a unor religii guvernamentale, oscilatorii, brusc
se mâhneçte çi brusc se încruntå, traversând milenii de
poezie, de slavå çi siluire, pânå ce cuvântul încearcå så
se açeze precum Dumnezeu în Cuibul facerii Sale.

Aça purcede çi revolutul çi revoltatul în mit Dumitru
Pricop. El ”mânuieçte” poezia ca pe o armå în detonaÆie,
ori ca pulsaÆia tâmplei unui prunc pe care respirå gândul
dintâi al eternitåÆii.

Pricop înzåpezeçte câmpia çi îmbracå munÆii cu
blånurile grâului încolÆit. DiafanitåÆile lui sunt aspre precum
aripile vulturului scârbit de påmânt çi exilat definitiv în
cerul primenitor. (Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.)

Tr i n i ta t e

Nu-n ceasul rugåciunii stau retras
chemând din ceruri zeitåÆi pitice
cåci Dumnezeu chiar de mai are glas
e mort de când e mort çi Domnul Nietzsche.

Prin amândoi am cåutat, umil
cårårile spre dealul fericirii
când încå nu båtuse prin copil
furtunile cu smoala råstignirii.

Din unul aç fi vrut, candid, så sorb
din raze chiar, lumina, mult ilustra...
prin celålat, pe-o aripå de corb
så zbor pe sub påmânt ca Zarathustra.

Ca întâlnindu-i într-un pisc superb
mai sfânt ca raiul ce urzise pomul
så le-amintesc ce viscole-s prin verb
çi ce pustiu e, totuçi, supraomul.

Iar ca dovadå vie-n absolut
så må dezbrac çi så m-aråt pe mine
çi-n cel ce sufår viaÆå, moarte, lut
çi-n cel de prin statuile eline

Çi blestemându-i pentru tot ce-au frânt
prin harta conçtiinÆelor oloage
la chipul meu de zgurå çi påmânt
o clipå, doar, o clipå så se roage,

Ca mai apoi, iertându-i iar, så pot
topi în iarbå trista trinitate
ce-o så mângâie vitele pe bot
în spaÆiile verzi de prin cetate.

Tr in i t é

Ce n’est donc pas au moment de prier
que je m’isole en appelant dieux bien petits
car Dieu, s’il peut encore se prononcer,
est mort depuis que Nietsche est mort aussi.

A travers les deux j’ai cherché humblement
les routes vers le comble de la satisfaction,
quand n’avaient pas sévi en moi enfant
les orages marqués par la crucifixion.

De l’un je voulais absorber, serein,
des rayons-mêmes, la lumière et son éclat...
de l’autre, chevauchant une aile de corbin,
m’envoler sous terre tout comme Zarathoustra.

Au rendez-vous d’eux, sur un pic superbe
plus saint que le paradis qui créa la pomme,
leur rappeler quelles tourmentes ravagent le verbe
et combien désert est, pourtant, le surhomme.

A preuve de vie dans l’absolue pléthore,
me dépouiller et me dévoiler sans gêne,
comme celui qui souffre vie, argile et mort-
celui-même qui fréquente les statues hellènes

et malgré mes blasphèmes pour les impairs
commis sur la carte des consciences estropiées,
à mon image toute de suie et de terre
ne fût-ce qu’un instant, ils feraient bien de prier

pour que, après leur avoir pardonné,
je puisse fondre dans l’herbe la trinité bien triste,
laquelle s’en va le bétail caresser
dans les champs de la citè à l’improviste.
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RevelaÆie

Zåpezile, pe chip, de altådatå
iluminând în sânge un altar
unde se roagå, flacårå uitatå,
braconierul cântecului rar

Din Dumnezeii lui cu ceruri multe
nu i-a råmas niciunul credincios
niciunul cu lumina så-i asculte
sågeÆile de rit miraculos

De-aceea izgonirea în Tåcere
din jertfa-i repetatå a-ntrupat
sacrul blestem ce duce peste ere
poemele de strigåt uzurpat.

R i t

Çi iatå vin cu verbul înroçit
de sângele sågeÆilor confuze
tot cerul Lui înalt e ofilit
ca o garoafå ruptå între buze

Çtiut mi-i verbul çi-i atât de vechi
încât mi-e fricå så nu-l frângå versul
acest bordel de nimfe neperechi
ce legånat pe ÆâÆe Universul

Pe viaÆa scurtå care mi s-a dat
eu scriu dintr-o aleaså disperare
låsând pe MunÆi coroana de-mpårat
çi oasele materiei în Mare

Çi-n cimitirul numelui må rog
Måriei sale, Domnului - Cuvântul
så nu må punå timpului zålog
cât eu îmbrac în alte astre cântul.

B u n a v e s t i r e

Cuvântul e în tine strigoiul realitåÆii
chiar dacå îl încumeÆi vertical
el nu mai urcå treptele cetåÆii
neîmblânzit, demonic çi egal
îi cauÆi rådåcinile în peçteri
çi ele sunt. La fel de vii çi tari
încât le-ar încåpea un veac de meçteri
plugari cu ochi adânci de iconari
Dar e nevoie de-o unealtå – alta
decât mistria robului damnat
o inimå de harfe, cât înalta
întâiului la cântec condamnat.

Rrévé la t i on

Les nieges du visage remontent au temps passé
et illuminent dans le sang un autel,
là où se prostre en prière, tel une flamme oubliée,
le braconnier d’un chant exceptionnel.

De ses Dieux, d’un bon nombre de cieux gratifiés,
aucun ne resta son ani fidèle,
nul apte, avec la lumière, à écouter
ses flèches, lancées d’un rite surnaturel.

Voilà pourquoi son discret bannissement
de ses multiples sacrifices incarnait
le blasphème sacré qui porte au fil des ans
les poèmes issus du cri usurpé.

R i t e

Voilà, j’arrive au verbe ensanglanté
par l’effusion de sang des flèches confondues
tout Son ciel là-haut est plus que fané
comme un oeillet entre les lèvres interrompu

Mon verbe bien connu est si ancestral
que j’ai peur qu’il ne soit brisé par le vers
ce bordel de nymphes bien phénoménales
qui ont bercé entre leurs seins tout l’Univers

Sur cette petite vie dont on nous fit faveur
j’écris grâce à un désespoir éclatant
en cédant aux monts la couronne d’empereur
et laisse les os de la matière à l’Océan

Et dans le cimetière du nom je prie
Sa Majesté notre Souverain Seigneur - le Verbe
qu’il ne me mette point en gage au temps-vie
tant que j’habille en d’autres astres le chant superbe.

L’ a n n o n c i a t i o n

Le verbe en toi devient la fantôme de la réalité
et même si on l’aborde à la verticale
il ne gravit plus les marches de la cité
indomptable, démoniaque et égal
dans les grottes on cherche ses racines et causes
elles sont là. Tout aussi vivantes et musclées
qu’elles pourraient tenir dans un siècle de virtuoses
laboureurs, aux yeux profonds d’imagiers
Mais on a besoin d’un outil tout nouveau
tout autre que la truelle de l’esclave damné
d’un coueur de harpes au même degré culminant
que le premier aux chansons condamné.

Traduit en français par Constantin FrosinConstantin FrosinConstantin FrosinConstantin FrosinConstantin Frosin
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Æeapånå,
parcå lipsitå de cartilagii
atunci când
påçesc poarta redacÆiilor çi-a editurilor,
atunci când calcå pagina de ziar
sau de carte,
pasul lor care n-a învåÆat încå
mersul târâç, çerpesc, tupilat,
cocoçat, rupt din çale
çi grumazul lor
care n-a dobândit reflexul condiÆionat
al plecårii
capului!

Cum mai zburdå ei
cu mieii çi cåÆelandrii
pajiçti înflorite,
file imaculate,
crânguri înmiresmate,
lunci de poveste,
maidanele oraçelor çi
gropile lor de gunoi!
Cum se mai aruncå ei despuiaÆi
în marea de litere,
în pådurea cu zmei,
în oceanele mâloase ale timpului
ca-n iezerele albastre
ale piscinei unui hotel de lux!
Cum umblå ei nepåsåtori
çi avizi
poteci båtåtorite,
drumuri de Æarå
sau imperiale,
autostråzi
çi muchii de falezå,
cum mai danseazå ei
chiar
pe cele mai subÆiri
sârme!
Cum mai vin ei plutind cu
zâmbete serafice
peste genuni
flåmânde,
duçi de micile lor luntrii de hârtie,
cu velele lor de hârtie,
cu vâslele  lor de hârtie,
Æinând strânse la piept
topuri subÆiri de hârtie,
unicul lor mijloc de apårare,
comori nepreÆuite!
Dulce inconçtienÆå a vârstei,
curaj zånatec,
deçånÆat,
indecent,
impudic!

Radu Bårbulescu s-a nåscut în Bucureçti, în anul 1952.
ïn 1981 se stabileçte la München, unde obÆine licenÆa în
studii de politologie. Poet, prozator, eseist, critic literar,
editor. S-a format sub ocrotirea prietenoaså a lui Ion RaÆiu,
George Ciorånescu çi alÆi mari oameni ai exilului. CâÆiva
ani a lucrat la postul de radio Europa liberåEuropa liberåEuropa liberåEuropa liberåEuropa liberå. Editeazå
revistele Observator MünchenObservator MünchenObservator MünchenObservator MünchenObservator München çi ArchenoachArchenoachArchenoachArchenoachArchenoach çi e
directorul casei editoriale ce-i poartå numele, dedicat
aproape în exclusivitate literaturii române. E preçedintele
AsociaÆiei literare a scriitorilor români din München çi toatå
Bavaria. (Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.)

DIPTIC

I.I.I.I.I.

Uite-l /
iat-o, Doamne:
poetul / poeta
tânår / tânåra...

Cum vin ei pe lume,
gungurind,
cu gurå aromind a laptele mamei,
rotunjitå încå
în cåutarea sfârcului generos;
amiros, Doamne,
a mere çi biscuiÆi raçi,
a fragi cruzi, corcoduçe verzi çi
a miere...
Ochii lor neosteniÆi încå
de soarele amiezelor çi
plumbul norilor de iarnå,
de raza påtrunså în zori
- lamå de cuÆit -
printre pleoape dureroase,
de cele o sutå çi una de mii de
umbre çi penumbre
ale Universului...
Nici o båtåturå de creion
peste degete,
nici o tåieturå de hârtie
în podul palmei,
nici urmå de spin pe frunÆile netede,
nici urmå de cutå amarå la colÆul ochiului,
nici urmå de ghimpe,
muçcåturå,
creståturå sau
pavåzå
pe muçchiul inimii Æinut
la vedere!

Ah, coloana lor vertebralå,
dreaptå,

Radu Bårbulescu
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Apårå-i, Doamne,
de vasiliscii anticamerelor,
de privirea ucigaçå a secretarelor
çi mârâitul ameninÆåtor al redactorilor,
de håmåitul dulåilor båtrâni
apåråtori ai ogråzilor
çi de muçcåtura veninoaså a
criticilor çi criticaçtrilor.
nåpârci cameleonice, mereu în schimbare
de solzi,
duelgii cu såbii ciobite,
înflorituri sterile, dåunåtoare,
mucegai pe marginea foii!
Få-le
conchista uçoarå:
açterne-le punÆi
prin våzduh,
pe påmânt
çi pe ape,
deschide-le cåi
printre açtri
çi stele,
pune-le veçnicå lumina Ta
sub frunte çi pleoape,
laså flacåra Ta
nestinså
în ei.
ViaÆå fårå de sfârçit dåruie-le
çi oÆeleçte-le vrerea,
încununeazå-i cu lauri
çi påstreazå-le neprihana
întreagå,
ca pe un glob de cristal,
astupå-le urechile la cântul
pervers çi perfid al sirenelor,
la urletul çacalilor çi
scrâçnetul cel råu al
roÆii dinÆate
a lumii...

II.II.II.II.II.

Ah, poetul îmbåtrânind...

Cum îçi mai stoarce el ultima scânteie
de viaÆå
în cåutarea versului
potrivit!

Cât de greu îi mai apaså
vertebrele îndurerate
veçnicele genuflexiuni înaintea verbului,
cum îl mai ostenesc flotårile-naintea
metaforei,
cum îl mai trec sudorile la retezat
de iambi!

Cum se mai stråduie el
så miroaså proaspåt çi tânår pe dinafarå
frazele acestea ostenite de atâta

çiretenie veche,
cum îçi mai pileçte el
searå de searå,
ghimpii crescuÆi înåuntru ai båtåturilor
din lungile peregrinåri
prin grohotiçul çabloanelor,
cum îçi mai suge el burta,
cum îçi mai priveçte el
reflecÆia din oglindå,
narcisic,
cu sufletul pe buze açteptând
så-i încolÆeascå pe Æeastå
frunze de laur,
cum se mai îmbracå el,
inutil, pentru noapte,
în haine de galå netoate,
de molii mâncate,
cârpite în
coate...

Cum mai tânzuie el
- cimpanzeu artritic -
la curÆile luminate ale dragostei tinere,
stângaci, împiedicat, clåtinat,
cum mai Æopåie el,
bålåbånit-ameÆit
la mesele înÆelepÆilor,
cum mai trage el
cu degete ’ncârligate de gutå
corzile destråmate de harfå!
Cum s-ar mai vrea el
eolian, solar, seren, selenar,
demonic çi
dumnezeiesc totodatå,
axå perpetuå a lumii,
punct de sprijin çi
miez de existenÆå
galacticå!
Cum se mai gâlceveçte el
- sfârâind ca un greier -
cu SfinÆii çi cu
mai toÆi dracii! -
câtå lipså de creier!

Iatå-l
Doamne,
ajuns la mintea cea dintâi,
a copiilor,
de râsul satului,
al mânjilor
çi-al curcilor,
cerçeçte-n ascuns
râsul plin al zeilor,
va propåvådui, Doamne,
viermilor çi furnicilor
despre unicitatea lumii
çi-a Paradisului
în sfârçit, surd çi mut
în casa lui neagrå çi scundå,
din lut...
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Cåmaça fericitului*
Sunt çi nu sunt un diarist. Jurnalul meu intermitent

este, în cele din urmå, o expresie a singuråtåÆii care fuge
de ea însåçi, a nevoii de comunicare, a cåutårii unui
dialog. De aceea, uneori, el se transformå în epistolå,
autorul dorind så se confeseze cuiva, unui spirit conge-
ner, care så-l asculte, pe care så-l simtå martor înÆelegåtor
al experienÆelor sale de viaÆå, capabil så-i susÆinå mesajul
sau, eventual, så-l combatå în deplinå cunoçtinÆå de
cauzå. Dacå ar fi fost så påstrez (atunci când le-am
redactat) toate bruioanele, cred cå scrisorile pe care le-am
trimis depåçesc, în mod considerabil, ca volum, însem-
nårile mele jurnaliere.

ïncå din vremea liceului, am fost într-un dialog cvasi-
permanent cu prietenii, cu familia, cu fetele pe care le-am
iubit... ïn stagiul meu parizian çi mai ales în lunile de
spitalizare, nu era zi så nu primesc cel puÆin douå-trei
råspunsuri la misivele mele care curgeau de-a dreptul
torenÆial. Mereu m-a ståpânit nevoia de a împårtåçi çi
celuilalt ceea ce simt, ceea ce visez, ce carte citesc,
ce locuri admir, ce oameni cunosc çi cât m-au încântat
sau, din contrå, m-au dezamågit. Acum, punând punct
unei istorii ca atâtea altele din deceniile nu prea senine
pe care le-am traversat, având, cum e çi firesc,
particularitåÆile ei, nu gåsesc altå modalitate mai la
îndemânå, spre a nota câteva gânduri finale, decât så
açtern tot o scrisoare pe care o adresez unui prieten, pe
cât de real, pe atât de imaginar.

Dacå m-ai întreba, dragul meu, ce anume råmâne
din câte le-am povestit çi încå din altele, încå nepovestite,
Æi-aç råspunde cå drojdia se laså greoaie la fund, iar vinul
cu esenÆele, cu buchetul aromitor çi limpezimea lui
cristalinå se urcå la suprafaÆå. Cu trecerea anilor, me-
moria devine din ce în ce mai selectivå, din multele
întâmplåri ale existenÆei reÆinându-le mai ales pe acelea
care încorporeazå un sâmbure de luminå. Partea
umbroaså, fårå så disparå, se retrage treptat în imperiul
umbrei, de unde revine mai anevoie. Spun, cum vezi,
lucruri çtiute de toatå lumea. De obicei, nu vrem så ne
mai aducem aminte de relele care ne-au aÆinut calea,
ne-au mâhnit çi ne-au îndurerat. Privirea interioarå ni se
îndreaptå aproape instinctiv spre dârele de luminå ale
vieÆii noastre, care au fåcut ca ea så merite a fi tråitå. ïn
ceea ce må priveçte, acestea au existat, cum probabil
ai bågat de seamå, în ciuda tuturor çi nu a puÆinelor umbre
de care Æi-am vorbit nu o datå.

Aç dori totuçi så revin.
Må revåd acum într-o zi de Paçte, la Pleçeçti, unde

livezile albeau înflorite pe dealuri, ceea ce o inspira pe
bunica, spunând cå s-a deschis gura raiului. Biserica
din satul nostru nu era terminatå çi, de ïnviere, ne duceam
la Schitul Rogoz, aflat oarecum în apropiere. Mama
punea în traistå oauå roçii, pascå çi cozonac, dar çi
mâncare de post pentru sâmbåtå seara, când ajungeam
acolo, fiind gåzduiÆi de maica Evghenia. La båtaia

clopotelor, mergeam så ”luåm luminå” çi så ascultåm
slujba care dura pânå spre ziuå. Copil, prin clasele
primare, adormeam la picioarele stranei çi auzeam ca
prin vis melodiosul Hristos a înviat, cântat cu vocea lor
subÆiratecå de måicuÆe. Când ne întorceam acaså,
duminecå, poposind pe drum, se açternea masa într-o
poianå. Iarba era crudå çi codrul abia înfrunzit. Probabil
cå acolo, fårå så çtiu, mi s-a întipårit în suflet imaginea
puritåÆii, a nevinovåÆiei.

Am fost aça de îndrågostit de naturå, încât una din
marile mele bucurii, aceea a lecturii, s-a petrecut pe un
drumeag de la vie sau pe malul unei ape. Când m-au
ajutat împrejurårile, mi-am açezat masa de scris într-un
cerdac plin de flori, cu vederea spre dealurile sau munÆii
împåduriÆi. Aça am lucrat mai multe veri la Agapia çi la
Buçteni. Trebuie så-Æi spun cå, oricâte piedici mi s-au
pus de-a lungul drumului, unele, în aparenÆå insurmon-
tabile, am avut parte de câteva fericiri (çi nu exagerez
câtuçi de puÆin folosind cuvântul acesta). Mai întâi,
naçterea båiatului meu, care a fåcut så dobândesc un
alt statut psihico-moral. Am simÆit cå trec într-o altå vârstå,
mai coaptå, mai statornicå, mai plinå de råspundere çi
de speranÆå. Apoi, întoarcerea tatei din închisoare,
echivalând cu o renaçtere a lui çi a noastrå, a familiei,
cu salvarea dintru-un lung çi în orice clipå ameninÆåtor
naufragiu. PuÆin dupå aceea, reuçita operaÆiei mele pe
cord deschis a scânteiat ca un sâmbure de luminå, ca
çi aflarea, într-un târziu, a dåruitei fiinÆe de lângå mine.
Çi în viaÆa mea de condeier, apariÆia fiecårei cårÆi a
însemnat o clipå de fericire (chiar dacå uneori umbritå
de prea severe çi nedrepte critici). Era tot o naçtere çi-i
acordam toatå atenÆia çi, dacå vrei, toate onorurile.
Açezam volumul mirosind încå a cernealå tipograficå pe
birou, ca så-l pot privi cât mai multå vreme. Asta-i un fel
de auto-admiraÆie, dar ce te faci cu orgoliul de... creator!
Trece înså destul de repede.

Am avut, cum çtii, o sensibilitate pentru muzicå çi
artele plastice, deçi fårå culturå specialå în respectivele
domenii. ïmi aduc aminte de anii ’70, când, împreunå cu
fostul meu coleg de liceu, regretatul poet çi regizor Titel
Constatinescu, mergeam duminecå de duminecå la
Ateneul Român, unde am ascultat – çi cu ce înaltå
emoÆie! – integrala simfoniilor lui Beethoven, dirijate de
George Georgescu. Çi tot acolo, în interpretåri celebre,
concertele pentru vioarå çi pian de Mozart, Ceaickovski,
Grieg çi mereu maiestuosul Dublu concert de J.S.Bach.
Nu reprezentau acele dimineÆi muzicale un strop de
fericire?

Cât priveçte pictura, ea m-a cucerit spontan în vechile
noastre månåstiri (VoroneÆ, Humor), în muzeele bucureç-
tene (Muzeul Simu çi, mai ales, Zambaccian), çi mai
târziu, avea så-mi rezerve incomparabile desfåtåri în Italia
(cum aç putea så uit vreodatå basilicile Romei çi muzeele
FlorenÆei?), la Paris, unde am råmas de atâtea ori la
”Jeu de Paume” îmbåtat çi îmbåiat de vârtejurile de aur
ale lui  Van Gogh çi de colorismul fascinant al mai tuturor

Al. SåndulescuAl. SåndulescuAl. SåndulescuAl. SåndulescuAl. Såndulescu

*Din volumul în manuscris OperaÆie pe cord deschisOperaÆie pe cord deschisOperaÆie pe cord deschisOperaÆie pe cord deschisOperaÆie pe cord deschis



33SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002

prozåprozåprozåprozåprozå

impresioniçtilor, la Berlin, în Pergamon çi Bodemusem,
cu uimitoarele lor antichitåÆi egiptene çi orientale, çi la
Dresda, în palatul Zwinger, prosternându-må în faÆa
Madonei Sixtine.

Cålåtor neostenit (atât cât mi-au ajutat puterile çi
cât mi-a permis regimul comunist), am cutreierat Æara
din Bucovina çi Maramureç pânå la Dunåre çi Mare. Pe
urmele scriitorilor, am båtut mai toate provinciile,
ajungând, cum spuneam, într-o varå în Banat, la Çiria
lui Slavici çi de acolo, coborând la ReçiÆa, spre Muntele
Semenic. Aça de încântat am fost de acele locuri çi de
acele clipe amintitoare a pådurilor copilåriei, încât,
urcând spre culme cu un camion de ocazie, am început
så fredonez victorios Oda bucuriei. Nu pot uita, iaråçi,
un drum pe valea Rîmnicului, suind apoi în stânga pânå
la Bisoca, împreunå cu prietenul çi colegul meu de
claså, poetul Radu Cârneci, el însuçi un împåtimit, un
inspirat imnograf al naturii çi al plaiurilor natale (Iarba
verde, acaså, æara lui Lal, Cântând dintr-un arbore),
încercând så cåutåm Pietrele Fetei çi så reconstituim
topografia din Basmul Bisoceanului, ascultat de
Odobescu pe acele meleaguri. De pe creastå (eram în
curbura CarpaÆilor) fåceam ochii roatå, cuprinzând parcå
toate provinciile româneçti, nu numai Transilvania çi
Moldova cu MunÆii Vrancei, dar çi Dobrogea pânå pe la
Måcin.

Dintre toate anotimpurile, cel mai mult îmi place
toamna. Ai våzut vreodatå cum aråta ea în octombrie la
Buçteni, pe Valea Cerbului? Fagii parcå sunt cuprinçi de
flåcåri, adunând în frunziçul lor învåpåiat cele mai nebå-

Lucian SârbuLucian SârbuLucian SârbuLucian SârbuLucian Sârbu

PunguÆa cu doi bani
(o fantezie)

”Sunt un om bolnav...”
FFFFF.M.Dostoievski .M.Dostoievski .M.Dostoievski .M.Dostoievski .M.Dostoievski - ïnsemnåri din subteranåïnsemnåri din subteranåïnsemnåri din subteranåïnsemnåri din subteranåïnsemnåri din subteranå

oaselor må durea de parcå s-ar fi produs clipå de clipå;
çtiam cå durerea nu va înceta pânå ce nu voi reuçi så-mi
tråiesc visul.

Pe la douåzeci de ani am ajuns vizitiu la curte. La început
nu aveam de îndeplinit treburi prea însemnate, må ocupam
numai de drumurile neimportante pe care le fåceau, de
regulå, cucoana çi prietenele ei. Cu timpul, înså, întrucât
serviciul meu mergea bine çi toatå lumea era încântatå de
mine, må apropiai tot mai mult de boier, devenind în cele
din urmå principalul såu surugiu, mâna-i dreaptå. De acum
încolo, trebuia så am grijå de sånåtatea fiecårui cal în parte,
trebuia så supraveghez cu grijå Æesålatul çi scåldarea
animalelor la râu. Dar, mai ales, îmi însoÆeam ståpânul
oriunde, mai råu decât o umbrå; cåci eu eram alåturi de
ticålos pânå çi în timpul celor mai întunecate nopÆi. ïn curând
am angajat-o çi pe maicå-mea la bucåtårie çi, împreunå cu
moçul, pregåtii atacul final.

ïntr-o zi, întorcându-må cu tråsura de la oraç, unde
boierul, împreunå cu niçte cucoane, fusese så vadå o pieså

nuite nuanÆe de galben-ruginiu, care par çi mai incandes-
cente în contrast cu verdele închis al brådetului. Dar ce
så te întreb eu de munte, când splendorile anotimpului
meu preferat sunt uluitoare çi aici la Bucureçti. Castanii
din curtea Academiei, platanii din Ciçmigiu, sålciile de
pe malul Heråstråului desfåçoarå o vastå, inimaginabilå
panoplie de culori pe care ar putea-o invidia orice pictor.

La noi, toamna, mai ales la începutul ei, este aproape
exuberantå, spre deosebire de Æårile nordice, unde are o
alurå mai apåsat melancolicå. Nu pot uita valsurile lui
Chopin, ascultate într-o ”kawiarna” de la Varçovia çi o
tråsurå cu un cal care duruia în neçtire pe stråzile înguste
ale Oraçului Vechi, sub o burå deaså de ploaie... Çi,
revenind, mai Æii minte acea teraså de unde admiram,
tot cam pe toamnå, parcul Operei, având câte o halbå
de bere în faÆå çi ne încingeam la discuÆii pânå ce eu
alunecam spre confesie? Dar de acel pianist care cânta
parcå numai pentru el, în surdinå? Uneori insistai så-Æi
citesc din caietele mele mai vechi çi anumite pagini
dintr-un dialog epistolar ajungeau så te emoÆioneze de-a
dreptul...

Vezi, dragul meu prieten, de când ståm de vorbå,
umbrele s-au låsat din ce în ce mai la fund, – så dea
Dumnezeu så nu se mai ridice deasupra! – ca niçte drojdii
otråvite, cum au çi fost, vai, când se revårsau asupra
mea, çi cå au råmas vii, numai acele fantastice dâre de
luminå, care m-au, çi, în anumite momente, ne-au
îmbråcat în adevårate odåjdii. Nu sunt ele, într-un fel,
amintirile acestea, care îmbinå într-un singur månunchi
viaÆa cu arta, cåmaça fericitului?

Sunt un om råu. Niciodatå nu i-am iertat boierului båtaia
pe care mi-a tras-o când m-a prins uitându-må pe gaura
cheii în camera fiicei lui. M-a lovit cu pumnii, cu picioarele,
mi-a spart capul cu mânerul unei lopeÆi, mi-a rupt douå
coaste aruncându-må de la etaj, a pus caii så galopeze
peste mine. Iar eu, nevinovat, nu våsusem nimic din ce
mi-aç fi dorit, cåci fata lipsea de acaså. Abia mai târziu,
când må trezii din comå, cineva îmi zise cå puçtoaica fugise
la Paris cu un pianist englez. Atunci m-am hotårât så må
råzbun: toatå viaÆa mi-am închinat-o acestui ideal.

PårinÆii mei, moçul çi baba, fuseserå din totdeauna såraci
ca degetul, toatå averea lor reducându-se la o gåinå
çchioapå çi un cocoç cu creasta julitå. Mi-am zis cå n-ar fi
råu dacå aç încerca så pun mâna pe bogåÆiile ticålosului
de boier. Noapte de noapte îl visam plecându-çi capul în
praf dinaintea mea, lingându-mi înfometat degetele,
mâncând cu låcomie fel de fel de mizerii (piele de pantofi,
rådåcini, ouå stricate, chiar excremente), pe care i le-aç fi
întins surâzând malefic, dispreÆuitor. Fiecare rupturå a
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de teatru, ne såri în cale cocoçul cu creasta julitå Æinând în
cioc o punguÆå cu doi bani. Chipurile treaba era
întâmplåtoare, înså eu çtiam cå dincolo de copaci pândeçte
taicå-meu, cu care aranjasem totul. Boierul se minunå çi,
cum era de açteptat, îmi porunci så-i aduc punguÆa. Zis çi
fåcut; îi adusei punguÆa boierului çi porniråm mai departe.
ïn acest timp, moçul recuperå pasårea, fugi repede pe o
scurtåturå çi ne ieçi înainte, în dreptul unei fântâni; când
tråsura se apropie, slobozi cocoçul çi începu så croncåne
cu vocea-i de beÆivan båtrân: ”Cucurigu! Vreau punguÆa cu
doi bani!” ”Ei dråcie, fåcu boierul, uite un cocoç care nu
numai cå duce poveri în cioc, dar mai e çi pisålog pe
deasupra. Du-te, båiete, çi aruncå-l naibii în fântânå; poate
s-o råcori çi i-o trece.” Fåcându-må cå-l înhaÆ cu sålbåticie,
bågai cocoçul sub hainå, aruncând în fântânå un månunchi
de buruieni care, privite de la distanÆå, puteau foarte uçor
så påcåleascå ochii unui privitor ignorant.

ïn sfârçit, dupå vreo orå de mers liniçtit, ajunseråm la
conac. Boierul, însoÆit de cucoane, intrå în caså; în clipa
urmåtoare am scos cocoçul de la piept, l-am stropit cu apå
çi i-am dat drumul prin curte, strigând ”Cucurigu! Vreau
punguÆa cu doi bani!” Boierul se ivi în uçå, îngrozit.
”Domnule, i-am zis, prefåcându-må speriat, animalul åsta
a ieçit din fântânå!” ”Ei bine, atunci o så vadå el pe dracu.”
– çi o chemå pe maicå-mea, din bucåtårie, poruncindu-i så
arunce cocoçul în cuptor. BineînÆeles cå båtrâna dådu din
cap în semn de ”da-da”, înså mi-l înapoie de îndatå ce avu
prilejul. Pentru ca totul så fie mai convingåtor, aruncå niçte
gåleÆi de apå în bucåtårie; suindu-må iaråçi la boier, cu
cocoçul la subsuoarå, zisei: ”Domnule, beleaua asta de
cocoç a båut toatå apa din fântânå çi cu ea a stins focul çi
a inundat casa!” ”Cum? Ce?” ”Da, domnule, e o båltoacå
imenså la parter.” Nenorocitul, coborând în grabå, se pomeni
în mijlocul unui adevårat iaz ce se formase în locuinÆa sa:
båtrâna, din prea mult exces de zel, fåcuse rost çi de câÆiva
peçtiçori, ce fluturau sfidåtori din coadå printre mobile,
precum çi de o broascå ce oråcåia la fereastrå. ”Blestem!
– urlå transfigurat de mânie, blestem, blestem, blestem!
Du-l în mijlocul cirezii, båiete, så-l calce vitele, så-i
zdrobeascå oasele, så-l pascå oile!” ”Aha, m-am gândit,
jigodie, vrei så-i faci çi lui ce mi-ai fåcut mie. Crezi c-o så
mai ai noroc”. Ieçind afarå, am fluierat scurt, imitând sunetul
cintezoiului; de dupå gard îçi fåcu apariÆia tata, privind atent
în jur ca nu cumva så fie våzut. ïmpreunå merseråm în
ograda cu vite; am deschis larg porÆile, låsând toate
animalele så iaså, dupå care tata le duse la noi acaså, iar
eu am mai stat un sfert de orå så îndop cocoçul cu gråunÆe,
ca så parå mai gras. Fiind fåcutå çi aceasta, må dusei
înapoi la boier, care, împreunå cu celelalte slugi, se chinuia
de zor så scoatå apa din caså. ”Boierule, l-am strigat, nu-i
a bunå. Cocoçul åsta e carnivor, a mâncat toÆi boii çi toate
vacile çi taurii cei de pråsilå.” Parcå auzindu-må, cocoçul
se înfoi mândru, îmi såri din braÆe çi porni så se plimbe
ÆanÆoç de colo-colo, zångånindu-çi pintenii. Boierul påli,
leçinå vreme de-un minut, pråbuçindu-se cu un plescåit în
båltoacå, începu så plângå cu sughiÆuri çi, deodatå, se
luminå tot la faÆå, spunându-mi: ”Çtiu! Bagå-l în må-sa în
vistierie, så se înece cu vreun galben. Çi apoi så-l tai în
bucåÆi, iar råmåçiÆele så i le atârni de poarta din faÆå, så le
vadå toÆi nemernicii! Poftim, uite cheia, na, ia cheia de la

vistierie, du-te...” M-am dus acolo, am încårcat în trei
saci toÆi banii pe care i-am gåsit, l-am fluierat iaråçi pe
taicå-meu çi l-am pus så care totul acaså. ”Du-te,
tåticule, i-am zis, çi nu mai veni, cå nu mai e nevoie.” ïn
principiu, må råzbunasem. Dar nu era suficient. ScoÆând
din buzunar o cretå, am tras douå dungi paralele pe podea
çi l-am pus pe cocoç între ele; acesta råmase Æeapån,
ca çi cum ar fi fost mort. Mi-am dres vocea çi, pe un ton
cât mai neutru cu putinÆå, l-am chemat pe boier. Veni
gâfâind, zvârlind flåcåri pe ochi. ”A cråpat? Ai? A cråpat,
cråpa-l-ar dracu?” ïn loc de råspuns, am deschis uça
vistieriei: cocoçul, nemiçcat ca un sfinx, trona într-un
spaÆiu cu desåvârçire gol.

Boierul se înroçi, duse mâna la piept, începu så
tremure din picioare, så horcåie, så se descompunå, o
spumå verzuie îi clipoci uçor pe gurå, pe urechi, Æeasta
începu så-i palpite ca o inimå, oasele îi trosnirå pe
dinåuntru, degetele îi zvâcnirå ca niçte vene, din piele îi
ieçea fum, pilozitatea îi luå brusc foc çi, deodatå, cu o
bubuiturå crâncenå, explodå, împråçtiindu-se agonic pe
pereÆi. Moartea din el må stropi çi pe mine: dând uçor cu
limba peste buze, am constatat cå era dulce. Un glob
ocular se rostogoli pânå la bocancii mei: l-am zdrobit cu
meticulozitate sub cålcâi, mi-am luat cocoçul la
subsuoarå çi am fugit de acolo. Jos, la parter, în vreme
ce pe o intrare oamenii se stråduiau så scoatå apa, pe
alta mama aducea tot mai multå, tot mai plinå de vietåÆi:
între timp, casa boierului se umpluse de broaçte çi de
çerpi veninoçi ce sâsâiau ameninÆåtori. ”Gata, mamå,
ajunge.” – i-am spus çi båtrâna, supuså, mai aruncå un
ultim pumn de lipitori, dupå care plecå.

prozåprozåprozåprozåprozå
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Viorel CosmaViorel CosmaViorel CosmaViorel CosmaViorel Cosma

Steaua liricii mondiale: soprana Angela Gheorghiu
Nu existå cântåreaÆå de operå româncå, de la Elena

Teodorini çi Hariclea Darclée pânå la Maria Cebotari çi Elena
Cernei, care så fi egalat cariera fulminantå a celei mai
mediatizate vedete mondiale contemporane, Angela
Gheorghiu. ïn numai un deceniu de la debutul internaÆional
în ElveÆia (1991) pânå la cel mai recent eveniment monden
al mega-concertului londonez, dedicat aniversårii celor 50
de ani de domnie a reginei Elisabeta a II-a  a Marii Britanii
(iunie, 2002), protagonista a purtat acelaçi nume de
rezonanÆå fårå egal: românca Angela Gheorghiu. Cartea
de vizitå a acestei tinere soliste råmâne fårå egal în decursul
celor 200 de ani de istorie a teatrului nostru liric, fiindcå de
numele ei se leagå nu numai prestigioase premii çi distincÆii
internaÆionale (Belvedere Belvedere Belvedere Belvedere Belvedere / Viena, Berliner Rundfunks /
DDR - Berolina, Caluste Gukbekian Berolina, Caluste Gukbekian Berolina, Caluste Gukbekian Berolina, Caluste Gukbekian Berolina, Caluste Gukbekian /Lisabona, Victoriile
Muzicii Clasice / Londra, Officier des Arts et des LettresOfficier des Arts et des LettresOfficier des Arts et des LettresOfficier des Arts et des LettresOfficier des Arts et des Lettres
/ Paris etc. etc.), cât çi performanÆe artistice excepÆionale
(filmul TTTTToscaoscaoscaoscaosca, compact-discuri la binecunoscutele firme
EMI çi DECCA cu muzicå de Vivaldi, Donizetti, Bellini,
Puccini, Gounod, Bizet, discul Mysterium Mysterium Mysterium Mysterium Mysterium cu muzicå
religioaså româneascå realizat în colaborare cu Corul Mad-Mad-Mad-Mad-Mad-
rigal rigal rigal rigal rigal etc.), dar mai ales spectacole lirice pe cele mai
prestigioase scene din FranÆa, Anglia, SUA, Austria, Italia,
Germania, Japonia, America de Sud. Aproape toate marile
reviste de specialitate au publicat pe copertå chipul de o
frumuseÆe fascinantå al brunei cântåreÆe românce,
majoritatea topurilor vedetelor teatrului muzical din zilele
noastre plasând-o în frunte pe Angela Gheorghiu. Acum,
când Sutherland se bucurå de o binemeritatå retragere din
activitate, când Kabellé çi Fremi se aflå la apusul carierelor
lor, când Kiri Te Kanawa çi Jessye Norman – sopranele
megastaruri de aståzi – probabil nu vor mai fi primele
preferinÆe ale unui director de operå pentru repertoriul franez
sau italian – scria ziarul The Sunday Times The Sunday Times The Sunday Times The Sunday Times The Sunday Times în 1996 –
Angela Gheorghiu este numele ce apare tot mai des pe
buzele iniÆiaÆilor într-o lume a operei în goanå dupå dive. ïn
anul aniversar al centenarului morÆii lui Giuseppe Verdi
(2001), tânåra noastrå cântåreaÆå a lansat un disc-provocare
la adresa nemuritoarei Maria Callas: Casta DivaCasta DivaCasta DivaCasta DivaCasta Diva. La numai
36 de ani, Angela Gheorghiu a propuis prestigioasei Case
de discuri EMI Classics EMI Classics EMI Classics EMI Classics EMI Classics o suitå de înregistråri a celor mai
dificile pagini muzicale din operele lui Rossini, Bellini çi
Donizetti cårora le-a dat strålucirea de odinioarå a Mariei
Callas, fårå a ocoli pe alte CD-uri popularele arii din TraviataTraviataTraviataTraviataTraviata
de Verdi, Boema Boema Boema Boema Boema çi TTTTTurandot urandot urandot urandot urandot de Puccini, WWWWWerther erther erther erther erther çi
Manon Manon Manon Manon Manon de Massenet, Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta çi Faust Faust Faust Faust Faust de
Gounod, spre a încheia cu momente de virtuozitate a celei
mai titrate vedete mondiale din sec. 19, soprana Giuditta
Pasta din Somnambula Somnambula Somnambula Somnambula Somnambula çi Norma Norma Norma Norma Norma (aria Casta DivaCasta DivaCasta DivaCasta DivaCasta Diva). Toatå
presa a sesizat în acest disc gestul temerar al cântåreÆei
românce de a-çi etala disponibilitåÆile tehnice vocale spre
a cuceri pariul cu cele mai mari glasuri ale lumii din toate
timpurile. Cum s-a produs ”miracolul” Angela Gheorghiu?

Nåscutå la Adjud, judeÆul Vrancea (7 septembrie 1965)
çi popositå în Bucureçti spre a-çi cultiva glasul de o puritate
çi muzicalitate excepÆionale, Angela Burlacu a încåput pe
mâna unor maeçtri de canto remarcabili – profesorii Mia
Barbu, Ion Fålculete çi apoi maestra Arta Florescu la
Universitatea NaÆionalå de Muzicå – ce i-au modelat de

timpuriu acel buchet de calitåÆi native care i-au pregåtit
”explozia” internaÆionalå. Momentul revelator al unei cariere
strålucite s-a produs în toamna anului 1994, când dirijorul
Sir Georg Solti a descoperit-o în Traviata Traviata Traviata Traviata Traviata la The Royal
Opera Covent Garden din Londra, unde debutul s-a
transformat în triumf. Dar oare acesta så fi marcat ”scânteia”
vieÆii cântåreÆei? Care a fost rolul tenorului Placido Domingo
în orientarea primilor paçi în lumea scenei? Nu cumva acea
întâlnire a lui Mimi cu Rodolfo din Boema Boema Boema Boema Boema (adicå Angela
Gheorghiu cu Roberto Alagna) poate constitui totuçi pasul
decisiv al fulminantei ascensiuni al româncei din Adjud?
Timpul va da råspunsul cel mai concludent.

Au urmat discurile complete ale operelor ElixirulElixirulElixirulElixirulElixirul
dragostei dragostei dragostei dragostei dragostei de Donizetti, TTTTTraviata raviata raviata raviata raviata de Verdi (în versiune
englezå sub bagheta lui Georg Solti çi italianå sub
conducerea lui Riccardo Chailly), Boema Boema Boema Boema Boema de Puccini,
Werther Werther Werther Werther Werther de Massenet, Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta Romeo çi Julieta de Gounod,
MantauaMantauaMantauaMantauaMantaua, Sora Angelica Sora Angelica Sora Angelica Sora Angelica Sora Angelica çi Gianni Schicchi Gianni Schicchi Gianni Schicchi Gianni Schicchi Gianni Schicchi de Puccini,
precum çi captivantele selecÆiuni de arii çi duete, My Word
(25 de melodii din 16 Æåri), 100 Y100 Y100 Y100 Y100 Year of Great Musicear of Great Musicear of Great Musicear of Great Musicear of Great Music. 18971897189718971897
- 1997- 1997- 1997- 1997- 1997, Verdi HercinesVerdi HercinesVerdi HercinesVerdi HercinesVerdi Hercines, Verdi per due Verdi per due Verdi per due Verdi per due Verdi per due (cu Alagna) etc.
ïn sfârçit a apårut çi cartea: Diva. The New GenerationDiva. The New GenerationDiva. The New GenerationDiva. The New GenerationDiva. The New Generation
de Helena Matheopoulos (SUA, 1998) în care chipul
româncei stråluceçte pe copertå, alåturi de Renée Fleming
çi Cecilia Bartoli. Glasul Angelei este luat (pe disc) pânå çi
în cosmos de turistul spaÆial Dennis Tito la bordul StaÆiei
spaÆiale internaÆionale din 4 - 6 mai 2001!

Aflatå în plinå maturitate, cântåreaÆa noastrå îçi clådeçte
cariera cu pasiune çi echilibru, spre mândria çcolii româneçti
de canto pe care o poartå pe toate meridianele påmântului.

,,,,,
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germanul opera pe cord deschis, arãtând lumii întregi,
strivitã de ”adevãrurile” purtate din generaþie în generaþie,
cum se demonteazã (demoleazã) un mit, pentru a aºeza
în locul sãu concretul, exprimat în versurile homerice.

Aºadar, de unde ºi pânã unde aceastã pendulare între
douã lumi (aparent) total diferite, Hyperboreea ºi
Shamballa?

Nu este aceastã întreprindere a noastrã una extrem
de riscantã ori de-a dreptul inutilã? Cãci pentru mulþi dintre
noi primeazã angoasele zilnice, proprii ºi specifice
vremilor ce le traversãm, aproape lipsiþi de profunzime,
spre un capãt despre care nu ºtim altceva decât cã existã.
Credem, totuºi, cã abordarea tematicii exprimatã în titlul
articolului nu este inutilã, atât timp cât nu s-a demonstrat
de cãtre nimeni cã ar fi existat mãcar o civilizaþie complet
autonomã, fãrã nici o legãturã cu altele care au fost
înaintea sa ori în acelaºi timp cu ea. Dintru început,
avertizãm cã avem drept þintã rãsturnarea termenilor de
comparaþie de pânã acum, uzitaþi la refuz, concomitent
cu plasarea, dincolo de civilizaþia noastrã ºi a momentului
istoric pe care-l trãim, dorind o reaºezare pertinentã a
discuþiilor privitoare la Hyperboreea ºi la Shamballa.

Studiind mai îndeaproape cele douã fenomene nãscute
în timpuri demult apuse, am ajuns la câteva concluzii pe
care le-am considerat suficient de serioase pentru a le
da curs în rândurile ce urmeazã:

1/ ambele ”regiuni”, ºi Hyperboreea ºi Shamballa
suportã o abordare atât exotericã, dar ºi ezotericã - (noi
ne vom axa aici, mai întâi, pe aspectul exoteric, urmând
ca în apariþiile ulterioare sã nuanþãm celãlalt plan!);

2/ ambele sunt cuprinse în izvoarele scrise ale antichi-
tãþii ºi, ceea ce este mai interesant, cronologia lor este
aproape paralelã, referirile grecilor cu privire la lumea
hyperboreenilor ducând cãtre sfârºitul mileniului al II-lea
î.H. ºi începutul mileniului I î.H., în vreme ce cronologia
oficialã a regatului Shamballei menþioneazã pe primul sãu
rege, Suchandra – Dawa ZangpoSuchandra – Dawa ZangpoSuchandra – Dawa ZangpoSuchandra – Dawa ZangpoSuchandra – Dawa Zangpo, în secolul IX î.H.
(878-876 î.H.);

3/ ambele sunt situate, geografic vorbind, cãtre nord,
acest punct cardinal având valenþe sacre ºi în cazul
Hyperboreei ºi în cel al Shamballei;

4/ ambele sunt manifestãri ale unor civilizaþii indo-
europene, cu certe puncte comune, atât în ceea ce pri-
veºte viaþa ritualã, socialã, cât ºi aceea de familie, de
castã;

5/ ambele sunt regiuni specifice unei geografii mitice,
spirituale, cãci despre Hyperboreea se discutã uneori ca
fiind tãrâmul pur al celor fericiþi, în vreme ce despre
Shamballa yoginii afirmã cã se aflã în locul cel mai ascuns
al inimii ºi cã nu trebuie sã mergi prea mult pentru a-l
atinge, doar etapele extrem de grele, care se impun a fi
trecute, întârziindu-l pe ”cãlãtor” în ascensiunea sa cãtre
centrul Fiinþei.

Apariþia oricãrei civilizaþii se pierde, adeseori, într-un
trecut perceput ca fiind obscur ºi inexplicabil, greu
detectabil, dacã nu  imposibil, din cauza fie a mijloacelor
de investigare (a metodelor utilizate de savanþi), fie a
intervalului mare de timp ce desparte momentul iniþial al
naºterii civilizaþiei respective de prezentul în care acþio-
neazã oamenii de ºtiinþã angrenaþi în fluxul cunoaºterii,
al aflãrii.

De o asemenea situaþie incomodã era conºtient, încã
acum mai bine de douã mii de ani în urmã, autorul Biblio-Biblio-Biblio-Biblio-Biblio-
tecii istoricetecii istoricetecii istoricetecii istoricetecii istorice, DiodorDiodorDiodorDiodorDiodor din Sicilia, atunci când afirma,
fãcând uz de propriu-i spirit analitic – specific de altfel ºi
altor mari învãþaþi ai lumii antice – cã este extrem de
anevoios sã cercetezi ºi sã dezvãlui omenirii întâmplãri
din trecut, deoarece cititorii mai totdeauna se vor uita cu
neîncredere, alteori cu dispreþ, atunci când, spre exemplu,
istoricul le va înºirui fapte care au drept suport o cronologie
îndoielnicã.

ªi tot marele istoric al antichitãþii avertizeazã asupra
riscurilor cercetãrii când se alunecã pe un teren nisipos,
situat exact la limita dintre lumea realã ºi a legendei,
între adevãrul istoric ºi cel mitologic, întrucât acestea
vor avea parte, adeseori, de înverºunate comentarii
contradictorii.

Þinând seama de avertismentul sicilianului ºi fãcând
abstracþie de îndemnurile specifice gândirii pozitiviste ale
lui A.ComteA.ComteA.ComteA.ComteA.Comte, ne-am asumat toate riscurile demersului
atunci când ne-am propus realizarea unei incursiuni în
”lumea” hyperboreenilor, concomitent cu aceea specificã
”lumii” Shamballei.

În fapt, nu facem altceva decât sã dãm curs unui
îndemn mai vechi, aparþinând filosofiei existenþiale
serioase, care propunea întoarcerea spre marile teme ale
trecutului, scopul fiind acela al completãrii sau, mai bine
spus, al umplerii golurilor rãsãrite în gândirea modernã
din cauza consumãrii conceptelor abstracte.

Chiar dacã pozitiviºtii caracterizau începuturile omenirii
drept infantile, totuºi n-au fost capabili sã rãspundã la
întrebarea de ce lumea aceea reuºea sã ridice probleme
aflate în discuþie ºi azi, cum sunt cele privitoare la fiinþã
ºi nefiinþã, originea universului, a raportului dintre organic
ºi anorganic, a semnificaþiei existenþei însãºi? Culmea
este cã noi, cu toate mijloacele sofisticate ale tehnicii,
n-am ajuns – în numeroase situaþii – decât sã verificãm
ºi sã confirmãm multe din adevãrurile emise de înþelepþii
antichitãþii.

Un exemplu în acest sens îl constituie ”cazul” H.H.H.H.H.
SchliemannSchliemannSchliemannSchliemannSchliemann, arheologul german care descoperã Troia
cea cântatã de HomerHomerHomerHomerHomer, consideratã multã vreme doar
produsul imaginaþiei geniale a poetului grec. A fost de
ajuns averea ºi entuziasmul germanului pentru a se
demonstra lumii cã ceea ce pãrea de neatins devenise
extrem de concret, extrem de palpabil; cu alte cuvinte,

HYPERBOREEA ªI SHAMBALLA –
DOAR TÃRÂMURI SPIRITUALE?

Fl.AgafiÆeiFl.AgafiÆeiFl.AgafiÆeiFl.AgafiÆeiFl.AgafiÆei
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În Tibetul rarefiat, preoþii lama au creat de-a lungul
timpului mai multe cãrþi, aºa numitele CãlãuzeCãlãuzeCãlãuzeCãlãuzeCãlãuze, care-l
pot purta pe ”cãlãtor” spre mirificul tãrâm al Shamballei,
descris, ca orice regiune terestrã de vis (un adevãrat
picior de plai/pe-o gurã de rai), cu lacuri, pãduri, fluvii,
munþi etc.

Este vorba, în ambele cazuri, aºa cum arãta BaumanBaumanBaumanBaumanBauman
când discuta despre civilizaþiile strãvechi, despre
fascinaþia declanºatã de gândul cã ar fi existat un timp
primordial, paradisiac, când oamenii nu cunoºteau
moartea, munca, având hrana la discreþie ºi când totul
pãrea cã va dura la nesfârºit. Mitul paradisului pierdut
exaltã omul, prezentându-l în deplina sa libertate, trãind
beatific fiecare moment, spontan ºi fãrã încorsetãri
ideatice, fiind prezent la aproape toate popoarele lumii,
chiar din perioada indo-europeanã ºi poate de mai înainte.

Grecii plasau Hyperboreea dincolo de vântul Boreos,
vântul de nord, despre care ºtim azi cã este un vânt
neperiodic, rece, catabatic, cu caracter local. Dezvoltat
în regiunile de munte unde se acumuleazã aerul rece, se
prãvãleºte brusc, în cascade de aer îngheþat, asupra
apelor marine mai calde din zona litoralã apropiatã.
Cunoscut de DiodorDiodorDiodorDiodorDiodor prin intermediul lui HecateuHecateuHecateuHecateuHecateu, vântul
purta denumirea de Boreos, în vreme ce azi denumirea
sa este Bora.....

Ni se pare foarte importantã discuþia în jurul acestui
fenomen meteorologic cãci, dupã pãrerea noastrã, vântul
acesta este singurul în mãsurã sã ne ajute la delimitarea,
în spaþiu a teritoriului locuit de hyperboreeni.

Bora se formeazã în munþii Dinarici ºi Podiºul Karst,
undeva la o altitudine de aproximativ 1000 de metri,
deasupra Mãrii Adriatice. Este un vânt violent, surprinzãtor
pentru grecii sosiþi, acum mai bine de 2500 de ani pe
þãrmurile Mãrii Negre ºi obiºnuiþi cu climatul cald al þãrii
lor de baºtinã. Acest vânt nu este doar apanajul regiunii
adriatice, ci ºi acela al Caucazului, unde se formeazã
periodic ºi constant, coborând spre þãrmul rãsãritean al
Mãrii Negre, nu departe de Novorosiisk, media acþiunii
sale fiind azi de 46 de zile pe an. Grecii, mari cãlãtori ºi
coloniºti în Marea Neagrã ºi în Mediterana, au putut
cunoaºte acþiunea vulcanicã a acestui vânt care îngheþa
apele mãrii, devenit punct de reper în  localizarea lumii
cunoscutã de ei foarte bine, în comparaþie cu mai puþin
cercetata zonã de dincolo de acest vânt, mai spre nord.

DiodorDiodorDiodorDiodorDiodor vorbeºte despre legenda hyperboreenilor
situaþi la nord de þara celþilor, loc unde istoricul n-a ajuns,
dar despre care spune cã ar fi de fapt o insulã în Ocean,
care nu este mai micã decât Sicilia. Insula ar fi având un
pãmânt bun, roditor, iar clima atât de prielnicã încât s-ar
obþine douã recolte pe an. Ea este locul natal al Zeiþei
LetoLetoLetoLetoLeto, mama lui ApolloApolloApolloApolloApollo, ºi al Zeiþei ArtemisArtemisArtemisArtemisArtemis. Istoricul mai
afirmã cã hyperboreenii l-ar adora pe ApolloApolloApolloApolloApollo, zeul cel
prea puternic, ºi cã în acea insulã ar exista un templu
înãlþat în cinstea lui, precum ºi o incintã sacrã, mãreaþã,
rotundã, închinatã aceluiaºi zeu. S-a crezut, pânã la noi,
cã Oceanul despre care vorbea DiodorDiodorDiodorDiodorDiodor ar fi Atlanticul de
azi, însã informaþiile corecte demonstreazã cã grecii
foloseau denumirea de Ocean atunci când vorbeau de
Marea Neagrã, ceea ce ar însemna cã hyperboreenii ar fi
fost un neam situat undeva în nordul Mãrii Negre; mulþi

s-au grãbit sã afirme cã este vorba chiar despre traci,
cãci doar de la ei au preluat grecii credinþa în ApolloApolloApolloApolloApollo,
lucru de altfel adevãrat, în vreme ce credinþa în nemurirea
sufletului ar fi tot de origine hyperboreeanã, conform lui
SchroederSchroederSchroederSchroederSchroeder, aserþiune la care aderã ºi Kazarow Kazarow Kazarow Kazarow Kazarow atunci
când afirmã cã, din acest punct de vedere, asemãnarea
dintre geþii nemuritori ºi hyperboreeni este mai mult decât
evidentã, aceºtia din urmã nefiind altceva decât un neam
spiritual care locuieºte în cer, ducând o viaþã spiritualã
undeva, dincolo de munþi, acolo unde se regãsesc sufle-
tele celor morþi. Megasthenes, Simonides, PindarMegasthenes, Simonides, PindarMegasthenes, Simonides, PindarMegasthenes, Simonides, PindarMegasthenes, Simonides, Pindar,
cunoscuþi mitografi, afirmã cã hyperboreenii, care trãiesc
o mie de ani, locuiesc undeva în nordul Traciei, ºi chiar
mai spre nord, în regiunea munþilor Rhipei. Localizarea
Hyperboreei ni se pare importantã, deoarece, în funcþie
de aceasta, putem discuta cu totul altfel însãºi istoria
tracilor. Din aceste motive ne-am oprit la HerodotHerodotHerodotHerodotHerodot, consi-
derat nu doar un mare istoric, ci ºi un cãlãtor pe mãsurã,
ai cãrui ochi au vãzut trei continente: Asia, Europa ºi
Africa. Precizãri folositoare demersului nostru aflãm în
Istoriile Istoriile Istoriile Istoriile Istoriile sale, Cartea a IVCartea a IVCartea a IVCartea a IVCartea a IV-a, XXXIII-XXXV-a, XXXIII-XXXV-a, XXXIII-XXXV-a, XXXIII-XXXV-a, XXXIII-XXXV..... El spune
cã daruri importante au ajuns la sciþi tocmai de la
hyperboreeni, pentru ca sã fie purtate cãtre Adriatica ºi
apoi mai spre sud, de unde dodonienii (trib elenic) le-au
îndreptat spre Golful Malic, trecând marea în Eubeea, iar
de acolo la Carystos, ocolind Andreesul pânã la Tenos,
în cele din urmã ajungând la DelosDelosDelosDelosDelos. Informaþia devine,
astfel extrem de utilã, deoarece plaseazã Hyperboreea
în estul Europei ºi nu în Vest, la nord de þinutul celþilor.
Tot Herodot Herodot Herodot Herodot Herodot aratã cã trimiºii hyperboreenilor, nemai-
întorcându-se acasã, au hotãrât ca darurile pentru Delos
sã fie trimise prin intermediul vecinilor lor, ascunse în
paie de grâu. Or, se ºtie, femeile trace aduceau jertfã
reginei Artemida Artemida Artemida Artemida Artemida folosind întotdeauna paie de grâu!  Faptul
cã de la Delos Delos Delos Delos Delos grecii ajung mai târziu sã-l cinsteascã pe
ApolloApolloApolloApolloApollo, ca ºi traco-hyperboreenii, nu ni se pare de
neînþeles, deoarece Diodor Diodor Diodor Diodor Diodor din Sicilia afirmã cã tracii ºi
helenii aveau relaþii foarte bune, prietenoase, iar
schimburile de ofrande întru cinstirea ºi slãvirea aceluiaºi
zeu, ApolloApolloApolloApolloApollo, par fireºti. Aceeaºi afirmaþie o întâlnim ºi la
HerodotHerodotHerodotHerodotHerodot, care întãreºte ideea prieteniei traco-elenice.
Ce ne spun izvoarele arheologice astãzi?

În spaþiul dintre Carpaþi, Dunãre ºi Mare arheologii au
descoperit mai multe care votive solare din bronz, aºa
cum sunt cele din Alexandria ºi Costeºti-Orãºtie, a cãror
vechime se situeazã în jurul anului 1000 î.H. Pe de altã
parte, monedele geto-dacilor, cei mai drepþi ºi mai vitejicei mai drepþi ºi mai vitejicei mai drepþi ºi mai vitejicei mai drepþi ºi mai vitejicei mai drepþi ºi mai viteji
dintre tracidintre tracidintre tracidintre tracidintre traci, scot în evidenþã prezenþa lui ApolloApolloApolloApolloApollo, desco-
perit în mai mult de zece variante monetare, împreunã
cu ArtemisArtemisArtemisArtemisArtemis. La toate acestea se adaugã mai multe
sanctuare dacice care amintesc de cultul soarelui, cel
mai important gãsindu-se la Sarmizegetusa Regia. O altã
informaþie interesantã ne oferã arheologul ieºean, AtillaAtillaAtillaAtillaAtilla
LaszloLaszloLaszloLaszloLaszlo, care descoperã într-un mormânt din vechiul
teritoriu al tracilor urme aparþinând unei posibile ama-ama-ama-ama-ama-
zoanezoanezoanezoanezoane; acestea erau femei la fel de legendare ca ºi
hyperboreenii, despre care Diodor Diodor Diodor Diodor Diodor afirma cã îºi aveau
þara în vecinãtatea hyperboreenilor. Sã fie descoperirea
arheologului ieºean o confirmare clarã, materialã, a celor
spuse de DiodorDiodorDiodorDiodorDiodor? Dacã rãspunsul ar fi afirmativ, atunci
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arheologia vine odatã în plus în sprijinul afirmaþiilor
anticilor, aºa cum o va face ºi în cazul lui HomerHomerHomerHomerHomer, care
susþinea cã tracii s-au prezentat pe câmpul de luptã din
Troia folosind arme, armuri din aur; ceea ce a pãrut mult
timp o viziune de basm, irealã, dar care s-a adeverit în
urma scoaterii la ivealã a numeroase tezaure tracice ºi
daco-getice din aur, atât de dincoace, cât ºi de dincolo
de Carpaþi. Acest lucru nu ni se pare atât de nefiresc azi,
dacã þinem cont cã în Apuseni se aflã singura zonã
auriferã demnã de luat în seamã din Europa!

O mare parte din informaþiile prezentate tind sã susþinã
ideea cã Hyperboreea ar fi fost teritoriul situat la nordul
Dunãrii, respectiv cel locuit de traci, ceea ce se poate
susþine ºi cu argumente de ordin religios.

Spuneam, la începutul articolului, cã existã puncte
comune între ”spaþiul” spiritual al Shamballei ºi cel al
Hyperboreei: dacã despre Hyperboreea   s-a susþinut cã
poate fi un tãrâm al celor fericiþitãrâm al celor fericiþitãrâm al celor fericiþitãrâm al celor fericiþitãrâm al celor fericiþi, situat undeva, dincolo
de spaþiul lumesc, afirmaÆiile despre Shamballa în acest
sens sunt mult mai categorice. De fapt, existã trei
Shamballe: 1/ cea concretã, exterioarã spiritului, care se
poate plasa, ca ºi Hyperboreea – dacã ne raportãm la
roza vânturilor – undeva la nord de Kaºmir; 2/ Shamballa
interioarã, care se aflã ascunsã, camuflatã în propriul
nostru corp ºi propria minte;  3/ Shamballa reprezentatã
de Kalacakra mandala Kalacakra mandala Kalacakra mandala Kalacakra mandala Kalacakra mandala ºi zeitãþile sale.

În tibetanã, Shamballei i se spune bde byungbde byungbde byungbde byungbde byung ceea
ce, în traducere, ar însemna sursa fericiriisursa fericiriisursa fericiriisursa fericiriisursa fericirii.

Iatã ce spune tradiþia cu privire la acest tãrâm contro-
versat: urmare a cererii regelui SuchandraSuchandraSuchandraSuchandraSuchandra, primul rege
important al Shamballei, Buddha Buddha Buddha Buddha Buddha ºi-a luat înfãþiºarea unei
zeitãþi ºi i-a dãruit acestuia cele mai înalte învãþãturi.
Regele venea din nordul Kaºmirului însoþit de 96 de
generali ºi alþi 96 prinþi din regate supuse lui. Dupã ce
învãþãtura a fost primitã, regele a scris textul Kalacakra-Kalacakra-Kalacakra-Kalacakra-Kalacakra-
tantra tantra tantra tantra tantra care cuprindea 12 000 de versuri. El a fost primul
dintr-o lungã serie care coboarã din secolul IX î.H. ºi va
ajunge pânã dincolo de anii 2 300. Târziu, în jurul anului
1020, maestrul indian SomanathaSomanathaSomanathaSomanathaSomanatha a introdus Kalacakra-Kalacakra-Kalacakra-Kalacakra-Kalacakra-
tantratantratantratantratantra în Tibet, pentru ca învãþãtura sa sã fie preluatã,
din secolul al XII-lea, de Universitatea Nalanda. Aceastã
universitate avea sã fie desfiinþatã de invazia arabilor,
care se vor ”strãdui” sã distrugã nu numai cultul lui Bud-Bud-Bud-Bud-Bud-
dha, dha, dha, dha, dha, ci ºi pe cel al KalacakreiKalacakreiKalacakreiKalacakreiKalacakrei.

Shamballa este aºezatã pe râul Sita, cunoscut ca
Tarim, în Asia Centralã, apa gãsindu-se ºi azi la nord de
Takla Makan. Cetatea era înconjuratã de munþi înzãpeziþi
ºi de pãduri întinse care o separau de  Tibet. Pictural,
este reprezentatã ca o mandala în formã de lotus cu opt
petale, unde se aflã clãdiri minunate locuite de maeºtrii
tantra. În centrul mandalei se aflã palatul Kalapa. La sud
de acesta se gãseºte parcul din lemn de santal, la est,
lacul Manasa, iar la vest – lacul lotusului alb. Plasarea
Shamballei în regiunea Tibetului are unele raþiuni care þin
de simbolismul ºi sacralitatea regiunilor înalte. E.E.E.E.E.
BernbaumBernbaumBernbaumBernbaumBernbaum, care a participat la un congres (în Trikala,
aprilie, 1996) pe tema sacralitãþii munþilor ºi a respectului
manifestat de oameni faþã de aceºti coloºi ai naturii, ale
cãror frunþi se sprijinã, undeva, în transcendent, avea sã
susþinã cã munþi precum cei din BaliBaliBaliBaliBali (Gunung Agung)

sau TibetTibetTibetTibetTibet (Kailas) reprezintã modelele clasice pentru
miticul munte MeruMeruMeruMeruMeru, principala axã cosmicã în jurul cãreia
se situeazã cosmologia hindusã ºi buddhistã. Ideea cã
Shamballa se gãseºte dincolo de lumea concretã, fizicã,
ruptã de patologia deviatã a societãþii umane, este pusã
în legãturã cu dorinþa subconºtientã a insului, regãsitã în
inconºtientul colectiv de a ajunge, odatã ºi odatã, sã se
identifice fiinþei de dinaintea cãderii din Paradis! Ajungerea
în Shamballa presupune trecerea într-un plan pe care
mintea nu-l poate cuprinde cu atributele sale specifice,
limitate, ºi unde se aflã o comunitate a fiinþelor perfecte,
iar altele pe cale de a deveni perfecte, al cãror scop suprem
este controlul ºi ghidarea evoluþiei omenirii. Tibetanii –
care dau dovadã de cel mai înalt misticism, lucru vizibil
prin KalacakraKalacakraKalacakraKalacakraKalacakra, consideratã drept izvorul din care se
alimenteazã Shamballa – susþin cã tãrâmul înalt, unde
poate ajunge doar o fiinþã purã, este bine pãzit de fiinþe
cu puteri supraomeneºti.

În acest sens existã chiar ºi o ”dovadã” publicatã în
anii 1900, în ziarul indian StatesmanStatesmanStatesmanStatesmanStatesman, unde se afirmã cã
un britanic aflat în Himalaya, în camping, a vãzut o fiinþã
foarte înaltã, luminoasã, cu pãr lung. Fiinþa a dispãrut
brusc, iar martorul britanic a povestit tibetanilor ce i s-a
întâmplat, cu toatã uimirea ºi entuziasmul specific
occidentalului în aflare de senzaþional, replica locuitorilor
Tibetului a fost înså una cât se poate de calmã ºi
dezarmantã: ai vãzut pe omul zãpezilor care strãju-ai vãzut pe omul zãpezilor care strãju-ai vãzut pe omul zãpezilor care strãju-ai vãzut pe omul zãpezilor care strãju-ai vãzut pe omul zãpezilor care strãju-
ieºte la graniþa pãmântuluiieºte la graniþa pãmântuluiieºte la graniþa pãmântuluiieºte la graniþa pãmântuluiieºte la graniþa pãmântului sacrusacrusacrusacrusacru! Este o istorioarã
ce-ar putea inspira neîncredere dacã ar fi un caz singular
ºi izolat. Mai aproape de zilele noastre, renumita
exploratoare Alexandra David-NeelAlexandra David-NeelAlexandra David-NeelAlexandra David-NeelAlexandra David-Neel, care a petrecut în
Tibet 14 ani,  autoarea unor importante cãrþi ce dezvãluie
aspecte ale misticismului tibetan, a avut parte de o
întâlnire misterioasã, cu o fiinþã ce se miºca extraordinar
de rapid, ea descriind, ulterior, evenimentul astfel: L-amL-amL-amL-amL-am
putut vedea extrem de calm, cu o impasivitate a feþeiputut vedea extrem de calm, cu o impasivitate a feþeiputut vedea extrem de calm, cu o impasivitate a feþeiputut vedea extrem de calm, cu o impasivitate a feþeiputut vedea extrem de calm, cu o impasivitate a feþei
extraordinarã ºi cu privirea aþintitã undeva în înaltulextraordinarã ºi cu privirea aþintitã undeva în înaltulextraordinarã ºi cu privirea aþintitã undeva în înaltulextraordinarã ºi cu privirea aþintitã undeva în înaltulextraordinarã ºi cu privirea aþintitã undeva în înaltul
cerului, acolo unde pãrea cã se aflã situat un straniucerului, acolo unde pãrea cã se aflã situat un straniucerului, acolo unde pãrea cã se aflã situat un straniucerului, acolo unde pãrea cã se aflã situat un straniucerului, acolo unde pãrea cã se aflã situat un straniu
obiect invizibil. Omul acela stãtea nemiºcat, pentruobiect invizibil. Omul acela stãtea nemiºcat, pentruobiect invizibil. Omul acela stãtea nemiºcat, pentruobiect invizibil. Omul acela stãtea nemiºcat, pentruobiect invizibil. Omul acela stãtea nemiºcat, pentru
ca apoi sã porneascã în salturi foarte mari, cuca apoi sã porneascã în salturi foarte mari, cuca apoi sã porneascã în salturi foarte mari, cuca apoi sã porneascã în salturi foarte mari, cuca apoi sã porneascã în salturi foarte mari, cu paºipaºipaºipaºipaºi
de ode ode ode ode o elasticitate demnã de o minge ºi regularitateelasticitate demnã de o minge ºi regularitateelasticitate demnã de o minge ºi regularitateelasticitate demnã de o minge ºi regularitateelasticitate demnã de o minge ºi regularitate
specificã unui pendulspecificã unui pendulspecificã unui pendulspecificã unui pendulspecificã unui pendul.

Faptul cã vechile texte tibetane conþin evenimente isto-
rice petrecute în Shamballa, la care se adaugã o listã lungã
de regi ce-au domnit ºi domnesc în regat, îi determinã pe
tibetani sã afirme hotãrât cã ea existã cu adevãrat.

În sprijinul lor vin ºi profeþiile regilor Shamballei de
acum un mileniu, care avertizau asupra dezintegrãrii
budhismului în Tibet, a invadãrii sale de cãtre chinezi,
profeþii care s-au împlinit. Pe de altã parte, arheologii au
scos, în ultimul secol, suficiente vestigii care sã dea
impresia cã Shamballa, acest tãrâm considerat spiritual
prin excelenþã, s-ar fi aflat cândva ºi în planul lumii fizice,
materiale, printre recentele izvoare istorice venind sã
sprijine aceastã teorie fiind Gandhari DhammapadaGandhari DhammapadaGandhari DhammapadaGandhari DhammapadaGandhari Dhammapada,
dat publicitãþii în 1962,     dar descoperit cu mult înainte, în
1892, la Khotan! Nu ne-ar mira sã mai avem parte de
asemenea descoperiri epocale, mai ales dupã ce savanþii
îºi vor fi spus ultimul cuvânt ºi asupra manuscriselor
ciudate aflate în estul Afganistanului.

eseueseueseueseueseu
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Spiritul critic çi vocaÆia construcÆiei în spirit
Mihail Kogålniceanu Mihail Kogålniceanu Mihail Kogålniceanu Mihail Kogålniceanu Mihail Kogålniceanu a råmas în istoria literaturii

îndeosebi prin Dacia literaråDacia literaråDacia literaråDacia literaråDacia literarå, cu toate cå, din revista
ce a lansat un program critic celebru, au apårut doar
trei numere, ea creând înså un salutar precedent,
întemeind adicå o tradiÆie.

Iacob NegruzziIacob NegruzziIacob NegruzziIacob NegruzziIacob Negruzzi, altfel scriitor mediocru, a intrat
în Academia Românå cu colecÆia Convorbir i lorConvorbir i lorConvorbir i lorConvorbir i lorConvorbir i lor
literare literare literare literare literare în braÆe.

G.Ibråileanu G.Ibråileanu G.Ibråileanu G.Ibråileanu G.Ibråileanu çi-a legat destinul, inclusiv în posteri-
tate, în primul rând de ViaÆa RomâneascåViaÆa RomâneascåViaÆa RomâneascåViaÆa RomâneascåViaÆa Româneascå, cea mai
importantå, mai impunåtoare, mai durabilå operå a sa.
Ibråileanu era structural, temperamental, un gazetar
în înÆeles superior. Era unul dintre cei, foarte rari, care
au, cum se zice, jurnalistica în sânge. Aceasta a fost
de fapt principala, devoranta lui vocaÆie ce a început
så se vådeascå încå de la o vârstå fragedå, pe când
era elev la Roman. O vocaÆie care, în treacåt fie spus,
i-a lipsit marelui såu contemporan çi adversar, placidul
E.LovinescuE.LovinescuE.LovinescuE.LovinescuE.Lovinescu. Doar pasiunea statornicå (çi iubirea
idolatrå) pentru Eminescu Eminescu Eminescu Eminescu Eminescu mai poate fi comparatå cu
fervoarea sa publicisticå. Dacå în ceea ce priveçte
”obsesia Eminescu”, aça cum scrie L.Kalustian L.Kalustian L.Kalustian L.Kalustian L.Kalustian în
Simple noteSimple noteSimple noteSimple noteSimple note: poate a dorit mai mult çi a putut maipoate a dorit mai mult çi a putut maipoate a dorit mai mult çi a putut maipoate a dorit mai mult çi a putut maipoate a dorit mai mult çi a putut mai
puÆinpuÆinpuÆinpuÆinpuÆin, în jurnalisticå Ibråileanu a izbândit pe deplin.
Din acest punct de vedere Ibråileanu stå alåturi de
EminescuEminescuEminescuEminescuEminescu, de CaragialeCaragialeCaragialeCaragialeCaragiale, de Nicolae IorgaNicolae IorgaNicolae IorgaNicolae IorgaNicolae Iorga, de
G.Cålinescu G.Cålinescu G.Cålinescu G.Cålinescu G.Cålinescu çi, indubitabil, de Titu MaiorescuTitu MaiorescuTitu MaiorescuTitu MaiorescuTitu Maiorescu.

Fårå el, ViaÆa Româneascå ViaÆa Româneascå ViaÆa Româneascå ViaÆa Româneascå ViaÆa Româneascå nici nu ar fi existat
sau, oricum, n-ar fi fost ce a fost. UrgenÆa pe care i-a
pus-o în faÆå prietenul såu Constantin StereConstantin StereConstantin StereConstantin StereConstantin Stere, din acest

punct de vedere, în acel început de secol XX, s-a
dovedit a fi de-a dreptul profeticå. Omul cu aurå de
legendå, având în spatele såu o experienÆå nu doar
invidiabilå, dar, practic, greu de imaginat pentru orice
român din România anului 1906, a primit provocarea
unei construcÆii culturale de dimensiuni naÆionale. Dar
sufletul çi creatorul de necontestat al revistei a fost
Ibråileanu.

E neîndoios cå fårå marea revistå de la Iaçi, cu un
nume atât de angajant çi care a suscitat un enorm
interes încå de la primul numår în toate provinciile
locuite de români, Ibråileanu ar fi råmas eminentul
profesor de literaturå, moralistul din Privind viaÆa Privind viaÆa Privind viaÆa Privind viaÆa Privind viaÆa (în
fond, un pseudojurnal) çi autorul acelui roman de o
frapantå modernitate, o capodoperå: AAAAAdeladeladeladeladela, ceea ce,
oricum, nu ar fi fost deloc puÆin.

Un critic – aça cum a fost Ibråileanu – este înså
aproape de neimaginat în afara unei publicaÆii cu
vocaÆie çi audienÆå naÆionalå. E ca un soldat cu mâinile
goale, fårå armå çi fårå muniÆie, sau, în cazul såu,
fårå bisturiu, dacå ne gândim la memorabi la
caracterizare pe care i-a fåcut-o G.Cålinescu în
IIIIIstoriestoriestoriestoriestorie... – Pentru cine are gustul infinitului mic,Pentru cine are gustul infinitului mic,Pentru cine are gustul infinitului mic,Pentru cine are gustul infinitului mic,Pentru cine are gustul infinitului mic,
talentul criticului este învederat. El emite valuri-talentul criticului este învederat. El emite valuri-talentul criticului este învederat. El emite valuri-talentul criticului este învederat. El emite valuri-talentul criticului este învederat. El emite valuri-
valuri de consideraÆii, de asociaÆii çi de distincÆii,valuri de consideraÆii, de asociaÆii çi de distincÆii,valuri de consideraÆii, de asociaÆii çi de distincÆii,valuri de consideraÆii, de asociaÆii çi de distincÆii,valuri de consideraÆii, de asociaÆii çi de distincÆii,
låsând în drum o mulÆime de paranteze çi întorlåsând în drum o mulÆime de paranteze çi întorlåsând în drum o mulÆime de paranteze çi întorlåsând în drum o mulÆime de paranteze çi întorlåsând în drum o mulÆime de paranteze çi întor-----
cându-se pcându-se pcându-se pcându-se pcându-se peeeeentru a pune numeroase note, aplicândntru a pune numeroase note, aplicândntru a pune numeroase note, aplicândntru a pune numeroase note, aplicândntru a pune numeroase note, aplicând
la criticå, cu anticipare, metoda de evocare a luila criticå, cu anticipare, metoda de evocare a luila criticå, cu anticipare, metoda de evocare a luila criticå, cu anticipare, metoda de evocare a luila criticå, cu anticipare, metoda de evocare a lui
Proust. Abia dupå ce opera a fost fåcutå bucåÆiProust. Abia dupå ce opera a fost fåcutå bucåÆiProust. Abia dupå ce opera a fost fåcutå bucåÆiProust. Abia dupå ce opera a fost fåcutå bucåÆiProust. Abia dupå ce opera a fost fåcutå bucåÆi
pe masa de disecÆie, criticul, plin de sânge pepe masa de disecÆie, criticul, plin de sânge pepe masa de disecÆie, criticul, plin de sânge pepe masa de disecÆie, criticul, plin de sânge pepe masa de disecÆie, criticul, plin de sânge pe
mâini, izbuteçte a-i pune diagnosticul, niciodatåmâini, izbuteçte a-i pune diagnosticul, niciodatåmâini, izbuteçte a-i pune diagnosticul, niciodatåmâini, izbuteçte a-i pune diagnosticul, niciodatåmâini, izbuteçte a-i pune diagnosticul, niciodatå
în chip scurt, dar totdeauna în spiritul adevåruluiîn chip scurt, dar totdeauna în spiritul adevåruluiîn chip scurt, dar totdeauna în spiritul adevåruluiîn chip scurt, dar totdeauna în spiritul adevåruluiîn chip scurt, dar totdeauna în spiritul adevårului.

Necesitatea unei reviste de direcÆie în cultura
româneascå a fost resimÆitå, în gradul cel mai înalt,
mai întâi de junimiçti, de MaiorescuMaiorescuMaiorescuMaiorescuMaiorescu, VVVVVasile Pogorasile Pogorasile Pogorasile Pogorasile Pogor,
Th.RosettiTh.RosettiTh.RosettiTh.RosettiTh.Rosetti, A.D.XenopolA.D.XenopolA.D.XenopolA.D.XenopolA.D.Xenopol, PPPPP.P.P.P.P.P.Carp.Carp.Carp.Carp.Carp, Iacob NegruzziIacob NegruzziIacob NegruzziIacob NegruzziIacob Negruzzi
çi, fireçte, de EminescuEminescuEminescuEminescuEminescu, altfel spus, cum inspirat scrie
Al.PaleologuAl.PaleologuAl.PaleologuAl.PaleologuAl.Paleologu,     acea conçtiinÆå auroralå a inteligenconçtiinÆå auroralå a inteligenconçtiinÆå auroralå a inteligenconçtiinÆå auroralå a inteligenconçtiinÆå auroralå a inteligen-----
Æei româneçtiÆei româneçtiÆei româneçtiÆei româneçtiÆei româneçti pe care aceçtia au reprezentat-o çi care
s-a numit JunimeaJunimeaJunimeaJunimeaJunimea, cu ”organul” såu – CCCCConvobirionvobirionvobirionvobirionvobiri
LiterareLiterareLiterareLiterareLiterare.

ViaÆa Româneascå ViaÆa Româneascå ViaÆa Româneascå ViaÆa Româneascå ViaÆa Româneascå (care avea çi o editurå) a
constituit o adevåratå artilerie grea. Ibråileanu a dispus
de toatå aceastå putere – aça cum remarca MihaiMihaiMihaiMihaiMihai
Ungheanu Ungheanu Ungheanu Ungheanu Ungheanu – timp de 27 de ani (cu întreruperea de
apariÆie cunoscutå) çi a folosit-o din plin. ïn paginile
VieÆii Româneçti VieÆii Româneçti VieÆii Româneçti VieÆii Româneçti VieÆii Româneçti çi-a susÆinut ”campaniile”, neuitatele
polemici, între care cea cu Gherea Gherea Gherea Gherea Gherea reprezintå un model
în materie. Revista de la Iaçi este chiar destinul såu
de critic çi ideolog, iar marele om a fost perfect
conçtient de acest lucru, a tråit din plin aceastå fericitå
întâlnire (çi convieÆuire) çi çi-a asumat-o pânå la
contopire.

G.Cål inescu G.Cål inescu G.Cål inescu G.Cål inescu G.Cål inescu afirmå fårå echivoc, în Is tor iaIs tor iaIs tor iaIs tor iaIs tor ia
literaturii române de la origini pânå în prezentliteraturii române de la origini pânå în prezentliteraturii române de la origini pânå în prezentliteraturii române de la origini pânå în prezentliteraturii române de la origini pânå în prezent, cå

Constantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin Coroiu
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Ibråileanu îçi confundå existenÆa cu aceea a VieÆiiîçi confundå existenÆa cu aceea a VieÆiiîçi confundå existenÆa cu aceea a VieÆiiîçi confundå existenÆa cu aceea a VieÆiiîçi confundå existenÆa cu aceea a VieÆii
RomâneçtiRomâneçtiRomâneçtiRomâneçtiRomâneçti. Mai mult, autorul Spiritului critic înSpiritului critic înSpiritului critic înSpiritului critic înSpiritului critic în
cultura româneascåcultura româneascåcultura româneascåcultura româneascåcultura româneascå – observå tot Cålinescu – aaaaa
întocmit doctrina criticå a revistei, dezvoltând-oîntocmit doctrina criticå a revistei, dezvoltând-oîntocmit doctrina criticå a revistei, dezvoltând-oîntocmit doctrina criticå a revistei, dezvoltând-oîntocmit doctrina criticå a revistei, dezvoltând-o
pânå la proporÆiile unui sistem de esteticåpânå la proporÆiile unui sistem de esteticåpânå la proporÆiile unui sistem de esteticåpânå la proporÆiile unui sistem de esteticåpânå la proporÆiile unui sistem de esteticå. Så ridici
doctrina unei publicaÆii la proporÆiile unui sistem de
esteticå este o performanÆå greu de atins çi, de altfel,
råmaså fårå egal pânå aståzi (çi må tem cå pentru
multå vreme de aici înainte) în cultura noastrå. Dar
mai e ceva de remarcat neapårat, aståziaståziaståziaståziaståzi, când ne
referim la opera çi biografia criticului de la ViaÆaViaÆaViaÆaViaÆaViaÆa
RomâneascåRomâneascåRomâneascåRomâneascåRomâneascå. Ibråileanu a fåcut, cum se çtie, politicå.
Politicå de partid. Dar implicarea într-o astfel de
activitate – ca socialist çi liberal – nu l-a abåtut pe
critic de la misiunea sa. Ibråileanu a råmas toatå viaÆa
ceea ce Jean Bart Jean Bart Jean Bart Jean Bart Jean Bart a numit Curtea de casaÆie înCurtea de casaÆie înCurtea de casaÆie înCurtea de casaÆie înCurtea de casaÆie în
materie literaråmaterie literaråmaterie literaråmaterie literaråmaterie literarå. A nu-Æi tråda vocaÆia e çi o chestiune
de caracter. Criticul de la VVVVViaÆa Româneascå iaÆa Româneascå iaÆa Româneascå iaÆa Româneascå iaÆa Româneascå era,
înainte de orice, o naturå eticå...

Când, la 1 ianuarie 1933 preda cârma revistei unor
stråluciÆi exponenÆi ai generaÆiei pe atunci tinere –
G.Cålinescu G.Cålinescu G.Cålinescu G.Cålinescu G.Cålinescu çi Mihai Ralea Mihai Ralea Mihai Ralea Mihai Ralea Mihai Ralea –, Ibråileanu fåcea, în
fond, un gest cum nu se poate mai elocvent privind
însåçi concepÆia sa despre o revistå ca V ia ÆaVia ÆaVia ÆaVia ÆaVia Æa
RomâneascåRomâneascåRomâneascåRomâneascåRomâneascå, despre Æinuta çi rosturile acesteia. Rar
se poate cita o atât de regalå schimbare de çtafetå în
istoria unei mari publicaÆii, în istoria unei culturi.

Påråsise conducerea revistei, din motive de
sånåtate, practic încå din 1930. Pânå la 1 ianuarie
1933, çi apoi pânå în martie 1936, n-a mai fost decât
o agonie. Lui Ibråileanu i-a fost dat så moarå, ca çi
idolul såu, Eminescu, înainte de dispariÆia fizicå.

Privesc o ultimå fotografie a criticului, reproduså
în monografia regretatului Mihai DråganMihai DråganMihai DråganMihai DråganMihai Drågan. O figurå de
învins, când de fapt era un învingåtor, un învingåtor
smerit ce pare venit de pe altå planetå. Må gândesc
la forÆa de dominaÆie çi de fascinaÆie pe care acest
”marÆian” a exercitat-o, zeci de ani, asupra celor din
preajma sa, îndeosebi asupra celor din cercul de la
ViaÆa RomâneascåViaÆa RomâneascåViaÆa RomâneascåViaÆa RomâneascåViaÆa Româneascå, revistå în jurul cåreia au gravitat
atâtea mari spirite ale vremii. ïn çedinÆele de redacÆie,
nimeni, în afarå de SadoveanuSadoveanuSadoveanuSadoveanuSadoveanu, nu îndråznea så-l
întrerupå, necum så-l contrazicå. Este neverosimil,
cum ar zice dl Horia PatapieviciHoria PatapieviciHoria PatapieviciHoria PatapieviciHoria Patapievici. Nu, este purul
adevår. Adevårul autoritåÆii intelectuale çi morale.

Çi acumacumacumacumacum, în ”pragul apusului”, cum sunå legenda
fotografiei, în lungile, chinuitoarele sale nopÆi albe,
reasculta mereu PPPPPastoralaastoralaastoralaastoralaastorala     çi îi recitea cu aceeaçi,
neçtirbitå, voluptate a lecturii çi cu aceeaçi specialå
ceremonie – despre care avea så scrie atât de frumos
VVVVValeriu Cristea aleriu Cristea aleriu Cristea aleriu Cristea aleriu Cristea – pe titanul de la Iasnaia Poliana, pe
Turgheniev Turgheniev Turgheniev Turgheniev Turgheniev ori pe Anatole FranceAnatole FranceAnatole FranceAnatole FranceAnatole France. Dar nu mai venea
la ora 4 dupå-amiazå, pentru a-çi lua locul de onoare
– care era çi postul de comandå – la faimoasa maså,
ce începea så devinå ”a umbrelor”, de la ViaÆaViaÆaViaÆaViaÆaViaÆa
RomâneascåRomâneascåRomâneascåRomâneascåRomâneascå. Ceea ce înseamnå cå, pentru noctam-
bulul solitar, singuråtatea devenise sfericå, adicå
perfectå. De fapt, Ibråileanu murise. Murise, cum ar
spune poetul, puÆin...

Pentru Elena StoiciuElena StoiciuElena StoiciuElena StoiciuElena Stoiciu, spaÆiile murale vaste sunt
teritoriile privilegiate ale unei comunicåri vizuale directe,
trançante. ïn viziuni simbolic-narative sau doar decora-
tive, se evocå fapte memorabile, personaje istorice sau,
pur çi simplu, se decoreazå ambiental un loc public.
Rezultatele onoreazå un artist, dar çi niçte comanditori
interesaÆi de personalizarea unei incinte, a unei faÆade
sau loc public. Manualitatea çi arta compoziÆiei relevå
disponibilitåÆile tehnice çi imaginative ale autoarei çi,
fireçte, o bunå cotå profesionalå în comunitatea
focçåneanå.

ïn ceea ce priveçte pictura de çevalet, analiza se
nuanÆeazå în sensul cå suprafaÆa ceva mai reduså se
supune mai greu intenÆiilor artistului çi efortul e întot-
deauna, paradoxal, mai mare. Elena Stoiciu vrea såsåsåsåså
exprimeexprimeexprimeexprimeexprime,     într-o personalå viziune  asupra GenezeiGenezeiGenezeiGenezeiGenezei,
relaÆia omului cu Cosmosul. Fie cå în spaÆiul acvatic in-
troduce elementele unei antropologii înruditå vegetabilului
într-un efort de personificare complexå, fie cå, asemeni
lui Bålaça, imagineazå poeme astralo-chtonice, pictoriÆa
sfârçeçte întotdeauna prin a sugera vagul, aproximativul,
fantasticul. Formele devenite personaje laså impresia
imponderabilului çi a desprinderii de constrângerile
realului. ïn ansamblu, creaÆia artisticå a Elenei Stoiciu,
echivaleazå cu o amprentå amprentå amprentå amprentå amprentå distinctå în arealul artelor
vizuale de azi çi se defineçte prin capacitatea de a conferi
realului substanÆa vitalå a imaginarului.

Amprentele
fragile ale realitåÆii

VVVVValentin Ciucåalentin Ciucåalentin Ciucåalentin Ciucåalentin Ciucå

Ilustrarea numårului: Elena StoiciuElena StoiciuElena StoiciuElena StoiciuElena Stoiciu - Focçani
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Ion Basgan JrIon Basgan JrIon Basgan JrIon Basgan JrIon Basgan Jr.....

Dimensiunea universalå a creaÆiei
inventatorului Ion Basgan

ViaÆa çi opera inventatorului Ion BasganViaÆa çi opera inventatorului Ion BasganViaÆa çi opera inventatorului Ion BasganViaÆa çi opera inventatorului Ion BasganViaÆa çi opera inventatorului Ion Basgan

Predestinat så ofere çtiinÆei çi tehnicii româneçti o serie
de realizåri de råsunet în domeniul perfecÆionårii forajului,
Ion Basgan* a fost, este çi va råmâne unul dintre cei mai
stråluciÆi inventatori români.

Discipol çi colaborator al pårintelui sonicitåÆii, Gogu
Constantinescu, inginerul petrolist Ion Basgan  s-a remar-
cat în planul creaÆiei tehnico-çtiinÆifice prin numeroase
realizåri de excepÆie, în domeniul industriei petroliere fiind
autor a peste zece lucråri de specialitate, care ulterior au
devenit proprietåÆi pe plan mondial. InvenÆiile sale mai sus
menÆionate au fost apreciate de specialiçti din Æarå çi din
stråinåtate, cât çi de Gogu Constantinescu.

ïntr-o vizita fåcutå în America am fost informat cïntr-o vizita fåcutå în America am fost informat cïntr-o vizita fåcutå în America am fost informat cïntr-o vizita fåcutå în America am fost informat cïntr-o vizita fåcutå în America am fost informat cååååå
în exploatårile petrolifere din aceastå Æarå se aplicåîn exploatårile petrolifere din aceastå Æarå se aplicåîn exploatårile petrolifere din aceastå Æarå se aplicåîn exploatårile petrolifere din aceastå Æarå se aplicåîn exploatårile petrolifere din aceastå Æarå se aplicå
cu dcu dcu dcu dcu deeeeeosebit succes metode de foraj inventate çiosebit succes metode de foraj inventate çiosebit succes metode de foraj inventate çiosebit succes metode de foraj inventate çiosebit succes metode de foraj inventate çi
experimentate de compatriotul nostru, Dr.Ing. Ionexperimentate de compatriotul nostru, Dr.Ing. Ionexperimentate de compatriotul nostru, Dr.Ing. Ionexperimentate de compatriotul nostru, Dr.Ing. Ionexperimentate de compatriotul nostru, Dr.Ing. Ion
Basgan.Basgan.Basgan.Basgan.Basgan.

Un simÆåmânt de mândrie te cuprinde când afli cåUn simÆåmânt de mândrie te cuprinde când afli cåUn simÆåmânt de mândrie te cuprinde când afli cåUn simÆåmânt de mândrie te cuprinde când afli cåUn simÆåmânt de mândrie te cuprinde când afli cå
oameni de pe meleagurile Æårii noastre au contribuitoameni de pe meleagurile Æårii noastre au contribuitoameni de pe meleagurile Æårii noastre au contribuitoameni de pe meleagurile Æårii noastre au contribuitoameni de pe meleagurile Æårii noastre au contribuit
çi continuå så contribuie la progresul çtiinÆei çi tehniciiçi continuå så contribuie la progresul çtiinÆei çi tehniciiçi continuå så contribuie la progresul çtiinÆei çi tehniciiçi continuå så contribuie la progresul çtiinÆei çi tehniciiçi continuå så contribuie la progresul çtiinÆei çi tehnicii
mondiale. Realizårile inventatorului Basgan aumondiale. Realizårile inventatorului Basgan aumondiale. Realizårile inventatorului Basgan aumondiale. Realizårile inventatorului Basgan aumondiale. Realizårile inventatorului Basgan au
revoluÆionat tehnica forajului. Principiile enunÆate derevoluÆionat tehnica forajului. Principiile enunÆate derevoluÆionat tehnica forajului. Principiile enunÆate derevoluÆionat tehnica forajului. Principiile enunÆate derevoluÆionat tehnica forajului. Principiile enunÆate de
el constituie jaloane precise pentru noi çi senzaÆionaleel constituie jaloane precise pentru noi çi senzaÆionaleel constituie jaloane precise pentru noi çi senzaÆionaleel constituie jaloane precise pentru noi çi senzaÆionaleel constituie jaloane precise pentru noi çi senzaÆionale
progrese în direcÆiprogrese în direcÆiprogrese în direcÆiprogrese în direcÆiprogrese în direcÆiaaaaa forajului la mari adâncimi forajului la mari adâncimi forajului la mari adâncimi forajului la mari adâncimi forajului la mari adâncimi - scria
Gogu Constantinescu

Ion Basgan a våzut lumina zilei la începutul acestui
secol (24 iunie 1902), pe meleaguri vrâncene (Focçani).
Ion Basgan provenea dintr-o familie a cårei existenÆå este
atestatå documentar de peste trei sute de ani. De-a lungul
existenÆei acestei onorabile familii se poate aprecia cå
genialitatea a fost o stare de spirit, un simbol al existenÆei
çi perenitåÆii neamului românesc. Dotat cu autentice
capacitåÆi intelectuale, dublate de o puternicå forÆå çi
dorinÆå de studiu, Ion Basgan a absolvit Çcoala Primarå
Nr.2 din Iaçi, ca bursier çi premiant. ïnclinaÆia sa pentru
studiu i-a permis så obÆinå reale performanÆe la învåÆåturå.
A absolvit liceul la 5 iulie 1920, obÆinând o burså, ”Steaua
Românå”, pentru a urma cursurile Çcolii Superioare de Mine
çi Metalurgie (Montanistische Hochschule 5, Leoben, Aus-
tria) în perioada 1920 - 1925, în 1933 obÆinând titlul de
doctor în çtiinÆe tehnice.

Ion Basgan devine celebru prin brevetarea în 1934 a
invenÆiei care a revoluÆionat tehnica forajului, înregistrând
inovaÆii privind forajul rotativ percutant.

Având la bazå principiul sonicitåÆii, noul sistem de foraj
va revoluÆiona industria petrolierå americanå. ïn felul
acesta, economia americanå îçi va rotunji substanÆial
profitul, prin economii anuale de 1,8 miliarde de dolari.

Motto: De Vrancea ne poate vorbi oricine, oricând çi oriunde. ïntocmai ca preotul
care se îmbracå cu veçminte deosebite când se apropie de altar, aça s-ar cuveni så se
pregåteascå cel care ar vrea så spunå måcar douå vorbe despre båtrâna Vrance.

Simion MehedinÆiSimion MehedinÆiSimion MehedinÆiSimion MehedinÆiSimion MehedinÆi

* Primii ”Bazgani” se iscåleau cu ”z”, nu cu ”s”, cum au început a se iscåli
cei trei fii, preoÆi ai bunicului inventatorului, Preotul Ion ”Bazgan” III.

Multe din realizårile inventatorului Ion Basgan au consti-
tuit tema unor ample dezbateri în numeroase publicaÆii
periodice çi tratate, fiind, totodatå, surse de inspiraÆie pentru
alÆi specialiçti în perfecÆionarea tehnicii forajului.

ïn prefaÆa uneia dintre lucrårile inventatorului Ion Basgan,
publicatå în fosta U.R.S.S., în 1935, ilustrul prof.
S.I.Siscenko a consemnat rezultatele deosebite obÆinute
în activitatea practicatå în fosta U.R.S.S. çi U.S.A.,
remarcând, în acelaçi timp, urmåtoarele: obligând sapaobligând sapaobligând sapaobligând sapaobligând sapa
så vibreze în cursul forajului rotativ çi dând prinså vibreze în cursul forajului rotativ çi dând prinså vibreze în cursul forajului rotativ çi dând prinså vibreze în cursul forajului rotativ çi dând prinså vibreze în cursul forajului rotativ çi dând prin
aceasta o sarcinå dinamicå alternativå asupra tålpii,aceasta o sarcinå dinamicå alternativå asupra tålpii,aceasta o sarcinå dinamicå alternativå asupra tålpii,aceasta o sarcinå dinamicå alternativå asupra tålpii,aceasta o sarcinå dinamicå alternativå asupra tålpii,
se poate obÆine o mårire însemnatå a se poate obÆine o mårire însemnatå a se poate obÆine o mårire însemnatå a se poate obÆine o mårire însemnatå a se poate obÆine o mårire însemnatå a aaaaavansårii sapei.vansårii sapei.vansårii sapei.vansårii sapei.vansårii sapei.
Acest lucru a fost dovedit de expreienÆele A.Z.N.I.I.,Acest lucru a fost dovedit de expreienÆele A.Z.N.I.I.,Acest lucru a fost dovedit de expreienÆele A.Z.N.I.I.,Acest lucru a fost dovedit de expreienÆele A.Z.N.I.I.,Acest lucru a fost dovedit de expreienÆele A.Z.N.I.I.,
care au aråtat cå sapa, care de fapt a terminatcare au aråtat cå sapa, care de fapt a terminatcare au aråtat cå sapa, care de fapt a terminatcare au aråtat cå sapa, care de fapt a terminatcare au aråtat cå sapa, care de fapt a terminat
avansarea sa, începe din nou så lucreze sub acÆiuneaavansarea sa, începe din nou så lucreze sub acÆiuneaavansarea sa, începe din nou så lucreze sub acÆiuneaavansarea sa, începe din nou så lucreze sub acÆiuneaavansarea sa, începe din nou så lucreze sub acÆiunea
vibraÆiei longitudinalevibraÆiei longitudinalevibraÆiei longitudinalevibraÆiei longitudinalevibraÆiei longitudinale.

ïn esenÆå, procedeul Basgan se bazeazå pe douå prin-
cipii: forajul sonic çi tehnica utilizårii pråjinilor grele propor-
Æionale. ïn felul acesta, forajul rotativ simultan percutant -
forajul sonic - permite sapei så efectueze asupra tålpii
lovituri de percuÆie, în timp ce sapa continuå så se roteas-
cå. Loviturile de percuÆie sunt rezultatul efectului sonic,
fapt care conduce la un anumit nivel de vibraÆii al sapei.

Pentru a evita såparea gåurilor deviate çi a ruperii
pråjinilor, Ion Basgan evidenÆiazå însemnåtatea utilizårii
pråjinilor grele proporÆionale în garniturile de foraj, a cåror
greutate este egalå cu greutatea låsatå pe sapå. Prin
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procedeul amintit se obÆine o såpare verticalå, al cårei
randament economic reprezintå 30 - 50% în raport cu
metodele aplicate anterior.

ïn lucrårile çtiinÆifice ale savanÆilor americani Murray
Hawkins çi Norman Lamont de la Universitatea din Cali-
fornia (S.U.A.), precum çi în cursurile universitare ameri-
cane, franceze, germane çi ruseçti (prof. Moore, prof. Wolf,
prof. S.I.Siscenko ç.a.) s-au evidenÆiat originea româneascå
a invenÆiei prof. Ion Basgan, precum çi contribuÆia ei la
dezvoltarea çtiinÆei româneçti.

Dupå ample cercetåri, studii çi calcule, Ion Basgan a
demonstrat cå, în cazul metodei sale, a avut în vedere cå
punctul de aplicaÆie al forÆei lui Arhimede se aflå în capåtul
de jos al garniturii çi nu în centrul de greutate al garniturii
de foraj introduse în noroiul de såpare.

ïn felul acesta, Ion Basgan, cu invenÆiile sale (brevetate
în România çi S.U.A.), de mare importanÆå prin efectele
economice ale aplicårii lor în practica forajului cu pråjini
proporÆionale çi forajul sonic, se înscrie în panoplia marilor
inventatori români. Astfel, çtiinÆa çi tehnica româneascå
contribuie, datoritå inginerului Ion Basgan, cu una dintre
cele mai valoroase invenÆii la patrimoniul tehnico-çtiinÆific
universal.

O lume întreagå a aplicat invenÆia sa, înlocuind unul
din procedeele clasice de foraj, cel cu masa rotativå, la
care exista dezavantajul cå, de multe ori, gåurile rezultate
se abåteau de la direcÆia verticalå, suferind deviaÆii
semnificative çi extrem de påguboase pentru procesul de
foraj. Forajul rotativ percutant inventat de Ion Basgan între
anii 1930 - 1934 avea så realizeze, în premierå absolutå,
transmiterea energiei sonice create la suprafaÆå, prin
garnitura de forare, la sapå, punând sapa så oscileze în
sus çi în jos (fårå a ridica garnitura de forare), astfel cå
aceasta se deplaseazå pe verticalå, cu o frecvenÆå stabilitå,
såpând gåuri nedeviate.

Brevetele obÆinute în România çi apoi în S.U.A., precum
çi lucrårile publicate au confirmat prioritatea invenÆiei
româneçti în acest sistem de foraj sonic, sistem care ulte-
rior (anul 1950) a început så se generalizeze în U.R.S.S.,
S.U.A. çi alte Æåri industrializate. Aceastå metodå modernå
de foraj are avantajul cå reduce presiunea de såparare,
creçte viteza de avansare a sapei çi sapå gåuri perfect
verticale, cu indici de forare superiori celorlalte procedee
clasice. ïn România, aceastå metodå s-a aplicat încå din
1936, çi asta din grija lui Ion Basgan.

Pentru Ion Basgan acest moment al vieÆii sale creatoare
a fost deosebit de important, dar çi deosebit de greu pentru
ceea ce avea så urmeze în legåturå cu eforturile pe care
le va depune pentru a-çi primi drepturile legale de autor al
aplicårii acestor invenÆii în Æarå çi stråinåtate.

Fenomenul Basgan nu este întâmplåtor, el este creat
de însuçi Ion Basgan, de pasiunea sa pentru înnoirea
continuå a tehnicii, pe baza unei analize çtiinÆifice profunde.

Dupå cum este bine cunoscut, România a intrat de
mult în familia internaÆionalå a petrolului, prin tot ceea ce
s-a creat în acest domeniu de cåtre ingenioçii oameni de
çtiinÆå çi tehnicå români. Succesul explorårilor a depins în
mare parte de nivelul tehnologic imprimat de creativitatea
româneascå, iar preÆul produselor petroliere çi al energiei,
a fost impus de potenÆialul creativ al specialiçtilor români.

Pentru România, prezenÆa în peisajul economiei a unui
ilustru savant de talia lui Ion Basgan a fost un privilegiu pe
care contemporanii nu au çtiut så-l aprecieze çi så-l
recompenseze material çi moral la adevårata sa dimen-
siune universalå.

Din påcate, çi în prezent, la începutul mileniului trei,
politica de copyright, precum çi a drepturilor de autor este
aplicatå subiectiv çi diferenÆiat, de la Æarå la Æarå. Se poate
afirma cå ”adevårul este de partea celui puternic”, fapt
care nu poate constitui un element de consolidare a unei
democraÆii viabile çi autentice, în care progresul çi
competiÆia trebuie respectate çi apreciate pe måsura celor
care le genereazå.

Românii îçi asigurå azi din propriile resurse necesarul
de surse primare de energie: gaz, petrol, cårbune ç.a.m.d.
Rezervele resurselor energetice, cele care sunt cunoscute
pânå în prezent, ar urma så asigure necesarul pentru
România timp de 18 ani petrolul, 25 de ani gazele naturale
çi 54 de ani cårbunele. Ritmul actual al descoperirilor de
noi rezerve geologice de ÆiÆei çi gaze este inferior ritmului
extracÆiei. Din påcate, în momentul de faÆå, într-o Æarå în
care  utilajul petrolier de mare adâncime l-a avut ca pårinte
pe savantul Ion Basgan, producÆia se aflå într-un impas
inexplicabil.

Pentru menÆinerea cel puÆin a unui nivel constant al
producÆiei în urmåtorii 10-15 ani, de 6,5-7 milioane tone de
ÆiÆei çi 24-25 miliarde metri cubi de gaz anual, sunt absolut
necesare identificarea çi atragerea în circuitul economic a
noi zåcåminte, inclusiv prin intensificarea aplicårii tehnolo-
giilor de foraj de mare adâncime. România nu este çi nu
poate fi tributarå nici unui stat în care se aplicå forajul de
mare adâncime care foloseçte ”efectul Basgan”.

Multe state ale lumii, cu industrie dezvoltatå, încearcå
deseori så ne demonstreze ca singura cale a progresului
civilizaÆiei umane este DEMOCRAæIA. ïn acest context,
de cele mai multe ori se subliniazå cå respectul dreptului
la proprietatea intelectualå ar fi una din condiÆiile esenÆiale
ale edificårii acestei societåÆi. Din påcate, în urma
revizuirilor anuale çi a întocmirii listelor de supraveghere
care se fac cu deosebitå acurateÆe pentru România, nu se
specificå nimic în ceea ce priveçte modul în care cei ce
întocmesc aceste liste ”negre” ale respectårii dreptului de
proprietate çi-au achitat datoria faÆå de anumite Æåri cu care
se aflå în litigiu.

Çi în cazul Basgan, måsurile care trebuiau luate pentru
oprirea practicilor ilegale de folosire au fost neglijate de
cei care aveau aceastå datorie moralå çi materialå.

Efectul Basgan çi aplicaÆiile saleEfectul Basgan çi aplicaÆiile saleEfectul Basgan çi aplicaÆiile saleEfectul Basgan çi aplicaÆiile saleEfectul Basgan çi aplicaÆiile sale

ïn perioada 1925 - 1933, Ion Basgan a efectuat o serie
de cercetåri privind îmbunåtåÆirea procesului tehnologic al
forårii çi gåsirea cauzelor devierii gåurilor forate. ïn urma
acestor preocupåri, Ion Basgan a constatat cå garnitura de
forare, lucrând în lichid, este supuså acÆiunii presiunii
hidrostatice arhimediene. Pânå în acel moment, aceastå
presiune hidrostaticå arhimedianå nu era luatå în considerare
în tehnica forajului.

Aceasta acÆiona nu în centrul de greutate al garniturii
de foraj, ci chiar pe suprafaÆa inferioarå la sapå.

Presiunea hidrostaticå arhimedianå aplicatå în centrul
de greutate al garniturii de forare, conform principiilor çi
interpretårii clasice, era consideratå repartizatå proporÆional
de-a lungul garniturii de forare, care se aflå pe toatå
întinderea ei, înainte de ajunge în talpå, în tensiune. ïn
concordanÆå cu enunÆarea clasicå a principiului lui
Arhimede, la orice coloanå suspendatå vertical într-un lichid
mai puÆin dens decât materialul coloanei, se considerå cå
aceastå coloanå se comportå ca çi cum ar avea o nouå
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greutate specificå mai micå çi egalå cu diferenÆa greutåÆilor
specifice ale materialului çi lichidului, ceea ce a dat naçtere
noÆiunii de greutate aparenÆå. Acest mod de a gândi çi
analiza problema nu lua în considerare fenomenele ce iau
naçtere în partea de jos a garniturii de såpare.

ïn cercetarea sa, Ion Basgan a admis în primul rând cå
locul de aplicare al forÆei de plutire este la partea inferioarå
a garniturii de forare. Astfel, a descoperit çi calculat apoi
existenÆa zonei comprimate çi poziÆia zonei neutre. Acest
efect al forÆei hidrostatice, zona comprimatå çi zona neutrå,
descoperitå de Ion Basgan, constituie çi efectul Basgan.
Ca urmare a acestui efect, distribuÆia eforturilor unitare axiale
în garnitura de forare nu mai corespunde cu vechea
concepÆie dupå care garnitura de forare ar consta numai în
tensiune, variind de la zero, lângå sapå, pânå la valoarea
maximå de la cârligul de sus al garniturii de forare. Dupå
concepÆia lui Ion Basgan (publicatå în tezele invenÆiilor între
anii 1934 - 1938), la partea inferioarå a garniturii de forare,
introduså în lichid fårå a atinge talpa, are loc o compresiune
maximå la sapå, scåzând pânå la valoarea zero în zona
neutrå, dupå care intrå în zona aflatå în tensiune, care merge
pânå la cârlig.

Lungimea zonei comprimate din garnitura de foraj, creçte
în raport cu adâncimea çi este cauza principalå a devierii
gåurilor çi a instrumentaÆiilor ce apar. Apoi, din cauza rotaÆiilor
garniturii de foraj, care pot atinge pânå la 300 de turaÆii pe
minut, apare flambajul, care în zona comprimatå este mai
mare, ceea ce justificå pierderea echilibrului stabil al garniturii
de forare, devierea çi, respectiv, rupturile în pråjini, de sape
etc. ïn esenÆå, lungimea zonei comprimate din garnitura de
forare este egalå cu lungimea garniturii cufundate în lichid,
multiplicatå cu raportul dintre greutatea specificå a lichidului
çi cea a oÆelului.

Rezultatul presiunii hidrostatice arhimediene este di-
rect proporÆional cu adâncimea çi lungimea garniturii de
forare cufundatå în lichid, respectiv cu greutatea volu-
mului dislocuit. Aceasta reprezintå 15 - 20% din greutatea
garniturii de foraj, care, în condiÆiile çi adâncimile forajului
modern, poate atinge valori de cca. 30 tone! Astfel, pe
baza cercetårilor çi rezultatelor obÆinute, Ion Basgan då
urmåtoarea interpretare specialå principiului lui Arhimede:
Un corp sub formå de barå, introdus parÆial çi verti-Un corp sub formå de barå, introdus parÆial çi verti-Un corp sub formå de barå, introdus parÆial çi verti-Un corp sub formå de barå, introdus parÆial çi verti-Un corp sub formå de barå, introdus parÆial çi verti-
cal într-un lichid, este împins de jos în sus de forÆåcal într-un lichid, este împins de jos în sus de forÆåcal într-un lichid, este împins de jos în sus de forÆåcal într-un lichid, este împins de jos în sus de forÆåcal într-un lichid, este împins de jos în sus de forÆå
egalå cu greutatea lichidului dislocuit, având ca locegalå cu greutatea lichidului dislocuit, având ca locegalå cu greutatea lichidului dislocuit, având ca locegalå cu greutatea lichidului dislocuit, având ca locegalå cu greutatea lichidului dislocuit, având ca loc
de aplicare a forÆei suprafaÆa inferioarå a corpului,de aplicare a forÆei suprafaÆa inferioarå a corpului,de aplicare a forÆei suprafaÆa inferioarå a corpului,de aplicare a forÆei suprafaÆa inferioarå a corpului,de aplicare a forÆei suprafaÆa inferioarå a corpului,
acÆionând vertical de jos în susacÆionând vertical de jos în susacÆionând vertical de jos în susacÆionând vertical de jos în susacÆionând vertical de jos în sus.

Aceste descoperiri i-au permis lui Ion Basgan så
micçoreze zona comprimatå din garnitura de forare prin
utilizarea pråjinilor grele proporÆionale, coborând astfel
zona neutrå în masa pråjinilor grele, reuçind så realizeze
gåuri perfect verticale, înlesnind totodatå atingerea marilor
adâncimi în scoarÆa terestrå. Astfel, greutatea noilor
pråjini, numite çi proporÆionale, este egalå cu greutatea
volumului de lichid dislocuit de garnitura de forare, plus
presiunea de såpare necesarå perforårii rocilor.

Ceea ce meritå så fie amintit pentru a putea înÆelege
importanÆa çtiinÆificå, tehnicå çi economicå a acestei invenÆii
este cå, pânå în anul 1934, forajul se fåcea cu o pråjinå
grea, lungå (sapå), numitå çi drill-collar, în lungime de 6 - 9
metri çi cu o greutate de cca. 1 tonå, çi numai în mod
experimental s-au întrebuinÆat pråjini în greutate de 2 - 3
tone. Dupå brevetarea invenÆiei çi aplicarea ei în practica
petrolierå, greutatea acestor pråjini s-a mårit pânå la 20 -
30 tone, forându-se gåuri verticale pânå la adâncimi de
9000 de metri.

Prin noul procedeu, aça cum de altfel am mai amintit,
s-a obÆinut o creçtere a randamentului de cca. 30% pe
metru forat çi s-au eliminat frecventele rupturi de pråjini
çi desele instrumentaÆii.

ïn U.R.S.S., aceastå nouå metodå de foraj iniÆiatå de
Ion Basgan a fost aplicatå din 1936 la Bacu çi a fost introduså
în cursurile universitare din 1947. ïn S.U.A., imediat dupå
depunerea brevetului de invenÆie în 1934, s-a trecut la forajul
cu pråjini grele proporÆionale. Evident cå lumea çtiinÆificå
din Æarå çi din stråinåtate era conectatå la acest eveniment
deosebit, fapt care a condus la o serie de fråmântåri,
dezbateri çi analize în plan tehnico-çtiinÆific.

Lucrurile aveau så se liniçteascå abia dupå 10 - 20 de
ani, când savanÆi americani de talia lui H.G.Texter, Ion
L.Homquist, H.G.Handelman, P.Moore, prof. O.Gatlin,
D.M.Best, U.T.Okan au ajuns la aceleaçi concluzii cu Ion
Basgan.

ïn Italia, revista Italiano del petrolioItaliano del petrolioItaliano del petrolioItaliano del petrolioItaliano del petrolio din 30 aprilie 1967
scrie: La exploatårile petroliere aparÆinând firmei La exploatårile petroliere aparÆinând firmei La exploatårile petroliere aparÆinând firmei La exploatårile petroliere aparÆinând firmei La exploatårile petroliere aparÆinând firmei ERI-ERI-ERI-ERI-ERI-
AGIPAGIPAGIPAGIPAGIP se aplicå metodele inventate de românul Ion se aplicå metodele inventate de românul Ion se aplicå metodele inventate de românul Ion se aplicå metodele inventate de românul Ion se aplicå metodele inventate de românul Ion
Basgan. ïn acest fel, puÆurile sunt foarte verticale çi înBasgan. ïn acest fel, puÆurile sunt foarte verticale çi înBasgan. ïn acest fel, puÆurile sunt foarte verticale çi înBasgan. ïn acest fel, puÆurile sunt foarte verticale çi înBasgan. ïn acest fel, puÆurile sunt foarte verticale çi în
condiÆii economice foarte avantajoase. La alte puÆuricondiÆii economice foarte avantajoase. La alte puÆuricondiÆii economice foarte avantajoase. La alte puÆuricondiÆii economice foarte avantajoase. La alte puÆuricondiÆii economice foarte avantajoase. La alte puÆuri
unde nu se aplicå aceste metode, se înregistreazåunde nu se aplicå aceste metode, se înregistreazåunde nu se aplicå aceste metode, se înregistreazåunde nu se aplicå aceste metode, se înregistreazåunde nu se aplicå aceste metode, se înregistreazå
devieri de la verticalå de 15 - 20 de grade. O constataredevieri de la verticalå de 15 - 20 de grade. O constataredevieri de la verticalå de 15 - 20 de grade. O constataredevieri de la verticalå de 15 - 20 de grade. O constataredevieri de la verticalå de 15 - 20 de grade. O constatare
care pledeazå pentru extinderea metodelorcare pledeazå pentru extinderea metodelorcare pledeazå pentru extinderea metodelorcare pledeazå pentru extinderea metodelorcare pledeazå pentru extinderea metodelor
experimentate de inventatorul românexperimentate de inventatorul românexperimentate de inventatorul românexperimentate de inventatorul românexperimentate de inventatorul român.

Plecând de la TTTTTeoria sonicitåÆiieoria sonicitåÆiieoria sonicitåÆiieoria sonicitåÆiieoria sonicitåÆii, în urma unor ample
cercetåri întreprinse în special pe çantierele cu roci foarte
tari de la Moineçti, Ion Basgan a stabilit condiÆiile în care
se poate transmite, cu ajutorul pompelor de noroi çi pe
calea undelor sonore, o energie suplimentarå de la suprafaÆå,
prin garnitura de foraj, la sapå. Pornind de la legile transmi-
terii energiei sonice sub forma de unde prin lichide çi gaze
çi captarea energiei sonice la distanÆå, Ion Basgan a calculat
lucrul mecanic ce-l poate capta la sapå, prin transmiterea
energiei pe cale sonicå de la suprafaÆå, reuçind så imprime
sapei, simultan cu rotaÆia, çi lovituri de percuÆie. Se poate
afirma cå Ion Basgan este inventatorul forajului rotativ –
percutant, forajul sonic.

Aceastå metodå nouå de foraj, care måreçte
randamentul forajului çi asigurå gåuri verticale, a fost
brevetatå în România în 1934 çi în SUA în 1937.

Ulterior, în SUA au apårut o serie de brevete de invenÆii
de perfecÆionare, având la bazå brevetul Ion Basgan. Cu
acest sistem de forare, numit çi Vibrator, s-au fåcut
numeroase experimentåri pe çantiere, realizând percuÆiile
prin metoda magnetostaticå, prin turbine çi alte motoare
de fund, montate în subsol. ïn urma acestor experimentåri,
s-au obÆinut unele rezultate foarte bune, care au mers
pânå la indici de foraj de trei ori mai mari decât cei obiçnuiÆi.
De asemenea, çi rezultatele de laborator au confirmat
progresul esenÆial realizat în forajul de adâncime, cu
metoda combinatå, percuÆie çi rotaÆie.

Prin tot ce a creat, Ion Basgan a fost çi va råmâne
un inventator de geniu al poporului român, un nemuritor
ale cårui creaÆii aparÆin deja întregii umanitåÆi. ïn plus,
dimensiunea sa profesionalå poate fi completatå cu
aceea a unui fin observator al vieÆii politice, cu toate cå
nu a preferat niciodatå så intre în profunzimea acestui
joc, chiar dacå solicitårile acelor zile nu au lipsit. ExistenÆa
sa a fost predestinatå, în mod obiçnuit, pentru
creativitatea tehnico-çtiinÆificå çi mai puÆin pentru
incertitudinea politicii, cu toate cå çi aici a avut contribuÆii
remarcabile, demonstrând iubirea faÆå de Æarå çi faÆå de
interesele naÆionale.
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O inimå în afara pieptului ei

L-am rugat pe fratele Grigore Vieru så ne scrie o tabletå. Traversând
boli çi înjurii, ba chiar çi ameninÆåri cu moartea în propria lui Æarå-
fragmentarå, Basarabia, bunul Grigore s-a açezat în literå çi ne-a
mårturisit acest prohod demn de inscripÆionat în marmurå çi plantat,
cu douå feÆe identice, în mijlocul apei Prutului, ca o mânåstire, ca o
mårturie, ca o ruçine, ca o incitaÆie la adevår – ca un testament între
nici un hotar... Ne bucuråm, alåturi de fratele Grigore, cå textul apare,
ca o stråfulgerare a trecutului cåtre viitor, în primul numår al revistei
Saeculum Saeculum Saeculum Saeculum Saeculum de la Focçani, cu prilejul sårbåtoririi a 140 de ani de la
unificarea administrativå a oraçului despårÆit pânå atunci de apele
Milcovului. (Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.)

Se çtie cå Limba çi Biserica au Æinut vie în istorie
fiinÆa noastrå naÆionalå. Diavolul roçu cunoaçtea bine
acest lucru. Iatå de ce el a ridicat mâna mai întâi asupra
acestor douå supreme valori. Limba a fost supuså unei
barbare schingiuiri, iar Biserica a fost raså de pe faÆa
påmântului.

Am vizionat cu mai mulÆi ani în urmå, la televizor, un
film documentar despre un prunc nåscut cu inima în afara
pieptului. Niçte chirurgi cu mâini de aur au reuçit så i-o
punå la loc. Ei bine, Basarabia este çi ea un copil a cårui
inimå bate în afarå. Çi inima trebuie puså la loc. Iar locul
ei este Limba românå, Istoria neamului çi CredinÆa
stråmoçeascå.

ïn anii luptei de eliberare naÆionalå am reuçit så
aducem acaså alfabetul latin, clasicii literaturii române,
Tricolorul, Istoria românilor. Am redeschis bisericile çi
mânåstirile pângårite în modul cel mai sålbatic. BineînÆeles
cå nu fårå o risipå uriaçå de puteri çi chiar cu preÆul vieÆii.

Regmul comunist instalat din nou la putere în
Basarabia încearcå iaråçi så izgoneascå din propria lor
caså Limba românå, Tricolorul, CredinÆa. ïmi amintesc
cå în anii copilåriei mergeam cu pårinÆii la muncå în Valea
Prutului, unde aveam o vie care dådea cu capul în sârma
ghimpatå a unui netrebnic hotar. Pe celålalt mal, în
Miorcanii lui Ion Pillat, munceau ”cei mai mari duçmani”
ai noçtri – miorcånenii. Aça ni se spunea la çcoalå atunci:
”românii au fost exploatatorii moldovenilor...” Çi mai ni se
spunea cå noi vorbim moldoveneasca. Adicå alta decât
cea românå. Dincolo, pe celålalt mal, miorcånenii
munceau çi ei. Mai azvârlea din picior câte un cal nåbå-
dåios çi românul striga supårat: ”Ho, nebunule!” Eu
auzeam çi må miram în mintea mea de copil: ”Ia uite, în
România se vorbeçte ca la noi în sat”.

Avem azi niçte copii çi tineri minunaÆi, care çtiu din
ce neam se trag çi poartå cu mândrie numele de român.
I-am våzut ieçind în stradå pentru ca inima så nu le mai
batå în afara pieptului lor. Sunt sigur cå ei o vor açeza,
definitiv çi sånåtos, la locul ei. Cåci tot ceea ce are mai
sfânt omul pe lume sunt Limba, Istoria, CredinÆa...

Desen de Sabin Bålaça

Grigore VieruGrigore VieruGrigore VieruGrigore VieruGrigore Vieru

SatuleSatuleSatuleSatuleSatule
Lui Nicolae Glib

Satule, floare de zori,
M-ai deprins a fi cu dor,
Satule, floare de zi,
M-ai deprins cu tine-a fi!
Satule, drag satule,
Mare învåÆatule!

Satule, floare de sarå,
M-ai deprins cu dor de Æarå,
Satule, floare minune,
M-ai deprins cu dor de lume!
Satule, drag satule,
Mare învåÆatule!

Satule, floare de-a noastrå,
M-ai deprins cu dor de caså,
Satule, floare de câmp,
M-ai deprins frumos så cânt!
Satule, drag satule,
Mare învåÆatule!

Din Grigore Vieru - Rådåcini de focRådåcini de focRådåcini de focRådåcini de focRådåcini de foc,
Editura Univers, 1988
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Limba românå m-a nåscut –
nu voi pleca niciodatå din ea

ïn sfârçit, septuagenarului cårturar Ion Miloç Ion Miloç Ion Miloç Ion Miloç Ion Miloç i s-a fåcut dreptate! Om a
patru Æåri (Iugoslavia, unde s-a nåscut la 16 februarie 1930, în satul Såråcia,
într-o familie de români colonizaÆi în Banatul sârbesc, apoi FranÆa, Suedia
çi, în fine, România), Miloç Miloç Miloç Miloç Miloç a ajuns så se autodefineascå Ion-fårå-de-Ion-fårå-de-Ion-fårå-de-Ion-fårå-de-Ion-fårå-de-
ÆaråÆaråÆaråÆaråÆarå. Destinul lui Ion Miloç Ion Miloç Ion Miloç Ion Miloç Ion Miloç tinde så devinå legendå. Respins din cultura
patriei matriciale çi supus interdicÆiei de a mai semna vreme de câteva
decenii, neinclus în nici cea mai recentå ediÆie a dicÆionarului scriitorilor
români din Banatul sârbesc, poetul reuçeçte, abia la vârsta de 38 de ani,
så întâlneascå pentru prima datå patria originii sale, România, în care îi
apar, cu intermitenÆe dureroase, unele din cårÆile sale. ïntre timp, poetul a
tradus çi editat în suedezå lucråri din peste 20 de scriitori români, printre
care (premierå în Æara Premiului Nobel): EminescuEminescuEminescuEminescuEminescu, BlagaBlagaBlagaBlagaBlaga, CioranCioranCioranCioranCioran, EliadeEliadeEliadeEliadeEliade
etc. ïn 1998 primeçte premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul La masaLa masaLa masaLa masaLa masa
tåceriitåceriitåceriitåceriitåcerii în care a antologat (în suedezå) selecÆii din 177 de scriitori români
din întreaga lume, iar în anul 2000 i se conferå Premiul Academiei pentru
poezie. Dupå 1989, Ion Miloç Ion Miloç Ion Miloç Ion Miloç Ion Miloç a insistat – în chip repetat çi respins tot în
chip repetat – så se instaleze de drept în patria limbii sale, cu cetåÆenie
româneascå. Çi iatå cå, recent, poetului i s-a fåcut dreptate: la propunerea
DirecÆiei ”Români de Pretutindeni” din cadrul Ministerului de Externe,
preçedintele Ion Iliescu i-a conferit, la Palatul Cotroceni, Ordinul NaÆionalOrdinul NaÆionalOrdinul NaÆionalOrdinul NaÆionalOrdinul NaÆional
”Serviciul CredinciosServiciul CredinciosServiciul CredinciosServiciul CredinciosServiciul Credincios” în grad de Comandor în grad de Comandor în grad de Comandor în grad de Comandor în grad de Comandor çi, dupå numai douå såptå-
mâni, Parlamentul României i-a acordat titulatura de prim-cetåÆean deprim-cetåÆean deprim-cetåÆean deprim-cetåÆean deprim-cetåÆean de
onoare al Românieionoare al Românieionoare al Românieionoare al Românieionoare al României, însoÆitå de un mult açteptat paçaport permanent.
Reproducem alåturat cuvântul, interferat de emoÆii çi împliniri. (Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.Gh.I.)

Nu çtiu ce este mai mare, onoarea ce mi se acordå
acum çi aici sau bucuria mea de a må vedea, în fine,
cetåÆean al României, patria limbii mele materne. Dupå
cum çtiÆi, eu sunt nåscut în stråinåtate, în Banatul sârbesc
çi tråiesc în stråinåtate, în Suedia. Din cauza împreju-
rårilor istorice çi politice, eu am putut veni în România
abia la vârsta de 38 de ani. Dar vorbind peste tot cu
dragoste çi încåpåÆânare limba mea maternå – româna –
am råmas român. Aceastå onoare este o recunoaçtere a
meritelor mele pentru promovarea culturii, literaturii çi
limbii române în lume. Pe lângå activitåÆile culturale
întreprinse în 1970, din anul 1988 pânå în prezent am
tradus çi publicat 20 de cårÆi de autori români în limba
suedezå çi mai am încå 12 în manuscris. Piscurile liricii,
prozei çi gândirii româneçti. Am fåcut toate aceste
activitåÆi çi traduceri absolut din dragoste pentru cultura,
literatura çi limba românå. Datoritå dragostei mele pentru
limba românå am putut suporta toate greutåÆile, nedreptå-
Æile çi decepÆiile în activitåÆile mele culturale çi literare.
Cåci pe mine limba românå m-a nåscut. Ea este soarta
mea. Leagånul meu de sânge cu mormintele stråmoçilor
mei, cu arhetipul onotologic al fiinÆei mele româneçti. Ea
stå la încheietura vieÆii mele cu lumea. ïn anii cei mai
grei de amåråciune çi de deznådejde ai vieÆii mele, ea
mi-a fost clåuzå çi izbåvire. Oftând pentru limba românå
n-am ales så opresc frigul însingurårii çi al înstråinårii de
izvoadele vii ale sufletului românesc. Eu scriu în patru
limbi çi traduc în mai multe limbi: româna, suedeza, sârba,

Ion MiloçIon MiloçIon MiloçIon MiloçIon Miloç

croata çi franceza. ïn aceste limbi am publicat pânå în
prezent 93 de cårÆi originale çi traduceri. ïnså toate aceste
limbi le-am învåÆat. Limba românå m-a nåscut. Nu voi
pleca niciodatå din ea!
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Limba românå – între înnoire çi degradare (I)
VVVVValeriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghelaleriu Anghel

      Moto   Moto   Moto   Moto   Moto:
   ”...aveÆi trei îndatoriri mari çi sfinte,aveÆi trei îndatoriri mari çi sfinte,aveÆi trei îndatoriri mari çi sfinte,aveÆi trei îndatoriri mari çi sfinte,aveÆi trei îndatoriri mari çi sfinte,

pentru care råspundeÆi în faÆa lui Dumnezeu,pentru care råspundeÆi în faÆa lui Dumnezeu,pentru care råspundeÆi în faÆa lui Dumnezeu,pentru care råspundeÆi în faÆa lui Dumnezeu,pentru care råspundeÆi în faÆa lui Dumnezeu,
înaintea oamenilor çi a urmaçilor voçtri:înaintea oamenilor çi a urmaçilor voçtri:înaintea oamenilor çi a urmaçilor voçtri:înaintea oamenilor çi a urmaçilor voçtri:înaintea oamenilor çi a urmaçilor voçtri:

                       Patria, Limba çi Biserica                       Patria, Limba çi Biserica                       Patria, Limba çi Biserica                       Patria, Limba çi Biserica                       Patria, Limba çi Biserica”.
                Din TTTTTestamentul politic estamentul politic estamentul politic estamentul politic estamentul politic al lui Eudoxiu Hurmuzaki

Dupå denglisch çi franglezå - romgleza?

 Vocabularul limbii române a fost înnoit radical înce-
pând cu mijlocul secolului XIX, sub influenÆa limbii fran-
ceze, idiom din marea familie a limbilor romanice, o datå
cu dezvoltarea çi consolidarea României moderne.
Integrarea Æårilor de pe vechiul continent în complexul
economic çi politico-militar din spaÆiul euroatlantic, precum
çi înalta tehnologie importatå din state anglofone, au fåcut
ca limba lui Shakespeare så fie tot mai mult folositå çi
învåÆatå în Europa. Unele companii, cum ar fi Alcatel Alcatel Alcatel Alcatel Alcatel în
FranÆa, o folosesc chiar ca limbå internå. Engleza, implan-
tatå de britanici pe toate continentele, mai întâi în cadrul
imperiului colonial, apoi al comunitåÆii britanice de naÆiuni
(commonwealth), a început så capete  azi o råspândire
fårå precedent. Concomitent înså, în multe Æåri europene
au loc dezbateri, în diverse feluri, privind importanÆa
crescândå çi influenÆa limbii engleze. Unii våd în limba
englezå un liant care va crea o Europå unitå, alÆii susÆin
cå ea le distruge identitatea naÆionalå. ïntr-un sondaj
realizat la cererea Uniunii Europene, 70 la sutå din cei
chestionaÆi au fost de acord cå toÆi trebuie så vorbeascåtoÆi trebuie så vorbeascåtoÆi trebuie så vorbeascåtoÆi trebuie så vorbeascåtoÆi trebuie så vorbeascå
englezaenglezaenglezaenglezaengleza, dat tot atât de mulÆi au declarat cå propria lorpropria lorpropria lorpropria lorpropria lor
limbå trebuie protejatålimbå trebuie protejatålimbå trebuie protejatålimbå trebuie protejatålimbå trebuie protejatå. Faptul cå devine necesar vå
vorbim engleza ca un compromis pentru a ne înÆelege
mai rapid çi pe un spaÆiu mai larg decât pânå acum n-ar
fi o problemå. ïntrebårile încep så ne asalteze din
momentul în care începem så eliminåm limba naÆionalå
din comunitatea intelectualå çi lumea oamenilor de afaceri,
generând un proces de distrugere a ei. ïn Æåri ca FranÆa,
ElveÆia, Germania, Polonia, România çi altele s-au adoptat
sau sunt în curs de adoptare legi pentru apårarea limbilor
naÆionale respective. Francezii au lua deja måsuri pentru
înlåturarea barbarismelor barbarismelor barbarismelor barbarismelor barbarismelor påtrunse în corespondenÆa
oficialå, preså, literaturå, materialele publicitare sub
masca franglezeifranglezeifranglezeifranglezeifranglezei, iar germana, înÆesatå de termeni
englezeçti, a început så fie numitå denglischdenglischdenglischdenglischdenglisch. Avalança
anglicismelor çi americanismelor din anumite limbaje
specializate ne va face så vorbim de o... romglezåromglezåromglezåromglezåromglezå?

Limba românå este caracterizatå de mulÆi savanÆi ca
un idiom ”ospitalier”, aceçtia sesizând în acelaçi timp
marea ei putere de asimilare, de triere a cuvintelor, multe
vocabule de origine stråinå modificându-çi nu numai
forma, ci çi sensul. Ceea ce decide este frecvenÆa çi aria
întrebuinÆårii lor. ïmpotriva folosirii unor cuvinte precum
cameramancameramancameramancameramancameraman, campingcampingcampingcampingcamping, gentlemangentlemangentlemangentlemangentleman nu se mai pronunÆå
nimeni aståzi, iar brokerbrokerbrokerbrokerbroker, dealerdealerdealerdealerdealer, design, leasingdesign, leasingdesign, leasingdesign, leasingdesign, leasing, rat-rat-rat-rat-rat-
ing ing ing ing ing deja fac parte din vocabularul curent al practicårii
unor profesii. Nici briefingbriefingbriefingbriefingbriefing, staffstaffstaffstaffstaff, summit summit summit summit summit nu deranjeazå
masa de vorbitori, cuvintele respective referindu-se la o
zonå a politicului care nu intereseazå pe toatå lumea.
ïmprumutul altora înså pare inutil: de ce board board board board board çi nu
consiliu directorconsiliu directorconsiliu directorconsiliu directorconsiliu director, training training training training training çi nu instruireinstruireinstruireinstruireinstruire;     or, cât de spe-
cializat este baby-seater baby-seater baby-seater baby-seater baby-seater faÆå de dådacådådacådådacådådacådådacå, guvernantåguvernantåguvernantåguvernantåguvernantå,
îngrijitoare la copiiîngrijitoare la copiiîngrijitoare la copiiîngrijitoare la copiiîngrijitoare la copii?

ïmbogåÆirea vocabularului cu neologisme, în cadrul
evoluÆiei fireçti a limbii, este o treabå care obligå vorbitorii la
eforturi lingvistice toatå viaÆa. Caracteristicile profunde ale
unei limbi nu se schimbå înså prin împrumuturile de cuvinte
dintr-un alt idiom, de-a lungul secolelor, acest lucru fiind ceva
obiçnuit. Romanii au luat nenumåraÆi termeni de la greci,
turcii de la persani, arabii de la turci, mai târziu – spaniolii de
la arabi, italienii de la spanioli çi francezi,  francezii de la
germani, ruçii de la danezi, danezii de la englezi, aceçtia de
la francezi ç.a.m.d. Dincolo de influenÆele, de cele mai multe
ori reciproce, în lexic, limba a råmas, cum sugestiv spunea
Lucian Blaga, întâiul mare poem al unui neamîntâiul mare poem al unui neamîntâiul mare poem al unui neamîntâiul mare poem al unui neamîntâiul mare poem al unui neam. Påstrându-çi
structura gramaticalå, pronunÆia çi alfabetul, împrumutând
doar termenii pe care nu-i aveau, culturile acestor popoare
nu çi-au modificat specificul lor naÆional. Procesul contem-
poran al globalizårii, necesar poate sub raport economic,
politic ori militar, a luat în iureçul såu çi cultura unor Æåri mai
mari sau mai mici, în toate componentele acesteia: sisteme
mass-media, limbaje specializate, maniere artistice, filosofii,
structuri de educaÆie çi învåÆåmânt etc. Dacå reacÆiile sociale
împotriva globalizårii economice s-au produs la nivelul
manifestaÆiilor de stradå, cele culturale s-au înregistrat în medii
academice, parlamentare çi guvernamentale.
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atitudiniat itudiniat itudiniat itudiniat itudini

Computerul – un duçman al limbii române?

Utilizarea computerului în redactarea, editarea, difuza-
rea sau stocarea textelor de orice fel face parte de-acum
din activitatea noastrå zilnicå. CårÆile, ziarele çi revistele,
materialele publicitare, etichetele de pe toate tipurile de
produse se culeg pe computer. Programele folosite nu
sunt înså adaptate întotdeauna la alfabetul limbii române,
în scrierea cu caractere latine lipsind semnele diacritice.
Iatå douå texte publicitare din presa cotidianå, primul scris
pe o jumåtate de paginå de ziar format mare, celålalt
aproape pe un sfert:

! Cine a zis ca in Romania nu mai e loc pentru Cine a zis ca in Romania nu mai e loc pentru Cine a zis ca in Romania nu mai e loc pentru Cine a zis ca in Romania nu mai e loc pentru Cine a zis ca in Romania nu mai e loc pentru
inca un radio? EUROPinca un radio? EUROPinca un radio? EUROPinca un radio? EUROPinca un radio? EUROPAAAAA FM – un radio de milioane FM – un radio de milioane FM – un radio de milioane FM – un radio de milioane FM – un radio de milioane
pentru milioane de romani. Asculti si castigi!pentru milioane de romani. Asculti si castigi!pentru milioane de romani. Asculti si castigi!pentru milioane de romani. Asculti si castigi!pentru milioane de romani. Asculti si castigi!

! TVR Iasi si Casa de Cultura a Sindicatelor Onesti TVR Iasi si Casa de Cultura a Sindicatelor Onesti TVR Iasi si Casa de Cultura a Sindicatelor Onesti TVR Iasi si Casa de Cultura a Sindicatelor Onesti TVR Iasi si Casa de Cultura a Sindicatelor Onesti
va invita la Festivalul International de Muzica Usoarava invita la Festivalul International de Muzica Usoarava invita la Festivalul International de Muzica Usoarava invita la Festivalul International de Muzica Usoarava invita la Festivalul International de Muzica Usoara
pentru copii “Ti amo”, editia a VII-a, Onesti 2002.pentru copii “Ti amo”, editia a VII-a, Onesti 2002.pentru copii “Ti amo”, editia a VII-a, Onesti 2002.pentru copii “Ti amo”, editia a VII-a, Onesti 2002.pentru copii “Ti amo”, editia a VII-a, Onesti 2002.
Prezinta Horia Gumeni, simbata 18 mai...Prezinta Horia Gumeni, simbata 18 mai...Prezinta Horia Gumeni, simbata 18 mai...Prezinta Horia Gumeni, simbata 18 mai...Prezinta Horia Gumeni, simbata 18 mai...

O paginå din TTTTTOPOPOPOPOP GHID ALIMENT GHID ALIMENT GHID ALIMENT GHID ALIMENT GHID ALIMENTARARARARAR, anul VI, nr.
12 (noiembrie 2001 - mai 2002), editat de organizaÆia
patronalå din ramura comerÆului cu ridicata, aratå la fel:

Reguli arbitrare în scrierea cu majusculå

Ortografia limbii române este, în general, foneticå
(pronunÆåm aça cum scriem, în afarå de litera xxxxx,
pronunÆatå cs cs cs cs cs în excursie excursie excursie excursie excursie çi gz gz gz gz gz în examenexamenexamenexamenexamen, çi grupurile
de litere cecececece, cicicicici, ge ge ge ge ge, gigigigigi, chechechecheche, chichichichichi, ghegheghegheghe, ghighighighighi). Pentru redarea
unor sunete specifice limbii române, se folosesc aça-
zisele semne diacritice: ååååå, âââââ/îîîîî, ççççç, ÆÆÆÆÆ. Lipsa acestor semne
noteazå sunete total diferite. Neutilizarea lor într-un text
çi citirea acestuia aça cum este scris, duce la o limbå
påsåreascå, neînÆeleaså de nimeni pe påmânt.

Asemenea ”påcate” capitale comit çi posturile centrale
de televiziune, de la LOTERIA ROMANA LOTERIA ROMANA LOTERIA ROMANA LOTERIA ROMANA LOTERIA ROMANA de pe
TTTTTele7abc, ele7abc, ele7abc, ele7abc, ele7abc, la titrarea dialogurilor de cåtre Real TVReal TVReal TVReal TVReal TV, care
maltrateazå pur çi simplu limba românå de ani de zile,
fårå ca cineva så ridice un deget. Iatå cum este titratå o
convorbire având ca subiect o consultaÆie medicalå:

Situatia mi s-a parut graSituatia mi s-a parut graSituatia mi s-a parut graSituatia mi s-a parut graSituatia mi s-a parut gravvvvva cänd am va cänd am va cänd am va cänd am va cänd am vorbit prinorbit prinorbit prinorbit prinorbit prin
statie... Pune mäna la baza mamelonului stäng sistatie... Pune mäna la baza mamelonului stäng sistatie... Pune mäna la baza mamelonului stäng sistatie... Pune mäna la baza mamelonului stäng sistatie... Pune mäna la baza mamelonului stäng si
vezi daca are puls. Trebuie sa stim cät e pulsul ^nvezi daca are puls. Trebuie sa stim cät e pulsul ^nvezi daca are puls. Trebuie sa stim cät e pulsul ^nvezi daca are puls. Trebuie sa stim cät e pulsul ^nvezi daca are puls. Trebuie sa stim cät e pulsul ^n
cel mai scurt timp... Dintr-o data copilul s-a deciscel mai scurt timp... Dintr-o data copilul s-a deciscel mai scurt timp... Dintr-o data copilul s-a deciscel mai scurt timp... Dintr-o data copilul s-a deciscel mai scurt timp... Dintr-o data copilul s-a decis
sa respire... Sa readuci un copil la viata e osa respire... Sa readuci un copil la viata e osa respire... Sa readuci un copil la viata e osa respire... Sa readuci un copil la viata e osa respire... Sa readuci un copil la viata e o
experienta unica!experienta unica!experienta unica!experienta unica!experienta unica!

De observat aici cå singurele semne diacritice folosite
sunt trema trema trema trema trema (douå puncte orizontale açezate deasupra
vocalei aaaaa, pentru a indica, în unele limbi, o anumitå pronun-
Æare a sunetului respectiv) çi ”cåciulacåciulacåciulacåciulacåciula” la îîîîî, fårå corpul
literei.

Normele ortografice, ortoepice çi morfologice ale limbii
române sunt stabilite de instituÆiile specializate ale
Academiei Române, singurul for çtiinÆific abilitat de organele
de stat så ia hotårâri în domeniu. Potrivit regulilor stabilite
de Academie, publicate cu douåzeci de ani în urmå în
dicÆionare çi îndreptare, titlurile publicaÆiilor periodice, aletitlurile publicaÆiilor periodice, aletitlurile publicaÆiilor periodice, aletitlurile publicaÆiilor periodice, aletitlurile publicaÆiilor periodice, ale
operelor literare, çtiinÆifice çi artistice operelor literare, çtiinÆifice çi artistice operelor literare, çtiinÆifice çi artistice operelor literare, çtiinÆifice çi artistice operelor literare, çtiinÆifice çi artistice (prin extensie – çi
ale emisiunilor tvemisiunilor tvemisiunilor tvemisiunilor tvemisiunilor tv) se scriu cu iniÆialå majusculå numaise scriu cu iniÆialå majusculå numaise scriu cu iniÆialå majusculå numaise scriu cu iniÆialå majusculå numaise scriu cu iniÆialå majusculå numai
la primul cuvântla primul cuvântla primul cuvântla primul cuvântla primul cuvânt, în timp ce denumirile funcÆiilor de stat,denumirile funcÆiilor de stat,denumirile funcÆiilor de stat,denumirile funcÆiilor de stat,denumirile funcÆiilor de stat,
politice çi militare se scriu cu iniÆialå micåpolitice çi militare se scriu cu iniÆialå micåpolitice çi militare se scriu cu iniÆialå micåpolitice çi militare se scriu cu iniÆialå micåpolitice çi militare se scriu cu iniÆialå micå.

ïn unele cazuri, abaterile de la aceste reguli sunt aproa-
pe generalizate. Avem astfel Jurnalul NaÆional Jurnalul NaÆional Jurnalul NaÆional Jurnalul NaÆional Jurnalul NaÆional çi Rea-Rea-Rea-Rea-Rea-
litatea Româneascå litatea Româneascå litatea Româneascå litatea Româneascå litatea Româneascå în preså, CurriculumCurriculumCurriculumCurriculumCurriculum-ul NaÆionalNaÆionalNaÆionalNaÆionalNaÆional,
GeneraÆia Integrårii EuropeneGeneraÆia Integrårii EuropeneGeneraÆia Integrårii EuropeneGeneraÆia Integrårii EuropeneGeneraÆia Integrårii Europene etc., editate de Ministerul
EducaÆiei çi Cercetårii. Scrierea cu iniÆialå majusculå a
cuvintelor din titlurile unor publicaÆii çi cårÆi este, desigur,
de sorginte englezeascå: New YNew YNew YNew YNew York Herald Tork Herald Tork Herald Tork Herald Tork Herald Tribuneribuneribuneribuneribune,
Kipling – The Jungle BookThe Jungle BookThe Jungle BookThe Jungle BookThe Jungle Book, R.Tyler – Basic Principles ofBasic Principles ofBasic Principles ofBasic Principles ofBasic Principles of
Curriculum and InstructionCurriculum and InstructionCurriculum and InstructionCurriculum and InstructionCurriculum and Instruction. Sub aceeaçi influenÆå sunt
scrise probabil çi titlurile unor emisiuni tv ca Sinteza ZileiSinteza ZileiSinteza ZileiSinteza ZileiSinteza Zilei,
Procesul EtapeiProcesul EtapeiProcesul EtapeiProcesul EtapeiProcesul Etapei, Retrospectiva SåptåmâniiRetrospectiva SåptåmâniiRetrospectiva SåptåmâniiRetrospectiva SåptåmâniiRetrospectiva Såptåmânii. Postul de
televiziune Realitatea TVRealitatea TVRealitatea TVRealitatea TVRealitatea TV aduce chiar o inovaÆie: banda
de çtiri, transmiså 24 de ore din 24, este scriså în întregime
cu litere mari, substantivele proprii având iniÆiala cu un corp
de literå mai mare decât celelalte: CCCCCONSILIULONSILIULONSILIULONSILIULONSILIUL     JJJJJUDUDUDUDUDEEEEEæææææEEEEEANANANANAN     BBBBBACÅUACÅUACÅUACÅUACÅU

SOLICITÅSOLICITÅSOLICITÅSOLICITÅSOLICITÅ     5050505050     MILIARDEMILIARDEMILIARDEMILIARDEMILIARDE     LEILEILEILEILEI     PENTRUPENTRUPENTRUPENTRUPENTRU     REAMENAJAREAREAMENAJAREAREAMENAJAREAREAMENAJAREAREAMENAJAREA     MMMMMUZEULUIUZEULUIUZEULUIUZEULUIUZEULUI     DEDEDEDEDE

ÇÇÇÇÇTIINTIINTIINTIINTIINæææææELEELEELEELEELE     NNNNNATURIIATURIIATURIIATURIIATURII.....

ProtecÆia consumatorilor de culturå

Românii nu sunt consumatori numai de carne, con-
serve de legume, mititei, peçte çi unt, ci çi de produse
cultural-spirituale. Ei nu cumpårå doar blugi, frigidere,
haine, încålÆåminte, obiecte de uz casnic çi tractoare, ci
çi cårÆi, reviste çi ziare, iar pentru emisiunile tv plåtesc
taxe ca pentru orice alte servicii çi utilitåÆi. Responsabilii
de comercializarea unor produse alimentare alterate sau
a unor mårfuri industriale defecte sunt penalizaÆi usturåtor
de inspectorii Oficiului pentru ProtecÆia Consumatorilor
la prima sesizare. Douåzeci çi douå de milioane çiDouåzeci çi douå de milioane çiDouåzeci çi douå de milioane çiDouåzeci çi douå de milioane çiDouåzeci çi douå de milioane çi
jumåtate de români consumå zilnic produse cultural-jumåtate de români consumå zilnic produse cultural-jumåtate de români consumå zilnic produse cultural-jumåtate de români consumå zilnic produse cultural-jumåtate de români consumå zilnic produse cultural-
spirituale alterate çi nu se ia nici o måsurå, nu sespirituale alterate çi nu se ia nici o måsurå, nu sespirituale alterate çi nu se ia nici o måsurå, nu sespirituale alterate çi nu se ia nici o måsurå, nu sespirituale alterate çi nu se ia nici o måsurå, nu se
sesizeazå nimenisesizeazå nimenisesizeazå nimenisesizeazå nimenisesizeazå nimeni. Un bax de conserve alterate poate
îmbolnåvi cel mult câteva zeci de persoane, fapt ce ar
cådea sub incidenÆa legii penale çi ar fi înfierat pe toate
canalele mass-media. Degradarea limbii române
îmbolnåveçte înså un popor întreg, atacându-i tocmai
ceea ce l-a menÆinut pânå acum ca neam – limba sa limba sa limba sa limba sa limba sa – çi
nu se ia nici o måsurå de protecÆie.
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galeria personalitåtilorgaleria personalitåtilorgaleria personalitåtilorgaleria personalitåtilorgaleria personalitåtilor

Valeriu D. Cotea - un oenolog
vrâncean de talie internaÆionalå

Alexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru Deçliu

Vinului (1986), Academia ElveÆianå a Vinului (1987),
Academia InternaÆionalå a Vinului (1988), Societatea
Americanå pentru Oenologie çi Viticulturå, Academia de
Viticulturå din fosta Iugoslavie etc.

Activitatea sa de cercetare este concretizatå în peste
200 de lucråri, din care 30 sunt prezentate în cadrul unor
manifeståri çi reuniuni internaÆionale publicate în reviste
de specialitate în FranÆa, ElveÆia, Germania, SUA, Italia,
Spania, Luxemburg, Portugalia, Grecia etc. Alte aproxi-
mativ 300 de lucråri sunt scrise în colective de autori,
ceea ce reliefeazå deschiderea sa cåtre colaborare,
pentru antrenarea unui numår cât mai mare de specialiçti
în cercetarea çtiinÆificå.

ïn semn de recunoaçtere a meritelor sale deosebite
a fost onorat cu numeroase premii, distincÆii çi decoraÆii
pentru opera sa de mare valoare teoreticå çi practicå
elaboratå în cei peste 50 de ani de activitate. Ca o
recunoaçtere reînnoitå a activitåÆii sale, ilustrului oenolog
vrâncean i-a fost acordat recent titlul de Doctor Honoris
Causa a UniversitåÆii de ÇtiinÆe Agronomice çi Medicinå
Veterinarå Bucureçti. Este a patra personalitate de origine
românå care primeçte acest titlu,  ceea ce demonstreazå
preÆuirea de care se bucurå el în cadrul comunitåÆii acade-
mice.

Pentru tot ceea ce a înfåptuit pe tårâm profesional,
public sau social-cultural, pentru binele Æårii çi al judeÆului
Vrancea, unde a våzut lumina zilei, Academicianul Valeriu
D.Cotea meritå så primeascå çi un titlu ce n-a mai fost
acodat pânå în prezent çi care ar putea så se numeascå
Doctor Humanitas Causa – sublinia în cuvântul såu
Marian Opriçan, preçedintele Consiliului JudeÆean
Vrancea.

De nenumårate ori, Domnia Sa a afirmat cå nu a muncit
pentru a ajunge acolo sus, ci cå a ajuns acolo sus pentru
cå a muncit. Este mai mult decât o profesiune de
credinÆå.

Mårturisesc cå am açternut pe coala albå de hârtie
aceste gânduri nu numai pentru faptul cå de ani buni îl
cunosc pe distinsul profesor plecat în viaÆå de pe acest
minunat picior de plai çi gurå de rai, ci mai ales pentru
cå am dorit så må alåtur de mulÆi alÆii care i-au omagiat
personalitatea.

ïn paginile cårÆii sale de suflet, Fragmente de viaÆå,Fragmente de viaÆå,Fragmente de viaÆå,Fragmente de viaÆå,Fragmente de viaÆå,
referindu-se la un loc  care i-a vegheat copilåria – Mågura
Odobeçtilor – noteazå ca o mårturisire de credinÆå: Cu
gândul mereu aÆintit la aceastå Catedralå vrânceanå, la
oamenii în mijlocul cårora am råsårit, am încercat så
zidesc çi eu binele oriunde m-am aflat.

Acum, când vå gåsiÆi în vârful unei cariere devenite
destin, îngåduiÆi-mi, Domnule Profesor, så må alåtur cu
toatå fiinÆa acestui gând – care se interfereazå çi are
aceeaçi greutate sentimentalå – celor care respectuos
vi se înclinå, semn al unei înalte consideraÆii.

Academicianul Valeriu D.Cotea este incontestabil un
specialist de marcå al oenologiei româneçti çi al celei
internaÆionale.

Dupå încheierea cursurilor universitare, visul mamei
sale de a-l vedea învåÆåtor în comuna natalå s-a realizat
pe un plan superior, având în vedere faptul cå a devenit
cadru didactic chiar la facultatea pe care a absolvit-o, în
1951, çi anume cea de agronomie din Iaçi. Destinul l-a
favorizat så-çi facå studiile superioare într-o serie
studenÆeascå de excepÆie. Mai mult de jumåtate dintre
colegii såi au fost trecuÆi prin încercårile celui de-al doilea
råzboi mondial, ceea ce le-a sådit în suflet, dupå pårerea
mea, o notå de responsabilitate, o emulaÆie cåtre studiu
çi profunzime. GreutåÆile timpului nu l-au descurajat înså
niciodatå.

ïn anul 1965 a obÆinut titlul de Doctor în Agronomie,
iar din 1971, la numai 45 de ani, a devenit conducåtor
çtiinÆific în pregåtirea prin doctorat. Coborâtor al unei
familii de Æårani înståriÆi çi luminaÆi, academicianul Valeriu
D.Cotea a fost ales în 1990 membru corespondent, iar
din 7 septembrie 1993 – membru titular al Academiei
Române. Omul de çtiinÆå Valeriu D.Cotea este, în acelaçi
timp, çi membru corespondent al urmåtoarelor academii
sau instituÆii academice: Academia Italianå a Viei çi

,,,,,
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Ioan Lupescu (1837 - 1893)

Maria DumitrescuMaria DumitrescuMaria DumitrescuMaria DumitrescuMaria Dumitrescu
Horia DumitrescuHoria DumitrescuHoria DumitrescuHoria DumitrescuHoria Dumitrescu

çi localizate de Lupescu: VlåduÆu mameiVlåduÆu mameiVlåduÆu mameiVlåduÆu mameiVlåduÆu mamei, ParagrafulParagrafulParagrafulParagrafulParagraful
3737373737, Cina fårå sfârçitCina fårå sfârçitCina fårå sfârçitCina fårå sfârçitCina fårå sfârçit.

Cercetând letopiseÆele lui Kogålniceanu çi IstoriaIstoriaIstoriaIstoriaIstoria
lui Hurmuzachi, Ioan Lupescu a scris piese istorice:
Låpuçneanu vodåLåpuçneanu vodåLåpuçneanu vodåLåpuçneanu vodåLåpuçneanu vodå, Vlad æepeçVlad æepeçVlad æepeçVlad æepeçVlad æepeç sau OspåÆul desau OspåÆul desau OspåÆul desau OspåÆul desau OspåÆul de
sânge din ziua de Paçtisânge din ziua de Paçtisânge din ziua de Paçtisânge din ziua de Paçtisânge din ziua de Paçti, Çtefan TÇtefan TÇtefan TÇtefan TÇtefan Tomçaomçaomçaomçaomça, ÇtefåniÆåÇtefåniÆåÇtefåniÆåÇtefåniÆåÇtefåniÆå
vodå al V-leavodå al V-leavodå al V-leavodå al V-leavodå al V-lea, Radu CalomfirescuRadu CalomfirescuRadu CalomfirescuRadu CalomfirescuRadu Calomfirescu.

Plecând  din Iaçi cu o trupå, Lupescu cutreierå toate
oraçele Moldovei çi Munteniei, constituind cu predilecÆia
nåscutå çi cultivatå la Çcoala de Arte-Frumoase, peste
11 localuri de artå, dezvoltând gustul pentru teatru în
toate oraçele Æårii çi formând o pleiadå de actori, care
au ilustrat în urmå scenele din Iaçi çi Bucureçti.

Un exemplu semnificativ îl constituie modestul fiu
de Æårani G.A.Petculescu, care çi-a fåcut ucenicia
artisticå în trupele Fani Tardini-Vlådicescu çi Ioan
Lupescu. ïn Banat, acesta a pus bazele SocietåÆii deSocietåÆii deSocietåÆii deSocietåÆii deSocietåÆii de
teatru român din Ungaria çi Transilvaniateatru român din Ungaria çi Transilvaniateatru român din Ungaria çi Transilvaniateatru român din Ungaria çi Transilvaniateatru român din Ungaria çi Transilvania, deschi-
zând astfel drum formaÆiilor teatrale româneçti cu
caracter stabil.

ïncercând så gåseascå un mijloc de asigurare a
continuitåÆii spectacolelor çi de iniÆiere a trupei,
G.A.Petculescu inaugureazå sistemul abonamentelor,
primit cu solicitudine çi bune sentimente atât în rândul

Autor dramatic çi ctitor de teatru, Ioan Lupescu s-a
nåscut la Bucureçti, în 1837, copil natural al lui
Alexandru – maior de cavalerie – çi al orfanei Ana.
Påråsitå de maior dupå 10 ani de convieÆuire, Ana
moare de durere, låsând în urma ei pe Ioan çi Aneta.

Ioan Lupescu a învåÆat câtva timp la çcoala de la
Mânåstirea DomniÆa Bålaça. Izgonit de acolo, va
încerca så-çi câçtige existenÆa ca meseriaç în
låcåtuçerie. La vârsta de 11 ani, Ioan Lupescu asistå
la luptele pompierilor cu turcii din Dealul Spirii çi în
mintea lui de copil råmân o mulÆime de impresii çi
amintiri din vremea aceea. Se înscrie la Çcoala de Arte
çi Meserii, dupå terminarea cåreia va deschide, în
asociaÆie, çi un mic atelier.

Talentul såu pentru teatru s-a vådit de timpuriu.
ïmpreunå cu alÆi copii – între care Alexandru Catulescu,
devenit medic al oraçului Focçani – dau reprezentaÆii
teatrale în Grådina cu CaiGrådina cu CaiGrådina cu CaiGrådina cu CaiGrådina cu Cai, mai întâi ca amator, apoi
pentru a-çi câçtiga existenÆa çi a-çi întreÆine sora.

Remarcat de actorii profesioniçti, este angajat într-o
trupå care pleca în Moldova. Ajuns la Iaçi, dupå ce un
timp jucase ca diletant, este angajat în trupa Teatrului
NaÆional.

Ioan Lupescu, care avea så devinå un comic foarte
popular, îçi alcåtuieçte formaÆii teatrale cu care colindå
Moldova çi Muntenia! Printre tovaråçii de pribegie se
numårå çi tânårul, pe atunci, Vasile Conta (1845 - 1882).

Era perioada anilor 1862 - 1864, când Vasile Conta
– viitorul filosof –, pierzându-çi bursa, îçi întrerupe stu-
diile çi, pentru 58 franci pe lunå, îl însoÆeçte pe Ioan
Lupescu.

Vasile Conta a scris cuplete, a dat – la nevoie – çi
replica pe scenå, a fost sufleur, un sufleur celebru, aça
cum avea în acel timp çi trupa Tardini, pe Mihai
Eminescu. El a scris çi o pieså cu subiect anticlerical,
nepåstratå, jucatå la Botoçani. Reîntors la Iaçi, Ioan
Lupescu aranjeazå în casa Neuschatz – în 1868 – o
salå de teatru: TTTTTeatrul Lupescu de vodevile româneeatrul Lupescu de vodevile româneeatrul Lupescu de vodevile româneeatrul Lupescu de vodevile româneeatrul Lupescu de vodevile române,
care se bucura de mare afluenÆå de public. Dar,
devenind incomod pentru trupa Teatrului NaÆional, dupå
fel de fel de scene din partea autoritåÆilor, Teatrul såu
permanent se va închide în 1869.

ïn acest råstimp, vreme de trei luni, în vara anului
1868, Ioan Lupescu susÆinuse çi o stagiune la Botoçani,
oraç în care sora actorului se va cåsåtori cu un colonel
rus råmas în Æarå dupå ocupaÆia ruseascå.

Hotårârea închiderii TTTTTeatrului Lupescu eatrului Lupescu eatrului Lupescu eatrului Lupescu eatrului Lupescu din Iaçi a
produs o mare nemulÆumire în rândul publicului ieçean,
care a obligat Primåria så revinå çi, în acest fel,
reprezentanÆiile trupei Lupescu s-au reluat cu mare
succes.

S-au jucat piese româneçti originale sau compuse
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populaÆiei româneçti, cât çi al celei de altå naÆionalitate.
Cel de-al doilea – Zaharia Burienescu – era

moldovean, nåscut la Roman, în 1845. A început så
joace într-o formaÆie localå conduså de actorul
Dimancea, iar în anul 1865 se angajeazå ca actor în
trupa lui Ioan Lupescu. Remarcat de M.Galino, este
luat de acesta la Iaçi în 1870. ïn anii 1875 çi 1876 joacå
cu Matei Millo. ïn 1877 îçi alcåtuieçte propria trupå,
care råmâne una din cele mai cunoscute formaÆii teatrale
itinerante timp de trei decenii.

Din oraç în oraç, Ioan Lupescu ajunge la Focçani
cu o reputaÆie bine stabilitå çi un capital agonisit din
munca de actor, lucru foarte rar pe atunci. Se hotåråçte
så-çi construiascå un teatru în acest oraç pe care l-a
îndrågit çi unde va încânta publicul local cu reprezen-
taÆiile sale timp de douå decenii.

Dupå ce a renunÆat la un loc (proprietåÆile fraÆilor
Sanga, vizavi de Poçtå), la 23 iulie 1871, Angelina
Lupescu adreseazå membrilor comisiilor interimare a
oraçului Focçani urmåtoarea cerere:

15 loji în dreapta çi un numår egal în stânga. Deasupra
acestor loji mai erau 16 loji de rândul al doilea.
Balustrada de la loji era îmbråcatå cu pluç roçu. ïn
capåtul lojilor din rândul I, din dreapta çi din stânga, se
afla câte o avanscenå. ïn fiecare lojå erau patru scaune.
Veneau apoi stalurile I çi II. Cele dintâi rânduri de staluri
erau stalul I çi aveau bråÆare, fiind îmbråcate cu pluç
roçu, iar celelalte erau stalul II çi erau scaune ce se
puteau miçca, fiind açezate unele lângå altele. ïn aceste
staluri încåpeau pânå la 200 persoane. Partere nu erau.
Deasupra lojilor de rândul II era galeria, care se
compunea din trei rânduri de bånci de scânduri. ïn
spatele acestor bånci era un loc gol unde lumea ståtea
în picioare çi unde puteau încåpea pânå la 300
persoane.

Dupå câteva luni de la deschiderea Teatrului, Ioan
Lupescu reuçeçte så aducå de la Milano o trupå de
operå italianå, în frunte cu un tânår de doar 19 ani,
diplomat al Conservatorului din acel oraç, pe Lucio
Vecchi – LuciuLuciuLuciuLuciuLuciu cum l-au botezat focçånenii. Trupa de
operå italianå se împråçtie dupå o lunå, råmânând în
Focçani, pentru toatå viaÆa, numai Lucio Vecchi, cu
fraÆii såi Contardo çi Olivier.

ïn vara anului 1876, Lupescu joacå, cu o trupå
aleaså, în Bucureçti, în Grådina Roçca, unde este
sårbåtorit de elita intelectualå bucureçteanå çi actorii
Teatrului NaÆional, nelipsiÆi searå de searå de la
reprezentaÆiile sale. ïn toamna aceluiaçi an, Lupescu
s-a cåsåtorit cu basarabeanca Angelina (Anghelina)
Despot, cu care a avut un fiu, Alexandru, ajuns general
çi subçef al Marelui Stat Major.

A întemeiat teatrul românesc în Basarabia, unde a
çi plecat cu o trupå aleaså pe cheltuiela sa. ïn toamna
anului 1876 çi începutul anului 1877 îçi cheltuieçte toatå
averea, se împrumutå de la cåmåtarii din Focçani,
ipotecând Teatrul såu çi, când a izbutit så obÆinå autori-
zaÆia, a izbucnit råzboiul ruso-româno-turc, silindu-l så
se înapoieze la Iaçi, dupå ce îçi ruinase toatå averea.

ïn vara anului 1877 då reprezentaÆii în Grådina Cha-
teau-aux-fleurs din Iaçi, de unde venise în Focçani pentru
totdeauna.

Deçi descurajat de situaÆia materialå, dragostea lui
de arta dramaticå îl stimuleazå spre o nouå activitate
teatralå çi de literaturå dramaticå.

ïncepe a tipåri în Focçani piesele sale, în formatul
pieselor editate în ziarul francez L’IlustrationL’IlustrationL’IlustrationL’IlustrationL’Ilustration. Aduce
un zincograf, care îi lucreazå cliçeele principalelor scene
ale fiecårui act, då explicaÆii asupra caracterului fiecårui
rol, costumelor, decorurilor, subiectului piesei etc. Astfel
au våzut lumina tiparului VlåduÆu mameiVlåduÆu mameiVlåduÆu mameiVlåduÆu mameiVlåduÆu mamei çi ParagrafulParagrafulParagrafulParagrafulParagraful
3737373737 sau Palestina în IaçiPalestina în IaçiPalestina în IaçiPalestina în IaçiPalestina în Iaçi (Tipografia Samolada, 1875),
Bismarcu oraçuluiBismarcu oraçuluiBismarcu oraçuluiBismarcu oraçuluiBismarcu oraçului, Cina fårå sfârçitCina fårå sfârçitCina fårå sfârçitCina fårå sfârçitCina fårå sfârçit, OtråviÆiiOtråviÆiiOtråviÆiiOtråviÆiiOtråviÆii, ProstiaProstiaProstiaProstiaProstia
din nåscaredin nåscaredin nåscaredin nåscaredin nåscare, VlåduÆu patriotVlåduÆu patriotVlåduÆu patriotVlåduÆu patriotVlåduÆu patriot, Trenul acceleratTrenul acceleratTrenul acceleratTrenul acceleratTrenul accelerat, OlgaOlgaOlgaOlgaOlga
sau O viaÆå artisticåsau O viaÆå artisticåsau O viaÆå artisticåsau O viaÆå artisticåsau O viaÆå artisticå, Dupå råzboiDupå råzboiDupå råzboiDupå råzboiDupå råzboi (toate la Tipografia
Charvos, 1881). Ele se adaugå deja apårutei CometuCometuCometuCometuCometu
(Bucureçti, Tipografia Copainig, 1855) çi se vor
completa cu parodia Lupescu actoraçuLupescu actoraçuLupescu actoraçuLupescu actoraçuLupescu actoraçu, prelucrare
dupå Ruy BlasRuy BlasRuy BlasRuy BlasRuy Blas çi Trei comedii completeTrei comedii completeTrei comedii completeTrei comedii completeTrei comedii complete (Focçani,
Tipografia Codreanu, 1890).
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Fårå så mai açtepte aprobarea Primåriei, Angelina
Lupescu începe construirea noului edificiu. O datå cu
aceasta, reclamaÆiile se succed rapid. Se sesizeazå
Primåria cå prin construcÆia începutå s-a stricat zåplazul
grådinii publice, pe unde intrau vitele çi produceau mari
stricåciuni.

Lucrårile de construcÆie vor începe înainte de 11 au-
gust 1871, când Primåria a acordat autorizaÆia solicitatå.

Lipsit de fondurile necesare, neprimind nici un fel
de subvenÆii din partea autoritåÆilor locale, entuziastul
actor a fost nevoit så renunÆe la proiectul unei clådiri
solide, dotate cu utilajul corespunzåtor, çi så se limiteze
la construcÆia unui local modest, nu prea durabil, cu
pereÆii din paiantå çi tavan de scândurå.

Teatrul s-a deschis în toamna anului 1873 çi puÆine
oraçe din Æarå se vor putea mândri cu o astfel de
instituÆie. ïn ultimul sfert de veac al secolului al XIX-
lea, vor exista teatre de provincie în Bacåu, Bârlad,
Botoçani, Bråila, Buzåu, Cålåraçi, Caracal,
Câmpina,Câmpulung-Muscel, ConstanÆa, Craiova,
Dorohoi, Fålticeni, GalaÆi, Giurgiu, Huçi, Iaçi, Mizil,
Piatra-NeamÆ, Piatra-Olt, Piteçti, Ploieçti, Râmnicu-
Vâlcea, Roman, Sinaia, Slånic-Moldova, Slatina, Târgu-
Jiu, Tecuci, Titu, Turnu-Mågurele çi Vaslui.

Cum aråta TTTTTeatrul  Lupescueatru l  Lupescueatru l  Lupescueatru l  Lupescueatru l  Lupescu? Sala mare de
spectacole avea o lungime de 25 m. ConstrucÆia era
astfel fåcutå cå se intra în Teatru direct din stradå, dupå
ce se coborau 7 - 8 scåri sub nivelul terenului, Teatrul
fiind såpat la circa patru metri în påmânt. De la uça
intrårii în teatru erau trei camere ce serveau de cabine
pentru actori. ïn interiorul Teatrului, în dreapta çi în
stânga, erau douå rânduri de loji în formå de semicerc:

Domnilor membri,
Pe locul ce l-am cumpårat în acest oraç de la domnul

Ion Gheorghiu  lângå grådina publicå a Sf.Ioan voesc a
face un local de teatru, precum çi de a-l împrejmui.

Vå rog så binevoiÆi a-mi da permisiunea cuvenitå.
Angelina Lupescu
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vilurile sale, în canÆonete çi cînticele comice, autorul a
luat în råspår fie cusururi çi nåravuri dintotdeauna
(imoralitatea, prostia etc.), fie moravuri ale epocii, de
la limbajul franÆuzit pânå la demagogia patriotardå.

Ca actor, jocul lui Ioan Lupescu a fost de un comic
buf dus uneori pânå la grotesc, comic mai mult decât
charge – cum nota Aristizza Romanescu, impresionatå
de mobilitatea expresivå a figurii actorului. Pigmentarea
puternicå a jocului såu, deçi exageratå ca tonalitate,
nu avea stridenÆe, radia çi capta simpatia spectatorilor.
Ioan Lupescu a cultivat gluma bufonå çi veselia de
substanÆå popularå, cu largå rezonanÆå în public,
agrementatå de cântecul naÆional, care colora çi
întreÆinea atmosfera.

La Focçani, lumea bunå, negustorii de frunte, elita
intelectualå a oraçului, din care fåceau parte puÆinii
profesori, directorii, inginerii, magistraÆii çi avocaÆii de
la Curtea de Apel çi Tribunal, se desfåtau la repre-
zentaÆiile trupei Lupescu.

Pe scena TTTTTeat ru lu i  Lupescu ea t ru lu i  Lupescu ea t ru lu i  Lupescu ea t ru lu i  Lupescu ea t ru lu i  Lupescu au susÆinut
reprezentaÆii mari artiçti ai timpului: Matei Millo, Aristizza
Romanescu, I.D.Ionescu, fraÆii Ion çi Alexandru
Vlådicescu, Fany Tardini, Pechea S.Alexandrescu,
I.D.Burienescu, Çtefan Iulian, A.Bobescu, Nini Valery
(nåscutå la 1 mai 1835, la Focçani), Grigore Manolescu,
Pascali etc. Ioan Lupescu reuçea så transforme
întotdeauna aceste reprezentaÆii în adevårate festivaluri
înålÆåtoare, råmânând, bunåoarå, în memoria focçå-
nenilor, sårbåtorirea de liceeni çi unii locuitori ai urbei,
a Agathei Bârsescu dupå prezentarea piesei MedeeaMedeeaMedeeaMedeeaMedeea.

Din påcate, edificiul se ruina încet-încet çi ameninÆa
så lipseascå oraçul de un asemenea açezåmânt cul-
tural. Artistul a început o nouå propagandå printre
concetåÆeni  pentru zidirea, în Focçani, a unui teatru
încåpåtor, modern çi pentru formarea unei societåÆi pe
acÆiuni în vederea realizårii acestei idei.

Soarta nu i-a surâs så-çi vadå îndeplinit visul. La
numai 56 de ani, ros de cancer, Ioan Lupescu trecea în
nefiinÆå la 23 iunie 1893. Corpul såu a fost condus la
låcaçul de veci de aproape întreg oraçul: prieteni çi
intelectuali, ca un ultim omagiu adus activitåÆii lui
consacrate Thaliei.

ïn 1906, Teatrul – ajuns o ruinå – a fost cumpårat de
Primårie çi dårâmat pentru a se måri Grådina Publicå a
oraçului. Suma plåtitå abia a ajuns så achite datoriile
artistului.

Inaugurarea TTTTTeatrului ”Maior Gh.Pastia” eatrului ”Maior Gh.Pastia” eatrului ”Maior Gh.Pastia” eatrului ”Maior Gh.Pastia” eatrului ”Maior Gh.Pastia” – visul
întrupat al lui Ioan Lupescu – a prilejuit autoritåÆilor lo-
cale så invite la festivitåÆi familia artistului (Alexandru
– fiu çi Elena – norå), iar în program, pentru ziua a
doua (22 noiembrie 1913) spectacolul a constat din
prezentarea piesei O scr isoare  p ie rdu tåO scr isoare  p ie rdu tåO scr isoare  p ie rdu tåO scr isoare  p ie rdu tåO scr isoare  p ie rdu tå de
I.L.Caragiale çi Cålugårul PahnuteCålugårul PahnuteCålugårul PahnuteCålugårul PahnuteCålugårul Pahnute – monolog comic
al primului fondator de teatru în Focçani.

Fie ca aceste rânduri, chiar neîndestulåtoare, så
readucå – çi så påstreze – în conçtiinÆa focçånenilor
meritele excepÆionale în propåçirea culturalå a oraçului
ale acestui mare artist care a fost – çi råmâne de-a
pururi – IOAN LUPESCU.

ïn 1880, Ioan Lupescu va avea marea satisfacÆie
ca, primind un lexicon al artiçtilor francezi, så se vadå
trecut cu aprecieri deosebite pentru el.

ïncepând cu 1 septembrie 1885, în peisajul publicistic
din Focçani apare o nouå revistå: ComiculComiculComiculComiculComicul. Aceastå
publicaÆie era editatå çi redactatå de Ioan Lupescu care,
prin intermediul ei, fåcea reclama cuvenitå programelor
trupei sale çi publica textele pieselor din repertoriu, cele
mai multe scrise chiar de director, apoi caÆonetele,
cânticelele comice çi versurile comediografului, majorita-
tea imitate dupå Alecsandri. ïn editorialele redactate,
ca çi piesele, neîngrijit, Ioan Lupescu îçi fåcea
cunoscute ideile lui despre teatru, care se reduceau,
de fapt, la una singurå: DirecÆia Teatrelor ar trebui så
nu uite piesele autorilor modeçti, care nu se laudå prin
jurnale. Era vorba, evident, de el însuçi, dramaturg care
avea circa 180 de manuscrise cu melodrame, comedii,
compoziÆii çi prelucråri, moderne çi de bun gust, gata
oricând de a fi reprezentate.  Ioan Lupescu semna
aceste editoriale cu nume nåstruçnice precum Titirez,
Ionicå, Tråncånilå, Turturicå, CråiÆå. Dupå çapte
numere, ieçite la intervale neregulate, revista çi-a
suspendat apariÆia în 1886.

Çi din acest punct de vedere Focçanii sunt singurul
oraç în care apårea o astfel de revistå. Celelalte, ori îçi
încetaserå apariÆia (FulgerulFulgerulFulgerulFulgerulFulgerul, Iaçi, 1863 - 1864; ArtistulArtistulArtistulArtistulArtistul,
Bucureçti, 1866), ori vor apårea mai târziu: TTTTTeatruleatruleatruleatruleatrul
NouNouNouNouNou, Bucureçti, 1906; GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria, Bucureçti, 1910 - 1911;
MascaMascaMascaMascaMasca, Craiova, 1911; ScenaScenaScenaScenaScena, Piteçti, 1912).

Meritele artistice ale acestui mare artist råmân
înscrise la loc de cinste în istoria teatrului românesc.

Conçtient cå repertoriul românesc de scrieri
dramatice era sårac, Ioan Lupescu a pregåtit pentru
scenå numeroase piese, mai ales comedii çi vodeviluri,
în mare parte traduceri çi localizåri. Cu unele a obÆinut
succese mari, ca de pildå, cu vestita, la vremea sa,
comedie VlåduÆu mameiVlåduÆu mameiVlåduÆu mameiVlåduÆu mameiVlåduÆu mamei. Piesa aceasta, cu muzicå
de Eduard Caudella, a inspirat lui A.Goldfaden comedia
ÇmendrikÇmendrikÇmendrikÇmendrikÇmendrik.

Ioan Lupescu a scris enorm, dar piese fårå pretenÆii
literare, bune de jucat. Sunt, în general, farse cu
personaje aiurite, slabe cu duhul, nåtåfleÆi ca VlåduÆuVlåduÆuVlåduÆuVlåduÆuVlåduÆu
mameimameimameimameimamei, aproape întotdeauna cel mai cu minte jucând
o festå, så-i fie învåÆåturå celui råtåcit. AcÆiunea, uneori
ingenioaså, se încadreazå, cu oarecare variaÆii, în
câteva scheme. De profunzime nu poate fi vorba, nici
de caractere, deçi autorul, apelând çi la nume cu
rezonanÆå burlescå, sugestivå (Pungåçescu patriot,
avocatul Fleoncånel ç.a.) era preocupat de a configura
câteva tipuri caracteristice. Ritmul era alert, replica,
învioratå de un duh ghiduç, avea, în cele mai bune
pagini, spontaneitate. Scrise la repezealå, piesele sunt
superficiale, adesea improvizaÆii, compuneri de ocazie,
cu un umor ieftin, bazat pe facile jocuri de cuvinte.
Amuzante totuçi, de o çugubeaÆå complicitate cu
spectatorul, cele mai multe (Cina fårå sfârçi tCina fårå sfârçi tCina fårå sfârçi tCina fårå sfârçi tCina fårå sfârçi t,
Bismarcu oraçuluiBismarcu oraçuluiBismarcu oraçuluiBismarcu oraçuluiBismarcu oraçului – dedicatå lui Matei Millo –,
Paragraful 37Paragraful 37Paragraful 37Paragraful 37Paragraful 37 sau Palestina în IaçiPalestina în IaçiPalestina în IaçiPalestina în IaçiPalestina în Iaçi, Trei zåpåciÆiTrei zåpåciÆiTrei zåpåciÆiTrei zåpåciÆiTrei zåpåciÆi
ç.a.) au fost urmårite cu plåcere. ïn comediile çi vode-
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Maior Gh. Pastia - un nume definitiv
încrustat în memoria oraçului

Chiar dacå, ani de-a rândul, nu am putut asocia numele
maiorului Gh.Pastia (n. 1847, Focçani - m. octombrie 1929,
Focçani) cu Teatrul Municipal çi cu Ateneul Popular, noi o
fåceam cu o nedisimulatå mândrie. ïi rosteam numele pentru
cå l-am primit moçtenire de la înaintaçi, pentru cå numele
såu era definitiv încrustat în memoria istoricå a oraçului, pentru
cå aça înÆelegeam çi simÆeam så-i respectåm gestul çi fapta.

Maiorul Gh.Pastia fusese omul care a înÆeles cå o urmå
durabilå în timp nu se poate låsa decât printr-o faptå pornitå
dintr-un înålÆåtor spirit civic, dintr-un profund çi sincer
simÆåmânt patriotic.

El, cel nåscut la jumåtatea veacului trecut, cu o copilårie
çi o adolescenÆå petrecute într-o epocå de naçtere çi
construcÆie a statului naÆional român modern, participant la
Råzboiul IndependenÆei, cel care a urcat, o datå cu neamul
såu, treptele istoriei marcate de sublimele momente de la
1881 çi 1916-1918, nu putea så scrie altfel decât: DomnuleDomnuleDomnuleDomnuleDomnule
Primar. ïn dorinÆa ce am de a desåvârçi opera culturalåPrimar. ïn dorinÆa ce am de a desåvârçi opera culturalåPrimar. ïn dorinÆa ce am de a desåvârçi opera culturalåPrimar. ïn dorinÆa ce am de a desåvârçi opera culturalåPrimar. ïn dorinÆa ce am de a desåvârçi opera culturalå
pe care am început-o în oraçul meu natal – Focçani, prinpe care am început-o în oraçul meu natal – Focçani, prinpe care am început-o în oraçul meu natal – Focçani, prinpe care am început-o în oraçul meu natal – Focçani, prinpe care am început-o în oraçul meu natal – Focçani, prin
construirea Tconstruirea Tconstruirea Tconstruirea Tconstruirea Teatrului Comunal ce l-am donat comunei,eatrului Comunal ce l-am donat comunei,eatrului Comunal ce l-am donat comunei,eatrului Comunal ce l-am donat comunei,eatrului Comunal ce l-am donat comunei,
m-am hotårât de a mai construi în Focçani, cât voi fi înm-am hotårât de a mai construi în Focçani, cât voi fi înm-am hotårât de a mai construi în Focçani, cât voi fi înm-am hotårât de a mai construi în Focçani, cât voi fi înm-am hotårât de a mai construi în Focçani, cât voi fi în
viaÆå un Ateneu Popular, atât de rar în Æara noastrå, careviaÆå un Ateneu Popular, atât de rar în Æara noastrå, careviaÆå un Ateneu Popular, atât de rar în Æara noastrå, careviaÆå un Ateneu Popular, atât de rar în Æara noastrå, careviaÆå un Ateneu Popular, atât de rar în Æara noastrå, care
så fie zilnic accesibil publicului doritor de luminå çi culturåså fie zilnic accesibil publicului doritor de luminå çi culturåså fie zilnic accesibil publicului doritor de luminå çi culturåså fie zilnic accesibil publicului doritor de luminå çi culturåså fie zilnic accesibil publicului doritor de luminå çi culturå.

La solemnitatea punerii Actului de fundaÆie al Ateneului
Popular, din 29 mai 1927, a participat, alåturi de donator, de
oficialitåÆile locale, de sutele de focçåneni, çi poetul Octavian
Goga.

NobleÆea çi durabilitatea gestului maiorului Gh.Pastia
au fost însoÆite çi de frumuseÆea çi de profunzimea rostirii
”poetului påtimirii noastre”: Tråim zile în care se resimtTråim zile în care se resimtTråim zile în care se resimtTråim zile în care se resimtTråim zile în care se resimt
încå urmele marii epopei naÆionale. De aceea când des-încå urmele marii epopei naÆionale. De aceea când des-încå urmele marii epopei naÆionale. De aceea când des-încå urmele marii epopei naÆionale. De aceea când des-încå urmele marii epopei naÆionale. De aceea când des-
cind  în acest colÆ de Æarå, sufletul meu se råscoleçtecind  în acest colÆ de Æarå, sufletul meu se råscoleçtecind  în acest colÆ de Æarå, sufletul meu se råscoleçtecind  în acest colÆ de Æarå, sufletul meu se råscoleçtecind  în acest colÆ de Æarå, sufletul meu se råscoleçte
pânå în adâncuri... Aici, la Dumneavoastrå, la o graniÆåpânå în adâncuri... Aici, la Dumneavoastrå, la o graniÆåpânå în adâncuri... Aici, la Dumneavoastrå, la o graniÆåpânå în adâncuri... Aici, la Dumneavoastrå, la o graniÆåpânå în adâncuri... Aici, la Dumneavoastrå, la o graniÆå
fårâmatå pentru totdeauna, e o semnificaÆie puternicå defårâmatå pentru totdeauna, e o semnificaÆie puternicå defårâmatå pentru totdeauna, e o semnificaÆie puternicå defårâmatå pentru totdeauna, e o semnificaÆie puternicå defårâmatå pentru totdeauna, e o semnificaÆie puternicå de
unitate. Am tråit zile de epopee, cu atâta risipå de energie,unitate. Am tråit zile de epopee, cu atâta risipå de energie,unitate. Am tråit zile de epopee, cu atâta risipå de energie,unitate. Am tråit zile de epopee, cu atâta risipå de energie,unitate. Am tråit zile de epopee, cu atâta risipå de energie,
cu atâta putere de sacrificiu, cu atâta mândrie de neamcu atâta putere de sacrificiu, cu atâta mândrie de neamcu atâta putere de sacrificiu, cu atâta mândrie de neamcu atâta putere de sacrificiu, cu atâta mândrie de neamcu atâta putere de sacrificiu, cu atâta mândrie de neam.

Domnule Maior PastiaDomnule Maior PastiaDomnule Maior PastiaDomnule Maior PastiaDomnule Maior Pastia – se adresa poetul cetåÆeanului
nostru de onoare – DvDvDvDvDv. care aÆi trecut douå råzboaie de. care aÆi trecut douå råzboaie de. care aÆi trecut douå råzboaie de. care aÆi trecut douå råzboaie de. care aÆi trecut douå råzboaie de
profunde prefaceri naÆionale, Dvprofunde prefaceri naÆionale, Dvprofunde prefaceri naÆionale, Dvprofunde prefaceri naÆionale, Dvprofunde prefaceri naÆionale, Dv. aÆi luat parte la marea. aÆi luat parte la marea. aÆi luat parte la marea. aÆi luat parte la marea. aÆi luat parte la marea
çcoalå de sacrificiu. Ideea de sacrificiu a fost un îndreptarçcoalå de sacrificiu. Ideea de sacrificiu a fost un îndreptarçcoalå de sacrificiu. Ideea de sacrificiu a fost un îndreptarçcoalå de sacrificiu. Ideea de sacrificiu a fost un îndreptarçcoalå de sacrificiu. Ideea de sacrificiu a fost un îndreptar
de toate zilele în viaÆa Dvde toate zilele în viaÆa Dvde toate zilele în viaÆa Dvde toate zilele în viaÆa Dvde toate zilele în viaÆa Dv. SunteÆi un pedagog al maselor. SunteÆi un pedagog al maselor. SunteÆi un pedagog al maselor. SunteÆi un pedagog al maselor. SunteÆi un pedagog al maselor,,,,,
care pot învåÆa de la Dvcare pot învåÆa de la Dvcare pot învåÆa de la Dvcare pot învåÆa de la Dvcare pot învåÆa de la Dv. sensul unei vieÆi. Ca reprezentant. sensul unei vieÆi. Ca reprezentant. sensul unei vieÆi. Ca reprezentant. sensul unei vieÆi. Ca reprezentant. sensul unei vieÆi. Ca reprezentant
al guvernului må închin în faÆa acestor curate exemple deal guvernului må închin în faÆa acestor curate exemple deal guvernului må închin în faÆa acestor curate exemple deal guvernului må închin în faÆa acestor curate exemple deal guvernului må închin în faÆa acestor curate exemple de
unde pornesc credinÆa çi viitorul acestui neam.unde pornesc credinÆa çi viitorul acestui neam.unde pornesc credinÆa çi viitorul acestui neam.unde pornesc credinÆa çi viitorul acestui neam.unde pornesc credinÆa çi viitorul acestui neam.

Câtå dreptate a avut poetul çi cât adevår conÆin spusele
sale ne-o confirmå çi publicarea alåturatå a Actului de
FundaÆie a Ateneului Popular çi a Testamentului maiorului
Gh.Pastia. (Dumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanu)

Act de FundaÆiune

Alexandru Averescu, Ministru de Interne Octavian Goga,
MInistru InstrucÆiunii Publice I.Petrovici, Ministru Cultelor
çi Artelor Vasile Goldiç, Prefect al JudeÆului Putna Lt.-
Colonel Sterea Costescu, Primar al oraçului Focçani
Neculai Al.Constantinescu, consiliul comunal format din
membrii delegaÆiei permenante: Raicu Stånescu, General
Gh.Bottea, Radu Negulescu çi Gh.Goçman; Consilieri
aleçi: Iorgu Gh.Poienaru, Theodor M.Bassarabianu,
Gh.I.Tomulescu, Irimia St.Panå, Constantin Gorciu,
Iancu Petrescu, Dumitru Ç.Neagu, Çerban Dimitriu, Dr.
Iancu Weinbach çi Alexandru I.Dragu; Consilieri de drept:
Preotul N.Gherea, Vasile C.Antonescu, Dr. N.Athanasiu,
Florea Eftimescu, Constantin Leonescu, Elena
S.Rahtivan, Gabriela Mincu, S.Måndåchescu,
Gr.Buzdugan, Zamfir Stånescu çi V.Gh.Nicolau – s-a pus
fiatra fundamentalå a açezåmântului de culturå naÆionalå
pentru luminarea poporului, care va purta numele de:
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ïn anul 1927 dela naçterea Mântuitorului, în a 29 - a
zi a lunei Mai, în al 68 - lea an dela Unirea Principatelor
Moldova cu Muntenia çi în al 65 - lea an al unificårii
MunicipalitåÆilor Focçanii din Moldova cu Focçanii din
Muntenia, cari împreunå formeazå  aståzi oraçul Focçani,
capitala JudeÆului Putna - sub påstoria SanctitåÆei Sale
Dr. Miron Cristea, Arhiepiscop al Bucureçtilor, Mitropolit
al Ungro-Vlahiei çi Patriarh al României întregite, iar
Episcop al Eparhiei Romanului, Lucian Triteanu; fiind
ïnalt Sfetnic al Tronului D-l Prim Ministru General

Donator, Maior Gh.PastiaMaior Gh.PastiaMaior Gh.PastiaMaior Gh.PastiaMaior Gh.Pastia
(urmeazå semnåturile membrilor FundaÆiei)

Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia”Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia”Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia”Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia”Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia”

ce se construieçte din dania fåcutå Primåriei Focçani
de Maior Gheorghe Pastia, om de o rarå modestie çi de
un înalt altruism, cåci jertfeçte pentru aceastå instituÆie
de culturå întreaga sa avere agonisitå cu vrednicie
”nerezervându-çi nimic pentru sine, totul fåcând pentru
neam çi cultura lui”, desåvârçind prin aceastå operå
culturalå începutå prin construirea teatrului comunal
”Maior Gh. Pastia”, o frumoaså podoabå a oraçului,
început în luna Maiu 1909 çi inaugurat la 21 Noembrie
1913, pentru care a donat comunei 600000 lei.

Acest nou edificiu de culturå intitulat Ateneul Popu-
lar ”Maior Gh.Pastia”, proprietatea Primåriei, se ridicå
pe locul fost al Månåstirei Sf.Ioan Botezåtorul alåturi de
Catedrala oraçului, ctitorie a Voevodului Grigore Ghica,
lângå vechiul hotar dintre Moldova çi Muntenia çi va servi
pentru: conferinÆe, serbåri naÆionale, cinematograf
educativ, bibliotecå publicå çi muzeul judeÆului Putna,
în care se va påstra documente, obiecte de artå çi de
interes obçtesc, mårturii ale trecutului nostru din care
så izvorascå cât mai multå luminå.

PopulaÆiunea recunoscåtoare va påstra în veci o
nepieritoare aducere aminte Maiorului Gheorghe Pastia,
pentru opera de culturå såvârçitå în oraçul såu natal çi
cåruia consiliul comunal i-a conferit titlul de CetåÆean de
onoare al oraçului Unirei ”Focçani”, în care s-au înfåptuit
însemnate acte istorice ale neamului românesc.

ïntocmirea planurilor construcÆiei çi dirijarea lucrårilor
s-a fåcut de Arhitectul S.Vasilescu ajutat la conducerea
pe çantier de Arhitectul Fr. Hamel.

ïntru amintirea acestui fapt, s-a întocmit çi semnat
acest document în trei exemplare, din care unul s-a
açezat în fundaÆiile clådirei, al doilea se va påstra în
muzeul acestui açezåmânt çi al treilea se va depune în
arhiva Primåriei oraçului Focçani.
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Te s t a m e n t
(text prescurtat)

Subsemnatul, Maior Gh. Pastia, domiciliat în Focçani,
în dorinÆa de a contribui într-o måsurå cât de micå la
luminarea çi educaÆia Neamului Românesc çi care m-am
devotat cu tot sufletul prin muncå cinstitå, mai întåiu în
rândurile oçtirii pe care am servit-o ca bun patriot, luptând
chiar dupå ce am fost rånit în Råzboiul IndependenÆei, fapt
ce mi s-a recunoscut prin acordarea mai multor decoraÆiuni,
între care ”Virtutea Militarå” din aur, puså pe piept de însuçi
M.S. Regele Carol pe câmpul de luptå în Bulgaria, iar dupå
ce am ieçit din rândurile armatei, m-am ocupat cu agri-
cultura, unde, muncind din greu cu încordare çi privaÆiuni zi
cu zi mai bine de 40 de ani, våzând necesitatea pentru
oraçul Focçani, am gåsit cu cale, ca din economiile agonisite
çi dupå ståruinÆa concetåÆenilor mei, så construiesc în anul
1908 un Teatru açezat în centrul oraçului Focçani, oraçul
meu de naçtere, pentru a servi ca locaç de Culturå çi
EducaÆie NaÆionalå.

ïntrucât aceastå InstituÆiune are nevoie de venituri mari,
cât çi pentru a fi feritå så nu fie supuså tuturor umilinÆelor,
m-am hotårât så mai construiesc în oraçul Focçani încå o
operå de culturå numitå ”Ateneul Popular Maior Gh.Pastia”,
ce l-am donat Primåriei Focçani ale cårui venituri vor servi
pentru mårirea çi întreÆinerea Teatrului Maior Gh.Pastia fårå
ca så i se poatå schimba vre-o datå destinaÆia.
.....................................................................................

ïndatå dupå încetarea mea din viaÆå, Primåria Oraçului
Focçani, împreunå cu executorii mei testamentari vor intra
de drept în ståpânirea întregii mele averi care sunt bonuri
de ale statului çi acÆiuni ale diferitelor SocietåÆi Româneçti,
precum çi a diferitelor creanÆe ce sunt de încasat çi care
se aflå toate în caietele ce se gåsesc în caså, scrise çi
notate de mine.

Toatå aceastå avere va forma un fond inalienabil çi
neatacabil numit fondul Maior Gh.Pastia, a cårui venit va
servi pentru întreÆinerea, mårirea çi înfrumuseÆarea
Teatrului.

Pentru aducerea la îndeplinire a tuturor dorinÆelor mele
cuprinse în acest testament, institui ca executori testa-
mentari pe bunii mei prieteni: Paraschiv ChiriÆå – avocat,
I.P.Rådulescu-Râmnic – profesor çi pe doctor Câmpeanu,
toÆi din Focçani, pe care îi rog din tot sufletul så primeascå
aceastå sarcinå çi så execute întocmai cele hotårâte de
mine.

Executorii testamentari, împreunå cu un membru al
consiliului comunal, iubitor de culturå çi de teatru, desem-
nat anume pentru aceasta vor forma un comitet (efori) care
va duce la îndeplinire legatele din acest testament çi având
întreaga administrare a teatrului, trebuie så se adune
obligatoriu la 1 ale fiecårei luni sub preçedinÆia d-lui
I.Rådulescu-Râmnic în cancelaria Teatrului, pentru a
controla lucrårile çi gestiunea teatrului, buna lui întreÆinere
çi conducere, cum çi pentru a lua måsuri ce vor crede de
cuviinÆå, iar la 1 April ale fiecårui an se vor aduna aseme-
nea obligator pentru încheierea socotelilor anului expirat çi
alcåtuirea bugetului anului ce începe. Pentru toate çedinÆele
ce se vor Æine, executorii testamentari vor primi un jeton de
prezenÆå (o diurnå) de 50 (cincizeci) lei de çedinÆå din
bugetul teatrului, afarå de lunile iunie, iulie çi august, când

stagiunile teatrului vor fi închise çi se vor executa reparaÆii
ce se vor face la teatru.
.....................................................................................

DonaÆia care a purtat pânå acum numele de Teatrul
comunal Maior Gh.Pastia, având dorinÆa de a råspunde
întru totul unui scop cultural, va purta de acum înainte
numirea de Teatrul NaÆional Maior Gh.Pastia, iar pentru ca,
în realitate så-çi ajungå menirea ce-i destinez, executorii
testamentari care au çi conducerea culturalå, nu vor îngådui
så se prezinte pe scena lui decât spectacole ce le vor
crede serioase çi morale, cu condiÆia så îndeplineascå un
scop cultural, educativ çi naÆional – asemenea hotåråsc
ca sub nici un cuvânt så nu fie utilizat pentru banchete çi
întruniri politice.
.....................................................................................

Executorii testamentari sunt datori a stårui pe lângå
Ministerul Cultelor çi Artelor så recunoascå caracterul de
teatru naÆional çi så-i acorde o subvenÆie anualå pentru
întreÆinere ca la celelalte teatre din Æarå, sau så intervie la
autoritåÆile în drept, Ministerul FinanÆei çi Artei spre a da
sancÆiune memoriului iscålit de fruntaçi cetåÆeni focçåneni
înaintat Primåriei în luna iunie 1923, în sensul ca prin
derogarea la art. 15 aliniatul ”B” de la Legea teatrelor taxa
de timbru pentru spectacole ce se vor da la Teatrul Maior
Gh.Pastia çi chiar cele de la cinematografe din Focçani så
revie de drept Primåriei Focçani în ajutorul teatrului, care
este pus la dispoziÆia publicului pentru conferinÆe, serbåri
çcolare, de binefaceri în mod gratuit, fårå så fie subvenÆionat
de nimeni deoarece cheltuielile de întreÆinere sunt foarte
mari pentru a putea menÆine acest templu al artei mai mult
timp fårå a se ruina.

ïn caz când Primåria Oraçului Focçani n-ar voi så
accepte donaÆiunile ce fac prin acest testament în formele
çi stipulaÆiunile prescrise mai sus çi care formeazå ultima
mea dorinÆå, atunci executorii testamentari, fiind oameni
energici çi cu dragoste pentru cultura neamului românesc,
au datoria så lupte pe toate cåile ca teatrul så fie recunoscut
ca persoanå moralå çi juridicå, ca astfel så se conducå ca
instituÆiune de sine ståtåtoare çi dupå normele ce în mod
sumar le-am indicat mai sus, formând în acest caz o fondaÆie
culturalå numitå ”FondaÆia Culturalå Maior Gh.Pastia” din
Focçani, anulând toate donaÆiile fåcute de mine Primåriei.

Rog pe executorii testamentari a stårui så obÆie scutire
de taxå succesoralå deoarece donaÆiile sunt fåcute în mod
çi în scop cu totul cultural çi naÆional.

Doresc ca executorii testamentari så facå toate cheltu-
ielile necesare pentru înmormântarea mea la Cimitirul
Sf.Gheorghe, în cavoul måtuçii mele, Maria Botescu,
nåscutå Pastia çi din banii ce se vor gåsi în caså så se
facå la timp un monument funerar, care se va açeza
deasupra cavoului çi care nu va trece suma de lei 50000
(cinci zeci mii).

Un codicel se va ataça la acest testament çi va indica
anume averea mobilå çi imobilå ce las prin acest testa-
ment çi alte indicaÆiuni ce vor necesita.
.....................................................................................

1928 Noiembrie 1 Focçani.
(ss) Maior Gh.Pastia
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Opere ale unor sculptori consacraÆi
în patrimoniul cultural al oraçului Focçani

Dumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanu
Lelia PavelLelia PavelLelia PavelLelia PavelLelia Pavel

O modalitate de a påstra vie în conçtiinÆa generaÆiilor
viitoare semnificaÆia unui fapt sau eveniment istoric,
contribuÆia unui om la propåçirea patriei, de a omagia,
ca semn al recunoçtinÆei pentru împliniri, a fost çi va fi
înfåÆiçarea unor momente – creaÆii sculpturale,
purtåtoare, desigur, de valori artistice intrinsece.

Asupra câtorva asemenea monumente, de care
beneficiazå oraçul Focçani, mai mult sau mai puÆin
cunoscute, ne propunem så ståruim în studiul de faÆå,
fårå a epuiza lista lor çi nici datele referitoare.

Prestigiul crescând al sculpturii, ca gen artistic, al
sculptorilor, ca artiçti plastici a dus la o lårgire conside-
rabilå a spaÆiului geografic în care se amplasau operele,
spaÆiu ce includea çi oraçul Focçani.

Cronologic, dintre sculptorii consacraÆi,
însemnaÆi în istoria sculpturii româneçti çi
prezenÆi în patrimoniul artistic al judeÆului

Vrancea, primul asupra cåruia ne oprim în studiul de faÆå
este Carol StorckCarol StorckCarol StorckCarol StorckCarol Storck, cu cele douå monumente funerare
existente în Focçani.

Prin medalionul Lazår Nicolescu Voitineanu Lazår Nicolescu Voitineanu Lazår Nicolescu Voitineanu Lazår Nicolescu Voitineanu Lazår Nicolescu Voitineanu (Cimiti-
rul Nordic), artistul trateazå realist chipul unui bårbat ro-
bust, cu o frunte bombatå çi o privire deschiså spre
orizonturi, sugerând inteligenÆå, înÆelegere a sensului vieÆii
çi lucrurilor, cu muståÆi groase prelungi, evidenÆiind
conturul fin al gurii çi al bårbiei, semne ale unui om
hotårât. Privit dintr-un profil uçor îndreptat spre dreapta,
chipul demonstreazå convingåtor potenÆele artistice ale
portretistului Carol Storck.

La baza monumentului, pe faÆada principalå, este
amplasatå o placå din marmurå gri cu inscripÆia: Lazår
Nicolescu Voitineanu (1843 - 1897) vechiu maior în miliÆii.
Agricultor, proprietar mare. Fondatorul Scoalei din Voetin
çi al spitalului Câmpineanca. Monumentul a fost ridicat
în anul 1905.

Celålalt medalion, amplasat nu departe de primul, o
reprezintå pe Ema Cardaç nåscutå Romalo (1866 - 1902).
Sculptura a fost realizatå de Carol Storck, mai mult ca
sigur dupå fotografie, redând un profil de tânårå, cu o
privire seninå, un pår ondulat strâns în coc.

Medalionul se sprijinå pe un monument sub forma
unui trunchi de copac, alåturi de o cruce din ramuri, la
baza cåruia sunt presårate flori.

Prin impresia de romantism, uçor desuet, prin ansam-
blul compoziÆional, monumentul se înscrie în çirul unor
grupuri statuare funerare predilecte – al generalului Rasty,
Mamå îndureratå.

Frederick StorckFrederick StorckFrederick StorckFrederick StorckFrederick Storck a realizat, pentru Focçani, bustul
M.Pastia, general de artilerie, a luat parte la campa-M.Pastia, general de artilerie, a luat parte la campa-M.Pastia, general de artilerie, a luat parte la campa-M.Pastia, general de artilerie, a luat parte la campa-M.Pastia, general de artilerie, a luat parte la campa-
nia din 1877, a fost guvernator al cetåÆii Bucureçti.nia din 1877, a fost guvernator al cetåÆii Bucureçti.nia din 1877, a fost guvernator al cetåÆii Bucureçti.nia din 1877, a fost guvernator al cetåÆii Bucureçti.nia din 1877, a fost guvernator al cetåÆii Bucureçti.
Virlezi-Covurlui-Bucureçti 1839 - 1899Virlezi-Covurlui-Bucureçti 1839 - 1899Virlezi-Covurlui-Bucureçti 1839 - 1899Virlezi-Covurlui-Bucureçti 1839 - 1899Virlezi-Covurlui-Bucureçti 1839 - 1899.

Bustul a fost turnat în bronz, în anul 1904, la Çcoala
de Arte çi Meserii din Bucureçti.

Personajul este surprins într-o atitudine conformå cu
ceea ce a fost în viaÆa de toate zilele – militar – reliefând
observarea påtrunzåtoare çi atentå a modelului viu, con-
cordanÆa dintre formå çi conÆinut, prin precizarea çi fineÆea
detaliilor: privirea dârzå, preocupatå, prestanÆå, uniforma
de galå, decoraÆiile.

Postamentul, cåpåtând înålÆime treptat, proporÆional
çi armonios realizat, då monumentului în ansamblu gran-
doare, måreÆie, dimensiune.

Desfåçurându-çi activitate în primele decenii ale
secolului al XX-lea, Oscar Späthe Oscar Späthe Oscar Späthe Oscar Späthe Oscar Späthe realizeazå çi pentru
Focçani câteva sculpturi, din rândul cårora se detaçeazå
Monumentul IndependenÆeiMonumentul IndependenÆeiMonumentul IndependenÆeiMonumentul IndependenÆeiMonumentul IndependenÆei.

Hrisov scris cu sângele miilor de ostaçi români cåzuÆi
pe câmpurile de luptå de la Plevna, Rahova, Smârdan çi
Vidin, în numele dreptului sacru al unui popor de a tråi
slobod, neatârnat, råzboiul pentru independenÆå a fost,
cum scria Nicolae Iorga: Tåria çi singura conçtiinÆå a
unei naÆiuni libere, care-çi verificase pe câmpul de luptå
virtuÆile morale, un act istoric susÆinut fierbinte de întreaga
suflare româneascå de pe ambele versante ale CarpaÆilor.

Hrisovul l-au scris, în parte, çi dorobanÆii batalionului
comandat de maior Gh.SonÆu, aflaÆi, în memorabila zi de

Monumentul IndependenÆeiMonumentul IndependenÆeiMonumentul IndependenÆeiMonumentul IndependenÆeiMonumentul IndependenÆei
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30 august 1877, pe meterezele redutei GriviÆa, înfruntând
ploaia de gloanÆe çi obuze, sfidând moartea, purtând în
inimi îndemnul bravului lor comandant: BåieÆi! Så fiÆi viteji,
så înaintaÆi bårbåteçte. Ni s-a încredinÆat cinstea de a
deschide lupta; så fim vrednici de aceasta, så aråtåm cå
suntem români çi cå nu ne temem de vråjmaçi... L-au
însemnat cu sângele çi viaÆa lor maiorul Gh.SonÆu, cåpi-
tanul Leon Cracalia, locotenentul Chivu Stånescu, sub-
locotenentul Botescu, Nicolae Boia, Ion Pavel, Trandafir
Cândea, Burlacu Ion çi alÆii. Çi l-au contrasemnat, apoi, la
Rahova çi Smârdan, ofiÆerii çi soldaÆii Regimentului 10
DorobanÆi Putna, acoperindu-se de glorie.

Prin dåltuirea bronzului çi a pietrei, preÆul cu care ro-
mânii çi-au împlinit visul de independenÆå trebuia så
dåinuiascå peste veacuri; så råscoleascå inimile, så
pregåteascå conçtiinÆele pentru ceea ce mai råmåsese
de împlinit: dezrobirea çi unirea cu patria mamå a fraÆilor
aflaÆi vremelnic sub dominaÆia stråinå.

La 5 noiembrie 1908, comitetul de iniÆiativå, alcåtuit
din generalii Macarovici çi Ion Raçcu, N.N.Såveanu, dupå
ce apelase la subscripÆia publicå, solicita çi Primåriei
oraçului Focçani sprijin financiar pentru acoperirea
cheltuielilor monumentului.

Proiectul acestuia, realizat de Oscar Späthe, fusese
expus în holul Båncii Economia Economia Economia Economia Economia din Focçani; se aduna-
serå deja 22.000 lei, devizul ridicându-se la suma de
32.000 lei.

Råspunzând favorabil, Primåria îçi fixase la bugetul
pe anul 1908 suma de 2.000 lei, iar pe anul bugetar 1909/
1910 – 1.000 lei.

Comitetul de iniÆiativå respinge, în 14 iunie 1916, propu-
nerea Primåriei çi, în situaÆia în care Consiliul comunal
nu aceptå PiaÆa Munteni, propune så i se dea cel puÆin
PiaÆa ce în curând este a se face... pe locul triunghiular
din faÆa palatului de justiÆie (Tribunalul) çi dintre calea Cuza-
Vodå çi Bdul Scoalelor (azi Dimitrie Cantemir).

29 iunie 1916. ïn prezenÆa oficialitåÆilor judeÆene çi
municipale, a Comitetului de iniÆiativå, a sculptorului, a
miilor de focçåneni care au umplut stråzile din jur, într-o
atmosferå de entuziasm fierbinte, de adânc patriotism,
are loc inaugurarea monumentului. Gândurile tuturor,
retråind trecutul, se îndreaptå spre viitor, spre Marea Unire.

ïn cuvântul de deschidere, generalul Macarovici
sublinia: Ne-am adunat aståzi aici... pentru a aduce un
prinos de recunoçtinÆå çi admiraÆiune memoriei acelora
din fiii Putnei care au dat dovadå de devotament çi
sacrificiu spre binele çi fericirea obçteascå.

Au mai cuvântat generalul Ion Raçcu, St.Graur –
primarul oraçului, N.N.Såveanu, un veteran al råzboiului.

Monumentul întruchipa nu numai prinosul de recunoç-
tinÆå, ci çi speranÆa, încrederea în viitorul care va aduce,
în mod legic, dreptatea istoricå a neamului de la CarpaÆi
çi Dunåre: desåvârçirea statului naÆional unitar român.
Monumentul – spunea N.N.Såveanu – nu trebuie så fie
numai o evocare a trecutului, dar çi o razå de speranÆå
în viitor, mai ales aståzi, când dupå doi ani de råzboiu,
lumea se întreabå ce o face vasul nostru, råmâne veçnic
în port sau se va avânta pe talasurile mårii?

Så evocåm amintirea maiorului SonÆu çi a celorlalÆi
viteji ai Putnei, så ne închipuim cå-i vedem o clipå.

Aceluiaçi Oscar Späthe îi aparÆine çi bustul NicolaeNicolaeNicolaeNicolaeNicolae
FilipescuFilipescuFilipescuFilipescuFilipescu, cel care, cu vorba çi cu fapta, devenise în
anii 1914 - 1916, purtåtorul de cuvânt al voinÆei întregului
neam românesc de a-çi desåvârçi unitatea naÆionalå.

La 6 octombrie 1919, Comitetul interimar al oraçului
Focçani decidea acordarea unui credit extraordinar pentru
ridicarea statuii lui Nicolae Filipescu. Actul råspundea
dorinÆei locuitorilor Oraçului Unirii de a omagia pe unul
din marii fruntaçi ai luptei românilor pentru desåvârçirea
statutului naÆional român unitar, era expresia simÆirii lor
de dintotdeauna, a acelei simÆiri care-i însoÆise la 1859
çi 1862, la 1877, în vâltoarea anilor 1916 - 1918.

Pentru focçåneni, Nicolae Filipescu nu era omul poli-
tic conservator, ci patriotul, militantul Filipescu.

Inaugurarea monumentului a avut loc la 18 noiembrie
1928, în faÆa unei mulÆimi de oameni veniÆi din toate colÆurile
României. ïn cuvântul lor, vorbitorii (Th.T.Ienibace – în
numele tatålui såu, iniÆiatorul ridicårii bustului, Teodor
Basarabeanu – din comitetul de iniÆiativå, primarul oraçului
N.N.Såveanu çi C.Argentoianu – foçti miniçtri, prefectul
judeÆului) au subliniat semnificaÆia istoricå a Marii Uniri de
la 1 Decembrie 1918, supremul efort al poporului român
închinat libertåÆii çi unitåÆii patriei, locul çi rolul avut de
Nicolae Filipescu în efervescenÆa anilor 1914 - 1918.

Autorul, sculptorul Oscar Späthe, trateazå personajul
în aceeaçi manierå academicå, cât mai aproape de fizio-
nomie, în linii sigure, duse pânå la detaliu, cårora bronzul

Suntem siguri cå ei vor spune: a sosit momentul vostru.
Acest monument se va înålÆa de-a pururea spre

acelaçi cer românesc, tot aça de senin ca çi cel de aståzi,
dar desigur cu orizonturi mai largi.

O lunå çi jumåtate mai târziu vasul românesc avea
så intre în furtunå, sosise momentul împlinirii visului lui
Mihai Viteazul çi al tuturor românilor dintotdeauna.

Bustul omului politic Nicolae FilipescuBustul omului politic Nicolae FilipescuBustul omului politic Nicolae FilipescuBustul omului politic Nicolae FilipescuBustul omului politic Nicolae Filipescu



56 SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002

memoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelor

le då mai multå vitalitate, persistenÆå. Chipul lui Filipescu
este redat frontal, conturându-i-se faÆa rotundå, fruntea
înaltå, nasul drept, muståÆile ridicate, cu o privire spre
înainte, preocupatå parcå scrutând timpul. Este chipul
unui om cu tråsåturi de caracter bine consolidate, dis-
tincte, sugerând fermitate, hotårâre. Detaliile vestimen-
tare sugereazå sobrietatea çi distincÆia personajului. Bustul
de dimensiuni reduse (80x60 cm) este açezat pe un soclu
din piatrå, având la partea superioarå decoraÆii vegetale.
Pe faÆeta principalå, la baza soclului, este fixat un basore-
lief din bronz, operå a aceluiaçi Oscar Späthe, reprezentând
un grup de Æårani înveçmântaÆi în cåmåçi çi iÆari, încålÆaÆi
cu opinci, strânçi în jurul unui soldat român. Grupul
simbolizeazå temelia împlinirii poporului –, Æåranul român,
statornicul de veacuri întru iubirea de neam çi de moçie,
cel care de milenii stropea pmântul scump al Æårii cu sudoa-
re çi sânge, pentru libertatea cåruia a înÆeles întotdeauna
så moarå, så sufere, så se dåruiascå, simplu, discret,
anonim.

ïn aceeaçi manierå academistå, de o remarcabilå
corectitudine meçteçugåreascå, concepe Oscar Späthe
cele douå lucråri aflate în Cimitirul Nordic.

Basorelieful Ion Raçcu, general de divizie, fost co-
mandant al Corpului 7 Armatå çi inspector general al
geniului în timpul marelui råzboi, cum consemneazå
inscripÆia de pe monumentul funerar, redå, din profil –
dreapta, chipul militarului de carierå, completat de cel al
gânditorului, preocupat de construcÆiile sale genistice –
fruntea înaltå, privirea påtrunzåtoare, bårbia cu linii sigure,
hotårâte.

Celålalt basorelief, Zamfir I.GheorghiuZamfir I.GheorghiuZamfir I.GheorghiuZamfir I.GheorghiuZamfir I.Gheorghiu,     a fost realizat
în aceeaçi manierå, predominând detaliul, lucrat cu
migalå, în uniformå de galå. ïncadrarea medalionului cu
douå ramuri de stejar çi laur, legate cu o panglicå cu
inscripÆia Onoare patriei, subliniazå sentimentul de
recunoçtinÆå pe care-l acordau contemporanii omului çi
faptelor sale militare.

Monumentul funerar prezintå la partea superioarå douå
registre de modele florale çi geometrice, iar la partea
inferioarå – o placå de marmurå cu inscripÆia: Generalul
Zamfir I.Gheorghiu. 1843 - 1908. Elev al Çcolii Militare
din Iaçi. Comand. al batal. de geniu în råzboiul neatârnårii.
Comand. al Reg. 2 geniu. Çeful Stat-Major Geniu. Direc-
tor al lucr. fort. E.N.G. Comantant al Diviziei 6 infanterie.

Patrimoniul cultural al oraçului Focçani påstreazå
çi o sculpturå a marelui artist Cornel MedreaCornel MedreaCornel MedreaCornel MedreaCornel Medrea, bustul
Gheorghe I.RarincescuGheorghe I.RarincescuGheorghe I.RarincescuGheorghe I.RarincescuGheorghe I.Rarincescu. Sculptura probeazå marile
calitåÆi de portretist ale artistului: chipul învåÆåtorului
respirå cåldurå çi bunåtate sufleteascå, sensibilitate,
blândeÆe în priviri, un zâmbet abia perceptibil, umanizat.
Dimensiunile bustului, intenÆionat reduse, sugereazå
modestia, discreÆia omului çi învåÆåtorului modelator
de conçtiinÆe care a fost Gh.I.Rarincescu.

Moldoveanului Ion Mateescu Ion Mateescu Ion Mateescu Ion Mateescu Ion Mateescu i se datoareazå bustul
actorului Petre LiciuPetre LiciuPetre LiciuPetre LiciuPetre Liciu.

Dupå cincisprezece ani de la trecerea în nefiinÆå a
actorului, marele såu prieten çi coleg de çcoalå, tovaråç
de luptå çi idealuri – Nicolae Iorga – recompunea poate
cel mai expresiv portret moral al omului de teatru, de
culturå, al patriotului çi iubitorului de semeni – Petre Liciu:
n-a fost numai omul capabil så deie viaÆå sufletelor celor
mai deosebite, prin scânteia animatoare care era sufletul

Bustul actorului Petre LiciuBustul actorului Petre LiciuBustul actorului Petre LiciuBustul actorului Petre LiciuBustul actorului Petre Liciu

såu însuçi. Nici o profesiune çi nici o chemare n-ar fi putut
cuprinde întreg un om aça de adânc uman.

La el, cultura înaltå, puterea dramaticå, statornicia de
caracter, credinÆa faÆå de ideal, prietenie devotatå, dorinÆa
de a ajuta, nevoia de a iubi erau unite çi cu cea mai
încântåtoare modestie pentru a crea unul din acele foarte
rari tipuri morale care nu se pot uita.

Sunt cuvintele aceluiaçi prieten al dispårutului care, la
13 ianuarie 1916, în faÆa unui entuziast public focçånean,
susÆinea în sala Teatrului conferinÆa Onestitatea profesio-
nalå – caldå çi denså evocare a actorului Petre Liciu,
fåcutå în oraçul såu natal.

Fondurile realizate atunci, apoi din publicarea unei
broçuri cu acelaçi titlu, au fost destinate ridicårii bustului
Petre Liciu, fåcutå în oraçul såu natal. IniÆiativa ridicårii
bustului a aparÆinut Ligii pentru unitatea culturii tuturor
românilor, secÆiunea Focçani, avându-l, la acea datå, ca
preçedinte pe ferventul animator cultural B.P.ChiriÆå. ïn
ce priveçte amplasarea, în çedinÆa extraordinarå a
Consiliului comunal Focçani, consemnatå prin procesul
verbal cu nr. 20, din 20 octombrie 1915, se decidea: asupra
adresei no. 104 trimiså de Liga culturalå, secÆia Focçani,
prin care se cere ca comuna så încuviinÆeze açezarea
bustului Petre Liciu în grådina Teatrului comunal – Consiliul
– gåsind cå locul ales corespunde locului urmårit de Liga
culturalå... aprobå cererea. O viaÆå jertfitå scenei nu putea
fi imortalizatå decât alåturi de låcaçul Thaliei.

Sculptorul Ion Mateescu a reuçit, printr-o tratare rea-
listå a chipului, så-i redea bronzului aceea cåldurå låun-
tricå a omului Liciu, acea privire blândå, cuprinzåtoare, a
actorului însetat de cunoaçtere, explorator fin al sufletului
omenesc. Pålåria cu boruri largi, seninåtatea privirii,
zâmbetul înÆelept abia perceptibil redau imaginea unui om
cu o structurå interioarå de un romantism sånåtos, opti-
mist, aça cum s-a manifestat în viaÆå Petre Liciu.
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10 iulie 1862 - Unificarea administrativå
a oraçului Focçani

Aniversarea a 140 de ani de la unificarea administra-
tivå a oraçului Focçani capåtå, în perspectiva istoriei
noastre naÆionale, o semnificaÆie mult mai profundå decât
rememorarea unui eveniment local. Çi aceasta pentru
cå geneza çi evoluÆia treptatå a localitåÆii subsumau, în
esenÆå, secolele zbuciumatei deveniri istorice a Princi-
patelor Române, Moldova çi Muntenia.

Semnarea Decretului de unificare a oraçului Focçani
de întâiul domnitor al României moderne, Al.I.Cuza, la
10 iulie 1862, consfinÆea sfârçitul unei realitåÆi impuse.
Starea politicå a sud-estului european de la sfârçitul sec.
al XV-lea, în condiÆiile expansiunii Imperiului Otoman çi
al efortului diplomatic çi militar al domnului Çtefan cel
Mare de a-çi apåra libertatea çi demnitatea æårii, a fåcut
ca hotarul dintre cele douå Principate så fie fixat pe
Milcov pentru 380 de ani.

Trecerea acestuia, printr-un braÆ al Milcovului –
Milcovelul, între satele Ståieçti çi Bråtuleçti a determinat
saltul semantic de la datul administrativ la faptul de viaÆå:
în aproape un secol, satele s-au contopit çi au format o
nouå açezare umanå – Focçanii, cu o geografie
particularå çi unicå pe harta Æårii, de localitate separatå
în Focçanii Moldovei çi Focçanii Munteni.

Starea, ca atare, a dåinuit pânå în iulie 1862, când,
o datå cu definitivata Unire a Principatelor Române, cu
recunoaçterea ei europeanå, arbitrarul çi nefirescul hotar
devenise neavenit çi anacronic.

De fapt, întreaga evoluÆie istoricå çi umanå a oraçului
probeazå, prin zeci çi zeci de mårturii documentare,
caracterul formal de dat administrativ, al hotarului, eludat
continuu de viaÆa ca atare.

Unic în istoria noastrå, un hotar îçi pierdea sensul
de element despårÆitor, cåpåtându-l pe acela de liant,
atât pe planul relaÆiilor interumane în toatå diversitatea
lor, cât çi, mai ales, pe acela al conçtiinÆei naÆionale,
reflectatå în perena convingere a apartenenÆei locuitorilor
de pe Milcov la una çi aceeaçi limbå, la unul çi acelaçi
neam.

Nu numai prin gând çi simÆire, ci çi prin gest, decizie,
lucrare focçånenii aflaÆi de o parte çi de alta a Milcovului,
au dovedit cå sunt fiii uneia çi aceleiaçi comunitåÆi
umane. Ambele organisme administrative – Eforia
(Moldova) çi Magistratul (Muntenia) s-au preocupat de
bunul mers al treburilor oraçului privit în întreaga-i
cuprindere.

Nevoile çi problematica vieÆii i-au reunit deseori pe
membrii celor douå instituÆii la aceeaçi maså a deciziilor,
reclamate, de cele mai multe ori, de existenÆa çi
necazurile pricinuite de gârla-hotar ce traversa oraçul.

Câteva exemple sunt suficiente çi edificatoare. ïn
iunie 1785 s-au strâns moldovenii Gavrilå Bondoc cu

Dinu Såpunaru çi cu alÆi moldoveni, cât çi de la munteni
pårintele, cuviosul egumen çi ceauç IoniÆå Jålåboia çi
alÆi locuitori munteni, pe unde au umblat gârla din
vechime ce este hotar, pentru stabilirea semnelor
despårÆitoare çi pentru întreÆinerea lui.

La 3 august 1840, Magistratul Focçani-Munteni se
adresa Cinstitei Eforii Oraçului Moldovei, poftindu-se ca,
mâine, Duminecå, la 12 ceasuri turceçti, dupå ieçirea
din Sfânta Liturghie, så ne adunåm cu toÆii la Mânåstirea
Sf.Ioan, så se pue la cale hotårârea ca såparea hotarului
så înceapå la 15 august, amândouå pårÆile cu câte 200
salahori.

Aproape an de an , mådularele Eforiilor ambelor pårÆi
încheiau un jurnal comun, chibzuiau într-o unire lucråri
pe hotar, de la obârçie çi pânå la balta Mândreçti, cu
participarea financiarå çi umanå a ambelor administraÆii.

O datå cu jumåtatea sec. al XIX-lea, cu afirmarea
tot mai ardentå a crezului unionist, acÆiunea umanå
focçåneanå, ca atare, trece de pe planul pur administrativ
pe acela al conçtiinÆei, oamenii implicându-se cu
entuziasm în desfåçurarea evenimentelor de la 1848 çi
dintre anii 1856 - 1866, ai epocii Unirii Principatelor
Române.

S-au creat aici puternice Comitete Unioniste (1856),
au fost trimiçi mesageri în cele douå Adunåri ad-hoc
(1857), focçånenii au votat çi s-au bucurat de Unirea de
la 24 Ianuarie 1859, l-au primit cu o imenså bucurie çi
cu mare fast pe Domnul Unirii, Al.I.Cuza, la 5 februarie
1859, au gåzduit Comisia Centralå (1859 - 1862), au
gândit çi trudit la unificarea oraçului.

Un prim pas se fåcea în Comisia Centralå. ïn çedinÆa
din 9 septembrie 1859, se prezenta moÆiunea redactatå
de Mihail Kogålniceanu în care se sublinia cå Focçanii,
reçedinÆa actualå a Comisiunii Centrale, devenit prin
însuçi acest fact un oraç comun ambelor Principate,
Oraçul unirist pânå aståzi încå se aflå despårÆit în
Focçanii Moldovei çi în Focçanii Valachiei. Aça vedem
în el: douå poliÆii, douå municipalitåÆi, douå comenzi de
pompieri, douå çcoli etc. Dualismul çi separatismul care
roade Principatele Unite îçi aratå mai cu deosebire
tristele lor efecte în oraçul Focçani, numai din cauza
îndoitelor autoritåÆi, care ades se paraliseazå una prin
alta, când chiar nu se combat, acest oraç nu se poate
dezvolta.

MoÆiunea, la care au subscris nouå membri ai
Comisiei Centrale, releva necesitatea unificårii celor
douå pårÆi ale oraçului. Paralel cu Comisia Centralå, la
Focçani funcÆiona çi ïnalta Curte de JustiÆie çi de CasaÆie
pentru cele douå prefecturi: Putna çi Râmnicu-Sårat.

ïn felul acesta, Focçanii deveneau a treia capitalå a
Æårii.

Dumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanuDumitru HuÆanu
Horia DumitrescuHoria DumitrescuHoria DumitrescuHoria DumitrescuHoria Dumitrescu



58 SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002

Dar problema unificårii oraçului era departe de a fi
realizatå în practicå. Protocolul çedinÆei Comisiei
Centrale din 23 noiembrie 1859 în legåturå cu unificarea
autoritåÆilor locale ale oraçului Focçani råmâne, în
continuare, un deziderat.

De-abia dupå recunoaçterea definitivå a Unirii
Principatelor, încetarea activitåÆii Comisiei Centrale prin
Legea din 14 februarie 1862 çi mutarea CurÆii de CasaÆie
la Bucureçti, måsurile luate de primul guvern condus de
Barbu Catargiu vor apropia pe focçåneni de visul lor.

ïn çedinÆa din 7 martie 1862, Consiliul de Miniçtri a
hotårât cå municipalitatea va fi una pentru tot oraçul
Focçani prin întrunirea celor douå de aståzi în fiinÆå, iar
reçedinÆa judeÆului Râmnicu-Sårat se mutå din Focçani
în oraçul cu acelaçi nume.

Cu prilejul trecerii Domnitorului Al.I.Cuza prin Focçani
– 9 mai 1862 – cetåÆenii îi cer aplicarea cât mai grabnicå
a måsurilor menite så realizeze în fapt unificarea oraçului
care a avut un frumos trecut çi care numai de la ïnålÆimea
Voastrå açteaptå un frumos viitor.

La 14 iunie 1862, locotenentul Millu comunica minis-
trului de Råzboi desfiinÆarea frontierei Focçani-Moldova,
iar la 6 iulie, Al.I.Cuza emite Decretul nr. 476 care unifica
Focçanii, pentru ca, patru zile mai târziu – 10 iulie –
un alt Decret al Domnitorului stipula la art. 2: Ambele
pårÆi ale oraçului Focçani, de dincoace çi dincolo de
Milcov, vor forma în viitor un singur oraç, care va fi
reçedinÆa judeÆului Putna, stipulaÆie ce se regåseçte
çi în Jurnalul Consiliului de Miniçtri din aceeaçi zi.

Concomitent, se recomandå ca lucrårile de unificare
så fie conduse de adevåratul spirit al Unirii, så se înÆe-
leagå bine cå toÆi membrii (comisiei) sunt desemnaÆi
spre a lucra pentru binele çi înflorirea oraçului întreg...
cå nu mai existå Focçani Munteni çi Focçani Moldova,
cå nu mai existå decât o singurå caså.

Are loc prima çedinÆå comunå a celor douå munici-
palitåÆi în care se stabilesc måsurile ce trebuiau luate
pentru aplicarea Decretului domnesc.

Atmosfera existentå în oraç este greu de exprimat
în cuvinte. Prefectul Robescu telegrafia Ministerului de
Interne cå Entuziasmul focçånenilor pentru definitiva
unire a acelui oraç este la culme.

Çi ca Unirea så fie completå, la 23 iulie 1862, Consiliul
municipal våzând necesitatea ce urmeazå hotåråçte ca
çi comenzile de foc så se întruneascå çi så fie sub
administrarea unui comandir, neputând a mai dåinui de
aici înainte separate.

Prin OrdonanÆa nr. 1548 din aceeaçi zi, cele douå
unitåÆi de dincoace çi de dincolo de Milcov sunt reunite
sub comanda cåpitanului Dimitrie Petrov.

Semnarea Decretului de unificare a oraçului Focçani
punea capåt, astfel, evoluÆiei paralele çi concomitente
a celor douå pårÆi constitutive çi deschidea perspectiva
dezvoltårii lui pe coordonatele României moderne, fåuritå
prin acel unic çi crucial 24 Ianuarie 1859.

Concomitent, momentul sintetiza o istorie de veacuri
a oraçului, aureolându-l cu perenul çi strålucitul simbol
de Oraç al Unirii.

memoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelormemoria arhivelor

Astfel, dupå informaÆiile comunicate de cåtre
Stårostia Æinutului Putna în anul 1850, oraçul era împårÆit
în 4 mahalale ce adåposteau 140 de boieri, dintre care
80 de bårbaÆi çi 60 de femei, ce aveau la dispoziÆia lor
320 slugi çi 900 de Æigani robi.

Pe lângå aceçtia, Focçaniul Moldovei mai adåpostea
2000 de locuitori aparÆinând stårii de mijloc din care
800 bårbaÆi çi 1200 femei, lor adåugându-se 140 de
eclesiastici, 500 negustori, 800 meçteri, 4 cålugåri, 250
supuçi stråini çi 1000 evrei.

Conform datelor din documentele respective, oraçul
avea în acea perioadå 1400 case, din care 200 de piatrå,
800 de lemn çi 400 lipite pe dinafarå cu lut, 1 moarå cu
cai, 1 fabricå de lumânåri de stearinå, 400 de pråvålii,
6 çcoli çi pensioane, 2 spitale çi 450 vite.

Datele comunicate Stårostiei Æinutului Putna de cåtre
Sfatul oråçenesc al Focçaniului Moldovei (Eforia
oraçului) în acelaçi an, precizeazå cå numårul total al
familiilor era de 230. ïn ce priveçte industria pårÆii
moldovene a oraçului, ea era reprezentatå de urmå-
toarele ateliere manufacturiere: 1 de pålårii, 1 de
lumânåri de stearinå, 1 de lumânåri de seu, 1 de cearå,
3 de tabac, 2 såpunårii, 2 teslårii, 2 giuvaergii, 20

Focçanii în documente statistice
DespårÆit în Focçani Moldova çi Focçani Muntenia,

actualul oraç simbol al unirii a cunoscut o evoluÆie
specificå, asupra cåreia çi-au pus amprenta condiÆiile
concrete ale momentului politic respectiv.

Tratatul de pace de la Adrianopol, cât çi prevederile
Regulamentului Organic, cu toate carenÆele sale, au
favorizat påtrunderea intenså a relaÆiilor de producÆie
capitaliste, fapt reflectat în dezvoltarea agriculturii,
industriei çi comerÆului, proces ce a cuprins în mod
deosebit çi Focçaniul, açezat într-un loc important de
graniÆå, însemnåtatea sa cunoscând o permanentå
curbå ascendentå ca urmare a deschiderii unor noi cåi
comerciale rezultate în principal ca urmare a reactivizårii
porturilor GalaÆi çi Bråila.

ïntre numeroasele genuri de documente ce compun
patrimoniul DirecÆiei JudeÆene Vrancea a Arhivelor NaÆio-
nale, un loc nu lipsit de importanÆå revine documentelor
statistice ce consemneazå, în cea mai concentratå
formå, date çi informaÆii privind viaÆa economicå,
politicå, socialå çi culturalå a locuitorilor din cele douå
pårÆi ale urbei situatå pe Milcov. Pentru perioada ce o
tratåm, cele mai multe informaÆii se referå la Focçanii
Moldovei.

Al.TAl.TAl.TAl.TAl.Temciucemciucemciucemciucemciuc
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3 simigii, 11 potcovari, 4 lumânårari, 2 mecanici, 5 comi-
sionari, 6 zarafi, 2 vopsitori, 3 tipografi, 34 cismari, 9
medici, 2 armurieri, 7 ceasornicari, 28 fanargii, 9 olari,
22 avocaÆi, 34 croitori, 6 ingineri, 15 zidari, 4 zugravi, 2
fotografi, 6 farmaciçti, 8 cåråmidari, 1 frânghier, 4 rotari,
2 ceaprazari, 1 tapiÆer, 2 florari, 2 cåpunari, 4 tinichigii,
1 sticlar, 2 strungari, 1 contabil, 1 perier, 1 alåmar, 1
sitar, 1 bancher, 1 dentist, 5 fierari, 2 bragagii, 4 cåldårari,
31 casapi, 4 plåpumari, 1 moaçå, 21 måcelari, 1
låcåtuç, 1 argintar, 1 legåtor de cårÆi.

Din punct de vedere administrativ oraçul era împårÆit
în patru despårÆituri sau culori:

– despårÆitura întâi – culoarea roçie;
– despårÆitura a doua – culoarea verde;
– despårÆitura a treia – culoarea galbenå;
– despårÆitura a patra – culoarea albastrå.
Intrarea în oraç se realiza prin 6 bariere ce

constituiau în acelaçi timp puncte de impozitare a
mårfurilor intrate în oraç (Bariera Gårii, Bariera Corbului,
Bariera Ocol, Bariera Måråçeçti, Bariera Coteçti çi
Bariera Odobeçti).

Cât despre situaÆia edilitarå a oraçului, statistica
ordonatå de cåtre Ministerul FinanÆelor menÆioneazå
existenÆa în oraç a 4098 de case de locuit, 55 hanuri,
195 cârciumi, 24 biserici ortodoxe çi 8 de alt rit, cât çi
2 spitale (Profetul Samoil, înfiinÆat în 1838 çi Spitalul
JudeÆului Slam-Râmnic, înfiinÆat în 1853).

Iluminatul public era asigurat cu ajutorul a 794 låmpi,
din care 180 instalate pe stâlpi de fontå, 65 suspendate
pe pereÆii imobilelor çi 549 pe stâlpi de lemn. Toate
aceste instrumente de iluminat consumau pe parcursul
unui an 7662 decalitri de petrol lampant.

Administrarea oraçului çi a cerinÆelor locuitorilor lui
era asiguratå de cåtre Primårie, care avea un personal
format din 19 salariaÆi, dintre care: 1 primar, 1 ajutor de
primar, 1 secretar, 1 ajutor de secretar, 1 contabil, 1 çef
birou oficiul stårii civile, 1 registrator, 6 copiçti, 2
camerieri, 3 rândaçi.

Pe lângå personalul mai sus amintit, Primåria mai
dispunea de urmåtoarele servicii externe: serviciul
sanitar - 5 membri, din care 1 medic çi 2 moaçe;
percepÆia comunalå - 42 salariaÆi; serviciul curåÆeniei
oraçului, încadrat cu 41 de persoane, din care 21
måturåtori çi 19 cåruÆe; serviciul tehnic, cu 3 angajaÆi,
din care 1 inginer; serviciul apei, cu 8 angajaÆi, din care
1 çef contabil; 4 cantonieri, 1 mecanic, 1 lucråtor;
serviciul caseriei, cu 5 persoane; serviciul grådinarilor
publici, cu 5 grådinari; serviciul cimitirelor, cu 5 angajaÆi,
din care 2 îngrijitori çi 3 gropari çi PoliÆia comunalå,
care avea în compunere 1 secretar, 1 registrator-arhivar,
5 comisari, 1 revizor, 1 copist, 14 subcomisari çi 96
sergenÆi de zi çi de noapte.

Cu toate cå respectivul gen de documente
(statisticile) nu se remarcå prin suportul pe care au fost
consemnate sau aspectul artistic al imprimårii,
numeroasele informaÆii surprinse permit peste veacuri
cititorului vizualizarea unei adevårate fresce a urbei
noastre din respectiva epocå.

cåråmidårii, 8 olårii çi 20 fierårii.
ïntre preocupårile de seamå ale locuitorilor acelor

vremuri se situa çi cultura viermilor de måtase, în care
scop în oraç fuseserå plantaÆi 1200 duzi ce asigurau
hrana viermilor, care produceau 100 ocale de måtase.

Fårå a avea informaÆii asupra numårului total al
locuitorilor pårÆii moldoveneçti a oraçului, în baza
datelor privind populaÆia bårbåteascå, cât çi a numårului
de familii putem aprecia, fårå a greçi prea mult, cå
Focçaniul Moldovei era locuit în acea perioadå de
aproximativ 7000 de locuitori.

Date certe ne relevå faptul cå, peste câÆiva ani, în
1859, ritmul creçterii populaÆiei cunoaçte o veritabilå
explozie demograficå, ajungând la 9752, din care 3237
meseriaçi çi 1600 negustori – în aceste date nefiind
incluçi çi locuitorii supuçi protecÆiei stråine.

ïn ce priveçte partea munteanå a oraçului, datele
ce le deÆinem provin dintr-un recensåmânt ordonat de
cåtre administraÆia ruså. Conform acestui recensåmânt,
populaÆia pårÆii munteneçti a oraçului se ridica la peste
2100 locuitori, din care 884 bårbaÆi çi 787 femei –
populaÆie stabilå care forma 464 familii çi 400 de
locuitori nestatorniciÆi.

Boierimea localå era formatå din 15 familii, numårând
în total 81 membri de familie çi dispunând de 88 slugi
çi 101 Æigani.

Negustorii çi meçteçugarii numårau 327 bårbaÆi, 352
femei çi 464 copii, dispunând de 136 slugi. Clerul era
format din 5 cålugåri çi 14 preoÆi.

Recensåmântul mai consemneazå existenÆa a 41
sudiÆi (supuçi stråini çi anume: 27 austrieci, 1 francez,
1 prusac, 6 ruçi, 6 englezi çi 11 evrei).

Oraçul avea 496 case, o månåstire (Sf.Ioan) çi 13
biserici. Locuitorii oraçului posedau 252 cai, 376 boi,
264 vaci, 112 oi çi 148 porci.

Dupå unificarea oraçului, evoluÆia sa s-a înscris pe
o linie ascendentå, astfel cå la finele secolului, în
decembrie 1894, în urma recensåmântului ordonat de
Ministerul FinanÆelor, acÆiune încheiatå la începutul
secolului urmåtor, documentele consemnau faptul cå
Focçaniul, comunå urbanå de reçedinÆå a judeÆului, se
situa, dupå numårul de locuitori, pe locul 10 din cele 32
de oraçe de reçedinÆå ale Æårii. Conform acestui
recensåmânt, urbea noastrå numåra 20204 locuitori, din
care 9733 bårbaÆi çi çi 10471 femei, cårora li se adåugau
çi 516 locuitori flotanÆi. Dintre aceçtia, 3036 erau înscriçi
în documentele fiscale drept contribuabili.

Din totalul locuitorilor, doar 7956 çtiau carte (5052
bårbaÆi çi 2904 femei). Din punct de vedere religios,
documentele consemneazå cå 12516 erau ortodocçi,
5675 mozaici, 1209 catolici, 22 musulmani, restul de
alte religii.

Statistica oferå date deosebit de intersante privind
diversitatea profesiilor, a ocupaÆiilor locuitorilor. Astfel,
erau 4835 negustori, 5 hoterieri, 6 pålårieri, 41 bogasieri,
7 blånari, 18 lemnari, 3 librari, 4 boiangii, 5 samsari, 17
brutari, 31 birjari, 3 cofetari, 16 dogari, 14 morari, 16
tåbåcari, 12 cafegii, 5 marchidani, 12 bårbieri, 3 pietrari,
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Blandiana, D.R.Popescu, Cezar Ivåncescu çi Constantin
Ciopraga. Pentru Premiul Opera Omnia Premiul Opera Omnia Premiul Opera Omnia Premiul Opera Omnia Premiul Opera Omnia a fost preferatå AnaAnaAnaAnaAna
BlandianaBlandianaBlandianaBlandianaBlandiana.

! Premiile Speciale Premiile Speciale Premiile Speciale Premiile Speciale Premiile Speciale pentru întreaga activitate au fost atri-
buite lui Spiridon VSpiridon VSpiridon VSpiridon VSpiridon Vangheliangheliangheliangheliangheli, Alexandru GeorgeAlexandru GeorgeAlexandru GeorgeAlexandru GeorgeAlexandru George, Aurel MihaleAurel MihaleAurel MihaleAurel MihaleAurel Mihale
çi doamnei Antoaneta RalianAntoaneta RalianAntoaneta RalianAntoaneta RalianAntoaneta Ralian.

! Premiul pentru Traducerea literaturii române în stråinå-Traducerea literaturii române în stråinå-Traducerea literaturii române în stråinå-Traducerea literaturii române în stråinå-Traducerea literaturii române în stråinå-
tate tate tate tate tate a fost acordat doamnei Brenda Walker Brenda Walker Brenda Walker Brenda Walker Brenda Walker çi domnului StelianStelianStelianStelianStelian
ApostolescuApostolescuApostolescuApostolescuApostolescu, pentru versiunea în limba englezå a operei poetice
a lui Blaga.

Alexandru Cålinescu -
95 de ani de la naçtere

S-au împlinit anul acesta 95 de ani de la naçterea poetului
Alexandru CålinescuAlexandru CålinescuAlexandru CålinescuAlexandru CålinescuAlexandru Cålinescu... A fost în Oraçul de pe Milcov funcÆionar
de primårie. ïmpreunå cu poetul Pavel Nedelcu editeazå o
revistå literarå intitulatå fals suprarealist – 13 13 13 13 13 (martie 1934 -
martie 1935), consemnatå de presa çi critica vremii drept una
din cele mai bune reviste literare care apåreau în Æarå la vremea
aceea. Revista apårea la 13 ale fiecårei luni, avea 13
colaboratori, çi n-a rezistat decât 13 numere.

Membru al unei familii lovitå de nenoroc, tatål se îneacå în
Dunåre cu o întreagå çalupå, în 1912, când poetul avea numai
5 ani. O sorå, licenÆiatå, aduce în caså bacilul koch çi cade
seceratå de tuberculozå în 1929, apoi un frate în 1933 çi altul
la scurtå vreme. ïn 1935 se cåsåtoreçte cu profesoara Eufrosina
Urziceanu din Bacåu, împreunå cu care îçi petrece o vacanÆå
la cåminul scriitorilor din Buçteni.

Moare de ftizie în 1937, la Sanatoriul ”Dr. Cantacuzino” din
Sinaia çi este înmormântat departe de undele Milcovului, sub
brazii înmiresmaÆi ai cimitirului din frumoasa staÆiune montanå,
vecin de trecere în lut cu mormântul lui Badea CârÆan.

Evenimentul a fost receptat cu durere ironicå de cåtre tânå-
ra generaÆie poeticå a vremii, prilejuind lui Ion Sofia Manolescu
(care a studiat la Çcoala Agricolå din Odobeçti, devenind apoi
inginer agronom) un catren deseori citat în epocå: ”A murit
poetul Cålinescu/Mâine o så moarå Manolescu/Poimâine un
altul o så moarå/Ce frumoaså toamnå literarå.”

Marea Istorie a litera-Istorie a litera-Istorie a litera-Istorie a litera-Istorie a litera-
turii române de la originiturii române de la originiturii române de la originiturii române de la originiturii române de la origini
pânå în prezentpânå în prezentpânå în prezentpânå în prezentpânå în prezent (1941) a
lui G.Cålinescu îl înregis-
treazå pe poetul focçå-
nean, alåturi de Ion
Ciorånescu (n. 27 mai 1905
- m. 1926) çi N.Milcu (n. 23
septembrie 1903 - m.
septembrie 1933) la
capitolul ”Tuberculoçi”,
remarcându-i talentul etilic,
fumegos, marea acuitate a
simÆurilor caracteristicå
liricilor tuberculoçi,
amintind pe Camil Baltazar,
dar ieçitå de astå datå din
pana unui adevårat bolnav,
poet mårunt, dar real.

ïn DicÆionarul scrii-DicÆionarul scrii-DicÆionarul scrii-DicÆionarul scrii-DicÆionarul scrii-
tor i lor çi  publ iciçt i lortor i lor çi  publ iciçt i lortor i lor çi  publ iciçt i lortor i lor çi  publ iciçt i lortor i lor çi  publ iciçt i lor
vrâncenivrâncenivrâncenivrâncenivrânceni, Florin Muscalu îl
vede pe Alexandru
Cålinescu un simbolist de
ramurå «provincialå», aça
cum au fost îndeosebi o mare parte din simboliçtii români, dar
de o facturå lunecatå spre un anume «modernism» personal
(«Ticul Ilarie Voronca e vizibil» spune çi G.Cålinescu...) care
trece graniÆele curentului, de altfel destul de elevat.

Alexandru Cålinescu a publicat douå volume de poezii:
DeclinDeclinDeclinDeclinDeclin, Focçani, 1934 çi Mårile moarteMårile moarteMårile moarteMårile moarteMårile moarte, Focçani, 1937.

O melancolie depårtatå ne aduce aminte de acest låcrimal

miscel laneamiscel laneamiscel laneamiscel laneamiscel lanea

Marcel Chirnoagå la Focçani

Nu-i obligatoriu så citeçti Anatole France, Corneille, Dante,
Cervantes sau, mai spre noi, Camus, Jean Genet, Maritain...
pentru a fi un excelent gravor. Dar nu poÆi fi un gravor de
anvergurå umanist – moralistå dacå numele lor îÆi råmân
stråine. Chirnoagå este un artist cu o culturå aparte, bine
påtrunså çi ca atare devenind în mâna sa un instrument activ,
extrem de folositor.

Chiar opÆiunea pentru
InfernulInfernulInfernulInfernulInfernul lui Dante çi pentru
balada lui R.M.Rilke,
lucrårile expuse recent la
Focçani într-o galerie pe
måsurå, demonstreazå
cele spuse mai sus.
Niciodatå n-a ales la
întâmplare, ci numai în
consonanÆå cu gândurile,
convingerile çi sentimen-
tele sale.

Nimic nu l-a descurajat,
cåci e un bun luptåtor, iar
excesul de energie, prea-
plinul din el çi l-a revårsat
în aceastå ”plus-existenÆå”
– cum denumea prietenul
såu Ion Frunzetti, creaÆia –
dar çi în ocrotirea talentului
confraÆilor mai tineri
precum Iosif Teodorescu,
Valentin Ionescu, Gicå
Leolea, Dan Erceanu, Ion

Panaitescu, Iuri Isar ç.a.m.d. Pe unii i-a învåÆat meserie, pe alÆii
çcoala vieÆii, încât må întreb de ce nu s-a fåcut dascål, pentru
cå avea stofå. Menit så ne tulbure, aça cum sunå çi citatul din
poetul Réné Char, care i-a însoÆit toate albumele apårute pânå
acum: Ce qui vient au monde / pour ne rien troubler / nemerite
ni egards, / ni patience, punându-ne mereu în faÆa marilor
probleme ale vieÆii, chestionându-ne, dar oferindu-ne çi
råspunsuri, înfricoçându-ne, cum bine meritåm adeseori, dar
tot el gåsindu-ne izbåvirea pe drumul drept al vieÆii – Chirnoagå
nu e un sfânt, nu e un om fårå påcate, dimpotrivå. Råul înså îl
supårå, în toate ipostazele sale: politice, sociale, economice –
îl supårå çi nu trece nepåsåtor pe lângå el pentru a se ascunde
în culcuçul cålduÆ. Nici nu are aça ceva. Chiar când doarme, un
ochi stå de veghe. Crede, sperå, aidoma lui Leonardo, unul
din marii såi mentori, într-o izbândå a spiritului. Monçtrii sunt
inevitabili dar, în momentele cele mai grele, fårå scåpare
aparentå poÆi zbura, poÆi evada din zonele compromise.

De o viaÆå aleargå çi nu aflå ceea ce cautå. Chirnoagå nu
cautå maçini, vile, garderobe, firme, ci partea de puritate çi
semeÆie justificatå, azurul låuntric aproape dispårut din noi toÆi.
Pasional, timid, orgolios – raporturile conçtiinÆei cu universul îi
stau pe primul plan. Çi, în pofida faptului cå nu e un artist comod,
cå nu face lucruri frumoase, într-un accept estetic demult påråsit,
decât poate caii, celebrii såi cai (e un mare iubitor al acestor
animale çi poate singurul capabil så le transpunå, într-o formå
de maximå expresivitate, anatomia), unele fecioare çi
maternitåÆile – Marcel Chirnoagå place publicului. (RuxandraRuxandraRuxandraRuxandraRuxandra
GarofeanuGarofeanuGarofeanuGarofeanuGarofeanu)

Decernarea premiilor Uniunii
Scriitorilor Români pe anul 2001

! Pentru Premiul NaÆional de literaturå Premiul NaÆional de literaturå Premiul NaÆional de literaturå Premiul NaÆional de literaturå Premiul NaÆional de literaturå au candidat:
Constantin Ciopraga, Nicolae Manolescu, D.R.Popescu,
Gabriela Melinescu, Alexandru George, Eugen Simion, Emil
Brumaru, Cezar Ivånescu çi Ana Blandiana. Premiul NaÆionalPremiul NaÆionalPremiul NaÆionalPremiul NaÆionalPremiul NaÆional
pentru literaturå pentru literaturå pentru literaturå pentru literaturå pentru literaturå a fost obÆinut de Nicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae Manolescu.

! Pentru Premiul Opera Omnia Premiul Opera Omnia Premiul Opera Omnia Premiul Opera Omnia Premiul Opera Omnia au fost propuçi: Ana



61SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002

ar putea deranja. Dar tocmai cu acest titlu cred cå îmi pot asuma,
recunoscându-le, toate defectele çi dizarmoniile inerente
debutului.

Frumos råsfåÆ al unui autor care a påtruns cu atâta patos çi
agerime pe un teren oarecum påråsit, dar atât de însetat de
mari elanuri cårturåreçti în desfåçurare. Dincolo de micul såu
histrionism (semn al degajårii, al singuråtåÆii çi al colecvialitåÆii
în actul scrierii), Daniel Cristea-Enache decojeçte cu gravitate
sâmburii ascunçi în carnea unei literaturi atât de bogate. La
baza demersului såu critic se ascunde, premoniÆial, sigla însåçi
a numelui autorului, divulgând cea mai iscoditoare çi înfriguratå
întrebare menitå så stråbatå substanÆa infinitå a literaturii:
D.C.-E... (Gh.IstrateGh.IstrateGh.IstrateGh.IstrateGh.Istrate)

Ionel Bandrabur: Visul såu a fost
çi a råmas Literatura

Scriitorul Ionel BandraburIonel BandraburIonel BandraburIonel BandraburIonel Bandrabur, retras de mult din lume în locuinÆa
sa de la Panciu, dar retras de mult din lume, a împlinit recent 80
de ani. O vârstå biologicå venerabilå, dar çi o vârstå intelectualå
açezatå în mai multe cårÆi de prozå.

ïçi face studiile generale în oraçul natal, iar pe cele liceale
la Colegiul NaÆional ”Unirea” din Focçani. Este absolvent al
FacultåÆii de Litere çi Filosofie din Cluj (în refugiu la Sibiu, 1941
- 1945), unde a studiat filosofia cu Lucian Blaga çi D.D.Roçca.
Çi-a luat licenÆa în filosofia culturii pe tema spaÆiului mioritic.
S-a înscris la doctorat cu o tezå pe aceeaçi temå, dar n-a mai
avut çansa så-çi susÆinå doctoratul, Blaga fiind scos de la
catedrå çi mutat la Filiala din Cluj a Bibliotecii Academiei.

Ionel Bandrabur a debutat cu volumul de poezii VråjitorulVråjitorulVråjitorulVråjitorulVråjitorul
de cuvinte de cuvinte de cuvinte de cuvinte de cuvinte (1940) din care ne amintim un stih memorabil:
VeneÆia? E prea fantastic de-albatrå... La vremea respectivå
versurile i-au fost våzute chiar de... Ion Barbu.

Urmeazå o lungå perioadå de tåcere, scriitorul refuzând
så-çi adapteze scrisul la canoanele vremii. Reapare abia în
1971 cu volumul de prozå Fântâna iadului Fântâna iadului Fântâna iadului Fântâna iadului Fântâna iadului (Cartea Româ-
neascå). A fost apreciat de critici precum I.NegoiÆescu, Cornel
Regman, apoi de exigentul Virgil Ardeleanu de la SteauaSteauaSteauaSteauaSteaua
clujanå. Colaboreazå la ViaÆa BasarabieiViaÆa BasarabieiViaÆa BasarabieiViaÆa BasarabieiViaÆa Basarabiei, PrepoemPrepoemPrepoemPrepoemPrepoem, IaçulIaçulIaçulIaçulIaçul
literarliterarliterarliterarliterar, Convorbiri literare Convorbiri literare Convorbiri literare Convorbiri literare Convorbiri literare, CronicaCronicaCronicaCronicaCronica, AteneuAteneuAteneuAteneuAteneu, SteauaSteauaSteauaSteauaSteaua, TTTTTribuna,ribuna,ribuna,ribuna,ribuna,
ViaÆa RomâneascåViaÆa RomâneascåViaÆa RomâneascåViaÆa RomâneascåViaÆa Româneascå, România literaråRomânia literaråRomânia literaråRomânia literaråRomânia literarå precum çi la o serie de
ziare çi publicaÆii literare locale.

Activitatea scriitoriceascå este favorabil comentatå çi de
Marian Popa în DicÆionar de literaturå românå contempo-DicÆionar de literaturå românå contempo-DicÆionar de literaturå românå contempo-DicÆionar de literaturå românå contempo-DicÆionar de literaturå românå contempo-
ranåranåranåranåranå, ediÆia a II-a çi de Ion Rotaru în O istorie a literaturiiO istorie a literaturiiO istorie a literaturiiO istorie a literaturiiO istorie a literaturii
române, române, române, române, române, volumul al II-lea.

O evocare scrupuloaså ne oferå Ionel Bandrabur într-un alt
roman – Un student de altådatåUn student de altådatåUn student de altådatåUn student de altådatåUn student de altådatå, unde este evocatå perso-
nalitatea lui Lucian Blaga prin ochiul pur al fostului såu student
– noteazå, la rândul såu Florin Muscalu în DicÆionarul scriitorilorDicÆionarul scriitorilorDicÆionarul scriitorilorDicÆionarul scriitorilorDicÆionarul scriitorilor
çi publiciçtilor vrânceniçi publiciçtilor vrânceniçi publiciçtilor vrânceniçi publiciçtilor vrânceniçi publiciçtilor vrânceni (1999).

Ionel Bandrabur a publicat apoi o seamå de romane cu
cheie stilisticå sau schemå riguros elaboratå.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Ionel Bandrabur
este un om cultivat, este primul, sau, oricum, printre primii, care
l-a tradus pe Cioran în româneçte. Çtie franceza perfect,
cunoaçte bine filosofia çi literatura comparatå.

Omul este ca o pasåre rånitå. A fost deÆinut politic în beciurile
fostei SecuritåÆi la Cluj çi Arad (1949 - 1950), dupå care e
constrâns så ducå o existenÆå marginalå, aventuroaså, trecând
anii în çir de la o meserie la alta. Nu s-a plâns înså niciodatå.

Visul såu a fost çi a råmas Literatura. (Al.DeçliuAl.DeçliuAl.DeçliuAl.DeçliuAl.Deçliu)

Caratele unei retrospective:
Vasile Chinschi

De curând, bucureçtenii iubitori ai artelor plastice au avut
parte de un eveniment de proporÆii vernisajul surprinzåtor al
unei retrospective de mult açteptate, concepute sever (cu nici
måcar o sutå de lucråri), a pictorului Vasile Chinschi – unul dintre
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poet: Prea ai iubit firul de iarbå/Pilit de greier la focuri mici/De
licurici?/Prea te luaseçi cu drumuri hoinare,/Prea te-nfundai
din zare în zare!/Prea îÆi plåcea så laçi peste vii/Ploaia din
tråsnete pustii!/Prea drag îÆi fusese så månânci cu ogarii,/Så
cauÆi prin burniÆa toamnei sitarii,/Så dormi lângå focuri culcate
pe spate!/Prea multe uitaseçi de lume çi toate!... sau: Eu te-am
sculptat pe-o amintire veche de hotar/ïn scoarÆe vechi povestea
ta-i culcatå/De-atunci çi apa Milcovului s-a mutat/Çi stråjile-au
plecat... (Al.DeçliuAl.DeçliuAl.DeçliuAl.DeçliuAl.Deçliu)

Bookarest 2002: un târg jubiliar
çi... scump!

Nu de mult, s-au închis porÆile Târgului IntenaÆional de Carte
”BOOKAREST 2002”, ediÆia a X-a, jubiliarå. Nu mai puÆin de
309 de expoziÆii (în ediÆia precedentå: 269), dintre care 134 din
stråinåtate (FranÆa, Germania, Marea Britanie, R.Moldova,
Spania, Ungaria ç.a.), au ocupat trei etaje ale galeriilor Teatrului
NaÆional din Bucureçti, cu o ofertå impresionantå de sute de
mii de titluri, care mai de care mai incitant çi... de neatins! ïn
ciuda unor reduceri variind între 10 çi 45%, preÆurile (creatoare
de infarct) au fost lacåtul cel greu, aproape de nedesferecat,
pentru majoritatea vizitatorilor - cititori, care au påråsit multiplele
standuri, dupå ore întregi de neputincioaså uluire, doar cu o
carte-douå la subÆioarå, plus un vraf de pliante multicolore
taman bune de prelungit nevroza...

Dupå Germania, FranÆa çi Anglia din anii anteriori, de data
aceasta regina çi invitatul special al BOOKAREST-ului a fost
ElveÆia, care s-a prezentat pe o verticalå absolutå!

Fiecare editurå sau grupuri editoriale (de, såråcia!) au avut pe
parcursul celor patru zile (toride) nenumårate lansåri în prezenÆa,
de obicei, a unor autori prestigioçi. Un exemplu: numai Ed. Dacia
din Cluj a ”produs” 53 de lansåri, câte 7 - 8 pe fiecare zi!

De menÆionat: ediÆia din acest an a Târgului a fost organizatå
de FundaÆia Artexpo, în colaborare cu AsociaÆia Editorilor din
România, AsociaÆia Scriitorilor Profesioniçti din România
(ASPRO), Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucu-
reçti, cu sprijinul MInisterului Culturii çi Cultelor, al FundaÆiei
Pro HelveÆia, al FundaÆiei ElveÆiene pentru Culturå çi al
AsociaÆiei Difuzorilor çi Editorilor din ElveÆia. (Gh.IstrateGh.IstrateGh.IstrateGh.IstrateGh.Istrate)

Debutul unui insolit cronicar literar:
Daniel Cristea-Enache

Dupå maratonul de invidiat al lui Nicolae Manolescu, care
vreme de câteva decenii çi-a depus, ritualic, såptåmânå de
såptåmânå, cronica literarå în chenarul special consacrat
condeiului såu – dupå modelul, mårturisit, al unuia din mentorii
prea-iubiÆi, George Cålinescu), iatå cå, de vreo çase-çapte ani
încoace, un nume nou s-a instalat, cu aceeaçi clasicå disci-
plinå çi cu aceeaçi seriozitate aplicatå, în vârful ariergardei
tinerilor critici literari. Cum-necum, suplimentul Adevårul literarAdevårul literarAdevårul literarAdevårul literarAdevårul literar
çi artisticçi artisticçi artisticçi artisticçi artistic (revistå såptåmânalå de fapt, magistral orchestratå
de criticul çi istoricul literar C.Stånescu) a cucerit o anume
notorietate çi çi çi çi çi graÆie nelipsitei semnåturi a lui Daniel Cristea-
Enache (nume oarecum ”exotic”, de parcå ai rosti Reiner Maria
Rilke). Cert este cå aprecierile tânårului cårturar, depuse
farmaceutic în cântarul judecåÆii critice, aparent conversative,
dar de o analizå nemiloaså, s-au impus în toate ierarhiile de
analiçti, autori çi cititori – astfel verdictul lui Cristea-Enache are
autoritatea unei punctåri definitive, ca în încrâncenatele partide
de box.

La sfârçitul anului trecut, acesta a debutat editorial cu un
volum insolit, de aproape 600 de pagini, la casa editurii
FundaÆiei Culturale Române, purtând un titlu emblematic çi de
ameÆitoare perspectivå: Concert de deschidereConcert de deschidereConcert de deschidereConcert de deschidereConcert de deschidere. Suspicios în
orgoliul såu, autorul îçi comenteazå titlul opului astfel: Foarte
potrivit semantic pentru o carte polifonicå, «încåpåtoare», cu
çase secÆiuni çi zeci de autori analizaÆi, el are înså un mic
”defect” sonor: o asociere dezarmonicå («de deschidere») ce



62 SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002SAECULUM  1/2002

cei mai valoroçi elevi ai maestrului Alex.Ciucurencu.
Nåscut la 1 ianuarie 1939 în comuna Ripiceni din judeÆul

Botoçni, dupå absolvirea Liceului de Artå din Iaçi (1961), ur-
meazå cursurile Institutului de Arte Plastice ”Nicolae
Grigorescu” din Capitalå, luându-çi licenÆa în 1967. Chiar din
anul absolvirii participå cu lucråri la diverse expoziÆii de grup
din Æarå çi stråinåtate. E prezent în colecÆii particulare din
Cehoslovacia, Rusia, Bulgaria, FranÆa, Belgia, Olanda, Co-
lumbia, SUA, Israel, Germania, Italia, Japonia ç.a. Påstrân-
du-çi în cadrul riguros al unui program artistic de austeritate,
fårå a face nici cel mai elementar compromis nici în anii totali-
tarismului çi nici în cei post-revoluÆionari, impunându-se printr-o
tehnicå çi o viziune picturalå insolite, V.Chinschi nu çi-a
organizat – vreme de peste un sfert de secol – decât douå
expoziÆii personale: în 1976 çi 1982.

Aceastå zgârcenie, în ciuda înaltei sale cote în lumea
artiçtilor, a dat nu numai adâncime valoricå recentei sale retro-
spective, dar a çi desferecat lacåtele atâtor interogaÆii çi sus-
piciuni din partea criticilor de artå. Riguroase pânå la inva-
riantå, tablourile lui Chinschi, majoritatea naturi statice, frizeazå,
prin seducÆie, perfecÆiunea.  Decupate într-o viziune matematicå
çi sever açezate în forme çi culori de o sobrietate tåioaså,
picturile lui sunt, mai degrabå, întruchipårile unei frumuseÆi a
raÆionalului, a conceptualului, a mantalului desprins total de
moliciunile senzoriale çi îngheÆat numai çi numai în stårile reci
ale creaÆiunii, adicå în simbol. Rådåcina obsesivå a elaborårilor
plastice ale lui Chinschi derivå din disciplina renascentistå
filtratå prin valorile clasicismului – dar nu un clasicism ermetizat,
ci unul readaptat în respiraÆii succesive pânå în zilele noastre,
påstrând înaltå nobleÆea formei (ca pe un tabu), neatinså de
abstractizåri erozive ori de morbul deconstrucÆiei fragmentariste.

Chiar çi în tematica nouå, observabilå în arsenalul pictural
recent al lui Chinschi, cea a motivelor evanghelice, el trateazå
subiectele tot în condiÆia umilå a splendorii concretului, cum
observa criticul de artå Alexandru Titu, la vernisaj. ïncheiem cu

o remarcå påtrunzåtoare
çi concluzivå a aceluiaçi
exeget: Nu ne aflåm în
faÆa unui frumos neutru
çi indiferent. Mesajul nu
se epuizeazå într-o fru-
museÆe autosuficientå.
Ea este angajatå în
comunicarea unui mesaj
mai dens, mai general çi
mai subtil totodatå, un
mesaj despre motivaÆia
sacrå a concretului,
despre angajarea reali-
tåÆii în revelarea Ade-
vårului. FrumuseÆea este
dovadå nu a voluptåÆii, a
înçelåtoriei, a iluziei, ci a

adevårului çi originii înalte a fiinÆei concrete. Nu înså orice
frumuseÆe, ci acea frumuseÆe solidå a formei, chiar dacå ea
este ascunså în obiecte umile sau relevatå de obiecte umile.
Chinschi est un mare pictor arhetipal. (Gh.IstrateGh.IstrateGh.IstrateGh.IstrateGh.Istrate)

’’CårÆile de vizitå’’
ale oraçelor vrâncene

Dupå Ghidurile turistice Ghidurile turistice Ghidurile turistice Ghidurile turistice Ghidurile turistice ale judeÆelor Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea Vrancea çi BuzåuBuzåuBuzåuBuzåuBuzåu,
publicistul Alexandru Deçliu s-a dedicat centrelor urbane de
pe meleagurile MioriÆeiMioriÆeiMioriÆeiMioriÆeiMioriÆei, în anul 2001, publicând GhidurileGhidurileGhidurileGhidurileGhidurile
turistice turistice turistice turistice turistice ale oraçelor Panciu Panciu Panciu Panciu Panciu çi MåråçeçtiMåråçeçtiMåråçeçtiMåråçeçtiMåråçeçti, iar anul acesta – pe
cele ale oraçului Odobeçti Odobeçti Odobeçti Odobeçti Odobeçti çi municipiului AdjudAdjudAdjudAdjudAdjud. Apårute în
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condiÆii tipografice
deosebite, cu imagini de
arhivå çi fotografii color,
cårÆile lui Alexandru
Deçliu fac dovada unor
minuÆioase documentåri
de ordin istoric, geo-
grafic, economic, social
çi cultural. Cu textele
transpuse din românå în
francezå çi englezå,
meritul autorului este cu
atât mai mare cu cât, pe
lângå datele çtiinÆifice
cunoscute sau cele de
naturå strict turisticå,
insereazå informaÆii
culturale inedite, toate de
luat în seamå de biografii
marilor personalitåÆi le-
gate de aceste locuri çi
care s-au învrednicit a le
låuda.

Dacå în lucrarea despre OdobeçtiOdobeçtiOdobeçtiOdobeçtiOdobeçti, lansatå în prezenÆa
unor fii de seamå ai oraçului precum ambasadorul Marin
Buhoarå, vorbeçte, în capitole cu titluri sugestive – MemoriaMemoriaMemoriaMemoriaMemoria
påmântului, memoria arhivelor påmântului, memoria arhivelor påmântului, memoria arhivelor påmântului, memoria arhivelor påmântului, memoria arhivelor sau Dionysos la poaleleDionysos la poaleleDionysos la poaleleDionysos la poaleleDionysos la poalele
Mågurei Mågurei Mågurei Mågurei Mågurei – despre una dintre cele mai vechi çi mai cunoscute
podgorii româneçti, în cartea despre Adjud Adjud Adjud Adjud Adjud se opreçte
asupra unor Basoreliefuri în bronzul timpului Basoreliefuri în bronzul timpului Basoreliefuri în bronzul timpului Basoreliefuri în bronzul timpului Basoreliefuri în bronzul timpului çi MårturiiMårturiiMårturiiMårturiiMårturii
din vechimedin vechimedin vechimedin vechimedin vechime, care au statornicit civilizaÆiile oamenilor de
aici, capabili dintotdeauna så sporeascå, prin munca lor,
farmecul anotimpurilor. Prin felul în care mânuieçte infor-
maÆia çi cuvântul sau açeazå în paginå fotografia neobo-
sitului såu prieten Costicå Råduc, cu care a stråbåtut judeÆul
în lung çi în lat, Alexandru Deçliu demonstreazå cå este nu
numai un scriitor, ci çi un editor priceput. Açteptåm lucrårile
despre Focçani çi Râmnicu-Sårat, aflate în manuscris.
(VVVVValeriu Angaleriu Angaleriu Angaleriu Angaleriu Anghelhelhelhelhel)

Teatrul Municipal Focçani –
o instituÆie culturalå în ascensiune

Teatrul Municipal Focçani s-a înfiinÆat în anul 1994 cu
actori proveniÆi din Teatrul Popular Mr. Gheorghe Pastia la
acea datå.

Paula Grosu, Olimpia Såpunaru, George Rusu, Adrian
Ovidiu Rådulescu çi semnatarul acestor rânduri împreunå
cu Valentin Cotigå, Mihail Spiridonescu, Adina Andrei çi
alÆii au susÆinut zeci de reprezentaÆii pe scena Ateneului
Popular Mr. Gheorghe Pastia cu spectacole realizate de
regizori importanÆi: Alexandru Darie (laureat UNITER),
Mihai Lungeanu (laureat UNITER), Cåtålin Naum (reputat
profesor de Arta Actorului la UNATC Bucureçti), Constantin
Brehnescu çi alÆii. Spectacole ca O noapte furtunoasåO noapte furtunoasåO noapte furtunoasåO noapte furtunoasåO noapte furtunoaså de
I.L.Caragiale, Trei nopÆi cu MadoxTrei nopÆi cu MadoxTrei nopÆi cu MadoxTrei nopÆi cu MadoxTrei nopÆi cu Madox de Matei Viçniec, SlugåSlugåSlugåSlugåSlugå
la doi ståpânila doi ståpânila doi ståpânila doi ståpânila doi ståpâni de Carlo Goldoni au fåcut succes çi pe
marele scene bucureçtene NottaraNottaraNottaraNottaraNottara, RapsodiaRapsodiaRapsodiaRapsodiaRapsodia, Cassandra Cassandra Cassandra Cassandra Cassandra.
Prezentul înseamnå pentru instituÆia focçåneanå revigorare
çi creçtere calitativå. AutoritåÆile locale care o patroneazå,
Primåria çi Consiliul Local Focçani, au consimÆit så sprijine
cultura localå în spiritul tradiÆiei, precum çi al satisfacerii
nevoii de teatru a spectatorului focçånean. ïn actuala
stagiune, patru tineri absolvenÆi ai Institutelor de Artå
Teatralå din Iaçi çi Bucureçti s-au integrat colectivului
focçånean. Cristina Maria Çerbu, Cristian Constantin Popa,
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miscel laneamiscel laneamiscel laneamiscel laneamiscel lanea

Bogdan Liviu Pintileasca çi George Gâdei, alåturi de ceilalÆi
colegi au dat viaÆå personajelor din cele patru premiere
realizate în cadrul acestei stagiuni: Baraca Baraca Baraca Baraca Baraca de Al.Chidean,
Nåpasta Nåpasta Nåpasta Nåpasta Nåpasta de I.L.Caragiale, Streep-TStreep-TStreep-TStreep-TStreep-Tease... în largul måriiease... în largul måriiease... în largul måriiease... în largul måriiease... în largul mårii
de Slawomir Mrozec çi Transfer de personalitate Transfer de personalitate Transfer de personalitate Transfer de personalitate Transfer de personalitate de
Dumitru Solomon. Finalul stagiunii a adus la rampå o nouå
premierå çi alÆi trei actori. Este vorba de Elena Andron,
Marius Manole çi Emilian Oprea, care au interpretat
partiturile din piesa Buzunarul cu pâine Buzunarul cu pâine Buzunarul cu pâine Buzunarul cu pâine Buzunarul cu pâine de Matei Viçniec.

ïn aceastå stagiune au fost oferite iubitorilor de teatru
cinci premiere. Cea mai importantå dintre ele a fost cu
siguranÆå Transfer de personalitate Transfer de personalitate Transfer de personalitate Transfer de personalitate Transfer de personalitate de Dumitru Solomon,
semnatå de regizorul Mihai Lungeanu. Este poate cel mai
cunoscut text al lui D.Solomon, care devine, prin viziunea
regizoralå, o expunere cu iz de fantasmå un vis ciudat,
urât, dominat de minciunå, nonjustiÆie, trådare. Posesivi-
tatea ia locul dragostei, viaÆa de zi cu zi este dominatå de
vulg çi de neputinÆa celor din jur de a accepta cå tu eçti
diferit, cå tråieçti pe cu totul alte coordonate. Spectacolul
constituie un mod de a te uita altfel spre realitatea înconjurå-
toare, crudå, sarcasticå. Fiecare privitor are ocazia de a-çi
scoate masca çi de a cåuta în interiorul sinelui valenÆe
spirituale care så creeze apropierea de luminå. Sala
Ateneului a fost arhiplinå. S-a aplaudat îndelung, ceea ce
ne îndreptåÆeçte så credem cå publicul are nevoie çi de
astfel de spectacole care så provoace sentimente intro-
spective çi nu doar de comedii facile care speculeazå doar
o relaxare efemerå. Adrian Ovidiu Rådulescu, Sorin George
Rusu, Paula Grosu, Mihail Spiridonescu, Sorin Francu,
Olimpia Såpunaru, Mihai Oancea, Valentin Cotigå, Angelo
Ispas çi Adrian Rachieru dau viaÆå unui spectacol necesar
care trebuie våzut.

Tot în aceastå stagiune, regizorul Constantin Brehnescu
a construit O poveste muzicalå... cu PåcalåO poveste muzicalå... cu PåcalåO poveste muzicalå... cu PåcalåO poveste muzicalå... cu PåcalåO poveste muzicalå... cu Påcalå. Dramatizarea
binecunoscutului basm scris de Petre Dulfu aduce pe scenå
nåzdråvåniile ghiduçului personaj, într-o atmosferå veselå,
plinå de entuziasm. Popa State, mirele, mireasa çi celelalte
personaje se joacå cu bucurie, interactiv, copiii luând parte
la deciziile care se iau pe scenå. Râsete zglobii, aplauzele,
chipurile radiind de interes ale micilor spectatori sunt cel
mai mare câçtig çi constituie cea mai mare satisfacÆie pentru
actori.

Teatrul Municipal Focçani – o instituÆie în plinå dezvol-
tare açteaptå cu inima deschiså så-çi onoreze publicul în
casa sa, minunata clådire a Teatrului Pastia. (Sorin FrancuSorin FrancuSorin FrancuSorin FrancuSorin Francu)

Dumitru Popa - pictorul Vrancei

Dumitru Popa s-a nåscut în 1902, la Jariçtea. A vrut så
devinå învåÆåtor, absolvind Çcoala Normalå. Apoi, în 1921,

Academia de Belle Arte
din Bucureçti, ce îl avea
rector, în acea vreme, pe
Camil Ressu çi colegi pe
Ciucurencu çi Irimescu.
Debuteazå la Focçani în
1927, în cadrul Salonului
NaÆional de Picturå, an în
care face çi o cålåtorie de
studii la Istambul çi
Atena. Dupå douå parti-
cipåri ”de grup”, tot la
Focçani (în 1931 cu
Dumitru Nicoreçti çi în
1938 cu Adrian
Çucoçanu), obÆine, în
1939, unul dintre premiile

Salonului oficial de
picturå. Este prezent de
nenumårate ori, de-a
lungul anilor, la expoziÆii
din Bucureçti, Iaçi,
GalaÆi. A avut peste 30 de
expoziÆii personale în
Focçani, Bacåu, Soveja.
Dupå o carierå de peste
60 de ani, la 1 aprilie
1992, pictorul Nicolae
Rådvan i-a organizat
expoziÆia retrospectivå
Dumitru Gh. Dumitru Gh. Dumitru Gh. Dumitru Gh. Dumitru Gh. Popa la 90Popa la 90Popa la 90Popa la 90Popa la 90
de anide anide anide anide ani.

Privind trecutul ce s-a
scurs, cu maturitatea
gândului meu de azi, un chinuitor çi nedesluçit îndemn
låuntric må face så aduc în memoria iubitorilor de frumos din
Vrancea pe bunul meu coleg Dumitru Gh.Popa, cel care în
august 1972 mi-a spus: Bine ai venit tinere profesor în urbea
noastrå.

Poate dacå tråia într-o metropolå, fie ea çi de provincie,
destinul såu artistic ar fi fost altul. Oricum, contemporanii
såi îi sunt datori, el råmânând ceea ce a fost: marele pictor
al æårii Vrancei – nota undeva regretatul poet Florin
Muscalu.

ïn cele peste 150 de tablouri, Dumitru Popa practicå o
picturå de mare expresivitate, bogatå în sensuri metaforice.
La Focçani a fost în fruntea pictorilor çi profesorilor de
desen care aveau så creeze o adevåratå çcoalå. Pictorul
– de la naçterea cåruia s-au împlinit 100 de ani – a avut o
operå, o carierå inconfundabilå. Putem spune, fårå a greçi,
cå opera sa picturalå se açeazå cu sigurå modestie printre
edificiile de spirit al acestui Æinut. (Gheorghe ZaiÆGheorghe ZaiÆGheorghe ZaiÆGheorghe ZaiÆGheorghe ZaiÆ)

Ion Lazår - Labirintul de zåpadå

E o carte de debut, despre care se poate spune çi
scrie çi de råu çi de bine, cu çanse egale de a eçua în
ridicol sau subl im. Ion Lazår nici  nu sparge uçi le
cuvântului, dar nici nu-l aruncå în focurile ignoranÆei. Cu
meticulozitate de artizan, el Æese în taina abisurilor noc-
turne arabescuri de menÆionat. Enumår la întâmplare:
Doamne,/ce bine e fårå relief,/fårå de nici o certitudine/cå
exist./Visurile mi sunt grele/ca niçte munÆi/pe care trebuie/
så-i duc în spate. [AmforaAmforaAmforaAmforaAmfora]; ïntre mine çi celalt eu/încape
un Dumnezeu. [Cuprins/necuprinsCuprins/necuprinsCuprins/necuprinsCuprins/necuprinsCuprins/necuprins]; Latrå vulpile spiritului
meu. [Asta e jungla mea înainte de culcareAsta e jungla mea înainte de culcareAsta e jungla mea înainte de culcareAsta e jungla mea înainte de culcareAsta e jungla mea înainte de culcare]; Un câine
vagabond/umblå muçcând prin gând/vå rog, oratori/vå rog
vorbiÆi pe rând. [OdiseuOdiseuOdiseuOdiseuOdiseu]; CeaÆa ca o milå låptoaså [sic!]
blândå, fårå colÆuri [sigur, nu...] pânå la un vers tulburåtor:
unde veghez eu/nu-s cârtiÆe/çi nici copaci/çi, dupå cum
se vede,/nici måcar un pol magnetic [Polul magneticPolul magneticPolul magneticPolul magneticPolul magnetic].

Sunt acestea versurile unui începåtor?! Sau mai
degrabå plânsul cuvintelor venind la el, prin cine çtie ce
magice iniÆieri, din Blaga çi Bacovia? Nici un debutant
nu-i stråin de alte surse de inspiraÆie.

ïn cazul lui Ion Lazår pot afirma, cu certitudine, cå avem
de a face cu un începåtor care-çi scrie poezia din alte
vieÆi çi din alte morÆi... Oricum, la Coza lui Ion Baciu a mai
råsårit un... învins. Al frumosului çi al sensibilitåÆii,
bineînÆeles! Nu-i doresc altceva decât så se învingå mereu,
fårå a vrea så fie nicicând învingåtor. Råzboiaiele cu tine
sunt cele mai pustiitoare. Dar çi cele mai verosimile.
(Dumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru PricopDumitru Pricop)
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Preçedinte  MARIAN  OPRIÇAN
Tel.: 0237/213057  Fax: 0237/212228

DIRECæIA  SILVICÅ  VRANCEA
Vå oferå posibilitatea petrecerii unor clipe de neuitat în mijlocul codrilorVå oferå posibilitatea petrecerii unor clipe de neuitat în mijlocul codrilorVå oferå posibilitatea petrecerii unor clipe de neuitat în mijlocul codrilorVå oferå posibilitatea petrecerii unor clipe de neuitat în mijlocul codrilorVå oferå posibilitatea petrecerii unor clipe de neuitat în mijlocul codrilor

legendari ai Vranceilegendari ai Vranceilegendari ai Vranceilegendari ai Vranceilegendari ai Vrancei     """""          Spend unforgettable moments amidstSpend unforgettable moments amidstSpend unforgettable moments amidstSpend unforgettable moments amidstSpend unforgettable moments amidst
the legendary woods of Vranceathe legendary woods of Vranceathe legendary woods of Vranceathe legendary woods of Vranceathe legendary woods of Vrancea

""""" vizitarea rezervaÆiilor naturale cu însoÆitori vizitarea rezervaÆiilor naturale cu însoÆitori vizitarea rezervaÆiilor naturale cu însoÆitori vizitarea rezervaÆiilor naturale cu însoÆitori vizitarea rezervaÆiilor naturale cu însoÆitori
competenÆi çi asigurarea sejurului în mijloculcompetenÆi çi asigurarea sejurului în mijloculcompetenÆi çi asigurarea sejurului în mijloculcompetenÆi çi asigurarea sejurului în mijloculcompetenÆi çi asigurarea sejurului în mijlocul
naturii;naturii;naturii;naturii;naturii;
""""" organizarea de vânåtori la principalele specii organizarea de vânåtori la principalele specii organizarea de vânåtori la principalele specii organizarea de vânåtori la principalele specii organizarea de vânåtori la principalele specii
cu asistenÆå specializatå, condiÆii de cazare çicu asistenÆå specializatå, condiÆii de cazare çicu asistenÆå specializatå, condiÆii de cazare çicu asistenÆå specializatå, condiÆii de cazare çicu asistenÆå specializatå, condiÆii de cazare çi
maså la standarde moderne;maså la standarde moderne;maså la standarde moderne;maså la standarde moderne;maså la standarde moderne;
""""" prepararea çi conservarea trofeelor de vânat prepararea çi conservarea trofeelor de vânat prepararea çi conservarea trofeelor de vânat prepararea çi conservarea trofeelor de vânat prepararea çi conservarea trofeelor de vânat
""""" pescuit sportiv în apele de munte; pescuit sportiv în apele de munte; pescuit sportiv în apele de munte; pescuit sportiv în apele de munte; pescuit sportiv în apele de munte;
""""" posibilitatea achiziÆionårii unor produse posibilitatea achiziÆionårii unor produse posibilitatea achiziÆionårii unor produse posibilitatea achiziÆionårii unor produse posibilitatea achiziÆionårii unor produse
specifice: påstråv afumat çi proaspåt, ciupercispecifice: påstråv afumat çi proaspåt, ciupercispecifice: påstråv afumat çi proaspåt, ciupercispecifice: påstråv afumat çi proaspåt, ciupercispecifice: påstråv afumat çi proaspåt, ciuperci
çi fructe de pådure.çi fructe de pådure.çi fructe de pådure.çi fructe de pådure.çi fructe de pådure.

""""" guided visits to natural reserves guided visits to natural reserves guided visits to natural reserves guided visits to natural reserves guided visits to natural reserves
spending the night under the open sky;spending the night under the open sky;spending the night under the open sky;spending the night under the open sky;spending the night under the open sky;

""""" assisted hunting of various game assisted hunting of various game assisted hunting of various game assisted hunting of various game assisted hunting of various game
species and high-standard room-and-species and high-standard room-and-species and high-standard room-and-species and high-standard room-and-species and high-standard room-and-
board services;board services;board services;board services;board services;
""""" preparation and preservation of game preparation and preservation of game preparation and preservation of game preparation and preservation of game preparation and preservation of game
trophies;trophies;trophies;trophies;trophies;
""""" fishing in mountain brooks; fishing in mountain brooks; fishing in mountain brooks; fishing in mountain brooks; fishing in mountain brooks;
""""" purchase of fresh and smoked trout, purchase of fresh and smoked trout, purchase of fresh and smoked trout, purchase of fresh and smoked trout, purchase of fresh and smoked trout,
mushrooms, berries.mushrooms, berries.mushrooms, berries.mushrooms, berries.mushrooms, berries.

BANCA COMERCIALÅ ROMÂNÅ

BANCA COMERCIALÅ ROMÄNÅBANCA COMERCIALÅ ROMÄNÅBANCA COMERCIALÅ ROMÄNÅBANCA COMERCIALÅ ROMÄNÅBANCA COMERCIALÅ ROMÄNÅ
BANCA DE CARE AVEæI NEVOIE!BANCA DE CARE AVEæI NEVOIE!BANCA DE CARE AVEæI NEVOIE!BANCA DE CARE AVEæI NEVOIE!BANCA DE CARE AVEæI NEVOIE!

Primar  DECEBAL GABRIEL BACINSCHI
Tel.: 0237/216735

# VRANCART SA ADJUD VRANCART SA ADJUD VRANCART SA ADJUD VRANCART SA ADJUD VRANCART SA ADJUD este cel mai mare producåtor deeste cel mai mare producåtor deeste cel mai mare producåtor deeste cel mai mare producåtor deeste cel mai mare producåtor de
hârtie de toaletå çi unul dintre cei mai importanÆi producåtorihârtie de toaletå çi unul dintre cei mai importanÆi producåtorihârtie de toaletå çi unul dintre cei mai importanÆi producåtorihârtie de toaletå çi unul dintre cei mai importanÆi producåtorihârtie de toaletå çi unul dintre cei mai importanÆi producåtori
de carton ondulat çi ambalaje din carton ondulat din România.de carton ondulat çi ambalaje din carton ondulat din România.de carton ondulat çi ambalaje din carton ondulat din România.de carton ondulat çi ambalaje din carton ondulat din România.de carton ondulat çi ambalaje din carton ondulat din România.

# ïn anul 2000 Vrancart a fost autorizat de cåtre firmaïn anul 2000 Vrancart a fost autorizat de cåtre firmaïn anul 2000 Vrancart a fost autorizat de cåtre firmaïn anul 2000 Vrancart a fost autorizat de cåtre firmaïn anul 2000 Vrancart a fost autorizat de cåtre firma
englezå Lioyd’s Registers Quality Assurance privind implemen-englezå Lioyd’s Registers Quality Assurance privind implemen-englezå Lioyd’s Registers Quality Assurance privind implemen-englezå Lioyd’s Registers Quality Assurance privind implemen-englezå Lioyd’s Registers Quality Assurance privind implemen-
tarea Sistemului Managementului CalitåÆii, conform ISO 9002.tarea Sistemului Managementului CalitåÆii, conform ISO 9002.tarea Sistemului Managementului CalitåÆii, conform ISO 9002.tarea Sistemului Managementului CalitåÆii, conform ISO 9002.tarea Sistemului Managementului CalitåÆii, conform ISO 9002.

VRANCART SA PRODUCE ÇI LIVREAZÅ:
!  hârtie de toaletå, semifabricat çi role;
!  carton ondulat tip Ii; tip III normal çi micro-
ondulat; tip V, formate plane çi cutii;
!  hârtie fluting, 120 - 150.

VRANCART SA ADJUD VRANCART SA ADJUD VRANCART SA ADJUD VRANCART SA ADJUD VRANCART SA ADJUD deÆine în prezent o cotå dedeÆine în prezent o cotå dedeÆine în prezent o cotå dedeÆine în prezent o cotå dedeÆine în prezent o cotå de
35 la sutå din piaÆa internå. Pe plan extern, hârtia de35 la sutå din piaÆa internå. Pe plan extern, hârtia de35 la sutå din piaÆa internå. Pe plan extern, hârtia de35 la sutå din piaÆa internå. Pe plan extern, hârtia de35 la sutå din piaÆa internå. Pe plan extern, hârtia de
toaletå se exportå în Ungaria, Grecia, Iugoslavia, Italia,toaletå se exportå în Ungaria, Grecia, Iugoslavia, Italia,toaletå se exportå în Ungaria, Grecia, Iugoslavia, Italia,toaletå se exportå în Ungaria, Grecia, Iugoslavia, Italia,toaletå se exportå în Ungaria, Grecia, Iugoslavia, Italia,
Germania, Republica Moldova.Germania, Republica Moldova.Germania, Republica Moldova.Germania, Republica Moldova.Germania, Republica Moldova.

VRANCART  ARE  GRIJÅ  DE  DUMNEAVOASTRÅ
ÇI  DE  PRODUSELE  DUMNEAVOASTRÅ!

Promovarea çi sprijinirea activitåÆii economice a judeÆului
pe plan intern çi extern

Str. Fundåtura Cuza-Vodå nr.1, Focçani
Telefon: 0237-217700 Fax: 0237-217769

SUCURSALA JUDEæEANÅ VRANCEA

! PRESTAæII DE TRANSPORT
SI UTILAJE
! REPARAæII CAPITALE AUTO

! CONSTRUCæII
HIDROTEHNICE,

CIVILE
ÇI INDUSTRIALE
! HIDROIZOLAæII

! PREFABRICATE
DIN BETON

! AGREGATE SORTATE
ÇI BETOANE

! TÄMPLÅRIE DIN LEMN
! TÄMPLÅRIE DIN PVC

! PLASÅ SUDATÅ

! CONFECæII
METALICE

ORNAMENTALE

! COMERæ
ENGROS

ÇI
ENDÉTAIL

Str. PRUNDULUI nr.1
CÄMPINEANCA, jud. VRANCEA

Tel./fax: 0237-221.361; 0237-221.603

Tel: 0237-640.800 Fax: 0237-641.720 E-mail: vrancart@vrancart.ro


