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Editorial

Alegere de bibliotecar
C

oncurs pentru ocuparea postului de bibliotecar. Aparent, un concurs ca oricare altul, cu
bibliografie obligatorie, cu riguroase condiþii de participare, cu o comisie expertã care corecteazã la
sânge, deci tot tacâmul. Comisia corecteazã lucrãrile, „corectorii” confruntã textul candidatului cu
textul bibliografiei, ca sã sune exact, dar exact, ca acolo. Sunã bine, candidatul ia notã mare, la
„interviu” mai spune câte ceva despre ce-l mânã în luptã, de ce vrea sã devinã bibliotecar ºi concursul
se încheie. Se afiºeazã listele cu rezultate: cei mai buni câºtigã. Pânã aici totul sunã bine. Aº îndrãzni,
însã, la „alegerea de bibliotecar”, sã sugerez comisiilor sã introducã niºte probe mai ieºite din comun.
Proba scrisã n-ar consta în înºiruirea de drepturi, obligaþii, atribuþii, clasificãri, competenþe, reguli,
pentru cã toate acestea se gãsesc scrise, iar cine lucreazã / va lucra cu ele ºtie de unde sã le ia. Aº face, în
schimb, altceva:

L

e-aº cere candidaþilor sã scrie numele a zece scriitori români, zece strãini ºi în dreptul lor sã
punã cele mai importante trei opere. Aº întreba candidatul care e ultima carte pe care a citit-o, care îi
este scriitorul preferat, de ce iubeºte un anumit scriitor. ªi, chiar dacã la proba scrisã nu înºiruie foarte
precis documentele de bibliotecã, dacã a citit mai mult faþã de un alt candidat (sau a citit, pur ºi simplu
faþã de unul care n-a fãcut-o DELOC, niciodatã !), l-aº accepta fãrã prea mare ezitare.

A

º mai cere candidaþilor sã scrie un mic eseu, nu mai mare de o paginã, care sã cuprindã
gândurile lor despre carte, lecturã ºi bibliotecã. Aº urmãri cu foarte mare atenþie firul gândului,
construcþia raþionamentului, fluenþa exprimãrii (care vine din ani buni de lecturi) ºi aº vâna fãrã milã
greºelile de ortografie, scrierea corectã a unor cuvinte

D

upã care m-aº transforma în detectiv. Aº urmãri candidaþii în fiecare zi, m-aº furiºa pe urmele
lor, iar dacã aº vedea cã trece o zi, trec douã, trei, patru, ºi ei nu intrã într-o librãrie, nu se opresc la o
tonetã cu cãrþi, atunci aº cãdea pe gânduri, mi-ar fi clar cã nu prea au mari legãturi cu cartea. ªi aº
îngroºa puþin obrazul, m-aº invita chiar ºi la candidaþi acasã. L-aº angaja pe acela în a cãrui locuinþã
cãrþile se aflã peste tot, într-o ubicuitate nãucitoare, pe rafturi, pe televizor, pe mese, pe rafturile
bibliotecii care geme sub greutatea lor. Aº ºti cu exactitate cã acest om se simte bine în lumea cãrþii, cã
le iubeºte, cã niciodatã nu i se par „prea multe” ºi cã, deci, profesiunea de bibliotecar îi este vocaþie. Ar
lua concursul cu nota zece, un concurs care va dura, în realitate, toatã viaþa.

C

red cu obstinaþie cã nimic nu poate fi mai mãgulitor decât sã auzi cã o cunoºtinþã, un coleg þi se
adreseazã cu Bunã ziua ! Ce mai citiþi ? Dacã mi s-ar spune Bunã ziua ! Ce mai gãtiþi ? m-aº simþi
ofensatã de-a dreptul. ªi sunt foarte fericitã cã am colegi care mã întreabã ce mai citesc. Pentru cã
prefer sã mi se vorbeascã despre frazele lui Saramago, ºi nu despre sosul bechamel.
Denisa TOMA
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Dialogul ideilor

„Bunul econom” la aniversare
suplimentul umoristic, Cucul din Ardeal.
Dupã modelul franþuzescului feuillette,
rubrica literarã se numea „Foiþã” ºi
cuprindea semnãturi mai mult sau mai
puþin cunoscute din lumea literarã
româneascã sau din strãinãtate.
În numãrul 3 din 13 / 26 ianuarie 1901,
pe prima paginã se gãseºte o relatare ne
semnatã a rezultatelor cercetãrilor
întreprinse de savantul Victor Babeº cu
privire la unele caracteristici definitorii ale
Cu 110 ani în urmã, la 25 decembrie poporului român. Reproducem din
1899, 6 ianuarie 1900 pe stil nou, apãrea la coloanele ziarului, transpuse de redactorii
Orãºtie, important centru al presei vremii „în limbã poporalã, pe înþelesul
româneºti de la cumpãna veacurilor XIX ºi tuturor”, fragmente reprezentative din
XX, Bunul econom, „revistã pentru ideile lui Victor Babeº. Am adaptat textul
agriculturã, industrie ºi comerciu”. marelui savant român la ortografia
Proprietari-editori erau Ioan Mihai ºi româneascã actualã.
Vasile Damºa, iar redactor responsabil,
Reîntinerirea poporului român
Ioan Moþa, inimosul animator al vieþii
Eu cred cã poporul român s-a nãscut
culturale din Orãºtia acelor timpuri.
din
pãrinþi voinici, anume din popoare
Profilul revistei era economic prin
excelenþã, articolele având drept „cititori primitive, nestricate, ºi astfel poartã în
þintã” agricultorii, proprietarii ºi sine germenul (semenþa) unei dezvoltãri
funcþionarii bãncilor, comercianþii care treptate, de vreme ce acele popoare s-au
gãseau în paginile revistei articole bine împreunat cu seminþiile romane (aduse
documentate cu privire la problemele aici de Traian) cele cu însuºiri mari
economice cu care se întâlneau. Pânã în civilizatoare de ale romanilor.
anul 1907, revista a apãrut la Orãºtie, la
Ar trebui deci ca prin aceastã fericitã
Tipografia „Minerva”, iar din anul 1908, la împreunare, sãnãtatea popoarelor vechi
Deva, la Tipografia „Sf. Ioan”. În anul (gãsite aici) sã se gãseascã acum
1901, pe când apãrea la Orãºtie, a avut împreunatã cu însuºirile civilizatoare ºi de
suplimentul literar intitulat Spicuiri înaintare ale Romanilor.
literare, iar din perioada deveanã dateazã
Vox Libri, Nr. 13 - 2009
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Dialogul ideilor
Nu trebuie însã sã uitãm cã popoarele
primitive (de rând, de jos), pe lângã partea
bunã, aveau ºi însuºiri rele de neînvins, ca
credinþe deºarte ºi o patimã oarbã, localã,
care se împotrivesc înaintãrii. Iar Romanii
aduºi de Traian ºi Aurelian aduseserã cu ei
germenul scãpãtãrii din þara lor ºi ei au
putut lãsa moºtenire poporului nou ce s-a
format din ei, poporului român, aplecãri
ducãtoare la scãpãtare ca: lãcomia, duhul
de intrigi (zâzanii, certe), pofte de lux ºi de
risipã în blestemãþii, mai cu seamã însã
acea nenorocitã iubire de sine ºi de al sãu
care nu se mai uitã ºi la viitor, ci pentru
foloase personale ºi de o zi, nesocotesc
binele de obºte. (Cãci trãind coloniºtii
romani ca domni pe spatele popoarelor
gãsite aici, uºor s-au putut face oameni cu
atari însuºiri, care apoi au trecut din taþi în
fii.)
Ce pricepem deci prin reîntinerirea sau
renaºterea naþiunii române? Ca sã putem
vorbi de renaºterea sau întinerirea ei
trebuie sã îngãduim cã ea a scãpãtat odatã
sau e cel puþin la un început de scãpãtare,
din care aºteaptã ridicarea, reîntinerirea.
În adevãr, nu putem tãgãdui cã
poporaþiunea românã aratã semne de
scãpãtare. Vedem mai ales scãpãtarea
straturilor de sus ale poporului, având
aceleaºi pricini ca ºi la strãbunii noºtri
romani: lipsã de patriotism, egoism, apoi
un scepticism (nepãsare rece) faþã de toate
lucrurile sfinte, umanitare ºi naþionale!
Suferim de pãcatele popoarelor care s-au
ridicat prea repede ºi nu cunosc de-ajuns
lupta asprã pentru trai.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Precum popoarele primitive (de rând,
de jos) venind în atingere cu civilizaþiunea
(cultura), primesc mai repede de la ea
pãrþile stricãcioase: pofte netrebnice,
patimi, nervozitate, boli – aºa ºi tinerii
noºtri trecuþi prin ºcoalele streine mari se
întorc acasã de cele mai multe ori stricaþi,
cinici, înzestraþi cu oarecare pregãtire de a
cuprinde o slujbã în þarã, în care însã în loc
de a lucra la ridicarea neamului, cearcã
sã-ºi facã numai mendrele personale, spre
paguba binelui public. Puþine abateri bune
de la regula aceasta.
Dar nãdejdea mea e cã naþiunea
românã este încã tânãrã. E adevãrat cã a
trãit veacuri, dar într-o stare de amorþire,
ºi numai de câteva zeci de ani ea se aratã ºi
se ridicã ca o naþiune civilizatã în mijlocul
naþiunilor mari europene, dând piept cu
înrâuririle strãine ºi cercând sã se arate
ceva în faþa acelora. Nu mã îndoiesc deci
cã suntem o naþiune tânãrã ºi ºtim cã
organismele tinere pot fi reîntinerite,
reîmprospãtate, pornite pe calea
îndreptãrii, chiar când aratã începuturi de
scãpãtare.
Pentru a încerca însã reîntinerirea
naþiunii, trebuie mai întâi sã o rupem cu
scãpãtarea moralã (sufleteascã) care
hotãrãºte ºi pe cea fizicã (trupeascã),
trebuie ca straturile de sus, inteligente, sã
se rupã pe o clipã de egoismul nesocotitor
al viitorului neamului, sã ne oprim prin o
sforþare moralã de pe povârniº, sã
cercetãm pricina scãpãtãrii sus ºi jos, ºi
mijloacele de îndreptare!
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Biblioteca comunal@,
candel@ spiritual@ a satului rom$nesc
Luminã din Luminã… cartea este strop de
Dumnezeire, ne lumineazã mintea ºi ne ajutã sã
rãzbim prin vremurile întunecate ori ne
dezleagã din robia neºtiinþei.
Veacuri de-a rândul, poporul român a
vegheat la porþile Europei, oprind cu sabia
cotropitorii vremelnici, dar cea mai înþeleaptã
grijã a fost sã-ºi fundamenteze propria-i
culturã, înnobilatã de contactul cu marile
civilizaþii europene ºi orientale.
ªi cum ar fi putut izbândi în pãstrarea
memoriei umanitãþii dacã nu prin carte ºi
bibliotecã?
Privind cu luare aminte trecutul nostru,
vom descoperi, poate cu surprindere, cã existã
o puternicã tradiþie a cãrþii la sate. Acest lucru
este pe deplin justificat de faptul cã cea mai
stabilã comunitate socialã era ºi este ºi în zilele
noastre cea sãteascã.
Cele mai vechi biblioteci româneºti,
pãstrãtoare de cãrþi, erau constituite la sate, în
localitãþi în care se înfiripase o autenticã
culturã: Vodiþa, Tismana, Cozia, Neamþ, Putna,
Cotnari, Scheii Braºovului, Humor º.a.
Prima atestare a existenþei unei biblioteci
pe teritoriul þãrii noastre este cea a Mãnãstirii
Igriº (judeþul Timiº, lângã Cenad) din
Transilvania, în jurul anului 1200, filialã a
Bibliotecii Pontigny (Franþa). Marele public,
chiar dacã nu ºtia carte, putea lua cunoºtinþã de
opera lui Seneca, Cicero, Quintillian,
Suetonius, prin predicile citite în biserici.
Domnitorii români, ca ºi o parte dintre
boieri, îºi aveau faimoasele biblioteci în
localitãþi rurale: puternica familie a
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Craioveºtilor, la Bistriþa; prinþul culturii domnitorul Constantin Brâncoveanu, la
Horezu; stolnicul Constantin Cantacuzino, la
Mãrgineni; familia domnitoare a
Mavrocordaþilor, la Vãcãreºti. Despre aceasta,
din urmã, Nicolae Iorga afirma: „Întreg
Orientul nu dispunea de o bibliotecã
asemãnãtoare aceleia a lui Nicolae
Mavrocordat, care cuprindea o jumãtate de
milion de cãrþi”.
Biblioteci remarcabile aveau ºi alþi
cãrturari: Grigore Ureche, Miron Costin,
Dimitrie Cantemir, Ion Neculce, Luca Stroici,
Stoica Ludescu, Radu Greceanu, Varlaam,
Dosoftei, Udriºte Nãsturel, Nicolae Milescu,
Antim Ivireanul, Nicolae Olahus, Johanes
Honterus, Sava Brancovici, Ion Inocenþiu
Micu - Klein, Gheorghe ªincai, Petru Maior,
Samuel Micu - Klein, Gheorghe Lazãr etc.
Constituite mai cu seamã din iniþiative
particulare, aceste biblioteci au avut o
importanþã socialã de necontestat, atât prin
ideile cuprinse în cãrþi, cât ºi prin accesul altor
categorii sociale. Acestea au stârnit admiraþia
unor cãlãtori strãini prin Þãrile Române sau a
unor cãrturari de pe alte meleaguri.
Stolnicul Cantacuzino scria, în 1708,
Patriarhului Ierusalimului Hrisant Notara:
„Multe din cãrþile din mica ºi modesta mea
bibliotecã sunt împrumutate, astfel cã rafturile
ei sunt aproape goale.”
Secolul al XVIII-lea, ca ºi secolul urmãtor,
au fost marcate de o ascensiune a culturii. Au
apãrut importante asociaþii sau societãþi

5

Profesiune ,si vocatie
,
literare ºi culturale care-ºi desfãºurau
activitatea mai ales în lumea satelor.
Prima societate care ºi-a asumat sarcina
înfiinþãrii de biblioteci sãteºti sau poporale a
fost ASTRA (Asociaþiunea Transilvanã pentru
Literaturã Românã ºi Cultura Poporului
Român). Menirea durabilã ºi generoasã ºi-a
îndeplinit-o prin dotarea, susþinerea ºi
organizarea ingenioasã a acestora în douã
tipuri: „stabile” – în marile comune ºi
„ambulante” – un fel de caravane ale cãrþilor
care se deplasau periodic prin sate, unde
staþionau un anumit timp. Ca urmare a acestor
mãsuri, în anul 1913, în satele ardelene
funcþionau 594 de biblioteci. Dupã Marea
Unire de la 1918, activitatea cercurilor
culturale ºi ale bibliotecilor sãteºti cunoaºte o
nouã evoluþie, astfel cã în perioada 1939-1940,
Ardealul avea în mediul rural 1899 de
biblioteci. Iatã ce declara preºedintele
despãrþãmântului Sãliºte: „Dacã în trecut
biblioteca a fost apanajul celor puþini ºi bogaþi,
astãzi e o comoarã rãspânditã în cel mai
îndepãrtat sat.”
Dincolo de Carpaþi, în anul 1864,
domnitorul Alexandru Ioan Cuza propune ºi
aprobã „Regulamentul pentru bibliotecile
publice”, prin care se avea în vedere fondarea
de biblioteci „pentru folosul public” în
localitãþile rurale.
Încercãrile întreprinse de dascãli pentru
crearea de biblioteci la sate devin tot mai
frecvente, culminând cu înfiinþarea câtorva
astfel de aºezãminte. În noiembrie 1892,
învãþãtorul Constantin Dobrescu realizeazã în
Muºeteºti (Argeº) „Societatea pentru Cultura
Þãranilor”, considerând biblioteca o adevãratã
casã a obºtii.
Toate aceste strãdanii au fost preluate de
Ministerul Instrucþiunii condus de savantul ºi
reformatorul Spiru Haret care prin
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

„Regulamentul pentru funcþionarea
bibliotecilor populare” din 1898, înfiinþeazã
320 de biblioteci publice sãteºti, iar pânã în
1931, Casa ªcoalelor creatã prin aceastã lege
înzestreazã cu carte peste 7500 asemenea
unitãþi educaþionale.
Creºterea importanþei lecturii ºi a
bibliotecii în mediul rural a fost influenþatã ºi
de „Liga pentru unitatea culturalã a tuturor
românilor”, înfiinþatã la Bucureºti în 1890,
îndrumatã ºi înnobilatã de personalitatea
savantului patriot Nicolae Iorga. Aceasta ºi-a
înscris ca obiectiv în complexa ºi îndelunga sa
activitate ºi stimularea lecturii la sate.
Nicolae Iorga este iniþiatorul promulgãrii
„Legii pentru organizarea bibliotecilor publice
comunale ºi muzeelor” din 1932 care hotãra:
„Fiecare municipalitate, precum ºi fiecare
comunitate urbanã sau ruralã este obligatã sã
înfiinþeze cel puþin o bibliotecã publicã pentru
folosul general”, precum ºi sã se asigure
fonduri pentru crearea ºi dezvoltarea normalã a
lor.
În vederea rezolvãrii unor neajunsuri
provocate de penuria de cãrþi ºi chiar biblioteci,
a fost înfiinþatã în 1921 „Fundaþia Culturalã”,
de cãtre un alt mare cãrturar patriot, sociologul
Dimitrie Gusti. Aceasta avea drept scop
rãspândirea culturii pânã în cele mai
îndepãrtate colþuri ale þãrii. Prin diverse
mijloace, Fundaþia a reuºit sã creeze pânã în
anul 1938 un numãr de 2034 cãmine culturale
ºi 1358 biblioteci.
Dimitrie Gusti concepea activitatea
culturalã ruralã grupatã în jurul unei singure
instituþii, cãminul cultural, care trebuie sã
organizeze pe lângã el biblioteca sãteascã. El
afirma cã „acel cãmin lucreazã bine care îºi
face o virtute din rãspândirea cu zel a cãrþii”,
considerând biblioteca pârghie importantã
pentru ridicarea nivelului cultural al þãranilor.
6

Profesiune ,si vocatie
,
Aceastã retrospectivã vine sã demonstreze
cã, de-a lungul timpului, minþile luminate au
fost preocupate mereu pentru ca acest miracol,
care este cartea, sã transmitã cãtre un public cât
mai larg, prin intermediul bibliotecii,
informaþia sau mesajul cuprins în paginile ei.
Este limpede cã toate aceste eforturi nu ar fi
fost fãcute dacã nu s-ar fi simþit mereu nevoia
de cunoaºtere, nevoia de înnobilare spiritualã
prin lecturã. Þãranul român, în înþelepciunea
sa, a preþuit cartea ºi a considerat-o mereu un
izvor de luminã, aplecându-ºi adesea tâmpla
ostenitã asupra ei, în încercarea de a-i dezlega
tainele sau de a afla arta unor noi meºteºuguri.
Izvorâtã din veneraþia pentru carte a omului
simplu, povestea „Voinicul cel cu cartea în
mânã nãscut” culeasã de Petre Ispirescu curge
lin spre sufletele noastre: ”Pânã una alta
copilul creºtea, asculta pe pãrinþi ºi cartea cu
care se nãscuse în mâini n-o lãsa…Citea, citea
mereu pe dânsa. El însuºi ajunsese sã fie o carte
ºi toþi megieºii veneau la dânsul ºi-l întrebau
despre pãsurile lor”. Copilul ajunge împãrat,
aºa cum toþi cei ce se vor înfrupta din tainele
cãrþilor vor învinge ignoranþa ºi vor dobândi
înþelepciunea care-i va face puternici.
Puternic a fost ºi Badea Cârþan - „ciobanul
de cãrþi” - cãruia poliþia maghiarã i-a confiscat
în anii 1904-1905 cea mai preþioasã comoarã:
4858 de opere în 76621 de volume. Bãdiþa
Cârþan a învãþat carte de la un alt cioban: „pe
Bãrãgan am cetit întâia oarã Istoria
Românilor…de mi se risipea câteodatã oile ca
fãina orbului…ciobãneam cu unu Ion Cotigã
[care] avea un mãgariu încãrcat c-o desagã de
cãrþi…”. Scopul suprem al existenþei lui
devine legãtura prin cãrþi între fraþii liberi ºi cei
asupriþi de stãpânirea strãinã. Mergea prin
munþi din stânã în stânã, cu desagii plini de
cãrþi, oferindu-le ciobanilor: „Cetiþi-o ºi bãgaþi
bine de seamã ce scrie în ea. Apoi, când mai vin
pe aici sã mi-o daþi înapoi, s-o dau ºi la alþii”.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

În urmã cu un secol, Bãdiþa Cârþan era
fãclie aprinsã în negura neºtiinþei. Astãzi, n-am
putea trãi fãrã carte, fãrã informaþie, fãrã
lecturã.
În fiecare comunã din România pâlpâie câte
o candelã spiritualã. Biblioteca nu mai este un
lux, este o necesitate. Ea vine sã completeze
cunoºtinþele dobândite în ºcoalã ºi sã
desãvârºeascã personalitãþi. „Omul cât trãieºte
învaþã” sunã un vechi proverb românesc. Noi
spunem azi „educaþie permanentã”, „educaþia
adulþilor” sau „ºcoala de dupã ºcoalã”. Satul
românesc trãieºte în prezent drama cumplitã a
unei tranziþii fãrã sfârºit. Acest lucru determinã
populaþia din mediul rural sã caute un alt mod
de abordare a vieþii.
Fiii þãranilor au fost pregãtiþi în ºcoalã sã fie
muncitori în fabrici sau pe ºantiere. Dupã
Revoluþie, oraºul i-a renegat ºi i-a trimis
înapoi, în satele de unde plecaserã. Au regãsit
aici gospodãria de subzistenþã, fãrã perspective
ºi, odatã cu ea, nevoia de a o transforma în una
eficientã, care sã le ofere confort ºi un mod de
viaþã decent. Majoritatea informaþiilor privind
atingerea acestor scopuri sunt furnizate de
cãrþile ºi periodicele din colecþiile
bibliotecilor, care vin în întâmpinarea
utilizatorilor cu bibliografii tematice privind
practicarea agriculturii, amenajarea
locuinþelor, economie casnicã, ghiduri practice
pentru gãsirea unui loc de muncã ori orientarea
spre alte profesii. Un public foarte larg, al cãrui
gust pentru lecturã nu a fost format în anii 1980
(când bibliotecile comunale au fost
desfiinþate), regãseºte acum biblioteca prin
nevoia de informaþie care sã rezolve probleme
cotidiene.
Desigur, bibliotecile comunale au deja un
public format. Copiii, care în 1990 pãºeau
sfioºi pragul bibliotecii, sunt acum oameni
realizaþi ºi cei care s-au reîntors în sate dupã
terminarea studiilor sunt cititori consecvenþi,
7
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obiºnuiþi sã se orienteze în bibliotecã ºi sã
utilizeze colecþiile acesteia.
Elevii de liceu ºi studenþii se simt în
bibliotecã în largul lor ºi între referate la
diferite discipline ori bibliografia obligatorie,
mai au timp pentru literatura de calitate ori
pentru dezbateri pe teme interesante.
Copiii sunt cei care vin în bibliotecã cu
mare plãcere ºi sunt atraºi mai ales de acþiunile
destinate lor. Concursurile la care primesc
drept premiu o simplã diplomã, dar care este
arãtatã la toþi oamenii de pe stradã, rude,
prieteni ºi vecini, îi atrag în cea mai mare
mãsurã. Pregãtirea acestor competiþii îi
stimuleazã sã citeascã despre viaþa ºi opera
marilor personalitãþi ale culturii, determinând
astfel înþelegerea ºi plasarea unor lucrãri
literare în context social ºi istoric.
La celãlalt pol, dar cu sufletul mereu tânãr,
se aflã pensionarii, cu mai mult timp la
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

dispoziþie, dar ºi cu bugete limitate. Regretã
vremurile apuse doar pentru faptul cã atunci îºi
permiteau sã cumpere orice carte îºi doreau.
Biblioteca a devenit acum cel mai bun prieten
al lor. Uneori ne plângem sãrãcia împreunã
pentru cã nici bibliotecile nu obþin suficienþi
bani pentru o achiziþie de carte ritmicã,
îndestulãtoare. Ne încãlzesc însã sufletul
cuvintele lui Leonardo da Vinci: „Nu se
cheamã bogãþie ceea ce se pierde. Numai
comoara minþii, a sufletului tãu, câºtigatã prin
citirile tale, este adevãrata bogãþie, cãci ea nu
se pierde, nu se prãpãdeºte niciodatã”.
Satul românesc are deci nevoie de carte, de
informaþie, de lecturã. Marea noastrã durere
este cã acest lucru e din ce în ce mai greu înþeles
de vreme ce în mai toate comunele, postul de
bibliotecar a fost cumulat cu cel de referent
cultural, responsabilitatea întregii vieþi
culturale apãsând pe umerii unei singure
persoane.
Dacã în secolele trecute se fãceau eforturi
extraordinare pentru înfiinþarea de biblioteci,
pentru rãspândirea culturii în mediul rural,
acum, când le avem, se amplificã strãdania de a
fi þinute pe loc, de a li se mai ºtirbi un pic
demnitatea, de a li se face mai grea nobila
misiune pe care o au. Cred cã cea mai
pãguboasã economie pe care o face statul
român este cea în domeniul culturii.
Dojana din cuvintele sociologului Dimitrie
Gusti ar trebui sã ne trezeascã: „Biblioteca nu
este o glumã. […] Ea trebuie sã fie vie pe
dinãuntru ca o cerinþã a sufletului. Setea de
carte o creeazã!”
Sã pãstrãm dar, aprinsã candela
spiritualitãþii în satele noastre ºi, oricât ne-ar fi
de greu, sã rãspândim oriunde, cu dragoste,
lumina cãrþii!
Mariana MARIAN
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Registrele parohiale }i consemnarea
deceselor de-a lungul anilor

Timp de aproape trei secole, pânã în anul
1895, registrele parohiale au reprezentat
singurele izvoare de documentare a
fenomenului demografic, fiind surse statistice
ºi extrastatistice referitoare la fenomenul
demografic urmãrit care ne oferã, în urma
inventarierii, rezultatul dorit.
Încã din secolul al XVIII-lea în
Transilvania, preoþii locali ai diferitelor religii
utilizau registrele parohiale, ca mai târziu, prin
1832, ele sã fie folosite ºi de cãtre cei din
Moldova ºi Þara Româneascã.
La începutul secolului al XIX-lea (1825), în
urma unui ordin gubernial, în Transilvania se
introducea supravegherea strictã a registrelor
parohiale de cãtre mitropoliþi ºi episcopi.
Aceastã situaþie se dezvoltã, câþiva ani mai
târziu, ºi în celelalte douã þãri române.
Supravegherea constã în crearea ºi menþinerea
condiþiilor adecvate de pãstrare a registrelor,
dar a vizat ºi calitatea lor, adicã întocmirea cu
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

date exacte ºi complete. Decretele guberniale
ºi legile care vor urma de-a lungul timpului
(pânã în 1895-momentul în care se înfiinþeazã
oficiile de stare civilã ale statului) au dat
naºtere unor transformãri ale registrelor
parohiale, urmãrind tot mai multe amãnunte
ale vieþii omului, care, de altfel, sunt foarte
importante dovezi pentru începerea unui
studiu.
În 1773, Maria Tereza a reglementat în
Transilvania obligaþiile preoþilor în ceea ce
priveºte registrele parohiale, ei trebuind sã
întocmeascã anumite rapoarte cu privire la
numãrul populaþiei. În urma acestor
reglementãri, care au fost puse în practicã de
Iosif al II-lea începând cu 1784, preoþii
trebuiau sã menþinã registrele în douã
exemplare, sã le conserve corespunzãtor,
având ºi un model-tip pe care trebuiau sã-l
completeze. Patenta lui Iosif, din 20 februarie
1784, impunea ca fiecare parohie sã aibã
registru matricol separat. Cu timpul ele s-au
specializat pe rubrici: nãscuþi, cãsãtoriþi, morþi.
Ele au fost completate în funcþie de
„luminarea” preoþilor din diferitele parohii,
mai mari sau mai mici. Patenta respectivã a fost
precedatã de alta în anul 1773, care se ocupa cu
registrele matricole, adicã cu creºterea ºi
descreºterea populaþiei.
În urma legii date în 1827 în Transilvania,
registrele parohiale trebuiau þinute în douã
exemplare (fascicole), primul pãstrat în
parohie, iar al doilea dat prefecturilor judeþene.
Pânã la începutul secolului al XIX-lea,
registrele erau þinute sumar, haotic, apoi treptat
s-au împãrþit pe cele trei categorii (botezaþi,
9

Profesiune ,si vocatie
,
cununaþi, morþi), în ordine cronologicã, tipãrite
din 1784. Ele erau scrise în limba românã,
latinã, sârbã, germanã, maghiarã, armeanã ºi
ebraicã, în funcþie de confesiunea religioasã
cãreia îi aparþineau. Completarea matricilor le
revenea preoþilor locali, astfel încât totul
depindea de pregãtirea, înzestrarea intelectualã
ºi capacitatea de muncã a acestora.
În Transilvania, datoritã controalelor care
s-au impus de cãtre autoritãþi, în anul 1850 s-au
introdus noi rubrici la fiecare registru. În ceea
ce priveºte „registrul morþi” putem menþiona
rubrica privitoare la felul, cauza morþii ºi cea
care fãcea referire la nãscuþii-morþi legitimi
sau nelegitimi.
Pentru toate cele trei categorii se introduce
o nouã rubricã numitã „reflexiuni”, unde
parohul însemna diverse fapte mai interesante.
Putem exemplifica pentru rubrica „felul
morþii”: pe Nicolae Cocrean, economist în
Orãºtie, de religie greco-catolicã, decedat în 8
august 1873, la 96 de ani din cauza holerei; sau
Iacob Kovacs, muzicant, decedat la 3 februarie
1874 de „vãrsat”. Cele mai multe cazuri sunt
consemnate ca „ordinare”, „naturale” sau
„fireºti”, dar avem ºi decese unde nu este
trecutã cauza. Totul depindea de pregãtirea,
capacitatea de muncã ºi dãruire a parohului
local.
În ceea ce priveºte legitimitatea sau
nelegitimitatea nãscuþilor-morþi, avem cazul
lui Iosif, bãiat de patru zile, recunoscut ca fiu
de George Cosma, care a decedat în august
1870; sau „concubina lui Moise Dublesiu,
economist, de confesiune greco-catolicã, a
nãscut o fetiþã moartã în a opta lunã ilegitimã
în prezenþa moaºei”, în luna august a anului
1890.
La rubrica „reflexiuni” sunt trecute de cãtre
preotul local diferite aspecte care pãreau mai
interesante. De exemplu: în 7 martie 1874,
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

avem înregistrat la morþi pe Pop Petru de 27
ani, necãsãtorit, iar la rubrica „reflexiuni”
parohul a notat cã bãiatul era soldat.
Cazuri de neînregistrare a naºterilor,
cãsãtoriilor sau deceselor au existat
întotdeauna, însã în jurul anului 1850, un caz
concret de neînregistrare a unei naºteri în
registrele de stare civilã, în pãrþile Hunedoarei,
a creat un adevãrat scandal. Atât familia, dar
mai ales oficianþii de cult, aveau datoria de a
înregistra evenimentele fundamentale ale
vieþii: naºterea, cãsãtoria ºi moartea.
În 1863, în Moldova ºi Þara Româneascã
statul a intervenit pe lângã mitropolii ºi
episcopii pentru ca acestea sã completeze
corect registrele de stare civilã (deoarece
existau multe nereguli în întocmirea lor), iar la
10 august, ele vor trece sub jurisdicþia Oficiului
Statistic (care intra în componenþa
Ministerului de Interne). Acest lucru însemna
cã registrele rãmâneau în continuare în
custodia preoþilor pentru a fi completate, dar
dupã ordinele stricte ale reprezentanþilor
autoritãþii civile.
Este un prim moment al supremaþiei puterii
laice asupra celei ecleziastice în problemele
sau momentele importante din viaþa omului,
mult timp þinute între barierele rigide ºi stricte
ale dogmelor religioase, unde biserica a impus
conduita în fiecare dintre aceste momente.
Putem menþiona aici, fãrã a avea legãturã cu
teritoriul Transilvaniei, dar fãcând parte din
istoricul registrelor parohiale, instrucþiunile
stipulate în Monitorul Oficial, nr. 13 din 18/30
ianuarie 1864: „Instrucþiuni pentru chipul
scrierii nãscuþilor, cãsãtoriþilor ºi morþilor în
condicile de acte civile, Instrucþiuni la
îndatoririle ce au protopopii din toate
chiriahiile spirituale din România în privinþa
înscrierii stãrii civile”.
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Din octombrie 1864 au fost tipãrite, în
dublu exemplar, registrele de stare civilã de
cãtre Ministerul de Interne dupã care erau
împãrþite, prin intermediul prefecturilor,
feþelor bisericeºti responsabile cu întocmirea
lor (în momentul unui deces preotul avea
obligaþia sã consemneze în acelaºi timp în
ambele exemplare). În fiecare parohie exista
un preot responsabil cu întocmirea ºi pãstrarea
registrelor timp de un an, deoarece la sfârºitul
fiecãrui an ele erau colectate din parohii,
depuse la tribunal pentru verificarea ºi
controlarea veridicitãþii lor, apoi trimise la
prefecturã. Primarul avea un rol important în
verificarea exactitãþii registrelor, deoarece la
fiecare douã luni fãcea o inspecþie în teritoriul
aparþinãtor pentru a controla cum sunt pãstrate
ºi completate matricile.
Dupã ce erau avizate favorabil de
prefecturã, un exemplar rãmânea în arhiva
respectivei instituþii, iar cel de-al doilea
mergea din nou la parohie.
În 1865 registrele cuprindeau cele trei
categorii speciale (nãscuþi, cãsãtoriþi, morþi),
iar pentru decedaþi era folositã denumirea de
„rãposare” (Moldova) ºi „morþi”
(Transilvania).
Începând cu 1 decembrie 1865 a intrat în
vigoare Codul Civil, care a adus cu sine
schimbãri radicale în multe domenii, iar
registrele parohiale au fost supuse ºi ele acestor
demersuri. Astfel, în centrele urbane erau
trimise 7 registre (douã pentru nãscuþi, douã
pentru cãsãtoriþi, douã pentru morþi ºi unul
pentru publicaþiile de cãsãtorie), iar în mediul
rural doar trei registre (douã pentru starea
civilã ºi unul pentru publicaþii). Registrul era
împãrþit astfel: partea de început era dedicatã
nãscuþilor (botezaþilor, deoarece se foloseau
ambele denumiri), cea de mijloc cãsãtoriþilor
(cununaþilor), iar în cea finalã erau înregistraþi
morþii. Ca o consecinþã directã a impunerii
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Decesul lui Avram Iancu,
înregistrat de Parohia Ortodoxa din Vidra de Sus

acestor mãsuri, biserica va considera o
nedreptate adusã ei din partea autoritãþii civile,
protestând în numeroase situaþii, deoarece era
momentul în care clerul pierde autoritatea ºi
statutul lui primordial în aceste probleme în
favoarea statului. În Moldova se dã o dispoziþie
a Ministerului de Interne cãtre Mitropolie, prin
care preoþii sunt atenþionaþi sã se supunã noilor
reguli, în caz contrar vor fi trimiºi în judecatã.
Registrele parohiale sunt de o importanþã
deosebitã, constituindu-se în surse reale pentru
realizarea unor recensãminte, monografii,
onomasticã, toponimie, biografii, probleme
demografice (natalitate, cãsãtorie, mortalitate)
ºi istorice. Mortalitatea poate fi observatã ºi
studiatã sub diferitele ei forme în registrele
parohiale: cauze, mortalitatea infantilã, rata
mortalitãþii.
Camelia STANCIU
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Principiile de selec]ie
a documentelor ^n biblioteca public@

Funcþia documentarã este esenþialã
tuturor tipurilor de biblioteci. Acestea
trebuie sã punã la dispoziþia utilizatorilor
toate informaþiile utile dupã ce ele au fost
fixate prin tipãrire pe suport de hârtie
(cãrþi, periodice, stampe) sau pe suporturi
1
moderne (CD-uri, DVD-uri) .
Fondul unei biblioteci se constituie în
mod progresiv prin cumpãrare. Alegerea
achiziþiilor se face în funcþie de profilul
bibliotecii, a colecþiilor existente, a
lipsurilor de acoperit, a fondurilor
speciale formate din documente tipãrite,
din alte tipuri de documente (audio-video,

e-book), de cererile utilizatorilor ºi de
bugetul anual alocat achiziþiilor. Acest
lucru presupune din partea bibliotecarului
o politicã de achiziþie ºi o cunoaºtere bunã
a instrumentelor de lucru, care vor ajuta la
selecþia titlurilor mai recente sau mai
vechi. Politica de achiziþie este una dintre
cele mai delicate sarcini ale
bibliotecarului. Dimensiunea pe care el o
dã acestei activitãþi este de o mare
importanþã pentru influenþa bibliotecii în
comunitatea pe care o deserveºte.
Dezvoltarea colecþiilor unei biblioteci
trebuie sã vizeze actualitatea,
universalitatea, diversitatea, specializarea
ºi modernizarea informaþionalã ºi are la
bazã tipul, profilul ºi dimensiunea
bibliotecii, interesele de lecturã, studiul ºi
divertismentul utilizatorilor. Stabilirea
prioritãþilor într-o politicã coerentã ºi
judicioasã de completare a colecþiilor
trebuie sã aibã în vedere o serie de
principii, ce stau la baza selecþiei
documentelor din multitudinea ºi
varietatea ofertelor editoriale. Acestea
constituite, colecþiile bibliotecii rãspund
scopului pentru care aceasta a fost creatã.
În continuare dezvoltãm principiile de
selecþie a documentelor:

1. Brigitte Richter, Ghid de biblioteconomie, Bucureºti, Editura Grafoart, 1995, p. 3.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009
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¢
Necesitatea este un principiu
prioritar în achiziþie, conform cãruia
dezvoltarea colecþiilor trebuie sã se facã
în concordanþã cu cerinþele de informare
ºi documentare ale utilizatorilor, mult
diversificate datoritã apariþiei unor noi
discipline, dar ºi a invadãrii pieþei cu
„literatura de consum” fãrã hranã
spiritualã, cu literatura de duzinã.
¢
Adresabilitatea – acest principiu
are douã componente. Pe de o parte,
impune selectarea documentelor adecvate
nivelului de cerinþe de documentare, de
lecturã a utilizatorilor (de exemplu: elevi,
studenþi, persoane cu nevoi speciale,
organe administrative locale), iar pe de
altã parte achiziþionarea documentelor în
numãrul de exemplare cerut de
organizarea fondurilor bibliotecii (salã de
lecturã, împrumut, fond de referinþã).
¢
Potrivit principiului selectivitãþii
se vor selecta documentele cele mai
potrivite nivelului utilizatorilor în funcþie
de categoriile de vârstã, de nivelul de
înþelegere al acestora, documentele ce
promoveazã noul, lucrãri de referinþã
(enciclopedii, dicþionare, ghiduri,
lexicoane) purtãtoare de informaþie
rapidã, exactã, lucrãri ce au caracter
practic.
¢
Respectarea principiului
accesibilitãþii conduce la selectarea celor
mai accesibile documente din punct de
vedere al limbajului, al stilului, ediþii ce

cuprind tratarea gradatã a subiectului, cu
aparat critic cât mai complet (comentarii,
prefeþe, note de subsol).
¢
Enciclopedismul este principiul
potrivit cãruia se achiziþioneazã
documente din toate domeniile
cunoaºterii, la diferite niveluri,
asigurându-se astfel diversificarea
fondurilor ºi deci ºi diversitatea
informaþiilor.
¢
Principiul universalitãþii asigurã
existenþa în biblioteci a celor mai
valoroase ºi reprezentative lucrãri ale
ºtiinþei ºi culturii mondiale.
¢
Conform principiului
regionalismului bibliotecile publice vor
avea în colecþii documente editate în zona
geograficã în care se gãsesc, precum ºi
documente de interes socio-cultural
referitoare la zona respectivã (tradiþii
culturale, personalitãþi locale,
monografii).
¢
Continuitatea este un principiu
ce impune completarea colecþiilor de
seriale, de documente ce apar în mai multe
volume la intervale de timp (opere, opere
alese, opere complete), precum ºi cu
lucrãri ce apar în colecþii numerotate, cu
lucrãri ale conferinþelor ºi congreselor
numerotate, atunci când acestea au fost
achiziþionate de bibliotecã începând cu
numãrul 1 sau volumul 12.
Ciprian DRÃGAN

2. Sanda Ionescu, Dezvoltarea colecþiilor de bibliotecã - note de curs, Bucureºti,
Centrul de Pregãtire Profesionalã în Culturã, 2006, pp. 20-21.
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Sava Hen]ia - 105 ani de la moarte

Autoportret

Portretist, grafician, pictor
documentarist, unul dintre oamenii de
culturã care a contribuit la intensificarea
schimburilor culturale dintre Transilvania ºi
Principatele Unite, s-a nãscut pe pãmânturi
transilvane, la Sebeºel, comuna Sebeº din
judeþul Alba, pe 1 februarie 1848.
Urmeazã cursurile gimnaziale la Sebeº,
având reale aptitudini pentru desen. Unchiul
sãu, fotograful Zaharia Dãnciulescu,
remarcându-i talentul pentru desen, îl ia cu el
la Bucureºti, pentru a-i facilita studiile în
domeniul artei. În urma unei inundaþii din
1863, din care a abia a scãpat înot, Sava
Henþia se alege cu febrã tifoidã, iar din cauza
acesteia rãmâne surd pentru toatã viaþa, fapt
care nu-l împiedicã sã fie un om energic,
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

prietenos ºi vesel, inspirând simpatie ºi
încredere.
În 1865 este admis la ªcoala de Belle
Arte, primind în urma unui concurs o bursã
modestã. Este nevoit sã se susþinã singur pe
parcursul celor cinci ani de studiu, ca urmare
a decesului unchiului sãu. Are profesori
remarcabili care reuºesc sã-i ofere o înaltã
pregãtire profesionalã: Theodor Aman ºi
Gheorghe Tãtãrescu. În anul în care absolvã
studiile, 1870, este recompensat ºi prin
câºtigarea concursului pentru continuarea
studiilor în strãinãtate, cu compoziþia Orfeu
ºi Euridice. Urmeazã o perioadã în care
viziteazã muzee din Italia ºi apoi la Paris,
unde îºi continuã studiile la ªcoala de Arte
Frumoase. Bursa pe care o primise în urma
unui concurs îi este opritã în 1872, pentru un
an, din ordinul ministrului Tell, dar este
ajutat financiar de alþi studenþi români care iau apreciat talentul ºi pasiunea cu care picta.
Reîntors la Bucureºti în 1874, expune
Psyche pãrãsitã de amor ºi Aurora, lucrãri
premiate cu o medalie pentru „compoziþie
mitologicã”.
Psyche pãrãsitã de amor

14

Aniversari, comemorari, evenimente
Începând din 1875 este nevoit sã lucreze
ca profesor la diferite ºcoli, pentru a se putea
întreþine ºi a-ºi putea întreþine ºi familia. Este
profesor de caligrafie ºi desen la Externatul
secundar de fete, apoi la Azilul Elena
Doamna ºi, în ultima parte a vieþii, la ªcoala
profesionalã de fete.

ruine bombardate: Bivuac, Întâlnirea, Soldat
cãlare, Transport de provizii pe front,
Artilerie la Calafat, Trecerea Dunãrii la
Corabia.
Vedere din Bucureºti

Întâlnirea

Picteazã cu pasiune imagini din
mahalalele capitalei (Vedere din Bucureºti);
peisaje care cuceresc prin prospeþime ºi
modul de redare a atmosferei: Moara (1881),
Cheile Doftanei (1879), Ruine la Nicopole,
realizate în urma peregrinãrilor sale în
mijlocul naturii, unde picta cu blocul de
desen pe genunchi.
Moara

Începând cu 1877, face parte din echipa
de pictori ataºatã pe lângã Cartierul General,
alãturi de Nicolae Grigorescu, Carol Popp de
Szathmari, G. D. Mirea, echipã care
transpune în artã scene din perioada
Rãzboiului de Independenþã. Plasticianul
este recunoscut mai ales pentru contribuþia
sa remarcabila la arta documentarã, el fiind
ºi un subtil desenator ºi colorist, care reuºea
deseori sã depãºeascã pictura convenþionalã.
Este atras de pictura istoricã, redând ostaºi,
scene de luptã, aspecte din spatele frontului,
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

În perioada cuprinsã între 1877 ºi
sfârºitul vieþii, portretele ocupã un loc
însemnat în creaþia sa, lucru firesc pentru cel
care debutase ca portretist. Artistul plastic a
imortalizat pe pânzã, aproape fotografic,
15
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Ruine la Nicopole

personaje reprezentând atât oameni
Þãrãncuþa,
nevoiaºi,
þãrani1881
simpli (Cerºetor bãtrân,
Þãrãncuþe - 1881, 1886), membrii ai familiei
sale, dar ºi personalitãþi ale momentului:
Tudor Vladimirescu, generalul Davilla, soþia
acestuia, Ana Davilla, Ministrul Vernescu,
Ionel Brãtianu, Iulia Haºdeu. Din creaþiile

sale rãzbate fineþea unui portretist dedicat,
care urmãreºte pe lângã redarea exactã a
fizionomiei personajelor, ºi redarea stãrilor
sufleteºti, trãirile interioare.
În 1878 se naºte fiul sãu, Alexandru, cel
care va urma cariera de pictor a tatãlui sãu.
Ia parte la lucrãrile de restaurare de la
Mãnãstirea Brebu (1901-1902), participând
la refacerea picturii tâmplei ºi altarului. De
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

asemenea, în interiorul bisericii ortodoxe de
zid a cimitirului (sec. XVIII) din municipiul
Sebeº existã lucrãri ale sale. La Mãnãstirea
Cernica, în biserica principalã a mãnãstirii

Sf. Calinic ºi Ioanichie Stratonichias

cu hramul „Sfântul Gheorghe”, în pronaos,
se gãsesc portretele ctitorilor acestei biserici,
Sf. Calinic ºi Ioanichie Stratonichias, operã a
pictorului Sava Henþia.
Se stinge din viaþã pe 21 februarie 1904,
la vârsta de 56 de ani, lãsând în urma lui o
operã bogatã (peste 500 de portrete, peisaje,
compoziþii istorice, subiecte mitologice ºi
alegorice, naturi statice).
În satul Sebeºel a existat pânã nu demult
Casa memorialã „Sava Henþia”, aflatã pe
lista monumentelor istorice. Casa s-a
Familie bulgarã în faþa casei
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Moartea lui ªtefan cel Mare

Vâlcea, Muzeul de Artã din Constanþa,
Muzeul „Teohari Antonescu” din Giurgiu,
Muzeul de Artã din Braºov, Muzeul Judeþean
de Artã Prahova „Ion Ionescu-Quintus” din
Ploieºti) ºi altele pierdute din vedere ies la
Casa la marginea oraºului

degradat continuu, iar în noaptea de 23/24
septembrie 2001 s-a dãrâmat. În consecinþã,
a fost scoasã de pe lista monumentelor
istorice.
Opere ale sale se aflã în multe muzee ale
þãrii (Muzeul Colecþiilor din Bucureºti,
Muzeul Orãºenesc „Ioan Raica” din Sebeº,
Muzeul de Artã „Casa Simian” din Râmnicu

Oltul

Flori

ivealã cu prilejul unor expoziþii sau licitaþii
personale, întregind imaginea unui artist
muncitor, plin de pasiune ºi devotat artei
sale.
Sava Henþia a fost un artist care ºi-a
îndeplinit menirea, picturile sale înscriinduse printre operele de seamã ale artei
româneºti din secolul XIX.
Bibliografie:
Mircea Popescu, Sava Henþia, Editura de Stat
pentru Literaturã ºi Artã, 1956

Ramona TOMA
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

17

Aniversari, comemorari, evenimente
60 de ani de la adoptarea
Declara]iei Universale
a Drepturilor Omului
La 10 decembrie 1948, în mijlocul unui
secol care fusese martorul a douã
devastatoare conflagraþii în timpul cãrora
demnitatea umanã a fost grav ºi iremediabil
lezatã, Organizaþia Naþiunilor Unite a
adoptat un document major în care, pentru
prima oarã, erau enunþate drepturile ºi
libertãþile Omului, oricare i-ar fi
naþionalitatea, sexul, religia sau culoarea
pielii. Pentru prima datã, comunitatea
internaþionalã în ansamblul ei afirma
rãspicat cã drepturile Omului ºi libertãþile lui
fundamentale se aplicã tuturor, în orice parte
a lumii.

Franþa, o þarã pentru care promovarea ºi
respectarea drepturilor Omului au
reprezentat, încã de la 1789, valori de
importanþã crucialã, a fost unul dintre
iniþiatorii acestui important document
internaþional. Pentru a marca cei 60 de ani de
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

la adoptarea acestei Declaraþii, Ministerul
Afacerilor Externe ºi Europene al Franþei a
luat iniþiativa editãrii unui set de 17 filme
documentare care propun „tot atâtea priviri
originale asupra situaþiei drepturilor Omului
în lume, astãzi ºi în trecutul recent.” În
cuvântul înainte care însoþeºte aceste filme,
Bernard Kouchner, Ministrul Afacerilor
Externe ºi Europene al Franþei, explicã
raþiunile care au stat la baza editãrii ºi
difuzãrii acestor filme: „Filmele din acest set
ne amintesc cât de fragile rãmân drepturile
Omului, câte victorii mereu ameninþate
presupun, câte lupte luate mereu de la capãt.
De la Holocaust pânã la punerea în aplicare a
unei justiþii penale internaþionale, de la copiii
soldaþi din Liberia pânã la femeile din
Srebrenica, de la tortúrile din Cambodgia la
dispariþiile forþate din Chile, aceste filme
traseazã un drum al memoriei, o istorie a
timpului nostru, a rãnilor lui deschise ºi a
imenselor lui speranþe.”
Filmele reprezintã deci un memento
adresat mai ales celor tineri, pentru ca aceºtia
sã fie sensibilizaþi faþã de încãlcãrile brutale
ale drepturilor Omului, oricând ºi oriunde sar produce acestea ºi sã nu treacã niciodatã
nepãsãtori peste informaþii legate de astfel de
fenomene. Este dureros de actual motto-ul
de la începutul romanului „Pentru cine bat
clopotele” de Ernst Hemingway: „Niciun om
pe lume nu-i doar un ostrov stingher ºi de
sine-stãtãtor, fiece om este o bucatã din
18
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continent, o pãrticicã din întregul cel de
cãpetenie; dacã marea îi smulge cu valurile
un bulgãre, Europa e împuþinatã, aºa cum ar
fi orice limbã de pãmânt, sau moºia ta ori a
prietenilor tãi. De aceea, niciodatã sã nu faci
întrebare pentru cine bat clopotele: pentru
tine bat.”

Biblioteca Judeþeanã „Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Hunedoara
ºi cu Centrul Cultural Francez din Timiºoara
a înglobat acest lãudabil demers al
Ministerului francez de externe într-un
Proiect Educaþional, desfãºurat pe perioada
8-20 decembrie 2008. Grupurile-þintã avute
în vedere au fost membrii Consiliului
Judeþean al Elevilor, elevi din ºcoli devene
care studiazã limba francezã, profesori de
limba francezã.
Biblioteca Judeþeanã a gãzduit un ciclu de
proiecþii de filme documentare din setul de
17 primite de la Centrul Cultural Francez din
Timiºoara. Elevilor de la Colegiul Naþional
„Decebal” din Deva, de la Liceul „Traian”,
Liceul Pedagogic „Sabin Drãgoi”, Colegiul
Naþional Sportiv „Cetate”, Colegiul Tehnic
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

„Dragomir Hurmuzescu”, ªcolile Generale
„Andrei ªaguna” ºi „Lucian Blaga” li s-au
prezentat DVD-urile: Invente-moi un pays,
Votez pour moi, Leçon de Biélorussie.
Majoritatea filmelor de scurt metraj
prezentate au fost distinse cu premii la
importante festivaluri de filme documentare:
Berlin, Amsterdam, Cracovia, Marsilia,
Monte Carlo, Nüremberg, Paris, Prix
Europa, iar documentarul Un coupable idéal
de Jean-Xavier de Lestrade a obþinut Premiul
Oscar în 2002 pentru cel mai bun film
documentar.
Au urmat dezbateri ºi comentarii, opinii
pro ºi contra ale elevilor ºi profesorilor
despre drepturile omului, în special ale
copiilor.
Elevii au venit în faþa participanþilor cu
desene ºi picturi realizate de ei în care au
reflectat gândurile ºi pãrerile lor despre
drepturile omului, despre libertãþile
fundamentale ºi viitorul omenirii. Fiecare
lucrare a concentrat o micã filozofie de viaþã
ºi au dovedit o neaºteptatã maturitate de
gândire din partea adolescenþilor.
Denisa TOMA
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%nceputurile bibliologiei ^n Rom$nia -

Nerva Hodo}

Personalitate complexã a culturii române,
fondatorul bibliologiei din þara noastrã,
Nerva Hodoº îºi are obârºia în þinuturile
Apusenilor. S-a nãscut în 20 noiembrie 1869,
în comuna Baia de Criº, în familia
cãrturarului Iosif Hodoº, membru
corespondent al Academiei, ºi a Anei Balint,
fiica revoluþionarului paºoptist Simion
Balint.
A urmat Facultatea de Litere ºi Filosofie a
Universitãþii din Bucureºti. Dupã absolvire,
la 1 aprilie 1891, a fost numit ajutor de
bibliotecar la Biblioteca Academiei
Române. Aceastã calitate îi va marca
destinul, deoarece în prestigioasa instituþie a
României îºi va desfãºura activitatea timp
de peste 20 de ani. Experienþa acumulatã îi
va permite ca atunci când va deveni ºef de
serviciu, sã punã în practicã ideile privind
modernizarea acestei instituþii ºi acelea
privind reorganizarea Bibliotecii Adunãrii
Deputaþilor de care a fost preocupat.
Se poate spune cã în anii pe care i-a
petrecut la Academie, atenþia sa a fost
împãrþitã între lucrul la ,,opera vieþii sale”:
„Bibliografia Româneascã Veche” ºi
preocuparea pentru organizarea bibliotecilor
pe baze noi, moderne. În acest sens, în 1911 i
se încredinþeazã organizarea Bibliotecii
Adunãrii Deputaþilor, alcãtuind un plan
general pentru înfiinþarea unui serviciu al
bibliotecii, pentru îmbogãþirea, ordonarea ºi
consultarea fondurilor. Încã din 1906,
înainteazã un memoriu Ministerului Cultelor
Vox Libri, Nr. 13 - 2009
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ºi Instrucþiunii Publice, intitulat „Biblioteci
publice, libere”. Sub titlul sugestiv „O
propunere”, acest memoriu a apãrut în
revista Convorbiri literare, nr. 10, 1906.
Materialul expune viziunea autorului
privind organizarea bibliotecilor ºi cuprinde
un proiect pentru crearea de biblioteci
publice pe lângã ºcolile secundare din þarã.
Lucrãrile care i-au adus meritate laude
din partea contemporanilor au fost
20
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„Bibliografia Româneascã Veche”,
„Publicaþiunile periodice româneºti” (ziare,
gazete, reviste) ºi „Revista Bibliograficã”.
Proiectul unei bibliografii româneºti s-a
conturat chiar din momentul înfiinþãrii
Academiei ºi a Bibliotecii Academiei, în
1879. Iniþiativa a aparþinut unui grup de
erudiþi între care se numãrã B. P. Haºdeu, Al.
Odobescu, D. A. Sturdza ºi Ioan Bianu.
Dintre aceºtia, Ioan Bianu a fost desemnat sã
se ocupe de acest proiect, pe baza unui plan
ºtiinþific aprobat în 1895 cu urmãtoarea
structurã : I. Bibliografia cãrþilor vechi
româneºti (1507-1830); II. Bibliografia
cãrþilor româneºti moderne (1831-1894) ºi
III. Referinþe bibliografice strãine despre
români.
Dupã aprobarea proiectului bibliografic,
Ioan Bianu ºi l-a luat asociat pe Nerva
Hodoº. Pentru cã Biblioteca Academiei nu
poseda întregul patrimoniu al culturii vechi
româneºti, Hodoº s-a deplasat în þarã ºi a
studiat fondul de carte al marilor biblioteci.
Între mãsurile organizatorice iniþiate de el se
numãrã ºi întocmirea unui apel cãtre
cãrturari, anticari ºi bibliotecari, cu scopul de
a-i mobiliza. Tonul abordat era unul
politicos, dar ferm: „...Bibliotecarul
Academiei Române adreseazã un apel
cãlduros cãtre toþi învãþãtorii, profesorii ºi
cãtre toate persoanele cari sau prin meseria,
sau prin tragere de inimã posed sau cunosc
asemenea cãrþi vechi tipãrite între anii 15081830, ºi se roagã sã-i aducã la cunoºtinþã
existenþa lor, mai ales a celor cari nu sînt
însemnate în lista [...] arãtând titlul lor întreg,
locul ºi anul tipãrire, dacã sînt complete ºi în
bunã stare sau stricate, ºi dacã s-ar putea
comunica acele cãrþi Bibliotecii Academiei
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Române pentru un timp oricât de scurt, spre a
se lua notiþele trebuitoare despre dânsele.”
Apelul a fost însoþit de lista cãrþilor
cunoscute la acea datã de Bianu ºi Hodoº,
care însuma un numãr de 621 din cele 2113
de opere care sunt azi cunoscute ºi a avut o
largã circulaþie, bucurându-se de sprijinul
acordat de numeroase instituþii (Mitropolia,
Eparhia Lugojului º.a.), dar ºi de sprijin
individual din partea a numeroºi teologi ºi
învãþãtori.
Apãrutã la Editura Socec, redactarea
volumului a presupus descrierea în amãnunt
a cãrþilor româneºti, scrise în slavonã, greacã
sau în alte limbi, tipãrite în Þãrile Române,
de cãtre români sau strãini, precum ºi cele
tipãrite de români în strãinãtate.
Lucrarea s-a dovedit a fi deosebit de utilã,
fiind ºi astãzi obiect de studiu pentru studenþi
ºi cercetãtori, deopotrivã. Ea a fost ºi este un
instrument foarte valoros pentru
identificarea tipãriturilor vechi, pentru
descrierea exemplarelor respective ºi, în
acelaºi timp, permite completarea sa cu noi
contribuþii. Acest demers este posibil prin
comunicarea descoperirii de noi cãrþi.
Valoarea cãrþii constã ºi în aceea cã este
utilã ca model pentru organizarea unor secþii
de carte veche româneascã în biblioteci,
unde numerele de ordine din „Bibliografia
Româneascã Veche” se pot utiliza drept cote
topografice, la rafturi. În acelaºi timp, nu
putem sã nu subliniem utilitatea sa pentru
studiile privind istoria tiparului la români ºi a
bibliografiei, istoria ornamentaþiei grafice,
în statistica producþiei de tipar pânã la 1830,
pe centre geografice, pe limbi º.a.
„Bibliografia periodicelor româneºti”
(1820-1906), publicatã în 1913, reprezintã
21
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rodul colaborãrii cu Al. Sadi Ionescu ºi este
consideratã una din cele mai bune lucrãri ale
genului. Un adevãrat „cult al amãnuntului”
se remarcã pretutindeni în paginile acestei
lucrãri, iar notiþele bibliografice sunt ample.
Nerva Hodoº ºi Al. Sadi Ionescu ºi-au propus
sã furnizeze pentru toate periodicele cât mai
multe informaþii bibliografice. Plecând de la
aceste considerente, la fiecare ziar ºi revistã
sunt menþionate: titlul, subtitlul, locul,
durata ºi felul apariþiei, formatul, preþul,
directorul sau comitetul de redacþie ºi
tipografia. Sunt menþionate de asemenea
toate schimbãrile survenite în redacþie, în
format sau eventualele suspendãri ale
apariþiei. Însã acest demers nu a luat în
considerare unele producþii publicistice
precum calendarele ºi almanahurile.
Evocarea personalitãþii cãrturarului
hunedorean nu poate sã omitã aspectele
legate de activitatea în cadrul „Revistei
bibliografice”. Iniþiatã în 1903 ºi condusã de
la început chiar de Nerva Hodoº, este
consideratã prima revistã de gen apãrutã în
spaþiul românesc. A fost ºtiinþific alcãtuitã ºi
conceputã de marele bibliolog român ºi se
înscrie pe linia deschisã de „Creºterea
colecþiunilor Bibliotecii Academiei”. În
articolul-program sunt trasate coordonatele
de bazã ale primei ,,bibliografii de
bibliografii”, alcãtuitã cu mult spirit critic.
Totodatã, prilejul este folosit pentru
enunþarea unei definiþii a termenilor de
bibliografie universalã, naþionalã, generalã,
retrospectivã, periodicã, criticã sau
raþionalã. Materialul bibliografic este
organizat sistematic, pe grupe: Enciclopedie,
Academice, Bibliografie, Religiune,
Filosofie, Pedagogie, Drept, Legislaþiune,
Administraþie, Politicã, Statisticã, Finanþe,
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Artã, Filologie, Literaturã, Istorie, ªtiinþã,
Hãrþi, Foi volante, Stampe, Manuscrise,
Documente, Peceþi.
Modalitãþile de ordonare a acestor grupe
suferã fluctuaþii, fie din lipsa de material, fie
din cauza autorului care-ºi cãuta un plan mai
sistematic. Din pãcate, Hodoº nu s-a oprit
asupra clasificãrii zecimale, în schimb îºi ia
revanºa prin tehnica introdusã în descrierea
cãrþilor, adicã în întocmirea fiºei. La fiecare
tipãriturã se specificã numele autorului,
titlurile acestuia, titlul lucrãrii, locul
apariþiei, editura, anul, paginaþia, colecþia,
formatul ºi preþul. De câte ori e necesar el nu
se fereºte sã scoatã în evidenþã ºi alte date
suplimentare. Din pãcate, colegii sãi nu þin
seama de ordinea stabilitã de el în descriere,
folosind o fiºã mult mai sumarã. Abia din
anul 1944 se includ în descrierea cãrþii
editura, precum ºi alte informaþii.
Oricum, „Revista Bibliograficã”, cu toate
lacunele sale (nu are indice, uneori
informaþia se repetã sau pur ºi simplu este
incompletã), rãmâne prima încercare de
înregistrare anualã ºi completã a scrisului
românesc.
Preocupãrile bibliologului nu se opresc
însã aici. S-a dovedit a fi un bun editor de
texte, publicând împreunã cu Ilarie Chendi,
volumul de „Poezii postume” (1902) ºi
„Literatura popularã” (1902) ale lui Mihai
Eminescu, apãrute la Editura Minerva. În
1910 restituie limbii române, dupã
transcrierea textului din chirilicã imprimat la
Buda în 1826, cartea lui Dinicu Golescu,
„Însemnãri a cãlãtoriei mele fãcutã în 18251826”, cu o amãnunþitã introducere ºi
comentarii. A publicat de asemenea
monografia Simion Balint (Viaþa ºi luptele
lui în Munþii Apuseni, ai Ardealului, la 184822
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1849) fãrã sã menþioneze numele autorului
(Enea Hodoº, fratele sãu din Transilvania).
Printre preocupãrile sale poate fi
înregistratã ºi aceea privind cãlãtoriile
contelui De Moriolles în Moldova, tot aºa
cum nu poate fi trecut cu vederea efortul
depus în vederea editãrii unor documente ºi
texte, precum: „Documente privitoare la
istoria românilor. Seria Hurmuzachi”, vol.
XVI-XVIII, 1603-1851, Un fragment din
„Molitvenicul diaconului Coresi”,
Bucureºti, 1903, „Vitejiile lui Mihai Vodã
apreciate în Apus” (1505-1599), Bucureºti,
1913.
Activitatea ºtiinþificã a fost completatã
prin colaborarea cu studii ºi articole la
revistele Convorbiri literare, Noua revistã
românã, Revista noastrã, Viitorul, Tribuna
poporului, L'Indépendence Roumaine.
Dupã o viaþã marcatã de împliniri, care a
fãcut cinste familiei sale, s-a stins din viaþã,
mult prea devreme, la 14 noiembrie 1913, la
Sibiu.
Privind cu obiectivitate, este limpede azi
cã pe munca unor specialiºti precum Nerva
Hodoº, care au pus bazele bibliologiei, s-au
clãdit în continuare toate aspectele care
definesc o ºtiinþã frumoasã ºi mai ales utilã.
Speranþa oamenilor de culturã de azi este
aceea cã interesul pentru bibliografie va
rãmâne pe mãsura realizãrilor pe care le-au
avut marii profesori deschizãtori de drumuri,
chiar dacã noile tehnologii tind sã
înlocuiascã cu operaþiuni mecanice munca
elaboratã ºi analiticã a bibliografului sau a
bibliotecarului. Nu trebuie uitat însã cã cea
mai bunã cercetare bibliograficã va fi aceea
întocmitã de un bun specialist.
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Amintiri despre Sabin Dr@goi

Articolul omagial de mai jos a apãrut, sub
semnãtura conf. univ. dr. Alexandru
Tohãneanu, într-unul din numerele din anul
1971 ale ziarului „Drumul socialismului” din
Deva. Îl preluãm în totalitate:
În toamna anului 1922 a sosit, la Liceul
pedagogic din Deva, ca profesor de vioarã,
absolventul premiant al Conservatorului din
Praga, tânãrul muzician Sabin Drãgoi. Sosirea
noului profesor a produs mare emoþie în
rândurile elevilor, care aflaserã de studiile
strãlucite ale acestui fiu de þãran dintr-o
comunã de pe valea Mureºului, din jurul
Sãvârºinului.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

…Eram într-a cincea. Într-o zi însoritã de
toamnã, ne aflam în clasa noastrã de la etajul al
doilea, când cineva ne-a anunþat în recreaþie cã
a sosit noul profesor de vioarã. Aflasem de la
vechiul nostru profesor cã în curând vioara ne
va fi predatã de un suplinitor, pe când el –
profesor titular – va preda în continuare muzica
vocalã.
Aºteptam cu emoþie sã-l vedem. Un coleg,
care pândise spre cancelaria profesorilor, a
venit în grabã în clasã, anunþându-ne cã noul
profesor urcã spre etajul nostru, împreunã cu
directorul Constantin Sporea. Au urmat clipe de
tensiune pânã când s-a deschis uºa. A intrat, cu
pas apãsat, mai întâi directorul, iar dupã el,
liniºtit, Sabin Drãgoi. Noul profesor, de staturã
mãruntã, brunet ºi palid, cu faþa conturatã
geometric, avea sprâncene bogate, în linie
dreaptã, iar pãrul îl purta tuns scurt. Noi
aºteptam în picioare. A urmat un moment de
liniºte adâncã. Noul venit ºi-a rotit calm
privirea peste întreaga clasã. În puþine cuvinte,
directorul ne-a prezentat pe tânãrul profesor
care, cu aceastã orã, îºi începea cariera sa
didacticã. Dupã ce a plecat directorul, Sabin
Drãgoi ne-a fãcut semn cu mâna sã stãm jos. El
a rãmas în picioare, nu s-a îndreptat spre
catedrã. Din nou liniºtea a cuprins clasa. Ne-a
privit cu atenþie pe fiecare; clipele pãreau
extrem de lungi. Apoi, calm, cu atitudine
fireascã, prietenos, a trecut printre bãnci. A stat
de vorbã cu noi, ne-a întrebat ce am studiat la
vioarã, dacã cunoaºtem notele. A început sã ne
cerceteze viorile, dar noi ne-am dat seama cã în
acel timp ne cerceteazã pãtrunzãtor pe fiecare.
Ne-a întrebat de unde suntem, dacã pe la noi
oamenii cântã ºi dacã sunt cântece frumoase,
dacã nouã ne place sã cântãm. S-a lãsat din nou
liniºtea în clasã, profesorul parcã s-a închis în
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el… Apoi, blând, adresându-se întregii clase,
ne-a cerut sã ne gândim ce cântece din satul
nostru ne sunt mai dragi. Ne privea liniºtit ºi,
dupã un timp, ne-a întrebat: Care dintre voi vrea
sã cânte ceva de la el de-acasã? Emoþionat, un
coleg, Crîsnic, a început o doinã; mai curajos a
cântat Munteanu, apoi Oprea, Tîrºia ºi alþii. S-a
spart gheaþa. Aproape fiecare voia sã arate cum
se cântã pe la ei. Uitasem de vioarã – doinele,
colindele, cântecele de nuntã, strigãturile de la
horã se succedau neîntrerupt. În timpul acesta
am bãgat de seamã cu toþii cã profesorul îºi
apleca atenþia mai mult asupra doinelor ºi
colindelor. Din când în când, îºi nota ceva în
carnetul sãu ºi întreba pe câte un elev, dupã ce
acesta îºi termina cântecul, cum se numeºte ºi
de unde este el. Cãtre sfârºitul orei ne-a spus
titlul metodei de vioarã ce urma sã ne-o
procurãm, ne-a cerut sã avem un caiet de
însemnãri ºi un caiet cu portative.
A sunat de recreaþie. Profesorul a ieºit din
clasã tot aºa de liniºtit cum venise. Elevii erau
emoþionaþi, le fuseserã rãscolite amintiri despre
locurile dragi, unii mai fredonau încã obsedaþi
de stângãcia cu care au cântat. Au urmat, în
sãptãmânile urmãtoare, lecþiile de vioarã. La
început ne arãta cum se acordeazã vioara –
lucrul acesta se desfãºura ca un adevãrat ritual.
Primele acorduri pe care arcuºul din mâna
profesorului le realiza atingând câte douã
strune deodatã ne înfiorau; era o distanþã
imensã între sunetele acestea limpezi ºi sonore
ºi scârþâiturile noastre. Puþini erau elevii care
cântau la vioarã dupã note, cu oarecare
acurateþe, un exerciþiu pe douã-trei portative.
Cel mai îndemânatic la vioarã, în clasa noastrã,
era un consãtean al meu, Constantin Luca.
Acesta prindea însã cu mare uºurinþã cântecele
dupã ureche; cu notele nu stãtea nici el prea
grozav; ba unii colegi îl întreceau.
Niciodatã Sabin Drãgoi nu se enerva de
stângãciile ºi nepriceperea noastrã. Calm ºi
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

blând, cerea fiecãrui elev sã cânte cum poate el.
Dovedea înþelegere ºi rãbdare pentru fiecare,
chiar ºi pentru cei mai neîndemânatici. Unii,
mai puþin înzestraþi, copleºiþi de emoþie,
realizau sonoritãþi ce trezeau pofta de râs a
clasei, dar ne stãpâneam vãzând rãbdarea cu
care profesorul urmãrea încercãrile disperate
ale acestora. N-a ridicat niciodatã vocea, n-a
bruscat pe nimeni, gãsea cuvinte de încurajare
pentru cei timizi. Pe mine mã lãuda cã scriu
frumos notele muzicale. Când vedea un elev cã
n-o poate scoate în nici un chip la capãt, lua
vioara din mâna acestuia ºi continua el
exerciþiul, spre marea noastrã bucurie. Uneori
cânta împreunã cu elevul scos la lecþie,
ajutându-l sã simtã partitura, sã înþeleagã
ritmul, sã lege corect melodia ºi sã o nuanþeze.
Profesorul îºi adapta ritmul dupã posibilitãþile
elevului. Se lumina la faþã ori de câte ori vedea
cã realizãm unele progrese ºi n-a trecut mult
timp pânã sã observãm cum cãpãtam o digitaþie
mai sigurã, iar fraza muzicalã devenea mai
limpede, mai curgãtoare ºi mai melodicã.
Niciodatã orele de vioarã nu erau plictisitoare.
Dupã ce un numãr de elevi îºi cântau exerciþiile
pregãtite pentru lecþia respectivã, lua el vioara
ºi cânta câte un exerciþiu nou cuprins în metoda
dupã care învãþam ºi nu rareori se întâmpla sã
lase metoda la o parte ºi sã improvizeze lucruri
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Liceul Pedagogic „Sabin Drãgoi” din Deva

noi. În clasã atunci era adevãratã sãrbãtoare,
eram emoþionaþi, îi admiram mãiestria ºi
doream sã ne cânte mereu. Când vedea cã
executarea la vioarã a exerciþiilor merge
mulþumitor, ne cerea sã punem vioara în cutie ºi
cu toþii porneam colindul imaginar prin satele
de pe Valea Mureºului, din Þara Haþegului, de
pe Târnave ºi din alte pãrþi ale þãrii. Vocile
tinere aduceau în clasa noastrã aleanul
doinelor, tonalitãþile arhaice ale colindelor ºi
elocvenþa baladelor. În timpul acesta, Sabin
Drãgoi nota mereu în caietul sãu, transcria
cântecele pe note. Uneori cerea câte unui coleg
sã repete cântecul. Rareori se întâmpla sã cearã
sã i se cânte a treia oarã. Din când în când, în
timp ce transcria, fluiera melodia. Cu mare
plãcere vedeam cum reproduce el cântecul, de
astã datã fredonat dupã note. Lecþiile treceau
repede ºi toþi elevii regretam cã s-a terminat
ora.
Sabin Drãgoi locuia împreunã cu soþia sa
într-un imobil al ºcolii rezervat pentru oaspeþi.
Dupã-amiaza veneau amândoi cu ulciorul la o
fântânã din curtea ºcolii, vestitã prin apa rece pe
care o conþinea. Pentru mine era lucru de mirare
cã doamna cãra ulciorul, iar soþul o ducea pe ea
de braþ.
Îl întâlneam uneori pe stradã; era concentrat
ºi fluiera. Îmi pãrea ciudat ºi faptul cã fluiera de
unul singur pe stradã. Multe lucruri le-am
înþeles mai târziu.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Noi elevii, în curând ne-am dat seama cã
directorul Sporea, care manifesta severitate
faþã de unii profesori, chiar în vederea noastrã,
avea cu totul altã atitudine faþã de Sabin Drãgoi.
Respectul nostru faþã de tânãrul profesor a
crescut ºi mai mult, când am vãzut cum, într-un
timp foarte scurt, a organizat un ansamblu
muzical (care nouã ni se pãrea imens). Cu
acesta a dat o serie de concerte în sala teatrului
orãºenesc. Ansamblul cuprindea cor ºi
orchestrã, iar alãmurile ºi suflãtorii fãceau parte
din fanfara regimentului de grãniceri din
localitate. Când aveam timp, asistam la repetiþii
aciuat undeva într-un colþiºor. Mã emoþiona
extraordinar amploarea ce o luau exerciþiile
muzicale. Nu mai auzisem niciodatã aºa ceva.
Mã impresiona ºi faptul cã de bagheta acestui
tânãr profesor ascultau bãrbaþi cu mustaþã ºi
ochelari, unii dintre ei cãrunþi; ascultau de
asemenea femei ºi ascultau militarii din fanfara
regimentului.
În faþa arãtosului ansamblu muzical, Sabin
Drãgoi mi se pãrea mai distant decât în faþa
clasei noastre ºi uneori mai sever.
Doi ani a fost Sabin Drãgoi profesor la
ªcoala Normalã din Deva, primii sãi ani de
profesorat. Apoi a fost numit director la
Conservatorul din Timiºoara.
Plecarea sa ne-a lãsat în suflet o adâncã
pãrere de rãu, dar în acelaºi timp eram cuprinºi
de mândrie cã profesorului nostru i s-a fãcut o
cinste aºa de mare. Doi ani ne-a fost profesor,
dar ce ani bogaþi! Faima profesorului creºtea,
iar foºtii elevi de la ºcoala de pe Valea
Mureºului se mândreau cã le-a fost dascãl.
Sub castanii de la poalele Cetãþii Deva ºi-a
purtat visurile, a creat ºi a gândit unul dintre
ctitorii de seamã ai culturii noastre muzicale ºi
chipul i-a rãmas viu în memoria elevilor care îl
priveau cu sfialã ºi dragoste ºi care i-au urmãrit
cu emoþie ascensiunea de-a lungul deceniilor.
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Salonul C@r]ii „Vox Libri” - 2008
Salonul anual al cãrþii Vox Libri organizat de
Biblioteca Judeþeanã „Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva, s-a desfãºurat în zilele de 2-4
decembrie 2008.
Deschis la Galeriile de Artã FORMA din
Deva, Salonul a gãzduit lansãri de carte, întâlniri
cu edituri ºi cu scriitori, concurs literar, momente
artistice etc.

Ziua I:
Deschiderea Salonului, lansarea ultimului
numãr al revistei Vox Libri ºi întâlnirea cu
Editura Minerva din Bucureºti, reprezentatã de
D-na Ana Munteanu, editor ºef.
Au fost lansate cãrþile: Umbra marelui
Protector, a scriitorului braºovean Daniel
Drãgan ºi Amintiri din portbagaj. Din culisele
unei diversiuni. Rãpirea din Irak , a jurnalistului
Eduard Ovidiu Ohanesian. Autorii, prezenþi la
întâlnire, au acordat autografe ºi au purtat un viu
dialog cu publicul, întrebãrile vãdind marele
interes al acestuia faþã de cãrþile prezentate.
În aceeaºi zi, la sediul Bibliotecii Judeþene
„Ovid Densusianu” a avut loc o nouã manifestare
din cadrul Programului „Filocart – o carte pentru
fiecare”. Un grup de deþinuþi de la Penitenciarul
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Bârcea a vizitat Biblioteca, Sala de lecturã ºi
Secþia de împrumut.
Dupã amiazã, la Galeriile de Artã FORMA,
editura timiºoreanã Cartea Sonorã ºi-a fãcut
cunoscut profilul editorial, a prezentat publicului
cãrþile sonore pe care le publicã.
Scriitorul Ion Hobana, aflat din nou printre
iubitorii de carte din Deva, a venit cu ultimele
cãrþi scrise de el, apãrute la Editura pentru ªtiinþã
SIT: Cãlãtorie întreruptã, roman autobiografic
distins cu Premiul Asociaþiei Scriitorilor
Bucureºti pe anul 2007 ºi Enigme pe cerul
istoriei, carte ce continuã ºi adânceºte subiectele
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pline de mister ºi enigme cu care ne-a obiºnuit
acest mare scriitor.
Seara s-a încheiat cu un minunat recital de
muzicã susþinut de elevii Teodor Barbu (pian),
Maria Jurca (vioarã) ºi Alin Petresc (clarinet) de
la Liceul de Muzicã ºi Arte Plastice „Sigismund
Toduþã” din Deva, pregãtiþi de profesorii Doina
Ona, Sofia Stâncel, Aurel Catanã, Mariana ºi
Gelu Onþanu - Crãciun.

Ziua a II-a
A început cu un interesant moment de istorie
prilejuit de lansarea cãrþii Edificiul de cult roman
de la Mehadia, apãrut la Editura Excelsior Art din
Timiºoara. Autoarea, profesoara universitarã Dr.
Doina Benea, a împãrtãºit celor prezenþi pasiunea
ei pentru istoria veche, pentru arheologie, unul
dintre roadele acestei pasiuni fiind cartea de faþã.
Am fãcut cunoºtinþã cu un veritabil savant, în
adevãratul înþeles al cuvântului, un om modest ºi
dãruit de o viaþã cercetãrii trecutului ºi vestigiilor
acestora.
În acelaºi context, profesorul Viorel
Vânãtoru, de la Direcþia Judeþeanã Hunedoara a
Arhivelor Statului, a prezentat un numãr de
monografii ale unor aºezãri hunedorene, lucrãri
ce cuprind date geografice, istorice, sociale,
etnofolclorice, economice, culturale despre
strãvechile noastre localitãþi.
Momentul de mare atracþie al acestei zile a
fost întâlnirea desfãºuratã sub genericul
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

„Librãria galacticã ºi maeºtrii anticipaþiei”,
invitat fiind scriitorul Alexandru Mironov, alãturi
de Ion Hobana. Cei prezenþi au fost, pentru câteva
zeci de minute, conectaþi la marile probleme ale
Planetei ºi ale Universului, tratate într-un mod
atractiv în cãrþi precum „În direct cu NASA” ºi
„Proiecte planetare” scrise de Alexandru
Mironov, „Ultima aventurã: Universul”, de
Cristian Român, „Supercivilizaþii în Cosmos”, de
Dan Farcaº. Titlurile în sine vorbesc suficient de
elocvent despre extrem de incitantele subiecte

abordate, dialogul cu publicul a fost o dovadã a
marelui interes stârnit de aceste cãrþi.
Tot în aceastã zi, Biblioteca Judeþeanã „Ovid
Densusianu” a primit oaspeþi de la Biblioteca
Judeþeanã „Berzsenyi Daniel” din Szombathely,
judeþul Vas, înfrãþit cu judeþul Hunedoara, la
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sediul bibliotecii noastre fiind organizatã o
întâlnire între doamnele Pallosiné Dr. Toldi
Márta, directoarea bibliotecii ºi Nagy Éva,
directoarea adjunctã, cu bibliotecarii noºtri.
Dialogul purtat a dovedit interesul pe care
reprezentanþii celor douã biblioteci îl manifestã
faþã de numeroasele probleme profesionale
comune bibliotecilor noastre, aºa încât întâlnirea
a fost ºi un bun schimb de experienþã.
În dupã-amiaza zilei de 3 decembrie,
Galeriile FORMA au fost gazda unor interesante
momente de dialog intercultural, prin prezenþa a
trei edituri maghiare. Editura Mentor din Târgu
Mureº a lansat, în prezenþa autorilor, volumele
„Tatjana” de Bogdan Lászlo ºi „Legende
populare din zona Ghimeº”, de Magyar Zoltán.

Liceului de Muzicã ºi Arte Plastice „Sigismund
Toduþã” din Deva, pregãtit de profesorii Mariana
ºi Gelu Onþanu-Crãciun ºi concertul

A urmat întâlnirea cu Editura Kriterion din
Cluj, directorul acesteia, dl. Szabó Gyula, fãcând
o amplã prezentare a colecþiilor editurii ºi a
ultimelor apariþii. Momentul poetic ce a urmat a
fost susþinut de actriþa clujeanã Katona Eva care a
recitat liricã maghiarã transilvãneanã iar dna.
Gabriela Marcu a rostit tãlmãcirile în limba
românã ale unor celebre poezii de Jozsef Attila.
Din Ungaria, am avut ca invitatã Editura BKL
din Szombathely ºi pe scriitorul Ambrus Lajos
care ºi-a prezentat ultima carte apãrutã la aceastã
editurã: „Lugas - more patrio”.
Muzica a încheiat ºi în aceastã searã
programul: miniconcertul Corului Lira al

Ansamblului de Muzicã ºi Dans Medieval
Renaissance din Deva au emoþionat asistenþa.
Ziua a III-a
Editura Minerva a lansat cartea „A noua viaþã
a lui Louis Drax”, scrisã de Liz Jensen ºi tradusã
de Dumitra Baron. Prezentã la lansare,
traducãtoarea a împãrtãºit publicului participant
unele aspecte ºi provocãri ale procesului de
transpunere în limba românã a acestui interesant
ºi original roman.
În aceeaºi zi, la Secþia de Artã ºi carte francezã
a Bibliotecii Judeþene, trupa de teatru de pãpuºi
din Tg. Mureº, condusã de regizorul Tudor
Bogdan Pelerin, a venit în faþa celor mici cu
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Premiul I a fost obþinut de Maria Martelli,
elevã în clasa a VIII-a la ªcoala Generalã
„Regina Maria”; premiul II, Sofia-Alexandra
Poºircã, elevã în clasa a VIII-a B, la Liceul
„Sabin Drãgoi”, Deva ºi premiul III, Andrada
TOMONI, cl. a VI-a A, la ªcoala Generalã „Aron
Densuºianu” Haþeg.

personajele poveºtii „Cenuºãreasa”, poveste
punctatã, spre deliciul celor mici, cu prezenþa
unor zâne în carne ºi oase cu care copiii au putut
vorbi.
Ultimul moment al Salonului „Vox Libri”,
ediþia 2008, l-a constituit decernarea premiilor la
Concursul literar „Ferestre deschise” organizat
pentru prima datã în anul 2007, la prima ediþie a
Salonului.

Premiul pentru originalitate a fost acordat
elevei Andreea Luca, din clasa a V-a, de la ªcoala
Generalã nr. 9 Hunedoara, de doar 11 ani, dar
posesoare a unui talent poetic remarcabil. S-au
acordat ºi trei menþiuni elevelor Stoker Laura,
Colegiul Naþional Decebal, cl. a IX-a; Doncilã
Ana-Maria, cl. a X-a, de la Grupul ªcolar „C.
Brâncuºi” Petrila (prof. Belgiu Gabriela); Pãrãu
Cãlina, cl. a X-a, de la Colegiul Naþional
„Decebal”, Deva.
Reproducem în rubrica noastrã „Atelier de
creaþie” o selecþie din cele mai reuºite poezii.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009
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Din trecutul teatral al Devei

Când va fi început la Deva prima activitate
teatralã ºi care au fost cele dintâi trupe de actori
ambulanþi ce s-au abãtut pe aici nu se ºtie.
Nici despre preocupãri locale de activitate
teatralã nu se cunoaºte mult. Gãsim totuºi unele
amintiri care dovedesc existenþa unor asemenea
încercãri ºi la Deva, în prima jumãtate a secolului
XIX.
Astfel, Lászlo Sigismund în mica monografie
a Casinei Naþionale din Deva, tipãritã în 1911 în
Deva, aratã cã se zicea mai demult cã ºi înaintea
anului 1848 se înjghebase aici o societate de
artiºti amatori, care dispuneau chiar de o micã
scenã, puþine decoruri ºi câteva cãrþi. Se
aminteºte apoi cã la 1852 se formeazã din nou o
societate localã, care era instruitã de un actor ºi o
actriþã rãmaºi pe aici dintr-o trupã de la Pozsony,
azi Bratislava, cã se dãdeau reprezentaþii în
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

casele lui dr. Fodor, iar din 1853 în localul
Casinei Naþionale, construit în 1847, e aratã apoi
cã în 1856 se cunosc ºaptesprezece reprezentaþii
date în localul Casinei Naþionale, precum ºi altele
în anii urmãtori, dându-ne chiar numele unora
dintre acei actori amatori.
Aceste înjghebãri de societãþi teatrale de
amatori în Deva erau compuse din maghiari ºi
români, dupã cum rezultã chiar din numele acelor
membri.
Ne-au rãmas însã urme ºi despre formarea
unei societãþi române de artiºti amatori în Deva.
Dovadã sunt douã acte, care s-au aflat în vechea
arhivã a Comitatului Hunedoara, dupã care am
luat scurte note prin 1938 ºi pe care le redau
acum.
Este vorba de ordinul nr. 276 din 1862 dat de
Guvernul Ardelean cãtre Comitatul Hunedoara,
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prin care se spune cã în Deva s-a format o
societate teatralã cu scop de binefacere ºi ordona
ca autoritãþile politice sã controleze ca veniturile
acesteia sã nu se întrebuinþeze în scopuri
periculoase sau interzise.
Al doilea document este raportul din acelaºi
an al primarului Devei în care se aratã cã
„Societatea Artiºtilor Amatori din Deva” existã ºi
activeazã. Astfel, a dat reprezentaþii la: 11 iunie
1862 în folosul zidirii Bisericii Române; la 28
iunie în folosul Bisericii Reformate; la 1 iulie în
folosul Casinei Naþionale, iar la 16 noiembrie
acelaºi an în scopul de a se procura costume
actorilor.
Dispoziþia Guvernului de a fi supravegheatã
aceastã societate teatralã spre a nu deveni
subversivã ne aratã cã ea nu putea fi decât
româneascã.
Cât a durat aceastã societate nu ºtim ºi nici
care a fost activitatea ei ulterioarã, dar totuºi, se
pare cã ea a durat mai mult timp, deoarece dintre
actorii acesteia este amintit pe la 1873, românul
localnic Caºcantin George (1824-1895), notar
judeþean în Deva ºi apoi avocat, care juca
îndeosebi roluri de eroi.
Reprezentaþii de actori amatori localnici se
mai amintesc în presa localã prin anii 1879-1883
ºi 1887.
Se cunosc apoi unele reprezentaþii date la
Deva de trupe române ambulante. Astfel a fost:
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„prima Societate Teatralã Românã Ambulantã în
Transilvania”, care era înfiinþatã de studenþi
români din Cluj în frunte cu soþii Grigore ºi
Margareta Alexandrescu, foºti actori în trupa lui
Pascaly.
Aceastã trupã ambulantã fãcuse un turneu în
vara anului 1871 prin Turda, Abrud, Brad, Deva
ºi Haþeg, jucând piese ca Nunta þãrãneascã,
Lipitorile satelor de Vasile Alecsandri, opereta
Baba Hârca de Matei Millo, Muza de la
Burdujeni º.a. (Anuarul Soc. Fond. Teatru Rom.
IV Braºov 1901, pag. 28-48).
A dat reprezentaþii aici în anii 1878-1888 ºi
prima trupã de teatru român din Ungaria a
bãnãþeanului George A. Petculescu (1852-1889)
din Lugoj, cu ocazia turneelor sale fãcute prin
oraºele judeþului Hunedoara, având mari succese
cu reprezentarea biruinþei armatei române la
Griviþa.
Au existat apoi ºi alte reprezentaþii teatrale
române la Deva, din care amintim cea a Teatrului
Bucureºti în 23-26 iunie 1881, precum ºi diferite
concerte a[le] cântãreþei Gabriela Ionescu din
Arad, în 1895, a[le] baritonului Nicolae Corfescu
din Bucureºti în 1905 ºi 1906 º.a.
Activitate teatralã de amatori a avut în oraºul
nostru ºi corul bisericesc al meseriaºilor români
din Deva, înfiinþat la 1893 ºi în care cântau 30
bãrbaþi ºi 23 femei. Despre acest cor condus de
învãþãtorul Toma Roºu, presa timpului aratã cã
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dãdea concerte ºi juca piese de teatru reuºite, ca în
anii 1896, 1900, 1904 ºi alþi ani.
Este interesant apoi de a cunoaºte care erau
localurile din Deva unde se þineau reprezentaþii
teatrale sau concerte. De bunã seamã, cele mai
vechi reprezentaþii din Deva s-au dat în Hanul cel
Mare, situat pe locul actualului Hotel Bulevard
(astãzi, sediul Casei Judeþene de Asigurãri de
Sãnãtate - n. red.) care avea camere mari,
ºoproane ºi grãdinã, unde pe acea vreme se putea
juca teatru. Apoi localuri de reprezentaþii au fost
casele doctorului Fodor (transformate ulterior în
sinagogã), din strada Libertãþii ºi casele Casinei
Naþionale în prima lor construcþie, azi
restaurantul Mureºul, (astãzi Bachus - n. red.).
Dar localul Casinei fiind prea mic, prin 1883
reprezentaþii se dãdeau în ªura mare, care nu era
decât o adevãratã ºurã din lemn, situatã pe locul
unde în 1899 s-a zidit Palatul Justiþiei, actualul
local al Comitetului Judeþean P.C.R. ºi al
Consiliului Popular Judeþean (actuala clãdire a
Tribunalului Judeþean Hunedoara - n. red.). ªura,
ca local, era mare, dar slab amenajatã ºi rãu
luminatã, în ea bãtea vântul, astfel cã de multe ori
ºi vara reprezentaþiile se dãdeau iarãºi în grãdina
hotelului Crucea Albã. Aceastã ºurã mare
împreunã cu altã ºurã mai micã ºi aºezatã mai în
sus, au fost apoi reparate ºi transformate la 1890
într-un mare depozit de tutun, iar în 1896, ªura
mare de jos a fost demolatã, rãmânând depozit de
tutun numai clãdirea de sus, care s-a pãstrat pânã
în zilele noastre ºi ulterior a fost modern
restauratã pe seama Muzeului Judeþean Deva.
Se construieºte apoi, la 1866, de o societate
comercialã, un local special de restaurant ºi birt
cu salã de spectacole, numit Redut, care a durat
24 de ani, fiind demolat în 1910, cãci se învechise
ºi trãgea vântul în el. A fost aºezat pe locul unde
anterior stãtea ªura cizmarilor, un fel de ºopronhalã pentru vânzarea mãrfurilor cizmãreºti.
Abia în anul 1910 s-a construit un local
special de teatru pe locul fostului Redut ºi care
este actualul Teatru Arta.
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Pentru timpul de atunci localul era modern ºi
frumos, fiind socotit între primele din Ardeal.
Avea cortinã mobilã, scenã mare, magazie pentru
decoruri, locuri de îmbrãcat ºi birou directorial.
Exista încãlzire centralã ºi iluminat electric.
Teatrul avea 585 de locuri din care 382 la parter,
115 în 25 loje ºi 108 în balcon. Avea un paviment
orizontal ºi parchetat, iar suprapus era un
paviment încruciºat peste care stãteau scaunele
dar care se puteau demonta pentru a deveni salã
de bal.
Cu timpul localul s-a învechit ºi uzat încât a
trebuit reparat de mai multe ori. Astfel, în 1942 i
s-a fãcut o reparaþie generalã cu modificarea
intrãrii ºi cu o nouã tapiþerie.
Dar o adevãratã restaurare ºi modernizare a
localului s-a fãcut abia în actualul regim, la 1963.
Prin transformãri radicale la interior, intrare ºi
faþadã, vechea clãdire a devenit un nou teatru,
modern ºi elegant, primind numirea de Teatrul
Arta.
Victor ªUIAGA
Deva, septembrie 1968
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{tiam c@ sunt datoare fa]@ de Bucure}ti...
(dialog cu doamna Victoria Dimitriu
despre Bucure}tiul dintotdeauna)
Prestigioasa editurã bucureºteanã Vremea
publicã în colecþia intitulatã „Planeta
Bucureºti” cãrþi care au în prim plan acest
„personaj” complex, contradictoriu,
zbuciumat ºi plin de farmec, bãtrân ºi veºnic
tânãr, iubit ºi hulit deopotrivã care este capitala
noastrã. Câteva dintre aceste cãrþi mi-au reþinut
în mod deosebit atenþia ºi am încercat sã le aflu
povestea.
… Cu ceva vreme în urmã, la postul de
radio România Cultural se putea asculta, la
ceas de searã, o emisiune - „Bucureºtiul, istorii
scrise ºi nescrise” – care, pe acordurile unui
fragment din Codex Caioni, ne invita la o
cãlãtorie în timp. Un timp al Bucureºtiului de
altãdatã, un timp cu o bãtaie a lui specialã ce se
aºternea peste istoriile oraºului. Istorii pe care
realizatoarea emisiunii, doamna Victoria
Dimitriu, le afla de la invitaþii cu care stãtuse de
vorbã zile la rând, în tinhã, în case vechi
bucureºtene, de care erau legate destinele
acestor distinºi interlocutori. Cu timpul,
istoriile nescrise au trecut din undele radio în
slovã tipãritã, întruchipatã de cinci excelente
cãrþi de istorie oralã, cãrþi care oferã o imagine
caleidoscopicã a „planetei Bucureºti” în
ultimele douã decenii. Era necesar ca efemerul
clipei, vorba rostitã în faþa reportofonului, a
microfonului sã fie imortalizatã ºi atunci
doamna Victoria Dimitriu a transformat toate
aceste dialoguri în cãrþi. Au fost întâi „Poveºti
ale doamnelor din Bucureºti”, au urmat
domnii, apoi alte poveºti, de astã datã ale
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domnilor ºi doamnelor. Unul dintre domni,
Dinu Roco, a spus o poveste într-o carte
întreagã ºi parcã tot nu a spus destul. Ultima
apariþie, întruchipând o fericit inspiratã idee,
cuprinde poveºti spuse de „Doamne ºi domni
la rãspântii bucureºtene” ºi lista rãmâne,
sperãm, deschisã.
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Doamna Victoria Dimitriu a avut
amabilitatea deosebitã de a-mi dezvãlui câteva
gânduri legate de naºterea acestor cãrþi ºi de
iubirea pe care o nutreºte faþã de Bucureºti.
Este, sper, o primã discuþie…
D. T.: Doamnã Victoria Dimitriu, sunteþi
autoarea unei serii de cãrþi de interviuri despre
Bucureºti, un adevãrat roman-fluviu al
Capitalei noastre, în care zeci de poveºti de
viaþã ne sunt dezvãluite cu farmec, cu
nostalgie, cu o iubire caldã faþã de acest oraº,
o iubire nutritã atât de interlocutorii D-voastã,
cât ºi de D-voastrã însevã. ªi atunci când v-am
citit cãrþile, ºi atunci când v-am ascultat
emisiunile de la Radio România Cultural
alcãtuite sub genericul „Bucureºti, istorii
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scrise ºi nescrise” mi-am dat seama cã sunteþi
o bucureºteancã „de viþã veche”, cunoaºteþi în
amãnunþime colþuri din Bucureºtii „ce s-au
dus”, dar ºi din cel de azi, iubiþi strãzile,
clãdirile, rãspântiile lui. ªtiu cã sentimentul de
iubire nu trebuie justificat, totuºi, aº dori sã
ºtiu de unde izvorãºte aceastã profundã ºi
statornicã dragoste faþã de acest oraº?
V. D.: Din oraºul însuºi. M-am „trezit” cu
ochii asupra lui. Pãrinþii mei iubeau ºi ei oraºul.
Dragostea pentru Bucureºti a existat din
totdeauna, însã mi-am descoperit-o treptat.
D.T.: M-am întrebat de multe ori,
ascultându-vã emisiunile dar, mai ales, citind
dialogurile cu „domni ºi doamne”, oare unde,
în care parte a Bucureºtiului, aþi copilãrit, aþi
trãit. Am încercat sã fac pronosticuri: zona
Batiºtei, Armeneascã, Maria Rosetti? zona
strãzii G-ral Berthelot, pe care o cunoaºteþi ca
în palmã? strãzile din spatele vechii Operete?
Cazãrmii, Bateriilor? Sunteti „acasã” în orice
colþ, e limpede. Totuºi, aveþi un loc care vã este
cu deosebire drag. Care este acela? Mai
existã? (tristã întrebare) ªi dacã existã, a mai
pãstrat ceva din aerul de odinioarã?
V. D.: Am copilãrit pe Strada Spãtarului,
paralelã cu Strada Armeneascã. Eram fascinatã
de Casa Melic, înainte de a fi o casã muzeu. Mã
atrãgeau arhitectura ei, geamlâcul prãfuit,
aproape opac, un cristal de sare, ºi curtea
imensã, de douã ori mai mare decât cea de
acum, prin care rãtãceau bãtrâne îmbrãcate în
negru, tãcute ºi dezolante. Era un azil, cum
ceruse prin testament Ana Melic. Casa era ºi ea
o bãtrânã ajunsã la azil.
Colindam toate strãzile astea, cu bicicleta,
cu cãþeii familiei, cu prietenii de joacã, cu
fratele ºi sora mea, cu tata. Silvestru, Latinã,
Armeneascã, Toamnei, Popa Petre, Popa Rusu,
Speranþei, Italianã, ºtiam din spatele cãrui gard
vine parfumul de regina-nopþii, iubeam duzii
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din curtea noastrã din Spãtarului, ºtiam
scurtãturi ºi ieºiri ascunse spre bulevard sau
spre Aleea Spãtarului, stãteam ore întregi, cu
fratele meu, pe acoperiºul magaziei din fundul
curþii de bloc, ascunºi de frunziºul duzilor, cu o
carte în mânã sau povestind, ºi mâncam dudele
negre, pline de o dulceaþã mocnitã, pânã ni se
albãstreau gurile. În curte mai exista ºi un puþ
american, din timpul rãzboiului, nu mai
funcþiona, dar ni se pãrea formidabil cã adânc
în pãmântul curþii noastre dintre blocuri se
gãsise apã de fântânã. Subsolul casei era un ºir
de coridoare complicate, cu boxe, spãlãtorie,
uscãtorii ºi fel de fel de firide care ni se pãreau
pãrãsite, familiare ºi misterioase totodatã. Tot
de acolo începeau scãrile de serviciu care
duceau pânã în pod. ªi, din pod, ieºeam pe
acoperiº, de unde vedeam oraºul, spre nord
vest ºi recunoºteam clãdiri, trasee ale strãzilor,
orizontul desenat de geometriile urbane. Jos,
prin subsoluri, simþeam gustul tainei. Sus,
încercam gustul spaþiului vast, ceva
asemãnãtor cu fericirea.
Bunicii mei stãteau pe General Cernat,
mãtuºile la Rondul Pache ºi pe Strada
Locotenent Lemnea, redevenitã acum General
Manu, aveam prieteni pe 11 Iunie ºi pe Strada
Finlanda ºi pe Pristolului ºi pe ªtefan Luchian,
ºi în Floreasca ºi pe Labirint ºi pe Icoanei, ºi in
Cotroceni, am învãþat la o ºcoalã de pe Strada
Arhitect Mincu, plecam acasã prin Parcul
Kiseleff, cãutam statuia lui Jalea, „Lupta lui
Hercule cu Centaurul”, adoram mica bijuterie
a Bufetului lui Mincu ºi mã vrãjea capul de
linie al tramvaiului 20, care fãcea o buclã
printr-o margine a Parcului Kiseleff ca printr-o
pãdure sãlbaticã. Trecand printre tufiºurile
dese ajungeam pânã la mormântul mic din
marmurã ºi fier forjat, ascuns sub un pâlc de
pini, al grãdinarului Meyer, autorul grãdinii
Kiseleff, mormânt azi dispãrut. Am lucrat pe
Strada General Berthelot, de pe când se numea,
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temporar, Nuferilor, ºi pânã s-a numit din nou
ca odinioarã. Cât despre Olteni, Cãlãraºii ºi
Dudeºtii vechi, Labirint ºi Vãcãreºti, ºi Calea
ºi mai ales Mãnãstirea, inima mea sângerã ºi
acum. Era multã mizerie pe strãzile acelea, dar
visam restaurãri, reabilitãri, cu totul altceva
decât s-a petrecut. Iar dimensiunile pierderii
Mãnãstirii Vãcãreºti cred cã nici nu suntem în
stare sã le percepem.
Aºa cã, vedeþi, o arie largã de prezenþe
iubite, de absenþe iubite. ªi pe urmã, când am
început sã adun poveºtile, am locuit cu fiecare
dintre doamnele ºi domnii aceia peste tot unde
m-au condus ei.

36

Pagina bibliofilului
D. T.: Exact aceasta a ºi fost cea mai
puternicã impresie pe care mi-a lãsat-o lectura
cãrþilor D-voastrã: cã aþi locuit în fiecare
casã, aþi strãbãtut curþile ºi odãile lor, cu
doamnele ºi cu domnii care ne surâd
melancolic de pe coperte. ªi cu care, încet
încet, aþi început sã „citiþi” oraºul, cum însevã
spuneþi undeva. Nu vã întreb cum s-a nãscut
ideea, pentru cã era firesc, dintr-un preaplin al
iubirii faþã de acest oraº, sã doriþi sã aflaþi cât
mai mult, sã nu lãsaþi sã se piardã atâtea ºi
atâtea poveºti (sunt sigurã cã au mai rãmas
foarte multe de spus, dar interlocutorii ies pe
nesimþite din scenã), sã împãrtãºiþi ºi altora,
întâi pe calea undelor, apoi în file de cãrþi,
aceastã fãrã de margini iubire pentru Capitala
noastrã. ªi s-a nãscut, în cinci volume, o „carte
de dragoste pentru Bucureºti”, ca sã vã citez
din nou.
Când aþi început dialogurile? Cine v-au
fost primii interlocutori?
V. D.: Despre Bucureºti mi s-a povestit
dintotdeauna, dar prima doamnã pe care am
înregistrat-o a fost doctoriþa Alice Magheru, o
minune a lumii, foarte tânãrã la 90 de ani, care
mi-a povestit un Bucureºti la care nu mã
gândisem niciodatã, un Bucureºti cu alte
repere decât cele ºtiute de mine din cãrþi sau din
poveºtile, mult mai recente, ale celorlalþi. Tata
ºi mama îmi vorbeau despre un Bucureºti
interbelic, ea mã transportase într-o Românie
de sfârºit de secol 19, în tot ce avea ea mai
dezinvolt ºi mai încântãtor, într-un Bucureºti
viu, deºi nu mai exista, unde o fetiþã putea
scãpa de acasã, din strada Justitiei, pânã în
Piaþa Bibescu, la tribuna unde familia regalã
primea defileul de 10 Mai ºi nu se uimise de
apariþia unei domniºoare elegante ºi vorbãreþe,
de zece ani, care ºtia sã fie extrem de
politicoasã, deºi nu respectase eticheta.
Curând, ai ei au recuperat-o, cerându-ºi scuze,
fericiþi cã o descoperiserã atât de repede.
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Uluitor era cã Alice, fetiþa, locuise chiar în casa
în care ascultam povestea ei ºi cã nimic din
emoþiile ºi trãirile ei nu se vestejise. Nu ºtiam
ce voi face cu poveºtile pe care le înregistram,
dar ºtiam cã sunt datoare sã le ascult ºi sã le
pãstrez, ºi faþã de Alice, ºi faþã de Bucureºti.

D. T.: Faþã de Bucureºti, într-adevar ºi
faþã de nenumãraþii lui iubitori. Au urmat zeci
de alte întâlniri cu bucureºteni din vremuri de
demult cu care aþi fãcut o extraordinarã
maieuticã pânã când s-a nãscut aceastã, i-aº
spune, carte-fluviu în, deocamdatã, cinci
volume. Spun „deocamdatã” pentru cã, de
câte ori am citit ultima filã a unui volum, am
simþit nevoia sã recitesc cartea ºi, mai ales, am
aºteptat alte întâlniri, alte dialoguri, alte
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chipuri bucureºtene. De aceea vã întreb acum
dacã aþi pus în paginã toate întâlnirile pe care
le-aþi avut sau vom mai avea bucuria unor alte
rememorãri ale altor domni ºi doamne?
V. D.: Au fost mult mai multe discuþii,
purtate de-a lungul anilor, dar cred cã nu se
înrudeau spiritual cu textele alese. Erau mai
tehnice, mai reci, chiar dacã aduceau ºi ele
multe informaþii ºi nici nu erau lipsite de o
anume iubire. Ar putea intra, cândva, într-o
addenda. Între timp, poate vor mai fi alte
întâlniri, alte poveºti, sã vedem. Nu le-am
cãutat decât rareori, în cele mai multe cazuri,
au ajuns ele la mine, prin mici jocuri ale
întâmplãrii. Aºa cã, dacã jocul va continua, va
merge mai departe ºi seria.
D. T.: Cãrþile D-voastrã au reuºit o
performanþã unicã, aceea de a transforma
case vechi bucureºtene în veritabile personaje
de roman, personaje vii, cu viaþa lor, cu
bucuriile ºi vitregiile trãite, cu veºnica lor
aºezare sub vremi. Pentru fiecare casã v-aþi
documentat în arhive, aþi studiat zeci de liste
electorale, scrisori ºi acte de familie,
genealogii stufoase. O asemenea veritabilã
expediþie în timp n-o putea face decât un
împãtimit ºi un bun cunoscãtor al
Bucureºtiului, un bucureºtean nãscut ºi
înnãscut. Dacã ne-am imagina aria pe care se
aflã aceste case, am vedea cã din Herãstrãu la
Filaret ºi din Dudeºti pânã în Rahova, nu
existã colþ de Bucureºti care sã nu fie
„aspectat” cu casele ºi locatarii lor. Ce
sentimente v-a generat aceastã îndelungatã
cãlãtorie în timp, asidua scotocire a trecutului
fiecãrei case în care aþi pãºit?
V. D.: Cunoaºterea oraºului, în acest fel,
mi-a consolidat respectul faþã de el, ca rezultat
al unor fãrã de numãr iniþiative ºi eforturi, ºi
faþã de locuitorii lui, ca autori ai acestor
eforturi.
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Am mai înteles cã, din pãcate,
dintotdeauna, aici, forþele distructive au fost
mai puternice ºi mai de duratã decât cele
constructive, cã tot ce existã în picioare a
supravieþuit miraculos, nu s-a pãstrat prin lege
ºi bun simþ.
Nu am avut conþi care sã îºi cheltuiascã
toatã averea pentru un drum prin oraº sau
pentru un pod, înfãptuirile care au creat oraºul
sunt la noi, de cele mai multe ori, suma unor
interese individuale, nu aplicarea deciziilor
unei comunitãþi. ªi totuºi... auzind atâtea
poveºti adevãrate, despre case ºi familii, spuse
cu modestie ºi resemnare, cu dragoste ºi cu
sinceritate, am înþeles cã ºi acesta e un mod de a
fi, de a exista. Mai puþin fericit, dar nu mai
puþin creator.
D. T.: Aº spune cã dimensiunea creatoare
a fost prevalentã de vreme ce, din aceste sute de
ceasuri de aduceri aminte, s-a nãscut o istorie
a Bucureºtiului sui generis. Ca într-un joc de
basme în bucãþele (mãcar acum sã nu spun
puzzle), cãrþile D-voastrã se aºeazã definitiv ºi
foarte vizibil alãturi de cele semnate de
Nicolae Iorga, Henri Stahl, C. Giurescu, Ghe.
Cruþescu, N. Vatamanu, Al. Predescu, Petre
Oprea, Gheorghe Parusi sau Zoltán Rostás ºi
lista nu e completã. De acum înainte, oricine
va dori sã cunoascã acest oraº, sã-i ºtie tainele
ºi poveºtile, nu va avea cum sã ocoleascã
istoriile pe care le-aþi imortalizat împreunã cu
„doamnele ºi domnii din Bucureºti”. Nu
credeþi cã aceste cãrþi ar trebui sã ajungã ºi
sub ochii unor persoane care, într-un fel sau
altul, rãspund de soarta acestui oraº pentru ca
mãcar de acum înainte Bucureºtiul sã fie cruþat
de alte suferinþe?
V. D.: Mã îndoiesc cã persoanele la care vã
gândiþi au timp ºi interes pentru asemenea
pagini. Ele sunt ocupate cu lucruri concrete,
socotesc paseiste asemenea cãrþi, dacã aud
despre ele, ºi astfel se scuturã de mesajele lor,
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sunt gata sã sãrute mâinile doamnelor ºi sã-i
salute pe domni, dar nu au nevoie sã înveþe
nimic de la ei. Sunt lumi paralele.
D. T.: Toþi aceºti domni ºi doamne cu care
aþi petrecut sute de ore, cu siguranþã cã v-au
pãtruns pentru totdeauna în suflet, cu
siguranþã ca i-aþi îndrãgit aºa cum un pãrinte
îºi îndrãgeºte copiii. Eu, cititoare a acestor
dialoguri, mi-am fãcut niºte ierarhii ale mele,
am niºte interlocutori care m-au fermecat în
mod special. Oare D-voastrã aþi avut, aveþi
domni ºi doamne care v-au impresionat mai
mult, pe care îi iubiþi ºi le pãstraþi un gând mai
afectuos?
V. D.: Sunt 58 de domni ºi doamne. Nu am
putut stabili niciodatã o ierarhie. Pe câþiva îi
iubesc mai mult, ca pe niºte mari prieteni, care
mi-au îmbogãþit viaþa, dar nu pot spune cine
anume sunt ei. Pentru cã fiecare a avut
partitura, partea lui de încãrcãturã, ca sã pot
construi aceastã carte, ar fi nedrept ºi pentru cei
foarte iubiþi ºi pentru cei mai puþin iubiþi sã dau
nume. Aº aminti însã numele unei femei care
nu a încãput aici, deºi mi-a povestit nãucitor de
frumos despre Bucureºti. Era mama unei
prietene ºi am amânat sã o înregistrez, pentru
cã habar nu aveam cât de aproape este ceasul
despãrþirii noastre. Se numea Constanþa
Vlãdescu, era fiica unui meºter în fier forjat,
tatãl ei fãcuse gãrduleþele mormintelor eroilor
francezi de la Cimitirul Belu. Când veniserã
generalii sã recepþioneze lucrãrile, le-a plãcut
atât de mult ce fãcuse meºterul bucureºtean,
încât l-au poftit sã vinã sã lucreze în Franþa.
Meºterul Vlãdescu nici n-a vrut sã audã. Cum
era sã-ºi lase mahalaua lui, în sus, pe Tutunari,
pe lângã Rahova? Poveºtile ei erau pline de
pasiuni, dureri, de drame bucureºtene din
mediul lumii mãrunte, harnice ºi temeinice a
târgoveþilor autentici, a meºteºugarilor cu
mâini de aur care au fãcut oraºul cum s-au
priceput, fie pe binalele caselor mari, ca zidari
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ºi dulgheri ºi fierari ºi zugravi, conduºi de câte
un arhitecton sever, fie robotind ºi fãcând de
toate la casa lor proprie, prin grãdini adânci, în
mahalale unde mitocanii erau foarte departe de
a fi mitocanii de astãzi, erau numai enoriaºii
câte unui metoc, biserica locului, aflatã sub
protecþia unei alte biserici, mai mari, sau a unei
mãnãstiri. Erau enoriaºii preocupaþi sã îºi
creascã copiii, sã le facã fiecãruia câte o casã,
sã aibã ucenici ºi calfe ºi sã îºi facã bine
meseria, sã strângã bani ºi sã îºi dea copiii la
ºcoli, sã îºi extindã negoþul ºi sã poarte de grijã
sufletului, sãpând o fântânã, dãruind o icoanã
bisericii, reparându-i acoperiºul ori fãcându-i
pridvor. Vara, luau masa cu tot neamul lor în
curþi, sub umbrare, ºi îºi fierbeau cafele la
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spirtiere, sorbind tihniþi, în timp ce copiii, mulþi
ºi de toate vârstele, se foiau prin jur. Iarna,
zãpezile îngropau totul ºi ei se bucurau cã
acoperiºele lor în patru ape rezistã nãmeþilor.
Femeile coseau ºi þeseau, în timp ce fetele lor
nãbãdãioase se sculau noaptea la trei ºi,
îmbrãcate bãieþeºte, umpleau cãruþele cu
pepeni din grãdinile pãrinþilor lor ºi se duceau
sã îi vândã la piaþã, strunind caii stând în
picioare în cãruþa zguduitã de vitezã pe uliþele
din Rahova ºi Tutunari. Mai erau poveºti cu
zestre, cu vãduve silite sã cedeze partea lor
unor rude mai bogate, cu fete mãritate prost, cu
blesteme aruncate la mare durere, care se
împlineau mult dupã ce fuseserã rostite, cu
femei bãtute ºi pãrãsite, care nãºteau prunci
meniþi sã ajungã mari artiºti sau mari derbedei.
Mai povestea Constanþa Vlãdescu (îi spuneam
mãmica, la fel ca fetele ei) despre rochiile pe
care le coseau mãtuºile ei, despre bijuteriile
cumpãrate pentru câte o fatã norocoasã, despre
hainele de blanã fãcute de mama ei, blãnãreasã
vestitã, de la care moºtenise talentul sã prefacã
ultima cârpã într-un veºmânt de zâna. Ochii ei
albaºtri se umpleau de zâmbet sau de lacrimi cu
aceeaºi repeziciune, îºi plângea ºi îºi fericea
zilele cu seninãtate, poate cã ea se gândea la
sfârºit, dar eu o aveam ca pe un înger de pazã,
mi se pãrea fãcutã sã trãiascã mult, mult. ªi
într-o zi am primit un telefon, se terminase
totul, eram chematã la înmormântarea ei!
Când am cãutat strada Tutunari, cu gandul
la amintirile ei, am gãsit rãmase numai câteva
case, toate cu porþile ferecate…
D. T.: Domnii ºi doamnele au pãrãsit
scena încet, în liniºte, cu pãrere de rãu. Dar nu
au rãmas neºtiuþi de nimeni pentru cã, iatã, au
intrat în paginile acestor cãrþi. ªi eu m-am
simþit îmbogãþitã dupã aceste întâlniri ºi nu
încetez sã mã minunez de viaþa care e atât de
prezentã în fiecare filã, astfel încât personajele
lor trãiesc în continuare. Atunci când am citit
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(deºi verbul la trecut nu e potrivit, recitesc tot
timpul, deschid cãrþile la întâmplare, cu mereu
proaspãtã bucurie) cele cinci cãrþi despre
domni ºi doamne, aveam între filele lor un
semn de carte pe care stã scris L'écume des
pages, semn de carte pe deplin consonant cu
atmosfera cãrþilor D-voastrã. Îmi vin în minte
des cuvintele pe care le scrieþi undeva cum cã
„soarta caselor este suma sorþilor oamenilor
care le-au locuit”, rezultat al unei stranii ºi
tenace sinergii. Dacã aº „lua spuma” de pe
toate aceste destine care s-au perindat cu
iubire ºi melancolie, cu distincþie ºi modestie,
dar ºi cu o delicat reþinutã mândrie ºi dacã aº
vrea sã am o imagine-emblemã care sã mã
însoþeascã multã vreme, aº avea în faþã zecile
de siluete trecând agale pe strãzile Soarelui,
Berthelot, Cazãrmii, Matei Voievod ºi pe
atâtea altele, însoþite de muzichii compuse de
Cântãreþul Macarie ºi învãluite de aroma
tufelor de liliac. Vã mulþumesc mult, Doamnã
Victoria Dimitriu, pentru bucuria pe care aþi
fãcut-o cititorilor revistei noastre acceptând
acest dialog ºi vã mulþumesc în mod special
pentru aceastã minunatã declaraþie de iubire
fãcutã unui oraº care simte acut nevoia unei
iubiri tãmãduitoare.
Bucureºti-Deva,
Ianuarie - Februarie, 2009
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In memoriam,
Ioan Budiu
Se cuvine ca acum la împlinirea a 95 de ani
de la naºterea artistului plastic Ioan Budiu, sã
comemorãm personalitatea ºi opera sa.
Artistul s-a nãscut pe plaiuri hunedorene, la 6
iunie 1913, în satul Mãceu, comuna Bretea
Românã.
Satul Mãceu

Autoportret
(creion, 16x12 cm, colecþia Budiu Gyöngyvér, Cluj-Napoca)

Pictorul Ioan Budiu face parte dintre
personalitãþile artistice remarcabile ale
acestei zone, creaþia lui stând sub semnul
respectului constant faþã de realitate ºi
conºtiinþã.
Pentru a reliefa personalitatea ºi creaþia lui
Ioan Budiu, prezentãm un scurt profil
biografic al artistului.
Vocaþia pentru artã a lui Ioan Budiu se
manifestã de timpuriu, aceastã înclinaþie
fiindu-i descoperitã de pictorul Nicolae
Irimie, profesorul sãu de desen. Ioan Budiu a
urmat cursurile ªcolii Normale din Deva,
unde se va întoarce câþiva ani mai târziu, dupã
terminarea studiilor. Dupã absolvire a fost un
timp învãþãtor în satele hunedorene: Almaºul
Mic, Ruºi, Peºteana ºi Peºteniþa. Din anul
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1939 renunþã la activitatea de dascãl, urmând
studiile ªcolii de Arte Frumoase din
Bucureºti, sub îndrumarea profesorilor Camil
Ressu ºi Corneliu Medrea. Ioan Budiu îºi
întrerupe apoi studiile pentru a pleca pe front.
În timpul rãzboiului este rãnit în localitatea
Kerci. Dupã terminarea rãzboiului îºi
finalizeazã studiile universitare, stabilindu-se
ulterior în oraºul Deva unde va preda desenul
ca profesor la ªcoala Normalã. Artistul ºi-a
dedicat mare parte din timp activitãþii
didactice. Aceastã activitate ºi-o continuã
pânã în anul 1966, în paralel predând desenul
la liceul ,,Decebal” ºi la ªcoala de muzicã ºi
arte plasice din aceeaºi localitate situatã la
poalele Cetãþii. În tot acest timp, Ioan Budiu a
fost mult stimat ºi îndrãgit de colegi ºi de
elevii sãi, fiind însufleþit de dorinþa de a
contribui la formarea noilor generaþii de
artiºti, stimulând tinerele talente.
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Referitor la viaþa sa de familie, menþionãm
cã artistul s-a cãsãtorit cu tânãra Gyöngyvér
Szente, iar la scurt timp au venit pe lume cei
doi copii mult aºteptaþi, Anica ºi Emil. Bãiatul
va moºteni înclinaþia tatãlui pentru desen ºi
picturã, urmându-i mai târziu calea în
domeniul artelor frumoase.
Integrându-se în atmosfera oraºului Deva
din a doua jumãtate a secolului XX, artistul a
fost un om de lume, sociabil, uman, generos.
Fiind o companie agreabilã, a fost înconjurat
de prieteni, uºa casei sale fiind mereu
deschisã apropiaþilor ºi celor dornici sã-l
cunoasã. Artistul a avut o vastã culturã
muzicalã cu reale înclinaþii pentru acest
domeniu, fiind un bun violonist. În timpul
vieþii, alãturi de desen ºi picturã Ioan Budiu a
fost pasionat de poezie, filozofie, mitologie,

Autoportret
(u/c, 37x29 cm, colecþia Budiu Gyöngyvér, Cluj-Napoca)
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etnografie ºi arheologie. A participat alãturi
de Constantin Daicoviciu la sãpãturile de la
cetãþile dacice din Munþii Orãºtiei. Fiind un
iubitor ºi cunoscãtor de folclor, este coautorul
unei sinteze folclorice intitulate ,,Dansuri
populare din Regiunea Hunedoara”, an de

Naturã moartã cu mere
(u/c, 29x40 cm, colecþia Simone ºi Emilian Budiu, Lausanne)

apariþie 1963, publicaþie în care îi sunt
reproduse o suitã de desene realizate dupã
portul popular hunedorean.
Ioan Budiu a fost de asemenea un foarte
bun grafician, caricaturist ºi ilustrator de
carte, ilustrând ºi publicaþii locale, spre
exemplu ,,Plaiuri hunedorene”. În numerele
revistei din anul 1939, regãsim o suitã de
portrete ºi peisaje semnate ºi datate de artist.
Pânã spre sfârºitul vieþii, se dedicã picturii,
ultimele lucrãri de care noi avem cunoºtinþã,
fiind datate 1965. Pe lângã bucuriile pe care
le-a trãit alãturi de familie, Ioan Budiu a
cunoscut ºi multe necazuri care au avut
ulterior repercusiuni asupra sãnãtãþii sale,
artistul stingându-se din viaþã dupã multã
suferinþã la numai 54 de ani, în anul 1967.
Pãtrunzând în universul artistic al
pictorului, constatãm cã a continuat în mod
strãlucit opera marelui artist Camil Ressu care
i-a îndrumat paºii insuflându-i respectul
pentru acest meºteºug. Ressu era considerat la
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acea vreme unul dintre cei mai strãluciþi
profesori ai învãþãmântului artistic românesc,
îndemnându-ºi studenþii sã-ºi dezvolte
aptitudinile în deplinã libertate, conform
înclinaþiilor fiecãruia. De la profesorul sãu,
artistul a preluat siguranþa liniei ºi construcþia
Peisaj din Deva
(u/c, 38x50 cm, colecþia Budiu Gyöngyvér, Cluj-Napoca)

solidã a desenului, echilibrul compoziþional ºi
dozajul chibzuit al culorii. Toate acestea
artistul le va dezvolta cu perseverenþã de-a
lungul anilor.
Mergând pe linia tradiþiei ce aparþine
figurativului, Ioan Budiu porneºte
întotdeauna de la datele oferite de realitatea
obiectivã, indiferent de tematica abordatã,
interpretând-o conform viziunii sale.
Reprezentarea constantã a naturii într-o
diversitate de ipostaze este dominatã de o notã
de calm, liniºte ºi ordine, pictorul prezentând
soluþii compoziþionale ºi cromatice de o voitã
simplitate. Subiectele din viaþa de toate zilele
i-au fost dragi încã de la începutul creaþiei
sale, însã pentru naturã artistul a simþit o
atracþie primordialã. Fie cã este vorba de
peisaj, naturã staticã sau portret, artistul
trateazã subiectele cu multã concreteþe ºi
sobrietate, tinzând spre esenþa expresiei.
Fiind atras de frumuseþea priveliºtilor, a
mediului natural deosebit în care trãia, artistul
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

abordeazã ca temã peisajul. Atenþia i se
îndreaptã nu neapãrat spre o naturã ce degajã
o notã de decorativ, ci spre cea care-i
corespunde sensibilitãþii sale lãutrice, atras
fiind de margini de sat, de þinuturile cu dealuri
ºi pãduri, locuri ce poate-i amintesc de
împrejurimile satului natal. Peisajele realizate
de artist sugereazã multã liniºte, iar din punct
de vedere compoziþional, simplitate, un
echilibru al formelor vegetale redate într-un
univers plin de liniºte, tratate într-o cromaticã
luminoasã. Pictorul este preocupat de
arhitectura constructivã a peisajului, spaþiul
fiind structurat ºi simplificat într-o succesiune
redusã de planuri armonios alternate ºi
delimitate, pe zone mari de culoare. Pentru
artist natura va rãmâne întotdeauna o sursã
inepuizabilã de inspiraþie.

Soþia artistului
(u/c, 69x48 cm, colecþia Anamaria ºi Philippe Mudry, Lausanne)

43

Aniversari, comemorari, evenimente
Pictorul a manifestat un viu interes ºi
pentru figura umanã, fiind preocupat de
reprezentarea universului interior al
modelului, de reliefarea caracterului ºi a stãrii
psihologice a celui portretizat. Ioan Budiu
realizeazã o suitã de portrete ce reprezintã

cele desenate ºi pânã la cele în culore. Acestea
se remarcã printr-o structurã perfect
echilibratã, stabilitate sculpturalã a
trãsãturilor, subliniind caracterul energic ºi
lucid al artistului. El redã de fapt simbolic
propriul sãu spirit, propriul sãu destin.
Atunci când reprezintã o serie de naturi
statice, pictorul apeleazã la materia vie, fructe
ºi flori, plante simple ce continuã sã trãiascã,
sã respire ºi dupã ce sunt aºternute pe suport.
Artistul se aratã interesat sã valorifice
resursele culorii, acordând o atenþie sporitã
studiilor în vederea obþinerii de noi acorduri
cromatice. Culoarea este subordonatã
structurii desenului, ea este distribuitã în zone
compacte de umbrã ºi luminã, în tonuri de
griuri nuanþate.
Malve
(u/c, 46x65 cm, colecþia Anamaria ºi Philippe Mudry, Lausanne)

Portretul fiicei mele
(u/c, 43x34 cm, colecþia Anamaria ºi Philippe Mudry, Lausanne)

studii de atitudini ºi expresii. Astfel executã
portretele familiei sale: portretul soþiei,
potretele copiilor, portretele pãrinþilor sãi, dar
ºi portrete de þãrani, compoziþii cu personaje
ce potenþeazã sugestiv încãrcãtura emoþionalã
a celor portretizaþi. Figurile de þãrani sunt
construite energic, în forme consistente,
artistul încercând sã surprindã esenþa vieþii de
la þarã. În portretele copiilor sãi, pictorul
descoperã nobleþea trãsãturilor copilãriei,
fiind surprinºi în atitudini spontane,
dezvãluind puritatea fireascã a vârstei.
Artistul ºi-a investigat ºi propria figurã,
executând câteva autoportrete începând cu
Vox Libri, Nr. 13 - 2009
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Artistul a executat de-a lungul carierei sale
artistice ºi picturã parietalã ºi o serie de
panouri decorative, unele fiind comandate de
muzeul devean cu mulþi ani în urmã.
Lucrãrile artistului Ioan Budiu sunt
pãstrate astãzi în colecþii particulare ºi de stat,
în þarã ºi strãinãtate.
Artistul a fost omagiat în anul 1981 de
Muzeul devean, cu ocazia organizãrii
expoziþiei ,,Plasticieni hunedoreni în perioada
interbelicã”, prilej în care au fost evidenþiate
ºi creaþiile pictorilor Nicolae Irimie ºi
Gyarmati Francisc. În iulie 1996, Muzeul de
Artã din Cluj Napoca organizeazã cu sprijinul
soþiei artistului ,,Expoziþia retrospectivã Ioan Budiu”, cu lucrãri de picturã ºi graficã
din colecþia muzeului, din colecþia familiei ºi
din colecþii particulare. În acelaºi an, la
festivalul internaþional ,,Lucian Blaga”, a fost
Muºcate
(u/c, 54x30 cm, colecþia Budiu Gyöngyvér, Cluj-Napoca)

Drum prin pãdure
(u/c, 48x33 cm, colecþia Budiu Gyöngyvér, Cluj-Napoca)

expusã gravura reprezentând portretul
poetului, realizatã de Ioan Budiu în anul 1945.
Dãruit fiind cu multã vitalitate ºi deosebitã
sensibilitate, artistul ºi-a manifestat dragostea
pentru picturã de-a lungul scurtei sale cariere
creatoare, lãsând în urma sa o operã de o înaltã
elevaþie spiritualã ºi mãiestrie artisticã.
Înzestrat cu o culturã vastã, cu simþ literar ºi
artistic, Ioan Budiu se situeazã printre
prezenþele creatoare remarcabile ale artei ºi
culturii transilvane.
Dr. Doina REGHIª IONESCU
Þãrani din Mãceu
(creion, 21x29 cm, colecþia Budiu Gyöngyvér, Cluj-Napoca)
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Ioan Budiu, a}a cum l-am cunoscut
Chiar dacã noi, oamenii, efemeri pe acest
pãmânt, cu greu reuºim sã ne desprindem din
învãlmãºeala existenþialã, amintirea, cu o forþã
supremã, ne copleºeºte adeseori. Dacã timpul s-ar
putea da înapoi, m-aº afla în ipostaza de elevã a
anului I - B, la Liceul Pedagogic „Sabin Drãgoi” din
Deva.
Se spune, ºi pe bunã dreptate, cã omul cu vocaþie
de la catedrã dãruieºte fiecãrui elev o pãrticicã din
sufletul sãu, încât, oricât ar încerca un discipol sã-i
mulþumeascã dascãlului sãu, nu va reuºi sã
compenseze dragostea ºi cunoºtinþele pe care le-a
primit.
M-au atras încã din primele ore harul ºi tactul
pedagogic al domnului profesor Ioan Budiu,
cãldura sufleteascã pe care cu mãrinimie o revãrsa.
Domnul profesor a început iniþierea noastrã în
tainele desenului cu „începutul”, definindu-ne, în
mod accesibil ºi concret, nu numai „orizontul”, ci ºi
„perspectiva”, noþiuni-cheie în desen. ªi, fiindcã
majoritatea elevilor eram de la sat, domnul profesor,
care avea vocaþia învãþãmântului modern, ne-a
întrebat : „Copii, ce vedeþi când ajungeþi prima datã
la marginea unui sat ?” Noi, novicii, am rãspuns „de
toate pentru toþi”, doar ce trebuia nu am ºtiut
rãspunde. „Pãi, a continuat dumnealui, când
pãtrundem în lumea mirificã a satului, unde, spune
un mare poet ºi filosof ardelean, «s-a nãscut
veºnicia», prima imagine care ne apare este turnul
bisericii.”„Da !, - am acceptat noi, întrebându-ne
cum de nu ne-am dat seama, - doar biserica este
aºezatã, de obicei, pe un deal.”
ªi aºa, cu rãbdare ºi mult tact, „domnul profesor
cu dragoste” ne-a fãcut sã pãtrundem în tainele artei
care re-creeazã lumea, în tainele picturii. Ne-a
cultivat, cum a ºtiut mai bine, dragostea pentru
frumos, interesul pentru aceastã surprinzãtoare ºi
veche artã, chiar dacã noi, cei mai mulþi, nu aveam
talent deosebit.
Cu optimismul dascãlului menit sã-ºi
îndeplineascã exemplar chemarea, oricare ar fi fost
obstacolele - ºi nu au fost deloc puþine -, cu harul
pentru artã, profesorul Ioan Budiu a înfruntat demn
anii spinoºi ai incertitudinilor. Cum ? , veþi întreba
poate. Cu vocaþia de dascãl, dedicându-se
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discipolilor, cu harul pentru artã, lãsând posteritãþii
opere valoroase.
Pãrintele meu spiritual (pentru cã între timp îmi
devenise naº de cununie) ºi-a lãsat amprenta ºi
asupra devenirii mele ca profesor de limba ºi
literatura românã, prin dragostea lui pentru folclor,
pentru mitologie, cât ºi prin permanentul îndemn de
autodepãºire, studiu, cercetare ºtiinþificã,
manifestare în domeniul publicistic.
Recunoscut ca specialist ºi artist în picturã ºi
graficã, profesorul Ioan Budiu a lãsat posteritãþii
numeroase opere de artã care fac faima unor muzee
ºi colecþii particulare din þarã ºi strãinãtate. Izvorul
acestor rezultate ºi aprecieri, al prestigiului obþinut,
a fost, fãrã îndoialã, talentul ºi munca, aceastã
„brãþarã de aur”. O muncã asiduã, permanentã,
fãcutã cu plãcere ºi pasiune, cu modestie ºi
naturaleþe.
…Iatã amprenta lãsatã de marele artist ºi
profesor Ion Budiu în inima unei foste eleve .

Maria TOMA-DAMªA
Biserica din Mãceu
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Biblioteca Aba]iei din Melk

Abaþia din Melk sau, în original, Stift Melk
este un lãcaº istoric al benedictinilor din Austria
ºi unul dintre cele mai faimoase centre ale
creºtinismului monahic european.
Situatã pe o stâncã izolatã cu vedere spre
Dunãre, Melk a fost o zonã reprezentativã încã
din perioada romanã. O aºezare slavã a luat locul
celei romane, care la rândul ei a fost distrusã în
timpul invaziei maghiare din 955, când a primit
numele de Eisenburg.
Abaþia a fost fondatã în 1089 când Leopold al
II lea, Margrave de Austria, a oferit reºedinþa din
Melk cãlugãrilor benedictini din Abaþia
Lambach. În secolul XII, a fost fondatã o ºcoalã,
depãºitã în curând de renumele bibliotecii care
deþinea o colecþie valoroasã de manuscrise,
mãnãstirea fiind un centru cultural major,
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renumit pentru „producþia” proprie de
manuscrise.
În secolul XV, abaþia devine centrul aºa
numitei Reforme Melk, miºcare culturalã ºi
teologicã, ce a revigorat viaþa monasticã din
Austria ºi sudul Germaniei. În aceastã perioadã,
abaþia a întreþinut strânse legãturi cu umaniºtii de
la Universitatea din Viena, cei mai reprezentativi
oameni de culturã formaþi la Melk fiind: Nikolaus
Respitz, Petrus of Rosenheim, Johannes of
Speyer, Martin of Senging. Numeroase opere
teologice, monastice ºi ºtiinþifice au fost scrise ºi
transcrise la Melk, aproximativ douã treimi din
manuscrisele abaþiei provenind din aceastã
perioadã.
Impresionanta clãdire în stil baroc a abaþiei de
azi a fost construitã între 1702 ºi 1736 de cãtre
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arhitectul Iacob Prandtauer, autorul multor
clãdiri importante în stil baroc din perioada
respectivã. Interiorul clãdirii principale a fost
decorat cu multiple picturi ºi fresce, toate opera
italianului Antonio Beduzzi, în timp ce biserica
abaþiei este decoratã cu superbe fresce, realizate
de asemenea în manierã barocã, toate creaþii ale
pictorului austriac Johann Michael Rottmayr.

În cursul secolelor urmãtoare, abaþia a
supravieþuit declinului economic, impactului
Reformei, atunci când multe abaþii ºi mãnãstiri
austriece au fost supuse procesului de „dizolvare
ºi reformare” din timpul lui Iosif al II-lea, proces
ce a atins apogeul între anii 1780 ºi 1790. Abaþia a
rãmas neatinsã datoritã prestigiului ºi statutului
academic multi-secular. Ea s-a mai confruntat cu
pericolul dizolvãrii în momentul Anschluss-ului
(anexarea Austriei de cãtre Germania, în1938) ºi
la începutul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
ºcoala ºi o parte a mãnãstirii fiind atunci
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confiscate ºi numeroºi cãlugãri fiind înrolaþi.
Dupã rãzboi, proprietãþile confiscate au fost
înapoiate, iar ºcoala a fost redeschisã.
În prezent, abaþia din Melk este tributarã
turismului care aduce veniturile necesare pentru
menþinerea ºi restaurarea mãnãstirii. Expoziþiile
„Joseph II and his time”, „900 Years of
Benedictines in Melk”, „1000 Years Ostrarrichi”
au atras peste douã milioane de vizitatori .
Biblioteca din Melk. „Biblioteca se apãrã
singurã. E de nepãtruns precum adevãrul pe care
îl gãzduieºte, amãgitoare pentru minciunile pe
care le pãstreazã. Labirint al minþii, ea este
deopotrivã un labirint pãmântesc. Poþi sã intri,
dar nu poþi sã mai ieºi”.

Biblioteca abaþiei din Melk este cunoscutã
cititorilor prin intermediul romanului „Numele
trandafirului” de Umberto Eco, vãzutã ca un
spaþiu misterios în care se gãsesc cãrþi neºtiute.
Fireºte, de la un manuscris ce se gãsea în
biblioteca abaþiei porneºte „cumplita istorie a lui
Adso din Melk”.
În realitate, biblioteca abaþiei are ºi astãzi o
importanþã culturalã aparte datoritã
impresionantei colecþii de manuscrise
medievale, unele de o valoare incomensurabilã.
Într-un tur al mãnãstirii, dupã bisericã,
biblioteca reprezintã a doua zonã ca importanþã.
Decoraþiile de o înaltã þinutã artisticã aratã
preþuirea pe care cãlugãrii o acordau bibliotecii.
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Cele patru sculpturi de fiecare parte a uºilor
simbolizeazã cele patru ºtiinþe: Teologia,
Filosofia, Medicina ºi Dreptul. Douã globuri
create de Vincenzo Coronelli înfãþiºeazã cerurile
ºi pãmântul ºi sunt parte din vechea bibliotecã.
În niºele geamurilor sunt picturi stranii: figuri
înveºmântate în roºu ºi negru apar de sub vase de
flori pictate ºi decoraþiuni ornamentale.
Intelectualii ordinului sunt pictaþi al fresco de
cãtre Rosenstingl ºi mai târziu acoperite cu
picturi al secco de Johann Bergl. Vechile fresce sau dovedit a fi mai rezistente.
În micul hol al bibliotecii sunt douã
remarcabile porþi rococo din fier lucrate cu
migalã în filigran.
La etajul superior al bibliotecii, unde se poate
ajunge pe o scarã în spiralã, sunt douã sãli de
lecturã în stil baroc cu fresce create de Johann
Bergl. Acestea nu sunt deschise vizitatorilor.
Biblioteca abaþiei din Melk conþine
aproximativ 1800 de manuscrise. Cel mai vechi
este o transcriere a operelor Venerabilului Bede
Rafturile încastrate, cãrþile potrivite ºi fresca
Troger de pe tavan creeazã o atmosferã completã.
Fresca lui Paul Troger de pe tavanul
bibliotecii reprezintã punctul de sprijin al picturii
din Sala de Marmurã. Acolo, familia
conducãtoare este glorificatã, tema este
universalã, pe când aici dominã o reprezentare
simbolicã a Credinþei. În jurul alegoriei Credinþei
(o femeie cu Cartea celor ºapte peceþi ºi cu mielul
Apocalipsei într-o mânã ºi un scut cu Sfântul Duh
în cealaltã), îngeri ºi capete de îngeri reprezintã
cele patru virtuþi cardinale: ÎNÞELEPCIUNEA,
DREPTATEA, CURAJUL, CUMPÃTAREA. În
concordanþã cu spiritul vremii, bunul simþ îl face
pe om sã creadã fãrã a cerceta, adicã sã aibã
credinþã.
Pictura arhitecturalã ce înconjoarã sala
bibliotecii, la fel ca în Sala de Marmurã, este
realizatã de Gaetano Fanti. Figurile din zona
picturii arhitecturale sunt realizate de Paul Troger
ºi reprezintã artele ºi ºtiinþele.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009
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(cãlugãr benedictin, autor al lucrãrii „Historia
Ecclesiastica gentis Anglorum”), de la începutul
secolului IX. Un Homiliarium (Carte de predici),
a fost scrisã în acelaºi secol IX.
În perioada apogeului vieþii monastice din
Melk, aproximativ între anii 1140 ºi 1250, s-au
realizat importante transcrieri ale comentariilor
lui Hieronymus, comentarii la Regula Benedicti
ºi Biblie, precum ºi colecþii de texte juridice. În
afara de literatura strict religioasã, Melk a devenit
ºi un important centru pentru literatura germanã
din perioada cunoscutã sub numele de Middle
High German (1050-1350), lucru demonstrat de
„Cântecul Fecioarei Maria de la Melk, „Viaþa lui
Isus” de Lady Ava, primul text literar dovedit a fi
scris de o femeie în limba germanã ºi, probabil,
„Amintirea Morþii” a aºa-numitului Heinrich din
Melk.
Douã treimi din manuscrise sunt din perioada
Reformei din secolul XI.
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Reînnoirea vieþii monastice benedictine a
atras licenþiaþi ºi profesori (Johannes
Schlitpacher, Nikolaus of Dinkelsbuhl,
Narzissus Herz of Berching) de la Universitatea
din Viena. Majoritatea textelor scrise ºi transcrise
la Melk sunt predici ºi literaturã religioasã. Pe
lângã acestea, au mai fost scrise importante
comentarii la Regula Benedicti, instrucþiuni
privind vizitarea mãnãstirilor ºi manuale ale
Reformei.
Una dintre comorile nou descoperite în
mãnãstire este un fragment dintr-o transcriere de
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la sfârºitul secolului XIII a „Cântecului
Nibelungilor”, gãsit de Dr. Christine Glassner în
1997, în legãtura unui manuscris medieval târziu.
Mãnãstirea posedã, de asemenea, 750 de
incunabule, 1.700 de lucrãri din secolul XVI,
4.500 de lucrãri din secolul XVII ºi 18.000 din
secolul XVIII. Împreunã cu noile cãrþi, biblioteca
deþine aproximativ 100.000 de volume. Dintre
acestea, aproximativ 16.000 se gãsesc în
încãperea principalã a bibliotecii.
Aici sunt clasificate, în funcþie de subiecte,
astfel: bibliile (biblioteca I), teologie (bibliotecile
II-VII), drept (biblioteca VIII), geografie ºi
astronomie (biblioteca IX), istorie (bibliotecile
X-XV), ºi încheindu-se cu enciclopediile baroce
(biblioteca XVI). Aceastã clasificare dateazã din
epoca barocã. Începutul secolului XVIII a fost
ultima perioadã în care s-a cultivat arta
manuscrisului. Câteva exemple minunate ale
scrisului emblematic vin din aceastã perioadã
Odatã cu începutul secolului XVIII, numeroºi
istorici au fost activi în cadrul abaþiei din Melk,
iar impactul lor s-a fãcut simþit ºi în afara
mãnãstirii. Printre aceºtia, pãrintele Anselm
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Schramb, pãrintele Philibert Hueber ºi pãrinþii
Bernhard ºi Hieronymus Pez. În secolul XIX,
pãrintele Ignaz Franz Keiblinger a scris
monumentala lucrare „Istoria Mînãstirii
Benedictine de la Melk, Austria de Jos”.
În mica bibliotecã se pãstreazã în principal
lucrãri istorice din secolul XIX încoace, lucrãri
care dovedesc interesul deosebit pentru aceastã
perioadã .
Abaþia din Melk, alãturi de alte mãnãstiri din
Austria, are un caracter unic. Când auzim
cuvântul „cãlugãr”, ne gândim la o comunitate de
bãrbaþi care trãiesc, se roagã ºi lucreazã
împreunã. Numai în cazuri excepþionale,
cãlugãrii puteau sã lucreze în afara mãnãstirii.
În Austria, condiþiile istorice au condus la o
evoluþie atipicã. Întemeietorii mãnãstirilor
austriece au acordat cãlugãrilor proprietãþi nu
doar ca mijloace de existenþã, ci ºi cu speranþa cã
vor acþiona ca misionari ºi civilizatori ai zonei pe
care o controlau sub aspect teologic ºi cultural.
Diana TRIF
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Eugen
Evu
La 10 septembrie se împlinesc 65 de ani de
la naºterea poetului ºi publicistului EUGEN
EVU.
Dupã studii liceale ºi medii tehnice în
oraºul natal, Hunedoara, debuteazã în 1970 în
revista orãdeanã Familia cu nouã poeme bine
primite de critica vremii. Peste patru ani îi
apare volumul „Toate iubirile” la Editura Facla
din Timiºoara. A fost unul dintre animatorii
vieþii literare din Hunedoara, a înfiinþat
cenaclurile literare „Izvoarele” ºi „Lucian
Blaga” din oraº. Din 1979 este membru al
Uniunii Scriitorilor din România. A desfãºurat
o bogatã activitate publicisticã, a înfiinþat o
serie de periodice literare: Renaºterea
Hunedoarei (1990), Kilometrul zero,
Provincia-Vitraliu hunedorean, devenitã
Provincia Corvina, apoi Nova Provincia
Corvina. În colaborare cu poeþii Valeriu
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Bârgãu ºi Paulina Popa a înfiinþat revistele
Constelaþia dragonului ºi, respectiv, Semne.
Este autorul a peste 40 de volume de poezie,
eseu, jurnale literare, articole, studii, literaturã
pentru copii, interviuri. Este nominalizat în
Dicþionarul Who's Who pe anul 2001. Este
deþinãtorul a peste 50 de premii literare
naþionale ºi internaþionale. A colaborat ºi
colaboreazã la numeroase reviste locale,
naþionale ºi strãine.
Gânduri la aniversare
Poet cu suflet de boem, cu veºnicã visare în
privire, cu verbul unduitor ºi limpede ca apa
unui râu de munte, Eugen EVU intrã în toamna
vieþii cu cele peste 30 de volume pe care le-a
scris de-a lungul unei îndelungate cariere
literare.
Încet, rãzbãtãtor ºi încrezãtor în steaua
poeziei, a urcat Muntele Mioritic al versului,
la Umbra Norilor ºi întotdeauna Cu faþa spre
stea… La lumina mâinilor sale au rãsãrit
bulgãri de Aur Heraldic ºi din Amarul Mierii
a gãsit iscusinþa de a scoate Luceafãr din
lacrimã…Prin Ferestrele fulgerate a furat un
Sãrut cu privirea ºi s-a înfiorat sub Tresãrirea
focului, dar întotdeauna a fost Stãpânul
jocului cu poezia, a cutreierat cu bucurie prin
Grãdinile semantice ºi ne-a demonstrat
tuturor cã Rezerva de duioºie pe care o are este
fãrã margini. (D.T.)
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Dumitru
Hurub@
Cu 65 de ani în urmã, la 26 octombrie
1944, în satul Cãlnaci, jud. Harghita, s-a
nãscut prozatorul ºi publicistul
DUMITRU HURUBÃ.
Absolvent al Liceului din Topliþa
(1963), stabilit la Deva din 1976,
debuteazã cu versuri în ziarul Steaua
Roºie din Tg. Mureº (1967) ºi cu prozã
scurtã în revista Vatra (1977). Obþine
premiul I pe þarã la festivalul Naþional
„Cântarea României”, secþiunea prozã
scurtã (1984). Debuteazã editorial în 1986
în volumul „Debut 86” (Editura Cartea
Româneascã), iar în 1988 ocupã locul I la
concursul de creaþie literarã satiricoumoristicã „Mãrul de aur”. Este
fondatorul ºi redactorul-ºef al revistei
Opinii culturale din Deva (1994). În
1995, la Festivalul de umor „Ion
Cãnãvoiu” de la Tg. Jiu, primeºte premiul
pentru cea mai bunã carte de umor a
anului, „Rezervaþia de zãpãciþi”.
Este autorul a peste 15 volume de
prozã umoristicã. În aceeaºi notã satiricoumoristicã, a susþinut o perioadã „Cronica
tv” la România literarã. Este membru al
Uniunii Scriitorilor din România.
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Umorul dulce-amar, un adevãrat râsu'
plânsu care nu ne lasã indiferenþi, strãbate
toate textele scrise de Dumitru
HURUBÃ, prozatorul cu ochiul ºi
cuvântul îndreptate fãrã milã spre
cotidianul agresiv pe care îl trãim.
Literatura lui ne demonstreazã cã simþul
umorului nu piere niciodatã de pe dulcele
plai mioritic, cã de la Conu' Leonida la
Haralamphy distanþa e mult mai micã
decât ne-am fi aºteptat. Fãrã vorba
ºugubeaþã a scriitorului ºi zâmbetul lui
trist, dar nu resemnat, în colþul gurii, neam fi miºcat mult mai greu prin hãþiºurile
ºi capcanele de care am avut parte dupã
1989. Dumitru Hurubã ne este o cãlãuzã
dibace ºi plãcutã. (D.T.)
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Banalitatea r@ului
Romanul lui Jonathan Littell, publicat sub
egida prestigioasei edituri Gallimard, a
reprezentat un fenomen literar în Franþa. Este
prima carte scrisã de un autor american în limba
francezã care a câºtigat în acelaºi an douã dintre
cele mai prestigioase premii literare: Premiul
Goncourt ºi Marele Premiu al Academiei
Franceze în 2006, cu record de vânzãri de peste
700 000 de exemplare în primele 6 luni de la
lansare.
„Fraþi oameni, lãsaþi-mã sã vã povestesc cum
s-au petrecut toate acestea!” - aºa îºi începe
confesiunea Maximilien Aue, personajul central
al romanului, ofiþer nazist, membru al SS,
homosexual ºi ucigaº.
Fostul ofiþer refugiat în Franþa dupã rãzboi are
o viaþã confortabilã ºi liniºtitã, o familie ºi o
afacere în domeniul dantelãriei, ce contrasteazã
cu acþiunile sale din timpul rãzboiului,
participant la masacrul evreilor din Europa de est,
observator al punerii în practicã a soluþiei finale
în lagãrele de concentrare. Deºi îºi asumã
responsabilitatea pentru acþiunile sale, se simte
mai mult martor, observator al evenimentelor,
decât participant direct.
„Nu am dorit niciodatã sã devin asasin... apoi
a venit rãzboiul, serveam þara, ºi m-am trezit în
mijlocul unor lucruri îngrozitoare, al unor
atrocitãþi”.
Rãzboiul este cel care construieºte rãul, iar în
mãrturisirile lui Aue rãul devine un lucru banal,
maºina totalitarã nazistã fiind formatã din
oameni care au închis ochii ºi au renunþat la
conºtiinþã.
Traseul pe care îl urmeazã Aue în anii
rãzboiului este unul impresionant.
La început este membru unui Einsatzgruppen,
detaºamente ale morþii, care parcurg sudul
Ucrainei, în special Crimeea, Rusia ºi Caucazul.
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Sunt descrise cu foarte
mare acurateþe asasinarea
evreilor, (masacrul de la
Babi Yar) ºi a bolºevicilor
din spatele liniilor
frontului. Unele voci din
criticã l-au acuzat pe
autor de o „pornografie a
violenþei”, unui om
normal fiindu-i greu sã-ºi
imagineze un asemenea
grad de cruzime.

Masacrul de la Babi Yar, 1941

Întrebarea este cum pot niºte oameni obiºnuiþi
sã devinã criminali, pentru cã, deºi numeroºii
membri ai comandourilor morþii erau antisemiþi
înverºunaþi sau aveau porniri sadice, cei mai
mulþi erau oameni normali care înainte de rãzboi
ar fi spus „nu am sã omor niciodatã”. Tot ce
putem face, însã, este sã sperãm - mãrturiseºte
Aue - cã nu vom ucide niciodatã. Disciplina
germanã a redus moartea la precizia gestului, la
eficacitate ºi, nu în ultimul rând, la randament.
Cu acelaºi statut de observator, Aue participã
la ultimele zile ale bãtãliei de la Stalingrad. În
mijlocul haosului, al luptelor ºi, mai ales, sub
spectrul foametei, are o discuþie de la egal la egal
cu un comisar rus, prizonier de rãzboi, despre
similitudinile dintre cele douã sisteme totalitare,
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fascismul ºi comunismul. Rãnit la cap, este
evacuat spectaculos înainte ca germanii sã piardã
bãtãlia, în februarie 1943
Un al doilea plan al romanului, mai puþin
reuºit, face referire la viaþa personalã a lui Aue.
Nãscut dintr-o mamã franþuzoaicã ºi un tatã
german, este îndrãgostit de sora lui, Una, cu care
are o relaþie incestuoasã, ce îl va conduce spre
maturitate la homosexualitate. În a doua parte a
romanului, autorul dezvoltã o intrigã poliþistã,
Aue fiind suspectat de uciderea tatãlui vitreg ºi a
mamei sale. Personajul este mai puþin plauzibil
în aceastã ipostazã, iar autorul nu rezolvã pânã la
final misterul asasinatului.
Bãtãlia de la Stalingrad, 1943

Mãiestria lui Littell constã ºi în modul în care
prezintã personaje aflate în fruntea aparatului
nazist, precum Heinrich Himmler - comandant
suprem al trupelor SS; Adolf Eichmann locotenent-colonel în SS ºi organizator al
deportãrilor din zonele ocupate de Wehrmacht;
Rudolph Hess, comandant al lagãrului de
concentrare de la Auschwitz. Cei cinci ani de
documentare susþin romanul din punctul de
vedere al veridicitãþii personajelor.
Implementarea soluþiei finale îl conduce pe
Aue în lagãrul de exterminare de la Auschwitz,
unde joacã rolul de „manager”, încercând sã
îmbunãtãþeascã condiþiile de viaþã ale
prizonierilor selectaþi pentru munca în fabrici.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Paradoxul rezultã, pe de o parte, din dorinþa
de punere în aplicare a soluþiei finale, deci de
exterminare a tuturor evreilor, indiferent de
vârstã ºi, pe de altã parte, din necesitatea utilizãrii
forþei de muncã evreieºti în folosul maºinii de
rãzboi germane, în special spre final când
ofensiva sovieticã îi pune în dificultate.
Violenþa fizicã era o constantã în viaþa
lagãrului. Chiar ºi oamenii care la început loveau
din obligaþie, sfârºeau prin a lovi din plãcere.
Decizia de a folosi gazul ca metodã de
exterminare a venit
în urma observãrii
deviaþiilor sadice ºi a bolilor mintale cu care se
confruntau soldaþii din detaºamentele morþii. De
asemenea, propaganda a avut un rol esenþial,
„gardianul SS nu devine violent sau sadic pentru
cã nu îl considerã pe deþinut o fiinþã umanã;
dimpotrivã, ura sa creºte ºi se transformã în
sadism atunci când îºi dã seama cã deþinutul,
departe de a fi un sub-om cum i s-a spus, este, la
urma urmei, un om ca ºi el, iar gardianul tocmai
aceastã rezistenþã o gãseºte insuportabilã, aceastã
stãruinþã mutã a celuilalt, iar gardianul îl loveºte
mai tare pentru a face sã disparã umanitatea lor
comunã”.
În 1944, Aue ajunge alãturi de Eichmann în
Ungaria, acesta fiind responsabil de deportarea
evreilor din aceastã þarã. Calitãþile sale de bun
organizator asigurã succesul acþiunii chiar cu
ameninþarea înaintãrii Armatei Roºii, facilitatã de
prãbuºirea frontului românesc.
România este pomenitã ca fiind una dintre
puþinele þãri în care Eichmann n-a reuºit sã
pãtrundã pentru a organiza deportãrile, dar ºi
pentru cã evreii maghiari reuºeau sã scape
procurându-ºi cel mai uºor paºaportul românesc
„având în vedere corupþia autoritãþilor
consulare”.
Scene impresionante se petrec la Berlin, când
oraºul este în ruinã din cauza bombardamentelor
Aliaþilor. Aue, rãnit, se refugiazã în Pomerania,
înaintarea Armatei Roºii ºi drama refugiaþilor
germani fiind descrisã când Aue, alãturi de
56

Pagina bibliofilului
prietenul sãu Thomas, încearcã sã se strecoare
printre liniile inamice.

Asediul Berlinului, 1944

În haosul ultimelor zile ale celui de-al Treilea
Reich, ofiþerii naziºti se pregãtesc sã pãrãseascã
nava care se scufundã: cu ajutorul actelor false
destinaþia lor este America de Sud.
Unul dintre ofiþerii care reuºeºte sã scape, în
realitate este A. Eichmann care pânã în 1960 duce
o existenþã liniºtitã în Argentina pânã când un
comando al Mossad îl rãpeºte ºi, declanºând un
scandal diplomatic internaþional, îl duce la
Tel-Aviv unde este judecat ºi condamnat la
moarte prin spânzurãtoare.
Întâlnirea lui Aue cu Hitler stã sub semnul
ridicolului, personajul este bolnav, îmbãtrânit
„faþa îi pãrea galbenã, rãtãcitã, umflatã, ochii îi
erau ficºi, inerþi, apoi deodatã se porneau sã
clipeascã; o picãturã de salivã îi sclipea în colþul
gurii”. Înconjurat de ofiþeri loiali, este doar o
umbrã a celui care declanºase rãzboiul.
Cum era ºi normal, romanul a iscat
numeroase dezbateri, subiectul Holocaustului
fiind unul sacru, tratat de multe ori separat de
tema rãzboiului ºi chiar amplificat.
Temerile criticilor erau cã Maximilian Aue,
umanizat de autor, ar putea declanºa o formã de
empatie faþã de opresori. Sfârºitul romanului
relevã însã natura criminalã a lui Aue, aºa cã orice
formã de empatie sau simpatie este exclusã.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Cartea s-a bucurat de cronici literare
elogioase în presa francezã ºi mai temperate în
The New York Times sau The Washinghton Post,
în general criticii americani fiind mai puþini
receptivi.
„Cum a fost, oare, posibil aºa ceva?”, ne vom
întreba la sfârºitul celor 900 de pagini, oare cum
am fi procedat noi dacã ne-am fi nãscut în
Germania nazistã.
Rãspunsul îl oferã chiar Max Aue: „De fapt,
aº fi putut la fel de bine sã nu scriu. La urma
urmei, nu este o obligaþie. De la rãzboi am rãmas
un om discret. Slavã Domnului, nu a fost
niciodata nevoie sã-mi scriu memoriile ca sã mã
justific, fiindcã nu am nimic de justificat, ºi nici
ca sã câºtig bani, cãci îmi câstig destul de bine
traiul aºa. (…) Nu regret nimic: mi-am fãcut
treaba, asta-i tot. Cât priveºte chestiunile mele de
familie, pe care poate cã le voi povesti, nu mã
privesc decât pe mine; în ce priveºte restul, spre
sfârºit, fãrã discuþie cã am cam forþat limita, dar
nu mai eram chiar eu însumi, nu mai ºtiam ce sã
fac, de altfel totul în jur se rãsturna, nu am fost
singurul care-ºi va fi pierdut capul, trebuie sã
recunoaºteþi. (…) În pofida cusururilor mele, ºi
au fost nenumãrate, am rãmas unul dintre cei care
cred cã singurele lucruri absolut necesare vieþii
omeneºti sunt aerul, mâncatul, bãutul ºi excreþia,
cât ºi cãutarea adevãrului. Restul este facultativ.”
Diana TRIF

Jonathan Littell
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Canterbury tales
- o plimbare prin Canterbury

Am ajuns în Anglia, dupã o cãlãtorie extrem
de obositoare ºi o noapte petrecutã în autocar
sub presiunea timpului care ne obliga sã fim la
ora 8 dimineaþa la Eurotunel.
Curiozitatea a învins însã oboseala, cu toþii
fiind interesaþi de modul în care se va desfãºura
trecerea pe sub Canalul Mânecii.
Fãrã senzaþii tari, de la Pas de Calais la
Dover, cel mai mare port britanic, nu am fãcut
decât 35 de minute, cu un mic balans al
autocarului ºi cu interdicþia de a face fotografii.
Probabil cã amintirile minunate pe care le
am din Anglia se datoreazã ºi cerului fãrã nori
cu care am fost întâmpinaþi în Dover ºi care s-a
menþinut pe parcursul întregii sãptãmâni. Am
fost aºadar fericiþii beneficiari ai unei scurte
veri englezeºti.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Ethelbert, rege de Kent - 597 d. Ch.

Canterbury

Dupã o plimbare
pe plaja din Dover,
de la Marea
Nordului, pe linia
orizontului între
marea verzuie ºi
cerul albastru, am
zãrit emoþionaþi
continentul.

Cãlãtoria pânã la Canterbury a durat
aproximativ trei ore, timp în care ghidul ne-a
informat pe îndelete despre istoria oraºului.
Canterbury ocupã o poziþie strategicã în
comitatul Kent din Anglia. Locuit încã din
perioada preromanã, oraºul Duroverum
Cantiacorum a fost întemeiat dupã invazia lui
Claudius, în anul 43. Centrul vechiului oraº
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Thomas Becket,
reprezentat pe un vitraliu
al catedralei din
Canterbury

roman cu forumul
ºi bazilica se aflã în
inima oraºului
actual. La sfârºitul
secolului I,
Canterbury avea
deja un amfiteatru
ºi douã bãi publice,
nefiind necesarã
construcþia unor
ziduri de apãrare
pânã la sfârºitul
secolului al III-lea,
odatã cu atacurile
saxonilor.

Zidurile medievale au fost ridicate pe locul
celor romane.
In secolul VI, oraºul se va numi
Cantwarabyrig ºi va deveni capitala regelui
Ethelbert din Kent. Bertha, soþia acestuia, era
creºtinã iar una dintre condiþiile mariajului a
fost tolerarea religiei sale. Când Sf. Augustin
ajunge în Kent, cu misiunea de creºtinare a
pãgânilor, Bertha ºi-a convins soþul sã îl
întâmpine pe emisarul de la Roma ºi sã îl
trateze cu generozitate.

Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Imagine din Canterbury

Ethelbert a devenit unul dintre primii
convertiþi ai lui Augustin ºi i-a dãruit acestuia
pãmânt atât pentru construcþia catedralei cât ºi
a unei mãnãstiri.
Dupã invazia normandã din 1066,
cuceritorii ºi-au numit propriii oameni în
poziþii importante, inclusiv cel de Arhiepiscop
de Canterbury.
Catedrala dateazã din secolul XII ºi este
reºedinþa Arhiepiscopului de Canterbury, cel
mai înalt ierarh al bisericii anglicane .
Thomas Becket (1118-1170) a fost
arhiepiscop de Canterbury din 1162 pânã în
1170, în timpul domniei lui Henric al II-lea
Plantagenetul. Ridicându-se împotriva
limitãrii drepturilor bisericii de cãtre puterea
regalã, a fost asasinat din ordinul regelui în
1170, în aceastã catedralã, canonizat în 1173,
venerat ca sfânt ºi martir de Biserica Catolicã ºi
de Biserica Anglicanã.
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Catredrala

Soarta oraºului s-a schimbat dupã ce, în
1538, Henric al VIII-lea închide toate abaþiile
ºi mãnãstirile. Averile au fost confiscate,
altarul lui Thomas Becket, împodobit cu aur ºi
pietre preþioase, a fost demontat, iar rãmãºiþele
acestuia au fost arse. Becket a fost declarat
trãdãtor, pelerinajul a fost interzis, privând
astfel oraºul de o importantã sursã de venit.
În secolul XVII refugiaþii hughenoþi din
Flandra au pus bazele economiei oraºului. Pe
lângã aceºtia, mai existau þesãtori, argintari,
berari, dentiºti veniþi din Þãrile de Jos.
Specificul medieval al oraºului s-a mai
pierdut începând cu secolul XVIII, datoritã
modernizãrilor fãcute prin lãrgirea strãzilor,
dãrâmarea unor porþi ale oraºului pentru
favorizarea circulaþiei, uniformizarea faþadelor
clãdirilor.
Canterbury s-a dezvoltat spectaculos
începând cu perioada victorianã pânã la
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Nava centralã

declanºarea celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial.
Liniºtea oraºului a fost brusc întreruptã în
noaptea de 1 iunie 1942, când aviaþia germanã
a bombardat oraºul. Aproape un sfert din partea
medievalã a fost distrusã, doar printr-un
miracol catedrala a scãpat neatinsã.
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Plimbarea prin Canterbury poate începe
aºadar de la magnifica poartã „Christ Church
Gate” ce strãjuieºte intrarea în curtea
catedralei. Poarta a fost construitã între anii
1517-1520, înainte ca Henric al VIII-lea sã
închidã mãnãstirea de care þinea ºi catedrala.
Poarta Bisericii lui Christos

Splendida navã centralã este consideratã
una dintre operele de referinþã ale perioadei
medievale, construitã de acelaºi meºter zidar,
Henry Yevele, care a ridicat ºi nava de la
Westminster Abbey. Pãºim apoi pe City Walls
Walk, la capãtul cãreia ajungem la Canterbury
Castel, în partea dreaptã a castelului aflându-se
biserica Sf. Mildred.
Castelul Canterbury

Aleea zidurilor oraºului

Fratele mai mare a lui Henric, care a murit
în 1502, la doar 15 ani, în luna de miere a fost
cel care a susþinut construcþia porþii. Faþada
dinspre catedralã este simplã, iar catedrala este
cea care atrage toatã atenþia.
Mãrimea clãdirii nu iese în evidenþã
imediat, partea esticã fiind ascunsã privirii care
este atrasã irezistibil de turnul central „Bell
Harry”, ridicat la sfârºitul secolului XV, ºi
atinge o înãlþime de 76 m, la construcþia lui
intrând aproape 1,5 milioane de cãrãmizi.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

La biserica Sf. Margareta unde este recreatã
lumea lui Chaucer din „Canterbury Tales” ne
putem bucura de o experienþã audio-vizualã
care ne permite sã îi însoþim pe pelerinii
medievali ai lui Chaucer în cãlãtoria lor de la
Hanul Tabard din Londra la Altarul Sf. Thomas
Becket din Canterbury.
Tehnologia de ultimã orã reînviepeisajele,
sunetele ºi chiar mirosurile secolului XIV
61

Note de drum
englez, în timp ce pelerinii îºi spun povestea
uneori tragicã, alteori comicã. Comentariul
este disponibil în ºase limbi, existând ºi o
versiune pentru copii.
Geoffrey Chaucer, „pãrintele poeziei
engleze”, s-a nãscut la Londra în 1340. Pentru
un scurt timp tatãl sãu a fost valet al casei
regale ºi cu ajutorul sãu Chaucer a devenit
valetul lui Edward al III-lea. Regele l-a trimis
într-o misiune peste hotare, moment în care se
familiarizeazã cu literatura francezã ºi cea
italianã.

Thomas Sidney Cooper, care a trãit în
Cantebury.
Teatrul Marlowe

Un personaj controversat, nãscut în
Canterbury, este Christopher Marlowe, fiul
unui cizmar, educat la King's School în
Canterbury ºi la Corpus Cristi College în
Cambridge. Bãiat fiind, a urmãrit trupele de
actori jucând în curtea hanurilor din
Canterbury, iar în 1587 a devenit membru al
companiei „Earl of Nottingham”, pentru care a
scris o serie de piese. Este probabilã
colaborarea cu Shakespeare la piesele timpurii
ale acestuia, de asemenea a tradus din poeþii
romani Ovidiu ºi Lucan. A murit în
circumstanþe neelucidate într-un han din
Deptford, în 1593.
Poarta Mãnãstirii Saint Augustine

Când Richard al II-lea devine rege, Chaucer
îºi pierde pentru o perioadã influenþa la curte,
ceea ce i-a permis sã scrie „Povestiri din
Canterbury”, începute în 1378 ºi niciodatã
terminate.
De asemenea se mai poate vizita Muzeul
Regal ºi Galeria de artã. Muzeul dispune de o
bogatã colecþie de picturi. Sunt expuse
lucrãrile unui pictor din perioada victorianã,
Vox Libri, Nr. 13 - 2009
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În Canterbury se poate vizita casa
memorialã ºi teatrul care îi poartã numele.
Nu putem pãrãsi, însã, Canterbury fãrã a
vizita Mãnãstirea Sf. Augustin.
Regele Ethelbert a fost nespus de generos
cu Augustin dupã convertirea la creºtinism. Nu
numai cã i-a dãruit pãmânt în interiorul
zidurilor oraºului, pentru a pune bazele
catedralei, dar l-a încurajat sã fondeze o
mãnãstire benedictinã în afara oraºului, la est
de catedralã.
Mãnãstirea închinatã Sfinþilor Petru ºi
Pavel a devenit locul unde au fost
înmormântaþi regii ºi arhiepiscopii ºi este
renumitã, de asemenea, pentru manuscrisele
miniate, operã a cãlugãrilor benedictini. În
978, mãnãstirea a fost reînchinatã Sfântului
Augustin, al cãrui memorial atrãgea mulþi
pelerini ºi binefãcãtori.

Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Cu un venit rezultat din cele 4.860 ha de
pãmânt, mãnãstirea benedictinã Sf. Augustin
era una din cele mai bogate din Anglia
Mãnãstirea a fost închisã de reprezentanþii
lui Henric al VIII-lea, comorile sale, inclusiv
biblioteca cu 2.000 de volume, au fost
confiscate, (doar 200 de volume au mai fost
recuperate), iar chiliile cãlugãrilor au fost
transformate în palat regal pentru a patra soþie a
lui Henric al VIII-lea, Anne de Clèves, pentru a
putea locui acolo în cãlãtoriile sale pe
continent.
În secolul XIX, palatul a decãzut ºi a trecut
în proprietatea a lui William Beer, o parte fiind
transformatã în fabricã de bere, în 1826.
Sensibilitãþile victoriene au fost deranjate,
iar atunci când fabrica a fost scoasã la vânzare,
a fost cumpãratã ºi transformatã în colegiu
misionar.
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Turnul bisericii Sf. George

Printre cele trei milioane de vizitatori care
pãºesc anual pe strãzile din Canterbury, ne-am
Imagine din Canterbury

Clãdirea adãposteºte astãzi King's School,
iar urmele vechii mãnãstiri, dimpreunã cu
Canterbury Cathedral ºi biserica Sf. Martin, au
devenit parte a Patrimoniului mondial în 1989.
Dupã o perioadã de prosperitate, cu o
economie bazatã pe industria textilã,
Canterbury s-a transformat într-un paºnic oraº
turistic al cãrui caracter medieval nu a fost
ameninþat de revoluþia industrialã.
În 1942, o parte a oraºului aproape de
Catedralã, a fost bombardatã, apoi reconstruitã
ºi transformatã dupã rãzboi într-un centru
comercial.
Transformãrile din ultima jumãtate de
secol, combinaþia de medieval ºi contemporan,
permit vizitatorilor sã experimenteze 2000 de
ani de istorie între graniþele unui oraº modern.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

numãrat ºi noi. Strãzile strâmte ne-au
întâmpinat tãcut, catedrala era ascunsã
privirilor de maiestuoasa poartã, iar sfinþii cu
irizãri verzui se sprijineau de frontispiciu.
Dantelãria exterioarã din piatrã ne-a
pregãtit pentru liniºtea arcurilor frânte, care
pãreau cã sunt susþinute doar de cãldura
vibrantã a vitraliilor.
„Nu e un loc pentru turiºti - ne-a spus cineva
la intrare - e un loc pentru credincioºi”.
Diana TRIF

O plimbare din parc
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Protelcultismul ^n literatura }i presa
din Valea Jiului
}i din ]inutul Hunedoarei,
un concept de import (2)
Pentru a impune o culturã proletarã, partidul a
acþionat cu hotãrâre, imediat dupã rãzboi, prin
înfiinþarea a numeroase ziare, un adevãrat arsenal
publicistic în sistemul vast al propagandei
comuniste. În 3 decembrie 1944, apare la Deva
ziarul Zori noi, organ al Regionalei Partidului
Comunist Alba-Hunedoara, care în 1948-1949 se
mutã la Petroºani, devenind organul de presã al
partidului pentru Valea Jiului. La 7 noiembrie
1949, apare la Deva Drumul socialismului, organ
al Comitetului judeþean P.M.R. Hunedoara ºi al
Comitetului provizoriu judeþean, care îºi va înceta
activitatea doar dupã cãderea lui Ceauºescu.
Tânãrul constructor (1951-1953) apare la
Hunedoara ca ediþie a Scânteii Tineretului pentru
ºantierul Combinatului Siderurgic din oraº.
Uzina noastrã (1951-1962) apare ca ziar al
Comitetului Raional P.M.R. Hunedoara, Tânãrul

muncitor (1953-1954) ca ziar al Comitetului
U.T.M. Hunedoara, Muncitorul miner, ca organ al
Comitetului de Partid ºi sindicatelor de la I.M.
Barza, Certej ºi Zlatna, Flacãra Hunedoarei, ca
organ al Comitetului orãºenesc ºi apoi, raional al
P.M.R. Hunedoara, Flacãra, ca organ al
comitetelor de partid ºi sindicatelor din
Combinatul Siderurgic Hunedoara.
Practic, dupã anii 1950, întreaga regiune
Hunedoara, care pânã în 1968 includea ºi raioanele
Alba ºi Sebeº, a fost împânzitã de o puternicã reþea
de presã, care aplica în teritoriu politica partidului
inclusiv, evident, în domeniul culturii.
A fost inventat termenul de „culturã de masã”
ca reflex al ideii generale de colectivizare. În
industrie funcþionau colectivele proletare, la sate
colectivele agricole, meseriaºii au fost ºi ei
constrânºi sã se organizeze dupã principiul muncii
colective etc. Deci ºi cultura, ºi implicit literatura,
trebuiau „colectivizate” în termenul generic
„cultura de masã”, iar forma specificã de
organizare au fost cenaclurile ºi cercurile literare,
dar ºi colectivele de „colaboratori” ai ziarelor de
partid ºi povestitori de duzinã ce proslãveau
partidul ºi socialismul în ediþiile speciale ce
apãreau de 1 Mai, 23 August, 7 Noiembrie, iar mai
târziu de zilele de naºtere ale soþilor Nicolae ºi
Elena Ceauºescu.
În relativul dezgheþ ideologic ce a urmat anului
1964, scriitorii hunedoreni care au depãºit stadiul
proletcultismului primar sperau în editarea unei
reviste de culturã ºi s-au grupat în jurul ziarului

1. Pop, Simion, La înãlþimea faimei ºi reputaþiei Hunedoarei industriale, în Ritmuri hunedorene, Deva, decembrie, 1967.
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judeþean Drumul socialismului, care edita un
supliment de culturã ºi literaturã purtând la început
titlul Ritmuri ºi ulterior Ritmuri hunedorene. În
numãrul din decembrie 1967, Simion Pop salutã
apariþia Ritmurilor hunedorene ca o revistã
literarã, situând-o în tradiþia revistelor
Transilvania ºi Astra cu care noua revistã de la
Deva ar fi „sorã bunã”1.
În acelaºi numãr, Constandin Clemente, un
cunoscut animator al vieþii spirituale din aceastã
parte a þãrii, oferã sub titlul „Ochire retrospectivã”
o radiografie a vieþii literare locale desfãºurate
pânã atunci în fostul spaþiu al Regiunii Hunedoara,
aºa cum a funcþionat ca unitate administrativteritorialã pânã la reorganizarea din 1968. Iatã o
mostrã de stil pur proletcultist:
Despre o miºcare literarã, organizatã,
îndrumatã ºi condusã cu competenþã se poate
vorbi abia dupã proclamarea Republicii. Aºezând
cultura la locul ce i se cuvine, partidul ºi statul
nostru au acordat ºi acordã un sprijin permanent
ºi neprecupeþit valorificãrii potenþialului creator
al maselor populare. Odatã cu înfiinþarea Casei
regionale a creaþiei populare, activitatea de
creaþie literarã a luat un mare avânt, stimularea ºi
valorificarea ei fiind unul din atributele esenþiale
ale acestei instituþii.
Oamenii care mânuiesc strungul ºi mistria,
lucrãtorii ogoarelor, intelectualii au fost
îndemnaþi ca în orele de rãgaz sã-ºi aºtearnã
gândurile pe hârtie, sã se adune ºi sã înveþe de la
înaintaºi, sã se facã ecoul sentimentelor de
dragoste ºi ataºament pentru partid ºi patria
socialistã. Pentru a veni în întâmpinarea lor,
pentru a-i stimula ºi îndruma, au fost constituite
cercuri literare pe lângã casele de culturã ºi
cluburile muncitoreºti. (…)
Cine rãsfoieºte colecþia ziarelor care apãreau
pe atunci în regiune Tînãrul muncitor, Steagul
roºu, Uzina noastrã sau Drumul socialismului, va
întâlni aici versuri avântate, schiþe ºi reportaje,
uneori poate neîmplinite artistic, dar care recitate

la mitinguri sau afiºate la gazetele de perete îi
însufleþeau pe oameni, îi mobilizau la munca
pentru edificarea noii societãþi. (…) Ceea ce am
fãcut pânã acum, fãrã a umbri bunele rezultate, e
abia începutul. Hunedoara socialistã îºi aºteaptã
încã proprii cântãreþi. Realitãþile clocotitoare, în
miezul cãrora trãim, îºi cer rapsozi pe mãsura
mãreþiei faptelor eroice pe care oamenii muncii le
înscriu în filele de aur ale istoriei contemporane.
Scrisul nostru trebuie sã reflecte, aºa, dupã cum ne
învaþã Partidul, ºi mai pregnant realitatea noastrã
socialistã, chipul omului nou în toatã plenitudinea
manifestãrilor sale, frumuseþea ºi bogãþia
spiritualã a acestui talentat popor din care trebuie
sã ne mândrim cã facem parte2.
Speranþa de a obþine aprobarea editãrii unei
reviste literare locale prin revigorarea activitãþii
cenaclurilor ºi cercurilor literare este spulberatã
curînd, când, dupã vizita în China ºi Coreea (în
1971) a conducãtorilor de partid ºi de stat,
Programul Ideologic al P.C.R. re instaureazã
proletcultismul în forme ºi mai accentuate, iar
persoane cu funcþii politice în propagandã, din
dorinþa de supuºenie faþã de Nicolae Ceauºescu,
suprimã orice demers în acest sens.
Cel mai grav pãcat al proletcultismului pare a fi
profanarea folclorului. Seva naturalã a gândirii
populare, filozofia de viaþã a creatorului popular
devin acum obiect de falsificare, pânã la forme

2. Clemente, Constandin, Ochire retrospectivã în Ritmuri hunedorene, nr. 8, Deva, decembrie 1967.
3. Ilieascu, Ion; ªoit Ana, Cântece populare minereºti, Bucureºti, Ed. Pentru Literaturã, 1969, pg. 7.
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groteºti pe care oamenii simpli nu le-au acceptat
niciodatã.
O mostrã elocventã în acest sens este antologia
„Cântece populare minereºti” tipãritã în 1969 de
Editura pentru literaturã.
Un amplu studiu introductiv încearcã sã
defineascã conceptul de folclor muncitoresc
pornind de la Tezele de la Praga, din martie 1961,
în care „s-au fãcut aprecieri privind valoarea
creaþiei minereºti, stabilindu-se ca sarcinã
tematicã de primã importanþã cercetarea
cântecelor de mineri”3.

Dupã aceastã „savantã” punere în temã, autorii
ne oferã materialul folcloric cules. Spre
exemplificare am ales aceste versuri:

Îndeplinirea acestei directive s-a soldat cu o
amplã documentare în judeþele Hunedoara, Timiº,
Cluj, Alba etc.
În „Nota asupra ediþiei” autorii precizeazã:
„Volumul Cîntece populare minereºti, primul
de acest gen în literatura noastrã folcloricã, are
profilul unei antologii. Autorii au reunit acele
cântece ºi versuri care au fost create de mineri, au
circulat în mediul mineresc ºi au ca tematicã viaþa
minerilor”4.
Autorii vor sã ne încredinþeze cã au realizat o
cercetare ºtiinþificã ºi ne oferã o clasificare a
evoluþiei istorice a folclorului mineresc: „a)
producþiile pre muncitoreºti; b) creaþia minereascã
tradiþionalã; c) cântecele de revoltã ºi luptã; d)
creaþiile cele mai noi”5.

Dacã ecouri ale ideilor proletcultiste continuã
sã se mai manifeste în cultura aºa-zisã de masã,
eliberarea de canoanele proletcultiste se realizeazã
doar odatã cu apariþia în viaþa literarã hunedoreanã
a scriitorilor profesioniºti. Prozatorul Radu
Ciobanu este de departe cel mai cunoscut scriitor
hunedorean, cãrþile sale impunând calitãþi
profesionale ce-l situeazã la standardele naþionale.
Poezie de calitate publicã Iv Martinovici, Dan
Constantinescu, Neculai Chiricã, fraþii Ioan ºi
Eugen Evu, Valeriu Bârgãu ºi alþii.
Deºi lipsitã pânã în 1989 de o revistã de
culturã, literatura hunedoreanã se valorificã prin
importante apariþii în editurile din Capitalã ºi din
marile centre culturale din þarã.
ªtefan NEMECSEK

Jiule!
Jiule, ap@ b@trân@
Ce te zba]i a}a nebun@?
[i-aminte}ti de timpul când
Minerii robeau sub p@mânt?
Ori vrei s@ ne cân]i tu, nou@
Despre via]a noastr@ nou@?
Noi }tim de undirea ta
Veacuri grele-ai dus cu ea
{i le-au dus s@ nu mai vin@
Aducând spre noi lumin@.
Scot minerii din p@mânt
Mult c@rbune bun, }i-n cânt
Jiule, tu, lor, li-l speli
Cum sp@lai lacrimi, dureri;
Speli c@rbunele curat
Pentru furnal, neîncetat,
Ca a noastr@ Vale mândr@
Niciodat’ s@ nu mai plâng@!6

4. Iliescu, Ion; ªoit Ana, Cântece populare minereºti, Bucureºti, Ed. Pentru Literaturã, 1969, pg. LIX.
5. Idem, pg. XIII.
6. Idem, pg.185.
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Toamn@ t$rzie pe c@r@ri de munte

Într-una din drumeþiile mele, în zilele de
toamnã târzie urcam pe Valea Jieþului pentru a
ajunge la Obârºia Lotrului, unde în aceste zile se
desfãºura minunatul spectacol în aer liber,
„coborâtul oilor de la munte”.
Am ajuns aproape de Valea Mijei, când
deodatã soarele strãlucitor a fost acoperit de nori
negri, prevestitori de furtunã, valea s-a întunecat
de parcã ar fi venit seara, apoi ca din senin parcã
s-ar fi rupt zãgazurile vântului hotãrât sã
rãstoarne pãmântul. Vântul sufla cu putere,
izbindu-ºi pieptul de coastele ascuþite de stâncã
ale muntelui, în pãduri brazii falnici parcã învinºi
trosneau din încheieturi ºi se aplecau de aproape
se lipeau de pãmânt. Unii, înfrânþi de forþe
nevãzute, nu se mai ridicau. Ici colo, câte o stâncã
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aplecatã deasupra vreunei prãpãstii ameþeºte ºi
cade în adâncuri, înecându-se în apele Jieþului.
Cu pieptul sfâºiat de colþuri de stâncã, cu faþa
sângerândã de ghimpi de brazi, vântul nebunatic
orbit de durere plesneºte de mânie, loveºte câþiva
nori ce-i stau în cale apoi, învinsã, se adânceºte în
vãzduhuri ºi piere deznãdãjduitã spre înãlþimile
Parângului.
Norii sfâºiaþi în bucãþi se cautã spre a se uni,
apoi tremurând la pãmânt, îmbracã pentru
moment în alb gãlbejite fire de iarbã, dupã care se
topesc ºi pier.
Soarele obosit ºi rãcit se înveleºte mereu c-o
velniþã mohorâtã de neguri, dându-ne curaj
pentru a continua drumeþia. Spre searã am ajuns
la bãtrâna cabanã de la Obârºie, unde moº Ghiºe
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ne-a primit cu bucurie, servindu-ne cu câte o canã
de lapte proaspãt muls.
Ziua urmãtoare soarele nu rãsãrise încã de-a
binelea când Valea Lotrului a început sã vuiascã
de lume: erau ciobanii coborâþi din ªureanu cu
albele lor turme de mioare de gâtul cãrora þiuiau
clopotele de cioaie; hãmãiau între ei câinii
hârjonindu-se cu dulãii strãini. Toatã ziua lumea
satelor de stâni presãrate prin luminiºurile de
pãduri coboarã pe lãsãtorile munþilor în Lotru, de
unde unii urmau cursul apei spre Voineasa, alþii
urmând spre sud, în urcuº drumul Regelui, peste
Pãpuºa pentru a ajunge la Novacii ºi Vaideenii
Gorjului. Din Munþii Parâng coboarã ciobanii
Petrilei care urmau firul Vãii Jieþului.
Din Groapa Seacã, lungi caravane de cai
tropãie la vale. Pe calul din frunte, îndreptându-ºi
din când în când privirea îngrijoratã înapoi,
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cãlãreºte mai marele stânei cu fluierul înfipt în
frumosul sãu brâu de piele, iar de obâncul calului
stã atârnatã bâta de corn cu minunate încrustaþii ºi
împodobitã cu inele strãlucitoare de aramã.
În urmã se înºirã vreo zece cai legaþi cu
cãpestrele în ºir de ºaua celor din faþã. Sprijiniþi
pe ºeile de lemn, desagii cei grei strâng ca în
cleºte pântecele spãtoºilor cai. În ei îºi duce
stãpânul resturile averii din stânã, pe care n-a
rãzbit pânã acum sã le ducã acasã: burduº de
brânzã, de jintiþã, foi de unt, smântânã, lapte gros,
apoi unelte de la preparatul brânzei, ceaune,
ciubere. Pe un cal mai la urma caravanei, într-o
desagã, cu capetele afarã, un bãieþel ºi o fetiþã,
Ionicã ºi Ana, se strâmbã unul la altul ºi apoi se
aºtern pe plâns, aºa numai din trecere de vreme.
Mama lor, Floruþa, care urmeazã pe jos caravana
îi lasã în voie sã plângã - doar altã treabã nu au - ºi
numai când se urãºte de vaiet intervine,
ameninþându-i cã-i dã jos de pe cal ºi atunci cei
doi prunci se ogoaie ca prin farmec. În timp ce
ºeuaºii pãºesc alene pe poteci icnind de poveri,
cârlanii ºi mânjii aleargã împrejur fãrã grijã, se
vârã între cai de le încurcã mersul, rãmânând
înapoi ºi apoi pornesc în galop înainte, se muºcã
între ei, se bat precum copiii. În urma ºirului de
cai, vin alene, pãscând iarba rãmasã, turmele de
mioare, câteva sute, apoi în urma ºirului, vreo
cinci, ºase vaci de grija cãrora se ocupã douã
bãciþe voinice cu obrajii îmbujoraþi, ce vin
povestind în urma vitelor ºi strivind între dinþi
boabe negre ºi amare de jneapãn, din care au
cules câteva coºuleþe cã-s bune de nãduºealã
pentru bãtrâni ºi la câte boale nu-s bune.
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În timp ce fetele sporovãiesc între ele, gândul
le zboarã îndãrãt, spre cei ce în timp de iarnã
pleacã cu turma la þarã ºi pe care nu îi mai vãd
pânã la Sfântul Constantin, când se întorc din nou
pe aceste plaiuri.
Vrednicele neveste nu se îndurarã sã plece la
drum cu mâinile goale. La brâu ºi-au înfipt câteva
fuse, iar una dintre femei þinea în mâna dreaptã o
furcã de toatã minunea, proaspãt ieºitã din mâna
unui iscusit mânzar care a cioplit-o cu briºca.
Cum putea ea sã o lase sã se prãpãdeascã? E toatã
bine crestatã-n figuri, cu o cruce la mijloc. La
iarnã nici o nevastã nu va mai veni la ºezãtori cu o
furcã mai mândrã ºi mai frumoasã.
„Þii tu minte, Mãrie, cu ce jale se mai uita la
tine Stan, când au plecat cu oile la þãri pentru
iernat? Dacã ar fi ºtiut el atunci cã nici dupã o lunã
te mãriþi dupã Mitu al tãu, ºi-ar fi luat lumea în
cap. Da, el n-are rânduiala lui Mitu al tãu, ºi casã,
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

ºi singur la pãrinþi”. În timp ce femeile îºi
depãnau amintirile, nici n-au bãgat de seamã cã o
vãcuþã a rãmas mult în urmã, opritã în drum de
viþeluºul dornic de lapte. „Batã-vã dzîua de vaci”
rosteºte bãciþa ºi pleacã în urmã sã îndrepte vaca
cu joarda.
Amarã îi mai era inima lui Stan cât a stat
departe cu oile la þãri. Ce-o fi fãcut Mãrie în lipsa
lui? Pentru cã era aproape de Mitu, duºmanul sãu
de temut, o vede la joc ºi-i era fricã cã acesta o
poate cere de nevastã de la pãrinþi, care nu-l prea
voiau pe el cã era sãrac, iar Mitu era fiu de boier,
cu peste trei sute de mânzãri ºi tot atâtea de
mioare.
Iarna trecu repede ºi veni ziua Nedeii de la
Peºtera Muierii. Când Stan îl vãzu pe Mitu cã o
luã pe Mãrie pe dupã cap, parcã i se urcã sângele
la cap, gata-gata sã sarã la duºmanul sãu care-i luã
iubita, dar cu greu reuºi sã se abþinã. ªi Mãria la
revederea cu Stan, cu lacrimi în ochi, în sinea ei
îºi zicea cã parcã Stan e mai frumos ºi mai bun la
inimã decât Mitu. Dar ce sã faci, nu te poþi opune
sorþii ºi voinþei pãrinþilor care nu-l voiau pe Stan
cã era bãiat sãrac ºi fãrã de avere.
Amãrât cu sufletul de pierderea fiinþei iubite,
Stan pleacã de la nedeie cu gândul la familia lui
Mitu, întrebându-se „oare tat'su n-a fost tot
cioban ca ºi mine? Mi-o ajuta bunul Dumnezeu
sã-mi fac ºi eu turmã, cã cine ºtie în sat mai bine
ca mine rândul oilor, cine-i mai cruþãtor, mai
credincios?
Mi-o veni ºi mie odatã rândul”.
Tiberiu SVOBODA
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L@bu},
povestea unui
ciob@nesc mioritic
Într-o drumeþie în Munþii Parâng, spre
searã, ne-am oprit sã înnoptãm la una din
stânele de la Coasta lui Rus, unde un vechi
prieten, baciul Rusu Bãlan, cu frumosul sãu
ciobãnesc mioritic, Lãbuº, a venit sã ne
întâmpine.
Vãzându-ne de departe, Lãbuº ºi-a
pãrãsit stãpânul ºi s-a repezit spre noi, cei
veniþi la stânã, în fuga lui fluturându-ºi a
bucurie coada stufoasã. Ajuns la noi, dupã ce
ne-a mirosit pentru a se convinge cã nu
greºeºte în a-ºi recunoaºte prietenii, a
început sã se gudure la picioarele noastre,
apoi s-a aºezat în faþa noastrã proptindu-se în
singurul picior din faþã, aºteptând o
mângâiere, o vorbã bunã, ca semn de salut
din partea unor vechi prieteni cu care s-a
reîntâlnit.
De unde aceastã prietenie cu Lãbuº? Este
o poveste lungã. Cu mulþi ani în urmã, într-o
iarnã geroasã ºi cu zãpadã multã, aflându-mã
la cabana mea din apropierea sãlaºului lui
baciu Rusu Bãlan, m-am trezit cu trei
cãþeluºi de toatã frumuseþea rãtãciþi de mama
lor, ce înaintau cu greu printre troienele de
zãpadã pentru a-ºi cãuta loc de adãpost din
calea frigului. Deasupra lor pe cer, în zbor
planat, croncãneau câþiva corbi înfometaþi,
gata sã atace micile vietãþi rãtãcite. M-am
grãbit sã salvez cãþeluºii, dar am ajuns prea
târziu pentru cã unul dintre ei a fost omorât
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de pãsãrile rele care vroiau ºi ele sã
supravieþuiascã.
Cei doi cãþeluºi salvaþi au fost adoptaþi de
mine, le-am asigurat un culcuº cald ºi curat,
mâncare din belºug. Puiºorii creºteau vãzând
cu ochii ºi se ataºau tot mai mult de cei din
jurul lor. Nepoþica mea, Adriana, le-a dat ºi
nume: cãþeluºul cel alb, cu pãrul mãtãsos ºi
lãbuþe mari a fost botezat cu numele de
Lãbuº, celãlalt, cu pete negre, a fost numit
Petecuþ.
În schimbul grijii ce le-o purtam, am fost
rãsplãtiþi prin incomparabilele calitãþi ale
noilor noºtri prieteni, devotament, dragoste
statornicã, slujire ºi credinþã.
La fiecare sfârºit de sãptãmânã când
urcam la munte, cãþeluºii noºtri ne aºteptau
cu nerãbdare la baza telescaunului din
Parâng. De fiecare datã, reîntâlnirea era
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prilej pentru o caldã manifestare de bucurie,
iar duminica, când ne întorceam spre casele
noastre, despãrþirea era tristã, cei doi, de
fiecare datã ne conduceau în fugã la maºinã
cu lacrimi în ochi, pânã ce maºina se pierdea
pe coasta împãduritã a muntelui. Au fost
cazuri când veneau pânã la marginea
Petroºaniului, cale de zece kilometri. Ca
rãsplatã, coboram din maºinã, îi mângâiam,
le spuneam câteva cuvinte calde, dupã care,
liniºtiþi, se reîntorceau la locul lor de baºtinã
spre a-ºi relua misiunea de pazã a cabanelor.
Iarna trecea repede, cãþeluºii noºtri au
crescut ºi ei ºi s-au maturizat, devenind
adevãraþi câini, cu o dublã calitate, cea de
câini de companie, dar ºi de câini de pazã. O
poveste tristã s-a întâmplat la sfârºitul lui
fãurar al anului 1991. Când am urcat la
munte pentru a ne petrece sfârºitul de
sãptãmânã, spre surpriza noastrã la telescaun
ne aºtepta ca de obicei numai Petecuþ, care cu
o privire tristã, lipsit de bucuria revederii, cu
ochii înlãcrimaþi parcã vroia sã ne spunã cã
Lãbuº nu mai este. Ce se întâmplase? Întruna din zilele cât am lipsit de la cabanã, Lãbuº
luase urma unei sãlbãticiuni ºi nu s-a mai
întors din urmãrirea acesteia. Am renunþat la
programul nostru ºi am pornit imediat cu
încã câþiva prieteni în cãutare, scotocind
pãdurile din jur. Spre searã, cu ajutorul lui
Petecuþ care a fost toatã ziua alãturi, într-un
pâlc de brãdet l-am gãsit pe Lãbuº fãrã vlagã,
cu dureri groaznice pe care nu a vrut sã le
arate, parcã ºi-a mai revenit cu speranþa de a
fi salvat. Piciorul drept din faþã prins într-o
capcanã, i-a fost degerat ºi infectat. Nu am
stat pe gânduri. Dupã ce i-am scos piciorul
din capcanã, l-am coborât imediat la oraº,
unde medicul veterinar a fost obligat sã-i
amputeze piciorul accidentat. Dupã o
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sãptãmânã de tratament intensiv cu
antibiotice, Lãbuº s-a înzdrãvenit.
Dupã douã sãptãmâni petrecute în oraº,
medicul i-a permis sã urce din nou la munte.
Însãnãtoºit, dar cu laba încã bandajatã, l-am
scos în mediul sãu. Mare i-a fost bucuria
revederii cu muntele ºi cu frãþiorul Petecuþ.
Încurajat de vorbe frumoase ºi de
mângâierile tuturor celor din colonia de
cabane de la Rusu, Lãbuº ºi-a învins repede
handicapul, ataºându-se parcã ºi mai mult de
cei din jurul sãu.
A sosit primãvara, vremea urcãrii oilor la
munte pentru iernat, unde era iarba mai bunã
ºi mai din belºug. Amicul nostru, baciu Rusu
Bãlan, de mai mult timp am observat cã se
sfia sã ne roage ceva, dar nu ºtia cu ce sã
înceapã. Pânã la urmã, luându-ºi inima în
dinþi, s-a hotãrât. Oful lui era sã-l lãsãm pe
Lãbuº sã-i urmeze turma la munte. Am
acceptat cu greu rugãmintea, dar nici nu-l
puteam refuza cunoscând calitãþile câinelui
din rasa Ciobãnesc Mioritic. Deºi
despãrþirea de un prieten devotat a fost
dureroasã, am rãmas liniºtiþi cã Lãbuº al
nostru se va bucura de o bunã îngrijire. Noi
am rãmas cu Petecuþ ºi aºa toatã lumea a fost
mulþumitã.
Aceasta este povestea din tinereþea
frumosului exemplar de ciobãnesc mioritic
din Parâng numit Lãbuº, iar cei care nu-i
ºtiau numele îi spuneau „Câinele cu trei
picioare din Parâng”.
ªi de aceastã datã, ca întodeauna când
veneam sã poposim la stâna lui baciu Bãlan
din Coasta lui Rus, Lãbuº ne-a primit ca pe
niºte oaspeþi de seamã, venind sã ne
întâmpine împreunã cu noul sãu stãpân. De
data aceasta, Lãbuº parcã a fost mai ataºat de
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noi. Baciul Bãlan s-a scuzat pentru cã avea
treburi multe cu mulsul oilor ºi preparatul
caºului, ordonând câinelui sã aibã grijã de
noi. De bucuria revederii, Lãbuº se gudura la
picioarele noastre, sãrind din când în când cu
singura labã pe pieptul nostru ºi
adulmecându-ne rucsacurile pentru a vedea
ce surprize îi vom oferi. Dupã terminarea
lucrului cu mulsul ºi preparatul caºului, neam adunat cu toþii în jurul focului aprins în
vatra amenajatã în faþa stânei, unde din vorbã
în vorbã, plimbam din mânã în mânã un
clondir cu pãlincã de prunã care ne-a
deºteptat dorinþa de sporovãieli despre
vieþuitoarele trãitoare la munte sau alãturi de
om. În timp ce îl mângâiam pe Lãbuº, ce
stãtea întins la picioarele mele, vrând parcã
sã ºi le încãlzeascã, am început sã deapãn
amintirile din tinereþe ale lui Lãbuº.
În timp ce povesteam, baciul nostru, om
cuviincios, în semn cã cunoºtea istoria
povestitã, din când în când þãcãnea din
limbã, semn cã vroia sã intre ºi el în vorbã.
L-am vãzut pregãtit de sporovãieli ºi mam retras cu grijã din vorbã, lãsându-l sã-ºi
continue ºi el povestirile de la munte. Dupã
ce m-am retras din vorbã, el începu:
„... E... dragul tatii... au trecut aproape
zece ani de când Lãbuº a venit la stânã, deºi
era câine de rasã ciobãneascã, Gheorghe,
cioban de-al meu zâcea, cum poate fi un
câine bun de ciobãnit care are numai trei
picioare, aici viaþa e grea, plinã de primejdii,
cum o putea el lupta cu ursul când acesta vine
la oi. Eu eram în acea zi cu puþin chef ºi mã
luasem la cioandã cu Gheorghe, care astãzi
nu mai trãieºte, þinã-i Sfântu-n pazã sufletul.
ªi i-am zis, Mãi Gheorghe, cãþelu’ aista mai
multã minte are decât tine...! Amândoi,
Lãbuº ºi Gheorghe, au rãmas nemulþumiþi:
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Gheorghe cã l-am asemuit cu un câine, iar
Lãbuº cã l-am asemuit cu un om prost. Dar
cum timpul trecea, Lãbuº era tot mai aproape
de mine, omul care l-a îndrãgit cel mai mult
ºi nu se putea despãrþi de el. Îi zâceam Lãbuº,
aici! ºi cãþelu' se oprea în trei picioare, îºi
ridica botul ºi se uita atent în ochii mei, sã
vadã ce vreau de la el. ªi zâc, ºchiop fiind am
prins mare dragoste de el. Mã duceam la
coºar - el ºontâc, ºontâc dupã mine; plecam
la stânã el, ºontâc, ºontâc...
Când bãnuiam cã sufletul lui este
întristat, îl drãgãleam cu fel ºi chip de vorbe
bune: mã bãiete mã, ce suferinþã ai, mã
flãcãule? ºi Lãbuº dãdea repede din coadã,
îºi miºca botul umed, strãnuta - chip cã
vorbeºte - ºi se gudura. Sã ºtiþi
dumneavoastrã domnilor de la mine cã
strãnutul ºi icneala alcãtuiesc graiul câinesc,
ajutate fiind mai deosebit ºi de privire.
Odatã cu trecerea vremii, cãþelul meu
creºtea odatã cu mine. Cunoºtea dupã
glasu-mi dacã-s vesel, mohorât sau grãbit.
De-i spuneam mãi Lãbuº, bãiatule!, începea
sã salte ca un copil, de-i ziceam hai Lãbuº,
nu-i vreme de prãpãdit, îl vedeai cum se
pregãteºte de ducã ºi o ia ºontâg, ºontâg spre
târlã ºi priveºte necontenit îndãrãt la mine, sã
vadã dacã nu cumva e vorba de mers aiurea,
iar de-i ziceam: Lãbuº eºti un prost, el se lãsa
jos, cu botul în þãrânã ºi miºca numai
luminile ochilor spre mine, de parcã ar fi zis
nu fi rãu, Bãlane ºi fãcea praf cu coada
vânturatã în þãrâna drumului. Cea mai grea
durere însã pentru el era când îl fãceai
ºchiop. Osândit cum fusei toatã viaþa s-o
petrec la muncã, limpede este cã nu prea rar
eram amãrât ºi, mai osebit, marea dulceaþã
de rãutate a oamenilor, mã prãjau, ai aºa,
când pe stânga, când pe dreapta, Lãbuº era
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totdeauna lipit de mine, aºa cã focul, pe
care-l vãrsam, ocãri, ciomege ºi câte afuriseli
toate se vãrsau uneori asupra nevinovatului
câine. Recunosc cã-i mare pãcat, dar la
supãrare cine mai chibzuieºte? Omul, fiinþã
slabã domnule, ascultã ce-þi zic. Dar Lãbuº
mai niciodatã nu se supãra de asemenea
ocãri. Mai înþelept decât mine, icnea ºi se
gudura, cã adicã ªezi biniºor, mãi tatã, cã
toate-s trecãtoare în astã lume rea.
Într-o zi, sã vezi acum, supãrat pe
ciobanii mei, fiinþe nãtânge ºi cu ochii pe cer,
în loc sã-i iau pe ei la zor, mã mâniai pe
Lãbuº, cã mi se tot încurca printre picioare,
ºi-i zic aspru, mãi ºchiopule! De îndatã mi-o
pãrut rãu, dar era prea târziu. Câinele s-a
lãsat în jos ºi s-a uitat la piciorul beteag ºi pe
urmã în ochi de parcã ar fi zis: cã parcã eu nu
vãd cã-s ºchiop, ºi pe urmã o lãcrãmat. Cu
ochii ãºtia am vãzut cum a lãcrãmat. L-am
luat eu cu vorba, mângâindu-l cu dulceaþã,
dar el mereu se uitã la piciorul cel ºchiop ºi
clipea.... Ce crezi? Ca „omul ºi încã mai
mult”.
Baciul Bãlan cu pãrul lung, pânã-n umeri,
îºi clãtinã puþin chica, privi spre mine spre a
se convinge cã este ascultat, apoi a purces la
alte întâmplãri mai minunate.
Ani lungi, cu ierni grele ºi veri cumplite,
le-am dus cu Lãbuº al meu. Tot satul ºi cei ce
veneau în Parâng la cabane îl ºtiau pe Lãbuº
ºi zâceau: Iatã, mã, pe Lãbuº a lui tata baciu
lui Rusu Bãlan. Dar de ºchiopãtenia lui ºtiau
mai bine copiii cãtunului Slãtioara din
mãrginimea Petroºanilor. Nu o datã le-a rupt
Lãbuº pantalonii în fund. N-aveau ce face
hoinarii ºi-i ziceau „ªchiopule”, se repezea
cumplit, aºa în trei labe ºi rupea de unde
apuca... orice, numai ºchiop sã nu-l fi fãcut.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

ªi ãst câne minunat este, ce sã-þi mai
spun? Pãzea ca omul, îmi raportau ciobanii,
mai mare minunea, ºi chip nu era sã mã fure
careva, de-l lãsam la stânã. Ciobanii se
fereau de el, mai ceva decât de om. Gãsea
oile rãtãcite, ne punea pe urma hoþilor,
adulmecã cea mai nesimþitã adiere, fugãrea
popondacii ºi pãzea, sã nu crezi, mãmãliga la
foc”.
Obosiþi dupã drumeþie ºi atâtea povestiri,
parcã ne-a prins somnul, bãgat de seamã ºi
de baciul Rusu care, surâzând uºor din
mustaþa-i cânepie, sfârºi vorba - apoi tãcu tãceam ºi noi, dar prin suflete ne trecea
molcomã o adiere a înminunãrii pentru acele
întâmplãri atât de mãiestre alãturi de Lãbuº.
Noaptea ne cuprinde în braþe moi de
aromire, stâna mocneºte a tãcere, zorile se
afundã în zãrile îndepãrtate, iar noi am
adormit pe cojoacele ciobãneºti întinse în
jurul focului ce a mocnit toatã noaptea sub
privirile atente ale lui Lãbuº, care a vegheat
asupra somnului nostru, pânã la rãsãritul
soarelui.
Tiberiu SVOBODA
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Robert Hainard
}i pasiunea pentru natur@
Naturalist vizionar ºi artist animalier de
excepþie, elveþianul Robert Hainard (1906 –
1999) s-a nãscut la Geneva, într-o familie de
artiºti plastici ºi a trãit 55 de ani în orãºelul
Bernex, nu departe de graniþa cu Savoia francezã.
Încã din copilãrie, îi plãcea sã observe în liniºte
animalele sãlbatice, pe care mai târziu le va
desena, sculpta sau le va reda prin gravuri
colorate, realizate pe lemn de diferite esenþe,
dupã un procedeu personal.
Trãirea în mijlocul naturii ºi meºteºugul
prelucrãrii artistice a lemnului au fost însuºite de
tânãrul Robert de timpuriu, de la tatãl sãu, iar de
la mama a dobândit gustul plimbãrilor
îndelungate în pãduri ºi farmecul peisajelor
naturale.
A studiat botanica ºi fitogeografia în
universitãþile din Geneva ºi Lausanne, precum ºi
cartografia vegetaþiei la Toulouse, finalizând în
1969 teza „Semnificaþia ecologicã ºi
biogeograficã a repartiþiei speciilor forestiere pe
versantul însorit al cantonului Valois de pe Valea
Ronului”.
Pasiunea cãreia i-a consacrat cea mai mare
parte a vieþii a fost observarea paºnicã a
animalelor sãlbatice din pãdurile naturale, a
comportamentului lor ºi redarea acestora în opere
plastice de înaltã expresivitate ºi mãiestrie
artisticã. A realizat nenumãrate crochiuri, picturi,
gravuri ºi sculpturi (în lemn, piatrã sau bronz), de
diferite mãrimi, de la gingaºe bibelouri, pânã la
subiecþi în mãrime naturalã.
A studiat în permanenþã, individual, fauna
sãlbaticã dupã literatura europeanã a timpului ºi a
publicat în decursul vieþii, pe baza experienþei
personale, tratate ºi monografii faunistice de
referinþã mondialã.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Peregrinãrile sale îndelungate, solitare sau
uneori în tovãrãºia soþiei sale Germaine (autoare
a unor delicate picturi florale), l-au purtat prin
aproape toate pãdurile naturale din Europa, dar ºi
din Africa.
A cutreierat în cãutarea faunei silvestre
tãrâmuri uitate din Jura ºi Alpi, pãdurile nordice
din Norvegia ºi Suedia, pãdurile virgine din
Slovenia, Croaþia ºi Slovacia, faimoasa
rezervaþie Bialowie¿a din Polonia ca ºi din
Rodopii Bulgariei (la invitaþia personalã a
fostului rege Boris). A aºteptat cu o rarã rãbdare,
zile ºi nopþi întregi, întâlniri cu elani, bizoni ºi
cerbi, cu lupi, urºi ºi râºi, cu mistreþi, bursuci ºi
castori, pe care i-a imortalizat apoi în opere de
artã de o naturaleþe ºi expresivitate proprii unui
artist de excepþie. A redat în gravuri peisaje
silvestre, arbori bãtrâni, dar ºi pãsãri
reprezentative din aceste pãduri sãlbatice:
vulturi, ciocãnitori, cocoºi de munte, ierunci,
cucuvele sau gaiþe.
Însoþit de soþie ºi de familia Strobino
(fotograf), Robert Hainard petrece, în iunie,
1972, o sãptãmânã în Rezervaþia Gemenele din
Parcul Naþional Retezat unde, dupã mai multe
nopþi de veghe, nu departe de Tãul Negru, se
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trezeºte faþã în faþã cu cel de-al 78-lea urs întâlnit
de el în Europa, considerat cel mai mare de pânã
atunci, pe care l-a imortalizat în douã gravuri.
Alte douã gravuri, realizate în urma acestei
expediþii, redau o cucuvea tânãrã în scorbura unui
fag bãtrân la Gura Zlata ºi un crochiu cu arbori.

Viaþa ºi opera lui Robert Hainard sunt
sintetizate plastic de fiul sãu, Pierre Hainard, în
postfaþa culegerii de texte, intitulatã Les Forêts
sauvages de Robert Hainard, Editura Hesse,
2008: „Tatãl meu a trãit cea mai mare parte a
vieþii lui în pãdurile virgine din Europa,
observând ºi ilustrând animalele mari. Paºii l-au
purtat pe tãrâmul urºilor, la vizuinile lupilor, la
scãldãtorile mistreþilor ºi în teatrul nupþial al
cocoºilor de munte. Tuturor le-a dat târcoale în
toate anotimpurile anului, tãcut, îmbrãcat cu
haine de culoarea muºchiului verde sau a scoarþei
arborilor. A stat la pândã, în ploaie sau ger,
nemiºcat, ca o cioatã printre trunchiuri, iar în
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

luminiºuri, ascuns, cufundat în sacul de dormit,
ca o piatrã mare, care iese de sub frunze moarte
sau din zãpadã. Din aceste nopþi ºi zile de veghe
îndelungatã au rezultat pe loc crochiuri ºi
acuarele, iar în atelierul sãu, gravuri, sculpturi,
dar ºi reflexiuni profunde asupra pãdurii. Prin
acestea, el exprima, în scris, cu orice ocazie,
mesajul sãu de filosof ºi vizionar în privinþa
raportului „om – naturã”.
În afara operelor sale artistice, grupate astãzi
în cadrul Fundaþiei ºi Atelierului din Bernex,
Robert Hainard este ºi autorul unui numãr de 24
de lucrãri apãrute între anii 1943 ºi 2006, printre
care: ªi natura? (1943); Naturã ºi mecanisme
(1946); Mamiferele sãlbatice din Europa (1948 ºi
1997); Vânãtoarea cu creionul (1969);
Rezervaþiile naturale din Elveþia (1947); Imagini
din Jura sãlbaticã (1983); Pândarul lunii (1986);
Nopþi de iarnã pe malul Ronului (1988);
Crochiuri din Africa (1989); Sculpturi (1993);
Convorbiri despre gravurã (1989); Corul lupilor
ºi alte istorii cu urºi (1999) ºi, dupã moartea sa, O
sutã de ani de naturã la Geneva (2006).
Robert Hainard se defineºte singur drept
„vânãtor cu creionul”, un artist de inspiraþie
paleoliticã, trãitor (în ambele sensuri ale
cuvântului) în natura sãlbaticã. El devine,
totodatã, unul dintre marii naturaliºti vizionari ai
secolului XX.
În fine, împãtimitul naturalist ºi artist este în
egalã mãsurã ºi, mai ales, un gânditor-cheie în
domeniul problemelor ecologice privind
NATURA ºi UMANITATEA, conºtient de
incoerenþa secolului sãu ºi a viziunii depãºite
potrivit cãreia omul ar fi „stãpânul ºi posesorul”
naturii. El rezumã, de altfel, foarte de timpuriu
marea provocare a civilizaþiei noastre în câteva
fraze: „Þinta spre care se tinde este o civilizaþie în
care tehnologia va servi la cruþarea naturii ºi nu la
distrugerea ei, o civilizaþie care va fi apreciatã
dupã cantitatea ºi calitatea naturii sãlbatice pe
care o va lãsa sã supravieþuiascã. În câþiva ani,
toatã lumea va fi de aceastã pãrere ºi va crede cã
întotdeauna a gândit în acest fel”.
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Observaþiile, desenele ºi scrierile sale au
ilustrat constant pãdurea ºi vieþuitoarele ei,
demarând astfel un curent de gândire ecologicã
pentru salvarea pãdurilor autentic naturale,
calificate de el drept „pãduri sãlbatice”.
Autor al unei opere artistice admirabile prin
armonia tonurilor ºi subtilitatea nuanþelor
savante, dar fremãtând de viaþã, Robert Hainard a
atras atenþia celor mai renumiþi pictori elveþieni ºi
strãini. Începând din 1928, el obþine numeroase
premii, devine Doctor Honoris Causa în ºtiinþe la
Universitatea din Lausanne (1969) ºi membru al
Academiei Grammont din Paris. A fost membru
de onoare al Ligii elveþiene pentru protecþia
naturii, al Cercului de studii ornitologice din
Bourgogne, preºedinte de onoare al asociaþiei
„Prietenii vulpilor” ºi al altor animale. Participã
la numeroase expoziþii organizate în muzee,
centre ºi galerii de artã din Elveþia ºi din alte þãri.
Astãzi, la zece ani de la dispariþia lui Robert
Hainard, valoarea artisticã de excepþie a operelor
sale de inspiraþie animalierã atât de variatã,
menþine vie admiraþia ºi interesul pentru lucrãrile
sale expuse, în principal în Atelierul ºi Fundaþia
din Bernex, o adevãratã comoarã de artã, dar ºi la
Maison des Parcs et de la Montagne din
Chambéry.
Nu întâmplãtor, organizatorii colocviului
„Biodiveristate, Naturalitate, Umanitate” (þinut
la Chambéry, Franþa, în perioada 27-31
octombrie 2008) au readus în actualitate prin
expuneri, documente, mese rotunde ºi vizite la
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Fundaþia - Atelier din Bernex mesajul ecologic ºi
opera artisticã a lui Robert Hainard.
Invitat de onoare la aceastã manifestare
ºtiinþificã de prestigiu, am prezentat în faþa a
peste 300 de participanþi, printr-un poster ºi un
depliant realizate cu sprijinul Bibliotecii
Judeþene „Ovid Densusianu”, din Deva,
expediþia familiei Hainard în Parcul Naþional
Retezat ºi întâlnirea lor cu „ursul cel mare ºi
emotiv”.
Cu acest prilej, am avut ºansa de a admira pe
viu operele de artã ale lui Robert Hainard ºi de a
sublinia mesajul ecologic ºi valoarea lor artisticã,
în faþa doamnei Marie Pflug-Hainard ºi a
domnului Pierre Hainard, fiica ºi fiul lui Robert
Hainard, susþinãtorii Fundaþiei.

Am avut, de asemenea, marea bucurie de a
primi un premiu special acordat de organizatorii
colocviului „unui protector al pãdurilor sãlbatice
(virgine) din Europa”. Consider acest premiu, în
primul rând, o recunoaºtere internaþionalã a
valorii patrimoniului nostru natural, îndeosebi a
existenþei în România a aproximativ trei sute de
mii de hectare de pãduri virgine, categorie de
pãduri dispãrute de mult din þãrile situate în
vestul Europei. Totodatã, nu pot sã nu vã
împãrtãºesc sincer ºi marea tristeþe provocatã de
presiunea distructivã ce se exercitã în prezent
asupra pãdurilor noastre, în ansamblul lor, ca ºi
asupra peisajelor mirifice cu care Dumnezeu a
binecuvântat pãmântul românesc.
Stelian RADU
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Laurea]ii Concursului de poezie pentru tineri
„Ferestre deschise”, edi]ia a II-a, 2008
Premiul I: Maria Martelli -

Premiul II: Sofia-Alexandra Poºircã -

ªcoala Generalã „Regina Maria”, Deva,
cl. a VIII-a

Liceul Pedagogic „Sabin Drãgoi”, Deva,
cl. a VIII-a

Motto: Si post fata venit gloria,
non prospero!

Motto: Panaceu pentru suflet, iubirea

Gustul t@u
Ador gustul tãu de cafea dimineaþa,
negru ºi amar,
mai misterios ca oricând,
aranjezi lumina nonºalant prin
fereastrã, sã cadã cum
îþi doreºti, pe momente,
între ani ºi alte ore nepotrivite
înainte de rãsãrit când întunericul
e încã în noi.
Ador gustul tãu de ceai dupã-masa,
luminos ºi dulce,
mai afectuos ca niciodatã,
aranjezi timpul calm printre
þesãturi complexe, sã fie pictat
potrivit între zile ºi
geamuri, înainte de soare,
când suntem încã adormiþi.
Ador gustul tãu de noi toatã noaptea,
negru ºi alb,
dulce ºi amar,
când totul e al nostru, de sus
pânã ºi mai sus, sã fie cum
ne e dor toatã ziua ºi nu
ne e somn dupã apus:
el cade prea pe lângã noi.
Vox Libri, Nr. 13 - 2009

Portretul iubirii
Dar pãrul tãu e mai frumos împletit decât
vântul albastru,
are nori în asfinþit ºi freamãt de viaþã ºi
suspine.
Îl rãsucesc între degetele mele…
ºi moare odatã cu valurile ºi stâncile
þãrmului
într-o asemenea revãrsare încât va trebui
multã vreme sã alerg dupã miresme.
O stea care moare e asemenea buzelor tale
având culoarea vinului vãrsat pe faþa de
masã.
E frig ºi geme liniºtea în fundãtura asta
unde te-am întâlnit cândva,
Lângã un numãr cãzut pe o casã albã în
ruinã,
Dar ºtiu cã te voi revedea curând
E toamnã.
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Premiul III: Andrada Tomoni ªcoala Generalã „Aron Densuºianu” Haþeg,
cl. a VI-a

Motto: Poezia e cântec de delfin.
Nu orice ureche
o poate percepe.

Vise
De mic copil zburdam prin poieniþe
Cu flori frumoase, dar nãpãdite de
buruieni. Trãiau în armonie, dãruindu-ºi
reciproc iubire,
Dar înmulþindu-se se otrãveau cu bãnuieli.
Se sufocau, gândind cã aerul s-a împuþinat,
Se ofileau de sete, gândindu-se cã apa e pe
sfârºite,
Lumina ce-o primeau o transformau în urã
ªi-o rãspândeau aiurea peste tot, fãrã
mãsurã.
Veniþi, copii, cu sufletele noastre pure,
Sã-mprãºtiem iubirea în universul care
plânge!
Din fiecare lacrimã curatã ºi divinã
S-ar naºte un ocean plin de luminã.
Poþi vindeca cu un cuvânt de bine,
Poþi alina c-o mângâiere,
Poþi da speranþe printr-o rugãciune,
Poþi crea orice, muncind cu dãruire.

Premiu pentru originalitate: Andreea
LUCA ªcoala Generalã nr. 9, Hunedoara,
cl. a V-a

Motto: Orice lucru are
frumuseþea
sa, dar nu oricine o vede.

Fluturele
Am aripi de petale însângerate,
Cu praf de aur presãrate.
Fine ºi gingaºe ca o floare
Strãlucind în luminã de soare.
Corpul mi-e un ac de pin,
Ochii, pietre de rubin,
Picioarele, culoare de abanos,
Iar zborul, graþios ºi frumos.
Pe aripi port scântei,
Presar iubirea-n flori de tei,
Aduc pace ºi blândeþe
Alung a lumii tristeþe.
Sunt luceafãrul vremurilor bune,
Melodii din lire fac sã grãiascã,
Rãspândite în întreaga lume
Iar farmecul îl fac sã trãiascã.

Clepsidra
Prin nisipul clepsidrei inocente
Se înfãºoarã speranþa ºi jocul –
Sunt toate ale vieþii momente –
Ce ard ºi se consumã ca focul.
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Nisipul iute se scurge…
Frumoasa viaþã dispare uºor,
Iar efemerul prezent ajunge
O amintire ºi un mare dor.
Acum, clepsidra întoarsã zace;
A pierit trecutul ºi viitorul
Destinul îmi elibereazã pace,
Dar mã apasã dorul.

Va-mbârliga destine ºi va descâlci noduri
tãiate,
Pentru a adãuga replici lungi cu versuri ºi
citate
ªi piesa ei va avea prea multe personaje ºio sufocantã acþiune,
A cãrui fir se va rupe dupã câte o
siropoasã inversiune.

A îngheþat nisipul…
Nu-mi mai mãsoarã viaþa.
A rãmas pe loc timpul
Ce mi-a îmbãtrânit faþa.

Poate cã va fi apreciatã doar de anumiþi
spectatori,
Care cu siguranþã vor trebui sã-nveþe sã fie
ºi actori;
Sã aplaude ºi-n acelaºi timp sã interpreteze
un rol,
Cãci altfel vor simþi din adâncul
scenaristului marele gol…

Menþiune: Cãlina PÃRÃU Colegiul Naþional „Decebal”, Deva, cl. a X-a

Scenarist
Viaþa ºi moartea, celebrii scenariºti, se
hotãrãsc sã scrie piesa uluitoare,
Care sã le departajeze, aducându-le un
titlu aºteptat cu atâta ardoare…
Umanul e scena principalã a scenariilor
lor,
Iar inspiraþia va trebui sã le vinã
odihnindu-se pe lacuri, pe teritoriul
plutelor…
Viaþa, tânãra scenaristã, va scrie despre
dragoste ºi absurd;
Despre cererile banale ale unui glas surd;
Despre cordonul ce electrocuteazã
dragostea cu suferinþa
ªi despre aventura exoticã a timpului într-o
carapace, mereu cu acelaºi tip de dorinþã.
ªi despre aventura exoticã a timpului într-o
carapace, mereu cu acelaºi tip de dorinþã.
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Moartea va scrie un scenariu bazat pe un
inevitabil suspans.
Va scrie despre o crimã sau o boalã sau
despre un final apãrut dupã-ncheierea unor
paºi de dans.
Îºi va pãstra stilul simplu ºi cu trimiteri la
diferite dimensiuni,
Ademenind spectatorii ºi rãsfãþându-I cu
divine promisiuni…
Va scrie cu cernealã neagrã despre
labirinturi ºi luminã,
Despre reversul unui destin cu expresie mai
seninã.
Va fi regior ºi scenarist ºi dacã nu e de
ajuns
Va fi ºi actor, de triplã vinovãþie pãtruns…
(…)
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Grupul ªcolar „Constantin Brâncuºi”, Petrila,
cl. a X-a

De clipe avide,
Nostalgii viitoare,
Cu parfumuri de floare…

Prim@vara

E aceeaºi durere ce nu mã mai doare…

Copacii cu ochii miraþi
mã cheamã cu blândeþe
sã mut limitele cerului
în bucurii suspendate.

Cãrãri fac prin gând…
Obosesc alergând…

Menþiune: Ana–Maria DONCILÃ -

Pãlãvrãgind cu vrãbiile
debusolate de exaltarea mea
simt viaþa în degete.
Mã plimb ca o zeiþã,
pe pãmântul nimãnui –
pasarelã suspendatã
de tine, Divine…
Rizomul, cu tact,
se desface
în metaforele mele
ce s-au trezit.
Chipul meu a surprins
deschise pleoape divine.
În genunchi mã aºez,
cãci sunt o parte din tine.
Obosesc alergând
Obosesc alergând…
Nu prin vise, prin gând.
Sufletul, umbra mea,
Cu lucire de stea,
Îmi arde-ntr-un dor
Aerul suspinelor…
Obosesc alergând…
În ritm de clepsidre,
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Menþiune: Laura ªtoker Colegiul Naþional „Decebal” Deva, cl. a IX-a

De neuitat
Dintr-o lume rea, ciudatã,
M-am întors aici.
Am aterizat într-o zi frumoasã de iarnã,
Banal precum o stea, într-o singurã
secundã;
…aici te-am regãsit…
Eºti aºa cum te-am lãsat,
Nu te-ai mai schimbat.
În colþul drept al camerei,
Aceeaºi privire de smarald mã învãluie,
Chemându-mã înapoi în lumea,
În care cu siguranþã, nimeni nu mã vede.
Însã nici mãcar tu nu mã poþi crede,
Cã aº vrea sã mã pot pierde
În acel colþ al camerei
Unde ºi acum mã aºteaptã acea privire
verde.
Deºi faþa matã, mult prea realã
ªi totuºi irealã,
Va zâmbi mereu
Nu mã mai regãsesec,
Nu mai sunt eu.
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Nunta

Cãsãtoria este momentul crucial din viaþa
fiecãrui individ, reprezentând punctul
culminant al integrãrii în „destinul
individual”. Obiceiurile de cãsãtorie
încorporeazã în structura lor trei rituri de
trecere: despãrþire, trecere, integrare. Astfel,
se realizeazã despãrþirea de vechiul statut
social de adolescent, uneori de vechea
familie, de casa natalã, de vecini, de prieteni,
de ceata feciorilor sau de grupul fetelor ºi
schimbarea statutului social prin trecerea de
la adolescenþã în rândul indivizilor
cãsãtoriþi, trecerea de la lipsa de griji a
tinereþii, la responsabilitãþile adultului,
precum ºi integrarea în noul statut social, în
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noua familie, în noua stare cu totul diferitã de
cea anterioarã.
Pãrinþii tinerilor care se cãsãtoreasc devin
cuscri unii faþã de alþii, iar ceilalþi copii ai
celor douã familii devin cumnaþi (cumnat cumnatã). Mireasa este norã pentru familia
soþului, iar mirele, ginere pentru familia
miresei. Pãrinþii mirelui sunt socri pentru
mireasã, aºa cum sunt ºi cei ai miresei pentru
mire. Pãrinþii spirituali, martorii care
participã la cununarea celor doi tineri, se
numesc naºi. Cei ai mirelui sunt naºi mari,
iar cei ai miresei se numesc naºi mici. Iar
mirii sunt fini pentru naºi.
Cel plecat dintre miri, din casa
pãrinteascã, avea o situaþie grea. El era plâns
pentru cã pleca între „strãini”. Dupã
cãsãtorie, nora sau ginerele vor avea un alt
statut în casa, în familia în care au intrat. Din
copiii care au fost, ocrotiþi de pãrinþii proprii,
devin niºte „strãini” în casa socrilor,
„strãini” a cãror asimilare în noua familie va
dura un timp. Acest lucru este specificat ºi în
strigãturi, cum ar fi exemplul urmãtor:
„Când eram la maica mea
Eram pui de rândunea
Nu torceam, nu puneam pânzã
Numa trãgãnam din frunzã
Da' dacã mã mãritai
ªi torsãi ºî pusãi pânzã
ª-o lãsai dracu' de frunzã.”
(inf. Mihãiesc Fevronia - Ribiþa)
Intrarea în familie a unui strãin poate de
asemenea ameninþa echilibrul relaþiilor
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stabilite între membrii vechi ai familiei
respective. Relaþiile dintre soacrã ºi norã
sunt de multe ori tensionate, de aceea în
timpul ceremonialului de nuntã, prin
strigãturi se face adesea referire la acest
lucru.
Câºtigã-te soacrã mare
Cã-þi aduc scuturãtoare
Sã te-ajute la ciubãr
Sã te scuture de pãr.
Soacrã, soacrã poamã acrã
Sã dau cu tine de vatrã
Câteodatã când eºti beatã
Când mâncarea-i nesãratã.
(inf. Lup Mãrioara - Criºan)
Prin aceste strigãturi soacrei i se spune cã
va avea un ajutor în plus la muncile din
gospodãrie, dar ºi o rivalã care are
posibilitatea sã-i submineze autoritatea în
sânul familiei ºi chiar sã o batã. În realitate
însã acest lucru nu se prea întâmpla
deoarece, mult timp dupã cãsãtorie, nora
avea în noua familie un statut inferior, fãrã
prea multe drepturi ºi fãrã posibilitatea de
rãzvrãtire împotriva soacrei. Doar naºterea
primului copil, care era preferabil sã fie de
sex masculin, putea sã-i aducã o
îmbunãtãþire a statutului în noua familie în
care a intrat.
Poziþia ginerelui este la fel de ingratã ca ºi
a nurorii care locuieºte cu familia soþului. El
se rupe de propria familie ºi de neamul sãu,
îºi schimbã oarecum identitatea, aparþinând
de acum înainte familiei soþiei. Autoritatea
lui în sânul noii familii este mult diminuatã.
Nimic din bunurile familiei noi nu este al
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sãu.Târziu, când socrii devin neputincioºi,
de-abia atunci îi va fi schimbat statutul,
putând deveni „cap de gospodãrie”, dar ºi
atunci i se poate reproºa cã „nu are drepturi”.
În consecinþã, într-o lume a prioritãþii
masculine, orice este mai bine decât sã se
meargã ginere. În trecut, acest lucru era
evitat pe cât posibil. Unei femei îi era mai
uºor sã se supunã autoritãþii soacrei sau
socrului, decât unui bãrbat, deoarece
„supunerea” este mai în firea femeii decât a
bãrbatului.
În trecut, cãsãtoriile se fãceau de obicei
„dupã neamuri”. Erau rare excepþiile când
tineri de „neam bun” se cãsãtoreau cu tineri
de „neam slab”. Prin „neam bun” se înþelege
apartenenþa la un neam bine vãzut în sat, în
comunitatea respectivã, statut câºtigat de-a
lungul multor generaþii, printr-un
comportament lipsit de abateri de ordin
moral sau religios, precum ºi printr-o stare
materialã bunã a familiilor din neamul
respectiv. Cei din „neam slab” provin dintrun neam cu familii sãrace, certate cu morala,
care încalcã uneori ordinea socialã. Aceastã
apartenenþã la „neam” s-a perpetuat în satele
comunei pânã astãzi, chiar dacã în perioada
comunistã s-a produs o „nivelare” a averilor,
precum ºi una de ordin social. Este adevãrat
cã astãzi nu se mai þine cont, în momentul
cãsãtoriilor, de provenienþa de neam a
tinerilor, dar în sate „neamurile” sunt
cunoscute ºi caracterizate dupã anumite
trãsãturi specifice.
Dupã ce mireasa este peþitã ºi familiile
cad de acord cu privire la data nunþii ºi
celelalte probleme legate de cãsãtorie, se
trece la arvunirea zvornicului, a socãciþei
(bucãtãresei), a muzicanþilor, precum ºi la
gãsirea nãnaºilor. Pânã cu câþiva ani în urmã,
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tânãra pereche era nãºitã de copiii nãnaºilor
pe care i-au avut la nuntã pãrinþii mirelui ºi ai
miresei. Astãzi se þine mai puþin cont de acest
lucru. De obicei, tinerii îºi aleg drept naºi alþi
tineri, care le sunt prieteni. Se poate observa
din vechiul obicei cã nãnãºitul se transmitea
de la pãrinþi la copii.
Cu trei sãptãmâni înainte de data stabilitã
pentru nuntã, se fãcea primul anunþ în
bisericã, al cãsãtoriei care urma sã se încheie.
El se continua încã douã duminici
consecutiv. În cazul în care cineva avea ceva
împotriva cãsãtoriei respective, trebuia sã
spunã preotului.
Cu o duminicã înainte de nuntã, doi tineri,
numiþi de mire ºi mireasã, care aveau
denumirea de vifori porneau frumos
îmbrãcaþi, purtând sticle cu þuicã în mânã pe
la casele celor care trebuiau invitaþi la nuntã.
Ei ofereau acestora þuicã ºi îi invitau la uspãþ.
În sãptãmâna care urma, familiile mirilor
începeau pregãtirile de nuntã, ajutate de
rudele apropiate. Se pregãteau urmãtoarele
mâncãruri: laºcã, (supã de gãinã cu tãiþei),
fripturã de caprã sau oaie (în trecut), fripturã
de pasãre ºi porc (în prezent), sarmale, zamã
acrã (ciorbã cu carne).
Acasã la mire, se împodobea pomul care
era confecþionat din lemn ºi sârmã împletitã
ºi avea aspectul unui pom de dimensiuni mai
mici, cu o coroanã frumoasã, echilibratã.
Acest „cadru” se transmitea de la un mire la
altul, fiecare însã împodobindu-l dupã
propria fantezie. Podoabele constau în flori
ºi primuri din hârtie creponatã de culoare
albã. Pomul era dus de un fecior, prieten bun
cu mirele, fecior care trebuia sã ºtie sã-l joace
ºi sã spunã „strigãturi” (sã uiascã). Pe tot
parcursul nunþii, purtãtorul pomului trebuie
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sã joace pomul, sã-l salte, sã-l agite, trecând
prin sat cu nuntaºii, precum ºi în continuare
la jocul din timpul nunþii. Acest pom este un
simbol important al cãsãtoriei. El este un
simbol masculin al virilitãþii mirelui. Despre
pom sau steag în alte pãrþi, Kligman spune
cã: „el este un simbol masculin de vitalitate
ºi putere, în care relaþiile dintre bãrbat ºi
femeie, viaþã ºi moarte, precum ºi valorile
patriarhatului sînt codificate cultural.”
(Kligman 2005, 63).
Nunþile începeau duminica, dupã
liturghie, ºi erau mai numeroase iarna, între
posturi. Atunci, zvornicul împreunã cu
nuntaºii ºi muzica, pornesc mai întâi spre
casa naºilor unde sunt primiþi cu bãuturã ºi
plãcinte. Nuntaºii le strigã naºilor, în drum
spre casa mirelui, uituri în care le este
subliniatã frumuseþea, bogãþia, conduita
moralã ºi eventual abaterile de la aceasta.
Cele mai multe uituri au tentã satiricã pentru
a înveseli uspãtoii.
Nãnãºuþã, nãnãºuþã
Di ce eºti aºa slãbuþã
Ori bãrbatu nu-þ' dã pace
O' mâncarea nu þ'-o place?
(inf. Uibar Romica - Uibãreºti)
Nãnãºicã, nãnãºicã
Cât eºti tu de frumuºicã
La picioare eºti ca caºu
La obraz ca barºonu
ªî la gât tu ai mãrgele
ªî buzuþã subþârele
În urechi tu ai cercei
ªî ochiþii frumuºei.
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Cã nãnaºu tãt îi sur
Da' de mândre nu-i sãtul
Cã º'-asarã pã-nsãrat
Sãruta una la gard.
(inf. Pavel Anica - Ribiþa)
Alaiul de nuntã ajunge în cele din urmã la
casa mirelui unde acesta este scos din casa
pãrinteascã ºi pregãtit pentru „cãlãtoria” pe
care urmeazã s-o facã în „cãutarea” miresei.
Înainte de a pleca de acasã, zvornicul ia în
numele mirelui rãmas bun de la pãrinþi. Chiar
dacã nu va pleca din casã dupã cãsãtorie, el
se desparte în acel moment de vechiul sãu
statut de fecior, primind prin cãsãtorie
statutul de bãrbat însurat. Zvornicul
mulþumeºte pãrinþilor pentru tot ajutorul dat
pânã în acel moment ºi le cere iertare pentru
greºelile sãvârºite. Mirele, asimiliat cu
imaginea unui „tânãr prinþ”, „tânãr împãrat”
pornit la „vânãtoare”, porneºte spre casa
miresei ca ºi cum ar porni într-o adevãratã
cãlãtorie iniþiaticã.
În viziunea popularã, nunta este
simbolizatã de o vânãtoare, aceasta
însemnând la rândul ei cãlãtorie, iniþiere, un
prilej de a explora, de a cunoaºte lumea. Prin
cãsãtorie, mirii îºi schimbã statutul social,
suferã o transformare atât fizicã, cât ºi
psihicã. Cãsãtoria este ºi o accedere la
cunoaºtere, o stare sufleteascã înaltã ºi
sãrbãtoreascã.
Nunta este o moarte simbolicã, întrucât
cei doi sunt „morþi” pentru grupul social pe
care îl pãrãsesc, respectiv ceata feciorilor ºi
grupul fetelor, dar este totodatã ºi primul pas
spre moartea adevãratã. Acest lucru devine
veridic prin faptul cã, o datã cãsãtoriþi, cei
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doi încep treptat sã-ºi piardã tinereþea,
energia, cumva concomitent cu aducerea pe
lume a unor urmaºi. Forþa, vitalitatea le este
„absorbitã” de aceºtia sau este transferatã
urmaºilor. Trecerea timpului desãvârºeºte
drumul spre moarte. Astfel, prin intermediul
cãsãtoriei, omul se integreazã legilor naturii
prin rodnicie.
Mirele pãrãseºte, deci, casa pãrinteascã,
însoþit de nuntaºi, dar mai ales de feciorul
care poartã pomul ºi care subliniazã prin
intermediul acestuia cã mirele este matur,
capabil sã devinã bãrbat ºi sã-ºi întemeieze o
familie, ºi porneºte spre casa miresei.Tot
drumul este însoþit de chiuiturile feciorilor,
uiturile femeilor ºi ale bãrbaþilor, de
cântecele muzicanþilor.
Gatã-te mireasã bine
C-acum venim dupã tine
Cu caru' cu patru boi
Cu mirele dinapoi
Cu caru' cu patru roate
ªî cu neamurile toate.
Coborâm bradu' din munte
ªi mirele cel de frunte
ªi din brad îi rupt'-o cloambã
ªi mireasa-i ca o doamnã. […]
Alaiul de nuntã ajunge în cele din urmã la
casa miresei :
Stãm în loc ºi ne uitãm
În ce curte sã intrãm
În curtea cu grãdini multe
La oamenii cei de frunte
În curtea cu grãdini late
La hambare cu bucate.
(inf. Golda Ana - Criºan)
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Dreptul de a te cãsãtori cu o fatã a fost la
începuturi rãsplata unei lupte atletice sau a
unei întreceri. Un asemenea obicei pare sã fi
fost cunoscut la diferite popoare, obicei care,
în timp, a degenerat. (Frazer 1980 vol. 2, 49).
Odatã ajunºi la casa miresei, nuntaºii
gãsesc porþile legate. De acum înainte încep
lungi tratative între nuntaºii aflaþi în curtea
miresei ºi cei veniþi cu mirele. Mirele,
„tânãrul împãrat” plecat la vânãtoare, a
pierdut urma „cãprioarei“ urmãrite. El sperã
sã o gãseascã în aceste curþi. Zvornicul este
cel care conduce tratativele:
Noi suntem niºte cãlãtori
Mergând pã aceastã cãrare
Cãutãm o mândrã floare
Suntem niºte cãlãtori din Bucureºti
Cum p-aici nu mai gãseºti.
(versuri mai noi; inf. Avram Ioan - Criºan)
Discuþiile se prelungesc mult deoarece
nuntaºii din curte nu acceptã sã deschidã
porþile. În cele din urmã se pun condiþii:
pentru a fi lãsaþi înãuntru, aceºtia trebuie sã
spargã cu pietre o oalã de pãmânt umplutã cu
cenuºã, oalã care era agãþatã în vârful celui
mai înalt copac din apropiere. Aceastã
„încercare” putea sã dureze ºi douã ore, mai
ales dacã se întâmpla ca oala sã fie agãþatã în
vârful unui plop. Uneori, cu toate insistenþele
nuntaºilor (ale bãrbaþilor), oala rãmânea
neatinsã. Atunci bãrbaþii se urcau în copac ºi
spãrgeau oala cu un par (o bâtã lungã). Toatã
cenuºa se împrãºtia peste nuntaºi. Veselia era
generalã ºi „spectacolul” oferit de
competitori era de neegalat.
Din cele arãtate mai sus se poate remarca
perpetuarea pânã în timpurile moderne a
unor vechi obiceiuri de iniþiere specifice
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unor forme vechi de viaþã, obiceiuri care
marcau trecerea adolescentului în rândul
maturilor. Ele constau mai ales dintr-o serie
de încercãri (a puterii, a cunoaºterii, a
inteligenþei) ale cãror urme au rãmas în
basme, colinde, oraþii de nuntã. Respectivele
obiceiuri de iniþiere au fost asimilate cu
timpul de obiceiul de nuntã.
Dupã trecerea încercãrii respective ºi
dupã alte tratative purtate de cele douã
tabere, se deschid ºi porþile, toþi nuntaºii
intrând în curtea miresei. Aici, zvornicul
intrã în casã pentru a cãuta mireasa. Însã
cãutãrile ºi încercãrile mirelui nu se sfârºesc
aici. Din casã sunt scoase pe rând fete, dar
nici una nu este cea cãutatã. Zvornicul tot
intrã în casã, cautã, dar nu aduce ceea ce
aºteaptã mirele, mãrind emoþia aºteptãrii. În
cele din urmã din casã este scoasã o
„arãtare”. Aceastã „arãtare” era de fapt un
bãrbat îmbrãcat în haine femeieºti ºi dat cu
funingine pe faþã. Bineînþeles mirele le
refuzã pe toate spunând cã semnul de
recunoaºtere pentru aleasa lui este culoarea
albã.
Între timp, mireasa era îmbrãcatã de
femei. Cu ani în urmã, mireasa se îmbrãca
într-un frumos costum naþional, confecþionat
special pentru aceastã ocazie. Pãrul îi era
împletit într-o coadã lãsatã pe spate, legatã
cu o fundã mare albã. În pãr avea împletite
flori ºi verdeaþã. De acest moment se legau
diverse superstiþii. Se spunea, astfel, cã
mireasa era bine sã se îmbrace peste o
cãmaºã de-a mirelui pentru ca acesta sã-i fie
supus toatã viaþa. În pantofi mireasa trebuia
sã-ºi punã zahãr pentru a-i fi dragã mirelui
mereu. Florile pe care le poartã în pãr trebuie
sã-i asigure o prospeþime ºi o tinereþe
continue, iar usturoiul trebuia s-o apere de
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deochi.
În cele din urmã, mireasa este adusã
mirelui. Dar înainte de a pleca la cununie, ºi
mireasa îºi ia rãmas bun de la pãrinþi, de la
casa pãrinteascã, de la fraþi, surori, vecini,
fete ºi feciori. Acest lucru îl realizeazã
zvornicul, dar ºi fetele sau femeile care cântã
în acel moment cântecul „Ia-þi mireasã ziua
bunã” :
Ia-þi mireasã ziua bunã
De la tatã de la mumã
De la fraþi de la surori
De la grãdina cu flori
De la flori de lãmâiþã
De la fete din uliþã
De la flori de busuioc
De la feciorii din joc.
(inf. Lup Mãrioara - Criºan)

La fel ca ºi mirele, ºi mireasa lasã în urma
ei o întreagã lume odatã cu cãsãtoria. Lasã în
urmã bucuriile copilãriei ºi ale adolescenþei,
traiul lipsit de griji din casa pãrinþilor,
trecând în lumea femeilor, o lume plinã de
griji ºi responsabilitãþi. Din tânãrã copilã,
dupã cãsãtorie va deveni o tânãrã nevastã ºi
într-un viitor apropiat, mamã.
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Pe drumul spre bisericã, bãrbaþii se
împart în trei grupe ºi cântã miresei „Hoi
nam ºi doinam fecioara”
În grãdina maicii mele (bis)
ªi iarã doinam fecioara (ref)
Sãmãnat-am viorele
Sãmãnat-am trandafiru
ªi n-o crescut num’ un firu
Sãmãnat-am busuiocu
ªi n-o rãsãrit delocu
Sãmãnat-am mãghiranu
ª-o crescut o mândrã panã (floare)
Bate vântu' floarea-n faþã
Umple lumea de dulceaþã
Bate vântu floarea-n dos
Umple lumea de miros.

Acest cântec se cântã ºi la întoarcerea de
la bisericã, doar cã refrenul se modificã în
„Hoinam ºi doinam cununa”. ªi acest cântec
subliniazã perisabilitatea a tot ceea ce este
viu. Viaþa este asemuitã cu o floare care
ajunge la apogeul calitãþilor ei, la un moment
dat, „umplând lumea de dulceaþã”, dupã care
se presupune cã se scuturã, semãnându-ºi în
lume seminþele, adicã lãsând urmaºi.
Aceasta este ºi menirea miresei ajunsã la
87

Traditii,
, obiceiuri
deplinã frumuseþe ºi maturitate, aceea de a
deveni rodnicã, de a aduce pe lume copii.
Spre bisericã ºi dinspre bisericã spre
casã, femeile spun strigãturi adresate
miresei:
Mireasã pã casa ta
Cânta cucu' ºi mierla
Mierla gros, cucu' subþire
Tot a dor ºi despãrþire
Mã duc maicã de la tine.
(inf. Lup Marioara - Criºan)
Deoarece în trecut de foarte multe ori,
cãsãtoria era stabilitã de pãrinþii mirilor în
funcþie de anumite interese, fetele îºi strigã în
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timpul nunþii teama de a nu fi mãritate cu
cine nu le place, cu un fecior urât sau
tãntãlãu:
Frunzã verde iedera
Coatã mamã cui mi-i da
Nu cota argintului
ªi mi-i da urâtului
Cã argintul ºade-n ladã
Da' urâtul ºade-n vatrã
ªi mã-ntreabã câteodatã
Ce stai dragã supãratã?
Eu nu ºãd de nici un rãu
Cã ºãd de urâtul tãu.
Maicã, mãiculiþa mea
Dupã urât nu mã da
Cã urâtu-i boalã grea
Care n-o poþi vindeca.
(inf. Manaþe Letiþia - Ribiþa)
Legat de cununia religioasã de la bisericã
sunt mai multe superstiþii. Astfel, se credea
cã doar atâþia copii va avea mireasa, câte
degete va pune pe tocul uºii de la bisericã
atunci când intrã la slujba de cununie.
La bisericã este dus un coº cu prãjituri ºi
vin, din care mireasa ºi mirele vor gusta în
timpul cununiei pentru a avea gura ºi vorba
dulce ca mierea. Cei doi vor avea o cãsnicie
bunã ºi rodnicã. Aceste produse se aduc la
bisericã într-o coºarcã (coº împletit),
acoperite cu o merindeaþã (pânzã) albã. În
momentul în care cei doi miri ajung în faþa
altarului, preotul ia merindeaþa de pe coº ºi o
pune jos, în faþa celor doi. Aceºtia trebuie sã
pãºeascã pe aceastã pânzã albã. Se spune cã
acela dintre miri care va pãºi primul pe
merindeaþã va conduce gospodãria. În multe
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cazuri, momentul acesta este comic deoarece
intervine o competiþie între miri, fiecare
dorind sã fie el primul care va pãºi pe pânza
din faþa altarului.
Ajunºi la locul hotãrât pentru
desfãºurarea nunþii, mirii împreunã cu
perechile de naºi trebuiau sã înconjoare de
trei ori o „ultoaie” (un pom tânãr). În tot acest
timp, mirele ºi mireasa poartã un mic ciubãr
de lemn, plin cu apã ºi care a fost frumos
decorat cu verdeaþã ºi flori. Dupã ce au
înconjurat pomul, o parte din apã este
aruncatã la rãdãcina acelui pom.
Acest ritual are semnificaþii legate de
fertilitatea, de rodnicia tinerei mirese, prin
analogie cu roada bogatã a pomului.
Probabil cã acest ritual viza ºi bunãstarea
viitoare a tinerei familii.
În continuare, pentru a putea intra la
masã, nuntaºii trebuiau sã treacã pe la
mireasã care, împreunã cu mirele, se posta la
intrarea în „sala de mese” cu ciubãrul cu apã
în faþã ºi un mãnunchi de busuioc în mânã.
Nuntaºii treceau prin faþa mirilor ºi lãsau
într-un castron câþiva bãnuþi. Între timp,
mireasa le punea cu busuiocul apã în mâini
pentru a se „spãla”.
Iatã ce spunea zvornicul în acest moment:
Oameni buni ºi de-omenie
Dumnezeu ca sã vã þie
Sã bãgaþi mâna pânã-n cot
ªi sã mai scoateþi câte-un zlot
Sã se spele la mireasã
ªi-apoi sã treacã la masã.
(Avram Ioan – satul Criºan)
Nunta se desfãºoarã cu multã voie bunã,
cântece ºi joc. La un moment dat, feciorii
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reuºesc sã fure pantoful miresei. Femeile îl
atenþioneazã atunci pe nãnaº sã recupereze
pantoful miresei, adicã sã-l rãscumpere de la
feciori.
Ia, ia sama nãnãºuþã
Cã finuþa ta-i desculþã
Are naºu bani, parale
Ca sã cumpere sandale
Pentru fina lui cea mare.
(inf. Lup Mãrioara- satul Criºan)
Dupã miezul nopþii, mireasa este dusã în
casã de cãtre femei. Ea stã pe un scaun în
braþe la mire, în timp ce nãnaºele o piaptãnã
ºi îi fac pãrul „conci”. În tot acest timp, fetele
ºi femeile îi spun strigãturi miresei pentru a o
pregãti în vederea noului statut de nevastã.
Mireasa plânge, îºi plânge „fetia”,
despãrþirea de cei dragi, intrarea într-o
„lume” care îi este necunoscutã, o lume plinã
de greutãþi ºi privaþiuni.
Mireasã de bunã samã
Dai cununa pe nãframã
Da' nãframa-i tare grea
Tãte rãlele-s în ea
(inf. Cleºiu Pelagia - Ribiþa)
Când noua pieptãnãturã, cea de nevastã,
este gata, miresei i se leagã pe cap o nãframã,
(ciºcãneu). Acest lucru îi aduce definitiv
statutul de femeie mãritatã, de nevastã. Ea
plânge ºi încearcã sã-ºi arunce din cap
nãframa, dar în cele din urmã o acceptã. ªi
mirelui i se pune pe cap un colop care de
multe ori poate fi ponosit, gãurit, acest colop
marcând ºi el trecerea de la feciorie, la starea
de bãrbat însurat, cu familie de întreþinut ºi
responsabilitãþi.
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Odatã încheiatã ºi aceastã ceremonie, se
trece la un alt moment important al nunþii:
cinstea. Cinstea avea rolul de a pregãti
material tânãra pereche pentru a-ºi putea
începe viaþa de familie cu un minim de
lucruri necesare. Astfel, în trecut, cei doi erau
cinstiþi cu perne, cearºafuri, covoare ºi alte
lucruri necesare în gospodãrie, la care se mai
adãuga bineînþeles ºi zestrea miresei. Pe
lângã aceste lucruri, femeile pregãteau
întotdeauna plãcinte pe care le cinsteau. De
aceea la nunþi, în trecut, fiecare familie
mergea cu coºarca. Femeile pregãteau o
plãcintã cu foi umplutã cu brânzã dulce de
vacã ºi o altã prãjiturã numitã pogace. Pe
aceastã pogace, femeile puneau drept
ornamente pãsãri din aluat pe care le colorau
cu suc de sfeclã roºie ºi le fãceau ochi negri
din neghinã de grâu. Atât din pogace, cât ºi
din plãcintã, zvornicul tãia o jumãtate pe care
o oprea pentru miri, iar cealaltã jumãtate o
dãdea înapoi celor care o cinsteau.
Iatã ce spune zvornicul la cinste:
Vine binele ca albinele
Nu din munte, nici din punte
Ci de la oameni de frunte
Familia ……
Cinsteºte casa ºi masa
Mirele ºi mireasa
Cu niºte bani de ceia cu tiviturã
Sã dea mireasa la mire gurã.
(inf. Avram Ioan – satul Criºan)
Dupã ce se termina cinstea, jocul ºi voia
bunã continuau la fel ca ºi pânã atunci.
Un alt moment important al nunþii era
„jocul miresei”. A doua zi, fiecare nuntaº
trebuia sã joace mireasa contra unei sume de
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bani. ªi cu aceastã ocazie se fãceau diverse
glume pentru ca momentul sã nu devinã
monoton. Astfel, unii dintre bãrbaþi se
mascau, se îmbrãcau în þigãnci, se dãdeau cu
funingine ºi fãceau tot felul de „mãscãri”
,spre hazul întregii asistenþe. Acest „joc al
miresei” s-a jucat la nunþile din localitate
pânã în urmã cu vreo 15 ani.
Spre amiazã, dacã timpul era frumos,
întreaga nuntã se muta în grãdinã, sub pomi.
Muzicanþii erau urcaþi în copaci ºi de acolo
trebuiau sã cânte. Nuntaºii jucau rãspândiþi
prin grãdinã.
Nunta se încheia spre searã, când nãnaºii
erau conduºi spre casã de cãtre muzicanþi.
În ziua urmãtoare, pe înserat, avea loc
„calea întoarsã”. Aceasta era o nuntã
restrânsã la cei ai casei ºi rudele cele mai
apropiate. „Calea întoarsã” se desfãºura pe
parcursul întregii nopþi ºi de multe ori se
spunea cã veselia fusese mai mare decât în
timpul nunþii.
În acest fel se încheia un lung ºi amplu
ceremonial, cel al nunþii, ceremonial prin
care se realiza integrarea ºi adaptarea celor
doi miri la noul statut social.
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Divertisment
Cupluri celebre
Iubiri celebre în literaturã
Legãturile amoroase din lumea
literarã sunt uneori la fel de celebre
precum romanele protagoniºtilor lor. Nu
existã o vârstã propice îndrãgostirii ºi
nici prejudecãþi legate de iubire. Uneori
amorurile din lumea scriitorilor au
reprezentat sursa de inspiraþie pentru
alþi romancieri, sau au fost descoperite
cu adevãrat prin memorii ori epistole.

Numeroase Scrisori
sunt mãrturia iubirii de
aproape jumãtate de
secol dintre profesorul
de filosofie de la
Marburg
(...................................)
ºi studenta sa, Hannah
Arendt.

Romanul „Alabama
Song” are pe copertã
fotografia celui mai
mediatizat cuplu al
anilor 1920, autorul
Marelui Gatsby,
(...................................)
ºi soþia sa Zelda.

Considerate unele
dintre cele mai
frumoase scrisori de
dragoste din literatura
englezã, destinatara
Fanny Brawne l-a
dezvãluit pe autorul
lor, poetul englez
(..................................),
doar dupã moarte.

Scrisorile adunate în
volumul Dulcea mea
doamnã, Eminul meu
iubit aruncã un nou
fascicul de luminã
peste iubirea „literarã”
poate cel mai des
evocatã ºi poate cea
mai dragã sufletelor
noastre, aceea dintre
Mihail Eminescu ºi
„îngerul bãlai”
(.............….................).
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Tot sub un pseudonim
literar,
(..................................),
s-a ascuns ºi Aurore
Dupin, legãtura celebrã
cu Alfred de Musset îi
aduce neplãceri, dar
este ºi o beneficã sursã
de inspiraþie pentru
romanul sãu Elle et lui.
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Poetul, romancierul,
dramaturgul
(…..............................),
autorul unor romane
nemuritoare precum
Mizerabilii sau Notre
Dame de Paris, a
iubit-o pânã în ultimul
ceas pe actriþa Juliette
Drouet care, discret ºi
din umbrã, i-a fost
alãturi în toate
momentele
zbuciumatei sale vieþi.
Lou Andréas-Salomé
i-a fãcut pe Nietzsche
ºi pe poetul austriac
(..................................)
sã se îndrãgosteascã de
ea.
Din Jurnal aflãm cã
Leni Caler a fost muza
lui
(..................................).
Tot în spaþiul românesc,
în cartea „Cu soþul
meu” este evocatã
iubirea pe care autoarea
acestei cãrþi, Fany
(.................................)
i-a purtat-o soþului ei,
creatorul romanului
românesc modern.
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Dacã romanele lui
(…...............................)
ce compun Comedia
umanã n-ar fi avut
perfecþiunea
capodoperei, dacã n-ar
fi impresionat-o atât de
puternic pe contesa
Ewa Hanska încât sã-i
scrie imediat autorului,
poate nu s-ar fi nãscut
una dintre cele mai
frumoase, mai stranii ºi
mai emoþionante
poveºti de iubire din
istoria literaturii,
imortalizatã în sute de
scrisori pe care cei doi
ºi le-au trimis vreme de
peste 20 de ani.
Autoarea
controversatului roman
Al doilea Sex,
....................................,
a întreþinut o legãturã
de iubire ºi prietenie
legendarã cu filosoful
ºi scriitorul Jean-Paul
Sartre.
Cérémonie des adieux, înregistreazã
ultimele cuvinte ale lui Sartre, un
motto pentru toþi cei amintiþi aici:
„Moartea nu ne va reuni. Aºa stau
lucrurile. Cu toate acestea e splendid
în sine cã am reuºit sã ne trãim vieþile
în armonie pentru atâta vreme”.
92

La acest numãr au colaborat:
Victoria DRAGU DIMITRIU

- scriitoare, realizatoare de emisiuni
culturale la postul de radio România
Cultural

Doina IONESCU

- doctor, artist plastic, Muzeul
Civilizaþiei Dacice ºi Romane, Deva

Maria TOMA-DAMªA

- profesoarã de limba ºi literatura
românã, Deva

Stelian RADU

- doctor inginer, preºedintele Consiliului
ªtiinþific al Parcului Natural Grãdiºtea
Muncelului - Cioclovina; Preºedinte
de onoarea Societãþii de Istorie
ºi Retrologie Agrarã a României
filiala judeþului Hunedoara

·Monica DUªAN

- bibliotecarã, comuna Ribiþa

ªtefan NEMECSEK

- jurnalist, scriitor, redactor-ºef
al publicaþiilor Curierul Vãii Jiului
ºi Zona Specialã

Tiberiu SVOBODA

- scriitor, autor de cãrþi ºi articole
despre þinutul momârlanilor,
trasee montane etc.

Coperta I :

Ioan Budiu, Malve (u/c, 46x65 cm, colecþia Anamaria ºi
Philippe Mudry, Lausanne)
Coperta IV : Ioan Budiu, Lucian Blaga (gravurã, 16,5x12,5 cm, colecþia
Budiu Gyönygyvér, Cluj-Napoca)
Imagini din satul Mãceu, comuna Bretea Românã, jud. Hunedoara
(foto: Ioan Paul Mihai Stoicovici)
Imaginile utilizate în aceastã revistã sunt ale autorilor articolelor
sau au fost preluate de pe Internet.

