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Şcoala altfel: o reuşită
sau un eşec?
O intenþie binevenitã, stimulativã ºi reformatoare, sãptãmâna
anului ºcolar cunoscutã sub denumirea de „ºcoala altfel” ar
trebui sã fie teoretic un câºtig. A fost inclusã în desfãºurãtorul
educaþiei formale în urma unor observaþii corecte: avem un
sistem care se adânceºte în conservatorism ºi ineficienþã, nu
avem campusuri moderne, ºcoli care sã ofere alternative ºi
prelungiri ale educaþiei, metode interdisciplinare ºi extraprogram. ªcoala altfel trebuie sã fie o bucurie pentru toþi elevii,
indiferent de nivelul lor de performanþã sau de mediul socioeconomic din care provin, dar ºi o alternativã pentru profesorii
care au ocazia sã experimenteze ceva nou, sã compenseze absenþa
realitãþii din programa ºcolarã, s-o completeze cu propria
imaginaþie. Ar trebui sã fie totodatã un prilej pentru renunþarea
lucrului cu clasa, un timp dedicat adresabilitãþii individuale, o
întrerupere a dialogului oficial dintre dascãl ºi grupul cãruia i se
oferã tot timpul anului ºcolar o educaþie standard. Ar trebui sã
fie, poate, implicit un apel la disponibilitãþile concrete ale
elevului, la potenþialul lui (al fiecãruia), identificat ºi
personalizat...,

D

ar este ºcoala altfel ceea ce
ar
trebui
sã
fie?
Promoveazã ea gândirea
liberã, gândirea criticã a cãrei absenþã
a început sã fie o problemã ºi în ºcoli,
ºi în societate (ideea a fost pusã chiar
recent în discuþie ca fiind o urgenþã a
sistemului general de învãþãmânt!)?...
Dezvoltã ºcoala altfel inteligenþa
spiritului, sprijinã ea formarea
caracterului, stimuleazã creativitatea
cu toate energiile ei?
Aceste rãspunsuri sunt mai
degrabã negative. Din observaþiile
fãcute în ultimii ani, tot felul de
exemple mi-ar putea argumenta
afirmaþia. Explicaþiile, se pare, sunt ºi
ele multiple ºi se referã în primul rând
la oamenii din sistem ºi la societate cu
toate pãcatele ei (actuale), dar se
referã ºi la familie/la pãrinþi ºi, parþial,

la elevi. Sistemul a fost acuzat de
multã vreme cã nu are o viziune pe
termen lung, cã relaþionarea lui cu
celelalte sisteme din peisajul social
este deficitarã. S-a vorbit ºi se
vorbeºte despre statutul estompat al
profesorului (care ºi el acuzã absenþa
satisfacþiei profesionale ºi a
motivaþiei financiare), însã o realitate
de necontestat este ºi lipsa inspiraþiei,
a creativitãþii ºi blazarea de care unii
profesori sunt singurii vinovaþi.
Pãrinþii, la rândul lor, s-au împãrþit
în douã tabere: unii sunt mulþumiþi
pentru relaxarea rãspunderii de a
pregãti copiii pentru ore ºi de a
supraveghea efectuarea temelor
pentru acasã sau sunt bucuroºi cã
(alt)cineva îi însoþeºte pe aceºtia la
teatru, cã îi duce într-o excursie etc.
Alþii sunt nemulþumiþi pentru cã

sãptãmâna nu aduce vizibile beneficii
pedagogice/instructive ºi, mai mult,
cã reprezintã încã o solicitare
financiarã. Metodologia acestei
inserþii educaþionale nu prevede,
desigur, chetele fãcute în aceastã
sãptãmânã, în schimb ele devin
naturale când este vorba despre
activitãþile extraºcolare. Cât costã
ºcoala altfel? – depinde de doleanþe,
de fantezie, de ºcoala în care înveþi
(aici marginea ºi centrul e o teorie
care funcþioneazã, dar mai sunt ºi
surprize), în ansamblu, depinde de ce
pune domnul/doamna profesor în
calendarul sãptãmânii. ªi distanþele la
care plasezi metoda educativã, ºi
consumaþia aferentã pot încãrca nota
de platã. Dacã te rezumi la explorarea
oraºului în care înveþi, totul depinde
de societatea locului ºi de autoritãþile
responsabile. Nu depinde deloc de
dragostea faþã de tineri, de
entuziasmul lor (dacã este/când sau
cât este), de ideea de echipã a
generaþiilor, de viziunea asupra
viitorului sau de vreo îngrijorare cu
privire la acesta! Societatea, in
extenso, nu rezoneazã la ºcoala altfel
decât în rare cazuri.
Este totuºi de neînþeles de ce,
când fac alegeri bune, profesorii nu au
parte de coparticiparea fireascã la
ideea ºcolii altfel din partea tuturor
instituþiilor ºi a partenerilor potenþiali.
Este inexplicabil de ce atâþia inºi care
epateazã în toate modurile posibile în
culturã nu oferã (un exemplu de)
culturã tinerilor în acest program; de
ce de dragul copiilor noºtri care,
vorba lui Solomon Marcus, ne vor
înlocui (ºi) ontologic într-o zi, nu se
renunþã mãcar pentru o sãptãmânã la
ideea de profit realizat dintr-o vizitã
într-o galerie de artã sau dintr-un bilet

Evocãri

Constantin BARASCHI (1902-1966) (IV)
Opere sculpturale definitorii

Reprezentative pentru creaþia sa
artisticã sunt monumentele de for public de
mari dimensiuni: „Aleea Cariatidelor“ - din
parcul bucureºtean Herãstrãu, element
sculptural constitutiv al Ansamblului
statuar „Fântâna Modura“, realizat în anul
1939. Dispuse în douã ºiruri formate din
câte 10 statui ce încadreazã aleea, statuile
reprezintã þãrãnci în costume populare din
Muscel ºi Mehedinþi, purtând un ulcior pe
cap. Statuia „Modura“, care dominã
ansamblul, redã o þãrancã bihoreancã din
Vadu Criºului, care i-a dat apã dintr-un
ulcior lui Carol al II-lea, atunci când regele
aterizase forþat în zonã. Ansamblul
monumental a fost demolat în perioada
comunistã, pe amplasamentul acestuia fiind

înãlþatã statuia „marelui geniu al omenirii,
Iosif Visarionovici Stalin”. Refacerea
ansamblului realizat de Constantin
Baraschi este opera sculptorului argeºean
Ionel Stoicescu, absolvent al Academiei de
artã din Bucureºti, nãscut la CãldãraruArgeº, în anul 1968. Reconstituirea
celebrului ansamblu monumental realizatã
în anul 2006 a fost posibilã pe baza
fotografiilor de epocã ºi a cariatidei
originale a Modurei descoperite în cimitirul
bucureºtean Bellu.
Sculptorul este implicat direct în
executarea, în anul 1938, a monumentului
„Kilometrul zero“ conceput de cãtre
arhitecþii Horia Creangã ºi ªtefan
Niculescu, amplasat în centrul
Bucureºtiului, în faþa ctitoriei domnitorului
Constantin Brâncoveanu, Biserica „Sf.
Gheorghe”. Imaginând o rozã a vânturilor,
în spaþiul dintre raze, sunt gravate numele
principalelor provincii istorice ale
României Mari: Muntenia, Moldova,
Ardeal, Dobrogea, Banat, Oltenia,
Basarabia ºi Bucovina; pe o sferã dispusã

central, sunt reprezentate semnele
zodiacului, iar, pe bazin, sunt precizate
distanþele de la kilometrul zero pânã la
principalele oraºe ale României.
Figura legendarã a voievodului Mihai
Viteazul este evocatã sculptural prin
efigiile de bronz ale domnului unirii þãrilor
române încastrate în podul de peste râul
Neajlov, la Cãlugãreni, reconstruit în anii
1934-1935, în amintirea victoriei asupra
turcilor din 23 august 1595.
Imaginea lui Nicolae Bãlcescu a fost
imortalizatã în bronz printr-un bust expus
în grãdina publicã din oraºul natal ºi prin
impunãtoarea statuie ronde-bosse, din
scuarul Galeriei de artã a municipiului
Piteºti; monument de for public, statuia din
bronz a lui Nicolae Bãlcescu are
dimensiuni impresionante: 4,40 m înãlþime,
fiind fixatã pe un soclu de granit roºu, cu
platformã de 4,50 m înãlþime; cu o
inscripþie pe soclu: „Nicolae Bãlcescu.
1819-1852”.
Manifestând un interes evident pentru
figura celebrului istoric ºi revoluþionar

la teatru. Chiar dacã preþurile pot fi
considerate
(de
unii)
mici,
întotdeauna pãrinþii ar putea sã
foloseascã aceºti bani pentru traiul
concret sau în cel mai fericit caz
pentru rechizite, pentru cãrþi etc. Se
naºte o întrebare inevitabilã: de ce nu
sunt toþi managerii instituþiilor
deschiºi la un dialog real, prin care
profesorii ºi copiii sã fie susþinuþi în
demersul lor? De ce li se oferã
concerte/spectacole pe bani sau sunt
lãsaþi sã intre (doar) contra cost în
diverse muzee/expoziþii care stau
poate zile întregi nevizitate de nimeni.
Între atâtea parteneriate la modã, ale
ºcolilor, ale Inspectoratului ªcolar,
ale instituþiilor, de ce nu se aflã ºi
unul prin care accesul elevilor în
spaþiile culturale sã fie liber cel puþin
în aceastã sãptãmânã specialã. ªcoala
altfel ar trebui sã fie o acþiune
protejatã în acest sens, o acþiune
comunã a generaþiilor, o intervenþie
(ºi) a societãþii în acþiunea tinerilor, în
programul lor de cunoaºtere ºi de
asimilare a valorilor. În lipsa acestei
înþelegeri, adãugate lipsei de
inventivitate a cadrelor didactice
implicate, ajungem an de an la o idee
eºuatã, doar la o convenþie a lipsei de
restricþii ºi de rigori ºcolare, la
derogarea
responsabilitãþilor
deontologice, pentru o sãptãmânã, la
etalarea formalismului ºi la
încurajarea aparenþelor - la o
sãptãmânã de vacanþã conspirativã,
dirijatã nestingherit, dupã bunul plac.
Ca sã nu mai vorbim de ipostaze
ale ºcolii altfel la McDonald’s, la mall
sau la pensiuni (cât mai) înstelate,
care ne conving fãrã rezerve cã ºcoala
altfel ar trebui într-adevãr sã fie
Altfel!
Magda GRIGORE
paºoptist, sculptorul va realiza un bust al
acestuia amplasat în Rotonda scriitorilor
din Parcul bucureºtean Ciºmigiu.
La Predeal, în faþa gãrii, este amplasat
Grupul statuar „Apãrãtorii Predealului“
consacrat de Constantin Baraschi
eroismului armatei române în luptele din
Primul Rãzboi Mondial desfãºurate în
zonã. Sculptorul a conceput în bronz un
episod de luptã, prin prezentarea unui grup
de trei ostaºi: un mitralior, un soldat rãnit,
între ei, dominând scena, un altul cu capul
ridicat ºi cu pumnul strâns sugerând forþa
unui apãrãtor conºtient al libertãþii gliei
strãmoºeºti.
Continuu preocupat de evocarea în
bronz sau în marmurã a unor personalitãþi
ale istoriei ºi culturii naþionale, Constantin
Baraschi a fost onorat de solicitarea
comisiei senatului Universitãþii ieºene
„pentru grabnica înfãptuire a statuilor
profesorilor Vasile Conta, Titu Maiorescu
ºi Alexandru D. Xenopol”. Din pãcate, din
cele trei opere executate de artist, numai
statuia lui A.D. Xenopol va rezista
vremurilor incerte, tulburate de rãzboi ºi de
ideologia comunistã demolatoare, statuia
junimistului Titu Maiorescu de la
Universitate fiind distrusã în anul 1950, în
întunericul unei nopþi, iar cea a filozofului
Vasile Conta îndepãrtatã nu se ºtie unde.
Au rezistat timpului busturile realizate

Muzica zilelor noastre

Gheorghe
Costin
Nãscut la Baia Mare acu’ ºase
decenii. Azi, la „Banatul” în
schemã, pe Bega. Dirijând acolo,
da’ ºi-n restu’ þãrii, de zor. Eu îl
ºtiu de când a venit în Piteºti
prima oarã. Pe la-nceput de
mileniu. Ducându-mã apoi la
Ploieºti, Sibiu ºi Craiova sã-l vãd
cum lucreazã. A reajuns de
curând ºi pe la filarmonica
noastrã. Entuziasm molipsitor
spre orchestrã-ndreptând ºi
energie duium insuflând. Încât
“Uvertura 1812” sfârºi în urale,
inevitabil. Cãci lumea sigur dorea
sã mai asculte muzica asta.
Solemnã, mândrã, impunãtoare,
în vecii vecilor dãinuitoare…
De altfel, pentru Ceaikovski
munci tot concertul acest. Nu doar
cu pricepere clarã, ci ºi cu trãire
vãdit. Vie, debordantã, utilã fãþiº.
Dând instrumentiºtilor temeinic
imbold. ªi notelor aripi sã zboare
spre noi hotãrât. Forþã sã ne
pãtrundã sunetu’ lor în fiece
fibrã. Ca sã vibrãm intens
unanim. Prinºi apãsat de catharsis
real…
Muzician autentic neobosit,
timiºoreanu’ se arãtã ºi-un
vorbitor cu drag cãtre publicu’
gazdã. Creând de îndatã o punte
de suflet cu el. Aºa cã viitoareantâlnire din toamnã e aºteptatã cu
nerãbdare. Mai cu seamã cã-n
portative va fi Richard Strauss
atunci. Pe care omul îl are parcã
în sânge ºi la luminã îl scoate
vrãjit. De apreciat ºi de lãudat
deplin meritat...
Adrian SIMEANU
de artist amplasate în Parcul „Carol I” din
Bucureºti: „Nicolae Bãlcescu“, „George
Coºbuc“ ºi „Alexandru Sahia“, iar în
Câmpulungul Muscelului - „Nicolae
Bãlcescu“ ºi „Autoportret“. Oraºului sãu
natal sculptorul îi va dedica „Þãranca din
Muscel“, dar ºi grupurile statuare de la
stadion ºi de la Cimitirul Flãmânda. Pe
litoralul românesc, la Constanþa, în
patrimoniul Muzeului de artã din localitate,
se tezaurizeazã lucrãrile semnate de
Baraschi: „Faun“, „Tors“, „Extaz“ ºi
„Portretul compozitorului George Enescu“,
iar în parcul teatrului constãnþean,
sculptura „Satirul ºi nimfa“. Muzeul de artã
din Ploieºti conservã proiectele statuilor
ecvestre ale regilor României, Carol I ºi
Ferdinand. Statuia ecvestrã a regelui Carol
I de dimensiuni reduse [69x55x22 cm] din
bronz patinat reprezintã proiectul realizat
de artist pentru concursul iniþiat în scopul
evocãrii participãrii domnitorului la
Rãzboiul de neatârnare din 1877-1878.
Din sculptura monumentalã aparþinând
artistului se remarcã „Monumentul
ostaºului sovietic“ amplasat în ªoseaua
Kiseleff, inaugurat în prezenþa regelui
României, Mihai I, în 1945, monument
conceput înaintea actului de la 23 august
1944, într-o perioadã în care victoria finalã
Grigore CONSTANTINESCU
(continuare în pagina 10)
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Viaþa bate Poezia

Versuri

Sămânţă
de dor
Suplu, anotimpul a þâºnit
din boltã!
Pãmântul-burete aspirã
luminã,
Argintii, aburii nu se mai
revoltã,
Se înfaºã firea în hainã
divinã...
Tandreþea se revarsã de
dimineaþã,
De primãvar-adusã, încet,
pe furiº,
Clipele-mi-arunc-aromele-n
faþã
Trezindu-le - uºor - într-un
prelung suiº…
Suflul se opreºte, parcã, se
îmbatã!
Sãmânþã de dor atârnã,
blând, prin ramuri,
Mângâie privirile - ca
altãdatã Spitele de-aur pe-ale
cerului lamuri…
O... picteazã vremea
(dulce-ndemânare),
Pãsãrile ondulând un
cântec pe cer.
Este - totul - o continuã
schimbare…
Mã cauþi, mã gãseºti
într-un ascuns ungher!
Plutim sau ne afundãm în
primãvarã?!
Tresaltã pe-alocuri numai
armonie!
Picurate, cuvintele ne
înfioarã…
…………………………
O, cum stãruie, prin vreme,
o mãrturie!
Lia RUSE

Trivale
Codrii se rostogolesc
În Trivãile de Aur,
ªi în murmur
prelungesc
Al iubirilor tezaur.
Farmecul Dumnezeiesc
Urcã-n Schitul înserãrii
Când potecile croiesc
Haina binecuvântãrii.
Bate toaca veac de veac
Porþile Înþelepciunii
Al singurãtãþii leac
În misterul Rugãciunii
Constantin
VÃRÃªCANU

Epigramã

Prevenirea
arsurii
D-lui Mihai Golescu,
dupã editorialul
„Arde pãmântul...”
N-a scos vulcanul Etna ºi
sandale,
Cãci trimiteam rapid un
înveliº
Sã-þi protejez picioarele
matale.
Pe Etna nu e ca pe...
Moliviº!
Dan Ungureanu Cãlineºti

Să f ii copil până nu mai eşti...
Când încetezi - la orice vârstã ai fi
- sã te mai gândeºti la pãrinþi, îþi
triºezi propria viaþã, îþi abandonezi, cu
laºitate, izvorul ºi-þi pierzi definitiv
ceea ce ai avut din naºtere divin în
tine. Chiar dacã, în momente de
suferinþã sau de mâhnire, crezi cã ei
þi-au lãsat moºtenire doar nefericirea
ºi nenorocirile. Scãpând înþelegerii
noastre cândva, atunci când îi
credeam incapabili de dispariþie,
acum, când noi înºine, aflaþi sub
povara anilor, le retrãim, calchiindu-le
aproape, uneori, destinul, ne obosesc
ºi ne dor prin absenþã, de parcã am fi
principalii vinovaþi de dispariþia lor,
ca ºi când aparenta noastrã liniºte
sufleteascã din anumite momente i-ar
apãsa îngrozitor, îngreunându-le
veºnicia...
Aceste gânduri mã chinuie,
bântuindu-mi zilele ºi nopþile, de ceva
timp, de când, ajuns cu treburi în
biroul redactorului ºef Gabriel
Lixandru, l-am gãsit depãnând
amintiri cu un om aflat la vârsta la
care pãrinþii ne trãiesc doar în
amintire. Cu emoþie în glas, domnul
Lixandru mi-a spus, cu incantaþii de
psalm aproape, cã, fiind invitat de
prietenul de faþã sã-i facã o vizitã
undeva, la þarã, unde acesta munceºte
ºi citeºte, dupã o viaþã de ºcolit copii,
primul obiectiv arãtat a fost
mormântul pãrinþilor. Pãrinþi cãrora,
asemenea zicerii poetului, le-a rãmas
ºi le va rãmâne copil pânã când nu va
mai fi... El, dascãlul cu palmele ºi
creierul bãtãtorite de-atâta efort. El,
Dan Ungureanu pe nume, pe care de
fiecare datã când vorbeºte despre
pãrinþi, absenþa lor îl chinuie. Mai ales
cã e conºtient cã, toatã viaþa, lumea cu
care s-a mãrginit nu a fost altceva
decât o etapã a unei mari dezamãgiri
în care a trãit ca-n perimetrul unei
iluzii. Nevoia, dorul de pãrinþi, mai
ales de când aceºtia nu-ºi mai locuiesc
propriul trup, îl chinuie zi de zi,
devenindu-i regalã obsesie. Poate cã

nu atât dispariþia noastrã, cât cea a
pãrinþilor ne face sã acceptãm cã, deºi
tãgãduitã - uneori, dintr-un optimism
desuet ºi infantil - moartea existã. ªi
ne dã mereu târcoale, prezenþa ei
fãcându-ne conºtienþi cã altfel viaþa
n-ar fi decât o searbãdã hibernare în
care intrãm de la naºtere...
Privindu-l pe acest om pentru care
a rãmâne copil de pãrinþi mai ales
când ei nu mai sunt rãmâne un talent,
dar ºi o misiune a cãrnii, mi-am întãrit
convingerea cã dacã, bãtrân fiind, nu
mai ai senzaþia cã eºti copilul cuiva
încã, înseamnã cã ai trãit de prisos ºi
cã ai vãzut în viaþã o simplã ºi
degeneratã acrobaþie între prinos ºi
risipire. ªi cã - anacronic blestem ºi
nefericitã rãsplatã! - meriþi sã te-ntrebi
sau sã fii întrebat, deprimat precum
înþeleptul: „Ce cauþi pe lumea
aceasta?“ Cãci altfel viaþa nu-þi este
decât o altã formã, legitimã ºi tristã,
de decãdere...
Când gazda noastrã, redactorul ºef,
vãdit miºcat de ceea ce-mi relata de
faþã cu omul care-i inspirase

„povestea“, a adus în discuþie pãrinþii,
acesta din urmã a început sã plângã
asemeni unui copil, cu lacrimi pure,
ce pãreau o ofrandã adusã „zeilor cu
chip ºi nume de om“ care i-au dãruit
la naºtere existenþa. Oameni fãrã a
cãror viaþã, în lumea în care trãim, nar fi urmã de sfinþenie. Lacrimi a cãror
îndreptãþire era fãrã cusur, mai ales cã
sentimentul filial legitimeazã cumva
fanatismul... Nu m-am gândit nicio
clipã sã aflu sensul plânsului ºi al
lacrimii. Mi s-a pãrut o mostrã a
fiinþãrii în evlavie ºi a credinþei în
nemurire. ªi mi-am spus, ca-ntr-o
confesiune intimã, cã atâta timp cât pe
lume mai sunt oameni ajunºi la
senectute care mai pot suferi de
absenþa pãrinþilor, Dumnezeu nu
întârzie degeaba printre robii Lui...
Cu asemenea „strãfulgerãri“ în
gând mã-ndreptam încet-încet spre
casã când, în urma mea, un „tânãr
rebel“ îºi striga intenþia-ultimatum
adresatã altuia din „grupul de surzi“,
cum le spun eu îndeobºte: „Sã moarã
mama dacã nu te fac acu’ imediat!“

Dan Rotaru

Nu ºtiu exact (orice curiozitate
echivala cu o terfelire a cugetului)
despre ce conflict era vorba în
blasfemia pe care o trãia cu patos acel
tânãr. Dar nu pot uita cã fiecare sunet
din imbecilu-i ºi imberbu-i rãcnet de
fiarã sãlbaticã rãtãcitã-ntr-un oraº m-a
durut. Enorm. ªi mã doare ºi acum - ºi
poate de aceea ºi mai tare - când scriu
despre un om care-mi demonstrase,
puþin mai înainte, cu viaþa, cã trebuie
sã fii ºi sã rãmâi copil de pãrinþi pânã
nu mai eºti.
Restul e „buletin biologic“ privind
starea degradãrii anatomiei umane.
Individuale sau de grup...
Dan ROTARU

S ă pt ă m â n ă p l i n ă l a F i l a r m o n i c a P i te ş t i
„Pianul
călător“

Horia Mihail

Turneul naþional „Pianul cãlãtor“,
la care Filarmonica Piteºti este
partener cultural, poposeºte astãsearã, la ora 19.30, la Casa de
Culturã a Sindicatelor. Pianistul
Horia Mihail îºi dã întâlnire cu
publicul, cu programul „Romantic
exclusiv“, în care va interpreta
mazurci, valsuri, balade ºi nocturne
de Fr. Chopin.
Horia Mihail este unul dintre cei
mai
buni
pianiºti
români
contemporani, cu premii naþionale ºi
internaþionale, concerte ºi recitaluri

susþinute pe scenele þãrii ºi ale lumii.
A avut, de asemenea, înregistrãri în
studiourile de radio ºi televiziune
din: România, Belgia, Anglia,
Danemarca, Ungaria, Statele Unite.

Şcoala altfel
Filarmonica Piteºti rezoneazã cu
programul educaþional „ªcoala
altfel“, prin organizarea unui concert
educativ pentru elevi. Orchestra
dirijatã de Mircea Holiartoc
interpreteazã „Rapsodia ungarã“, de
Franz Liszt, „Dans slav“ în Do major
ºi „Dans slav“ în mi minor, de
Antonin Dvorak, „Dansul focului“
din „Amorul vrãjitor“ ºi „Dans
spaniol“ din „La vida breve“, de

Scriitori, publicişti şi folclorişti ai Argeşului
Pro memoria

Sofia SORESCU
(n. 18 aprilie 1931, Cãlineºti, judeþul Argeº)
Conferenþiar universitar doctor, psihologie,
Facultatea Pedagogicã, Catedra de pedagogie/
Facultatea de ªtiinþe ale Educaþiei, Universitatea din
Piteºti; prorector, Institutul Pedagogic din Piteºti.
Vizite de documentare, Universitatea din Banska
Bystrica (Cehoslovacia).
Colaboreazã cu studii ºi articole la publicaþii de
specialitate din þarã.
Volume reprezentative: „Îndrumãtor pentru
studierea ºi caracterizarea psihologicã ºi pedagogicã a
elevilor“, Bucureºti, 1957; „Unele probleme ale muncii
instructiv-educative din ºcoalã“, idem, 1957;
„Probleme de psihologie, pedagogie ºi defectologie“,
idem, 1957; „Psihologia copilului ºi psihologia
pedagogicã“, Bucureºti, 1972; „Psihologia educaþiei
fizice“, Bucureºti, 1973; „Psihologia sportului“,
Bucureºti, 1974; „Psihologia ºcolarã“, Bucureºti, 1975
º.a.

Ilie Florin DRAGOMIR
(n. 20 aprilie 1940, Beleþi-Negreºti, judeþul Argeº)
Bibliograf, publicist, institutor, funcþionar,
bibliotecar, Biblioteca Judeþeanã, Târgoviºte.
Colaboreazã cu studii, portrete, articole, recenzii,
comentarii în publicaþiile „Dâmboviþa“, „Curier“,
„Biblioteca“ º.a.
Volume publicate: „Tradiþii de lecturã în judeþul
Dâmboviþa“, 1993; „Ghidul bibliotecarilor din judeþul
Dâmboviþa“, în colaborare, 1993; „Lectura publicã
târgoviºteanã“, 1998.

Elena STÃNCESCU
(n. 27 aprilie 1937, Domneºti, judeþul Argeº)
Profesoarã de muzicã, interpretã de muzicã
popularã, culegãtoare de creaþii populare; absolventã,
Conservatorul „Ciprian Porumbescu“, Bucureºti.
Dirijeazã formaþii de amatori din Stâlpeni ºi
Bãlileºti, Argeº; realizeazã înregistrãri la radio ºi
televiziune, întreprinde turnee în state ale Uniunii
Europene. Membrã fondatoare, Ansamblul folcloric
„Carpaþi“, Asociaþiei Folcloriºtilor Argeºeni „C.
Rãdulescu-Codin“.
Distincþii: Cetãþean de onoare al comunei Stâlpeni,
Argeº (2006).
In memoriam

Simion BÃRBULESCU
(n. 17 aprilie 1925, Bârlogu, judeþul Argeº d. 18 decembrie 2009, Buºteni, judeþul Prahova)
Profesor de limba ºi literatura românã, doctor în
filologie, critic ºi istoric literar, traducãtor, membru al
Uniunii Scriitorilor din România, editor.
Debuteazã cu un ciclu de poeme în revista catolicã
„Raiul tineretului”; colaboreazã la reviste locale ºi din
þarã: „Contemporanul”, „România literarã”, „Ramuri”
etc.
Debut editorial: volumul „Comentarii critice”
(1969). Alte scrieri: „Demostene Botez - viaþa ca un
roman trãit”, Editura Albatros, Bucureºti, 1983; „De la
Eminescu la Emil Cioran”, Editura Carminis, Piteºti,
1996; „Marea iubire (Mãrturisirile lui Adrian
Doinaru)”, Editura Carminis, Piteºti, 1997; „Simion
Stolnicu sau despre tentaþia efemerului”, Editura
Premier, Ploieºti, 2002; „Introducere în opera lui Al.

Piru”, Editura Carminis, Piteºti, 2002; „Ca o barcã
împinsã de vânt”, Editura Astra-Nova, Braºov, 2003.
Ediþii: „ªerpuiri între Lut ºi Torþele De Aur: Poezii
Postume, 1938-1966“, versuri de Simion Stolnicu,
ediþie îngrijitã, prefaþã ºi fiºã biobibliograficã de
Simion Bãrbulescu, Editura Minerva, Bucureºti 1973,
reeditatã, Editura Eminescu, Bucureºti, 1998; Simion

Comoara lui
Macedonski
Când se desfatã primãvara
În armonia de culori,
Rondelu-þi fin ca roua-n zori
Îi furã literei comoara.
Peniþa ta ºi cãlimara
Mai lãcrimeazã uneori,
Când se desfatã primãvara
În armonia de culori.
Azi þi-e mormântul plin cu flori,
Iar lângã cruce plânge ceara,
ªi iar mã prind luceferi, seara,
Citind suavele-þi culori,
Când se desfatã primãvara.
Costel GHIÞÃ
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Folclor

Teatru

C Â N T E C E L E A RG E Ş U L U I
...ªi în acest an, „Cântecele Argeºului”, concursul
judeþean al grupurilor vocale ºi instrumentale, al
rapsozilor, soliºtilor vocali ºi instrumentiºti de
muzicã popularã, s-a dovedit a fi o acþiune de mare
importanþã întreprinsã de Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Argeº (manager, dr. Sorin Mazilescu) pentru
cunoaºterea, pãstrarea ºi valorificarea tezaurului
folcloric muzical argeºean.
Aºa cum a evoluat spectacolul acestui concurs,
care a avut loc la Centrul Cultural-Educativ din
Mioveni, duminicã, 17 aprilie a.c., am desprins ºi
unele aspecte inedite, pentru cã pe scena de concurs
au urcat copii ºi adulþi interpreþi la instrumente
tradiþionale vechi, precum þitera („þiturã”) ºi solzul...
ªtiind cã aria unor astfel de instrumente s-a restrâns,
acestea fiind chiar pe cale de dispariþie, putem sã
apreciem la superlativ preocuparea unor instructori
artistici pentru „salvarea” averii instrumentale
muzicale populare româneºti, cu care a fost înzestratã
ºi aceastã parte a Munteniei, cea a Argeºului ºi
Muscelului. De asemenea, lãudabilã este ºi iniþiativa
unor instructori - ei înºiºi virtuozi populari
instrumentiºti - de a-i „ºcoli” pe copii sã devinã ºi ei
iscusiþi interpreþi ai unui alt instrument tradiþional
mult îndrãgit de români – fluierul. Ei au adus în acest
concurs formaþii foarte bine instruite de „mici”
fluieraºi, dar „mari” interpreþi.
Concursul judeþean „Cântecele Argeºului” are o
sferã mult cuprinzãtoare pentru interpretarea creaþiei

muzicale populare. De aceea regulamentul acestui
valoros concurs prevede participarea multor
concurenþi interpreþi.
Apreciem ºi modul profesionist ºi artistic în care
formaþia instrumentalã a Orchestrei „Doina
Argeºului”, dirijatã de tânãrul ºi talentatul dirijor
Virgil Iordache, a susþinut un impecabil
acompaniament concurenþilor.
Iatã cum au fost decernate premiile de cãtre juriul
acestui concurs, din care au fãcut parte: prof. Costin

Brâncuºi“ din Piteºti) ºi
trei ºcoli gimnaziale
(„Mihai Eminescu“ ºi
„Tudor Vladimirescu“
din Piteºti, respectiv cea
din Miceºti).

Concertul
de joi
Mircea Holiartoc

Manuel de Falla.
Spectacolul simfonic
are loc mâine, la Casa
de
Culturã
a
Sindicatelor Piteºti.
Fac... prezenþa în
„catalogul“
meloman: douã licee
(„Ion Barbu“ ºi
„Constantin

Iar joi, orchestra
simfonicã
a
Filarmonicii
Piteºti,
dirijatã de Mircea Holiartoc,
interpreteazã: Franz Liszt - Rapsodia
Ungarã nr. 2, Antonin Dvorak - Dans
slav în Do major, op. 46, nr.
1, Furiant, ºi Dans slav în mi minor,
op. 72, nr. 2, Starodavny, Manuel de
Falla - Dansul focului din Amorul
vrãjitor ºi Dans spaniol din La vida
breve. În prima parte a programului

Stolnicu, „Printre scriitori ºi artiºti“
(memorialisticã), ediþie ºi prefaþã de Simion
Bãrbulescu, Editura Minerva, 1988.
Traduceri: Gerard Leroy, „Dumnezeu este un
drept al omului”, Editura Geneze, Bucureºti,
1993; Bahya Ibn Pacuda, „Opera poeticã”, Ceraºu
– Prahova, 2003.

Elena ZÃRNESCU
(n. 19 aprilie 1919, comuna Bãnceºti,
Vrancea - d. 11 septembrie 1999)
Cadru didactic, învãþãmânt preuniversitar,
lector universitar, limba ºi literatura francezã,
Facultatea de Filologie, Catedra de limbi strãine,
critic ºi istoric literar, metodist, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Argeº, publicistã.
Publicã volumele: „Litterature du Moyen Age
francais“, Piteºti, 1967; „Litterature français du
XVII-e siecle“, Piteºti, 1969; „Litterature
française du XVIII-e siecle“, idem, 1970;
„Metodica limbii franceze“, idem, 1971.

Dan Horia MAZILU
(n. 20 aprilie 1943, Piteºti - d. 16 septembrie
2008, Bucureºti)
Profesor univiversitar, doctor în filologie,
Universitatea din Bucureºti, critic ºi istoric literar,
decanul Facultãþii de Litere, Universitatea din
Bucureºti, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, academician, director al Bibliotecii
Academiei Române din Bucureºti.
Debuteazã în revista „Argeº”, 1969; debut
editorial: prima monografie despre „Udriºte
Nãsturel”, publicatã în volum la Editura Minerva,
Bucureºti, în 1974.
Lucrãri reprezentative: „Barocul în literatura
românã din secolul al XVII-lea“, Bucureºti,

muzical, violonista Delia Diaconescu
interpreteazã Concertul pentru vioarã
ºi orchestrã în re minor, op. 47, de
Jean Sibelius.
Concertul simfonic are loc la Casa
de Culturã a Sindicatelor Piteºti, de
la ora 19.
M. NEAGOE

Delia Diaconescu

Editura Minerva, 1976; „Cronicarii munteni“,
Bucureºti, Editura Minerva, 1978; „ Varlaam ºi
Ioasaf. Istoria unei cãrþi“, Bucureºti, Editura
Minerva, 1981; „Literatura românã în epoca
Renaºterii“, Bucureºti, Editura Minerva, 1984;
„Proza oratoricã în literatura românã veche“,
volumul I–II, Bucureºti, Editura Minerva, 19861987; „Vocaþia europeanã a literaturii române
vechi“, Bucureºti, Editura Universitãþii din
Bucureºti, 1991; „Recitind literatura românã
veche“, volumul I, Bucureºti, Editura
Universitãþii din Bucureºti, 1994; „Literatura
românã barocã în context european“, Bucureºti,
Editura Minerva, 1996; „Cronicarii moldoveni“,
Bucureºti, Editura Humanitas, 1997; „Introducere
în opera lui Dosoftei“, Editura Minerva, 1997;
„Recitind literatura românã veche“, volumul II,
Bucureºti, Editura Universitãþii din Bucureºti,
1998; „Noi despre ceilalþi. Fals tratat de
imagologie“, Iaºi, Editura Polirom, 1999;
„Introducere în opera lui Antim Ivireanul“,
Bucureºti, Editura Minerva, 1999; „O istorie a
blestemului“, Iaºi, Editura Polirom, 2001;
„Voievodul dincolo de sala tronului“, Iaºi, Editura
Polirom, 2003; „Lege ºi fãrãdelege în lumea
româneascã veche“, Iaºi, Editura Polirom, 2006;
„Vãduvele sau despre istorie la feminin“, Iaºi,
Editura Polirom, 2008.
Ediþii: „Despre vechimea ºi continuitatea
românilor. Istoricii ªcolii Ardelene“, studiu
introductiv, Bucureºti, Editura Minerva, 1989;
ªtefan Ciobanu, „Istoria literaturii române vechi“,

N

Alexandrescu, dr. Sorin Mazilescu ºi dirijorul Virgil
Iordache:
Grupuri vocale
l Premiul I: Grupul vocal bãrbãtesc
„Mioriþa” – Poienarii de Muscel (instructor: Sîrboiu
Eliodor);
l Premiul II: Grupul vocal „Brãduleþul” –
Galeºu (instructor: Graþian Bãdescu) ºi Grupul vocal
„Muntiºor” – Arefu (instructor: Mihaela Dobrin);
l Premiul III: Grupul vocal „Pãdureanca” –
Bogaþi (instructor: Nicoleta Pãlãlãu) ºi Grupul vocal
mixt „Ciobãnaºul”– Corbi (instructori: Claudia
Rotaru ºi Graþian Bãdescu);
Grupuri instrumentale
l Premiul I: Grupul de fluieraºi „Ciobãnaºul”
– Valea Danului (instructor: Ion Niþoiu);
l Premiul II: Grupul de solzari al
Ansamblului folcloric „Muntiºor” – Arefu
(instructori: Dobrin Mihaela ºi Graþian Bãdescu);
l Premiul III: Grupul „Þiteraºii din Galeº” –
Galeºu (instructor: Constantin Vasile);
Soliºti vocali
l Premiul I: Elena Chircioagã – Mãrãcineni ºi
Mihaela Iosif – Corbeni (instructor: Niþoiu Ion);
l Premiul special: Vlãduþ Roºu – Valea
Danului ºi Bolnavu Ana-Maria – Mioveni
(instructor: Loredana Hereºanu Stefcu);
Soliºti instrumentiºti
l Premiul I: Constantin Vasile – Galeºu
(fluier);
l Premiul special: Niþoiu Ion – Valea Danului
(saxofon).
Moise MITULESCU,
etnomuzicolog,
preºedintele juriului
ediþie îngrijitã, note ºi postfaþã, Bucureºti, Editura
Eminescu, 1989; Gheorghe Asachi, „Ruxandra
Doamnã. Nuvele istorice“, postfaþã ºi bibliografie,
Bucureºti, Editura Minerva, 1992; Mihai
Eminescu, „Poezii“, ediþie bilingvã românoucraineanã, Bucureºti, Editura Elion, 2000 º.a.
În 1994 obþine Premiul „Titu Maiorescu” al
Academiei Române; iar în 2001 - Premiul
Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti.

Marta RÃDULESCU
(n. 24 aprilie 1912, Piteºti, judeþul Argeº d. 1959)
Prozatoare, poetã, conducator al publicaþiei
„Revista mea“, Cluj.
Debut publicistic: „Vorbind cu luna” - versuri
(„Dimineaþa copiilor”, 1929). Colaborãri:
„Gândirea”, „Viaþa literarã”, „Realitatea
ilustratã”, „Societatea de mâine”, „Ideea literarã”.
Debut editorial: volumul de schiþe „Clasa VIIa A. Schiþe uºoare” (Craiova, 1931; reeditat,
1933, 1940).
Alte volume: „Mãrgele de mãceº”, versuri ºi
prozã, Editura Scrisul Românesc, Bucureºti,
1931; „Sunt studentã. Jurnal de universitate”,
Editura Adevãrul, Bucureºti, 1933; „Sã ne
logodim!”, roman, Editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, 1934; „Cartea celor 7 basme”, poveºti
pentru copii, Editura Adevãrul, Bucureºti, 1934;
„Ferentarii“, vol. I - „Streina“, Editura Cugetarea,
Bucureºti, 1940.
Margareta ONOFREI

OTÃ: Menþionarea lucrãrilor reprezentative în vederea constituirii prezentei rubrici se
bazeazã pe importanþa lor, în viziunea autoarei. Dacã existã persoane care doresc sã
completeze fiºele de autor publicate, rog respectuos sã prezinte respectivele date
redacþiei ziarului ,,Argeºul“!

O pledoarie…
…ºi-ai sãi slujitori devotaþi. Asta fac,
în fond, Florin ºi Cosmin. Aurelian,
Alexandra, Corina. Monica, Tania, Anca.
Manuela, Ozana ºi Doina. Botiº, adicã, ºi
Seleºi. Temiºan, Velniciuc ºi Dãnilã.
Davidescu, Popa ºi Sigartãu. Cara,
Barabancea ºi Botiº (din nou). Într-un
show bine-nchegat, cu haz ºi tâlc asortat.
Firesc, de culoare, cânt ºi miºcarencãrcat. Cã doar d-aia se cheamã,
îmbietor, “Un altfel de cabaret”…
Interesant e cã Anca (ºi regizor),
împreunã cu Manuela, l-a rânduit
potrivit doar cu folclor renumit ºi de
români îndrãgit. Cara fiind femeia
orchestrã în el, importantã clar. Are
jazzul în ea (ca ºi Barabancea) ºi face un
scat copios, excelent, de efect. Aurelian,
sã nu mai vorbim. Le zice din gurã
nemaipomenit. De altfel, cu toþii cântã,
dialogheazã, danseazã neobosit. C-ãsta-i,
pân’ la urmã, þelu’ muncii lor: sã-mbine
util talentu’ teatral, muzical, coregrafic
neprecupeþit. Fãcând scenariul cât mai
convingãtor cu putinþã…
Ce-ar fi de spus în încheiere? Cã Anca a
mai avut replici ºi melodii, laolaltã. Chiar
aci, la Piteºti, interpretând, la filarmonica
loco, “Laugh story”, mai an. Acuma,
iat-o-n acest “Cabaret”. Isteþ adaptat, jucat
animat. Revuistic, sigur, însã, important,
cu subiect dramatic de apreciat. De-asta, sã
zicem, „un altfel” se vrea...
Adrian SIMEANU
Muzicã

Andrei
Vladimirovici
Gavrilov
Iar în România, recent, la Ateneul
bucureºtean. În dublã posturã, ineditã
probabil. La fix împletitã, deplin
izbutitã. Solist, dirijor, neasemuit ºi
clocotitor. Rarisim instrumentist ºi
notoriu pianist. Cu profunzime ºi forþã,
avânt ºi vitezã, blândeþe, fineþe duium.
Astfel împletite, aºa folosite încât eºti
uimit
nemaiîntâlnit.
Conducând
magnific orchestra filarmonicii gazdã.
Impulsionând-o miraculos sã-i þie
hangu’, spectaculos, în trei concerte
incandescente. Bijuterii din nãscare, sub
mâna lui parcã ºi mai strãlucitoare...
I-a revelat pe Rahmaninov, Prokofiev
ºi Ravel cum nu ºtiu de-oi mai avea
prilej sã constat. Cãci are-ntr-însu’
magic fluid. Inepuizabil, în jur,
rãspândindu-l. Ceia de pe scenã, la
dânsul atenþi ca ºi fermecaþi. Noi, ãia din
salã, sigur copleºiþi. Cu toþii atraºi întrun univers intens fascinant. Al divinei
muzici, tulburãtoare, înãlþãtoare,
nepieritoare. Demn de celebrii înaintaºi
Andrei dovedindu-se cu vârf ºi-ndesat.
Cãci îi cinsti în chip onorant.
Mãrturisindu-mi anume admiraþia vie
pentru Dinu Lipatti. Pe care cred cã n-o
trãda-o vreodat’ prin ceea ce face
înflãcãrat, mãiastru, nestrãmutat. Ca
veritabil artist al lumii întregi. Ei dãruit
pe vecie, frenetic, neîndoielnic, benefic…
Adrian SIMEANU

Agenda culturalã

Dezbatere
Centrul
Judeþean
pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Argeº, cu sediul în str.
Armand Cãlinescu, nr. 14 (în incinta
Colegiului Naþional „I.C. Brãtianu“), vã
invitã sã participaþi, astãzi, 19 aprilie, ora
16, la dezbaterea cu tema Povestea
(supravieþuirii) satului românesc, în
cadrul proiectului cultural transdisciplinar
Colocviile Argeºului.
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Cronicã literarã

mut”), care într-o formulã criptatã, scriindu-i
cu un beþiºor pe o tablã de nisip, îi aduce
mesajul devastator: va fi martorul unei
întâmplãri tragice inevitabile, a cãrei tainã
trebuie s-o pãstreze. Dar cu câtã agitaþie
interioarã! Piticul devine astfel un alter-ego
al scribului, Poetul care îi furnizeazã
scribului inspiraþia, reiterând raportul scribpoet din Evanghelia dupã Ioan Metafora.
A treia epistolã, Alunelul, aduce în primplan un alt personaj: Abulez. Perceput ca om
al noii puteri care se instalase dupã rãzboi,
ºef peste scribii de la „Gazeta Melissei” noul nume ce i se dãduse „Jurnalului
Melissei”, se dã drept prietenul lui Ioan
Maria Babiloni, dar acesta simte cã-i
pândeºte din umbrã toate miºcãrile. Aºa cã,
în timpul uneia din numeroasele vizite pe
care Abulez i le face lui Babiloni, printr-un
subtil joc de replici, Babiloni reuºeºte sã-ºi
demaºte adversarul, iar când acesta este lãsat,
în cele din urmã, sã iasã în stradã, se aude o
împuºcãturã ºi Abulez cade lângã o tufã de
trandafir. A doua zi, Ioan Maria Babiloni este
chemat la redacþia gazetei sã-i þinã locul lui
Abulez, detaºat (?!) în capitalã. Scena
împuºcãrii devine echivocã (vis sau
realitate?), iar titlul Alunelul metafora jocului
de suspiciuni reciproce.
Începând cu cea de-a patra epistolã,
timpul acþiunii se mutã înapoi spre originea
subiectului, derulându-se de-acum rectiliniu
cãtre întâmplãrile deja sugerate. Amintiri din
Târgul Melissei (epistola a patra) surprind
drama scriitorului în vremurile ce se
schimbaserã potrivit altor „principii
cãlãuzitoare”, când adevãratele scrieri
trebuie tãinuite sau create doar în minte,
neputând ca ele sã se bucure de „zãpada
hârtiei” pe care sã fie scrise. Ioan Maria
Babiloni mãrturiseºte cã a trebuit sã închidã
în zidul unei firide manuscrisul Evanghelia
dupã Ioan Metafora.
Pomul Dorinþelor (a) ºi Pomul
Dorinþelor (b) sunt titlurile urmãtoarelor
epistole, iar ele materializeazã elementul
prefigurat în intrigã: crima anunþatã tainic de
Piticul se înfãptuieºte sub privirile neºtiute
ale lui Ioan Maria Babiloni, ascuns în podul
unei case pãrãsite de lângã Pomul Dorinþelor,
în prima zi dupã Ziua Morþilor. Fapta este
fotografiatã de Babiloni, iar fotografiile cu
scena omorului devin mãrturii anonime pe
care le plaseazã în diferite locuri, printre care
ºi în arhiva de la „Gazeta Melissei”.
Deºi toposul pare fabulos, implicând
datini ºi obiceiuri strãvechi, descrierea
Târgului Melissei ºi a locurilor
înconjurãtoare (Biserica Domneascã ºi
Curtea Domneascã, Mãnãstirea închinatã
Fecioarei, Cartierul olarilor, Râurile Gemene
peste care se ridicã Podul Ursitei, Muntele de
Sticlã, Cascada Râurilor Gemene, Pomul
Dorinþelor etc.) este, pentru un atent cititor
argeºean, descrierea unor detalii care
compun poetic acelaºi topos pe care Dumitru
M. Ion l-a cântat cândva într-un splendid
poem pentru copii. Descifram atunci sub
vãlul poetic al Oraºului Farniente ºi
descifrez ºi acum sub vãlul fabulos al

Târgului Melissei oraºul Curtea de Argeº.
Intuind cã Ioan Maria Babiloni ar avea
ºtiinþã despre crima politicã ºi, mai ales, cã ar
deþine pelicula originalã, pentru a fi siguri cã
nu va vorbi, oamenii puterii îl implicã pe
suspectul martor în anchetarea ei, simulând
un interviu cu mama victimei, în Târgul
Norio, fãrã ca aceasta sã ºtie ceva despre
omor. Totul este îndeaproape supravegheat,
deºi câteva voci tainice îi ºoptesc sã nu se
lase prins în capcanã. Babiloni înþelege cã
este un simplu pion pe tabla de ºah a puterii
care încearcã sã-l anihileze (epistola Peste
ºase sãptãmâni). Urmãtoarele douã epistole,
care revin la titlul celei de la început (Suflete,
fi-vei ºi tu pãpãdie), desfãºoarã odiseea prin
care trece personajul câteva zile ºi nopþi la
rând, purtat fiind legat la ochi într-o dubã
asemãnãtoare celei în care fusese dusã
victima crimei de lângã Podul Dorinþelor.
Este purtat pe Drumul Micului Pustiu de
cãtre ºapte haidamaci fãrã probleme de
conºtiinþã, se vedea cã ei îndeplinesc un
ordin de sus, ordinul ticãlos al puterii, în timp
ce scribul crea în gând stihurile unui sonet ce
nu putea fi atunci încredinþat hârtiei. Sonet ca
formã fixã de poezie, meditaþie pe tema
destinului, elegie ca trãire sufleteascã,
versurile dau titlul a trei dintre cele 10
epistole:
„O stea se dezleagã din vânãtu-i lanþ;
Sângele razei se-aprinde-n trufieSuflete, fi-vei ºi tu pãpãdie,
Pe margini de drumuri, o floare de
ºanþ?” etc.
Am observat acelaºi spirit poetic care
curge ca o apã vie în poezia ºi în proza
scriitorului Dumitru M. Ion, gândite ca niºte
frumoase „vase comunicante”.
Punctul culminant al subiectului se aflã
în cea de-a zecea epistolã (Vânãtoare de
prepeliþe). În mijlocul Micului Pustiu duba
se opreºte. Babiloni intuieºte cã a sosit
momentul executãrii sale. Însoþitorii aveau în
programul lor, ca de obicei, o vânãtoare de
prepeliþe. Iar în timpul acestei vânãtori, întro scenã halucinantã, Ioan Maria Babiloni
încaseazã loviturile însoþitorilor sãi ºi, în cele
din urmã, aude o detunãturã de armã ºi simte
o plesniturã puternicã în frunte, ca niºte
gheare de pasãre sau ca alicele unei puºti de
vânãtoare. Dincolo de acest moment, un
întuneric ca un vârtej îl sorbea fãrã milã.
Partea a treia a romanului, Ieºirea din
Micul Pustiu, este deznodãmântul
subiectului ºi readuce personajul la timpul
prezent, iar toatã desfãºurarea peripeþiilor
prin care trecuse pare a fi pusã nu sub semnul
realitãþii, ci doar al verosimilului, statut, de
altfel, perfect legitim în orice operã literarã.
Micul Pustiu devine, în acest context, o
metaforã a frãmântãrilor interioare ale
personajului. Astfel cã, dincoace de vârtejul
de întuneric care l-a absorbit în urma acelei
fantomatice partide de vânãtoare, „dupã
multe anotimpuri” scurse fãrã sã mai ºtie de
sine, Ioan Maria Babiloni se trezeºte în acel
sanatoriu de recuperare medicalã prezentat la
începutul romanului. Dupã mai multe
operaþii de care nu ºtie nimic, rana din frunte
i s-a vindecat, trupul i s-a revigorat, iar
amintirile despre întâmplãrile din Micul
Pustiu au rãmas undeva la graniþa dintre vis
ºi realitate. Este externat din acest sanatoriu,
un car cu coviltir alb îl duce pânã la rãscrucea

Alexandr Suvorov. Dând curs unor
„comenzi sociale speciale”, a sculptat
portretul scriitorului rus „Maxim Gorki“, al
liricului cazah „Djambul Djabaev“ ºi a

executat diverse lucrãri de orientare
ideologicã proletcultistã: „Vladimir Ilici
Lenin“, „Omagiu partidului“, „Primul 1
Mai liber“, „Eliberarea“, impunãtoarea
statuie de bronz „Dr. Petru Groza“ înaltã de
4,5 m, fixatã pe un soclu de 2,3 m din
marmurã roºie de Carrara, amplasatã în
localitatea natalã a acestuia, Bãcia – judeþul
Hunedoara.
Preocupat de realizarea unor opere

Car tea Sumelor
de Dumitr u M. Ion

P

roza scriitorului Dumitru M. Ion,
ca ºi poezia, este una plinã de
simboluri ºi metafore, fiecare
roman sau suitã de nuvele construindu-se ca
o catedralã, ale cãrei componente se cautã ºi
se armonizeazã de-a lungul unor linii de forþã
ºi se unesc în final printr-o cheie de boltã.
Este cazul ºi ultimului roman publicat,
Cartea Sumelor, scris între 1977-1982, dupã
cum apare o menþiune la sfârºitul romanului,
apãrut în 2015 la Editura Academiei
Internaþionale Orient-Occident.
Lectura romanului nu este deloc uºoarã,
dat fiind caracterul insolit al acestuia,
structura
contrapuncticã,
alegoria
elementelor componente. Dacã ar fi sã-l
încadrãm, pe baza unui criteriu general al
criticii de roman, între cele trei tipuri
determinate de Nicolae Manolescu în Arca
lui Noe - doric, ionic ºi corintic, romanul
Cartea Sumelor s-ar putea alinia romanului
corintic, aºadar prefigurând multiple
elemente postmoderne, cum ar fi
autoreferenþialitatea,
metaliteratura,
fragmentarismul. În ciuda existenþei unui
subiect epic, în centrul cãruia se aflã Scribul
( = scriitor iniþiat, meºteºugar al scrisului
creator), care devine fãrã voia lui martorul
unei crime politice, romanul Cartea Sumelor
este, mai degrabã, o pledoarie despre raportul
dintre realitate ºi ficþiune, dintre adevãr ºi
creaþie, mãrturisire indirectã despre drama
scriitorului care trãieºte permanent pe graniþa
acestor douã lumi, cântãrite cu dubla mãsurã
a adevãrului ºi a verosimilului.
Voi remarca, mai întâi, arhitectura
simfonicã a romanului: I. Parabola
croitorilor, II. Epistole, III. Ieºirea din Micul
Pustiu, III. Cartea Sumelor.
Prima ºi ultima dintre pãrþi, legate între
ele prin referire la Cartea Sumelor, sunt
îndeosebi elemente de metaliteraturã, ele
circumscriu romanul propriu-zis de la mijloc,
fiind texte mai mult simbolice decât epice, cu
proiecþii în ºtiinþa literaturii ºi în mitologie.
Prima parte, un andante al simfoniei,
bogat alegoricã, Parabola croitorilor, este
un fel de prolog al romanului. Ioan Maria
Babiloni, „scribul din Cetatea Bucuriei”,
lucreazã la definitivarea manuscrisului
Cartea Sumelor. Iese în oraº ºi trece pe la
Casa Breslei Scribilor, pe care, în urma
cutremurului din noaptea precedentã, o
gãseºte în ruinã. Un confrate îi strecoarã
tainic un bileþel prin care îl sfãtuieºte sã se
fereascã de autoritãþi, fiindcã sub dãrâmãturi
s-ar fi descoperit capãtul Drumului Pierdut,
„o frânturã de drum pietruit cu marmurã
purpurie” ºi cã ar putea fi învinuit cã l-ar fi
þinut tãinuit. ªi tocmai când înghiþise biletul
periculos, într-un gang, este prins de trei
necunoscuþi care îl duc acasã, îi leagã mâinile
la spate ºi-l imobilizeazã de scaunul biroului
pe care se aflau toate uneltele sale de scris.
Meditând la felul deosebit de a fi al scribului,
la libertatea sa spiritualã, scrie pilda
Parabola croitorilor, o pildã despre frumos
ºi adevãr, dar nu cu vreuna dintre mâinile
sale, cãci ele îi sunt legate la spate de cei trei
necunoscuþi („duºmani, rãufãcãtori, feþe ale
puterii?”), ci cu o mânã nevãzutã ºi
nebãnuitã de ei, „mâna de aur, cea de-a treia
mânã a scribului”.

Descifrând tâlcul parabolei, am putea
intui diverse semnificaþii: ar putea fi
deosebirea dintre creatorul comun de bunuri
materiale ºi creatorul operei unice,
comensurabile doar propriului univers de
idei al creatorului ei; ar putea fi deosebirea
dintre maestrul scriitor, creator al unor opere
literare perfecte care se acomodeazã mai
tuturor gusturilor, ºi criticul literar care, deºi
cunoaºte toate regulile generatoare ale artei,
nu este totuºi decât rareori artist. Aceastã
ultimã semnificaþie ar fi clasica delimitare
poet/critic, artã/ºtiinþã din Poetica
aristolelicã, prezentã ºi în Estetica
maiorescianã.
Cartea are un subiect bine marcat pe
momente epice. Expoziþiunea redã un cadru
fabulos, un timp oarecum determinat - pare a
fi cel al obsedantului deceniu, un personaj
principal, Ioan Maria Babiloni, din a cãrui
perspectivã subiectivã romanul este o
confesiune a acestuia despre raportul
realitate-ficþiune într-un context socialpolitic confuz. În jurul sãu, pe diferite planuri
se contureazã Abulez, medicul profesor,
Piticul, anchetatorii, urmãritorul, oamenii din
dubã, pãstorul cel cu o sutã de oi, Marele
Staroste al târgului Norio ºi alþii.
Referitor la spaþiul romanului, putem
recunoaºte în toponimele Târgul Bucuriei,
Târgul Melissei toposuri corespondente în
realitate, dar cele mai multe - Argia, Micul
Pustiu, Norio, Orhideos, Vanesia,
Karadrakia etc. - sunt, pur ºi simplu,
ficþionale. Timpul este unul de recentã
amintire, al vinovaþilor fãrã vinã, dar poate fi,
pur ºi simplu, un timp etern de tip kafkian.
Desigur, personajele, fiind intrinsec literare,
nu necesitã nicio ridicare a vãlului
travestiului, dar Ioan Maria Babiloni ar
trebui citit în aceeaºi cheie ca Ioan Metafora
din poemul cu acelaºi nume.
Epistolele, 10 la numãr, alcãtuiesc partea
a doua, cea dramaticã, a simfoniei, iar în plan
epic, subiectul romanului.
Prima epistolã, Suflete, fi-vei ºi tu
pãpãdie (a), prefigureazã finalul acþiunii. De
aceea titlul ei se va regãsi ca laitmotiv în
titlurile altor douã epistole cãtre sfârºit, dând
romanului un caracter circular. Aici, Ioan
Maria Babiloni este surprins într-un fel de
sanatoriu de recuperare fizicã, dar mai ales
mentalã, fiind (sau încercând sã parã?)
amnezic, în urma unei experienþe ciudate (vis
sau realitate?) în care, pentru cã fusese
martorul fãrã voie la o crimã, niºte
necunoscuþi l-au sechestrat ºi l-au cãrat întro dubã prin Micul Pustiu ºi au încercat sã-l
anihileze.
La nivel simbolic, „pãpãdia”, prin
statutul sãu de umilã, dar „ecumenicã
floare”, cum zice Blaga în Odã simplissimei
flori, este, desigur, o metaforã a sufletului
omenesc ce-ºi aflã risipirea pe marginea
ºanþului la adierea destinului.
A doua epistolã, Piticul, fratele nostru
mut, constituie intriga, punctul de plecare al
acþiunii. Cadrul este aproape suprarealist.
Scribul primeºte vizita neaºteptatã a
Piticului, personaj simbolic („fratele nostru
Evocãri

Constantin BARASCHI (1902-1966) (IV)
(urmare din pagina 7)
a Armatei roºii în lupta împotriva
Germaniei hitleriste devenise o certitudine
în spaþiul românesc de operaþiuni militare.

Constantin Baraschi va realiza, de
asemenea, machete în bronz pentru o statuie
ecvestrã a voievodului Moldovei, ªtefan cel
Mare, dar ºi pentru generalissimul rus
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drumurilor ce se ramificã spre Miliana,
Norio ºi Melissa, iar când trece de Micul
Pustiu pare cã vede la orizont un om care-l
aºtepta ºi care avea pe frunte aceleaºi semne
lãsate de gheare de pasãre; acest amãnunt îi
aduce aminte de cumplita împuºcãturã din
Micul Pustiu.
Ieºirea din Micul Pustiu este metafora
ieºirii din frãmântãrile sale interioare, iar
întâlnirea cu acel om o regãsire a sinelui.
Cea de-a patra parte a simfoniei dã ºi
titlul romanului. Formatã din douã texte
Cartea Sumelor (a) ºi Cartea Sumelor (b),
iese în afara subiectului propriu-zis, ca un
epilog; cele douã texte par douã partituri ale
aceluiaºi dialog dintre un simbolic pãstor
strãin al unei turme de o sutã de oi ºi Marele
Staroste al oraºului simbolic Norio, amintind
de Dialogurile platoniene.
Venind nu se ºtie de unde cu turma lui ºi
poposind la Hanul Fecioarei din Norio, peste
trei zile este dus în faþa Marelui Staroste
pentru a-ºi explica prezenþa în oraº.
Confruntarea este mai întâi una interioarã, ca
de la gând la gând (Cartea Sumelor – a) ºi
este un excelent eseu despre lumea realitãþii,
cãreia îi aparþine ºi ale cãrei legi le pãzeºte
Starostele, ºi despre lumea închipuirii cãreia
îi aparþine ºi o preaslãveºte pãstorul celor o
sutã de oi. A doua confruntare (Cartea
Sumelor – b) este una exterioarã. Pe de o
parte, replicile Starostelui dezvãluie limitele
lumii în care trãim, oricât de bune ar fi legile
oamenilor, cãci ele pot fi bune pentru obºte,
dar rele pentru unul sau pentru altul, pot fi
bune azi, dar nu se mai potrivesc mâine; pe
de altã parte, replicile pãstorului dezvãluie
binefacerile aduse lumii de germenii
schimbãrii, aflaþi îndeosebi în efervescenþa
creaþiei. Strãinul pãstor mãrturiseºte cã
poartã numele primului botezãtor, cã vine
dintr-un þinut de dincolo de Pustiu ºi Mare,
cã are în desaga sa Cartea Sumelor, o carte a
iniþierii ºi cã el doreºte a-ºi împlini menirea
prin dobândirea ultimului meºteºug din
Cartea Sumelor, acela de oier (a se înþelege
pãstor), ºi de aceea cere Marelui Staroste sã
i se permitã a porni cu oile sale spre munþii
din þinutul Norio, alãturi de celelalte turme
ale oierilor din Melissa ºi Norio. Acolo, în
munþi, ceilalþi oieri constatã cu uimire cã
turmele strãinului sunt purtãtoare ale lânei de
aur, iar strãinul oier, prin felul misterios în
care a dispãrut ºi prin revenirea în aceleaºi
condiþii în anul viitor, avea sã se dovedeascã
a fi pãstorul lumii.
Prof. Marian MIHÃESCU
monumentale, Constantin Baraschi va
realiza sculptura în bronz „Fata pe valuri“
fixatã în fântâna artezianã din centrul
municipiului Galaþi, va decora, cu amplul
basorelief „Zbor“, faþada Uzinei
„Tractorul“ din Braºov, iar pentru blocul
„Zodiac“ din Calea Dorobanþi - Bucureºti
concepe 16 panouri decorative de inspiraþie
astrologicã.
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