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Claude Monet

Am pregătit cu emoție reîntâlnirea cu dumneavoastră, stimați cititori, cu speranța
că propunerile noastre vor avea ecou în suflete. Ne dorim să vă aducem aproape
pacea și seninul acestui răstimp de sărbătoare; secvențe de povești de viață
exemplare ale unor personalități a căror ivire în lumină stă sub semn de iarnă;
străluciri de frumusețe condensată în versuri, în aforisme, în forme și culori.
Suntem îndatorați surselor de informare (dintre care amintim WIKIPEDIA; cele
care oferă privirii publice imaginile unor opere de artă ori schițează informații din
diverse domenii), cărora le mulțumim.
Demersul nostru se vrea unul de la inimă la inimă, de la minte la minte; suntem
convinși că numai astfel vom reuși să devenim, ceas de ceas...oameni.
Am conceput revista școlii noastre ca pe un act de luminare spirutuală, ca pe un act
de educație, acea muncă a noastră cu noi înșine care durează o viață.

Educaţia înseamnă să ştii unde să te duci pentru a găsi ceea ce ai nevoie să ştii;
şi înseamnă să ştii cum să foloseşti informaţiile pe care le afli. - William Feather
Cea mai înaltă educaţie este cea care nu ne dă doar informaţie, ci face ca viaţa
noastră să fie în armonie cu întreaga existenţă. -Rabindranath Tagore
Educaţia nu este umplerea unei găleţi, ci aprinderea unui foc. -William Butler
Yeats

Sperăm să ținem viu sâmburele idealului autodepășirii...să învățăm -împreună- să
fim mai buni. Nu doar de Crăciun...

MIRACULOASA OMNIPREZENȚĂ A SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

Holyday -zi sfântă (etimologia o spune )- devine în vremea iernii o succesiune de sărbători
marcând, cu nuanțe diferite, importanța pe care oamenii o acordă acestui răstimp. Legate de
solstițiul de iarnă, moment în care emisfera nordică are cele mai...scurte zile, tradițiile
hibernale își au din acest motiv punctul de pornire în această emisferă, devenind treptat repere
ale întregii planete.

Channukkah, cunoscută și sub numele de Hannukah, este una dintre cele mai importante
sărbători, având conotații semnificative prin faptul că e apropiată, ca perioadă, Crăciunului.
Acum poporul evreu sărbătorește revolta împotriva suprimării și asimilării religiei iudaice. Este o
sărbătoare ce durează o săptămână, din 26 decembrie până în 1 ianuarie, perioadă în care
menorahul, candelabrul evreiesc cu șapte brațe, se păstrează aprins.

Hogmanay începe în noaptea de 31 decembrie și durează până pe 1 ianuarie și uneori chiar până
pe 2 ianuarie, care este sărbătoare bancară în Scoția. Cuvântul ce denumește sărbătoarea
înseamnă ultima zi a anului, sărbătorind practic -în manieră scoțiană- Anul Nou, în conformitate
cu calendarul gregorian.

Sfântul Nicolae - sărbătoare de iarnă celebrată în Europa de Nord pe 6 decembrie. Sfântul
Nicolae a fost un protector al săracilor împotriva celor bogați și puternici. Copiii îsi așază
cizmele pe pervaz sau lângă șemineu pentru ca Moș Nicolae să le umple cu dulciuri.

Kwanzaa -literalmente înseamnă primele roade, fiind o sărbătoare care pornește dintr-un vechi
festival al recoltei din Africa, închinat unor valori morale, precum responsabilitatea colectivă,
cooperarea, creativitatea, credința și unitatea. Sărbătoarea începe în 26 decembrie și culminează
pe 1 ianuarie, timp în care afroamericanii își umplu casele cu legume și fructe, haine cusute
special și aprind kinara, un sfeșnic special.

Ziua Bodhi –sărbătorită de către budiști pe 8 decembrie în scopul comemorării lui Buddha, este
cel mai important moment spiritual al budismului.

Eid-al-Adha este sărbătoarea prin care musulmanii încununează pelerinajul la Mecca, care
durează timp de trei zile, începând din 10 ianuarie. Este o comemorare a dorinței lui Ibrahim de
a-și sacrifica fiul, Ismael, la porunca lui Dumnezeu. Musulmanii îl consideră pe Ismael strămoșul
arabilor.

Las Posadas este o sărbătoare de iarnă tradițională celebrată în Mexic între 16 și 24 decembrie.
„Las Posadas" (termenul se traduce "hanul") e o reconstituire a căutării de către Iosif a unei
camere la han. Prin urmare, la fiecare Crăciun, există o procesiune care transportă o păpușă,
reprezentându-l pe copilul Hristos și imaginea Mariei și a lui Iosif .

Anul Nou Lunar este o sărbătoare de iarnă de două săptămâni, cuprinzând a doua parte a lunii
ianuarie sau începutul lunii februarie. Coreeni, vietnamezii și chinezii poartă în această perioadă
hainele cele mai bune și fac schimb de cadouri și mâncare.

Anul Nou Japonez -Ajunul Anului Nou este cunoscut ca Omisoka în Japonia. Japonezii petrec
mult timp la cumpărături și curățându-și casele pentru pregătirea noului an. Acest lucru
simbolizează lăsarea în urmă a trecutului și un nou început. Sărbătoarea Anului Nou în sine este
cunoscută sub numele de Shogatsu. Japonezii își decorează casele și dăruiesc copiilor jucării și
bani, iar prietenilor și familiei felicitări.

CRĂCIUNUL

Creștinii din întreaga lume sărbătoresc pe 25 decembrie minunea Nașterii Mântuitorului. Ei
merg la biserică, decorează pomul de Crăciun, își dăruiesc cadouri, iau o cină tradițională,
familiile petrecându-și întreaga zi împreună. În anumite părți ale Europei, se cântă colinde de
Crăciun, steaua așezată în vârful unei prăjini -și evident al bradului- fiind un simbol extrem de
valoros. Potrivit papei Iuliu I, Crăciunul s-a sărbătorit pentru prima oară în Roma în jurul anului
337 și ,de aici, s-a răspândit obiceiul în Siria, la Constantinopol, treptat în toată creștinătatea.

În prima duminică dinaintea nașterii lui Iisus, în bisericile din Finlanda abia mai este loc în
picioare. În fata catedralelor, se ridică an de an un pom de Crăciun de 30-40 metri, bogat
împodobit. În zorii zilei de 25 sunt slujbe religioase. A doua zi a Crăciunului este ziua vizitelor.
Preparate tradiționale- curcan, cartofi, morcovi, pate de ficat, orez cu o(una singură, așadar)
migdală.

Biroul lui Moș Crăciun se află în nordul Finlandei, în Laponia. Adresa exactă este: Joulumaantie
1, 96930, Arctic Circle Finland, la 8 km de orașul Rovaniemi. De aici până la Polul Nord mai
sunt 2600 km.

Aici e casa lui Moș Crăciun!

Islandezii încep sărbătoarea Crăciunului în după-amiaza zilei de Ajun, la ora 18, deoarece
odinioară numărau zilele nu începând cu miezul nopţii, ci cu ora 18. Aici darurile de Crăciun
apar abia în secolul XX, sub influenţa obiceiurilor europene, iar podoabele tradiţionale sunt
lumânările. Brazii naturali sunt o raritate pe insulă, fapt pentru care sunt răspândiţi cei artificiali.
Copiii care sunt obraznici peste an, în loc de daruri, primesc un cartof.
Gledileg Jol (Crăciun fericit)!

În Marea Britanie, în Ajunul Crăciunul încă se mai întâlneşte vechiul obicei al arderii lemnelor
de frasin. Se alcătuieşte un rug din 12 mănunchiuri de crengi simbolizând lunile anului ce au
trecut, iar din foc se scoate o creangă cu care urmează să se aprindă rugul anului viitor. Cei
prezenţi cântă colinde şi beau punci. Masa de Crăciun are în centru friptura de curcan, budinca,
plăcinta tradiţională, gin şi rom. Casele sunt împodobite cu vâsc, rozmarin şi iederă.
Father Christmas/Santa Claus(Moş Crăciun); Merry Christmas (Crăciun fericit); Happy New
Year (La mulţi ani)!

LONDRA

În Irlanda, tradiţia cere ca în 26 decembrie să se vâneze pitulici, pentru că -se spune- Sfântul
Ştefan, încercând să se scape de urmăritori, s-a ascuns după un tufiş, fiind însă dat de gol de o
pitulice care a zburat. Din acest motiv, bărbaţii puneau la cale o aşa-zisă vânătoare, capturau o
pasăre şi mergeau cu ea din casă în casă cântând şi sărbătorind prinderea ei. Astăzi, pitulicile nu
se mai capturează, dar se păstrează obiceiul mersului din casă în casă, al cântatului şi al
petrecutului.
Daidí na Nollag (Moş Crăciun); Nollaig Shona Dhuit (Crăciun fericit)!

DUBLIN

Germanii au adus europenilor bradul de Crăciun. Primii brazi împodobiţi datează din 1570, când
erau decoraţi cu hârtie colorată, panglici, dulciuri şi lumânări. Un alt obicei german este
aprinderea unei lumânări în fiecare dintre cele 4 duminici care preced ziua de Crăciun.
Aprinderea lor semnifică pregătirea sufletească, întâmpinarea nopţii sfinte dintre 24 şi 25
decembrie.
Weihnachtsmann (Moş Crăciun); Fröhliche Weihnachten (Crăciun fericit); Gutes Neues Jahr (La
mulţi ani)!

FRANKFURT

Austriecii încep sărbătorile de iarnă pe 4 decembrie, când o sărbătoresc pe Sfânta Barbara,
ocrotitoarea minerilor. În această zi, în zonele miniere ale Austriei se organizează festivităţi
publice, concerte de colinde şi slujbe religioase. Pentru austrieci, Crăciunul se sărbătoreşte în
familie. Această ţară şi-a pus amprenta asupra Crăciunul prin cântecul Stille Nacht scris în 1824,
cântat şi astăzi.

VIENA

În Statele Unite ale Americii, pregătirile de Crăciun încep foarte devreme. În binecunoscutul
Rockefeller Center, încă de la finele lui noiembrie sunt împodobiți brazi de zeci de metri
înălțime. De peste tot se simte mirosul de brad și se aude "Santa Claus is coming to town...".
Înainte de Crăciun, copiii îl așteaptă pe Santa Claus, la fel ca și în țările europene. Fiecare
membru al familiei primește obligatoriu câte un băț din zahăr, dar Moșul răspunde și de
cadourile pe care le lasă sub brad, conform scrisorilor pe care le-a primit de la copii, în funcție de
cât de cuminți au fost pe parcursul anului.Timp de o lună, totul e cuprins de strălucire şi de
euforia sărbătorilor: străzile, clădirile şi oamenii participă la ceea ce însemnă spiritul
Crăciunului. Colindatul e la fel de prezent ca şi în Europa. La americani Crăciunul e sărbătoarea
familiei, când curcanul şi prăjiturile tradiţionale nu lipsesc de pe mese, precum nici ciocolata
caldă.
Santa Claus (Moş Crăciun); Merry Christmas (Crăciun fericit); Happy New Year!

Rockefeller Center, NEW YORK
Crăciunul la poalele Carpaților

Ucraina, Slovacia, Ungaria și România sunt țările care se află la poalele Carpaților. Aici
trăiesc mai multe națiuni (ucraineni, ruși, maghiari, români, slovaci, sași) și coexistă diverse
religii (reformată, catolică, ortodoxă, baptistă, evanghelică, greco-catolică).
Un obicei greco-catolic captivant este umblatul cu steaua: în Ungaria în multe locuri copiii
umblă cu steaua de Bobotează; la ortodocși se umblă doar de Crăciun.
Sărbătoarea oficială este pe 25 și 26 decembrie; fiecare populație își sărbătorește Crăciunul după
propria religie, dar respectă și Crăciunul celorlalte religii.
La țară este un obicei străbun faptul că nu se lucrează de sărbatoarea fiecărei religii, iar
bucătăresele învață una de la cealaltă rețete tradiționale.

BUDAPESTA

BRATISLAVA

BUCUREȘTI

De Crăciun, în familiile francezilor există obiceiul ca membrii ei să-şi treacă o lumânare unul
altuia în ordine descrescătoare vârstei, iar cel mai tânăr o va aşeza pe masă aprinsă, după care se
va servi cina. Masa de Crăciun este un adevărat festin menit să satisfacă cei mai exigenţi
gurmanzi. Francezii se răsfaţă cu „Foie gras” şi „Buche de Noel”, o prăjitură cu forma unui
trunchi de copac.
Le Père Noël (Moş Crăciun); Joyeux Noel (Crăciun fericit); Bonne année (La mulţi ani)!

PARIS

În Italia sărbătorile încep pe 13 decembrie, de Sfânta Lucia şi ţin până pe 6 ianuarie, când se
sărbătoreşte Epifania. Italienii sunt cei care pun în scenă cel mai bine Naşterea lui Iisus. În Italia
nu doar Moş Crăciun împarte daruri, ci şi Befana, o bătrână vrăjitoare foarte prietenoasă cu
copiii, care urmează acelaşi ritual ca şi Moş Crăciun.
Babbo Natale (Moş Crăciun); Buone Feste Natalizie (Crăciun fericit); Buon Capo d'Anno (La
mulţi ani)!

PERUGIA

Spania - În Catalunia există un obicei numit El Tio, care se sărbătoreşte cu familia reunită. El
Tio este reprezentat de un trunchi de copac acoperit cu o pătură, care trebuie lovit pentru a oferi
copiilor dulciuri şi cadouri. Înainte de lovirea propriu-zisă se cântă colinde şi un cântec special
pentru El Tio, după care acesta este lovit cu un băţ. În cele din urmă copiii ridică pătura unde îşi
găsesc dulciurile şi cadourile. De Anul Nou oamenii urmăresc la televizor cele 12 bătăi de ceas şi
mănâncă 12 boabe de struguri aducătoare de noroc, în cinstea fiecărei bătăi de ceas. Băutura
acestei sărbători este Cava, un soi de şampanie şi dulciurile dominante sunt aşa-numitele
„turron”- un fel de nuga cu migdale şi marţipanul.
Papá Noel (Moş Crăciun); Feliz Navidad (Crăciun fericit); Feliz Año Nuevo (La mulţi ani)!

BARCELONA

Colindăm de drag și din lumină...

Și iar vine iarna, cu zvon de sărbători, cu începuturi de drum și boare de
speranțe... Încet-încet, se apropie un nou gând, un nou vis. Între clipiri de fulgi de
nea și castele de nori pufoși, se ivește steaua luminoasă a magilor și tăcerea
strălucitoare a unui Lerui-ler. E vremea colindelor, a zurgălăilor, a arborilor
cristalini și transparenți,vremea împărăției albe și pierdute, departe în zarea unei
alte rememorări. Ca petalele diafane ale florilor, trec săptămâni și luni și -cu elepromisiuni și speranțe, deziluzii, încercări, un univers existențial profund și cald.
Ne deschidem sufletele unui colind de clar de inimă, în care –pelerini pe apa
uitării- visăm să găsim înțelegere și căldură...și dragoste și viață. La mulți ani!

Ion Țuculescu-Iarnă pe strada Lizeanu

DECEMBRIE

Decembrie este a 12-a lună a anului în calendarul gregorian și una dintre cele șapte luni
gregoriene cu o durată de 31 de zile. Decembrie începe (astrologic) cu soarele în semnul
Săgetătorului și sfârșește în semnul Capricornului. Din punct de vedere astronomic, luna
decembrie începe cu soarele în constelația Ophiuchus și se sfârșește cu soarele în constelația
Săgetător.
Numele lunii decembrie (latină: December) vine de la cuvântul latinesc decem, zece, pentru că
luna decembrie era a zecea lună în calendarul roman.
Grecii numeau luna decembrie Poseidon. În România, luna decembrie, popular, se numește
Undrea. Denumirea de Undrea sau Andrea vine de la faptul că încă se păstrează amintirea
Sfântului Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie.
Decembrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și septembrie.
I.L.Caragiale spunea în Calendar despre luna decembrie: Gerul îngheață becurile felinarelor
pe ulițe. Primăria hotărăște a așeza la fiecare răspântie câte o sobă de tuci. Un amic al
guvernului va fi însărcinat, fără leafă, numai cu diurnă, să meargă la Paris spre a cumpăra
sobele, cari vara vor putea servi și la altceva.

Ion Andreescu - Iarna la Barbizon

PERSONALITĂȚI NĂSCUTE ÎN DECEMBRIE

Gheorghe Cârțan, cunoscut și sub numele de BADEA CÂRȚAN (n. 24 ianuarie 1849,
Cârțișoara - d. 7 august 1911) a fost un țăran român care a luptat pentru independența românilor
din Transilvania, distribuind cărți românești, aduse clandestin din România, la sate.
A călătorit pe jos până la Roma pentru a vedea cu ochii săi Columna lui Traian și alte mărturii
despre originea latină a poporului român. Cum era singur și cum se făcuse seară, s-a așezat pe
trotuar și s-a culcat la picioarele Columnei. Presa din Roma a scris în ziua următoare: Un dac a
coborât de pe Columnă: cu plete, cu cămașă și cușmă, cu ițari și cu opinci. I s-a publicat
fotografia, i s-au luat interviuri..
În 1877 s-a înrolat voluntar în Războiul de Independență al României.
Muzeul Etnografic și Memorial Badea Cârțan din Cârțișoara deține obiecte care i-au aparținut.

În anul 1911, la 62 de ani, Badea Cârțan s-a stins din viață, fără a mai apuca să vadă ziua
întregirii tuturor românilor. A fost înmormântat în cimitirul de la Sinaia, pe mormântul său fiind
trecute următoarele cuvinte: Badea Cârțan doarme aici visând întregirea neamului său.

Badea Cârțan în 1899

REGINA ELISABETA A ROMÂNIEI (CARMEN SYLVA)

Elisabeta de Neuwied (cunoscută ca Regina Elisabeta a României, nume complet: Elisabeth
Pauline Ottilie Luise zu Wied, n. 29 decembrie 1843, Neuwied, Germania - d. 18 februarie
1916, Curtea de Argeș) a fost întâia regină a României, soția lui Carol I HohenzollernSigmaringen, primul rege român din renumita dinastie germană Hohenzollern. Personalitate
complexă, ea a fost fondatoarea unor instituții caritabile, poetă, eseistă și scriitoare. Maiestatea
Sa este cunoscută sub numele de Principesa Elisabeth von Wied; ca patroană a artelor adoptase
pseudonimul Carmen Sylva și ca fondatoare de instituții caritabile a fost supranumită de
oamenii din popor Mama răniților.A fost poetă și prozatoare, admiratoare a poetului român
Mihai Eminescu, pe care l-a recompensat cu ordinul Bene Merenti, pe care poetul(cunoscut
pentru opiniile sale antidinastice) a refuzat să-l accepte. Despre Eminescu, regina afirmă-după ce
l-a întâlnit la Palatul Regal: În toată viața mea, el a rămas pentru mine imaginea Poetului
însuși, nici a celui blestemat, nici a celui inspirat, ci a poetului aruncat dezorientat pe pământ,
nemaiștiind cum să regăsească aici comorile pe care le posedă. Bună cunoscătoare și interpretă
de muzică - canto, pian, orgă, avea în același timp și calități de pictor. Îl admira pe George
Enescu, pe care îl considera un mare compozitor. De altfel, în martie 1898 îl cunoaște pe tânărul
Enescu, pe care îl numește copilul meu de suflet. Pe Enescu l-a ajutat în drumul devenirii sale de
compozitor, prin construirea lângă Castelul Peleș a unei săli de concerte și prin dăruirea unei
viori construite de celebrul lutier italian Amati.
Pseudonimul literar al reginei Elisabeta I a României era Carmen Sylva, ceea ce se traduce din
limba latină prin „Cântecul pădurii”. Carmen Sylva a fost distinsă în 1888 cu premiul Academiei
Franceze și a devenit, în 1890, membră de onoare a Academiei Române.

ION DRAGALINA, uneori ortografiat Ioan Dragalina (n. 16 decembrie 1860, orașul
Caransebeș, Austro-Ungaria - d. 1916, București) a fost un general român, care a murit eroic în
luptele de pe Valea Jiului în primul război mondial. În ordinul de zi din 11 octombrie 1916,
generalul Dragalina face apel la curajul și onoarea de român a fiecărui soldat: Ofițeri și soldați ai
Armatei I-a române, din acest moment am luat comanda armatei și cer imperios la toți, de la
General la soldat: în primul rând apărarea cu viața a sfântului pământ al țării noastre,
apărarea vetrei strămoșești, a ogorului și a cinstei numelui de român. Cer la toți cea mai
deplină ascultare și cea mai strictă executare a ordinelor. Trupa care nu înaintează, să moară
pe loc.

Generalul Ion Dragalina

GRIGORE VASILIU-BIRLIC (n. 24 ianuarie 1905, Fălticeni - d. 14 februarie 1970, București)
a fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie. Numele de naștere era Grigore Vasiliu;
Birlic fiind doar o poreclă pe care a primit-o datorită succesului din piesa Birlic, jucată la
începutul carierei sale. În cadrul Festivalului Goldoni din anul 1956, apariția lui Birlic în piesa
Bădăranii, a oprit din fugă spectatorii care doreau să se adăpostească de ploaia torențială
izbucnită în actul III al piesei, jucate în aer liber, în grădina de la Palazzo Grassi. Publicul a
rămas pe loc, țintuit sub ploaie, hohotind și aplaudând în delir fiecare replică a lui jupân
Canciano – Birlic, deși nu cunoștea limba în care se juca piesa. Printre rolurile care l-au făcut
celebru se numără cele din comedile lui Caragiale.
Birlic era conștient de faptul că arta căreia i se închină este efemeră: Spre deosebire de arta
scriitorului, a pictorului și a muzicantului, arta actorului este, din păcate, perisabilă! Din
creația lui nu rămâne nimic. Cinematograful biruie astfel o fatalitate dând actorului un pic de
acces la nemurire. (...) Eu, Birlic cel din sală, îl urmăresc pe Birlic de pe ecran, dându-mi seama
că el va supraviețui, că această imagine a artei mele va continua să trăiască în ochii unui
spectator care nu s-a născut încă.

CELLA DELAVRANCEA

Cella Delavrancea
-fotografie din tinereţe-

Cu Ion Luca Caragiale

Cella Delavrancea (n. 15 decembrie 1887 - d. 9 august 1991) a fost pianistă, scriitoare și
profesoară de pian, fiica cea mare a scriitorului Barbu Ștefănescu Delavrancea. E cunoscută ca
una din prietenele intime ale reginei Maria a României. Cella Delavrancea urmează studii de
pian, la început în familie, apoi la Conservatorul din București și un stagiu la Paris. În anul 1909,
Ion Luca Caragiale scria despre ea:
Un copil minune, Cella Delavrancea, care domesticește un monstru sălbatic: Arta.
Concertează în Europa, de multe ori în duet cu George Enescu, cu care urcă pe podium. Este
autoarea unor nuvele, romane și texte cu caracter memorialistic. Din 1950 începe cariera
didactică, mai întâi ca profesoară la Liceul de muzică din București, între 1950 și 1954, predând
apoi pianul la Conservatorul de muzică din București, din 1954 până la ieșirea la pensie. Mulți
pianiști celebri au fost elevii săi: Nicolae Licăreț, Dan Grigore, Radu Lupu. A scris și a publicat
sute de cronici muzicale și de texte consacrate fenomenului muzical. Extrem de longevivă, a fost
primul artist din istoria culturii române care a participat la sărbătorirea propriului centenar, în
1988, la Ateneul Român, printr-un concert de gală în care a cântat alături de pianistul Dan
Grigore. (Sculptorul Ion Irimescu va fi al doilea artist care participă la sărbătorirea propriului
centenar, organizată de Academia Română în anul 2003).
Florile şi animalele - ele mi-au hrănit sufletul şi mintea, mărturisea artista într-un interviu.

HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU (n. 8 decembrie 1876, comuna Ivești, județul Galați-d.
București) a fost o mare prozatoare, romancieră și nuvelistă din epoca interbelică.

Culegeri de nuvele și schițe, scurte romane-selectiv:




Femeia în fața oglinzii (1921)
Balaurul (1923)
Romanță provincială (1925)

Ciclul Hallipilor





Fecioarele despletite (1926)
Concert din muzică de Bach (1927)
Drumul ascuns (1933)
Rădăcini (1938)

GEORGE (Mihail) PRUTEANU (n. 15 decembrie 1947, București, d. 27 martie 2008,
București) a fost filolog și politician român. Opiniile sale pertinente sunt întotdeauna exprimate
în mod incisiv:
Cuvântul rom e de origine ţigănească. În limba ţigănească înseamnă "om, persoană".
Vocabula nu a apărut după 1989, ci, vizibil, după Primul Război Mondial (în perioada
interbelică au existat organizaţii şi publicaţii care foloseau, în denumire, cuvîntul rom, în
paralel cu altele care-l foloseau pe cel tradiţional, ţigan). Motivaţia de atunci era foarte
similară cu cea invocată după 1990: încercarea de scoatere a etniei de sub incidenţa
conotaţiilor peiorative ale cuvântului ţigan. Nu cred că e o soluţie deşteaptă, pentru că o
ameliorare ar fi schimbarea realităţilor, nu a cuvântului care le denumeşte. Cum ar fi ca acei
români care sunt prost văzuţi în Italia, de exemplu, să pretindă că ei nu mai sunt "români", ci
"daci" sau "vlahi"?!

Mihai Eminescu
LUCEAFĂRUL
versiune franceză de George Pruteanu (1970)
Il était une fois, jadis,
Jadis, il y a longtemps,
Une fille des rois, des plus grands rois,
Une fille comme le printemps.

Ellle était seule à ses parents
Et belle parmi les belles,
Comme la Vierge parmi les saints,
La Lune sur le ciel.
...........................................................
Mais sans plonger comme autrefois
Des yeux lui fait escorte :
- "Un autre ou moi, visage de glaise,
Pour toi, si peu importe !
Dans votre vie sans horizon
Trop de hasard se mêle.
Dans l'univers à moi, je reste
Glacial et immortel."

În biblioteca personală
François de la Rochefoucauld (n.15 decembrie 1613)- scriitor și moralist francez (d. 1680)

Spiritele mediocre condamnă de obicei tot ce depăşeşte inteligenţa lor.
Toată lumea se plânge că nu are memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică.
Ceea ce face vanitatea altora insuportabilă este faptul că o ofensează pe a noastră.
Dacă sărăcia este mama fărădelegilor, întunericul minţii le este tată.
Nu ajunge să ai calităţi mari; mai trebuie să ştii să le întrebuinţezi.
Ne place să ghicim ce este în sufletul altora, dar nu ne place să pătrundă ei într-al nostru.
Înţelepciunea este pentru suflet ceea ce sănătatea este pentru trup.
Nu trebuie să ne simţim jigniţi când ceilalţi ne ascund adevărul, de vreme ce noi ni-l
ascundem adesea nouă înşine.
E mai uşor să fim înţelepţi pentru alţii decât pentru noi.
Dacă n-am avea atâtea defecte, nu ne-ar face atâta plăcere să le observăm pe ale celorlalţi.

Ludvig van Beethoven (n. 16 decembrie 1770, Bonn - d. 26 martie 1827, Viena) a fost un
compozitor german, recunoscut ca unul din cei mai mari compozitori din istoria muzicii.
Beethoven este considerat un compozitor de tranziție între perioadele clasică și romantică ale
muzicii. El a lăsat posterității opere nemuritoare, printre care- 9 simfonii ( a 3-a Eroica, a 5-a a
Destinului, a 6-a Pastorala, a 9-a cu finalul Odă bucuriei pe versuri de Friedrich von Schiller,
adoptată ca imn oficial al Uniunii Europene); 5 concerte pentru pian și orchestră (remarcabile al
4-lea și al 5-lea Imperialul); Missa solemnis; 32 sonate pentru pian (printre care a 8-a Patetica, a
14-a Sonata Lunii, a 23-a Appassionata); sonate pentru vioară și pian (mai cunoscută Sonata
Kreutzer); opera Fidelio.

Giacomo Puccini -Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini (n. 22
decembrie 1858, Lucca/Italia - d. 29 noiembrie 1924, Bruxelles/Belgia) a fost un compozitor
italian de muzică de operă, reprezentant al curentului artistic realist numit în Italia verismo
(conform cu ital. vero = adevărat).

Opere cunoscute - Manon Lescaut – 1893; La bohème – 1896; Tosca – 1900; Madame
Butterfly – 1904; Turandot – 1926.

Gustave Eiffel- Alexandre Gustave Eiffel (n. 15 decembrie 1832, Marmagen – d. 27 decembrie
1923, Paris) a fost un inginer francez, cunoscut în special pentru realizarea Turnului Eiffel care îi
poartă numele.

În construcție, iulie 1888

Vedere de pe Sena- 2010

-Turnul Eiffel – cu o greutate totală de peste 10.000 de tone a fost ridicat în 2 ani și 2 luni, cu tot
cu fundație (între anii 1887 – 1889), la un cost inferior celui prevăzut inițial.

- Turnul Eiffel are 3 nivele: la primele 2 nivele publicul poate ajunge pe scări sau cu liftul, iar la
ultimul nivel se poate ajunge numai cu liftul.
-Cu înălțimea de 324 m (care include și antena din vârf), construcția a deținut recordul
mondial pentru cea mai înaltă structură construită de om, timp de 41 de ani (din 1889 –
când a preluat recordul de la Monumentul Washington – și până în 1930 – când s-a ridicat
Clădirea Chrysler din New York).
- Inițial, Turnul Eiffel a fost construit numai pentru o perioadă de 20 de ani și era cât pe ce să
fie demontat în 1909, dar a fost salvat datorită antenei sale care era folosită în telegrafie. Astăzi,
Turnul Eiffel este cel mai important obiectiv turistic din Paris, depășind ca popularitate Muzeul
Luvru (Muzeul Louvre), Catedrala Notre-Dame, Biserica Sacre-Coeur și Arcul de Triumf.
-Pentru a nu rugini, turnul este vopsit la fiecare 7 ani cu 50 de tone de vopsea maro închis.
-Forma îndrăzneață și aerisită a turnului – care a șocat pe mulți la început – a fost obținută de
inginerul Eiffel pornind de la considerente privind rezistența în fața vântului..
-Designer-ul Gustave Eiffel a gravat pe turn numele a 72 de personalități franceze .
Gustave Eiffel și România
-În 1876, Gustave Eiffel a construit la Ungheni, podul feroviar de peste Prut.

-În 1882 Gustave Eiffel a retușat la Iași, pe pământ românesc, Grand Hotel Traian, din Piața
Unirii. El poate fi admirat și astăzi. După planurile lui s-a ridicat și mausoleul familiei
politicianului Petre P. Carp, de pe moșia conacului din Țibănești, Iași.

RÂSU’ PLÂNSU’ IARNĂ NINSU....

A mai trecut un an prin sufletele noastre, ne-am mai apropiat de împliniri și de idealuri;
planurile au căpătat mai multă concretețe, viața noastră s-a redefinit în granițe remodelate.
Cu sâmburi dulci-amari, învățătura ne îndeamnă s-o îmbrățișăm, să-i sorbim roua și să nu ne fie
teamă de țepii ei ascunși. Promisiunea de a căuta mereu cunoașterea, emoția descoperirii,
frumusețea cuvântului scris și degustat se concentrează în acest nou început-un drum pe care
scrie... 2012!
An căruia cuminte și stănescian îi colindăm. Din inimă.

Voi colinda cu inima mea
mergând prin zăpadă,
mâna mea în cinci colțuri ca o stea
începe cuvinte să vadă.
Brațul meu, o coadă de cometă,
umărul și pieptul meu - cer.
Căldura lor secretă
lucește albastră de ger.
Să fiți liniștiți, să aveți parte de liniștea albă
sub cetina verde împodobită.
Ochii mei, două vergele-ntr-o salbă,
împodobesc oră, clipită.
Ave vouă, bărbaților, femeilor,
inima mea vă salută,
ninge deasupra secundelor, orelor
cu zăpadă argintie și mută.
Ding-dang, numai inima, ding-dang, numai ea
bate la mesele voastre,
în noaptea aceasta e-o singură stea
și-o nenumărare de ceruri albastre.
(Nichita Stănescu – Colindă de inimă)

IANUARIE

Ianuarie sau Ienaiu este prima lună a anului în calendarul gregorian și una dintre cele șapte luni
gregoriene cu o durată de 31 de zile. Ianuarie începe (astrologic) cu soarele în semnul
Capricornului și sfârșește în semnul Vărsătorului. Din punct de vedere astronomic, luna ianuarie
începe cu soarele în constelația Săgetătorului și se sfârșește cu soarele în constelația
Capricornului.
Numele lunii ianuarie (latină: Ianuaris) vine de la zeul Ianus din mitologia romană, zeu cu două
fețe: una orientată spre anul care se încheie și alta spre anul care vine.

Ianus, zeul cu două feţe de la care vine numele primei luni a anului
Luna ianuarie a fost introdusă în calendarul roman în jurul anului 700 î.Hr. Până atunci anul
avea doar zece luni (304 zile). Grecii numeau luna ianuarie Camelion. În România, luna ianuarie,
popular, se numește Gerar. Sărbătorile din luna ianuarie cuprind obiceiuri și practici specifice
începutului de an prin care oamenii speră să obțină, prin diferite practici magice, prosperitate,
sănătate, liniște și pace.
Ianuarie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și octombrie într-un an obișnuit și ca aprilie și iulie
într-un an bisect.
I.L.Caragiale spunea despre luna ianuarie: Frigul pentru cei fără paltoane e cu 15 grade mai
mare decât pentru cei împaltonați.

Ianuarie
de Duiliu Zamfirescu

Frigul, scriitor pe geamuri
Cu zăpezile se joacă
Şi le schimbă-n promoroacă
Atârnând ciucuri pe ramuri.

Din fereastra-mi îngheţată
Stau uitându-mă la cer:
Norii, plumbuiţi de ger,
S-au strâns pată lângă pată.

Trist şi singur ca un greier
Vălul timpului rupându-l,
Eu aştept să-mi toarcă gândul
Într-un colţ mai cald de creier.

Iar afară numai fumul
Subţiratec îşi ia zborul;
Eu îmi leg de dânsul dorul
Şi-n văzduhuri îi dau drumul.

1888

PERSONALITĂȚI NĂSCUTE ÎN IANUARIE

Ion Heliade-Rădulescu (n. 6 ianuarie 1802, Târgoviște — d. 27 aprilie 1872, București) a fost
scriitor, filolog și om politic român, membru fondator al Academiei Române și primul său
președinte, considerat cel mai important ctitor din cultura română prepașoptistă. În 1818, el
devine elevul lui Gh. Lazăr, căruia îi va urma la conducerea școlii de la "Sf.Sava". Este membru
activ al asociaților culturale din epocă: "Societatea Literară" (din 1827), "Societatea
Filarmonică" (din 1833), întemeietor al presei din Țara Românească: Curierul Românesc (1829)
și Curierul de ambe sexe (1837), tipograf, editor, poet, prozator, critic. Implicat în evenimentele
de la 1848 (a participat la redactarea Proclamației de la Islaz, membru în guvernul provizoriu).
- Poet al viziunilor grandioase a scris poemul eroic Anatolida sau Omul și forțele, realizat
fragmentar, a cultivat meditația cu motive preromantice O noapte pe ruinele Târgoviștei, elegia
Dragele mele umbre, mitul popular Sburătorul-capodopera sa literară, satiră și fabulă politică.
- Proză cu conținut satiric și pamfletar, Domnul Sărsăilă autorul, Conu Drăgan și cuconița
Drăgana.
- Este autor a numeroase traduceri, imitații și prelucrări din clasici ai literaturii universale
(Boileau, La Fontaine, Dante Alighieri, Goethe, Byron).
- A militat pentru unificarea limbii române literare (Gramatica românească), 1828).

Tăcere pretutindeni acuma stăpâneşte,
Şi lătrătorii numai s-aud necontenit.
E noapte naltă, naltă; din mijlocul tăriei
Vesmântul său cel negru, de stele semănat,
Destins coprinde lumea, ce-n braţele somniei
Visează câte-aievea deşteaptă n-a visat.
Tăcere este totul şi nemişcare plină:
...........................................................................
(Sburătorul-fragmente)

Ion Minulescu (n. 6 ianuarie 1881, București - d. 11 aprilie 1944, București) a fost un poet și
prozator român, reprezentant important al simbolismului românesc.

În 1897, sub pseudominul (I. M.) Nirvan apar primele producții poetice ale lui Ion Minulescu,
atunci încă elev la Pitești, în revista Povestea vorbei. În 1900, tânărul pleacă la Paris pentru a
studia dreptul. Poeții francezi îi schimbă însă dorințele și uită de studiile sale juridice. După
numai 4 ani se întoarce în țară, unde compune poezie și proză. În 1906, Ion Minulescu începe să
publice o parte din versurile ce vor compune Romanțele pentru mai târziu în revista Viața
literară și artistică a lui Ilarie Chendi. Tot în acest an începe prietenia cu Dimitrie Anghel. Iarna
1906-1907 cei doi prieteni o petrec la Constanța, ecourile acestei șederi pe țărmurile Mării Negre
regăsindu-se în versurile lor, în minulescienele Romanțe pentru mai târziu (1908) și în Fantaziile
lui D. Anghel (1909).
În anul 1914 se căsătorește cu Claudia Millian (1887-1961), poetă simbolistă, autoarea
volumelor de versuri Garoafe roșii (1914), Cântări pentru pasărea albastră (1923), Întregire
(1936), precum și a unor piese de teatru, între care drama Vreau să trăiesc (1937). Ion Minulescu
și Claudia Millian au avut o fiică, pe Mioara Minulescu, artistă plastică înzestrată. Urmează anii
războiului, 1916-1918 când soții Minulescu se refugiază la Iași.
În 1924 apare romanul Roșu, galben și albastru, unul din marile succese literare ale vremii,
după ce fusese în prealabil publicat în paginile Vieții românești. E, desigur, de amintit și romanul
Corigent la limba română.

Portetul lui Minulescu, realizat de Victor Brauner

Biroul lui Minulescu

Romanţă fără ecou

Iubire, bibelou de porţelan,
Obiect cu existenţa efemeră,
Te regăsesc pe-aceeaşi etajeră
Pe care te-am lăsat acum un an...
Îţi mulţumesc!...
Dar cum?... Ce s-a-ntâmplat?...
Ce suflet caritabil te-a păstrat
În lipsa mea,
În lipsa ei,
În lipsa noastră?...
Ce demon alb,
Ce pasăre albastră
Ţi-a stat de veghe-atâta timp
Şi te-a-ngrijit
De nu te-ai spart
Şi nu te-ai prăfuit?...
Iubire, bibelou de porţelan,
Obiect de preţ cu smalţul nepătat,
Rămâi pe loc acolo unde eşti...
Să nu te mişti...
Şi dacă ne iubeşti O!... dacă ne iubeşti cu-adevărat Aşteaptă-ne la fel încă un an...
Un an măcar...
Atât...
Un singur an...
Iubire, bibelou de porţelan!...

MINULESCIENE

Pe mine mă apreciază mai ales fiindcă fac cele mai bune teme la limba română. Anul acesta însă,
ne-au venit patru profesori noi - de limba română, de limba greacă, de matematică și de
geologie........Profesorii cei noi nu par deloc încântați de noi...

Mărinimia profesorului nostru de matematică, însă, ne umplea ochii de lacrimi și sufletul de
groază. Pentru noi, sub nota cinci, un punct mai mult sau mai puțin era același lucru. Între patru
și trei nu există decât o simplă diferență grafică. Înarmați cu note ca patru, trei, doi și chiar unu,
majoritatea elevilor din clasa a VI-a, pășeam victorioși ca o falangă macedoneană
spre...corigență.

Doamne, Doamne...Ai milă și de premianții din țara românească, fiindcă de corigenți ne îngrijim
noi ăștia mai mărunții...

...școala se confundă cu viața. Pedagogul de filosofie pretinde numai că una o întregește pe
cealaltă. Școala îți dă posibilitatea să-ți trăiești viața complet. Viața unui analfabet este o simplă
existență și atât.....Viața nu-i decât continuarea școlii, dar fără profesori. Cărțile sunt de ajuns. O
carte bună, după ce ai sfârșit școala, o păstrezi ca s-o folosești și în viață.

Fragmente din romanul CORIGENT LA LIMBA ROMÂNĂ ( de Ion Minulescu)

Ion I. Agârbiceanu (n. 6 ianuarie 1907, Bucium, comitatul Alba de Jos - d. 9 martie 1971,
Cluj) a fost un fizician român, fiul prozatorului Ion Agârbiceanu.
Specialist în fizică atomică-spectroscopie, s-a remarcat drept proiectantul primului laser cu gaze
din România între anii 1960-1961. A fost membru corespondent al Academiei Române.
Activitate profesională
A urmat studii superioare la Institutul Electrotehnic din București (1925-1929), apoi la
Facultatea de Științe din Paris, unde și-a luat doctoratul (1934), cu o lucrare elaborată sub
conducerea lui A. Cotton. Teza sa de doctorat cu denumirea de „Recherche sur le spectre de
fluorescence et d'absorption des vapeurs de Iodine” a devenit o lucrare de referință în
domeniu.În anul 1948 devine profesor universitar la Institutul de Petrol și Gaze din București.
Din anul 1951 este profesor la Facultatea de Matematică și Fizică din cadrul Universității
București. Transferat la Institutul Politehnic din București, deține în perioada 1955-1971 funcția
de șef al Catedrei de Fizică I.
În anul 1956, prof. dr. Ion I. Agârbiceanu a organizat, la Institutul de Fizică Atomică din
București, laboratorul de „Metode Optice în Fizica Nucleară”, în cadrul căruia s-a realizat, în
1962, primul laser cu gaz (heliu-neon) cu radiație infraroșie, după o concepție originală. Prin
focalizarea fasciculului luminos produs de laserul monocromatic, se obțin densități enorme de
radiație pe suprafețe foarte mici.

Laserul Agârbiceanu
A fost reprezentantul României la „International Union of Pure and Applied Physic” și la
„European Group for Atomic Spectroscopy”.
La 21 martie 1963, a fost ales membru corespondent al Academiei Române.

Ioan Slavici (n. 18 ianuarie 1848 la Șiria, județul Arad — d. 17 august 1925 la Crucea de Jos,
în apropiere de Panciu, județul Vrancea) a fost un scriitor și jurnalist român.
A frecventat școala greco-ortodoxă din satul natal, gimnaziul maghiar din Arad și a urmat
cursurile Liceului din Timișoara.
Debutează în Convorbiri literare (1871), cu comedia Fata de birău. Împreună cu Eminescu pune
bazele Societății Academice Sociale Literare România Jună și organizează, în 1871, Serbarea de
la Putna a Studențimii române din țară și din străinătate. La finalul anului 1874, se stabilește la
București, unde este secretar al Comisiei Colecției Hurmuzachi, profesor, apoi redactor la
Timpul. Împreună cu I. L. Caragiale și G. Coșbuc, editează revista Vatra. Premiul Academiei
Române (1903).
Datorită diverselor puncte de vedere politice exprimate în publicații de-a lungul timpului, Ioan
Slavici a fost un "abonat" al închisorilor epocii, fapt reflectat chiar într-o lucrare memorialistică
intitulată "Închisorile mele", publicată în 1921..
Cele mai reprezentative lucrări ale sale sunt:
Nuvele -Popa Tanda(1873) ; Gura satului; Budulea Taichii; Moara cu noroc (1881).
Romane -Mara (1894).
Povești -Doi feți cu stea în frunte; Păcală în satul lui; Spaima zmeilor; Zâna Zorilor; Ileana
cea șireată; Florița din codru; Limir-Împărat.
Memorii -Închisorile mele (1921); Amintiri (1924); Lumea prin care am trecut (1924).

FEBRUARIE
Februarie este a doua lună a anului în calendarul gregorian. Este cea mai scurtă lună gregoriană,
care are numai 28 sau 29 de zile. Luna are 29 de zile în anii bisecți; în ceilalți ani, luna februarie
are 28 de zile.
Februarie începe (astrologic) cu soarele în constelația Vărsătorului și se sfârșește cu soarele în
constelația Pești. Din punct de vedere astronomic, luna februarie începe cu soarele în constelația
Capricornului și se sfârșește cu soarele în constelația Vărsătorului.
Numele lunii februarie (latină: Februaris, onis = purificare, curățire) - legat de ritualul curățirii
ce se făcea anual la 15 februarie. Această lună era închinată zeului împărăției subpământene,
Februs.
Grecii numeau luna februarie Anthesterion. În România, luna februarie, popular, se numește
Făurar.
Februarie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și martie și noiembrie într-un an obișnuit și ca
august într-un an bisect.
I.L.Caragiale spunea despre luna februarie: Carnavalul este în putere. Câți nu vor rămâne
becheri se vor căsători. Balurile mascate vor hotărî pe mulți căsătoriți să pornească jalbă de
despărțenie.

John Constanble- Nori

PERSONALITĂȚI NĂSCUTE ÎN FEBRUARIE

Ion Luca Caragiale -n. 1 februarie 1852, Haimanale, judeţul Prahova, astăzi I. L. Caragiale,
judeţul Dâmboviţa (d. 9 iunie 1912, Berlin), a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet,
scriitor, director de teatru, comentator politic şi ziarist român. Este considerat a fi cel mai mare
dramaturg român şi unul dintre cei mai importanţi scriitori români. A fost ales membru al
Academiei Române… post-mortem.
La moartea sa, Barbu Delavrancea afirma: Caragiale a fost cel mai mare român din câţi au
ţinut un condei în mână şi o torţă aprinsă în cealaltă mână. Condeiul a căzut, dar torţa arde şi
nu se va stinge niciodată.
Mihail Sadoveanu adăuga: Caragiale a însemnat o dungă mare şi foarte luminoasă în literatura
noastră contemporană; ea a rămas asupra noastră şi va rămâne asupra tuturor generaţiilor.

Cu fiul său, Mateiu(viitorul scriitor)

Octav Băncilă - născut la 4 februarie 1872, Botoșani (d.3 aprilie 1944, București)-pictor, autor
al unei opere impresionante, a cărei principală caracteristică este realismul. Tablourile sale aduc
în prim-plan figura omului simplu.

Geo Bogza(născut la 6 februarie 1908, Blejoi- decedat la14 septembrie 1993) a fost un scriitor,
jurnalist, poet român, teoretician al avangardei.
A fost fratele mai mare al lui Nicolae Bogza, numele adevărat al scriitorului Radu Tudoran.
Aș vrea să fiu cinci minute, numai cinci minute, poet:
Unul dintre acei oameni extraordinari pe care zeii îi înaripează
Când vor să exprime în vesuri o suferință sau o bucurie
-și-n acele versuri se recunosc apoi milioane de oameni,
iar generații întregi le știu pe de rost și de câte ori le aud
sunt cuprinse de aceeași adâncă emoție.
…………………………………………...

Geo Bogza(dreapta), împreună cu fratele său, romancierul Radu Tudoran

Charles (John Huffam) Dickens(naştere 7 februarie 1812, în Portsmouth -deces 9 iunie 1870,
Gad's Hill Place, Higham, Kent, Anglia) a fost un remarcabil romancier englez.
A loving heart is the truest wisdom.
I will honor Christmas in my heart, and try to keep it all the year.
We need never be ashamed of our tears.

Jules Verne-născut la 8 februarie 1828 (decedat la 24 martie 1905) a fost un scriitor francez şi
un precursor al literaturii Science-fiction , apreciat pentru scrierea operelor legate de viitor,
spaţiu, aer şi călătoria în adâncurile mării.
Jules Verne a rămas cel mai tradus scriitor de romane; potrivit statisticilor UNESCO operele sale
au fost traduse în 148 de limbi. Anul 2005 a fost anul centenarului morţii scritorului marcat în
Franţa şi în alte ţări francofone, printre care şi România, prin reeditări ale volumelor sau ale unor
opere de exegeză despre Jules Verne.

Bogdan Petriceicu Hasdeu, născut Tadeu Hasdeu, (n. 16 februarie 1836, Cristineşti, Hotin (azi
Ucraina) — d.7 septembrie 1907, Câmpina) a fost un scriitor şi filolog român din familia Hâjdău,
pionier în diferite ramuri ale filologiei şi istoriei româneşti. Academician, enciclopedist, jurist,
lingvist, folclorist, publicist, istoric şi om politic, Hasdeu a fost una dintre cele mai mari
personalităţi ale culturii române din toate timpurile.

Constantin Brâncuşi (n. 19 februarie 1876, Hobiţa, Gorj — d. 16 martie 1957, Paris) a fost un
sculptor român cu contribuţii covârşitoare la înnoirea limbajului şi viziunii plastice în sculptura
contemporană. Constantin Brâncuşi a fost ales postum membru al Academiei Române. Francezii
îi pronunţă numele Brancusi.
Cel mai mare sculptor al secolului al XX-lea, Constantin Brâncuși, figură centrală în mișcarea
artistică modernă și un pionier al abstractizării este considerat părintele sculpturii moderne.
Sculpturile sale se remarcă prin eleganța formei și utilizarea sensibilă a materialelor, combinând
simplitatea artei populare românești cu rafinamentul avangardei pariziene. Verticalitatea,
orizontalitatea, greutatea, densitatea, cât și importanța acordată luminii și spațiului sunt
trăsăturile caracteristice ale creației lui Brâncuși. Opera sa a influențat profund conceptul modern
de formă în sculptură, pictură și desen.

.

Grigore Vieru (n. 14 februarie 1935, satul Pererîta, fostul județ Hotin, România - d. 18 ianuarie
2009, Chișinău) a fost un poet român din Republica Moldova. În 1993 a fost ales membru al
Academiei Române.Dragostea sa pentru graiul românesc și nostalgia apartenenței naționale sunt
mărturisite cu simplitate:
Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec
Prutul.
La sfârșitul anilor '80, Grigore Vieru se găsește în prima linie a Mișcării de Eliberare Națională
din Basarabia, textele sale (inclusiv cântecele pe versurile sale) având un mare rol în deșteptarea
conștiinței naționale a românilor din Basarabia. Vieru este unul dintre fondatorii Frontului
Popular și se află printre organizatorii și conducătorii Marii Adunări Naționale din 27 august
1989. Participă activ la dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din RSSM în care se
votează limba română ca limbă oficială și trecerea la grafia latină.

Portretul lui GrigoreVieru, pictat de Igor Vieru

-În volumul de poezii pentru copii Trei iezi, ieșit de sub tipar în 1970, se găsea și poezia
Curcubeul, în care Vieru, prin metafora curcubeului cu trei culori, elogia drapelul tuturor
românilor.
-Vieru a scris, printre multe altele, versurile pentru coloana sonoră a filmului cu desene animate
Maria Mirabela.
-În 1964, Vieru publică în revista Nistru poemul Legământ, dedicat lui Mihai Eminescu. Poemul
începe cu versuri premonitorii…

După 45 de ani, poetul moare în urma unui accident de mașină, care are loc în noaptea de pe 15
spre 16 ianuarie 2009, la întoarcerea de la o ceremonie de omagiere a lui Eminescu.
-Epitaful pe care și l-a ales Vieru:
Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi.

Legământ
(Lui Mihai Eminescu)

Ştiu: cândva, la miez de noapte
Ori la răsărit de Soare,
Stinge-mi-s-or ochii mie
Tot deasupra cărţii Sale.
Am s-ajung atunce, poate,
La mijlocul ei aproape.
Ci să nu închideţi cartea
Ca pe recile-mi pleoape.
S-o lăsaţi aşa, deschisă,
Ca băiatul meu ori fata
Să citească mai departe
Ce n-a dovedit nici tata.
Iar de n-au s-auză dânşii
Al străvechii slove bucium,
Aşezaţi-mi-o ca pernă
Cu toţi codrii ei în zbucium.

Versiune în engleză
To Mihai Eminescu

I know: one day, as shadows rise,
Or as the morning wages,
My soul shall fly, whereas my eyes
Shall linger on His pages.
The middle of the book I should
Have reached by then, I reckon.
Yet, do not shut it, as you would
My eyelids in that second.
Do leave it open, for my son
And daughter to continue...
Let them read on, when I am gone,
With all their father's sinew.
And if my children cannot hear
Its wondrous horn of yore,
Its woods dispose below my ear
To sigh forever more.

Versiune în franceză

A Michel Eminescu

Un soir, ou bien sortie l'aurore
Je sais, mon âme s'envolera.
Et mon regard, il restera
Collé au livre que j'adore
Là, toujours là.

Mes raides, froides paupières
Fermez alors, non pas mon livre!
Ouvert laissez-le-moi, prière
Pour que mes fils puissent suivre
Ce que ne réussit leur père.

Et si mes fils ne peuvent pas
Son cor d'antan ouïr
Un oreiller en faites-moi
Où tous ses bois
Soupirent.

Versiune în spaniolă
A Miguel Eminescu
Se apagara una tarde
O al nacer el dia
El fuego que aun arde
En esta alma mia.
Y quedare entonces
Pegado todavia
Al libro de mi Procer.

Y si llego a leerlo
Tal vez hasta la mitad
Cual mis parpados de muerto
!No lo vayan a cerrar!
Dejenmelo asi, abierto
Ya mi hijo asi, por cierto
Lo podra continuar.
Y de ser que el no oyera
De la letra el son de cuerno
Ponganmelo cabecera
Con su bosque dulce y tierno.

UN ALT FEL DE A IUBI

Între un fulg de nea rătăcit pe întinderea ferestrei și un zâmbet firav de soare, rătăcit și el
parcă în tăcere, iarna aduce cu ea amintirea lui Eminescu și a lui Creangă, a lui Caragiale și
a lui Slavici ....a literelor compunând constelația argintie a scrisului românesc. E un alt fel de
a mărturisi iubirea pentru semnul scris, pentru logosul creator de viață și de lume.
Ni se face dor de melancolia dureros de dulce a versului eminescian, de hohotul de râs
luminos și înțelegător din Humuleștii Neamțului, de cumințenia sfătoasă a lui Slavici, de
acida ironie a republicanului nenea Iancu...Și lângă ei vin mereu alte nume de marcă ale
creației literare, alți iubitori de cuvânt, alți născători de artă...
Să iubim frumusețea ideilor și a sentimentelor, lumina gândului și seninătatea din sufletul
Măriei Sale, Cartea, să iubim cuvântul românesc, în care ne naștem, viețuim și apoi ne
ascundem .... încet într-o înserare târzie.

Colinde, colinde,
E vremea colindelor,
Căci gheața se-ntinde
Asemeni oglindelor.
Și tremură brazii
Mișcând rămurelele,
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.
Se bucur copiii
Copiii și fetele,
De dragul Mariei
Își piaptănă pletele ...
De dragul Mariei
Și-al Mântuitorului
Lucește pe ceruri
O stea călătorului.
Mihai Eminescu – Colinde, colinde

Picuri de vers în ceas alb de colindă
-Fragmente din poeziile ierniiCând crivățul cu iarna din nord vine în spate
Și mătură cu-aripa-i câmpii întinse, late,
Când lanuri de-argint luciu pe țară se aștern,
Vânturi scutur aripe, zăpadă norii cern .
..........................................................................
(Când crivățul cu iarna ...-MIHAI EMINESCU)

Totu-i alb în jur cât vezi
Noi podoabe pomii-ncarcă
Şi vibrează sub zăpezi
Satele-adormite parcă.
Doamna Iarnă-n goană trece
În caleşti de vijelii Se turtesc de geamul rece
Nasuri cârne şi hazlii.
..................................................
(Iarna –NICOLAE LABIȘ)
N-am văzut de nicăieri o lună mai mare
Ca din vârful muntelui înzăpezit.
Parcă i-a împrumutat limpezimea
Sufletul meu nesfârşit.
Vântul poartă-n văile-albastre
Râuri de scântei ca-n vrăji străvechi.
Florile iernii suflate pe cetini
Îmi alunecă melodii de cleştar în urechi.
.................................................................
(Noapte de iarnă -NICOLAE LABIȘ)
Te uită cum ninge decembre ...
Spre geamuri, iubito, priveşte Mai spune s-aducă jăratec
Şi focul s-aud cum trosnește...
......................................................................
(Decembre –GEORGE BACOVIA)

Cad din cer mărgăritare
Pe orașul adormit...
Plopii, umbre solitare
În văzduhul neclintit,
Visători ca amorezii
Stau de veghe la fereastră,
Și pe marmura zăpezii
Culcă umbra lor albastră.
…………………………………
(Noapte de iarnă –GEORGE TOPÎRCEANU)

Iarna stelele
Sunt atât de departe,
Că nu poți să le vezi
Prin singurătate.
Iarna mările
Sunt atât de străine…
……………………………………………………..
(Iarna stelele -ANA BLANDIANA)

Ești atât de frumoasă, iarnă!
Câmpul întins pe spate, lângă orizont,
și copacii opriți, din fuga crivățului…
Îmi tremură nările
și nicio mireasmă,
și nicio boare,
doar mirosul îndepărtat, de gheață,
al sorilor.
Ce limpezi sunt mâinile tale, iarnă!
Și nu trece nimeni
doar sorii albi se rotesc liniștit, idolatru
și gândul crește-n cercuri
sonorizând copacii
câte doi,
câte patru.
(Cântec de iarnă –NICHITA STĂNESCU)

Cugetări…hibernale
Râsul reprezintă soarele care alungă iarna de pe fețele oamenilor. -Victor Hugo
În mijlocul iernilor înghețate am învățat că există în mine o vară fără putință de învins. Albert Camus
Florile primăverii sunt visele iernii, povestite dimineața, la micul dejun al îngerilor. -Khalil
Gibran
Nicio iarnă nu durează o veșnicie, nicio primavară nu își lasă mult timp așteptată sosirea.Hal Borland
Atunci când zăpada se așterne peste pământ, îmi pot închipui că pășesc peste nori.
Takayuki Ikkaku
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