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CARTE {I
BIBLIOFILIE (I)
CLAUDIU T. ARIE{AN

(I) Iubirea de c`r]i nu doar utile ci [i
frumos întocmite [i elegant publicate [i-a
g`sit cu prisosin]` hrana cuvenit` în acest
r`gaz v`ratic. Deocamdat`, prima parte din
acest periplu bibliofil. Un volumen remar-
cabil datorat clasicistului ce pred` la Univer-
sitatea din Pisa dar [i la Institutul Augusti-
nianum de la Vatican Claudio Moreschini,Claudio Moreschini,Claudio Moreschini,Claudio Moreschini,Claudio Moreschini,
Istoria filosofiei patristiceIstoria filosofiei patristiceIstoria filosofiei patristiceIstoria filosofiei patristiceIstoria filosofiei patristice, trad. Alexandra
Che[cu, Mihai-Silviu Chiril`, Doina Cernica,

Editura Polirom, Ia[i, 2009, 741 p.
completeaz` ideal demersul s`u anterior con-
cretizat în masiva Istorie a literaturii cre[tine
vechi grece[ti [i latine, realizat` în colaborare
cu Enrico Norelli [i publicat` la aceea[i
editur` româneasc` de referin]`. Studiind
acut reinterpretarea cre[tin` a filosofiei
grece[ti, bogatul tom enciclopedic încearc`
s` nuan]eze pretinsa "elenizare" masiv` a
gândirii cre[tine, descifrând modul [i m`sura
în care a fost aceasta realizat` de titanii
patristicii, relevând în]elepciunea profund`
pe care ace[tia au dovedit-o în toiul comple-
xei adapt`ri cultural-spirituale. Sintetizând
[apte veacuri de mentalit`]i teologale, studiul
st`pâne[te magistral o materie imens` [i
fluid`, explicând pe îndelete punctele comu-
ne [i deosebirile, influen]ele [i inova]iile
decurgând din contactul prelungit al celor
dou` "cet`]i" intelectuale aparent distincte,
cum le-ar fi numit Augustin (una p`gân
greco-latin` [i cealalt` compozit cre[tin`),
dar care dovedesc multiple puncte comune
în valorificarea calit`]ii umaniste perene.

(II) Un al treilea volum din opera Sf.Sf.Sf.Sf.Sf.
Ambrozie cel Mare, Ambrozie cel Mare, Ambrozie cel Mare, Ambrozie cel Mare, Ambrozie cel Mare, Tâlcuiri la FacereTâlcuiri la FacereTâlcuiri la FacereTâlcuiri la FacereTâlcuiri la Facere, III,
trad. Andreea St`nciulescu, Editurile Cartea
Ortodox` [i Egumeni]a, Gala]i, 2009, 302
p. a v`zut lumina tiparului de curând. Dac`
traducerea Omiliilor la Hexaemeron este
în general corect`, de[i manifest` inconsis-
ten]e în redarea unor aceia[i termeni prin
variante române[ti diferite, notele [i comen-
tariile par amatoristice [i for]at arhaizante:
"capul" în loc de "capitol", Republica lui
Platon e redat` ca "Via]a cet`]ii", se scrie
î.Hr. (nota 34), cum e normal într-o lucrare
patristic`, dar [i varianta materialist dialectic`
"î.e.n." (nota 35); cât despre sursa unic`
pentru versiunea local`, ea a fost tutelat`,
nu editat` de Biblioteca Ambrosiana (care
nici nu se scrie cu doi s), de asta ocupân-
du-se profesioni[ti ai domeniului ca F. Gori,
în 1984. {i dac` tot vorbim de ]inuta estetic`
a c`r]ilor, cele trei volume din aceast` util`

t`lm`cire patristic` arat` complet diferit,
de la formatul la milimetru la concep]ia
grafic` a copertei, ceea ce le face greu de
plasat al`turi în biblioteca personal`. Mai
mult` aten]ie nu stric` în domeniul acesta
distins al bibliofiliei.

(III) Continuarea proiectului ciclopic
de readucere în aten]ia publicului cititor a
operelor complete hasdeiene se face cu
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri istorice,Scrieri istorice,Scrieri istorice,Scrieri istorice,Scrieri istorice,
vol. I-II, edi]ie critic` de I. Opri[an, Editura
Vestala, Bucure[ti, 2008, 575;400 p. Apare
ca formidabil efortul editorial întreprins
solitar de Ioan Opri[an, care începe acum
o integral` a studiilor istorice scrise de marele
savant român, pornind cu cele publicate
ini]ial în volume [i continuând cu cele r`mase
în periodice, majoritatea nerecuperate nici
în edi]ia selectiv` a lui Mircea Eliade din
1937 [i nici în seria neterminat` de Scrieri
devenit` de la volumul al III-lea Opere. S`
nu uit`m c` acela[i neobosit c`rturar a mai
tip`rit recent la editurile sale, cu ajutorul
unor colaboratori,  publicistica economic`
[i cea politic`, culegerile de basme, folclo-
ristica [i arhiva spiritist` apar]inând "magului
de la Câmpina". Insolite r`mân pentru
cititorul modern excursul hasdeian privind
Istoria toleran]ei religioase în România dar
[i analizele filologico-istorice ale uricelor
[i zapiselor cuprinse în volumul 2, ce acoper`
deocamdat` perioada publicistic` 1858-1864.
Un model enciclopedic ce a f`cut vâlv` în
toat` Europa la vremea sa [i nu s-a bucurat
de o receptare pe m`sur` la noi.

 (IV) Minunat florilegiul Mitropolitului
b`n`]ean Nicolae Corneanu, Nicolae Corneanu, Nicolae Corneanu, Nicolae Corneanu, Nicolae Corneanu, Pe aripilePe aripilePe aripilePe aripilePe aripile
cuvântului, cuvântului, cuvântului, cuvântului, cuvântului, Editura Învierea, Arhiepiscopia
Timi[oarei, 2009, 263 p., oferit cititorilor
fideli de înv`]atul ierarh ortodox. Ca

propov`duitor devotat al Cuvântului, el
resimte datoria de a împ`rt`[i mai departe
gândurile sale biserice[ti, istorice [i literare.
Astfel intr`m iar`[i în lumea sa de suflet,
unde întâlnim grupaje omogene de studii
[i articole sub genericele "Probleme biseri-
ce[ti", "Biserica la români", "Ortodoxia b`n`-
]ean`", "Pagini patristice" iar în final câteva
"Interviuri [i declara]ii". Tonalitatea sa cald`,
p`rinteasc`, pl`cut didactic` [i lipsit` de
rugozit`]i dezbate cu încredin]are teme pre-
cum religiozitatea românilor [i personalitatea
lui Andrei {aguna, rezisten]a anticomunist`
din Banat [i Revolu]ia din Timi[oara, rostul
Oastei Domnului [i teologia eminescian`,
carisma pedagogic` a P`rin]ilor Bisericii.
Lectura lui nu te las` niciodat` ner`spl`tit,
fie [i prin bucuria reîntâlnirii cu un om având
chipul [i sufletul luminate mereu de dragoste
fr`]easc` [i cultur` genuin cre[tin`.

GHICI CINE VINE
LA CEAI DANSANT?

C`rture[ti Timi[oara se preg`te[te s` ofere un privilegiu, iar cum un privilegiu nu
se ob]ine f`r` un mic efort, gata suntem s` v` încerc`m cu o prob` ce m`soar` intelighen]a.
Favoarea: un party dichisit în C`rture[ti – ceva ce altfel nu se poate procura. Metoda:
r`spunsuri corecte la întreb`rile afi[ate pe cursul de schimb cultural de la cas` … [i
noroc din na[tere.

Iat` [i manualul complet de utilizare a concursului. La ambele libr`rii (Mercy 7 [i
Mall) se g`sesc t`blii cu întreb`ri: cine a scris asta?/cine a cântat asta? Dac` [ti]i r`spunsul,
e numai bine. Primul pas spre petrecere l-a]i [i f`cut. Scrie]i r`spunsul pe un bile]el [i
l`sa]i-l s` se odihneasc` în urn`. În fiecare s`pt`mân` schimb`m cursul literar-muzical
(un bilet x 4 s`pt`mâniÊ= de patru ori mai multe [anse de a câ[tiga), iar o dat` pe lun`
lu`m sor]ii deoparte [i tragem de ei pân` ne arat` un câ[tig`tor. Norocul de pe capul
lui: î[i poate chema prietenii, apropia]ii, colegii (cel mult 30) la o petrecere privat` în
ceain`ria C`rture[tiului – privilegiu, nu? – într-o zi de duminic`, de la ora 17 la 22.
Muzic` de-a noastr` bun`, ceai de C`rture[ti [i un film, dac` se cere – cu asta venim
noi. Buna dispozi]ie ]ine de stofa clientului.


