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Serbarea
de

Crăciun

După multă strădanie şi concentrare – copii
şi învăţători împreună – Vicleimul ne-a
ieşit bine şi ne-am umplut cu toţii – actori
şi spectatori - de căldura Crăciunului. Nu
ştiu cum sunt alţii, dar pentru noi Serbarea
de Crăciun este ca o oază în care ne găsim
puterea pentru tot anul. Şi rămânem cu
speranţa că dintre elevii Şcolii Primare
Agatonia poate unii îşi vor aminti de
copilărie şi vor duce colindul şi Vicleimul
mai departe.

“Crăciunul era pentru familia mea
Sărbatoarea sărbătorilor, Sărbătoarea cea
mare, pregătită îndelung şi aşteptată cu
multă vreme înainte ca primii fulgi să cadă.
Era, în primul rând, o sărbătoare de familie
(…), o sărbătoare a bucuriei, pentru care
toata familia se pregătea şi în care fiecare
avea un rol bine stabilit.
Tata a scris pentru noi acest “Vicleim”,
prelucrând tema naşterii lui Iisus, întâlnită
şi în teatrul popular, sub acelaşi nume –
Vicleim, Vifleim sau Viflaim. Sunt patru
acte, patru scene “scrise pentru copiii şi
nepoţii mei, ca să le joace de Crăciunul
anului 1941. Acesta este subtitlul notat de
tata pe dosarul în care mai păstrez şi astăzi
textul Vicleimului, desenele, explicaţiile şi
indicaţiile “regizorale” date de el. Am jucat
Vicleimul, povestea drumului magilor care-l
căutau pe Pruncul Iisus, doar în 41 şi 42,
apoi războiul şi alte întâmplări au făcut să
nu-l mai putem juca. Dar, dacă mă gândesc
acum la acei ani, cred că acelea au fost cele
mai frumoase Crăciunuri din viaţa mea şi
a surorilor mele, Vivi şi Sandra, şi din viaţa
familiei noastre.(...)
Iar tata, bineînţeles, a fost nu numai
autorul textului, dar şi corepetitorul, şi
regizorul, scenograful şi sufleurul. El a
fost sufletul acestui joc al nostru, sufletul
întregii sărbători şi, chiar dacă era ocupat,
căci era subsecretar de stat la Ministerul de
Finanţe, îşi făcea timp pentru toate aceste
pregătiri. (…) cred că a scris Vicleimul ca săşi arate dragostea faţă de noi şi grija de a ne
învăţa să-l căutăm mereu pe Iisus, întocmai
precum magii în seara sfântă a naşterii Lui.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.”

L-a scris pentru a ne arăta că sărbătoarea
nu vine de-a gata, că trebuie s-o celebrezi,
să te pui în slujba ei, s-o trăieşti ca pe
ceva irepetabil şi unic. O asemenea zi,
cum e Crăciunul, o sărbătoare, oricare ar
fi ea, nu se poate petrece oricum, la voia
întâmplării. E ca un drum pe care trebuie
să-l străbaţi, e drumul anevoios al Magilor,
la sfârşitul căruia găseşti împlinirea.”
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(Măriuca Vulcănescu)
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Serbarea
de

Crăciun
Vicleimul lui Mircea Vulcănescu, astăzi

Școala Agatonia
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Argument
Ce este şi ce poate fi o serbare de Crăciun în cadru şcolar, în zilele
noastre? Abordările contemporane sunt diverse, după cum diverse
sunt şi influenţele şi valurile culturale ori pseudoculturale vizibile în
mediul educaţional românesc, după 1989. De la colinde strămoşeşti
până la versuri pe muzică modernă, hituri comerciale, moşi crăciuni şi
crăciuniţe, costume, sclipici şi gălăgie. De la căldura Crăciunului şi până
la o amestecătură facilă şi comercială. O serbare „cinstită” care să mai
surprindă duioşia şi bucuria Crăciunului se găseşte rar cum rari mai
sunt şi dascălii care mai simt astflel sărbătoarea. Vina vremurilor? Vina
noastră? Sunt întrebări retorice adresate adulţilor. Dar copiii?
Cărticica de faţă are ca prim scop re-editarea unui text extrem de valoros
pentru ceea ce ar fi de dorit să fie Serbarea de Crăciun: Vicleimul lui
Mircea Vulcănescu. Tipărită pentru prima dată în anii 40 ai secolului
trecut, din iniţiativa autorului, într-un tiraj restrâns, reluat în 1967 în
revista Prodromos (editată de românii din Occident) și apoi în 2009
de Editura Paideia, textul rămâne prea puţin cunoscut şi prea puţin
valorificat în context educaţional. Vicleimul despre care vorbim este
o prelucrare a unei piese de teatru popular tradiţional – element de
patrimoniu cultural românesc −, trecută prin mintea şi sufletul unui om
extrem de erudit şi − poate cel mai important − re-aşezată în pagină de
tatăl Mircea Vulcănescu, pentru copiii şi nepoţii săi. Întâlnirea celor trei
coordonate – tradiţie, cultură, experienţă de părinte − face ca textul să fie
în acelaşi timp încărcat de semnificaţii şi accesibil înţelegerii celor mici.
În plan secund, dorim să vă povestim experienţa noastră, a unei serbări
cu Vicleim, la Şcoala Primară Agatonia şi să dăm un răspuns întrebării:
Mai este oare Serbarea de Crăciun cu Vicleim potrivită vremurilor
noastre?

Mircea Vulcănescu
(1904-1952)
A fost un intelectual român de mare forţă, care
s-a afirmat în perioada interbelică. S-a format
în spiritul enciclopedic al epocii şi a profesat în
mai multe domenii. A fost economist, filolog,
filosof, publicist, sociolog, teolog, profesor de etică. Cu
studii post-universitare la Paris şi preocupări culturale
diverse, Mircea Vulcănescu a fost perfect ancorat în
cultura europeană. În acelaşi timp, a fost profund
ataşat de civilizaţia românească veche, făcând parte
ani de-a rândul din echipa de cercetare a Profesorului
Dimitrie Gusti, de la care ne-au rămas cele mai ample
şi documentate monografii ale unor sate româneşti.
Opera sa cea mai reprezentativă este “Dimensiunea
românească a existenţei”. Înzestrat cu darul scrisului
dar fiind totodată şi un orator desăvârşit, Mircea
Vulcănescu a fost extrem de activ în mediul cultural
românesc în perioada interbelică, ţinând numeroase
prelegeri, scriind sute de articole, studii şi eseuri. A fost
foarte preocupat de formarea intelectuală şi spirituală
a tinerilor. Din mărturiile fiicelor sale se conturează
portretul unui tată minunat care a făcut din educaţie
o pasiune şi o artă. Ştia să transmită învăţătura în
modul cel mai deschis şi firesc. Astfel, în anul 1941 scrie
pentru copiii şi nepoţii săi Vicleimul, o piesă în patru
scene, inspirată din teatrul popular. Asistă la montarea
ei şi se bucură alături de familie, două Crăciunuri la
rând, jucând Vicleimul. Era pe atunci subsecretar de
stat în Ministerul de Finanţe, iar lumea fierbea în
tragedia celui de-al Doilea Război Mondial. Cu toate
că nu credea în politică, fusese numit în funcţie doar
din pricina calităţilor sale ieşite din comun. În ciuda
devotamentului şi profesionalismului său, Mircea
Vulcănescu a căzut victimă schimbărilor de putere.
Fiind membru al echipei de guvernare a mareşalului
Ion Antonescu a fost judecat şi condamnat sub acuzaţia
de “criminal de război”, la 8 ani de temniţă grea. Nici în
iadul închisorilor comuniste n-a încetat să-şi exercite
vocaţia de profesor, susţinând prelegeri pentru deţinuţii
politici. Pe lângă aceasta au rămas memorabile gesturile
sale de compasiune, profundă umanitate şi jertfă de
sine. A murit chinuit şi bolnav în temniţa de la Aiud, la
doar 48 de ani. A dăinuit în conştiinţa generaţiei sale ca
o figură luminoasă şi nobilă, căreia i se cuvine o adâncă
reverenţă.

CHIPURILE

Curtea lui Irod

Trei crai de la Răsărit

Irod (Năică)
E cam nerod. Poartă haine împărăteşti şi mustăţi mari
ungureşti, care se apleacă‘n jos când priveşte fioros.
– Poartă coroană regală făcută de poleială.

Baltazar (Spirică)
Poartă mustăţi şi barbă, de câlţi ori de iarbă. E îmbrăcat într
‘un halat; decorat şi înstelat. Şi mâna lui de maur, poart ‘un
bulgăre de aur.
Melchior (Măriuca)
E chior. Are barbă de fuior. Cu stânga ţine un ulcior. Poartă
şalvari şi ochelari şi un halat înstelat şi decorat. Pe cap, poartă
potcap de hârtie ascuţit, peste el coroană de carton poleit şi
totul învelit într ‘un turban făcut dintr ‘un tulpan. În dreapta
are un ochian.
Gaspar (Sandra)
Negru, tuciuriu, smolit, cu dop ars de un chibrit. Poartă şi el
un halat decorat şi înstelat şi un turban făcut dintr ‘un tulpan.
Şi ca nimic nespus să nu rămăie, în mâna lui de lămâie are un
vas cu tămâie.

Irodiada (Vivi)
E frumoasă şi are rochie de împărăteasă. Peste părul de beteală,
poartă coroană de poleială.
Un soldat (Charlie)
E îmbrăcat ca tot natul, dar poartă, drept cască, o mască şi pentru
crimă, are spadă de scrimă.

Oastea Domnului
Îngerul (Ioana)
Dalb, îmbrăcat în alb, în halat înstelat de gradel şi drept aripi
poartă legate din spate şi de mâini două prosoape albe la fel. Sau
dacă vrei să dai de cheltuială, are aripi aurite de poleială. Pe cap
are o aureolă legată de frunte cu o banderolă, de carton aurit,
poleit la fel.

Şi drept singură aşezare, îţi trebuie tot timpul în fundal, o pânză
mare, pe care să fie pictate câteva stele argintate şi la mijloc, să se
vadă, o stea mai mare, cu coadă. Drept stea poţi să pui un felinar
de pom de Crăciun, sau o lampă de buzunar. La Irod şi Irodiadă,
două jeţuri ca să şeadă. Şi când umblă Magii „Velerim”, lumina
trebui să cadă pe-o criptă din Vicleim.
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SCENA I

O răspântie. Trei drumuri. O stea. Craii intră pe rând.
Melchior (vine prin dreapta şi vede pe Baltazar
care vine prin stânga)
Cine eşti? De unde vii?
A cui cale o aţii?
Baltazar

Eu sunt Baltazar,
Rege, nu tâlhar,
Şi la Babilon
Este al meu tron.

Melchior
De-i adevărat,
Că eşti împărat,
Ce cauţi pe drum,
La ceasul de-acum?
Baltazar

Astă noapte ‘n vis,
Cerul s’a deschis,
Şi-am văzut o stea,
Pe care scria,
În cruce frumos:
„Iisus Hristos”.
Neştiind aste semne
Ce puteau să’nsemne,
Plecai după stea,
Poate voiu afla.
Dar tu cine eşti
Care mă opreşti?

Melchior
Eu sunt craiul Melchior,
Împărat şi vrăjitor
Şi Mag foarte învăţat,
Ce dă tuturora sfat,
Şi care citeşte ‘n stele,
Faptele bune şi rele.
8
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Fiindcă orice faptă‘n lume,
Nu rămâne fără urme.
Şi pentru toţi cei ce se nasc şi pier,
S’aprinde şi se stinge o stea în cer.
Visul tău mi se pare tare ciudat,
Ceva la fel mi s’a ‘ntâmplat.
Pierdut în visurile mele,
Mă rătăcisem printre stele,
Şi ‘ncercam cu ochianul meu
Să străbat pân’ la Dumnezeu;
Când, deodată, ‘n cer iscoadă,
Văzui o mândră stea cu coadă,
Care cobora spre pământ,
Mânată par’că de un vânt!
Steaua pe cer se oprea lin,
Deasupra, la Ierusalim.
Am priceput atunci îndat’
Că s’a născut un împărat,
Puternic, sfânt şi înţelept,
Ocrotitor al celui drept.
Am pus deci smirnă ’ntr’un ulcior
Şi luai cărarea la picior
Să-l caut şi să-l găsesc,
Să mă ’nchin lui şi să-l cinstesc.
Baltazar

Ochii mei par’că s’au deschis,
Cred că ne potrivim în vis.
Steaua ce ni s’arată sus,
E semn că s’a născut Iisus!

Melchior
Nu vrei să mergi atunci cu mine,
Să-l găsim?
(se aude un sgomot)
Baltazar

Ba vreau!

(Gaspar intră prin stânga)
Gaspar

V’am ascultat vorbind
(către Melchior) Mă iartă!
Şi eu sunt rege, dar de şatră
Şi-alerg cerşind din poartă ’n poartă,
Că sărăcia nu mă iartă.
Neştiind unde mă mai duce,
Poposii colea la răscruce.
Şi-am dat în bobi cu linte fiartă,
Să-mi aflu soarta ‘n oala spartă.
Când colo, ’n loc să se încurce,
Bobii s’au risipit în cruce.
Am stat mult timp la ‘ndoială,
Ce ’nseamnă aiastă rânduială?
Însă când v’am auzit,
Gândul mi s’a limpezit,
Şi din graiul vostru-ales,
Semnul sfânt am înţeles:
Undeva pe lume,
S’a născut anume,
Un mândru fecior,
Domn mântuitor,
Care s’a întrupat,
Astăzi minunat,
Şi pentru sărac,
Şi pentru bogat,
Şi pentru ţigan,
Şi pentru ’mpărat,
Să scape de chin,
Pe orice creştin.
(tainic, către ceilalţi, care se apropie de el)
Dar aici i-un cui,
Pe care vi-l spui:
Ca să-i mântuiască,
Au să-l răstignească!

Melchior
Dar ia stai! Cine vine?
10
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Baltazar (se dă înapoi înspăimântat)
Vai, dar cum se poate?
Melchior (acelaş joc)
Vorbeşti fără şir!
Cum poate fi pruncul, rege şi martir?
Gaspar (tainic, apropiindu-i iarăş)
Asta-i o minune,
Ce nu v’o pot spune.
Hai să-l căutăm,
Poate că aflăm.
(Se aprinde steaua pe cer).
Baltazar

Uite steaua, s’a mişcat!

Melchior
Par’că s’a şi apropiat!
Gaspar

Uite steaua! Ce mai stea!
Hai degrabă după ea!
(Pleacă prin fund, spre stânga şi în
timp ce se schimbă scena,
se aude cântând: „Trei păstori se
întâlniră”).
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SCENA II
Un palat. Două tronuri. O straje. Irod şi Irodiada stau
pe tron. Soldatul stă la dreapta în faţa tronului.
(Se aude sgomot mare afară).
Irod

Soldatul

Irodiada

Irod

Soldatul

Irodiadă, Irodie
Cine face atâta gălăgie?

Baltazar

Melchior
Pertida,
Gaspar
Etiopia,
Melchior
Ca să aflăm pe Messia,
Gaspar

Ce să fie stăpâne? Au venit
Trei Crai de la Răsărit.
Prin tot târgul au umblat
Şi pe toată lumea au întrebat:
Unde s’a născut un împărat?

Cel prezis de Eremia.

Melchior
Semn în cer s’a arătat,
Că se naşte-un împărat.
Gaspar

Cine să fie oare, cine?
Nu eşti tu regele? Nu se cuvine
Să se închine toti întâi la Tine?
Ce alt împărat s’a născut?
De unde vine?

Am plecat din Assiria,

Şi din fund de Răsărit,
Spre stea am călătorit,

Melchior
Să-l aflăm şi să-l urmăm.
Şi lui să ne închinăm.

Aduceţi-i aici degrabă,
Vreau să ştiu cu ce fel de treabă
Au venit? Şi cine vrea să fie
Stăpân la mine în împărăţie?
Iată-i!
(Magii vin, se închină lui Irod).

Irod (către Magi)
Trei crai de la Răsărit,
Care pân’aici aţi venit,
Sunteţi chipuri pământeşti,
Sau năluci mari îngereşti?
Spuneţi-mi ce căutaţi,
Şi ’ncotro Vă îndreptaţi?
14
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Gaspar

Dar aici dac’am ajuns,
Steaua ’n nor ni s’a ascuns

Melchior
Semnul dacă-l ştii ceti,
Domnul s’a născut aici.
Irod

Gaspar

Irod

Baltazar

Eu sunt Irod împărat,
Şi aici e-al meu palat,
Domnesc în ţara peste care am fost
aşezat,
Şi cred în zeii pe care i-am apucat,
În zeii zeilor,
Ai fariseilor,
Ai cărturarilor,
Şi-ai Saducheilor.
Dacă în pasul vostru nu e viclenie,
Împăratul căutat sunt eu,
Şi trebuie să vă închinaţi mie!
Prea luminate împărate,
Şi noi suntem stăpânitori de gloate.
Dar dacă proorociile,
Îşi au toate tăriile
Domnul căruia ne ’nchinăm,
E un prunc neştiut, şi pe el vrem să-l
aflăm!
Ce mă tot amăgiţi cu proorocia?
Una ştiu. Că sunt singur Împărat,
Aici. Şi că-i a mea toată moşia,
Pe care o aţi călcat, în lung şi’n lat,
Vorbind fără de cuviinţă,
De lucruri despre care n’aveţi ştiinţă,

Irodiada
Irod

Irodiada

Irod

De ce ştiinţă şi de ce semne vorbiţi?
Eu ştiu ce-am apucat,
Şi degeaba încercaţi să mă zăpăciţi,
Cu vorbe pe care numai voi le ghiciţi.
Regele ’n văzul tuturor e uns;
De ce ar fi Regele vostru ascuns?
Una să ştiţi: Eu apăr ce-am preluat,
Şi dacă ridicaţi alt împărat,
Aflaţi că a mea urgie,
Îl va lovi cu străşnicie.

Melchior
Chiar de vei cuteza, să ştii că-i greu,
Să te împotriveşti lui Dumnezeu.
Irod (poruncitor, către ostaş)
Soldaţi înarmaţi! Degrabă îi luaţi,
Şi’n temniţă îi băgaţi!
(Soldatul se repede spre Magi.
Dar îngerul îi taie calea. Se aud tunete
şi se vad fulgere).
Irod

Ce semne ciudate!
Magii ăştia umblă cu puteri necurate.

Irodiada (pentru sine)
Dar dacă vor fi având dreptate?
Ei în temniţă pot pieri,
Şi împăratul nou tot se va ivi!

Pentru asemenea ştiinţă,
Mai trebuie şi credinţă.
16
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(către Irod)
Împărate, Prea luminate,
Ascultă-mă, fă bunătate,
Oaspeţii tăi îi cinsteşte,
Cum e de cuviinţă bătrâneşte.
Şi cu puţină viclenie,
Poţi afla mai mult decât cu străşnicie!

Acum, cu toată ştiinţa lor,
Tot eu o să rămân stăpânitor!
(în timp ce se schimbă scena,
se aude cântând: „O puternice Iroade”).

Irod (reculegându-se, către Magi)
Voi zeii zeilor,
Şi fariseilor,
Şi cărturarilor,
Care căutati în stele,
Şi vă amestecaţi în treburile mele,
Dacă ce spuneţi voi e adevărat,
Şi dacă s’a născut un Împărat,
Căutaţi-l şi dacă-l găsiţi,
Şi pe mine să mă vestiţi,
Că vreau şi eu să vin
La el şi să I mă închin.
(Magii ies)
(către soldaţi)
Soldaţi înarmaţi,
Degrabă să-i urmaţi,
Şi ’n orice casă se vor duce,
Faceţi pe uşă câte-o cruce.
La noapte, pe ‘ntuneric,
peste tot intraţi,
Şi toţi pruncii mai mici
de un an îi înjunghiaţi.
Plecaţi, marş, şi executaţi!…
(către Irodiada)
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SCENA III
La ieslea din Vicleim. Întunerec. Magii dorm sub stele.
Lumina lor palidă îi luminează numai pe ei. Se aude
cântând: „Dacă Magii au plecat!”
Baltazar (deşteptându-se)
Credeţi că mai avem mult de umblat,
Pân’ să aflăm pe-al lumii Împărat?
Melchior (la fel)
De când am fost plecaţi de la Irod,
Nu a rămas necercetat un colţ de pod.
Gaspar (urmând)
Dar steaua de sub nori nu vrea să iasă,
Şi noi degeaba căutăm din casă ’n casă
(Se aprinde steaua deasupra, luminând şi
pe înger, care apare în faţa lor.
Lumina ieslei se aprinde într’ o parte).
Îngerul

Voi, trei Crai de la Răsărit,
Ce spre stea aţi călătorit,
Pruncul atâta căutat,
Nu s’a născut într’un palat.
Cel ce va scăpa lumea de nevoi,
S’a născut într’un staul printre boi.
În jurul lui, păstori şi îngeri cânt:
Domnului slavă, pace pe pământ.
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SCENA IV

Magii (cad în genunchi şi cântă: „O ce veste
minunată!”)
Baltazar (înaintând spre lumină)
Stăpâne, eu sunt craiul Baltazar,
Şi ţi-am adus un bulgăre în dar,
Scos din pământ, dar faţa-i lucitoare,
Pare că fură razele din soare.

Palatul lui Irod din scena a II-a. Irod şi Irodiada stau pe
tron. Soldatul stă în fund, la dreapta, îngerul la stânga
tronului.
(Se aude din nou cântând: „O puternice Iroade”)
Irod

Melchior
Eu smirnă ți-am adus.
Gaspar

Soldatul
Şi eu tămâie,
Ca mirosul ei bun să te mângâie.

Îngerul (către Magi)
Trei Crai de la Răsărit.
Care bine ati venit,
Întoarceti-vă acum,
Însă luaţi-o pe alt drum,
Pentru că Irod Împărat,
A pus gând rău pruncului minunat.
(către mumă)
Iar tu Iosife şi Mărie,
Fiţi gata de călătorie,
Puneţi pruncul pe o asină,
Şi fugiţi în ţară streină!
(în timp ce se schimbă scena, se aude
cântând: „Nouă azi ne-a răsărit”)

Soldaţi fără minte, ce-ati făcut,
Urma celor trei Crai de aţi pierdut?
Stăpâne, porunca ţi-am ascultat
Şi pe toţi copiii din ţară i-am înjunghiat!
Dar pe Magi i-am căutat în zadar.
Dumnezeu a scăpat pe cel cu har.
Un înger a şters urmele lui,
Să-l prindă n’a fost cu putinţă nimănui.
El a plecat în Eghipet departe,
Şi acum, un pustiu de el te desparte.

Irod (deznădăjduit)
Aşadar, e viu, Împăratul, viu!
Ce să fac să-mi scap tronul, nu mai ştiu.
Ajutaţi-mă, ajutaţi-mă ostaşi!
Am ajuns în zadar un ucigaş.
Soldatul (aspru)
Nu-ţi mai putem ajuta cu nimic.
Noi te putem apăra de inamic,
Dar de cugetul tău, nu putem
Să te apărăm, chiar dacă vrem.
Irod (rugător şi sfâşietor)
Irodiadă, vino-mi tu în ajutor,
Simt că ard, că mă prăpădesc, că mor!
Irodiada (ca de piatră)
Nici eu nu am nici o putere să-ţi ajut.
Ai rămas singur, cu răul pe care l-ai
făcut.
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(Se aud afară ţipete de copii)
Irod

Vai de mine, vai ce viată amară!
De acum eu nu mai pot privi afară,
Fără să aud ţipetele celor înjunghiaţi.
Astupaţi-mi urechile… Astupaţi!
De-acum nu-mi voiu mai putea găsi
somnul.

Îngerul (luminându-se, deodată, către Irod)
Aşa e, dac’ai mâniat pe Domnul!
El singur te mai poate ajuta
Şi numai dacă te căieşti de fapta ta!
Când lumea se va mântui prin jertfa Lui,
Domnul va şterge lacrima oricui.
Iar vaietele pruncilor spre cer,
Se vor preface ’n cântece de Ler’.
Irod

Doamne, credeam că rostu-mi pe
pământ
Este să apăr vechiul legământ
Orbit am fost să nu văd slava Ta,
N’am drept la milă. Fie voia Ta!

Îngerul (întorcându-se spre lumea care priveşte)
Iar voi, care astă-seară ascultaţi,
De la ce vedeţi acum, pildă să luaţi
Voia lui Dumnezeu în toate să ’mpliniţi,
Dacă voiţi să trăiti fericiţi.
(Se stinge lumina şi se aude cântând:
„Astăzi s-a născut Hristos!”)
Sfârşit
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Cum am jucat Vicleimul
la Şcoala Primară Agatonia
în anii 2014 şi 2015
Am făcut experienţa Vicleimului, la Şcoala Primară Agatonia, doi ani
la rând şi vrem să continuăm. Îl văzusem cu ani în urmă pe scena
unui teatru de copii bucureştean, având ca protagonişti copii de la
Şcoala Anastasia Popescu. Să mai fi fost jucat şi de alţii, nu ştiu, dar
ce bine ar fi să fie cât mai mulţi! Vicleimul nu este o piesă oarecare,
ci este mai degrabă ca un colind. Aşa cum repetăm an de an unele
colinde, deschizând prin ele poarta Crăciunului, tot aşa este şi cu
Vicleimul. Şi dacă cei mici, reluându-l patru ani la rând îl vor şti pe de
rost multă vreme, cu atât mai bine. Vicleimul, în varianta lui Mircea
Vulcănescu, este parcă mai plin de miez, presărat pe alocuri cu
cugetări surprinzătoare, o lungă poezie, dintre cele care chiar merită a
fi învăţate pe de rost.
Copii se bucură mult de teatru, intră cu uşurinţa în rolurile pe care
le primesc şi sunt gata să facă eforturi mari pentru acest joc foarte
serios. La noi, pregătirea Vicleimului a durat aproape o lună, cu
repetiţii mai intense, zilnice, în ultimele două săptămâni. Am început
cu împărţirea versurilor şi a rolurilor. Fiind mai mulţi copii decât
roluri, versurile şi perosnajele s-au fragmentat, aşa încât am avut
două triade de Crai de la Răsărit, doi Irozi şi două Irodiade, mai mulţi
îngeri şi soldaţi. Important a fost că fiecare şi-a adus contribuţia la
împlinirea spectacolului. Aşa ca în romanul lui Nikos Kazantzakis,
unii copii au primit mai greu să fie personaje negative. Atunci am avut
prilejul de a le explica în cuvinte simple despre puterea vindecătoare
a artei. Cu cât un personaj negativ este mai bine interpretat, cu atât
privitorii vor simţi răutatea, viclenia, prostia lui şi cu atât mai mult îşi
vor dori să se ferească ei înşişi de aceste bube. Copiii s-au împăcat şi
cu Irod şi cu Irodiada şi am avut interpretări foarte convingătoare ale
acestor roluri. A fost şi un necaz generat de o prejudecată: un băieţas
negricios de fel care a fost pus în rolul lui Gaspar, numit în Vicleim
„regele ţiganilor”. Lecţia de egalitate ne-a dat-o tot Mircea Vulcănescu
prin versurile sale: „Şi S-a întrupat şi pentru sărac / Şi pentru bogat
/ Şi pentru ţigan / Şi pentru împărat / Să scape de chin / Pe orice
creştin”. Astfel Vicleimul are legătură şi cu Educaţia civică. Cine au fost
Maica Domnului şi Pruncul Iisus? În 2014 au fost Tecla cu Constantin
(3 luni), în 2015, Maria cu Ioana (3 luni). Sperăm ca în fiecare an să
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avem câte un prunculeţ în carne şi oase, printre frăţiori sau surioare.
Şi aşa, înţeleg mai bine fetiţele ce mare este bucuria pe care o aduc
pruncii, şi prin ele ne amintim cu toţii. Presărat cu colinde după
diferitele momente ale piesei, Vicleimul ne ţine loc şi de oră de muzică.
Avem mult de lucru şi la Educaţie plastică, Abilităţi şi Tehnologie căci
bricolăm singuri decorurile: mai multe căsuţe din carton, proiectate
şi pictate după fantezia fiecărui copil au format Bethlehemul. Bradul
l-am împodobit tot cu mâinile noastre cu podoabe simple, ca demult:
nuci pictate, stele din beţisoare înfăşurate cu lână colorată, ghirlande
din poame uscate, rotiţe din felii de portocale, scăriţe de hârtie
creponată, mici globuri plate din carton poleit purtând scrisă de fiecare
copil o scurtă urare sau o rugăminte pentru Moş Crăciun. Desigur,
puţină beteală a împlinit strălucirea brăduţului nostru împodobit
„hand-made”. Cât despre costume, le-am putut improviza, servindene şi de indicaţiile scenografice ale autorului. Cele mai multe le-am
gasit pe acasă, s-a cheltuit puţin pentru lucrurile care lipseau. Din
mâinile noastre a ieşit şi steaua, cu icoana Crăciunului în mijloc, cu
raze colorate şi poleite. Ca orice piesă serioasă Vicleimul a avut un mic
program de sală, pe care spectatorii noştri l-au putut citi în timp ce
pregăteam începerea spectacolului.
După multă strădanie şi concentrare – copii şi învăţători împreună –
Vicleimul ne-a ieşit bine şi ne-am umplut cu toţii – actori şi spectatori
- de căldura Crăciunului. Nu ştiu cum sunt alţii, dar pentru noi,
Serbarea de Crăciun este ca o oază în care ne găsim puterea pentru tot
anul. Şi rămânem cu speranţa că dintre elevii Şcolii Primare Agatonia
poate unii îşi vor aminti de copilărie şi vor duce colindul şi Vicleimul
mai departe.
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Vicleim
de Mircea Vulcănescu

Interpretează:
GASPAR - Ştefan Lavric şi Luiza Vîrlan
BALTAZAR - Ana Iordan şi Lara Moldovan
MELCHIOR - Tecla Scripcariu şi Maria Chiriţă
IROD- Matei Lavric şi Tudor Calnegru
IRODIADA - Maria Scripcariu şi Anna Moldovan
SOLDAŢI - Alexandru Cîrstea, Andrei Chiriţă şi
Nicodim Stan
ÎNGERI - Sofia Bucur, Teodora Scripcariu şi Sofia
Nicolescu
ÎNGERUL CU STEAUA – Grigore Scripcariu
FECIOARA MARIA - Tecla Scripcariu
IOSIF- Ştefan Lavric
PRUNCUL IISUS-Constantin Scripcariu
Scenografia şi regia, după indicaţiile autorului:
Crenguţa Florescu şi Adriana Scripcariu
Asistent de regie: Lucia Stan

2014
Piscu
2014

(…) Vin la-nchinat
Şi, dar din sufletul curat
I-au adus aur, să domnească,
Smirnă ca să tămăduiască,
Tămâie, ca să-nvioreze,
Rugă, ca să se-nduioşeze.
Tot ce-nfloreşte, să rodească.
Tot ce-i pierdut, să se-mplinească
Ce este strâmb, să se-ndrepteze.
Săracii să se-ndestuleze.
Furtuna să se liniştească.
Duşmanul să se biruiască.
Toată ispita să-nceteze.
Doar bucuria să cuteze.
Şi robi suntem, ca şi regi,
să ne găsim din nou întregi
prin Taina Lui de căpătâi
în slava noastră cea dintâi.(…)
(După toate câte s-au pierdut,
Mircea Vulcănescu)

Vicleim
de Mircea Vulcănescu

Interpretează:

2015

GASPAR – Luiza Vîrlan şi Bogdan Tudor
BALTAZAR – Mălina Ionescu
şi Larisa Stancu
MELCHIOR – Maria Scripcariu
şi Ştefan Lavric
IROD – Nicodim Stan şi Tudor Calnegru
IRODIADA – Ana Iordan
şi Sofia Nicolescu
SOLDAŢI – Alexandru Cîrstea
şi Andrei Chiriţă
ÎNGERI – Teodora Scripcariu,
Rada Ciucă, Maria Cojan
ÎNGERUL CU STEAUA – Ioan Iordan
FECIOARA MARIA – Maria Chiriţă
IOSIF – Vlad Nicolescu
PRUNCUL IISUS – Ioana Chiriţă

Piscu
2015
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„(...) O stea azi ni s-a arătat.
E steaua lor? E steaua cui?
A tuturor? A nimănui?
Argat, fecior de împărat,
e steaua Lui…
I-al nostru! Atât L-am aşteptat
şi-L aşteptăm neîncetat
în fiecare an odată
să se nască
să ne pască
şi să ne mântuiască
pe noi, — robii Lui
pierduţi hai hui —
ce-I ducem lipsa greu, când nu-I
că de răsare câte-o stea
pornim grămadă după ea.
Iar de-L găsim,
Îl răstignim,
în cruci,
pe la răscruci.“
(După toate câte s-au pierdut,
Mircea Vulcănescu)
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Serbarea de Crăciun – câteva
gânduri
Încep abrupt prin a vă semnala câteva rânduri scrise de diaconul Paul
de Alep în urmă cu aproape patru sute de ani, pe când poposea în
Ţara Românească, însoţindu-l pe Patriarhul Macarie al Antiohiei. S-a
întâmplat ca prelaţii sirieni să asiste la sărbătorirea Crăciunului, la
curtea domnească de la Târgovişte. Iată ce povesteşte printre altele
despre noaptea din Ajunul Crăciunului:
„Să se ştie că, în această ţară, este obiceul ca în ajunul sărbătoarei
Crăciunului preoţii din oraşe şi străinii, apoi copiii, şcolarii cât şi
dascălii, adunaţi în cete, cete, să poarte icoana şi să cutreiere prin
oraş în tot timpul nopţii, trecând pe la casele dregătorilor şi făcândule urări de sărbătoare. Ei au zis mai întâi un polihroniu pentru
domn, apoi un al doilea pentru domnul nostru patriarh şi au făcut
urări pentru ei. După aceea, se duc să-i felicite, mergând mai întâi
la mitropolit, apoi la domn; aceasta o fac pentru a primi răsplată. Ei
au venit şi la domnul nostru patriarh în timpul nopţii şi au cântat
„Fecioara astăzi” şi alte cântece de Crăciun. El săruta icoanele şi le
dădea daruri. Ei plecau, dar veneau alţii şi aceasta <a ţinut> de seara
până dimineaţa. Lăutarii cei care cântau din tobe, fluiere, trâmbiţe,
au făcut tot aşa; ei au cutreierat în cete toată noaptea din ajunul
Crăciunului şi în noaptea următoare cu făclii, mergând la casele
boierilor, la casa mitropolitului şi, de asemenea, la patriarh”.

odinioară? Ce mai semnifică astăzi Crăciunul pentru cei care nu-i mai
cred cu adevărat? Cum să-i mai împaci pe toţi în Serbarea de Crăciun
şi în ce cheie poate citi fiecare acest mic spectacol şcolar de iarnă?
Gândind că „tot adevărul este cea mai bună minciună”, pledez pentru
o serbare de Crăciun cu colinde din bătrâni şi Vicleim. Şi nu, nu sunt
exclusivistă şi nu cred că sunt nici demodată. Pentru creştini, colindul
este o bună vestire, un obicei foarte drag care se practică în familie, în
biserică şi încă, adesea, la nivelul întregii comunităţi, mai ales la sate.
Pentru creştini colindul are valoare liturgică. Dar şi pentru ne-creştini,
rămâne totuşi o valoare, cea a dobândirii unei educaţii culturale. Şi
da, şcoala are datoria să ofere şi o astfel de educaţie. Ştiaţi că obiceiul
Colindului în ceată bărbătească în România şi Republica Moldova face
parte din patrimoniul cultural imaterial UNESCO, aşadar, o valoare
spirituală unanim recunoscută, la nivel mondial? Avem aproape
această comoară care merită să fie cunoscută de copii. Şi când dacă nu
la Serbarea de Crăciun? Învăţăm neintegrat literatură română, istorie,
religie sau istoria religiilor, elemente de sociologie şi etnografie. Dar
colindele şi Vicleimul sunt crâmpeie de cultură românească veche
autentică. Le putem privi transdisciplinar şi aplicat, ca pe un mijloc
de cunoaştere culturală. Ca să putem înţelege cultura românească
în ansamblul ei, trebuie să înţelegem perspecitva creştină asupra
existenţei, predominantă în creaţiile culturale ale românilor şi nu
numai, într-o pondere covârşitoare, până în zilele noastre. Dacă nu
dăm atenţie acestei înţelegeri, ne lipsim de bazele culturii româneşti şi
vom rămâne fără rădăcini, în voia vânturilor.

Mi-au atras atenţia în mod special câteva cuvinte: „copiii, şcolarii
cât şi dascălii, adunaţi în cete, cete”. Aşadar, la începuturile şcolii
româneşti şcolarii şi dascălii colindau umăr la umăr toată noaptea de
Ajun. Ne-am mai putea închipui azi aşa ceva? Poate doar pe alocuri,
în sate izolate. Această implicare a Şcolii în deprinderea obiceiurilor
de Crăciun a durat în unele locuri până la instalarea regimului
comunist. În satul nostru bunăoară, la Piscu, în judeţul Ilfov. Am
întrebat un bătrân unde se făceau în copilăria lui repetiţiile pentru
colind şi Irozi, la vreo gazdă acasă, ca în cazul cetelor de feciori? Nu,
la şcoală! Desigur, vremurile s-au schimbat. Un profesor drag
asemuia epoca noastră cu cea de la sfârşitul Antichităţii, când
sincretismul religios era un fenomen răspândit, până şi în cazul
împăraţilor. Astăzi, unii mai cred în Pruncul Iisus, pentru alţii este
doar o poveste, unii cred în zeităţi orientale, alţii în energia soarelui
şi a pietrelor, unii cred în mai multe deodată iar alţii pur şi simplu nu
mai cred în nimic şi în nimeni. Aşa sunt adulţii de astăzi. Dar copiii?
Dreptul familiei de a-şi educa copiii în lumina propriilor convingeri
este suveran. Şi atunci totuşi, în context educaţional, îşi mai are rostul
serbarea de Crăciun? Mai este Crăciunul o sărbătoare pentru toţi, ca
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