Sãgetãtorul
Nr. 956  1-7 martie 2016  Pagini culturale ale cotidianului „Argeºul“
Mărţisor
„ Pa r i e m p e b i n g o

ca să susţinem cultura ! “

Convorbire cu dl. NICOLAE CREŢU, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Piteşti
Masivã, distingându-se între clãdirile care alcãtuiesc arhitectura
oraºului, amintind mai degrabã de viziunea culturalã a „trecutului
recent”, Casa de Culturã a Sindicatelor participã în mod autonom ºi
discret la viaþa culturalã a municipiului. Gazda cea mai generoasã a
spectacolelor de anvergurã, apreciatã de unii pentru consecvenþa cu care
aduce în oraº mari artiºti, criticatã de alþii vehement, pentru cã e asimilatã
rapid ºi peiorativ cu activitatea subculturalã pe care o gãzduieºte dezinvolt
în plin centru al oraºului, CCS rãmâne o instituþie cu potenþial, de care
piteºtenii se pot bucura ºi de care pot beneficia, mai ales într-un viitorperformant-oraº-cultural. Deocamdatã, subcultura aduce bani, iar
cultura nu vinde! Cultural, poate ºi moral, CCS este subiectul unor
discuþii controversate, dar istoric, juridic, dupã cum spune proverbul:
„alea jacta est“! Cum se poate realiza un dialog mai bun între autoritãþile
locale ºi CCS, cum se poate diversifica oferta instituþiei ºi cum pot fi
determinaþi piteºtenii sã nu o mai perceapã ca pe o structurã ermeticã, ne
va arãta viitorul… (nu ºtim însã, deocamdatã, cine se ocupã de el!).
- D-le director, pentru cititorii
acestui supliment cultural vã rugãm
sã ne spuneþi care este în prezent
statutul juridic al instituþiei, cui se
subordoneazã
ea
ºi
cum
supravieþuieºte financiar?
- CCS se autofinanþeazã. De-asta
avem destule probleme cu noi înºine ºi
cu toþi ceilalþi din oraº. Nu primeºte
niciun leu de nicãieri. Toþi banii pe
care-i cheltuim în CCS provin din
închirieri ºi din spectacole. Închirieri
de spaþii mai mici, care erau oricum
disponibile, ºi sala cea mare de la
intrare închiriatã pentru bingo. De-asta
am avut atât de multe probleme de-a
lungul anilor. E adevãrat, fiind o casã
de culturã parcã nu s-ar preta sã fie aici
bingo, dar având în vedere faptul cã
nimeni nu dã niciun leu, nimeni, nicio
structurã naþionalã, niciun partid
politic, absolut nimeni, CCS trebuie sã
supravieþuiascã, trebuie sã-ºi ducã
menirea mai departe ºi sã-ºi plãteascã
ºi taxele, ºi impozitele, care sunt foarte
mari, plus bani pentru salarii, bani
pentru întreþinere, reparaþii capitale
etc. Trebuie foarte mulþi bani. Pariem
pe bingo ca sã putem susþine cultura.
- Funcþioneazã Casa de Culturã a
Sindicatelor dupã o strategie localã
sau existã o strategie de reþea
naþionalã pentru toate instituþiile de
acest gen? ªi care credeþi cã este în
prezent rolul unei asemenea
instituþii?

- CCS Piteºti face parte din
ANCCSR, 52 de case. Este condusã de
un director general/un secretar general
ºi are un Consiliu de Administraþie,
General, cu câte un membru de la cele
4 confederaþii sindicale: CNSLRFrãþia, Cartel Alfa, CSDR ºi BNS.
Consiliul Naþional al Caselor de
Culturã este patronul tuturor caselor de
culturã din România. Toate casele
contribuie cu 5% din venituri la
ANCCSR, acolo se creeazã un fond
care, în limita sa, doreºte sã ajute
celelalte case de culturã din oraºele
mai mici, unde posibilitatea financiarã
este mai redusã. De-asta s-a ºi creat
aceastã structurã.
Din punct de vedere cultural, CCS
are un rol extrem de important. Asta
pentru faptul cã am avut grijã ca
domeniul principal de activitate sã
rãmânã cultura. Eu am o vorbã: iau
bani de la viciu ºi dãm la culturã.
Luãm banii de la bingo ºi printre altele
îi bãgãm în culturã. Avem la ora
actualã credinþa cã se face mai multã
culturã decât se fãcea înainte de
revoluþie. De 25 de ani au fost
ºcolarizaþi aici mii ºi mii de oameni în
aplicabilitatea calculatoarelor, prin
banii CCS. Nu i-a costat nimic.
- Care este oferta instituþiei pe
care o administraþi, paleta de acþiuni
cultural-educative?
Predominã
promovarea artei, a ºtiinþei ºi

tehnicii, activitãþile creative sau
oferta de petrecere a timpului liber
ºi de instruire? ªi pentru ce categorii
de vârstã?
- Aici îºi desfãºoarã activitatea
ansamblul de dansuri populare, Plaiuri
argeºene, care e de multã vreme al
CCS, Corala Kiriac, 2 clase de dans
modern, avem clase de canto, avem
biblioteca deschisã permanent, ºi este
pusã la punct din toate punctele de
vedere, totul e computerizat, avem
cenaclul literar Sind junior, condus de
dl Marin Ioniþã, care îºi desfãºoarã
activitatea în fiecare sâmbãtã - suntem
la al 15-lea volum de versuri ºi prozã
scurtã (Antologie - n.r.) editatã de noi,
pe banii noºtri. Au fost aici tot felul de
spectacole, de teatru, de muzicã
uºoarã, popularã, mai puþin, recunosc,
manele. De ce? Acest gen de muzicã se
adreseazã unui anumit segment de
populaþie ºi am avut probleme. S-a
þinut ºi aici un spectacol, dar în urma
lui a fost un dezastru. Nici nu avem
voie sã primim mai mulþi spectatori
decât prevede sala, 804 locuri, iar la un
asemenea gen de spectacol e greu sã
limitezi publicul. Au fost atunci în salã
peste 1500 -1600 de oameni, scaune
rupte, mizerie… S-au urcat cu
picioarele pe scaune, au strigat, au
urlat, pe timpul d-lui Apostol. De
atunci s-au interzis în C.A.
- Care este relaþia pe care o aveþi
cu
autoritãþile
locale?
A
existat/existã un contract de asociere
între dvs. ºi Consiliul Local al
Primãriei Piteºti pentru eventuale
activitãþi culturale ºi evenimente de
interes public?
- Pe plan local nu s-a putut realiza
niciun fel de parteneriat, nici cu
Primãria, nici cu Prefectura ori cu
Consiliul Judeþean, nici cu altcineva,
pentru cã nu s-a dorit acest lucru.
Singurul lucru care s-a concretizat e
faptul cã Filarmonica îºi desfãºoarã
activitatea aici. ªi asta pentru cã
Primãria nu a avut ce sã facã, nu a avut
un spaþiu al ei adecvat acestei activitãþi.
Altfel, nici aceastã chestiune nu se

Evocãri

Ion PUIU STOICESCU (1941-2015)

Inspirata cronică
a unui inspirat
roman (II)
Florentin
Popescu
relevã
abilitatea lui Ion Puiu Stoicescu de
a insera „momente ºi întâmplãri ce

îºi au farmecul ºi rostul lor în
economia cãrþii pe canavaua acestui
fir ce strãbate de la un capãt la altul
romanul… Sentimental, dar fãrã
a-ºi pierde luciditatea de intelectual
ajuns la senectute, personajul nu se
opune nici plecãrii Simonei,
«negustoreasa» (care este totodatã
ºi studentã ºi-ºi câºtigã existenþa
atât din comerþul amintit, cât ºi din
serviciile de chelneriþã într-un
local), nici «hachiþelor» acesteia. În
pagini de un mare dramatism
autorul descrie un gest disperat al
actorului ajuns într-o situaþie
limitã: improvizarea unei licitaþii în
care îºi scoate la vânzare

diplomele, medaliile, în fine toate
argumentele
«concrete»
ale
existenþei lui de artist. Însã lumea
rãmâne indiferentã la tot ºi la toate,
iar omul nostru sfârºeºte micul,
tristul lui spectacol prin a face un
atac de acord ºi a cãdea într-o baltã
de apã, de unde este cules ºi dus
într-un spital de cãtre o cunoºtinþã.
Recuperat dupã o vreme ºi graþie
unui prieten, ajunge la o casã a
acestuia undeva prin Argeº, unde
pe neaºteptate îl viziteazã Simona,
tânãra despre care nu mai ºtia
nimic. Finalul cãrþii vine printr-o
rãsturnare de situaþie: actorul fãrã o
casã a lui, ori mãcar una închipuitã,

Nicolae Creþu

întâmpla. Primul contract a fost fãcut
pe vremea d-lui Dan Chivu, de fapt o
înþelegere între CCS ºi primãrie, dar
contractul se face direct cu Filarmonica
(ea fiind finanþatã de primãrie).
- De ce credeþi cã nu s-a dorit o
colaborare mai strânsã, strategicã,
nu ar fi putut sã iasã ceva mai bun
pentru oraº? Nu a venit niciun fel de
propunere în acest sens de la
autoritãþi sau ele n-au fost viabile?
- Nu au fost propuneri viabile, nu a
fost nimic serios. Din partea primãriei
s-a lansat prin presã, prin diverse surse,
cum cã ar vrea (doar) sã preia CCS în
proprietate. Credeam cã mentalitatea
aceasta a fost depãºitã odatã cu
revoluþia, mai ales cã CCS are un
proprietar. Nu poþi sã te duci ºi sã zici
cuiva: eu vreau casa ta! Dl. Pendiuc a
venit ºi a zis: eu vreau aceastã casã de
culturã! O vrea domnul primar, dar
dacã se ºi poate! Am stat de vorbã ºi
am constatat cã nu se poate. Dânsul
voia sã preia CCS ºi sã ne dea la
schimb Casa Cãrþii ºi restul bani. Nu se
poate, lucrul acesta nu se poate sub
nicio formã. În primul rând pentru cã
patrimonial sindical nu e transmisibil,
nu e de vânzare, nu se poate vinde.
- Foarte mulþi piteºteni criticã
închirierea spaþiului mare al sãlii de
la intrare ºi mai ales tipul de
activitate pentru care închiriaþi.
Credeþi cã aceasta a fost ºi continuã
primeºte de la o mãtuºã a lui exact
ce-i lipsea: un apartament în centrul
Bucureºtiului, unde va locui cu
tânãra Simona, cu care de altfel va
avea ºi un copil…”. Acþiunea
romanului cu un titlu „exotic“
„Kebada“ se înscrie pe aceste
coordonate existenþiale animate de
scene de viaþã concepute cu vãdit
realism, întrucât - potrivit criticului
literar - autorul, „având o bogatã
experienþã
de
reporter
de
televiziune, îºi cunoaºte bine
personajele ºi tot atât de bun
cunoscãtor se dovedeºte a fi ºi în ce
priveºte mediile în care acestea sunt
plasate, ticurile, stilul lor de viaþã ºi
nu în cele din urmã limbajul lor fie cã este vorba de politicieni sau
intelectuali aduºi la o dezbatere
într-un studio tv, fie de þãrani din
Argeº, care cautã sã înþeleagã
dedesubturile ºi subtilitãþile unor

Iar a trecut clepsidra prin galeria
rece,
Stã neaua-nghesuitã sub albul ei
veºmânt,
O ploaie liniºtitã ca printr-o sitã
trece
ªi se aºazã clipa cu harul spre
pãmânt.
De-atâta aºteptare cãldura creºte-n
aer
Dintr-un alai de raze pe aburi moi
adus,
Înfloresc sãlcii, cu puful smuls din
caier
Catifeleazã zarea în pacea ei de sus.
Legenda toarce lin un fir de nea
rãmasã
ªi-l rãsuceºte c-un rubiniu lujer de
foc,
Leacuri de luminã peste lume lasã
Un mãrþiºor - cu irizãri de-aprins
noroc.
Lia RUSE

sã fie soluþia cea mai bunã? Cine
hotãrãºte/selecteazã, de fapt,
închirierile?
- Noi avem un Consiliu de
Administraþie în care se hotãrãsc toate!
Toate problemele merg în C.A. ºi ei
hotãrãsc, se închiriazã sau nu se
închiriazã! În ceea ce priveºte bingo, au
venit în 1991 ºi s-a fãcut un contract cu
aplicabilitate începând cu 1992, pe
perioada de 12 ani. A fost propunerea
de atunci ºi nu am gãsit altã soluþie, cã
în alt caz CCS nu supravieþuia. Era
închisã, dacã nu gãseai o alternativã în
finanþare. Dupã 12 ani, când contractul
a expirat, a trebuit sã închiriem din nou
(cu aceeaºi destinaþie), spaþiul este
foarte generos ºi nu aveam pentru el
altã variantã. O propunere a mai venit
din partea Camerei de Comerþ ºi
Industrie, care dorea sã închirieze
spaþiul acela pentru diverse expoziþii,
dar plata era ocazionalã. Acele
expoziþii ar fi trebuit sã fie naþionale,
dacã era o expoziþie ar fi venit ºi bani,
dacã nu ar fi fost, nu se încasa nimic,
ori noi trebuia sã plãtim lunar taxe ºi
impozite, salarii, întreþinere... În 2005,
la 31 decembrie, s-a terminat contractul
cu acea societate (româno-spaniolã), în
Interviu realizat de
Magda GRIGORE
(continuare în pagina 10)
miºcãri politice sau de naturã
economicã petrecute dupã 1990. De
aceea
tablourile,
scenele,
momentele asupra cãrora se opreºte
autorul par verosimile, având o
accentuatã amprentã de realitate“.
Florentin Popescu consemna, în
finalul cronicii literare, cã „prin
tematicã, dar ºi prin desfãºurarea
propriu-zisã a lui, romanul
domnului Ion Puiu Stoicescu pare a
demonstra mai vechea zisã a
cronicarului, precum cã bietul om
este sub vremi ºi nu vremurile sub
el. De aici ºi dramele, tensiunile,
conflictele,
indignarea
personajelor. Fãrã a se manifesta
public ori spectaculos, acestea îºi
acceptã sã-ºi trãiascã destinul prin
refugiul în interiorul sufletului,
vãzut ca singurul loc în care nu se
vor mai întoarce niciodatã…“.
Grigore CONSTANTINESCU
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Lector

Constantin
Brâncuşi eternitatea unui
artist de geniu
La Curtea
de
Argeº,
chiar de „Ziua
Naþionalã
Brâncuºi“ (19
februarie
2016),
am
asistat la un
debut editorial
promiþãtor.
Tânãrul
psiholog,
tehnoredactor ºi om de culturã Paul Adrian
Cristescu, membru al Cenaclului Literar
„Nicolae Velea“, ºi-a lansat prima sa carte
„Constantin Brâncuºi – eternitatea unui
artist de geniu“ (Editura Tiparg, Piteºti,
2016). Tipãritã pe hârtie lucioasã, de lux ºi
frumos redactatã, cu text aerisit ºi ilustraþii
alese, cartea beneficiazã de corectura ºi
prefaþa semnate de prof. Constantin
Voiculescu, „cavaler al eleganþei literare“
ºi unul dintre veteranii condeieri din
cetatea Domneascã.
Dupã cum ne-a explicat autorul, cartea
s-a nãscut „din admiraþie pentru Brâncuºi“
ºi mai ales din curiozitatea de a-ºi da singur
rãspunsuri la întrebarea care îl frãmântã de
multã vreme: „Ce l-a determinat pe
Constantin Brâncuºi sã plece la Paris?“
Astfel, autorul s-a documentat temeinic, a
cercetat viaþa ºi activitatea marelui
Constantin Brâncuºi, a scris ºi a publicat în
revista „Glasul Iubirii“ un ºir de articole pe
care le-a adunat apoi în cartea prezentatã.
Aºa cum apreciazã Constantin Voiculescu
în prefaþã, cartea „Constantin Brâncuºi –
eternitatea unui artist de geniu“ te
familiarizeazã cu opera vastã a marelui
sculptor român, Adrian Cristescu insistând
pe douã coordonate: „crezul artistic al
sculptorului
ºi
semnificaþiile
capodoperelor sale“. În primele capitole,
autorul ne cãlãuzeºte pe firul
evenimentelor din viaþa ºi activitatea
tânãrului Costache Brâncuºi - anii
copilãriei, anii de studii ºi cãlãtoria cu
peripeþii spre Paris. Cartea continuã cu
povestea „Rugãciunii“ (semnificaþiile
divine), apoi „Sãrutul“ (geneza,
semnificaþii
profunde,
variante);
„Cuminþenia Pãmântului“ (descrieri ºi
simbolisticã), „Pãsãrile Mãiestre“
(farmecul zborului), „Domniºoara
Pogany“ (geneza, creaþia cu trãsãturi
semnificative). Urmeazã prezentarea
Ansamblului
Monumental
„Calea
Eroilor“, felul cum s-a ajuns la construcþia
ansamblului, povestea fiecãrui monument
(Masa tãcerii, Poarta sãrutului, Coloana
infinitã), valoarea lor inestimabilã pentru
România ºi pentru cultura universalã. Paul
Adrian Cristescu încheie cartea cu un
capitol inedit: „Brâncuºi cel de pe urmã ºi
totuºi cel dintâi“. Autorul a selectat ºi
inserat în carte numeroase aforisme, poate
cele mai semnificatice, din gândirea
„profund filozoficã“ a „pãrintelui sculpturii
moderne“. Cartea se deschide chiar cu un
citat-ghid, afiºat în atelierul artistului: „Sã
creezi ca un zeu, sã porunceºti ca un rege,
sã munceºti ca un rob!“ În postfaþã se
încearcã identificarea legãturilor artistului
cu divinitatea: „Brâncuºi l-a iubit pe
Dumnezeu! Þelul sãu suprem, de
comuniune cu Dumnezeu, avea sã fie atins
odatã cu ridicarea la cer a «Coloanei
Infinite», o întrupare a infinitului din noi,
redatã printr-o succesiune nesfârºitã de
module ce par a nu avea nici început ºi
nici… sfârºit“. Prin cartea sa, Adrian
Cristescu îºi îndeamnã cititorii sã pãtrundã
cu gândul, cu mintea ºi cu sufletul în esenþa
lucrurilor, pentru a înþelege cu adevãrat
lumea creatoare a artistului, pornind pe
firul vieþii sale, spre a desluºi tainele ce l-au
fãcut celebru.
Prof. Daniel DEJANU

Monopol pe singurătate
E o artã în a ºti sã preþuieºti
singurãtatea. Mai ales pe cea din
proprie iniþiativã, necum pe cea cât de
cât „naturalã“, lumeascã adicã,
provocatã de îndepãrtarea de tine a
semenilor (prieteni sau simpli inºi din
turma amorfã a societãþii în care ne
osândeºte uneori sã trãim, soarta), a
cãrei semnificaþie o poþi descifra
perfect ºi total numai îndurerându-te...
Tãcerea expresivã cãreia i te dãruieºti,
însingurarea, ca rezolvare elegantã ºi
aparent curativã a existenþei, cu toate
problemele ei, þi se pare a fi o ultimã
salvare a unei reverii absolute a
fiinþei.
Suntem, fiecare, într-o mai mare
sau mai micã proporþie, fãcuþi pentru
singurãtate. Unora acest adevãr li se
pare o absurditate, nu un apanaj al
vieþii rãmase de trãit. Sau o altã faþã a
unui orgoliu maladiv. Lãsaþi-mã
singur ºi vã voi spune, într-o
articulare perfectã a gândului, cât de
frumoasã e lumea!, obiºnuiesc sã
exclam în mine, ca o rugãciune,
înainte de a mã aºeza, ca-n faþa unui
altar, la masa de scris. Atunci - ºi
numai atunci! - simt, împrumutând
sentimentul de la pãsãri, cum e sã ai
aripi, sau, exersând soarta ghioceilor,
ce înseamnã sã înfloreºti primãvara...
ªi astfel, în acele momente, când îmi
trãiesc ca un diletant pierderea vieþii,
ca o deficienþã a sorþii sau ca o
calamitate a lumii, mã simt vecin
(doar de iubirea dintre noi despãrþit)
cu Dumnezeu. Ceea ce, la urma urmei,
este ºi supremul ideal al oricãrui
muritor.

Am fost acuzat (cum am mai scris),
uneori, de unii dintre cei care mã
citesc, cã fac exces de singurãtate, cã
îmi termin fericirea exact când ar
trebui s-o încep, ºi astfel nu mã pot
salva întrutotul din naufragiul lumii.
Sunt obsedat de gândul cã
prospectând prea mult ºi prea des,
ignorând sau, în cel mai fericit caz,
sãrind peste clipa prezentã, m-aº putea
prãbuºi sub entuziasme facile. Dintre
toate stãrile, singurãtatea e cea mai
puþin infestatã de platitudini. Sunt
dominat pânã-n mãduva inimii de
bucuria singurãtãþii, încât, cel puþin în
aceastã „trecere“ a mea pe Pãmânt,
lacrimile îmi par a fi un elogiu al
ochilor. Sau al celor pentru care lumea
este o fatalitate ce roade, pânã la
exterminare, din propria-i vieþuire.
Dacã ar exista un zeu al singurãtãþii,
zi de zi, ceas de ceas, clipã de clipã
m-aº închina lui ºi m-aº ruga sã

înduplece lumea sã mã suporte în
continuare. Dacã e normalã sau nu
aceastã apetenþã adâncã, nu mãntrebaþi pe mine. Pentru cã atâta timp
cât mai avem eternitate de umplut sau
de consumat, nimic nu se mai pune la
îndoialã, niciunei atitudini sau opþiuni
nu i se poate contesta raþiunea, decât
poate dintr-o revoltã a vreunui
nedreptãþit de moarte... Uneori, numai
gândindu-te la moarte, îþi purifici
supliciul de a trãi. Cu toate mizeriile,
cu toate crispãrile, gândului ºi
acþiunii, cu toate lepãdãrile de sine. E
drept cã, numai trãindu-þi-o, îþi poþi
anula, metodic, dar sigur, soarta.
Relativismul acesteia ne face pe toþi sã
ajungem sã ne dorim absolutul, adicã
neantul... Dar nu ca o salvare, ci ca un
simplu joc al lumii. Numai în
singurãtate pot scãpa de confuziile
socotite pânã atunci a fi inerente
renunþãrii. De aceea mã topesc în ea,
zi de zi, ca-ntr-o baie a spiritului, ºi-mi
calculez, cu precizie vitalã, apropierea
de ceea ce voiam sã fiu, anume

Filarmonica

R ock simfonic
ªlagãre din repertoriul trupelor
Rolling Stones, Queen, Deep
Purple, Led Zeppelin, Beatles ºi
Kevin Costner&Modern West vor
rãsuna, în aceastã sãptãmânã, pe
scena Filarmonicii Piteºti, sub
bagheta
dirijorului
Mihai
ªtefãnescu.
Concertul
rock
simfonic va avea loc joi, de la ora
19, la Casa de Culturã a
Sindicatelor Piteºti. Preþ unic de

Mihai ªtefãnescu

deþinãtorul
monopolului
ei... Pentru cã,
vai, te poþi
plictisi
de
oameni, te poþi
plictisi de tine,
te poþi plictisi
de bine sau de Dan Rotaru
tot.
De
singurãtate, niciodatã! Ca ºi de
Dumnezeu! ªi astfel ea mi se pare a fi
Dumnezeul vieþii ºi poeziei mele, a
cãrui absenþã o rãzbun, îndurerat,
scriind... Doar asta-mi mai rãmâne a
face ca oricine sã mã poatã pricepe
mai bine ºi de aceea, total dãruindumã, exersez poezia ca pe o religie pe
care înfloresc, transfigurându-mã,
cuvintele... Cele de mai sus ºi cele ceºi aºteaptã rândul sã sape brazdã
adâncã în sufletele dumneavoastrã...
Numai în singurãtate dorinþa lor n-are
nici început, nici sfârºit. Ci doar
curgere... ªi iluminare...
Dan ROTARU
intrare, 20 lei. Abonamentele rãmân
valabile.
Dirijorul de cor ºi de orchestrã
Mihail ªtefãnescu s-a afirmat atât pe
scena naþionalã, cât ºi pe cea
internaþionalã, mai ales prin
reînfiinþarea, în 1981, a coralei
„Euphonia“, alãturi de care a câºtigat
numeroase distincþii la festivaluri ºi
concursuri de gen. În 1995 a susþinut
înfiinþarea
Filarmonicii
„Ion
Dumitrescu“ Râmnicu Vâlcea, al
cãrei director este ºi la momentul
actual.
M. NEAGOE

Scriitori, publicişti şi folclorişti ai Argeşului
Pro memoria

Viorel CRÃCIUNEANU
(n. 1 martie 1966, Piteºti, judeþul Argeº)
Economist doctor, cercetãtor, ºtiinþe economice; publicist;
maestru internaþional, ºah prin e-mail. ªef, Serviciul de
control, Casa de Asigurãri de Sãnãtate Argeº; lector
universitar, Centrul de Cercetare, Analize ºi Politici
Regionale, Academia de Studii Economice din Bucureºti,
Facultatea de ªtiinþe Economice, Juridice ºi Administrative,
Universitatea din Piteºti.
Susþine referate ºi comunicãri la sesiunile ºtiinþifice (din
2004); colaborãri: articole de specialitate: „Economistul“,
„Argeºul“ (rubrica „Pe ringul Uniunii Europene“),
„Infoeconomic“ (din 2005).
Volume reprezentative: „Efectele tranziþiei asupra
sistemului financiar-bancar din România“, Editura Paralela 45,
Piteºti, 2006; „Consultanþa - mijloc de obþinere a
profitabilitãþii“, idem, 2006; „Soluþii utile în domeniul
economic ºi fiscal din România”, idem, 2009; „Protecþia
socialã ºi asigurãri”, idem, 2009; „Teorii ºi doctrine
economice de la Aristotel la Samuelson”, Editura Universitara,
Bucureºti, 2013; „Asigurãri ºi protecþie socialã. Caiet de
aplicaþii“, idem, 2013.

Gavril PRUNOIU
(n. 2 martie 1942, Boteni, Muscel, judeþul Argeº)
Folclorist, solist vocal de muzicã popularã. Profesor de
muzicã, ªcoala de Muzicã ºi Casa de Copii ªcolari din
Câmpulung, Argeº, Liceul de Muzicã „Dinu Lipatti“ din
Bucureºti; culegãtor de cântece populare cu înregistrãri la
radio, apariþii TV. Fondator, Grupul vocal folcloric bãrbãtesc
din Boteni, grupul folcloric bãrbãtesc din Mihãieºti, „Doruri
muscelene“.
În 1972 îi apare primul disc electronic; în 1973 participã cu
orchestra Radio la un turneu în Luxemburg (1973); efectueazã
turnee în Elveþia (1974). Înregistreazã la radio numeroase
cântece muscelene (din 1989).
Ca interpret al cântecului popular, a înregistrat peste 100
de melodii împreunã cu Orchestra Radio; colaborare, Grupul
„Doruri muscelene“ din Mihãeºti, Argeº. Albumul de referinþã
(alcãtuit în colaborare cu grupul folcloric bãrbãtesc din
Mihãieºti, Argeº), intitulat „Doruri muscelene“ (2005),
conþine piese de referinþã din repertoriul artistului.
Distincþii: Cetãþean de Onoare al oraºului Câmpulung
Muscel, 2005; Diploma de Excelenþã Cel mai apreciat om de
culturã din Muscel (2006).

Victor VIªINESCU
(n. 4 martie 1933, Buzoeºti, judeþul Argeº)
Doctor, Filosofie ºi Filologie; profesor universitar, decan,
Universitatea Hyperion din Bucureºti; redactor de reviste,
traducãtor; membru U.Z.P., U.S.R.; istoric literar, memorialist,
prozator.
Autor de cursuri universitare („Limba românã pentru
studenþii strãini“, vol. I, Beijing, 1964; „Limba românã.
Vocabular. Gramaticã. Structuri frazeologice“, Dijon, Franþa,
1966; „Literatura românã, sec. al XIX-lea“, partea I, Bucureºti,
1969).
Debut publicistic, poezie, articole, teatru: ziarul
„Teleormanul liber“ (1950).
Colaborãri, reportaje, articole, studii, sinteze ºi cercetãri de
limba ºi literatura românã, stilisticã, eseisticã, traduceri:
„Steagul roºu“, „Teleormanul“, „România liberã“, „Munca“,
„Informaþia Bucureºtiului“, „Gazeta literarã“, „România
literarã“, „Convorbiri literare“, „Cronica“, „Limbã ºi literaturã
românã“, „Analele Universitãþii din Bucureºti“, „Revue
roumaine“, „Fãclia“ etc.
Volume reprezentative: „Sofia Nãdejde“, evocãri cu o
antologie publicisticã, Editura Politicã, Bucureºti, 1972;
„Mesajul militant al presei române“, Bucureºti, 1979; „Valori
lexicale ºi stilistice în publicistica literarã româneascã“,
Editura Albatros, Bucureºti, 1981; „Aici e Pãmântul!“,
memorialisticã pe mapamond, Editura Sport-Turism,
Bucureºti, 1984; „În Alma Mater ºi în viaþã“, prozã, Editura
Dacia, Cluj, 1990; „O istorie a presei româneºti“, Bucureºti,
Editura Victor, 2000; „Jurnalism contemporan. Introducere în
presa scrisã“, Fundaþia Universitarã Hyperion, 2001;
„Stilistica presei. Introducere în receptarea discursului
mediatic“, idem, 2003 º.a.
Ediþii, antologii: Sofia Nãdejde, „Din chinurile vieþii“,
introducerea editorului, Bucureºti, 1968; „Scrieri“,
introducerea editorului, Iaºi, 1978; Raicu Ionescu-Rion, „Arta
revoluþionarã“, introducerea editorului, Bucureºti, 1972;
„Valori lexicale ºi stilistice în publicistica literarã
româneascã“, prefaþa editorului, Bucureºti, 1981; Mihai
Eminescu, „Opere“, XVII (în colaborare), Bucureºti, 1999.
Traducãtor, în colaborare: „Poveºti nemuritoare“, legende
chinezeºti, 1970.

Doina Marilena EPURE-MORARU
(n. 5 martie 1955, Piteºti, judeþul Argeº)
Memorialistã, publicistã.
Specialistã,
relaþii
economice
internaþionale;
reprezentantã, companii româneºti de comerþ exterior în
Japonia; cercetãtor, Institutul de Economie Mondialã; trainer,
Centrul de perfecþionare a cadrelor din UCECOM - cooperaþia

mesteºugãreascã; specialist financiar, bãnci ºi asigurãri;
manager, secretar general UNIQA Asigurãri SA.
Volume reprezentative: memorii, impresii de cãlãtorie,
„La revedere, Casablanca“, Editura Cartega, Bucureºti, 2007,
„Toamna la Paris“, Editura Argeº Press, Piteºti, 2011, ambele
scrise în colaborare cu Monica Fãcãianu-Zodie.

Gheorghe UNGUREANU
(n. 5 martie 1942, Satul Urecheºti, comuna Oeºti, judeþul
Argeº)
Profesor de limba ºi literatura românã, publicist, editor,
poet, epigramist, folclorist; director, inspector ºcolar; membru
fondator, Partidul Comuniºtilor (Nepeceriºti); membru,
Consiliul Judeþean Argeº ºi Naþional al Revoluþiei din 1989;
membru, Societatea Ziaristilor Români; membru fondator,
Asociaþia Folcloriºtilor Argeºeni „C. Rãdulescu-Codin“.
Debut: epigrame, revista „Urzica“ (1963). Colaborãri,
studii, cronici, ariticole, presa argeºeanã ºi naþionalã.
Volume reprezentative: „Cartea Eroilor. In memoriam!“,
în colaborare, 1984; „Amintiri“, culegere de folclor poetic,
1994; „Cu sãgeþi printre poeþi“, epigrame, Editura Meºterul
Manole, Curtea de Argeº, 1997; „Chemarea Satului“, 1998;
„Graiul din comuna Cicãneºti“, I. Urecheºti, 1999;
„Contrarevoluþia antisocialistã, antipopularã ºi antinaþionalã“,
2000, ediþia II, 2012; „Medalia de Jar“, poezie patrioticã,
2001; „Limba Dacã. Mileniul chirilic“, 2002; „Dicþionar
toponimic“ (Muntenia), volumul I, 2005, volumul II, 2007, în
colaborare cu Academia Românã; „Amfiteatrul trei“, roman,
Editura Arefeanã, Bucureºti, 2009 ºi 2011; „Pentru
Socialism!“, texte politice, 2010; „De dragoste ºi dor“, volum
de poeme, 2011; „Contrarevoluþia“, ediþia aII-a, 2012.

Aurel Maria BAROS
(n. 6 martie 1955, Urlueni, judeþul Argeº)
Director, Editura AMB, Bucureºti. Membru, Consiliul de
conducere Uniunea Scriitorilor din România, Filiala
Bucureºti. Prozator, editor, traducãtor, publicist.
Debut publicistic: 1972, revista „Muguri“ a Liceului
„Matei Basarab“ din Bucureºti; colaborãri: „România
literarã“, „Luceafãrul“, „SLAST“, „Steaua“, „Tribuna“,
„Convorbiri literare“, „Orizont“, „Ramuri“, „Tomis“,
„Argeº“, „Vatra“, „Transilvania“.
Debut editorial: romanul „Pãmântul ne rabdã pe toþi“,
Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1986. Alte volume
reprezentative: „Calea dragostei ºi-a morþii peste care treci o
datã“, idem, 1990, Editura AMB, Bucureºti, 1991; „Calea
dragostei ºi-a morþii peste care treci o datã“, roman, 1990,
ediþia II, 1991; „La furat de fete mari“, prozã scurtã, 1993;
„Software d’amour“, poezie, 1996.
Proza ºi poeziile lui Aurel Maria Baros au fost traduse în
francezã, englezã, germanã, rusã.
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De ce nu râd statuile?
Aceasta-i întrebarea dupã lectura
romanului „Statuile nu râd niciodatã“,
de Francisc Munteanu, remarcabil
scenarist ºi regizor, despre care nimeni
nu-ºi mai aminteºte, nu mai scrie, nu
mai vorbeºte. Dacã i s-ar fi ridicat
statuie, ar fi demolat-o revoluþionarii
postdecembriºti, odatã cu instalarea
anarhiei ºi a tendinþelor ocultismului
politic de a ignora valorile perene,
ºtergând mândria ºi noþiunea de patrie,
de culturã ºi de istorie naþionalã. S-a
încercat, fãrã sorþi de izbândã, pânã ºi
scoaterea din conºtiinþa publicã a
cultului eminescian. Dãltuite în piatrã
ori înveºmântate în bronz, statuile nu
suferã, nu se bucurã, nu participã la
toate evenimentele culturale ºi
istorice, nu râd niciodatã. Dar le
admirãm, fiindcã aºa încremenite cum
sunt, expuse intemperiilor ºi
vicisitudinilor vremii ºi ale
vremurilor, menþin vie amintirea
personalitãþilor culturale, istorice,
artistice, politice trecute dincolo de

Styx. Sincer mãrturisesc, îmi place
sã-mi imaginez cã, totuºi, ºi ele au
suflet, cã sunt triste ºi îngândurate.
Solemnã ºi împovãratã de ani,
troneazã în Piaþa Universitãþii din
Bucureºti statuia lui Ion Heliade
Rãdulescu, operã a sculptorului italian
Ettore Ferrari (1881), alãturi de a lui
Gheorghe Lazãr, sculptatã de românul
Ion Georgescu (1885). În apropiere,
Mihai Viteazul (1874, autor Carriere
Belleuse) continuã parcã lupta cu
oastea otomanã, gândind sã-ºi
împlineascã „pohta cea pohtit“.
Reamintesc
ºi
alte
statui
monumentale: „Ovidiu“, la Constanþa
(1887), „Miron Costin“, la Iaºi (1888),
„Mihail Eminescu“, la Botoºani
(1890), „Mihail Kogãlniceanu“, la
Galaþi (1893). Numeroase alte statui sau ridicat în secolul trecut de cãtre: Ion
Vlasiu, Oscar Han, Cornel Medrea,
Ion Jalea ºi Gheorghe Anghel (autorul
statuii lui Eminescu din faþa Ateneului

Agenda culturalã

Expoziţie de fotografie la Mioveni

Vernisaj Constantin Samoilă
Mâine, la Sala „Ars Nova“ a Centrului Cultural din Piteºti, va
avea loc, cu începere de la ora 15,00, vernisajul expoziþiei de
picturã pe sticlã, metaloplastie, graficã ºi metamorfoze, sub
semnãtura artistului plastic Constantin Samoilã. Nu ºtiþi ce-s alea
„metamorfoze“? Pas de le vedeþi!

Comemorare Ion Mihalache
Sâmbãtã, de la ora 12, în sala Primãriei Topoloveni, va avea loc
vernisajul expoziþiei itinerante „Ion Mihalache – personalitatea,
omul politic, martirul pentru neam“, organizatã de primãrie ºi
Asociaþia Creºtin-Democratã România de Mâine.

Traduceri: Anthony Hope, „Prizonierul din Zenda“, roman,
traducere în colaborare, Editura AMB, Bucureºti, 1995; Robert
Merle, „Week-end a Zuydcoote“, roman, Folio Publishing
House, 1996.
Premii: Premiul „Marin Preda“, Concursul Naþional de
Prozã Scurtã (Siliºtea-Gumeºti, Teleorman, 1986); Premiul
pentru debut (1986), Uniunea Scriitorilor Români, Fundaþia
„Liviu Rebreanu“, revista „Argeº“; Cetãþean de onoare al
localitãþii natale, 2009; Fiu al Argeºului, 2011; Premiul Uniunii
Scriitorilor din România pentru activitatea culturalã, 2012;
Premiul acordat de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
pentru promovarea literaturii române în alte spaþii culturale,
2013.

Gheorghe CIULBEA
(n. 6 martie 1936, Corbeni, Cãpãþâneni, judeþul Argeº)
Specialist în gândire politicã ºi istorie a gândirii economice.
Profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice din
Bucureºti; director, Centrul de Perfecþionare Profesionalã a
Cadrelor din Administraþia Localã; redactor, publicist,
cercetãtor ºtiinþific.
Colaboreazã cu peste 400 de articole ºi comunicãri ºtiinþifice
în revistele de specialitate.
Volume reprezentative: „Organizarea producþiei
industriale“, 1969; „Doctrine economice contemporane“, în
colaborare, EDP, Bucureºti, 1978; „Profesorul Virgil Madgearu.
Evocãri. Studii“ (cap. „Virgil Madgearu în istoria doctrinelor
economice“), Editura Academiei Române, 1987; „Economia
chinezã - un miracol?“, Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 1999; „Doctrine agrare“, Editura Academiei
Române, Bucureºti, 2000, 2006; „Tratat de economia
agriculturii“, coautor, idem, 2005; „Corbeni. Monografie socialeconomicã“, Editura Arefeanã, Bucureºti, 2007, 2013;
„Cãpãþâneni. Monografie social-economicã“, 2010; „Ion
Arsenescu din Berindeºti: un cãrturar de neuitat“, în colaborare
cu Ion Boºtinaru, Editura Arefeanã, Bucureºti, 2011 etc.
Premii: Premiul Petre S. Aurelian al Academiei Române
(1979) º.a.

In memoriam

Radu GYR / Radu DEMETRESCU
(n. 2 martie 1905, Câmpulung, judeþul Argeº - d. 29 aprilie
1975, Bucureºti)
Conferenþiar universitar, poet, dramaturg, eseist, gazetar,
autor de manuale ºcolare, traducãtor.
Întemniþat (1933), în timpul lui Carol al II-lea (împreunã cu
Mircea Eliade), „pe motive de cãmaºã verde“; întemniþat din
nou (1958-1959), la Aiud, pentru publicarea poeziei „Ridicã-te,
Gheorghe, ridicã-te, Ioane“, fiind considerat „destabilizator“;
condamnat la închisoare pe viaþã; graþiat (1964).
Colaborãri: „Nãzuinþa“, „Suflet românesc“, „Nãzuinþa
româneascã“, „Flamura“, „Gândul nostru“, „Mioriþa“, „Cele trei
Criºuri“, „Clipa“, „Universul literar“, „Ritmul vremii“, „Viaþa

Român). Când s-a dezlãnþuit furtuna
stalinistã peste meleagurile mioritice,
busturile unor cãrturari ºi istorici
români au dispãrut, apãrând mãreþele
statui ale lui Lenin ºi Stalin, idolii
cozilor de topor trãdãtoare. Aºa a fost
demolat ºi bustul lui Octavian Goga,
din „Rotonda scriitorilor“, lucrare
monumentalã amplasatã, în anul 1943,
în Parcul Ciºmigiu. Cei 12 scriitori
imortalizaþi au fost propuºi chiar de
cãtre ministrul educaþiei, Ion
Petrovici, întemniþat dupã instaurarea
iadului bolºevic. Dupã 1989, statuile
s-au succedat, ca partidele la putere.
Venim ºi-n Piteºtiul nostru drag...
În fiecare primãvarã suntem atraºi de
superbele covoare florale, de mirajul
lalelelor, de pomii înverziþi ºi înfloriþi,
de amenajãrile domeniului public, de
multe alte frumuseþi edilitare. Statuile
conferã ºi ele oraºului un statut de
metropolã sau de capitalã regionalã.
Doar gura lumii e rea, a cârcotaºilor,

Casa Sindicatelor din Mioveni a fost, în data de 23 februarie
2016, gazda unei expoziþii de fotografie, autorul desenelor cu
lumina (phos/ lumina – graphein/ a scrie) fiind Sorin Dãnuþ Radu,
referent al CJCPCT Argeº. Expoziþia a conþinut fotografii extrase
din albumul liric Hesychia, carte cu poeme scrise de Alexandru
Mãrchidan ºi ilustratã de Sorin Dãnuþ Radu. Oaspeþii au ascultat cu
aceastã ocazie ºi un recital poetic în lectura autorului, primind
volumul în dar. Fotografiile expuse vorbesc despre sensibilitatea
artisticã ºi despre mesajul luminos ale unui spirit dinamic,
iscoditor, dornic sã împartã cu semenii bucuria revelaþiei alb-negru.
Expoziþia va fi deschisã pânã la sfârºitul lunii martie ºi aºteaptã
publicul (pre)dispus la dialog artistic.
Magda GRIGORE

literarã“, „Falanga“, „Pleiada“, „Universul“, „Grai
moldovenesc“, „Gând românesc“, „Gândirea“, „Secolul“, „Linia
nouã“, „Generaþia nouã“, „Abecedar“, „Herald“, „Vremea“,
„Familia“, „Litere“, „Luceafãrul literar ºi critic“, „Revista
scriitoarelor ºi scriitorilor români“, „Convorbiri literare“,
„Pãmântul“, „Presa“, „Revista Fundaþiilor Regale“ etc.
Volume reprezentative: „Liniºti de schituri“, debut editorial,
Craiova, 1924; „Plânge Strâmbã-Lemne“, Craiova, 1927;
„Cerbul de luminã“, Bucureºti, 1928; „Stele pentru leagãn“,
Râmnicu Vâlcea, 1936; „Cununi uscate“, Bucureºti, 1938;
„Corabia cu tufãnici“, Bucureºti, 1939; „Poeme de rãzboi“,
Bucureºti, 1942; „Balade“, Bucureºti, 1943; postume, „Poezii
din închisori“, Canada, 1982; „Poezii“, vol. I-III („Sângele
temniþei“, „Balade, Stigmate“, „Lirica oralã“), Timiºoara, 19921994; „Anotimpul umbrelor“, Bucureºti, 1993; „Ultimele
poeme“, Bucureºti, 1994, 1998; „Calendarul meu: prietenii,
momente ºi atitudini literare“, Constanþa, 1996; „Baba Cloanþa
Cotoroanþa. Povestiri pentru copiii cuminþi“, Constanþa, 1997;
„Bimbiricã automobilist“, Constanþa, 1998; „Bimbiricã aviator“,
Constanþa, 1998; „Crucea din stepã. Poeme de rãsboiu“,
Constanþa, 1998; „Pragul de piatrã“, Bucureºti, 1998; „Balade“,
Constanþa, 1999; „Era o caºa albã“, Constanþa, 2000; „Liniºti de
schituri“, Bucureºti, 2000; „Sângele temniþei. Stigmate“,
Bucureºti, 2003.
Premii, distincþii: Premiul Societãþii Scriitorilor Români
pentru poezie (1926, 1927, 1928, 1939); Premiul Academiei
Române (1938) etc.

Alexandru GREGORIAN
(n. 5 martie 1909, Bârla, judeþul Argeº - d. 9 iulie 1987,
Jaca, Spania)
Redactor, director, diverse publicaþii; membru, Sindicatul
Ziariºtilor din Bucureºti; consilier de presã ºi culturã, Legaþia
României din Roma. Director, Secþia româneascã, postul de
radio „România liberã“ din Munchen. Membru fondator,
Societatea Academicã Românã din Roma. Fondator, gazeta de
limbã englezã „Italian-American Herald“. Avocat. Publicist,
poet, eseist. Cadru didactic universitar, „Saint Francisc of Assisi
College“ din Loretto (Pensylvania). Membru, „The National
Society of Literature and Arts“.
Colaborãri: „Porunca vremii“, „Fapta“, „Giornale d’Italia“,
oficiosul Vaticanului – „Observatore Romano“, gazeta „Þara“
(prima publicaþie a exilului românesc), „Evening Bulletin“
(Philadelphia)
Volume reprezentative: „Þara Demiurgului“, debut editorial,
versuri, Bucureºti, 1942; „Poeme pentru cruciaþi“, Bucureºti,
1943; „Poeme pentru fraþii mei“, Munchen, 1953; „Pete de
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Eveniment cultural

care-l vãd pe Mircea cel Bãtrân cam
adus de spate, nu atât de dârz sã-ºi fi
putut apãra „sãrãcia ºi nevoile ºi
neamul“ în bãtãlia de la Rovine; apoi,
Bãlcescu e mult prea vânjos faþã de
firavul lui trup bolnav de tuberculozã,
iar statuia lui I.C. Brãtianu, inauguratã
în anul 2007, în prezenþa invitaþilor
Ioana Brãtianu, Mircea IonescuQuintus, Radu Câmpeanu ºi a
autoritãþilor locale, îºi lasã greutatea
pe soclul fostei statui a þãranului din
„1907“, mutatã mai departe, cã prea
amintea, taman în perioada de
tranziþie, despre o tristã paginã de
istorie. Dar ºi în faþa parcului central
ar fi stat în bãtaia tunurilor de epocã
din curtea Muzeului Judeþean,
încadrându-l pe I.I.C. Brãtianu. Bustul
acestuia strãluceºte, în timp ce plãcile
de beton de pe soclul statuii „1907“
s-au dislocat, deºi bietul þãran, desculþ
fiind, nu are prea multã greutate.
Amãrât a fost dintotdeauna, dar multã
nevoie a fost de el...
Veºminte din bronz aºteaptã ºi
busturile personalitãþilor argeºene,
care zac mute ºi triste, captive pe un
coridor al Centrului Cultural. La
întrebarea domnului profesor Marin
Ioniþã: „Care dintre personajele aflate
la putere ar merita sã fie cioplite în
piatrã sau turnate în bronz ºi ridicate
pe socluri pentru veºnicie?“, rãspunsul
potrivit ar fi: Cele care, prin funcþiile
lor, vor reabilita astfel statuile, încât sã
râdã ºi ele odatã cu noi, sub strãlucirea
soarelui de primãvarã.
Gheorghe MOHOR

luminã“, versuri, Salamanca, 1980; „Coasta Soarelui“, „În
creºtetul luminii“, 1985; „Encano Andaluz“, poeme în limba
spaniolã, Salamanca, 1985.

Iustin MOISESCU
(n. 5 martie 1910, Cândeºti-Albeºtii de Muscel, judeþul
Argeº - d. 31 iulie 1986, Bucureºti)
Patriarh, B.O.R.; profesor universitar doctor, traducãtor,
scriitor bisericesc, publicist; îndrumãtor, revista „Mitropolia
Moldovei ºi Sucevei“. Mitropolit al Ardealului, al Moldovei ºi
Sucevei; Patriarh al României; membru, Comitetul Central al
Bisericilor, Prezidiul Conferinþei Bisericilor Europene.
Colaborãri, studii ºi articole: „B.O.R.“, „Studii teologice“,
Almanahul editat de Parohia Ortodoxã Românã din Viena,
revista „Mitropolia Moldovei ºi Sucevei“ etc.
Volume reprezentative: „Evgarie din Pont - viaþa, scrierile ºi
învãþãturile“ (în limba greacã), Atena, 1937; „Sfânta Scripturã ºi
interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom“, Bucureºti,
1939-1941; „Originalitatea parabolelor Mântuitorului“,
Râmnicu-Vâlcea, 1944-1945; „Activitatea Sfântului Apostol
Pavel la Atena“, Iaºi, 1946; „Ierarhia bisericeascã în epoca
apostolicã. Anexã: Texte biblice ºi patristice despre pace ºi
muncã“, Craiova, 1955; „Simbolica lui Hristu Andrutsos,
traducere din greceºte“, de Hr. Andrutsos, Craiova, 1956;
„Temeiurile lucrãrii Bisericii pentru apãrarea pãcii“ (1953).

George NIÞU
(n. 6 martie 1931, Olteniþa, Ilfov - d. 21 octombrie 2003,
Piteºti, judeþul Argeº)
Doctor în filologie, lector universitar, critic ºi istoric literar,
editor, estetician. Lector, Institutul Pedagogic de 3 ani din
Piteºti. Editor, revista studenþeascã „Juventus“; fondator,
Cenaclul studenþesc „Ion Barbu“ de la Institutul Pedagogic din
Piteºti. Preºedinte, Societatea de ªtiinþe Filologice, Filiala
Piteºti. Membru activ, Congresul Internaþional de Esteticã, în
cadrul cãruia i s-au publicat comunicãrile: „Estetica urâtului“,
„Tradiþie ºi inovaþie în esteticã“, „Corelaþii ale frumosului în
artele contemporane“, „Simbolistica urâtului“, „Orfismul;
filozofia ºi arta“ º.a. Realizator, cercetãri toponimice în zona
Munteniei.
Colaborãri: „Forum“, „Revista învãþãmântului superior“,
„Argeº“ etc.
Volume reprezentative: lucrarea „Pamfletul în literatura
românã“, teza de doctorat, Editura de Vest, Timiºoara, 1994;
„Elemente mitologice în creaþia popularã româneascã“, Editura
Albatros, Bucureºti, 1988.

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“!

Un povestitor
cu dor
de(spre)
Eminescu...
Alex. ªtefãnescu, la Centrul
Cultural. Unde a vorbit ºi a desluºit,
pentru piteºteni, chestii inedite ºi
nelãmurite despre marele nostru
stihuitor. Pe care-l cunoaºte ºi-l
analizeazã tot mai insistent ºi mai
pertinent. Mai amãnunþit ºi
binevenit. Citind, recitind, mereu
tãlmãcind versu-i genial bogat în
idei, muzicalitate ºi frumos nespus...
Conferenþiaru’ cu dor de poet e
un om de carte ºi cu cãrþi pe raft.
Aruncându-ºi ochii decenii la rând,
peste ce au scris atâþia ºi-atâþia.
Cicã-i place asta, are fler la text ºi,
inevitabil, mi þi-l cerceteazã, îl
evalueazã
ºi-l
eticheteazã
corespunzãtor. Maliþios zdravãn cu
sine, cu alþii, grãieºte cu tâlc ºi umor
deºtept. E documentat ºi rosteºte
gându’ clar argumentat. Sala
ascultându-l atent, fãþiº curioasã ºi
deplin atrasã. Cãci ne-a luminat întru
poezie ca o bucurie fãrã de sfârºit.
Lãsatã lumii ºi neamului sãu, pe
vecie, de Mihai Eminescu.
„Românul absolut“, cu har înnãscut.
Vrednice povestitor, când mai dai
p-aci? Întrucât Nichita îºi aºteaptã
rându’...
Adrian SIMEANU

Un arhitect
spiritual
Politicos, ca mai toþi oamenii de
bun-simþ, profesorul Florin Chivoci
a trimis „Sãgetãtorului“ un articol
spre publicare. Subiectul? Piteºtiul
de
altãdatã.
L-am citit, ne-a
plãcut,
cu
aroma lui de
istorie localã, ºi
l-am publicat.
Probabil cã
asta
l-a
încurajat pe
omul de condei
- am aflat ulterior cã a mai cochetat
cu presa localã - ºi a continuat sã
publice la noi articole despre
arhitectura socialã ºi spiritualã a
Piteºtiului încã de pe vremea când
acesta se nãscuse ca o localitate
pititã între dealurile Argeºului. De
cele mai multe ori, observaþiile,
constatãrile, tezele autorului privind
originile urbei noastre, cu atestare
documentarã de pe vremea lui
Mircea cel Bãtrân (20 mai 1388),
sunt de bun-simþ ºi mai ales ale unui
intelectual care nu doar cã-ºi iubeºte
oraºul, dar mai ºi citeºte ce scriu alþii
despre el. Care „alþii“ s-au
învrednicit de multã vreme sã ne
transmitã informaþii despre urbea
noastrã, informaþii preluate, iatã, de
profesorul Florin Chivoci, întoarse
pe toate feþele, trecute prin filtrul
cultural al personalitãþii sale ºi
oferite publicului cititor în cartea de
faþã. Carte care nu este altceva decât
încã o cãrãmidã spiritualã aºezatã la
edificiul unui oraº-municipiu aflat
într-o evoluþie incontestabilã.
Sã-i dorim d-lui Chivoci sã
continue cu har lucrarea sa de
arhitect spiritual al oraºului de pe
Argeº. „Piteºti. Povestiri dintr-o
geografie urbanã“, apãrutã la Editura
Argeº Press Piteºti.
Mihai GOLESCU
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„ Pa r i e m p e b i n g o c a s ă s u s ţ i n e m c u l t u r a ! “
(urmare din pagina 7)
care era implicatã ºi Loteria Românã, ºi
a trebuit sã reînchiriem. Atunci am fãcut
o licitaþie, mai bine zis o selecþie de
oferte, dar gen licitaþie. La vremea
respectivã au venit 6 societãþi de profil.
Era director atunci dl. Apostol ºi aceea
care a oferit mai mult ºi condiþii mai
bune, aceluia i s-a oferit contractul. Era
vorba de altã firmã, s-a fãcut un contract
nou, cei care au fost anterior n-au mai
câºtigat, preþul oferit era destul de mic.
Contractul încheiat atunci, în ianuarie
2006, este valabil ºi astãzi.
- Contractul este pe perioadã
nedeterminatã?
- Am fãcut în primii ani contract
anual. Dupã aceea, dacã am vãzut cã
omul e foarte serios ºi vrea sã
investeascã foarte mult, ceea ce s-a ºi
întâmplat, n-a mai fost contract anual.
Omul are ºi o societate de construcþii,
care s-a implicat foarte mult în CCS,
fãcând multe lucrãri pe contul lui,
pentru zona de întreþinere a instituþiei.
Dupã primul contract omul a zis: Pe
mine mã intereseazã spaþiul acela pe
termen mai lung ºi atunci fostul director
(dir. Chivu - n.r.) a fãcut un contract pe
5 ani ca sã aibã ºi omul garanþia cã nu-l
dã afarã peste un an, mai ales cã
investise deja câteva miliarde. Aºa
funcþioneazã contractul de atunci, cu
posibilitatea de reînnoire.
- Despre ce firmã este vorba?
- Omul are mai multe firme, este însã
vorba de Sky Super Games SRL. Este
un contract destul de bun, de avantajos
pentru noi, pentru CCS, pentru faptul cã
este un foarte bun ºi serios platnic, n-a
întârziat niciodatã cu plata chiriei ºi la el
am apelat cu tot ce am avut nevoie,
instalatori, electricieni etc.
- Toate instituþiile de acest gen din
þarã sunt teoretic tot case de culturã,
dar mai þin ele pasul cu ideea de culturã
a zilelor noastre? Este de actualitate
ceea ce faceþi dvs., cum faceþi diferenþa
între nivelul performant/profesionist ºi
activitãþile culturale menite doar sã
justifice existenþa instituþiei, a spaþiilor
ei ºi a timpului fizic?
- Acum depinde ce înþelegem prin
culturã modernã. La ora actualã, CCS
desfãºoarã activitãþile cerute de public.
Avem cele douã activitãþi destul de
importante, dans modern (2 clase),
profesorii sunt adevãraþi profesioniºti aceste activitãþi sunt extrem de solicitate
de cãtre piteºteni, pãrinþi ºi copii, plus
clasa de canto, pregãtitã de profesor de
canto. Clasa de canto are douã secþiuni:
muzicã uºoarã ºi muzicã popularã, cu
profesori specializaþi pe aceste domenii.
Cenaclul Sind: dl. Ioniþã este scriitor,
este membru al USR, activitatea sa are
destul de multe solicitãri. La nivel de
ºcoli, de liceu, e chiar cãutat, e solicitat
ºi susþinut. Pãcat cã dl. Ioniþã are o
vârstã ºi nu poate sã se ocupe atât de
mult, cât ar fi vrut el sã se ocupe. Alte
activitãþi sunt cursurile de calificare ºi
perfecþionare, avem trei societãþi care
þin cursuri; avem Corala Kiriac, care e
un nume. CCS a salvat corala când
primãria o abandonase, prin anii ‘90.
Au venit la noi, au ºi o fundaþie care
lucreazã, merg în strãinãtate, iar noi îi
susþinem financiar.
- Biblioteca din incintã are
cititori? Împrumutaþi cãrþi, mai vine
cineva la sala de lecturã? Sunt atât de
multe bibioteci încremenite raportat la
fondul de carte. Când aþi achiziþionat
ultima oarã cãrþi?
- Am editat ºi noi recent un volum
omagial al Coralei Kiriac. Avem acelaºi
regim ca orice bibliotecã, avem ºi salã

de lecturã. Se citeºte mai puþin în
ultimul timp, pentru cã oamenii au alte
activitãþi. Ultimele cãrþi le-am cumpãrat
acum vreo 3 ani, am încercat sã mai
þinem pasul cu noutãþile, dar am vrut sã
vedem ºi ce se cautã, nu cumpãrãm
orice.
- Aveþi ceva digitalizat în
bibliotecã?
- La noi e totul pe calculator. Ca
titluri, nu cartea în sine, nu! Asta
înseamnã, totuºi, ºi muncã, ºi bani.
Aparatura respectivã costã, deocamdatã
avem greutãþi tehnice, recente, create de
ISU, vrem sã reamenajãm sala mare…
Noi intenþionãm sã facem ºi acest lucru.
- Activitãþile pe care le desfãºuraþi
în prezent existau ºi înainte de
venirea dvs. Care este viziunea
proprie raportatã la viitorul acestei
instituþii, la organizarea ºi
funcþionarea ei? Aþi dorit/doriþi sã
renunþaþi la ceva sau sã adãugaþi
ceva?

partea realã a existenþei, pentru
partea profesionalã. Copiii atraºi de
zone mediocre (scena spectacularã,
televiziunea), ar putea fi atraºi (prin
ludic) de zone ºtiinþifice, de zona de
cercetare, de creativitatea ºtiinþificã
ºi tehnologicã, îndrumaþi desigur de
un specialist…
- Dacã ar veni la CCS un asemenea
specialist, noi l-am primi cu ºapte braþe
deschise! Dar noi am vãzut ce se solicitã
acum, mulþi pãrinþi vor sã umple golul
sau timpul liber al copilului,
neanalizând de fapt ce ar vrea copilul,
cam ce poate copilul sau ce ar trebui,
toþi cautã muzicã ºi dans…
- Expoziþii de picturã, lansãri de
carte se organizeazã în CCS?
- Ultima expoziþie a fost anul trecut,
lansãri nu, în afara cãrþilor editate de
noi. Sunt ºi spaþiile Bibliotecii Judeþene
sau Casa Carþii mai potrivite pentru aºa
ceva, dar ºi dacã cineva ne-ar solicita,
noi le-am oferi sprijin fãrã niciun cost.

- Sigur, putem adãuga orice e dorit
de public, de pãrinþii cu copii, orice e
solicitat de tineri, suntem receptivi la
absolut orice, dacã e ceva serios, dar
vreau sã vã spun ceva, ca un exemplu. A
venit la mine un domn italian, de aici,
din Piteºti, cu 4 tineri de la Zinca
Golescu. Au zis cã vor un spectacol
pentru tinerii liceeni, ºcoalã generalã ºi
liceu. Noi am fost dornici sã ajutãm
tinerii, sã popularizãm, sã sprijinim
muzica, dansul ºi a ieºit ceva la care nu
mã aºteptam - spectacolul a fost de cea
mai joasã speþã, m-a surprins la modul
cel mai dezagreabil…
- Când s-a þinut acest spectacol ºi
ce public a avut?
- Numai copii, numai tineri, undeva,
în toamnã… Domnul acela nu va mai
cãlca în CCS nici mãcar în vizitã, nu pot
sã fiu gazda unui spectacol cu tentã
pornograficã. Neºtiind despre ce e
vorba, am zis bine cã tinerii vor ceva, cã
e bine sã colaborãm…
- Într-o anchetã de la sfârºitul
anului trecut constatam abundenþa
ofertei de muzicã ºi dans,
preponderenþa spectacolului, chiar ºi
instituþiile culturale care au altã
menire fundamentalã pun în prezent
un accent nefericit pe latura distractivã
a culturii. O inflaþie de cursuri de
muzicã ºi dans ºi un grad de imitaþie în
acest sens de la o instituþie la alta. La
nivel de oraº pare deja prea mult! Sunt
raþiuni financiare sau cum vã explicaþi
gustul acesta pentru oferta diluatã
cultural ?
- Sã ºtiþi cã sunt atât de mulþi copii ºi
pãrinþi care vor acest lucru, n-avem noi
spaþiu suficient cât ar trebui!
- Da, numai cã acest lucru face ºi
mai vizibilã, în peisajul ofertei,
absenþa unor cercuri de ºtiinþã, a
unor cursuri de matematicã
distractivã, de exemplu, de
umanisticã, o preocupare pentru
partea cãrturãreascã sau pentru

- Cercuri de picturã, de sculpturã?
- Sprijinim ºi noi cum putem,
participãm ºi noi cu copiii noºtri la
Câmpulung Muscel, la tabãra de varã,
artã plasticã, organizatã de Sergiu Cicu,
directorul CCS, mergem ºi la Curtea de
Argeº când e ceva organizat.
- Ce vã nemulþumeºte din punct de
vederea
al
managementului
personal?
- În primul rând faptul cã de la
incidentul din Bucureºti controalele
sunt extrem de multe ºi de dese, uneori
chiar nejustificate. S-a trecut dintr-o
extremã în alta, de la a nu face ºi a face
controale superficial, la a face controale
excesive. Nu sunt de vinã cei care le fac,
dar sunt legile care îi obligã. Noi am
avut câteva discuþii cu membrii
guvernului ºi cu niºte parlamentari
pentru modificarea legilor care conþin
prevederile ISU. Cã altfel nu se poate.
Mai este ceva, o problemã cu pãrinþii
care nu înþeleg cã la un spectacol,
pãrintele ºi copilul trebuie sã ocupe 2
scaune. Pãrinþii cu copiii în braþe
depãºesc numãrul admis, iar amenzile
sunt extraordinare. Am fost nevoit sã
anulez din aceastã pricinã câteva
spectacole, recent chiar cu Gaºca Zurli,
atât de solicitatã. Mã mai deranjeazã
ieºitul în spaþiul public al unor persoane
ºi afirmaþia cã o sã preia CCS, de parcã
ar fi o jucãrie. În loc sã gãsim
modalitãþi, soluþii, sã lucrãm împreunã
pentru oraºul acesta… CCS va fi a
sindicatelor, cât va fi ea în picioare sau
cel puþin cât sunt eu director aici…
- Aveþi legãturi cu celelalte case de
culturã din þarã? Sunt activitãþi pe
care le promovaþi ºi în alte locuri/
spaþii neconvenþionale?
- Activitatea Coralei Kiriac se
desfãºoarã ºi în þarã, ºi în afarã; cele
douã clase de dans merg la toate
concursurile organizate în þarã ºi la
spectacolele de gen. Avem foarte multe
trofee aduse, la fel, de tinerii de la canto.

Am avut pânã la sfârºitul anului 4
deplasãri în strãinãtate. În locuri
neconvenþionale, sincer, nu. M-am
gândit la treaba asta, dar n-am avut
niciun fel de solicitare ºi nici noi nu neam dus cu oferta.
- Deºi continuã sã fie o construcþie
solidã, lucrãrile de întreþinere ºi
reparaþiile sunt inerente. Este o
clãdire la zi cu cerinþele, are gradul
necesar de siguranþã, mai ales cã sala
de spectacole este adesea plinã?
- Este o clãdire solidã ºi pe cei de la
bingo i-am primit cu condiþia sã nu
obtureze cu nimic activitatea ºi
siguranþa în CCS. Clãdirea a avut 4 cãi
de acces ºi de evacuare încã din
proiectul iniþial.
- Sunt toate funcþionale în
prezent?
- Da, verificate ºi rãsverificate de
ISU, având în vedere ºi faptul cã s-a
scris chiar în „Argeºul“ cã nu existã
decât o singurã cale de ieºire. Fals, sunt
4 cãi de evacuare verificate. Cel puþin
de la nenorocirea care s-a întâmplat în
Colectiv am avut 6-7 controale ale ISU.
Iar aici, de când am venit, eu am pus
accent pe partea tehnicã a CCS pentru
cã rãmãsese un pic în urmã cu
amenajarea (ºi pentru faptul cã nu erau
bani suficienþi). Am creat o ordine de
prioritãþi, în sensul cã CCS trebuia
renovatã cât de cât, reamenajatã, dar
mai ales am constatat cã tehnic avea
ceva probleme. Noi avem o cortinã de
fier care separã sala de scenã, sãlile de
spectacole cu peste 500 de locuri sunt
prevãzute cu aceastã cortinã ºi trebuie
sã fie funcþionalã, sã fie autorizatã
ISCIR. S-a fãcut reparaþia capitalã cu o
firmã specializatã, cu contract în regulã.
Apoi partea de decor-scenã; ºtãngile de
scenã au intrat în reparaþie capitalã ºi
ne-a costat foarte mult. Apoi instalaþiile
de foc ºi fum care dupã ultimele
normative trebuie sã funcþioneze ºi
electric ºi manual, toate fãcute cu firme
de specialitate. Am avut solicitarea de la
ISU sã ignifugãm scena ºi toatã partea
de lemn. E fãcutã cu firmã de
specialitate, verificatã, controlatã, tot.
Mai nou, ISU ne cere sistemul de
detectare a incendiilor, iar la ora actualã
se lucreazã la proiect. Este plãtit,
urmeazã execuþia. Mai avem o
problemã cu staþia de sprinklere, deºi
scena este dotatã cu aºa ceva, ea nu a
funcþionat niciodatã, dar se va pune în
funcþiune ºi aceasta. Acoperiºul s-a
fãcut anul trecut, integral, reparaþie
capitalã.
- Credeþi cã este posibilã o
reevaluare a posibilitãþilor culturale
ale CCS care ar face instituþia mai
atractivã? Cu datele acestea,
autofinanþare, personal minim, cum
vedeþi viitorul apropiat ºi cum credeþi
cã se poate diversifica oferta
activitãþilor?
- Noi avem câþiva colaboratori ºi
suntem deschiºi la orice idee. Vedeþi
acum, dacã întrebi un tânãr e bine sã fie
bingo la CCS, zice: e bine; dacã întrebi
un matur, cu experienþã, va zice nu e
bine aºa…pânã când ºi tânãrul va fi
matur ºi va vedea cã trebuie ºi altceva…
- Da, dar depinde cum îi formãm
pânã la acea maturitate, ca sã ºtie la
timp ce sã le cearã copiilor lor!
Beneficiazã în vreun fel, gratuit, foºtii
cotizanþi, cãrora li se datoreazã
practic aceastã clãdire, de spaþiul
instituþiei, pentru organizare de
evenimente, întâlniri etc sau, dacã
doresc spaþiu, închiriazã? Sunt
categorii socio-profesionale pentru
care accesul aici este limitat?
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LA CEAS
DE TAINĂ
Dupã ce mi-a scos un dinte pe care-l
aveam, ca gazetar, împotriva mai tuturor
ãstora, distinsul medic stomatolog
Margareta Coman m-a luat deoparte
sã-mi punã în palmã ºi-n tainã versurile
„dragului de el“, Gh. Nãstase. ªtie cã
l-am cunoscut, ºtie cã l-am preþuit ºi cã ºi
el m-a preþuit într-o vreme când nu te
jucai cu sentimentele. Care sentimente, ca
ºi poezia, trebuiau încredinþate doar cu
mare grijã cuiva. Cã nu se ºtie ce reacþie
ar fi putut provoca. Le-am citit, le-am
rãscitit, m-au tulburat ºi mi-au adus
aminte totodatã de niºte ani când scriam
la ziar despre societãþi culturale la
inaugurarea cãrora participa primul
secretar Gh. Nãstase ºi care vorbea atât de
inspirat ºi de îndrãzneþ despre rostul
culturii într-o lume laminatã de ideologia
comunistã. Am fost surprins, teribil de
surprins, sã descopãr atâta sensibilitate,
atâta frumuseþe ºi nobleþe, atâta luminã ºi
vitalitate în versurile sale. Versuri pe care
mã învrednicesc sã le aduc în spaþiul
public, fie doar ºi al celor care l-au preþuit
ºi iubit pe Gh. Nãstase, un umanist taxat
drept comunist, fiindcã apucase sã se
nascã în prima parte a secolului trecut. ªi,
mai ales fiindcã, asemenea multora dintre
noi nãscuþi tot în veacul trecut, chiar
credea în idealurile unei lumi în care un
om este egal cu un om. Fie ºi-n teorie!
Cã-n practicã s-a vãzut cum a fost...
Oricum va fi fost, aºa cum o sã vã
convingeþi parcurgându-i stihurile din
aceastã plachetã, lucrurile stau cu totul
altfel în poezie. Poezie atât de blajinã, ca
ºi sufletul celui care a stihuit la ceas de
tainã. Omagiu ºi celei care i-a vegheat
taina!
Mihai GOLESCU
- La solicitãri, da. Asociaþia
Pensionarilor a fost pentru mulþi ani
aici, pânã când le-a acordat primãria un
spaþiu undeva, nu ºtiu unde. Cel puþin
de când sunt eu aici, n-au fost solicitãri.
Am avut o salã specialã destinatã lor,
pentru joc de table, ºah, pentru
conversaþie; ºi-acum o þinem liberã, iam dat noi dublã destinaþie ca sã nu o
þinem degeaba. Accesul este în limita
posibilitãþilor, a capacitãþii sãlii. Noi
avem o problemã cu costul biletelor ºi
trebuie sã ºtie toatã lumea cã preþul lor
nu-l fixãm noi. Impresarii stau de vorbã
cu noi, nu negociem deloc. Noi
încercãm sã coborâm costul biletelor
pentru cã, dacã vin cu preþ mare ºi
spectacolul nu se þine, CCS are de
suferit.
- D-le director, nu prea ieºiþi în
spaþiul public, nu apãreþi în media
sau poate foarte rar. Poate (v)ar ajuta
sã faceþi cunoscutã activitatea CCS ºi
disponibilitatea pentru dialog. De
teamã sau din neîncredere?
- Nu am avut încredere. Sunt un om
corect ºi am avut destul de multe
episoade cu ziariºtii care m-au
nemulþumit.

Sãgetãtorul
Director coordonator - Mihai GOLESCU

