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niversul piteºtean a fost
ocolit de marii autori ai
literaturii române ºi nu a
intrat, astfel, în galeria marilor oraºe
ca temã sau fundal al vreunei opere de
rãsunet. De la acest truism sunt,
totuºi, ºi excepþii, ce ies mai rar la
ivealã, când rãsfoim cãrþi uitate,
scrise de nume mai puþin cunoscute.
Cãutarea atentã mai oferã, deci,
uneori, ºi unele „surprize“ demne de
luat în seamã, cel puþin prin puterea
lor evocatoare faþã de trecutul acestui
loc. Un atare exemplu ni l-a oferit
prozatoarea ºi poeta Sanda Movilã
(1903-1970), originarã chiar de pe
meleaguri argeºene. Maria Ionescu,
alias Sanda Movilã, soþia mult mai
cunoscutului autor Felix Aderca, s-a
nãscut în apropiere de Piteºti, la
Cerbu. A fost o scriitoare care s-a
afirmat în interbelic, fãrã sã fi avut o
mare faimã, chiar dacã despre ea au
scris pagini elogioase George
Cãlinescu, Eugen Lovinescu sau
Zaharia Stancu. Piteºtiul ºi
împrejurimile sale sunt locul
desfãºurãrii acþiunii romanului Pe
vãile Argeºului (1950), scriere cu
tentã autobiograficã în care este pus în
valoare jurnalul þinut în anul 1916 de
protagonistã, domniºoara Rina,
voluntarã pe atunci la Crucea Roºie
din Piteºti. Partea secundã a
romanului se desfãºoarã „În oraºul
dintre dealuri”, în clipele grele din
viaþa urbei, petrecute pe timpul
ocupaþiei germane din Primul Rãzboi
Mondial ºi imediat dupã eliberarea
þãrii. Starea precarã a oraºului din
aceste vremuri de restriºte este
descrisã în evocãri vii, într-un stil
realist, cu note naturaliste. Pe fondul
ravagiilor ºi a lipsurilor pe care le-a
pricinuit teatrul de rãzboi, atmosfera
degradãrii vieþii urbane este
prezentatã la cote paroxistice:
„Acesta e Piteºtiul, o parte a
Piteºtiului. Strada mare ºi cîþiva stîlpi
înfipþi ici ºi colo pe strãzile apropiate.
Dacã mergi pe ªoseaua Viilor, spre

podul Argeºului, sau pe Fraþii
Goleºti, dincolo de garã, spre Prund,
dacã ocoleºti ºi urci spre Exerciþiu,
spre dealul cimitirului, sau dincolo de
barierã, spre Gãvana, e altceva.
Casele au rãmas îngropate în noroiul
zãpezilor topite ºi al ploilor repezi de
primãvarã, pînã la brîu.(…) Vin la
prînz sau seara bãrbaþi prea tineri
sau prea bãtrîni ca sã fi mers la
rãzboi, plini de pãcurã, de unsoare,
sau de gaz, dupã cum lucreazã, la
garã, sau la atelierul de fierãrie al lui
Freitag, sau la tãbãcãria lui
Mircioiu, sau la fabrica de sãpun a
lui Simionescu. În afara banilor
puþini cu care sînt plãtiþi, ei nu au nici
lire otomane, nici franci francezi, nici
bijuterii, sã poatã cumpãra un
kilogram de zahãr, care se vinde
numai pe aur. Copiii lor n-au vãzut de
la începutul rãzboiului un pahar cu
ceai, o bomboanã, o prãjiturã. Copiii
lor n-au vãzut nici o felie de pîine de
grîu curat. Pîinea are paie ºi pãmînt,

ºi cade greu în stomacul plãpînd care
nu o poate mistui. Mahalalele nu sunt
canalizate ºi tifoida ºi-a fãcut culcuº
aici.” (Pe vãile Argeºului, p. 351352).
Tabloul sordid înfãþiºat aici de
Sanda Movilã e parte dintr-o amplã
panoramã a declinului ºi a
descompunerii morale pentru Piteºtii
acelor
ani.
Criza,
sãrãcia,
promiscuitatea în care se zbãtea
populaþia orãºeneascã nu erau privite
cu ochi buni de comandamentul
german, obiºnuit a pretinde orãºenilor,
pe lângã supunerea cuvenitã, ºi reguli
stricte de convieþuire, dupã
rigoarea…nemþeascã. Dar pretenþiile
strãine de curãþenie într-o lume
dominatã de deznãdejde ºi de teamã le
revoltã chiar ºi pe notabilitãþile
oraºului: „E ºi asta o faþã a
Piteºtiului, cea neplãcutã, care
supãrã comandatura germanã,
autoritatea româneascã, boierimea,
îmbogãþiþii. Comandatura, prin

Evocãri

Constantin BARASCHI (1902-1966) (II)

Influenţe
determinante
O versiune aparþinând sculptorului
asociazã, însã, studiile pariziene cu
remarcarea talentului sãu în contextul
expoziþiei organizate la Salonul oficial
din anul 1925, unde a impresionat un

juriu exigent prin execuþia ireproºabilã a
unui „Bust de fatã“, Constantin Baraschi
obþinând o bursã de studii la Academia
„Julien” din Paris, ºi, ulterior, la
Academia „La Grande Chaumiere”,
perfecþionându-se, în anii 1927-1929, sub
ochiul atent ºi competent al sculptorului
francez Emile Antoine Bourdelle, de la
care se va inspira în concepþia
arhitectonicã de organizare a volumelor ºi
de încorporare a miºcãrii.
Dar ºlefuirea posibilitãþilor lui artistice
va fi determinatã de influenþa exercitatã
de opera celebrului sculptor, pictor ºi
gravor iugoslav Ivan Mestrovic,
caracterizatã prin „tensiune interioarã,
concizie, puritatea formei ºi robusteþea
evidentã a volumelor”. În ambianþa atât
de favorizantã pentru artist, lucrãrile sale

de artã plasticã vor fi prezentate în cadrul
oficial al unor expoziþii reprezentative
organizate, în special, de cãtre „Tinerimea
artisticã“, ori de „Grupul nostru“, prima
expoziþie personalã fiind vernisatã în anul
1928. Operele expuse vor impresiona prin
tendinþa artistului de a reda cât mai corect
anatomia umanã, sculptura decorativã
abordând „un larg registru tematic într-o
viziune realistã, ce manifesta predilecþie
pentru finisarea suprafeþelor”.
Considerat, de cãtre „specialiºti” în
artã, „un executant îndemânatic”,
Constantin Baraschi va declanºa „o
simpatie bruscã ºi puternicã” pentru
sculpturã ºi, implicit, „o avalanºã de
comenzi” pe care le va onora cu evidentã
pasiune ºi talent. Busturile unor
personalitãþi ale spiritualitãþii româneºti:

excelenþa sa contele Manfred von
Bobsin, a dat un comunicat afiºat pe
toate zidurile: «Cetãþenii care refuzã
sã-ºi facã injecþiile vor suferi rigorile
legii No. 882, art. 14 bis, care prevede
amendã, închisoare sau ºi amendã ºi
închisoare.» - o sã moarã victorioasa
armatã germanã din pricina
murdãriei ºi lipsei de igienã a unei
pãrþi din populaþie! s-a indignat
domnul prefect Costaky.” Momentul
imediat urmãtor retragerii trupelor
germane îi prilejuieºte autoarei ºi alte
reflecþii despre starea deplorabilã în
care se zbãtea aºezarea. Dupã ce
„lãcustele cenuºii” ºi-au luat zborul,
adicã obsedantul gri al uniformelor
ocupanþilor a dispãrut din peisajul
cotidian, impresiile sunt la fel de
dezolante: „Varã. O luminã fierbinte
de chihlimbar topit scaldã oraºul
aþipit. Obloanele prãvãliilor trase.
Storurile caselor de pe bulevard ºi
strada mare, trase. Hîrtii albastre ºi
jurnale îngãlbenite la ferestrele

Petre Antonescu, George Calboreanu, Ion
Luca Caragiale, Vasile Conta, Mircea
Damian, Dr. Danielopolu, Mihai
Eminescu, George Georgescu, Nicolae
Hortolomei, Titu Maiorescu, Alexandru
Muºatescu, Dimitrie Nanu, Constantin
Nottara, Camil Ressu, Mihail Sadoveanu,
Alexandru D. Xenopol ºi alþii, dar ºi
bustul „Copila mea“, inspirat de propria
fiicã, reprezintã modele de compoziþii
sculpturale. Gama operelor de excepþie
include, printre altele: Monumentul
eroilor de la Predeal, altoreliefurile pentru
Arcul de Triumf din Bucureºti,
basoreliefurile de la faþada Institutului de
botanicã din Bucureºti.
Analizând „metoda de execuþie” a
artistului, acad. George Oprescu observa
cã acesta „merge de la o tehnicã tinzând la
redarea cât mai delicatã, mai catifelatã a
suprafeþelor, concurând cu porþelanul
pânã la un procedeu aspru, aproape
brutal”. Concepþia sa sculpturalã va fi
receptatã favorabil de cãtre publicul
avizat, palmaresul internaþional al

Muzica zilelor noastre

Într-o zi
aniversară,
o seară
omagială…
Joia trecutã, 31 martie. La
Filarmonica “Paul Constantinescu”.
Când fu acolo cântat doar Franz
Joseph Haydn. Binevenit, nimerit,
izbutit. Întru amintire ºi ca preþuire
pentru ce-a creat ºi lumii-a lãsat,
bogat, trainic, minunat…
Austriacu’ nãscându-se chiar în
ultima zi de Mãrþiºor, prahovenii-au
gândit ºi au reuºit sã-l comemoreze
ºi sã-l onoreze la fix. Dând glas
înc-o dat’, adecvat, muzicii sale fãrã
cusur. Peste care timpu’ n-a aºternut
uitare deloc. Ci a fãcut-o ºi mai
luminoasã, mândrã, valoroasã…
“Papa Haydn” se “întâlni” la
dânºii pe scenã cu cineva lui dãruit
de la ºcoalã. Tot Papa numit (nu
supranumit), însã numa’ Filip. Un
timiºorean, azi cellist ieºean. Serios
ºi virtuoz. Cu mult vibrato pe
instrument, de efect. De mine ºi alþii
demult remarcat pentru asta. Cu
Radu Postãvaru conlucrând acum.
Acesta ºtiind sã ducã totu’ la bun
sfârºit, în chip iscusit. Dirijând
atent, precis, exigent. N-avu-n mâna
sa decât ceva corzi ºi cinci suflãtori.
O orchestrã micã, dar ambiþioasã. La
capãt de drum, cert victorioasã.
Motiv ca sufletu’ celui comemorat
sã nu socoatã nici pic cã note cu har
aºternut-a acesta, pe portativ, în
zadar.
Românii,
oricând,
tãlmãcindu-l vrednic, zic eu.
Impetuos, inimos, maiestuos. Cel
puþin la Ploieºti, aºa se-ntâmplã…
Adrian SIMEANU
mahalalelor. Duhoarea lãturilor
aruncate în curþi ºi a mormanelor de
gunoaie neridicate înãbuºã miresmele
trandafirilor ºi micºunelelor, care
ºi-au plecat capetele obosite de
cãldurã ºi se mistuie în brazdele
prãfuite. Oraºul e murdar, nu numai
în mahalale, dar chiar ºi pe bulevard
Florin CHIVOCI
(continuare în pagina 10)
sculptorului
român
înregistrând
prestigioase distincþii în „confruntãrile”
directe cu artiºti strãini consacraþi: marele
premiu de onoare al Expoziþiei
internaþionale de la Barcelona din anul
1929, pentru lucrarea în bronz „Cap de
fatã“, o medalie de aur la Expoziþia
internaþionalã de la Paris din 1937,
precum ºi o medalie de argint la Milano.
Aprecierea operei sculpturale a lui
Constantin Baraschi va avea o confirmare
certã din partea artiºtilor plastici, prin
alegerea ca preºedinte al Asociaþiei
sculptorilor români. O prodigioasã
activitate expoziþionalã desfãºuratã între
anii 1931-1936 va conferi operei sale o
faimã binemeritatã în România, cât ºi în
strãinãtate. Opera sculptorului român va
fi confirmatã prin atribuirea Premiului
Academiei Române pentru sculpturã în
1938, a Medaliei de argint pentru lucrarea
„Sf. Gheorghe“, în 1940, precum ºi prin
decernarea titlului de „Maestru emerit al
artei” în 1951.
Grigore CONSTANTINESCU
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Viaþa bate Poezia
Poveste
ei, în fiecare dimineaþã, soarele rãsare
pentru
din copertele unei cãrþi, iar seara îºi
„Paznici
la
litere“
lasã de fiecare datã umbrele pe
Ştefania
O carte necititã e ca un copil nãscut când arºiþa le arde feþele, primãvara, rafturile rãmase goale. În teritoriul în

A fost odatã, mai este ºi
acum, un bãtrân, bãtrân,
bãtrân, nu atât de ani, un
bãtrân, bãtrân, bãtrân nu
atât de ani cât de vremuri,
cãruia nu-i mai plãcea
nimic. Oricât se strãduia
cerul sã fie albastru curat,
el strâmba din nas: „ªi
astãzi este tot gri!”
Degeaba cânta îndrãgostit
mierloiul de pe creanga
înfloritã a cireºului din
curte, bãrbatul mormãia:
„Cânþi fals!” Se zbenguia
luna printre nori de
argint: „Pentru mine eºti
doar o piatrã rece care se
plimbã fãrã rost prin
universul nostru plictisit”.
Într-o zi, bãrbatul a
poposit - din întâmplare?!
– pe malul unui lac. Se
anunþa apusul unei zile
frumoase dintr-un sfârºit
de varã. Pentru el cerul
ameþitor de limpede – nicio
mâzgãlealã de nor pe
albastrul lui – era tot gri,
soarele care se ducea la
culcare,
plictisitor,
cântecul pãsãrilor – chiar
enervant!
În mijlocul lacului se
rãtãcise un nufãr alb. Un
singur nufãr alb cu
petalele strânse. Bãrbatul
era iritat. De ce numai un
nufãr?! Ce, este lacul lui?!
Dacã aº putea sã ajung
pânã la el i-aº smulge una
câte una petale arogante!
Din apã susurã o voce:
- Omule, spune-mi o
dorinþã!
Privind mai bine luciul
lacului, bãrbatul a vãzut
capul
unui
peºte.
Neîncrezãtor în basme,
totuºi a încercat.
- Adu-mi nufãrul din
mijlocul lacului!
La un semn al peºtelui,
nufãrul a pornit spre mal.
Bãrbatul a încercat sã-ºi
mascheze
mirarea.
„Basme!” ºi-a spus în
barbã. Ajuns în faþa lui,
nufãrul
ºi-a
deschis
petalele. În mijlocul florii
era o fatã. Sau o zânã?! a
ºoptit gândul tainic din
mintea bãrbatului. Fata i-a
întins mâna ei albã ºi a
spus simplu:
- Bunã! Eu sunt
ªtefania!
ªi a zâmbit. Atunci în
sufletul bãrbatului s-au
rupt
stãvilarele
nemulþumirii. ªi totul în
jurul lui s-a schimbat.
Cerul a devenit o catifea
albastrã.
Cântecul
pãsãrilor, un menuet.
Luna care se nãºtea, o
monedã strãlucitoare de
argint.
- Mai ai ºi altã dorinþã?!
l-a întrebat fata.
Bãrbatul a privit-o în
ochi. A vãzut în adâncul
lor un cârd de cocori
zburând spre Paradis. ªi
dupã
atâþia
ani
morocãnoºi bãrbatul a
zâmbit.
Îþi
mulþumesc,
ªtefania!
Radu NICOLAE

mort sau ca unul care, pãrãsit în lume
fãrã vreo scãpare, se stinge încet,
încet, îngãlbenindu-se sub timp,
neajungând vreodatã la vârsta în care
sã poatã vorbi tãcând...
Gândind astfel, i-am avut
întotdeauna la suflet pe cei care m-au
ajutat sã-mi retrãiesc deplin viaþa în
cãrþi, vânzându-mi-le: lucrãtorii din
librãrii sau de la standurile deschise în
diverse locuri din oraº. Pe doi dintre
aceºtia i-am admirat ºi-i admir,
demult ºi neîncetat, fãrã sã le-o spun
sau sã le stârnesc vreo bãnuialã cu un
gest aparte. I-am pãstrat ºi-i pãstrez în
centrul sufletului meu, ca-ntr-un
decalc al locului în care-ºi muncesc
viaþa: centrul Piteºtiului.
Iarna, când viscoleºte ºi geruieºte
amar, pe culoarul dintre douã
magazine, sub cer liber, în care-ºi
practicã vocaþia, toamna, când ploaia-i
bate apãsat ºi agasant de rece, vara,

când petalele luate de vânt dintr-un
arbust din apropiere le înfloresc
privirile, se-ncãlzesc, se rãcoresc sau
se bucurã alãturi de Eminescu,
Caragiale, Nichita Stãnescu, Marin
Sorescu, Adrian Pãunescu... ªi astfel,
de când îi ºtiu, Marius Iulian Stan ºi
Adrian Ispãºescu, din tineri cu o
profesie nobilã, vânzãtori de carte, pe
care-i admir cum se mãrginesc, tot
anul, cu literatura românã, îºi practicã
meseria ca pe o condiþie
indispensabilã vieþii. Îi admir tacit ºi-i
caut de fiecare datã cu privirea,
îndestulându-mi astfel dorinþa de a le
fi pãrtaºi la suportarea - asceticã
aproape - excesele anotimpurilor.
Trecând prin faþa rafturilor ºi meselor
pe care le rânduiesc zilnic cu o grijã
pãrinteascã, simt cum, ca-ntr-un
miraj, cãrþile mã apropie de ei. Pentru

care ei parcã nu vând cãrþi, ci oficiazã
gândiri ºi imagini, cugetul ºi sufletul
zburdã, în voie, eliberate de
strânsoarea coperþilor. Viaþa lor e o
nobilã pazã la litere. Tipãrite, adunate
frumos pe-o carte, dintr-un instinct al
marilor treceri, cum este ºi a mea...
Fãrã orgoliul de a se considera
unici cu menirea semãnãtorilor de
frumuseþe, fãrã decepþiile ce decurg
din indiferenþa trecãtorilor, ei cred în
continuare, indiferent de anotimpuri,
cã atâta vreme cât lumea va mai putea
plânge ºi de bucurie, nu vor fi singuri,
iar cartea nu va fi un nefericit paradox
al timpului în care a fost scrisã...
Pentru cã doar în cãrþi, cerul începe,
cel mai aproape, imediat, dincolo de
pleoape... Iar cei care fac asta posibil,
cu o nobleþe care impune cu prisosinþã
respectul nostru, paznicii la litere,
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cum le spun eu,
vor fi, cred,
ultimii care, dacã
nu vom ieºi din
amorþeala
istoricã ºi nocivã
ce ne-a cuprins,
vor rãmâne sã Dan Rotaru
mai
þinã-n
picioare ºandramaua lumii...
Iar noi, naivii, inconºtienþi
incurabili cândva, ne vom trezi atunci
întrebându-ne, dar nu lucizi ºi pânã la
capãt: Cum este posibil? ªi atunci,
singurul rãspuns legitim ar sta tot
zicerea lui Cioran: „Ratarea nu apare
decât pe ruina unor mari ambiþii ºi
aspiraþii.“ Cum o interpretãm, e
chestiune de destin ºi de
oportunitate... Sau de acea credinþã
înnãscutã - tot mai rar întâlnitã, din
pãcate, în ultimul timp - în Soarta
Cuvântului...
Dan ROTARU
Filarmonica

Pagini muzicale

Agenda culturalã

O după-amiază
literară
Mâine, 6 aprilie, ora 17, Mihai
Ghiþescu, Mona Vâlceanu, Aurelia
Corbeanu, Steluþa Istrãtescu ºi Ilzi
Sora, membrii fondatori ai Cenaculului
„Liviu Rebreanu“, vã invitã la o dupãamiazã literarã, care va avea loc
la Biblioteca Judeþeanã „Dinicu
Golescu“.
Vã aºteptãm cu bucurie sã ne onoraþi
cu prezenþa dumneavoastrã.

ARGEªUL

În aceastã sãptãmânã, Filarmonica Piteºti organizeazã un
concert simfonic cu pagini muzicale scrise de Piotr Ilici
Ceikovski (Concertul pentru pian nr. 2 în Sol major, op. 44)
ºi Alexander Borodin (Simfonia nr. 2 în si minor). Solista
serii este pianista Andreea Butnaru (a concertat pe scene din
România, Germania, Belgia, Ucraina, Italia, Japonia, având
apariþii la posturile de radio ºi televiziune).
Solourile lui Ceikovski sunt cântate, la vioarã, de Mãdãlin
Sandu, concertmaestrul Filarmonicii Piteºti, respectiv, la
violoncel, de Paul Oneci.
Concertul are loc joi, de la ora 19, la Casa de Culturã a
Sindicatelor Piteºti.
M. NEAGOE

Andreea Butnaru

Scriitori, publicişti şi folclorişti ai Argeşului
Pro memoria

Adriana RUJAN
(n. 1 aprilie 1944, Valea Mare Pravãþ, judeþul Argeº)
Conferenþiar universitar doctor, responsabila Catedrei de
limba ºi literatura românã a Facultãþii de Litere, Universitatea
din Piteºti, folclorist, etnograf, preºedinta Asociaþiei
folcloriºtilor argeºeni „C. Rãdulescu-Codin”, director de proiect
pentru DLRF („Dicþionarul limbii române folclorice”), referent
ºtiinþific Editura Tiparg.
Colaborãri, eseuri, studii: revistele „Argeº“, „Revista de
etnografie ºi folclor“, „Lengua e Letteratura III“, „Buletin
ºtiinþific“(Seria „Filologie“). A susþinut un lectorat de culturã ºi
civilizaþie româneascã în Polonia (la Cracovia).
Lucrãri reprezentative: „Ghicitoarea în folclorul românesc”,
Piteºti, E.U.P., 1998; studiul-prefaþã, antologia „Colinde ºi
obiceiuri de iarnã din Argeº-Muscel”, Edititura Paralela 45,
Piteºti, 1998; prefaþa, lucrarea „Ritualurile agrare la români”, de
Gh. Vrabie; „Limba românã – Pentru studenþii strãini din anul
pregãtitor“, Piteºti, 1981; coeditãrile „Colinde ºi obiceiuri de
iarnã din Argeº-Muscel”, ediþia II revizuitã, antologie
coordonatã în colaborare, Editura Paralela 45 ºi Editura Alean,
Piteºti, 2011, „Ghicitoarea în folclorul românesc”, Editura
Alean ºi Editura Tiparg, Piteºti, 2011.
Premii: Premiul Centrului Judeþean Argeº al Creaþiei
Populare pentru întreaga sa activitate în domeniul culturii
tradiþionale (2001).

Gabriela ADAMEªTEANU
(n. 2 aprilie 1942, Târgu Ocna, judeþul Bacãu)
Stabilitã temporar în Argeº.
Prozatoare, publicistã, traducãtoare; redactor, Editura
Enciclopedicã, Editura Cartea Româneascã; redactor,
„Bucureºtiul cultural“; redactor-ºef, revista „22”; eseist,
publicistã.
Debut publicistic: „Luceafãrul” (1961); debut editorial:
„Drumul egal al fiecãrei zile”, roman, Bucureºti, 1975 (ediþia a
cincea, Editura Polirom, Bucureºti, 2008).
Alte volume reprezentative: „Varã – primãvarã”, prozã,
Bucureºti, 1989; „Dimineaþa pierdutã”, roman, Editura Cartea
Româneascã, Bucureºti, 1984, Editura Polirom, Iaºi, 2004,
2008, 2011; „Dãruieºte-þi o zi de vacanþã”, prozã, Bucureºti,
1979; „Vara – primãvara“, „Întâlnirea”, prozã, Iaºi, 2003 (ediþia
a doua, Editura Polirom, Iaºi, 2007; „Obsesia politicii”,
interviuri, 1995; „Cele douã Românii”, publicisticã, Editura

Institutul European, Bucureºti, 2000; „Provizorat“, roman,
Editura Polirom, Iaºi, 2010, ediþia a doua, 2011; „Una manha
perdida“, în traducerea lui Corneliu Popa, Editura Dom
Quixote, Lisabona, 2012; „Anii romantici”, Editura Polirom,
Iaºi, 2014.
În 2008, apare colecþia „Opere“, la Editura Polirom, Iaºi, în
care sunt incluse volumele autoarei. Scrierile sale au fost
traduse în Franþa, Spania, Statele Unite, Italia, Ungaria,
Germania, Bulgaria º.a.
Traduceri: Guy de Maupassant, „Pierre ºi Jean”, în
colaborare cu Viorica Oancea, Bucureºti, 1978; Hector
Bianciotti, „Fãrã îndurarea lui Iisus”, Bucureºti, 2003.
Premii: Premiul pentru Proza al Uniunii Scriitorilor, pentru
romanul „Dimineaþa pierdutã“; Premiul Academiei Române,
pentru volumul de debut; Premiul pentru Prozã al revistei
„Observator cultural“, pentru romanul „Provizorat“ (2010).

Alexandru ªerban BUCESCU
(n. 4 aprilie 1951, Baia Mare, Maramureº)
Stabilit în Argeº.
Absolvent al ªcolii de picturã bisericeascã, Patriarhia
B.O.R., al ªcolii de antrenori, al Facultãtii de Drept ºi
Administraþie Publicã, operator chimist, tehnician, prim-grefier;
senior editor , „Societatea literarã“.
Colaboreazã cu articole, recenzii, editoriale, interviuri,
creaþie literarã la „Argeºul“, „Sãgetãtorul“, „Cafeneaua
literarã“, „Societatea argeºeanã“, „Societatea literarã“,
„Curierul artelor“, „Pentru patrie“.
Volume reprezentative: „Cazul Murasame“, roman, Editura
Carminis, Piteºti, 1996; „Rocada morþii“, roman, Editura
Argeº-Press, Piteºti, 2000; „Golgota iubirii”, Editura Juventus
Press, Piteºti, 2012; „Bric-à-brac”, Editura Argeº Press, Piteºti,
2013; „În lumea lor”, Editura Argeº Press, Piteºti, 2013;
„Revendicarea androginului”, Editura Argeº Press, Piteºti,
2014.
Premii: Premiul Uniunii Scriitorilor pentru poezie (1986);
Premiul I, concursul de povestiri poliþiste organizat de revista
„Pentru patrie“, serie nouã, Ministerul de Interne.

Valeriu DUMITRU
(n. 8 aprilie 1953, comuna Mihãeºti, judeþul Argeº)
Profesor universitar doctor, Catedra psiho-socio-pedagogie,
Universitatea din Piteºti, preot, membru în C.N. FICE din
România, publicist.

Publicã articole ºi studii în reviste de specialitate; participã
la sesiuni de comunicãri ºtiinþifice organizate de Biblioteca
Naþionalã din Bucureºti, 1990-2000.

Andrei POPESCU /
Andrei POPESCU-DRUMURI
(n. 12 aprilie 1948, satul Retevoieºti, comuna Pietroºani,
judeþul Argeº)
Profesor universitar, doctor în drept, editor, publicist,
prozator, studii postuniversitare, Universitatea din Geneva;
cercetãtor ºtiinþific, Facultatea de Drept din Bucureºti ºi
Institutul Naþional de Cercetare ªtiinþificã în domeniul muncii
ºi protecþiei sociale; secretar de Stat în Ministerul Integrãrii
Europene; judecãtor la Tribunalul Uniunii Europene (din 2010).
Membru, Asociaþia Internaþionalã a Specialiºtilor în Drept,
Geneva, Consiliul ªtiinþific al Colegiului Europei, Belgia;
membru fondator, „Revista românã de Drept al Muncii” (2002),
„Revista românã de Drept Comunitar” (2003).
Preocupãri literare: din 1968, publicã prozã în revistele
„Luceafãrul”, „Viaþa studenþeascã”, „Amfiteatru”.
Volume reprezentative: „Muguri de foc”, prozã, Editura
Albatros, Bucureºti, 1972; „Introducere în dreptul internaþional
al muncii” (curs), Tipografia Universitãþii Bucureºti, 1982;
„Povestiri de dragoste”, 1989; „Securitatea socialã a
lucrãtorilor migranþi în cadrul Uniunii Europene - teste
adnotate”, Editura Lumina Lex, Bucureºti, 2005; „Organizaþii
europene ºi euroatlantice“ (în colaborare), Editura Economicã,
Bucureºti, 2007; „Dreptul internaþional ºi european al muncii“,
ediþia I, Editura C. H. Beck, Bucureºti, 2006, ediþia II, idem,
2008.
Coordonator: „Tratate esenþiale ale Consiliului Europei”,
Editura Consiliului Europei, Bucureºti, 2002; „Dreptul mai
presus de toate”, Editura Junimea, Iaºi, 2008.

Liliana ARON ENE
(n. 14 aprilie 1969, Sebiº, Arad)
Se stabileºte în Argeº din 1974.
Lector universitar doctor, publicistã, metrolog, profesor de
religie, gimnaziu, coorganizator proiecte naþionale („SIPOT“);
voluntar, organizaþia „Salvaþi copiii“.
Lucrãri reprezentative: „Calendarul creºtin ortodox cu
icoane pentru anul 2004“ (coautor); „ Îndrumãtorul catehetic
creºtin ortodox“ (coautor), volumele I-IV, Piteºti, 2005: „La
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O l e c ţ i e d e sp r e . . .
e x e mp l u l a l t o r a
Cunoscutul poet echinoxist Ion
Mureºan ne-a oferit în ziua de 29
martie 2016, la Centrul Cultural
Piteºti, un regal poetic. A dovedit
tuturor cã este, aºa cum se spune în
lumea literarã actualã, un scriitor
sensibil, mare cãutãtor al formelor
poetice fidele propriei gândiri, un
suflet efervescent ºi altruist pentru
care aproapele este întotdeauna la fel
de important ca ºi el însuºi. Dacã
Dostoievski era convins cã
frumuseþea va salva lumea, Ion
Mureºan crede cã poezia va face acest
lucru – îi contrazice pe cei care spun
cã în prezent se scrie prea mult,
dimpotrivã, se scrie prea puþin,
afirmã el, în raport cu nevoia de
însãnãtoºire ºi de purificare a
societãþii în care trãim. Fiecare poet
participã cu forþele sale la aceastã

tãmãduire necesarã, cât ºi cum (se)
poate, împreunã fãcând însã forþa
vindicativã mai puternicã. Este
nevoie de toþi ºi este loc pentru toþi.
Citeºti mai mult – trãieºti mai mult,
de aceea orice autor este o geografie
care meritã vizitatã.
Ion Mureºan este un autor care na agreat deloc aventura cantitativã a
scrisului – el a publicat pânã în
prezent numai trei volume de poezie,
lucru care nu l-a împiedicat sã
primeascã - pe drept merit - Premiul
Naþional de Poezie Mihai Eminescu
pentru Opera Omnia, în anul 2013.
Completând fericit genul liric cu
eseistica, rãspândit în antologii ºi
interviuri, în traduceri ºi recitaluri
poetice, Ion Mureºan este o prezenþã
vie în spaþiul literar românesc ºi
totodatã o prezenþã spectacularã.

O carte
monumentală
Din nou, de peste ocean, draga
noastrã colaboratoare, poeta
Vavila Popovici, ne face surpriza
sã ne trimitã o carte
monumentalã, în paginile cãreia a
tipãrit „O mie ºi una de... poeme”.
În peste 720 de pagini, poezia
valseazã cu graþie în paºi de
menuet. Ne place mult sârguinþa
cu care se dedicã, asemenea
ªeherezadei,
delicatei
îndeletniciri a lucrului cu
metafora. O felicitãm din inimã
ºi-i urãm sã fie mereu în graþiile
muzelor Poeziei.
„S”
început de drum“, „Calea spre Bisericã“, „Hristos în
viaþa noastrã“, „Suflete curate“; „Istorie ºi culturã
teologicã“, Casa Editorialã Demiurg, Iaºi, 2008;
publicaþii în volumul colectiv „Din bãtrâni se
povesteºte...“ (ediþiile din 2006, 2007, 2009, 2011);
„Comuniunea în creaþia popularã româneascã.
Implicaþii morale“, Editura Tiparg, Piteºti, 2011;
„Conceptul ortodox de comuniune“, Editura Tiparg,
Piteºti, 2011.

In memoriam

George AMAN
(n. 4 aprilie 1908, Valea Danului, judeþul Argeº d. 15 ianuarie 2002, Piteºti, judeþul Argeº)
Conferenþiar universitar doctor în Filosofie ºi
Litere, Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti;
publicist, profesor de românã ºi latinã.
Colaborãri cu studii ºi articole: „Revista generalã a
învãþãmântului”, „Buletinul oficial al Ministerului
Învãþãmântului”, „Tribuna ºcolii argeºene” etc.
Lucrãri reprezentative: „Evoluþia sistemelor
ºcolare. Spre un sistem ºcolar ºtiinþific ºi democratic.
Critica sistemelor ºcolare contemporane”, Editura
Cartea Româneascã, Bucureºti, 1935; „Monografia ca
modalitate de studiu ºi de prezentare integralã ºi
ºtiinþificã a individualitãþii elevilor”, idem, 1935;
„Tehnica ºtiinþificã a învãþãmântului secundar
educativ” (teza de doctorat), Editura Seminarului
Universitar, Bucureºti, 1938 º.a.
Distincþii: „Profesor fruntaº”, titlu oferit de
Ministerul Învãþãmântului (1956); „Profesor emerit”
(1965).

Alexandru VELESCU
(n. 6 aprilie 1861, Vâlsãneºti-Muºãteºti, judeþul
Argeº - d. 21 noiembrie 1944, Vâlsãneºti-Muºãteºti,
judeþul Argeº)
Învãþãtor; fondator, editor, publicaþia „Gazeta
þãranilor”; publicist, senator de Argeº; reprezentant al
þãrãnimii argeºene.
Publicaþia „Gazeta þãranilor”, redactatã ºi tipãritã
iniþial la Muºãteºti, în tipografia sa, editeazã: revista
enciclopedicã, „ªcoala poporului” ºi suplimentele
„Hazul satelor”, „Prietenul colibei” ºi „Povestiri alese”.
Fondator, în colaborare cu C. Dobrescu-Argeº,
cooperative sãteºti, bãnci populare; fondator (1902),
director, Banca Muºãteºti; fondator (1908),
Cooperativa „Masa de piatrã”.

Adevăr şi mit
despre stres

Prima parte a evenimentului
s-a desfãºurat sub forma unei
întâlniri interactive, invitatul a
primit întrebãri din public,
cucerind
prin
savoarea
rãspunsurilor, prin sinceritatea
implicãrii ºi prin umorul de bunã
calitate (totdeauna inserând în el
un sâmbure de adevãr ºi de
învãþãturã). Temele dezbãtute au
fost diverse: ce este poezia; care
sunt valenþele ei active; dacã ea are
un efect (terapeutic) mai bun
asupra maladiilor interioare sau
mai degrabã asupra celor Ion Mureºan
exterioare; dacã este bine (sau nu)
recãpãtat puterile misterioase, acele
ca poezia sã se miºte între niºte tainice puteri de a ne face sã simþim
graniþe (auto)impuse: care þin de prin cuvinte o lume neºtiutã, plinã de
limitãrile moral-religioase sau etic- strãlucire, o lume de care toþi avem
laice, care þin de inserþia nevoie.
biografismului ºi a întâmplãrii
O surprizã plãcutã ºi totodatã un
mãrunte sau de limitele de exemplu de inspiraþie, probitate ºi
(trans)scriere a ei în limbaj. De mobilitate profesionalã, mai ales, a
interes pentru publicul din salã, oferit celor prezenþi ºi editorul lui Ion
îndeosebi pentru scriitorii urbei, mulþi Mureºan, Gavril Tãrmure, directorul
dintre ei prezenþi la eveniment, a fost Editurii Charmides din Bistriþarelaþia lui Ion Mureºan cu Nãsãud. În câteva cuvinte acesta a
poetul/atemporal Mihai Eminescu, prezentat unele aspecte relevante din
precum ºi atitudinea sa faþã de critica activitatea sa de promovare artisticã
literarã, viziunea asupra rolului ºi a creionat implicit un tablou
scrierilor critice în formarea ºi cultural al oraºului în care trãieºte –
formularea unui punct de vedere descrieri menite sã provoace
corect asupra cãrþilor, puterea de admiraþia ascultãtorilor, dar ºi
orientare ºi de prelungire a vieþii unei regretul cã Piteºtiul este departe de
cãrþi prin intermediul criticului asemenea performanþe ºi de
specializat etc. Dincolo de dialogul efervescenþe culturale similare.
purtat cu cei prezenþi, recitalul poetic
Aºadar, o rodnicã prietenie a celor
în sine a fost un argument al doi ºi multe proiecte comune/reuºite,
propriilor teorii ºi al propriilor trãiri cu vizibilitate în plan naþional ºi cu
întru/pentru esenþializarea lor ecouri în spaþiul internaþional – ºi o
artisticã. În lectura autorului, poezia a lecþie despre exemplul altora!
(re)devenit magicã, limbajul ºi-a
Magda GRIGORE

Gheorghe VRABIE
(n. 8 aprilie 1908, Voineºti, judeþul Vaslui d. 19 iulie 1991, Bucureºti)
Profesor secundar; doctor, Universitatea din Berlin;
profesor universitar, Institutul Pedagogic de 3 ani din
Piteºti; folclorist, critic, istoric literar, publicist;
preºedinte, Societatea folcloriºtilor argeºeni.
Colaborãri: „Argeº”, „Ramuri”, „Cercetãri
folclorice”, „Folclor literar”, „Revista de istorie ºi
teorie literarã”, „Studii de literaturã universalã”, „Studii
de istorie literarã ºi folclor”.
Lucrãri reprezentative: „Mesianism ardelean“,
Bucureºti, 1937; „Bârladul cultural“, Bucureºti, 1938;
„Gândirismul. Istoric, doctrinã, realizãri“, Editura
Cugetarea-Georgescu Delafras, Bucureºti, 1940; „Emil
Gârleanu“, Craiova, 1941; „Folclorul. Obiect. Principii.
Metodã“, Editura Academiei Române, Bucureºti, 1947;
„Balada popularã românã“, Editura Academiei,
Bucureºti, 1966; „Folcloristica românã. Evoluþie,
curente, metode“, EPL, Bucureºti, 1968;
„Folcloristica“, Bucureºti, EPL, 1975; „Structura
poeticã a basmului“, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1975; „Gruia lui Novac. Repovestire în
prozã“, Bucureºti, Editura Ion Creangã, 1977; „Retorica
folclorului. Poezia“, Editura Eminescu, Bucureºti,
1978; „Eposul popular românesc. Teme, motive,
structuri poematice“, Editura Albatros, Bucureºti, 1983;
„Poetica «Mioriþei»”, Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1984; „Proza popularã româneascã“, Editura
Albatros, Bucureºti, 1986; „Din estetica poeziei
populare române. Analize stilistice ºi literare“, idem,
1990; „De civitate rustica. Studii ºi cercetãri de
etnologie ºi literaturã popularã“, Editura Grai ºi Suflet
– Cultura Naþionalã, Bucureºti, 1999; „Introducere în
etnografie. Obiect, principii, metode, prefaþã de Nicolae
Constantinescu“, Editura Arefeanã, Bucureºti, 2001;
„Ritualurile agrare la români“, Editura Paralela 45,
Piteºti, 2002.
Culegeri de folclor: „Basmul cu Soarele ºi fata de
împãrat. Poveºti, snoave ºi legende argeºene“,

N

Colocviile Argeºului

Bucureºti, 1974; „Folclor românesc. Studii ºi texte“,
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1947.
Premii: Premiul Herder (1987).

Virgiliu ENE
(n. 8 aprilie 1929, Piteºti, judeþul Argeº d. 18 iunie 1997, Bucureºti)
Critic, istoric literar, editor, publicist; doctor,
Filologie; redactor, ºef de secþie, Editura Tineretului;
ºef de redacþie, Editura Albatros; lector, Centrala
Editorialã, Bucureºti.
Colaborãri, articole: „Contemporanul“, „Cronica“,
„Gazeta literarã“, „Iaºul literar“, „Limbã ºi literaturã“,
„Luceafãrul“, „Manuscriptum“, „Revista de istorie ºi
teorie literarã“, „România literarã“, „Viaþa româneascã“
etc.
Debutul editorial: „Poezii ºi articole, o ediþie din
scrierile lui Cezar Bolliac“, 1955.
Monografii: „N.D. Cocea”, Bucureºti, 1966, 1979;
„George Topârceanu”, Bucureºti, 1969; „Anton
Bacalbaºa”, Bucureºti, 1975; „Alexandru Vlahuþã”,
Bucureºti, 1976. Alte lucrãri: „Folcloriºti români”,
Timiºoara, 1977; „Unirea Principatelor Române
oglinditã în literaturã“, Iaºi, 1979; „Scriitori satirici
români”, Iaºi, 1982; „Armãsarul negru”, Bucureºti,
1984; „Romantici de odinioarã”, Bucureºti, 1985; „Un
bãiat vesel“, schiþe, nuvele, povestiri, Bucureºti, 1989.
Ediþii: Cezar Bolliac, „Poezii ºi articole“, Bucureºti,
1955; Emil Gârleanu, „Pagini alese“, Bucureºti, 1956;
„Cronicari munteni“, Bucureºti, 1965; Anton
Bacalbaºa, „Scrieri alese“, I-II, introducerea editorului,
Bucureºti, 1965; G. Topârceanu, „Versuri ºi prozã“,
Bucureºti, 1968; N.D. Cocea, „Scrieri“, I-II,
introducerea editorului, Bucureºti, 1969-1970, ºi
„Scrieri alese“, introducerea editorului, Bucureºti,
1982; Mihai Eminescu, „Literatura popularã“, Galaþi,
1993; Anton Pann, „Povestea vorbei“, Galaþi, 1993.
Antologii: „Studii eminesciene“ (în colaborare cu
Ion Nistor), Bucureºti, 1971; „Satira în literatura
românã” (Studiu ºi antologie), Editura Albatros,
Bucureºti, 1973.

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“!

Colocviile Argeºului au dezbãtut, prin cei
prezenþi, marþi, 22 martie, la CJCPCT, o problemã
contemporanã majorã, cu implicaþii ºi motivaþii
complexe, care afecteazã se pare tot mai mult
sãnãtatea omului modern: stresul. Definit în
ansamblu ca un sindrom de neadaptare, stresul
acoperã o paletã largã de nuanþe ºi stãri care þin de
încordarea nervoasã, de tensiunea psihicã, de
solicitarea prea mare a organismului ºi de
constrângerile fãrã soluþii. Specialiºtii spun cã
agenþii lui cauzali sunt multipli: biologici, psihici,
fizici ºi chimici, iar urmãrile se pot observa în
disconfortul temporar sau în efectele pe termen
lung.
Prima parte a dialogului a pus însã sub semnul
întrebãrii chiar existenþa acestuia, datã fiind ideea
unor sceptici care spun cã este mai degrabã un
diagnostic inventat de medicina ultimului secol,
menit sã suplineascã o zonã a ºtiinþei rãmasã fãrã
rãspunsuri. Ideea are ºi adepþi ºi contestatari, cert
este cã sunt atât argumente credibile, cât ºi
contraargumente pe mãsurã. Nu se ºtie precis dacã
societatea a evoluat în aºa fel, tensiona(n)t, încât
stresul a devenit o maladie realã a vremurilor mai
noi; dacã este o carenþã a omului modern, generatã
de înstrãinarea/alienarea resimþitã mai ales de cei
care nu þin pasul cu succesiunea rapidã a
schimbãrilor sau dacã medicina ultimului secol ºi
industria farmaceuticã tot mai agresivã au avut
într-adevãr nevoie de el (doar) pentru profit.
Literatura de specialitate se îmbogãþeºte ºi ea în
paralel cu studiile de care beneficiazã stresul, de
cercetarea ºi de previziunile, nu foarte bune, care
spun cã nu peste mult timp, în 2020, depresia ºi
stresul vor fi a doua cauzã de deces pe glob, dupã
bolile cardiovasculare. Singura care (ne)
încurajeazã totuºi este teologia, care în mai multe
scrieri inspirate (una, de exemplu, fiind Stresul/
cum se naºte ºi cum se vindecã, semnatã de
Arhimandritul Simeon Kraiopoulos, Editura
Bizantinã, Bucureºti, 2014) concluzioneazã cã
ceilalþi nu ne pot face rãu dacã noi nu ne lãsãm
sinele sã fie rãnit de aceºtia. Trebuie sã ne
încredinþãm lui Hristos, scrie Simeon Kraiopoulos,
aºa cum un copil se încredinþeazã tatãlui sãu ºi
atunci tot stresul dispare. Înlocuind atitudinea
greºitã faþã de Dumnezeu cu o viaþã smeritã ºi
dãruitã credinþei nu desluºim doar etiopatogenia
stresului, dar îl putem înþelege ºi domina pe traseul
nostru ontologic. Când omul va fi capabil sã
înþeleagã faptul cã reperele lui imediate (cele care
þin de individualitatea biologicã, socialã, istoricã)
nu sunt esenþiale, când va fi dispus la înþelegerea
profundã a lucrurilor, a menirii lui, în special, ºi a
creaþiei, în general, stresul nu va mai fi o amprentã
negativã care produce tensiune existenþialã. Cel mai
important lucru, atât pentru omul religios, cât ºi
pentru cel laic, este acela de a se educa în aºa fel
încât sã perceapã stresul ca pe o provocare
psihologicã proprie firii umane ºi fireascã
ontologiei, manifestã prin conflictele personale ºi
sociale normale, care nu ºi-au gãsit o soluþie pe
moment. Stresul nu este o boalã, este o reacþie a
interacþiunii dintre individualitatea biologicã/ unicã
ºi experienþa de viaþã, la care se pot adãuga,
agravant, factorii de mediu.
Tema colocviilor a incitat prin complexitate ºi
prin vastitatea ei. Alte pãrþi ale discuþiei s-au referit
la
relaþia
dintre
stres
ºi
singurãtate/furie/violenþã/sinucidere; la factorii
interni legaþi de experienþa negativã a stresului:
energia organismului, forma fizicã, bunãstarea
emoþionalã, echilibrul nutriþional; la factorii externi,
cauzali: job, familie, frustrãri, obstacole, aºteptãri;
dar ºi la cãrþi sau personaje simbolice (Orwell, O
gurã de aer etc). Þine cu siguranþã de mit ideea cã
munca intensã streseazã, cã banii te ajutã sã eviþi
stresul, cã existã o schemã sigurã de tratament, care
te vindecã de el, sau cã altcineva decât tu însuþi te
poate elibera de tensiunea lui. Însã þine de realitate
ºi adevãr faptul cã este un concept supralicitat, cã
existã factori stresanþi (modul alert de viaþã, crizele
de tot felul, alimentaþia, tehnologia etc), cã poate fi
pentru mulþi dintre noi, ocazional, un duºman
silenþios sau agresiv, cã rezistenþa psihicã a omului
contemporan se diminueazã. Prin urmare,
psihoprofilaxia ºi managementul stresului trebuie
sã vã preocupe în mod serios, individual, iar primul
pas pe care îl putem face, în scopul controlului, este
sã ne gândim viaþa, nu doar sã o trãim!
Mircea STÃNESCU
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Medalion

P ro f et u l
De curând am primit din Zagreb, Croaþia (unde trãieºte de câþiva ani), douã
proze scurte trimise de poetul ºi prozatorul Adrian Oproiu, fost membru al
Atelierului Literar*ªcoala de Poezie, pe care le-am înfiinþat ºi condus la Curtea de
Argeº (în cadrul unei conlucrãri: 2008-2012, între Fundaþia Academia
Internaþionalã Orient-Occident ºi Casa de Culturã George Topîrceanu). Repet ceea
ce am spus ºi cu prilejul apariþiei primului volum de versuri (Cãpcãunul ierbivor,
2012) al fostului membru al atelierului: Adrian Oproiu este pomul fermecat al acelei
grãdini literare; merele de aur urmeazã a fi culese.
Cu toate cã acum a devenit un autor bilingv, vãd în lucrãrile lui în limba românã
un deosebit rafinament, cumpãnitã fiind, ca totdeauna, tensiunea în care se petrece
eliberarea eului dintr-o realitate mizerã pentru a putea pluti în fantast, într-o lume
din nemãrginirile gândului. Fãrã prea multe vorbe, propun Sãgetãtorului (unde
autorul a ºi debutat cu ani în urmã) publicarea celor câteva pagini primite de la
Adrian Oproiu.
Dumitru M. ION
Nimic mai neplãcut în viaþã decât sã
aºtepþi în staþia de tramvai, pe timpul celor
mai cãlduroase zile de varã, într-un oraº
mare ºi prãfuit. Asfaltul înnegreºte
chipurile de supãrare, blana maºinilor
nãpârleºte ºi lasã pe jos mici fãrâme de
ruginã. Pe o astfel de vreme cineva trebuie
tot timpul sã care ceva ce pare sã-i
depãºeascã puterile - iar efectul acesta e
multiplicat de toate clãdirile din jur, de la
blocurile înalte, urât spoite cu vopsea, pânã
la chioºcurile de ziare, care devin parcã ºi
mai grele ºi nu mai suportã verticalitatea.
Un cãrucior cu un televizor stricat, o ladã
cu mere de vânzare, o butelie sau douã
bidoane de apã de cinci litri, o lustrã,
cobalt ºi verde pal, o plasã de rafie plinã cu
borcane lovindu-se între ele, toate aceste
lucruri fac din oameni niºte fiinþe
mohorâte pe a cãror carapace trebuie sã se
sprijine lumea, cu tot tragicul ei de prisos.
Este în jur de ora 12 acum, soarele stã
fãlos pe cer ca un adevãrat stãpân, iar în
staþia de tramvai Luminilor, venind
dinspre est, apare silueta unui biciclist,
moale ºi tremurãtoare aºa cum vedem în
filme un cowboy de la depãrtare. Sunt
sãptãmâni de când vine aici, la aceeaºi orã,
mai precis ca un ceas, cãlare pe calul sãu
de fier. Pe roata din spate a minunatei sale
biciclete are prinsã o antenã de maºinã,
lungã ºi subþire, iar în vârful ei stã înfipt un
mãr roºu care se leagãnã stânga-dreapta la
umerii lui ca un îngeraº mic ºi zglobiu. Iar
dacã mãrul este ignorat, fie din lipsã de
atenþie, fie pentru cã percepþiile oamenilor
se înmoaie ºi ele pe o astfel de vreme,
atunci când biciclistul se va mai apropia cu
câþiva metri de staþie, se va vedea limpede
de cãtre orice cunoscãtor al doilea semn
distinctiv al obiºnuitei sale apariþii: este o
tigaie mare de teflon prinsã la mijlocul
ghidonului astfel încât mânerul se ridicã
perpendicular din mijlocul coarnelor, iar
partea rotundã e întoarsã cu faþa asemeni
unui far, împrãºtiind ici ºi colo scânteie de
luminã, ceea ce atrage uneori claxoanele
furibunde ale ºoferilor. Sigur, în peisaj mai
sunt ºi niºte simpli trecãtori pe care oraºul
i-a suflat întâmplãtor în acest loc, i-a
învârtit, i-a obosit, iar acum vrea sã-i
trimitã mai departe. Când biciclistul se mai
apropie cu câþiva metri de staþia de tramvai
îi vom observa mai bine pe aceºti figuranþi
cãzuþi aici din întâmplare, de exemplu pe

fata asta subþiricã ºi blondã care se
pregãteºte sã fie cântãreaþã de muzicã pop,
cu rujul ei strident ºi picioarele subþiri ca
aºchia, sau domnul cu servietã business,
cam prost îmbrãcat ºi cu douã pete mari de
transpiraþie sub mânecile unei cãmãºi
albastre. Ei se separã totuºi destul de
repede de cei care vor rãmâne aici pentru
mai mult timp, deoarece urcã în primul
tramvai ºi dispar pentru totdeauna în lumea
lor.
Cartierul în care ne aflãm este unul
mãrginaº ºi pare a fi plin doar cu
pensionari care îºi târãsc alene trupurile pe
distanþe cît mai scurte, de parcã ar ieºi
dintr-un mormânt spre a merge în altul. Nu
sunt multe firme, nici multe prãvãlii. Doar
farmaciile par sã înfloreascã necontenit la
fiecare colþiºor de stradã, storcând banii
din buzunarele ºi aºa destul de strâmtorate
ale locatarilor. Nu fac excepþie nici cele
câteva doamne în capot sau în halat de
casã, dezvelindu-ºi dezinvolt pãrþi ale
trupului, în timp ce stau de vorbã pe
trotuar, nici bãieþii de la vulcanizare cu
feþele lor încrâncenate ºi priviri ascuþite.
Doamnele în capot au ieºit sã-ºi plimbe
nepoþii sau cãþeii, bãieþii de la vulcanizare
fumeazã cu mâinile lor negre de murdãrie,
ºtergându-le din când în când de salopete.
Apoi mai vedem o turlã de bisericã, câþiva
plopi închiºi pentru totdeauna între ziduri
ºi care, prãfuiþi, aºteaptã ploaia.
Aici, chiar în dreptul staþiei (în spatele
cãreia se aflã o micã zonã verde ºi câteva
tarabe de lemn), îºi mai fac apariþia trei
personaje, la fel de regulat ca ºi biciclistul.
Un fost grad militar, pipernicit ºi cu pielea
maro-întunecat de parcã ar ieºi prin ea
tutun. O doamnã care pare a fi mai bogatã
– ea poartã lãnþic de aur la gât ºi are, lucru
neobiºnuit pentru locuitoarele acestui
cartier, umbrelã de soare. Cealaltã este o
doamnã mai modestã în ce priveºte
îmbrãcãmintea. Ea are pielea zbârcitã ºi
din când în când, fãrã un motiv precis, un
rictus amar îi înfloreºte pe buze. Când cel
de-al doilea tramvai va trece – ºi tocmai
trece – vom fi siguri deja cã cei trei nu stau
în staþie pentru a merge undeva. În general
niciunul dintre ei nu merge nicãieri. Piaþa
ºi magazinele de care au nevoie sunt foarte
aproape, parcul este între blocuri, dar
îndeajuns de mare pentru a le pieri pofta de
alte aventuri. Farmaciile sunt ºi ele aici, iar

pentru domnul militar cârciumi destule.
Dar acum biciclistul va fi ajuns deja în
dreptul lor ºi noi ne vom opri puþin atenþia
asupra lui. În primul rând, bicicleta – un
Pegasus vechi, pe alocuri cojit de culoare,
cu o roatã, cea din faþã, puþin îndoitã. În
ceea ce priveºte roata din spate, de o parte
ºi de alta a ei atârnã douã sãculeþe de pânzã
carmin din care ies câteva cozi de cratiþã.
Sunt cumpãrate din târg, poate chiar
ºterpelite, nu se ºtie prea bine, dar sunt
fãcute în Italia. Cãlãreþul acestei fãpturi
mitice este un om între douã vârste, cam
grãsuþ ºi cu pielea albã sau aproape roz, o
piele care pare atât de subþire încât lasã sã
se întrevadã masa vãluritã ºi moale a
grãsimii de sub ea. Poartã pantaloni scurþi,
dintr-un material de bumbac de culoare gri
deschis, umeziþi pe alocuri de transpiraþie,
are o burtã mult prea mare care-i iese pe
sub tricou, iar faþa-i rotundã de melc este
tãiatã pe din douã de o mustaþã aurie ºi
deasã. E ceva blând în zâmbetul lui sau
poate doar puþin cam tâmp. ªi are ochi
albaºtri.
- Ce bine sã ne revedem ºi astãzi, zise
acesta politicos, punând piciorul stâng pe
astfaltul din dreptul staþiei în timp ce
rãmâne cocoþat în ºa, cu mãrul încã
jucându-i în spatele umerilor.
- Salut, mã, rãspunse scurt militarul,
îndesându-ºi la loc capul în piept,
preocupat de structura asfaltului de la
picioare.
- Bã, iar veniºi bã cu texte, zise un
lãcãtuº în timp ce scoase un cap chelios ºi
rumen pe ferestruica lui micã de gheretã.
Dar spre deosebire de omul din ghereta
cu chei de vânzare, biciclistul are un glas
plãcut ºi molcom. Nu se lasã uºor
intimidat.
- În primul ºi-n primul rând vã zic:
bunã ziua!
Militarul mormãi ceva în barbã ºi-ºi
aprinse o þigarã, dupã ce se scotoci prin
toate buzunarele, cãci uitase unde pusese
pachetul. Apoi scotocise din nou cã nu mai
gãsea bricheta. Astfel încât nu întoarse ºi
cel de-al doilea salut. Doar cele douã femei
îngânarã ceva în sensul ãsta.
- Oameni buni, ascultaþi-mã, se grãbi
biciclistul sã intre în subiect. Vin vremuri
grele. ªi în vremuri grele omul trebuieºte
sã cureþe trupu’ ºi gându’.
Un nor subþire ºi pufos trecu pe sub
rama de sus a tabloului ºi, însoþit de o
adiere uºoarã de vânt, fãcu pielea celor de
jos sã tremure puþin a plãcere, întrerupând
pentru scurt timp discursul biciclistului.
Câþiva dintre curioºii care se oprirã sã vadã
arãtarea de pe bicicletã (avea un aspect
destul de bizar, trebuie sã recunoaºtem)
plecarã mai departe.
- Astãzi vã voi vorbi despre
mâncãrurile otrãvite pe care le mâncãm în
fiecare zi, continuã biciclistul dupã ce-ºi
luã ochii de pe nor.
- Bã, iarã ai venit bã cu texte, scoase
din nou capul pe geam lãcãtuºul.
El este un om necioplit ºi, cum îi place
sã creadã, apolitic. Acum se retrage
înãuntru ºi porneºte un aparat de pilit care
rãsunã destul de strident.
Dintr-o plasã roºie de plastic cu câteva
dâre albe pe verticalã, biciclistul scoase cu
calm exersat o revistã groasã pe coperþile
cãreia se puteau vedea destul de clar
formele ºi culorile unor mâncãruri

D e c ă d e re a u rb e i
d e a c u m u n ve a c
(urmare din pagina 7)
ºi strada mare zac în praf, gunoaie ºi
balegi uscate. Aºa cum e la ceasul
acesta de dupã amiazã, pustiu ºi
murdar, ai crede cã oraºul a fost
pãrãsit o datã cu lãcustele cenuºii.”
Despre aceastã perioadã s-au
scris ºi se vor mai scrie studii sau

articole interesante, plecând de la
dosare din arhive. Pentru ce a
însemnat ocupaþia trupelor Puterilor
Centrale de acum un veac nimic nu
rãmâne mai dramatic ºi mai umilitor
pentru memoria locului decât
incendierea documentelor din arhiva
Primãriei, pe malul Argeºului! Chiar
dacã rândurile citate sunt rodul unei
opere de ficþiune, ele stau mãrturie

pentru starea urbei dintr-un moment
de cotiturã al istoriei noastre. Datã
fiind originea apropiatã de Piteºti a
scriitoarei, precum ºi prin faptul cã
anii adolescenþei, în care se petrece
acþiunea, ºi i-a petrecut aici, replicile
ºi figurile personajelor sale meritã
citite cu atenþie ºi cu prezumþii de
credibilitate. Dincolo de valoarea sa
esteticã, romanul Pe vãile

delicioase. Îºi drese glasul ca sã nu fie sã meargã. Apoi un taximetrist opri în
acoperit de scârþâitul acela ce se rãspândea apropiere, scoase din portiera maºinii o
enervant din ghereta lãcãtuºului ºi care bâtã de baseball ºi se grãbi de-a lungul
amplifica zgomotul ºi aºa destul de mare al trotuarului, dispãrând dupã colþ. Avariile
oraºului.
galbene dãdurã un pic de culoare acestui
- ªi vã voi da o reþetã de gãtit la tigaie. colþ de cartier posomorât.
Biciclistul încercã totuºi sã continue
Atât de hotãrâtã ºi în fond comicã
fusese aceastã propoziþie încât militarul reþeta, dar zgomotul oraºului se încãpãþâna
pufni pe nas a dispreþ sau plictis, nu se ºtie. sã îi mãnânce cuvintele. Când totuºi reuºi
Dar de ridicat nu se ridicã totuºi de pe bara sã însãileze o frazã cât de cât coerentã, fu
de fier pe care stãtea ºi care înconjura o iar întrerupt, de data aceasta de doamna cu
bucãþicã de spaþiu verde care se afla în umbrelã de soare, care începuse sã strige
dreptul staþiei. Rãmase acolo, aºteptând ceva ce biciclistul nu prea înþelese la
continuarea, deºi nu stãtea deloc într-o început. O chelie curioasã se ivi la
poziþie confortabilã, ceea ce fãcea sã fereastra gheretei, bulbucând ochii.
- Nu ºtie bã ãla sã gãteascã!
accentueze expresia de iritare a corpului
sãu care intrã oricum zilnic într-o stare de
Avea urechi mari cheliosul: ceea ce
febrilaþie la orele amiezii. Îi fãcu semn însã strigase doamna cu umbrelã era de fapt
biciclistului sã zicã mai departe („ºi mai numele unui bucãtar celebru la emisiunile
concis, ce dracului!”), iar cele douã cãruia dânsa se uita mereu, nume cu care
doamne se apropiarã ºi ele de aceasta, ofensatã, arunca acum spre
interlocutorul lor.
biciclist ca ºi cum ar fi fost pur ºi simplu o
- Oamenilor, nu vã mai otrãviþi copiii! armã, probabil cu atât mai ascuþitã cu cât
Ascultaþi aicea!, continuã biciclistul sã numele era pronunþat incorect. Apoi, când
strige vãzând cã ºi astãzi, ca ºi în zilele lãcãtuºul îºi rosti interjecþia, îl retezã ºi pe
trecute, nu se adunaserã prea mulþi curioºi el cu privirea, atât de puternic încât acesta
în jurul lui, iar militarul era la fel de se ascunsese din nou în spatele
bãdãran ca ºi în zilele trecute. Doar sus maºinãriilor sale ºi dãdu drumul la pila
acolo, al doilea nor, ceva mai consistent de electricã. Acum doamnei îi tremurau
data aceasta, se postã deasupra ºi începu sã mâinile ºi un vãl de întristare ca o palmã
se îngraºe vizibil. ªi cu el venirã pãsãrile. mare ºi neagrã i se aºezã pe chip dupã
Când vin pãsãrile ºi se-nvârt chiar sub nor scurta sa explozie de indignare.
e semn rãu, spun unii, mai ales când norul
Biciclistul, cu ochi goi, resemnaþi, nu
e destul de izolat. Dar, gãlãgioase ºi observã schimbarea de pe chipul doamnei,
nepãsãtoare, ele nu au de fapt treabã cu ci înþelese ce era de înþeles, anume cã e
noi. ªi nici cu gheruþele din stomacul timpul sã plece. Îºi îndreptã bicicleta sub
biciclistului care încã stau cuminþi în el, privi norul de sus care continua sã seculcuºul lor, permiþându-i acestuia sã ngraºe, se ridicã în ºa ºi plecã mai departe
scoatã una din tigãile îndesate în sãculeþi, fãrã sã spunã un cuvânt.
sã o suceascã pe o parte ºi pe alta, fãcândDin nou, pãsãrile în cer aveau ceva de
o sã strãluceascã în soare, ca apoi sã împãrþit. În general ele sunt cam certãreþe.
continue sã explice câteva lucruri despre Sau poate pur ºi simplu trebuie sã fie aici,
mâncarea curatã, amestecându-le diletant în partea de sus a poveºtii.
cu fragmente de reþete de pregãtit la tigaie,
Cum tocmai a ieºit de sub aura lor
în ulei. Aflase, nu se ºtie prin ce cãi întunecatã, biciclistul se aflã acum la
misterioase, cã orice obiect trebuie însoþit câþiva metri depãrtare de staþie ºi se
de o poveste.
leagãnã pe bicicleta lui de parcã ar fi bãut
- În ulei? pufãi doamna aceea dintr-odatã o cantitate mare de alcool. Dar
îmbrãcatã mai modest, dupã ce se asigurã nu bãuse nimic, nici acum, nici înainte.
cã a auzit bine. În ulei prãjiit? Pãi ce, asta
Dacã cei trei l-ar fi urmãrit mai departe,
zici mata cã e mâncare sãnãtoasã? Auzi la ar fi putut sã vadã cã fesele lui transpirate
el, ce impostor!
lãsaserã pe pantoloni douã pete mari de
Dãdu sã plece indignatã, fãcu chiar doi- întuneric, care se uneau spre mijloc
trei paºi în direcþia opusã biciclistului, dar asemeni aripilor unui fluture. ªi apoi un
se opri imediat ca strãfulgeratã:
mãr roºu rostogolindu-se pe asfalt. Dar se
- ªi apoi ardeiul iute nici nu e bun, împrãºtiaserã repede toþi, fãrã niciun
domnule, provoacã cancer la colon.
comentariu, ca ºi cum ar fi trecut pur ºi
- Provoacã pe dracu! o întrerupse simplu dintr-o camerã într-alta, fãrã sã mai
militarul, ba e chiar foarte bun, ajutã ºtie ce cãutaserã acolo, o brichetã, o
circulaþia! Ia zi, omule, mai departe, lasã pastilã, ceva de ronþãit, o vorbã.
femeile astea cã nu ºtiu nimic!
Primii picuri de ploaie care cãzurã le
Câteva broboane de transpiraþie se umezirã frunþile îngãlbenite ºi îi grãbirã
scurserã pe fruntea biciclistului, chipul sãu spre casele lor. Din spatele ferestrelor, cei
luã deja o expresie de om sincer ofensat, trei priveau acum un cer întunecat, sfâºiat
iar faþa lui rotundã se turti parcã ºi mai ades de sunetul unui gigantic fermoar
mult. Doar pielea pãrea sã-i fie tot atât de electric. Apoi alte sunete ºi alþi oameni au
trecut ca niºte linii subþiri pe ecranul
albã (sau roz) ca la început.
Cei care cred cã pãsãrile negre sunt televizorului, înfiorând puþin frunzele
vestitoare de rãu au ocazia sã le observe plopilor. Doar maºina taximetristului a
cum devin din ce în ce mai agitate pe rãmas în acelaºi loc, cu luminiile pe avarii,
mãsurã ce norul continuã sã se umfle. din ce în ce mai strãlucitoare.
Apoi, de parcã în aer ar exista o invizibilã
Adrian OPROIU
pradã, încep sã se certe. Jos, sub nor,
puþin mai departe niºte oameni
sporovãiesc, curând mai trece un
tramvai ºi zgârie timpanele mult
prea sensibile ale unui student cu
ten mãsliniu care tocmai îºi aprinse
Crepusculul – cea mai sãracã pâine,
o þigarã, uitând parcã unde trebuie
M-a-nvãluit deodatã ca o apã,
Unind aceastã clipã cu un mâine
Ce din durerea noastrã se adapã.

Crepusculul

Argeºului este o piatrã de temelie
la cunoaºterea vieþii de altãdatã
graþie literaturii ºi artei. Evocarea
pe care o aduce aºezãrii are darul sã
contribuie, pe lângã zugrãvirea
atmosferei
beligerante,
la
întregirea imaginii pe care trebuie
sã o avem despre Piteºtiul de acum
un veac.

Manuscrisele se primesc la redacþia ziarului „Argeºul“,
b-dul Republicii nr. 88, Piteºti. Tel. 0248/217704 ºi 0248/210060
e-mail: argesul@gmail.com
www.ziarulargesul.ro

Crepusculul – final însângerat,
Mã doare ca un veºnic început,
ªi-acum durerea, brusc, când s-a
curmat,
Nici nu-mi mai amintesc cât m-a durut.
Crepusculul mã strânge ca un zid,
Îmi frânge trupul, slabã-alcãtuire,
ªi carnea mea miroase a molid,
Iar sufletul devine mânãstire.
Florin NICOLESCU

Sãgetãtorul
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