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Piteºti

Muzica zilelor noastre

Tr e i r e p e r e d i n t r - u n ve a c t r e c u t
Cronologia veacului recent
încheiat ne dezvãluie unele
întâmplãri deosebite, demne de
remarcat nu atât prin urmãri, cât
prin tensiunea ori strãlucirea aduse
odatã cu petrecerea lor. Veacul
trecut n-a mai venit cu molime,
foamete sau incendii de proporþii,
ca în alte timpuri, ci cu evenimente
ºi fapte complexe, contradictorii
uneori, peste viaþa spiritualã,
politicã sau socialã. Tocmai de
aceea, interpretându-le, pot apãrea
ºi judecãþi proprii de valoare care sã
dea frâu liber argumentelor ºi
opiniilor, pentru a susþine o idee sau
alta. ªi pentru un mare oraº, cum a
devenit Piteºtiul de-a lungul acestui
secol, calendarul marcheazã câteva
împrejurãri speciale, care zdruncinã
sentimentul liniºtitor al unui timp
derulat linear. Care au fost pânã la
urmã cele mai speciale momente
trãite de oraºul Piteºti pe parcursul
secolului XX? ªi dacã sunt gãsite
atari exemple, ce ecou mai
pãstreazã ele în vremurile actuale?
Dacã
mai
pãstreazã…
Trei repere reprezentative apar
pornind de la clipe de vârf, când
oraºul a dat piept cu tumultul
istoriei. Primul dintre acestea
consemneazã o poveste tristã
petrecutã în vreme de rãzboi! În
noiembrie 1916, dupã nefericitele
împrejurãri ale retragerii armatei
române din calea forþelor Puterilor
Centrale, oraºul s-a predat de
bunãvoie, pentru a nu fi distrus de
inamic. La Piteºti s-a mutat chiar
Cartierul Armatei I de ocupaþie.
Când trupele germane au luat în
primire oraºul, au ocupat localul
Primãriei, în care s-a instalat
Comandatura Germanã. În acele
zile de noiembrie arhiva Primãriei
este ridicatã ºi arsã pe malul
Argeºului. Fãrã prea multe
explicaþii, oraºul proaspãt ocupat a
fost astfel înjosit ºi desconsiderat,
redus la simplu spaþiu de manevrã,
iar trecutul sãu scris a fost
desfiinþat. Meditând la acest episod
tulburãtor, petrecut acum o sutã de
ani, nu poþi sã nu te întrebi ce pare a
se regãsi mai mult în acest act
înjositor ºi grotesc: rea-voinþã,
tacticã
militarã,
intimidarea

populaþiei sau… purã imbecilitate?
Cum poþi sã reduci la tãcere
”glasul” unui loc cu trecut însemnat
dacã nu cãlcându-l în picioare,
silindu-l sã uite ºi sã o ia de la zero!
De la acel punct de unde ocupanþii
vroiau sã înceapã tot ce cucereau pe
teritoriul românesc. Inclusiv
memoria. Încã un episod din
calvarul îndurat de naþie în acei ani
ºi care avea sã culmineze în 1918 cu

constrângerile
impuse
prin
umilitoarea Pace de la Bucureºti.
De la aceastã ucidere simbolicã a
spaþiului
public
urmãtorul
eveniment important de consemnat
ar fi pericolul de aneantizare fizicã,
petrecut în timpul celeilalte
conflagraþii mondiale. În mai 1944,
oraºul Piteºti a fost în faþa
pericolului de a fi ras, nimicit de pe
faþa pãmântului de raidurile aviaþiei
americane. Tot prin foc, localitatea
mai fusese în primejdie sã fie
distrusã fiziceºte în veacul
precedent, la 1848, de incendiul
care a devastat urbea. De data
aceasta dezastrul provocat de focul
venit din cer a cãpãtat dimensiuni
apocaliptice. Bombele aruncate din
cele 80 de avioane au cãzut peste
liniile ferate, clãdiri, biserici sau
ateliere din multe pãrþi ale urbei. Ca
ºi în alte oraºe româneºti, raidul
aerian a urmãrit terorizarea ºi
afectarea moralului populaþiei,
lãsând în urmã, pe lângã familiile
sinistrate, sute de victime. Peste
valoarea distrugerilor ºi a vieþilor
pierdute, nefasta zi de 6 mai rãmâne

în analele istoriei prin impactul
brutal cu care a fost devastatã
localitatea, cu câteva luni înainte de
schimbarea cursului rãzboiului.
Chipul aºezãrii, care îºi trãia senin
viaþa, dupã tipicul ºi bonomia
provincialã, era schimonosit de
apriga urgie faþã de care nu se putea
apãra. A fost cea mai sãlbaticã
paginã din tot trecutul acþiunilor
militare în oraº ºi în împrejurimi!

1968 versus 1989
Al treilea eveniment esenþial din
veacul trecut ar vorbi despre
deschiderea prietenoasã a oraºului.
Despre o primire binevoitoare.
1968 a fost un an ”fierbinte” pentru
România, la fel ca ºi pentru Europa.
Fie în Occident, fie în Est, fantoma
schimbãrii, a contestãrii sau a
nealinierii a provocat proteste,
manifestaþii, atacuri… În luna mai,
generalul Charles de Gaulle a
vizitat România, iar într-una din
zile Piteºtiul a fost gazda primitoare
a cortegiului sãu. Preºedintele
Franþei a fost întâmpinat de
mulþimea entuziastã, care se
înghesuia sã ofere buchete de flori
ºi aplauda puternic cuvântarea
marelui om de stat. Un cor patriotic
a intonat, în centrul oraºului, imnul
României, imn ce se potrivea bine
cu nota naþionalã evocatã de
generalul de Gaulle în discursurile
sale, cu tema independenþei ºi a
latinitãþii. În fond, nu atât cuvintele
rostite atunci mai sunt relevante
acum, cât atitudinea trãitã în spatele

lor. Este formidabil modul plenar în
care s-a putut manifesta oraºul, ca
într-o mare sãrbãtoare, în plinã
epocã totalitarã. Dar într-un
moment de destindere al regimului,
ce-i drept! Primirea triumfalã de la
Piteºti ºi aclamarea în urale sincere,
vorbele sincere adresate ºi
ovaþionate sunt mãrturia deplinei
deschideri. Tot suflul vibra, simþind
regãsirea unei Franþe care nouã
românilor ne era din nou aproape.
Ca o chemare puternicã a trecutului.
Oraºul de pe Argeº îºi dãdea
mãsura deplinei, vechii sale
europenitãþi. Spontan, ºi prea puþin
dupã coregrafia, protocolul sau
ordinea tipice vizitelor din þãrile
socialiste. Altminteri, rãzbate din
aceastã primire ºi o dimensiune a
convivialitãþii,
a
participãrii
colective, tipicã acestei geografii
urbane, un fel de arheologie
invizibilã,
încorporatã
în
inconºtientul locului: aºiºderea
petrecea mulþimea, pesemne,
cândva, în rãstimpuri ºi vechile
alaiuri domneºti, de pe lângã curþile
Piteºtilor…
Un lucru e atestat ºi acest lucru e
adevãrat; ºi pentru cã e adevãrat ne
emoþioneazã: oraºul a fost cât se
poate de profund în frenezia sa din
ziua de 17 mai 1968, iar faptul cã la
Piteºti figura impunãtoare a
generalului a fost aclamatã atât de
puternic de locuitori e pânã la urmã
o dovadã a cãutãrii febrile a
libertãþii. Ca ºi în alte zãri din
Europa, în aceleaºi clipe. (Nu e oare
un motiv de mândrie a ºti cã trecerea
lui de Gaulle pe la noi se petrecea
concomitent cu marile proteste
studenþeºti de la Paris?!) Tot în acel
an începea sã se fabrice în apropiere
autoturismul naþional, tot de
inspiraþie francezã. Ca un paradox al
istoriei, oraºul strãbãtea perioada
cea mai blândã a comunismului prin
acte ori atitudini de talie…
internaþionalã. Felul cum l-a primit
pe de Gaulle e ultimul sãu succes
notabil în materie de vibraþie
publicã unanimã! Dupã momentul
mai ‘68, viaþa urbei nu s-a mai aflat
în faþa unei asemenea descãtuºãri a
forþei colective. Ba din contrã, dupã
felul cum s-au desfãºurat, unele stãri

Concert pascal
ideal
Când dã Dumnezeu omului,
din haru’ sãu, muzica nu poate sã
fie altfel decât divinã. Johannes
Chrysostomus
Wolfgangus
Amadeus Mozart e, clar, un
exemplu.
Iarã
recviemu-i,
mãrturie vie în timp. Meritând a
fi ascultat mereu în genunchi. Nu
stând într-un scaun, ca mine. În
sala de azi a filarmonicii de la
Braºov.
Unde
rãsunã
„Lacrimosa” copleºitor, dramatic,
înãlþãtor. Graþie timiºoreanului
cel inspirat Gheorghe Costin.
Muzician iscusit ºi neobosit la
pupitru. Vrednic dirijor, de
aceastã datã, al unei orchestre ºi
al unui cor de apreciat ºi de
lãudat. Reuºind împreunã o
mãreaþã cântare. În semn de
onoare pentru autor. ªi, cu
siguranþã, pentru Cel de Sus, ca
demnã ofrandã...
Cunosc trupa braºoveanã ºi
spun c-a prestat cuvenit.
Temeinic, precis, izbutit. Cu
mureºenii coriºti formând un tot
unitar de cert randament. Fiindcã
aceºtia sunt ºi ei la fel.
Profesioniºti experimentaþi, la
treabã veniþi bine pregãtiþi. În
fine, soliºtii, vãdit potriviþi. Anda
Pop, Sidonia Nica, Liviu Indricãu,
Iustinian Zetea. Cu voci bune ºi
rodate, pe deplin armonizate. Aºa
cã, adãugând neapãrat cele douã
piese de Bach, perfect orchestrate
de cehu’ Stokowski ºi talianu’
Respighi, martor fusei la un
concert ales, minunat. În Joia
Mare, nici cã se poate mai
adecvat. Plecând acasã purificat.
Spiritual încãrcat. ªi cu speranþa
fireascã a repetãrii neapãrat.
Eventual, la Piteºti, argeºenii
meritându-l neîndoios…
Adrian SIMEANU
sau fapte ne-ar putea amãgi cu
aparenta lor importanþã, dar în
esenþã una minorã, de fapt:
freamãtul
schimbãrilor
din
decembrie 1989, de pildã, a atins
târziu acest oraº, când schimbãrile
Florin CHIVOCI
(continuare în pagina 10)

O ev o c a r e c u a e r p i t o r e s c

Avocatul, ziaristul ºi prozatorul
Tudor Teodorescu-Braniºte (18991969), cunoscut în literaturã îndeosebi
prin romanul Prinþul, s-a nãscut în
familia învãþãtorului Ion Teodorescu
din Piteºti, unde ºi-a petrecut copilãria

ºi adolescenþa. Ca publicist s-a afirmat
în epoca interbelicã, iar în gazetele pe
care le-a condus sau la care a fost
redactor ºi-a pãstrat imaginea de
ziarist echidistant, independent, care
nu a fãcut concesii nici dictaturilor de
dreapta, dar nici nu a pactizat cu
regimul comunist dupã rãzboi. A fost
un spirit liber, care a preferat sã se
retragã demn din calea celor a cãror
ideologie o putea sluji prin condeiul
sãu. Conceputã în septembrie 1946 ºi
publicatã într-un numãr al revistei
Argeº din 1970, la un an dupã
dispariþia scriitorului, evocarea
intitulatã ”Ne întîlnim disearã pe
strada mare! Reportaj din Piteºtii de
altãdatã” este o confesiune despre

oraºul tinereþii sale, din preajma
primei conflagraþii mondiale. Tonul
familiar, intim, deschis cu care se
plimbã prin locuri de seamã ale
oraºului, ca un ghid iniþiat, îi descrie
cititorului Bulevardul central, Grãdina
Publicã, Strada Mare, hotelul ”Dacia”,
”Teatrul Popular”, liceul de bãieþi,
Trivalea sau cimitirul orãºenesc.
Aceastã evocare a oraºului poate fi
înþeleasã azi ºi prin felul în care se
aºezau lucrurile în România, la data
scrierii acestui ”reportaj”.
Amintirile cu aer nostalgic despre
Piteºti erau schiþate într-un moment în
care oraºul, ca ºi þara, intra pe alt fãgaº
politic, când schimbãrile îndemnau la
reflecþii mai adânci despre lumea ce sta

sã disparã de pe scena istoriei…
Suntem în 1946, când bruma de
democraþie postbelicã devenea din ce
în ce mai firavã ºi începea sã parã cu
totul altceva. Jurnalul de dimineaþã,
gazeta pe care scriitorul a condus-o
dupã rãzboi, avea sã fie interzisã brusc
un an mai târziu. Or, în asemenea
climat instabil, e firesc sã ai nostalgia
trecutului, al cãrui ecou simþi cã te
pãrãseºte încetul cu încetul. Chiar dacã
nu îºi revenise dupã anii de rãzboi ori
dupã ºocul bombardamentelor, suferit
cu doi ani în urmã, oraºul încã mai
semãna cu descrierea idilizantã din
aceste rânduri. Sã fi presimþit
Teodorescu-Braniºte
prãbuºirea
inevitabilã a lumii în care îºi petrecuse

tinereþea, sub nãvala noilor vremi? Nu
putem ºti exact. Cert este însã cã a avut
ºi el iluziile pe care mulþi ºi le-au fãcut
dupã 23 august 1944 ºi care s-au
spulberat rapid, pe mãsurã ce noul
regim ºi-a arãtat adevãrata faþã. Dupã
care s-a numãrat printre cei reduºi la
tãcere de imperativele noii ordini, ºi
siliþi sã joace mult timp un rol
secundar.
Fostul
bulevard
Elisabeta
(actualmente
Republicii),
axa
principalã de traversare de la garã pânã
în dreptul Grãdinii Publice, îi sugera
scriitorului imaginea unei aºezãri
Florin CHIVOCI
(continuare în pagina 10)
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Ion I.
Brãtianu
º i - a
sãrbãtorit
cea
de-a
7 7 - a
aniversare
într-un
cadru intim
la palatul
ce-i poartã
numele.
A
m
remarcat
printre participanþi pe generalul
Iulian Vlad, generalul ªtefan
Mateescu, prof. univ. Florian
Tãnãsescu, publiciºtii Dumitru
Avram, Igor Butnaru, Elisabeta
Iosif - redactor-ºef, revista de
literaturã, carte, artã „Cetatea lui
Bucur“, Cristi Cristescu, director
coordonator al revistei „Vlahia Dacia nemuritoare“, Ilie Gavra senior editor al revistei „Vlahia Dacia nemuritoare“, Florentin
Popescu - redactor-ºef la revista
„Bucureºtiul literar ºi artistic“,
scriitorul Dinu Grigorescu directorul ziarului de culturã
„Ciripit de pasãre“, prof. univ.
Mihail Diaconescu ºi soþia sa,
Corina Diaconescu, fostul deputat
Vasile Rãdulescu, avocatul Victor
Gafiuc, scriitorul George Corbu,
scriitoarea Carolina Ilica, laureatã
a Premiului de poezie „Nichita
Stãnescu“, precum ºi pe fiul lui Ion
Constantin Brãtianu, însoþit de
logodnica sa, avocat dr. Cristina
Munteanu.
Majoritatea celor prezenþi au
evocat viaþa, activitatea ºi
întâmplãrile care i-au apropiat de
sãrbãtorit, cea mai îndelungatã
prietenie fiind cea a prof. univ. Ion
Dodu Bãlan, care l-a cunoscut în
anul 1956 ºi care a avut rolul de
mentor în formarea poetului ºi
omului de litere Ion I. Brãtianu, ºi
scriitorul George Corbu, singurul
care i-a recenzat în presã volumul
de versuri „Postumele tinereþii“.
Evenimentul s-a desfãºurat în
palatul familiei Brãtianu, clãdire
monument istoric, operã a
arhitectului Ion N. Socolescu, locul
unde îºi desfãºoarã activitãþile
culturale fundaþia ce poartã
numele sãrbãtoritului. Acest loc
încãrcat de istorie, fostã reºedinþã
a lui Constantin (Bebe) Brãtianu,
ultimul secretar general al PNL în
perioada interbelicã, ministru ºi
deputat în Parlamentul României,
gãzduieºte o expoziþie permanentã
a pictorului Alecu Ivan Ghilia ºi
una de fotografii care-l înfãþiºeazã
pe sãrbãtorit alãturi de marile
valori ale vieþii culturale ºi politice
româneºti.
Dupã ce domnul Brãtianu ºi-a
primit urãrile de sãnãtate ºi viaþã
lungã însoþite de cadourile de
suflet ce i-au fost oferite de oaspeþi
- prieteni dragi - am fost invitaþi la
o recepþie în sala general
Constantin I. Brãtianu, unde pânã
la ceas târziu din searã s-au
depãnat plãcute amintiri.
Cu deosebitã dragoste, noi, cei
prezenþi, am þinut sã marcãm acest
eveniment din viaþa domnului
Brãtianu ºi am semnat în Cartea
de Onoare a Fundaþiei Culturale
„Ion I. Brãtianu“, sãrbãtoritul, la
rândul sãu, oferindu-ne un volum
din cartea „Cel mai hulit dintre
pãmânteni“.
Gabi OPREA
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Viaþa bate Poezia

f el de Ar s poe tica

Poate cã-n viaþã am ratat multe.
Ceva, însã, nu mi-am îngãduit (oricâte
momeli mi s-au întins) sã „dau la
spate“ ca pe ceva inutil, minimalizant,
anume: ºansa de a fi sincer cu
cuvintele. Le-am încredinþat - ºi o voi
face atâta timp cât le voi pãstori - ca
unui prieten de-o viaþã, tot ce þine de
blazonul propriu. Sau de onoare.
Rostite sau scrise, le-am împãrþit în
mod egal dreptul de a mã reprezenta
la „târgul vorbelor“. Asta, chiar dacã
uneori, dintr-o prea mare ºi
necontrolatã efuziune, „m-a luat gura
pe dinainte“ ºi, cu o sinceritate pueril
de prosteascã, „am spus lucrurilor pe
nume“, având „de tras“, ulterior, mult
timp pentru aceasta... Judecând drept,
sã ai de suferit din cauza sinceritãþii
unei ziceri mi se pare nu atât o prostie,
o copilãrie, cât o crimã, un atac la
existenþã. Acela ce perverteºte
Cuvântul, spre a-ºi atinge un scop,
profitând de sinceritatea, de
bunãtatea, de încrederea sau de
fidelitatea semenilor, nu-l meritã!
Spun asta pentru cã, dintre toate
dezmoºtenirile pe care mi le-ar
rezerva
viaþa,
privarea
sau
dezmoºtenirea de Cuvânt mi se pare
cea mai insuportabilã. Arta,
capacitatea, facultatea de a þi-l face
util se mãsoarã în timpul trecut
pânã-þi renegi spusele. Tocmai de

aceea sunt momente în viaþã în care-þi
doreºti, salvator ºi imperios, sã fii
limpezit de un lapsus. Sau un robot
care sã-þi traducã-n gesturi ºi mimici
inofensive viaþa, trãirea. Ni se
recomandã adesea, în momente
critice, „sã fim stãpâni pe noi sau pe
situaþie“. Cu alte cuvinte, sã ne
impunem criteriile de gând ºi de viaþã
indiferent dacã sunt cele mai adecvate
sau singurele. Pe mine, unul, mã
chinuie doar ideea ca în viaþa sau în
faþa colii de scris sã fiu stãpân pe
cuvinte. Ca un antidot pentru
pierderea libertãþii. Pentru cã mã simt
liber cu adevãrat doar atunci când
stãpânesc cuvintele, zicerile. Teama
de a pierde lupta cu Cuvântul îmi
provoacã insomnii, fãcându-mi din
viaþã o aplicaþie a sufletului pentru
rugãciune, pentru eradicarea decepþiei

de scriitor. ªi acestui deziderat îmi
consacru mai tot timpul în care sunt
conºtient cã mãsura libertãþii de a trãi
mi-o dã, clipã de clipã, ceas de ceas, zi
de zi, Cuvântul. ªi încãpãþânarea de a
mã salva numai prin el este cel mai
mare serviciu pe care mi-l pot face eu
însumi...
Pe unii îi chinuie gândul înavuþirii.
Pe mine mã bântuie Cuvântul. ªi
asta-mi conferã un spor fantastic de
trãire. Pentru cã, aºa cum am mai
spus cândva, vreau, nu vreau, aceasta
e, prin naºtere, menirea mea. Chiar ºi
atunci când, înfrânt de convenþii
sociale, ducerea ei la sfârºit devine un
coºmar. Dar, nu-i aºa?, mai bine sã
trãieºti un coºmar, o angoasã decât
un abandon. Mai bine e sã mori în
Cuvânt decât sã jubilezi prin tãcere ºi
sã fluieri prin laºitate...

Dan Rotaru

Mã consum în dureri ºi-n
nefericiri, dacã aºa face bine
Cuvântului. Pentru cã prin el
supravieþuiesc,
tãlmãcindu-mi
obsesiile, nereuºitele ºi cãderile. Mai
ales cãderile! Ca-ntr-un sacru
exerciþiu de existenþã. Purã.
Nealterabilã în timp ºi intraductibilã
în alte ediþii ale destinului...
Dan ROTARU

Filarmonica Piteºti

Concert dirijat de Petre Sbârcea
Filarmonica Piteºti organizeazã joi, de la
ora 19, la Casa de Culturã a Sindicatelor, un
concert simfonic sub bagheta dirijorului
Petre Sbârcea, avându-l ca solist pe pianistul
Matei Varga.
În program: Frederic Chopin - Concertul
nr. 2 pentru pian ºi orchestrã în fa minor, op
21, Filip Lazãr - Concerto Grosso pentru

Petre Sbârcea

orchestrã nr. 1, op. 17, ºi Felix
Mendelssohn-Bartholdy - Simfonia
nr. 4, Italiana.
Fost elev al maeºtrilor Sergiu
Celibidache ºi Antonin Ciolan, Petre
Sbârcea ºi-a perfecþionat studiile în arta
dirijoralã în Franþa, Italia ºi Statele
Unite ale Americii, având un

Scriitori, publicişti şi folclorişti ai Argeşului
Pro memoria

Gheorghe MENCINICOPSCHI
(n. 1 mai 1949, Domneºti, judeþul Argeº)
Profesor universitar doctor inginer, biolog, biochimist,
cercetãtor, nutriþie ºi alimentaþie; director, Institutul de
Cercetãri Alimentare, inventator, publicist; coordonator
naþional al programului FAO, în domeniul alimentar; membru
titular, Academia Oamenilor de ªtiinþã, Academia de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice, Academia de ªtiinþe din New York,
Asociaþia Inginerilor din România; membru fondator,
Association of Francophone Countries for Food Technology
Transfer Progress, Montreal; preºedinte, Comisia de
Securitate Biologicã în domeniul organismelor modificate
genetic. Cercetãtor ºtiinþific principal, Institutul de Cercetãri
Alimentare, Bucureºti; profesor universitar, Facultatea de
Biotehnologii a Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã, Bucureºti.
Volume reprezentative: „Biblia alimentarã“, Editura
Litera Internaþional, Bucureºti, 2010; „Noua ordine
alimentarã. ªi noi ce mai mâncãm?“, volumul I, Editura
Coreus, Bucureºti, 2010; „ªi noi ce mai mâncãm ca sã
slãbim?“, volumul II, idem, 2010; „Revoluþie în bucãtãrie.
Reînvaþã sã gãteºti sãnãtos“, idem, 2011; „ªi noi ce mai
mâncãm?“, 7 volume, ediþia GSP, Editura Coreus, Bucureºti,
2011; „Adevãrul despre alimente, nutriþie sãnãtoasã ºi diete ortodietoterapie“, Editura Medicalã, Bucureºti, 2012;
„Reînvaþã sã gãteºti. Carte de bucate sãnãtoase“, Editura
Coreus, Bucureºti, 2012; „Pãrinþi Altfel - cu copii de la -1 la
10 ani“, idem, 2013; „Crezi cã ºtii ce bei?“, Editura Coreus,
Bucureºti, 2014; „Cerealele glutenice ºi boala celiacã sau
Când grâul poate sã ne îmbolnãveascã“, „Alimentaþia ºi
patogeneza bolilor cardiovasculare“, Editura Medicalã, 2015.
Coautor: „Bioingineria preparatelor enzimatice
microbiene“, Editura Tehnicã, Bucureºti, 1980;
„Biotehnologii în prelucrarea produselor agroalimentare“,
Editura Ceres, Bucureºti, 1987; „Product of Ethanol a
Tehnological Information Package“, PNUD, Viena, 1991;
„AgriFood Quality II“, Ed. Royal Society of Chemistry,
Cambridge, UK, 1999; „Modelarea ºi conducerea proceselor
biotehnologice“, Editura Didacticã, Bucureºti, 2002;
„Afecþiunile aparatului respirator – Terapii complementare“,
Editura Fiat Lux, 2004; „Siguranþa alimentarã – Autenticitate
ºi Trasabilitate“, Editura Mirton, 2005; „Biogenically Active
Amine in Food“, COST, Belgium, 2005; „Produse româneºti
din carne, conform cerinþelor europene“, Editura Alt Press
Tour, 2006.
Distincþii: Premiul „Emanoil Teodorescu“ al Academiei
Române (1980); Premiul „Oscar Capital“, 1998, pentru
invenþii; Diploma de Onoare a Senatului Universitãþii
„Dunãrea de Jos“, Galaþi, pentru merite deosebite în
dezvoltarea învãþãmântului superior de industrie alimentarã;
Ordinul Naþional „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler
(2000); Doctor Honoris Causa al U.S.A.M.V.B., Timiºoara,
2009.

Adrian OPROIU
(n. 2 mai 1980, Curtea de Argeº, judeþul Argeº)
Stabilit în Zagreb, Croaþia (din 2009).
Prozator, poet, eseist; redactor, cotidianul „Argeº Expres“,
Curtea de Argeº; membru, Atelierul literar „ªcoala de
Poezie“, Casa de Culturã „George Topârceanu“, Curtea de
Argeº. Profesor colaborator de limbã si literaturã românã,
Facultatea de Filosofie de Zagreb (din 2011).
Colaborãri: „Argeº Expres“, „Sãgetãtorul“, supliment
cultural al ziarului „Argeºul“ („Tripticul Tãcerii“, prozã, 1.
„Restul e tãcere“, 2. „Fiul“, 3. „Râul Galben“).
Lucrãri reprezentative: „Cosmin Perta, Poeme“, traducere,
în colaborare cu poeta Ana Brnardic Oproiu, în „Revija malih
knjizevnosti: Rumunjska“, antologie de texte literare din
scriitori români contemporani, Zagreb, Croaþia, octombrie
2010; „4 tineri poeþi croaþi traduºi în româneºte“, în revista
„Poesis International“, decembrie 2011, Satu-Mare, România;
„Un schimb de scrisori prin Cortina de Fier: Cioran - Noica“,
Tvrda, Zagreb, Croaþia, 1-2/2011; „4 tineri poeþi români
traduºi în croatã“, Zagreb, Croaþia, 2012; „Cãpcãunul
ierbivor“, Editura Academiei Internationale Orient-Occident,
Bucuresti, 2012; „Urmuz, Pagini bizare“, traducere în limba
croatã împreunã cu Ana Brnardic Oproiu, în „Europski
glasnik XVII“, revistã apãrutã sub egida Uniunii Scriitorilor
din Croaþia, Zagreb, 2012; „Urmuz: Bizarne Stranice“,
Litteris, Zagreb, 2014.

Robert TURCESCU
(n. 3 mai 1975, Piteºti, judeþul Argeº)
Scriitor, ziarist, realizator TV, redactor, „Curierul
Naþional“, „Viaþa studenþeascã“, „Ziua“, revistele „Adam“,
„Evenimentul Zilei“, „Dilema“; reporter, redactor-ºef, Radio
„Total“, profesor asociat, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii, Universitatea din Bucureºti; director executiv,
„Realitatea FM“; conduce Societatea Jurnaliºtilor
Profesioniºti.
Debut publicistic: „Curierul Naþional“, 1993. Colaborãri:
„Evenimentul Zilei“, „Curierul Naþional“, „Ziua“,
„Cotidianul“, „Dilema“.
Volume de autor: „Dincolo“, roman, Editura Seviris,
Braºov, 2000; „Dans de Bragadiru. Cum se vede Romania în
direct“, publicisticã, Editura Polirom, Iaºi, 2004; „Fiare vechi.
Dileme cotidiene“, publicisticã, eseuri, Editura Polirom, Iaºi,
2005; „Istorie recentã 100%. Robert Turcescu în dialog cu
Valeriu Stoica“, Editura Humanitas, Bucureºti, 2009;
„Bucureºtiul – chinurile ºi facerea“, Editura Maºina de Scris,
Bucureºti, 2012.
Premii: Premiul „Alexandra Indrieº“ pentru „Contribuþia
jurnalisticã la democratizarea României“ (2004), acordat de
Societatea Timiºoara; Premiul Asociaþiei Profesioniºtilor de
Televiziune pentru cel mai bun talk-show de televiziune,
„100%“, Realitatea TV (2004); Premiul C.N.A. pentru cel mai
bun talk-show radio, „România în direct“ (2002); Premiul
Clubului Român de Presã pentru reportaj radio (2001);
Premiul I pentru Jurnalism Civic oferit de Primãria
Municipiului Bucureºti ºi Firma Henkel (1997) etc.

Cezar BÃDESCU-AREFU
(n. 5 mai 1937, Arefu, judeþul Argeº)
Profesor de istorie, director, ªcoala Arefu; publicist,
folclorist, director de cãmin cultural, conducãtor de
ansambluri folclorice, memorialist; membru, Asociaþiei
Folcloriºtilor „C Rãdulescu-Codin“; membru fondator,
preºedinte, Asociaþia Folcloricã „Plaiuri Arefene“.
Colaborãri: „Secera ºi ciocanul“, „Argeº expres“, „Satul
natal“, „Buletin cultural argeºean“.
Volume colective: „Caiete folclorice“, lucrare editatã de
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Argeº (2004, 2011); „Învãþãmântul românesc
între virtuþi ºi vicii“, Editura Rottarymond, Râmnicu Vâlcea,
2008; Simpozionul Internaþional de Istorie „Vlad Þepeº
Dracula - domn creºtin al Þãrii Româneºti“, Editura Prisma,
ediþia I (2009), ediþia II (2010); „Celebritãþi din negura
uitãrii“, colecþia „Restituiri“, vol. I-II, Editura Tiparg, Piteºti,
2011.
Lucrãri personale reprezentative: „Rãsãriþi în Luminiº de
Soare. Deschizãtori de drumuri“, debut editorial, lucrare de
atestare documentarã a satului Arefu, la 450 de ani, Editura
Arefeanã, Bucureºti, 1996; „Chipul dragei noastre în oglinda
Amintirilor“, volum de memorii dedicat soþiei, Bucureºti,
Editura Arefeana, 2009.

Ionuþ RADU
(n. 5 mai 1979, Cãlineºti, judeþul Argeº)
Absolvent al Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane, Secþia
psihologie, Piteºti. Poet.
Colaborãri: „Dacia literarã“, „Convorbiri literare“,
„Bucovina literarã“, „Argeº“, „Steaua“, „Juventus“ º.a.
Debut editorial: volumul „Secvenþe ale intrãrii în viaþã“,
versuri, Editura Junimea, Iaºi, 2007.
Participãri: taberele de creaþie literarã organizate de poetul
Marian Stoica, prin Fundaþia Românã „Casa ªcoalelor“,
Argeº (Buºteni, 1997; Nucºoara, 1998), Festivalul
„Prometheus“ (etapa finalã, Sfântu-Gheorghe, 2004),
reuniunile cenaclurilor studenþeºti de la Corbeni, StoeneºtiArgeº, 2005-2006.
Poezii publicate în volumele de grup/ plachete: „Litera
nouã“, Editura Paralela 45, Piteºti 1999; „Caiete mãlinene“,
Suceava 2004; „Evadarea din sine“, Editura Centrului
Cultural Cancicov, Bacãu 2004; „Conexiuni“, Editura
Universitãþii Lucian Blaga din Sibiu, 2004, 2005; „Poeme de
tainã“, Editura Astra, Blaj, 2004; „Ora de sticlã“, Editura
Marineasa, Timiºoara 2005; „Juventiada“, Editura Juventus,
Piteºti 2006; „Timpul curgea dintr-o lacrimã“, Slatina 2006;
„Botezaþi în cuvânt“, Editura Astra, Blaj 2006; „Valurile
înaintea mãrii“, Editura Ex Ponto, Constanþa 2006.
Premii (peste 40 de premii naþionale la concursurile de
poezie, 1998-2007): Premiul I, Concursul „Tinere condeie“,
Piteºti, 1998, faza judeþeanã; Premiul I decernat de Editura
„Paralela 45“, Concursul de Poezie „Pe aripile poeziei“
(Piteºti, 2004); Premiul I, Festivalul Naþional de Literaturã
„Tudor Arghezi“ (Târgu Cãrbuneºtilor, 2004); Premiul
Editurii „Junimea“ ºi al Revistei „Poezia“, Concursul
Naþional de Poezie ºi Interpretare Criticã a Operei
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Patrimoniu

Premiile
Festivalului
„Sus la munte,
la Muscel“

Fo l k ( l o re )
O nouã sesiune de comunicãri
ºtiinþifice cu tema Patrimoniul
Cultural Imaterial. Actualitate ºi
Perspectivã a fost organizatã de
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Argeº, sâmbãtã, 7 mai. Acest
eveniment are loc anual ºi stârneºte de
fiecare datã interesul celor preocupaþi
de tradiþiile româneºti. Întâlnirea s-a
desfãºurat în sala de conferinþe a
bibliotecii judeþene ºi a reunit prieteni
constanþi ai acþiunii, dar ºi invitaþi noi
care au promis sã revinã la ediþiile
viitoare. Au onorat instituþia gazdã ºi
deopotrivã oraºul nostru participanþi
din Braºov, Sibiu, Târgu-Jiu,
Bucureºti, Galaþi, Giurgiu, Dâmboviþa,
Ploieºti, precum ºi argeºeni sosiþi din
mai multe localitãþi ale judeþului.
Cuvântul de deschidere a aparþinut
managerului CJCPCT, dr. Sorin
impresionant palmares de premii ºi distincþii.
Este invitat permanent al orchestrelor din
Germania, Ungaria, Italia, Austria, Franþa,
Belgia, Rusia, Olanda, Elveþia, Luxemburg,
Republica Moldova, Azerbaijan, Iran,
precum ºi al operelor ºi filarmonicilor din
România. Matei Varga s-a stabilit în SUA, la
New York, unde ºi-a desãvârºit pregãtirea
muzicalã. Este laureat al unor concursuri
internaþionale, între care ºi „George
Enescu“.
M. NEAGOE

Mazilescu, ocazie prin care acesta a
convins încã o datã publicul de
încrederea ºi pasiunea sa pentru
valorile tradiþionale, motiv care l-a
determinat sã-ºi mãrturiseascã inclusiv
intenþia de a extinde ºi de a îmbunãtãþi
acest proiect în anii urmãtori. Urãri de
bun venit au adresat oaspeþilor ºi
directorul Bibliotecii Judeþene „Dinicu
Golescu“,
sociologul
Mihai
Sachelarie, ºi conf. univ. dr. Adrian
Sãmãrescu, prezent la sesiune în
calitate de preºedinte al Asociaþiei
Folcloriºtilor Argeºeni Constantin
Rãdulescu-Codin.
Participanþii au abordat în manierã
creativã ºi originalã câte o temã
specificã domeniului, fiecare lucrare în
parte însemnând o muncã descriptivã
de observaþie ºi de (trans)scriere, care a
presupus culegere de date, studiu pe
documente, clasare ºi extragere a
elementelor esenþiale, înregistrare a
faptelor umane devenite simbolice etc.
- toate menite sã ducã la o înþelegere
aprofundatã/amãnunþitã a unor aspecte
din viaþa semenilor noºtri, a societãþii
româneºti cu caracteristicile sale.
Ipostazele etnografice ºi cele
antropologice prezentate, multitudinea
de manifestãri tradiþionale/populare/
rurale descrise, care þin de folclorul
adevãrat, încep sã reprezinte tot mai
mult o lume ascunsã ºi surprinzãtoare,
aproape necunoscutã privirii omului

Eminesciene „Porni Luceafãrul …“ (Botoºani, 2006); Premiul
III, al Casa de Culturã a Sindicatelor Bistriþa ºi Revistei
„Steaua“, Cluj, Concursul Naþional de Poezie „George
Coºbuc“ (Bistriþa, 2006); Marele premiu ºi Premiul revistei
„Discobolul“, secþiunea de creaþie a Festivalului-concurs de
Poezie „Ocrotiþi de Eminescu“ (Blaj, 2007) º.a.

In memoriam

Nicolae/N.I. APOSTOLESCU
(n. 3 mai 1876, Alexandria, judeþul Teleorman d. 2 noiembrie 1918, Piteºti, judeþul Argeº)
Folclorist, critic ºi istoric literar, scriitor. Doctor,
Facultatea de Litere, Universitatea din Paris; cadru didactic,
Piteºti, Bucureºti, Institutul „Schewitz-Thierrin“, „Ecole des
Langues Orientales Vivantes“, Paris; inspector general,
Aºezãmintele Culturale; conferenþiar, „Casa ªcoalelor“.
Membru, Comitetul de redacþie, „Revista pentru istorie,
arheologie ºi filologie“, Bucureºti.
Colaborãri: „Convorbiri literare“, „Gazeta Transilvaniei“,
„Flacãra“, „Literaturã ºi artã românã“, „Timpul“, „Revue de
Roumanie“, „Românul literar“.
Lucrãri reprezentative: „Despre cuvânt“, Bucureºti, 1900;
„Studii. Literaturã, esteticã, filologie“, prefaþã de B.P.
Haºdeu, Bucureºti, 1904; „«Marin Gelea». Roman de N.
Petraºcu“, Bucureºti, 1906; „L’ancienne versification
roumanine“, Paris, 1909; „L’influence des romantiques
français sur la poesie roumaine“, teza de doctorat, Paris, 1909;
„Cetãþuile lui Negru Vodã ºi a lui Þepeº“, Bucureºti, 1910;
„Tocilescu“, Bucureºti, 1912; „Hasdeu ºi Tocilescu“,
Bucureºti, 1913; „Istoria literaturii române moderne“,
volumele I-II, Bucureºti, 1913-1916; „Lenea“, Bucureºti,
1914; „Poezia munþilor“, Bucureºti, 1916; „Studii ºi portrete
literare“, ediþie îngrijitã ºi prefaþã de Ion M. Dinu, Cluj
Napoca, 1983.
Colaborare, tipãrirea lucrãrilor: „Materiale folcloristice“,
sub conducerea lui Gr.G. Tocilescu, volumele I-III, Bucureºti,
1900; „Palia de la Orãºtie“, sub conducerea lui M. Rocques,
Paris, 1907-1908.
Traduceri: Emile Gebhart, „Dupã ce Ulyse revãzu
Itaca“..., Bucureºti, 1912; Jean Richepin, „Desfrânata“,
Bucureºti, 1914.
Referinþe: Ion M. Dinu, „Nicolae I. Apostolescu - omul ºi
opera“, Editura Scrisul Românesc, Bucureºti, 1983.

Vlad MUªATESCU
(n. 4 mai 1922, Piteºti, judeþul Argeº - d. 4 martie 1999,
Bucureºti)
Prozator, publicist, traducãtor, umorist; membru, Uniunea
Scriitorilor din România (1948). Secretar, Editura ABC;
redactor, ziarul „Înainte“; redactor, Editura Europolis; ºef
tehnic, redactor artistic, machetator, diverse edituri ºi reviste „Flacãra“, „Gazeta literarã“, „Cinema“; director, Editura
Europolis, Bucureºti; ºef, serviciul de tehnoredactare, Editura
de Stat; ºef serviciu, Direcþia Generalã a Editurilor, ESPLA,
tehnoredactor, revista „Flacãra“, „Gazeta literarã“; redactor
artistic, revista „Cinema“, tehnoredactor, „Scânteia“.
Debut publicistic: nuvela „Maruca Schiavoni“, în
„Universul literar“, 1942; debut editorial: 1943.

modern. Astfel cã revizitarea, chiar ºi
teoreticã, a unor obiceiuri de viaþã, a
unor legende, credinþe sau superstiþii a
creat o atmosferã caldã, de ataºament
social ºi de nostalgie. Lucrãri cu titluri
incitante (Imaginaþia de tip folcloric,
Legãmântul cu pãdurea, Omul ºi
tehnologia, Arhivele digitale de
fotografie, Dimensiunea religioasã a
cusãturilor naþionale, Omul, poveste ºi
povestitor, Sacru ºi sfânt în folclorul
românesc, Cercetarea, culegerea ºi
valorificarea folclorului muzical
muscelean,
Epifania.Viziune
tradiþionalã ºi teologie poeticã, Din
folclorul copiilor: cântece-formule,
Influenþe ale artei populare româneºti
în opera lui Constantin Brâncuºi,
Albinãritul în zona Dunãrii de Jos,
Umblatul miresei prin sat în
sãptãmâna nunþii, Consideraþii
estetice pe marginea unor basme
populare culese din judeþul Argeº, În
secolul
XXI:
Cãsãtorie
sau

Volume reprezentative: „Bobby Felix Fãt-Frumos“,
„Magdalena ºi Tîrþoi“, „Pogonici Ariciul“ (1943); „La Sud de
Lacul Nairobi“, roman, Editura ABC, Craiova, 1945; Ciclul
„Extravagantul Conan Doi“, patru romane: „De-a puia gaia“,
Editura Albatros, Bucureºti, 1975; „Conan Doi - Penke - tanti
Raliþa“, 1973; „De-a v-aþi ascunselea“, Editura Dacia, Cluj,
1974; „De-a bâza“, Editura Albatros, Bucureºti, 1977. Alte
lucrãri: „De-a baba oarba“, roman, Editura Albatros,
Bucureºti, 1976; „Unchiul Andi Detectivul ºi nepoþii sãi“,
Editura Ion Creangã, Bucureºti, 1982; „Aventuri
aproximative“, memorii, volumul I, Editura Cartea
Româneascã, Bucureºti, 1984; „Cei trei veseli nãpîrstoci“,
roman pentru copii, Editura Ion Creangã, Bucureºti, 1985;
„Aventuri aproximative“, memorii, volumul II, 1986, volumul
III, 1987, Editura Ion Creangã, Bucureºti; „Oameni de bunã
credinþã“, volumul IV al ciclului „Aventuri aproximative“,
1989; „Unchiul Andi detectivul ºi nepoþii sãi, ostrogoþii“,
Editura Porus, Bucureºti, 1991; „Patru ostrogoþi, unu’ mare ºi
trei mici!“, Editura Ion Creangã, Bucureºti, 1992; „La Sud de
lacul Nairobi“, ediþie refãcutã, Editura Aius, Craiova, 1997;
„De-a bîza“, roman reeditat, Editura Fundaþiei „Chemare“,
Iaºi, 1998. Ciclul „Extravagantul Conan Doi“ este republicat
postum, în mai multe ediþii (Editura Adevãrul, Bucureºti,
2007, 2009)
Traduceri: Kipling, J. London, Cronin, Dylan Thomas,
Caldwell.
Premiul Uniunii Scriitorilor (1981).

concubinaj?, Folclorul copilãresc din
Arefu, Mitul ca sursã a credinþelor
populare etc) au fost ascultate ºi parþial
dezbãtute, într-o empatie generalã.
Nivelul întâlnirii din acest an a fost
unul ridicat, dovadã a culturii populare
însemnate ºi prezente într-o
multitudine de forme. Nota specificã a
unei sesiuni de comunicãri este însã
importanþa studiului, a transmiterii de
tradiþii ºi a înþelegerii lor corecte,
singurele în stare sã genereze
sentimentul de apartenenþã la un popor
ºi de identitate în diacronie.
Cei cãrora le lipsesc aceste
sentimente ºi care uitã uºor bogãþia ei
cu multe strãluciri ar trebui sã
mediteze mai mult asupra faptului cã
nimic din trecut, nici din prezent ºi nici
din viitor, dacã nu a trecut ºi nu trece
în(spre) tradiþie, nu trece cu siguranþã
nici proba rezistenþei ºi implicit pe cea
a valorii.
Magda GRIGORE

Distincþii: Ofiþer în grad de Cavaler pentru aportul în
domeniul biologiei româneºti, titlu oferit de cãtre regele Carol
al II-lea (1937).

Alexandru ÞUÞUIANU
(n. 6 mai 1898, Câmpulung Muscel, judeþul Argeº d. 1980, Bucureºti)
Erudit. Profesor de limba ºi literatura românã ºi de limba
francezã, Piteºti ºi Bucureºti; publicist. Membru, Comitetul de
redacþie al revistei „Muguri“. Membru, cenaclurile literare
„Prietenii istoriei literare“, „Kalende“, „Sburãtorul“ etc.
Colaborãri: „Neamul românesc“; „Buletinul Institutului de
Literaturã“, „Kalende“, „Muguri“ (înfiinþatã, 1922,
Câmpulung, Muscel).

Zenovie PÃUN
(n. 7 mai 1928, Ciobani-Hârseºti, judeþul
Argeº
d. 14 ianuarie 1991, Piteºti, judeþul Argeº)
Profesor, ªcoala Popularã de Artã, Liceul
„Al. Odobescu“, Liceul Sanitar din Piteºti;
director, ªcoala Generalã din Stolnici; publicist,
folclorist. Profesor folclor, Institutul Pedagogic
de 3 ani, Piteºti; director, Casa Creaþiei
Populare a Regiunii Argeº; preºedinte,
Comitetul pentru Culturã ºi Artã al Municipului
Piteºti; fondator, Ansamblul Artistic al
Argeºului.
Colaborãri, publicaþii locale ºi centrale cu
articole de analizã a creaþiei artiºtilor amatori
argeºeni.
Lucrãri reprezentative: „Aºa cum cântã
oamenii“, culegere muzical-literarã, în
colaborare cu George Cristea Nicolescu, 1963;
„Vers ºi cântec de pe Argeº“, texte literare
pentru grupurile de satirã ºi umor, 1965.

Marele premiu al Festivalului
naþional-concurs de muzicã popularã „Sus
la munte, la Muscel“, desfãºurat la acest
sfârºit de sãptãmânã în urbea
cunoscutului
dramaturg
Tudor
Muºatescu, a rãmas în Argeº.
Purtând numele profesorului „Gavril
Prunoiu“, cunoscut interpret de folclor
originar din Boteni, trofeul festivalului a
ajuns la Aninoasa, fiind câºtigat de o
tânãrã talentatã din aceastã comunã. Ea se
numeºte Antonia Iosif ºi are numai 14 ani,
iar piesa de rezistenþã cu care a câºtigat
poartã numele festivalului, „Sus la munte,
la Muscel“, un cântec al unei alte
interprete din Argeº.
De altfel, interpreta cântecului
original, prezentã în recital la manifestare,
a izbucnit în lacrimi de bucurie la
festivitatea de premiere.
Celelalte premii au fost atribuite lui
Eusebiu Gafiþa, de 16 ani, din judeþul
Suceava, locul I, Camelia-Elena Butulicã,
14 ani, din Gorj, locul II, ºi Simona
Alexandru, 23 de ani, din Teleorman.
De asemenea, juriul format din nume
cunoscute ale folclorului ºi coordonat de
profesorul Gavril Prunoiu a acordat ºi un
premiu special „Marioara Murãrescu“
tinerei de 14 ani Marcela Latiº, din
Maramureº, în memoria cunoscutei
realizatoare de emisiuni folclorice de la
Televiziunea Românã, precum ºi 4
mentiuni.
Acestea au revenit urmãtorilor:
Claudia Niþu Badoiu, din Corbi, lui Ionel
Roºu, 17 ani, din Bihor, Mariei Cortac, 18
ani, din Republica Moldova, ºi Elenei
Raluca Mihãescu, 16 ani, din Dâmboviþa.
Amintim cã manifestarea a fost
organizatã de Casa de Culturã „Tudor
Muºatescu“ în colaborare cu Primãria ºi
Consiliul Local al municipiului
Câmpulung Muscel, Consiliul Judeþean
Argeº, Casa de Culturã a Sindicatelor
„C.D. Aricescu“ ºi Centrul Judeþean
pentru Conservare ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Argeº.

Constantin PAªOL

„Vrăjitorii“ la...
premii

La Casa Sindicatelor din Piteºti, sâmbãtã, 7 mai, în
prezenþa ºi a directorului instituþiei, domnul Nicolae Creþu, ce a
þinut un discurs colocvial de recepþie, membrii Cenaclului
Literar „Ucenicii Vrãjitori“, îndrumaþi de profesorul ºi
scriitorul Marin Ioniþã, s-au întâlnit sub semnul creativitãþii, sã
primeascã diplomele ºi premiile Concursului „Nihil sine
litteris“, dedicat elevilor ºi studenþilor piteºteni iubitori de
literaturã.
Premianþii Cenaclului „Ucenicii Vrãjitori” de ultimã ediþie
s-au prezentat ca un grup unitar animat de dragostea pentru arta
slovelor, de la verbul infantil, inocent, ludic la versul sau proza
George VASILIU
studiate, îngemãnate cu studiile de specialitate. De la elevele ºi
(n. 5 mai 1908, Dobrogostea, judeþul Argeº - d. 7 iulie
elevii de ºcoalã generalã Soare Cerasela, clasa a VII-a, ªcoala
1989, Piteºti, judeþul Argeº)
„I.L. Caragiale“, premiul I pentru poezie, Sorescu Natalia,
Om de ºtiinþã, cercetãtor, publicist; prim director ºtiinþific,
clasa a V-a, ªcoala „I.L. Caragiale“, premiul al II-lea pentru
director de secþie, director general, Institutul de Cercetãri
poezie, Langa Matei, clasa a V-a, aceeaºi ºcoalã, premiul al
Piscicole al României. Profesor universitar doctor, Zoologia
III-lea pentru poezie, Ioana Smãrãndescu, ªcoala Nr. 3,
vertebratelor, Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti
premiul I pentru poezie, respectiv premiul al II-lea pentru
(1969). Director, publicaþii „Studii ºi cercetãri“, „Ecos“,
prozã, ºi David Ovreiu, clasa a V-a, ªcoala „I.L. Caragiale“,
Muzeul Judeþean Argeº; secretar general, Colegiul
Constantin DINISCHIOTU
premiul al III-lea pentru poezie, la elevele ºi elevii de liceu
naturaliºtilor din România; membru, Academia de ªtiinþe din
(n. 11 mai 1927, Bucureºti - d. 19 iunie Bãlãºoiu Carina, premiul I pentru poezie, Dora Georgescu,
România, Societatea de Zoologie din Franþa, Societatea 2008, Bucureºti)
premiul I pentru prozã, Cãtãlina Marinescu, premiul al II-lea
Internaþionalã de Theriofilaxie, Societatea Internaþionalã de
Memorialist, publicist. Membru, Uniunea pentru prozã, Robert Ionuþ Ionescu, premiul al II-lea pentru
Limnologie, Societatea Internaþionalã de Ornitologie, Paris; Teatralã din România. Regizor, director, teatre prozã, Dumitraºcu Daniel, premiul al III-lea pentru poezie,
fondator, revista „Notationes Biologica“ etc.
din þarã (Teatrul „Alexandru Davila“, Piteºti, Iulia Dãuº, premiul al III-lea pentru prozã, respectiv la studenþii
Colaborãri, numeroase studii ºi articole în periodice de Teatrul din Valea Jiului, Petroºani, Teatrul din Universitãþii din Piteºti, Alexandru Dobre, anul al II-lea, Secþia
specialitate: „L’homme et l’oiseau“, „Ecos“, „Orizonturi noi“ Constanþa, Teatrul Mihai Eminescu, Botoºani, Limbi Moderne Aplicate, premiul I pentru prozã, Georgiana
etc.
Teatrul Fantasio din Constanþa, Teatrul din Ciobanu, anul I, Secþia Englezã-Francezã, premiul al II-lea
Volume reprezentative: „Istoria hidrobiologiei româneºti“ Galaþi, Teatrul din Reºiþa, Teatrul Bacovia din pentru prozã, Ralf Ioan Rãdulescu, Secþia Englezã- Spaniolã,
(1949); „Systema Avium Romaniae“, Paris, 1968; „Systema Bacãu). Regizor artistic, Radioteleviziunea premiul al III-lea pentru prozã, respectiv premiul al II-lea
Vertebratica Romaniae“, Bacãu, 1968; „Zoologia Românã; preºedinte, C.J.C.E.S. Argeº.
pentru poezie, Denisa Coroja, anul III, Secþia Românãvertebratelor“, Piteºti, 1970, 1974; „Istoria ihtiologiei
Englezã, premiul I pentru poezie, Marina Pantazi, anul al
Publicã eseuri, interviuri, articole.
româneºti“, Bucureºti, 1987; „Biologi din România“, postum,
Volume reprezentative: „De-ale teatrului. ªi III-lea, Secþia Românã- Englezã, premiul al III-lea pentru poezie.
2001. Patru lucrãri, definitivate în 1989, au rãmas în bune ºi rele“ (memorii), volumele I-II, Editura
Acompaniaþi de un minirecital la chitarã datorat lui Marius
manuscris: „Dicþionarul biologilor din România“, Meridiane, Bucureºti, 2002.
Ionescu, premianþii au fost distinºi de ºefa Cenaclului, tânãra de
„Vertebratele lumii“, „Mamiferele României“ ºi „Istoria
Margareta ONOFREI 17 ani Rebecca Sârbu, numitã de maestrul Marin Ioniþã “un
ghem de inteligenþã”, respectiv de elevul organizator Ionuþ
hidrobiologiei româneºti“.
Dogaru ºi de studentul la Litere Lucian Bolbea, anul al II-lea,
OTÃ: Menþionarea lucrãrilor reprezentative în vederea constituirii prezentei rubrici Universitatea din Piteºti. Sâmbãta laurilor a încoronat un
se bazeazã pe importanþa lor, în viziunea autoarei. Dacã existã persoane care mãnunchi de talente despre care cu siguranþã vom mai auzi.
doresc sã completeze fiºele de autor publicate, rog respectuos sã prezinte
Prof. Dorina Mihai MOISE
respectivele date redacþiei ziarului ,,Argeºul“!
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Teatrul

„Cu Costică nu-i de glumit!“
„Fumuri arheologice trase din lulele preistorice de un
om care nu fumeazã” (Al. Odobescu). O lecþie „versificatã”
de istorie a profesorului - tot de istorie! - Constantin
Vãrãºcanu comentatã de Andreas Peter Ionescu
Mai deunãzi, vizitându-mã acasã,
colegul meu de breaslã dãscãliceascã,
profesorul de istorie de la Colegiul
„Brãtianu” Costicã Vãrãºcanu, mi-a
oferit o cãrþulie – bine-nþeles – „ora de
istorie”, cu dedicaþie.
Titlul nu m-a intrigat, ci m-a
intrigat cã istoria, ºtiinþã exactã de
altfel, poate fi scrisã în versuri de un
profesor de istorie.
Am luat-o metodic ºi am început cu
începutul, adicã cu prezentarea fãcutã
de poeta Denisa Popescu.
Dupã câteva rânduri o expresie îmi
atrage atenþia: Denisa Popescu spune negru pe alb - cã Vãrãºcanu este un
poet-patriot.
A vãzut ea, Denisa, în istoria
literaturii universale ºi/sau a literaturii
române vreun poet nepatriot? Nici
mãcar termenul de poezie patriotardã
nu poate fi uzitat decât în sensul de
poezie care denotã un patriotism
iritant, bãtãtor la ochi, ceea ce, sigur,
nu poate fi decât un fals patriotism aºa
cum erau poeziile închinate „familiei
conducãtoare” de cãtre poetul – deja
uitat – C.V. Tudor.
O astfel de greºealã la Facultatea de
Litere este consideratã greºealã

compromiþãtoare, taxatã ca atare cu
pierderea examenului, deci... restanþã.
Am fost tentat sã nu mai citesc mai
departe. ªi totuºi.
Am citit o poezie diletantã, fãrã
expresie, fãrã tuºe. Poezii dedicate
mamei, tatãlui, fratelui, desigur nobile
ca gest, dar în rest...
ªi ceva-ul pe care îl aºteptam ºi
care „plutea” mi-a apãrut în faþa
ochilor. Priveam dedicaþia ºi nu-mi
venea sã cred. Profesorul Vãrãºcanu
dedica o poezie elevului sãu Ciprian
Manolescu. Eu ºtiam cã invers, foºtii
elevi dedicã poezii (sau lucrãri
ºtiinþifice) foºtilor profesori. Dar
Costicã a fost ºi a rãmas un original,
de-aia se vrea el poet? Mai ºtii pãcatul?
Am aflat cã, în realitate, Manolescu
nici nu-l bãga în seamã pe Vãrãºcanu,
iar acesta din urmã se vrea ºi el bãgat
în seamã de cineva. De ce oare o fi
complexat domn profesor? Þin sã-l
asigur, prieteneºte, pe colegul meu de
breaslã cã nu e nicio problemã cã nu-l
bagã în seamã Manolescu; chestiunea
þine de bunul-simþ românesc de care
face atâta caz profesorul, dar pe care eu
nu l-am vãzut, practic, niciodatã.

Constantin Vãrãºcanu

Inversul lui l-am vãzut însã la fiecare
pas.
Trebuie sã mãrturisesc, sincer, cã în
anii mei negri - la fel de negri ca ºi cei
pe care îi trec acum - am predat,
vremelnic, la ªcoala generalã 11
Piteºti cu program de fotbal. Mi-a fost
elev ºi Manolescu Ciprian, el nu era
fotbalist, din contrã. Nu mi s-a pãrut
deloc un „ieºit din comun”, un copil
care, poate, la matematicã sã fi fost
mai bun decât „fotbaliºtii”. În rest...
nicio sclipire de spirit, nicio remarcã
mai deosebitã n-am reþinut alãturi de
Filote ªtefan (Fane), Dragoº ªuta,
câteva fete ºi un Ciprian din Banat.
Aºa cã... Nici mie nu-mi zice „bunã
ziua”, dar asta este „bunul-simþ
popular românesc” ºi asta este educaþia
pe care o dau profesori ca... Personal,

nu am nevoie de bunã ziua nimãnui.
Asta îi recomad ºi colegului
Vãrãºcanu. Dar sã nu credem cumva
cã impoliteþea ar fi apanajul exclusiv al
tinerilor. La cantina Armatei unde
adesea mãnânc la prânz sunt foarte
mulþi bãtrâni – foºti ofiþeri, subofiþeri,
chiar profesori - care nu numai cã nu
spun „bunã ziua” sau alt salut sau
urarea „poftã bunã”, dar nici mãcar nu
rãspund la bineþe. Impoliteþea este o
boalã veche la români.
Nu mai are niciun rost sã mai
comentãm tehnica „poeticã, stilistica”
etc. poeziilor respective. Ele, poeziile,
nu sunt decât o simplã versificaþie.
Buffon a spus cã „le style c’est
l’homme meme” ºi a avut dreptate ºi în
cazul profesorului Vãrãºcanu. Stilul
lui este prozaic, specific celor ce
predau „umanioare” în învãþãmântul
secundar.
În rest, nu mai zic nimic. Tac de
fricã. Cu Costicã nu-i de glumit!
Deºi anul acesta domnul
Vãrãºcanu va împlini frumoasa vârstã
de 65 de ani, el este încã un tânãr poet,
în sensul cã nu este cunoscut ºi nu a
reuºit sã-ºi dea încã mãsura unui
incontestabil talent care, pentru tânãra
generaþie „de poeþi patrioþi” dupã
expresia Denisei Popescu, va fi „far
cãlãuzitor” cum se spunea odatã sau
cum se zice mai de curând „luminiþa
de la capãtul tunelului”.
Andreas Peter IONESCU

Neamul r omânesc
Neamul nostru pravoslavnic,
De enigmã ºi mister,
E zidit în munte falnic
Picurat prin ochi de cer.

Sfântul Petru ne deschide
Porþile Brâncoveneºti,
Rana neamului se-nchide
În culori voroneþeºti.

Azi Brâncuºi ne-nvaþã zborul
Între Artele Regeºti,
Infinitizând izvorul
Veºniciei româneºti.

Dumnezeu e mântuirea,
Ziditorul Lumii Noi,
Eminescu-i fericirea
Evangheliei din noi.

Într-o curte byzantinã
A trãit ºi a luptat
ªi-n minunea constantinã
Neamu-ntreg s-a-ngemãnat.

Legea neamului, Sophia,
Brãtienilor iubitã Briliantul România,
Într-o lume regãsitã.
Constantin VÃRÃªCANU

Piteºti

Tr e i
re p e re
dintr-un
ve a c
t re c u t
(urmare din pagina 7)
esenþiale se petrecuserã deja. Revoluþia,
cu urmãrile ei, e acum lãsatã judecãþii
posteritãþii. Dar momentul ‘89 n-a avut,
în sine, nimic dramatic la Piteºti: o
simplã reprezentaþie a unei piese deja
jucate! Agitaþie de mâna a doua pentru
un ideal realizat în prealabil de alþii!
Aceste episoade ar fi, aºadar,
împrejurãrile de frunte pe care muza
Clio le-a hãrãzit Piteºtilor în decursul
secolului trecut. Chiar dacã nu e o
aºezare care sã fie pomenitã în cãrþi
pentru clipe de mare rãsunet, pornite de
aici, oraºul ºi-a dat mãsura puterii de a
strãbate istoria cu demnitate, cel puþin
suportând-o cu stoicism sau celebrând-o
cu însufleþire. Aceastã excursie rapidã
prin agitatul veac XX revendicã, prin
încãrcãtura
acestor
scene,
o
simbolisticã aparte a locului, care
trebuie sã reziste în faþa uitãrii sau a
indiferenþei cotidiene.

„Nunta” de la
Vâlcea
Cred cã Beatrice Rancea a fãcut ºi dânsa
pasiune grea pentru Anton Pavlovici. Ca
mulþi din domeniu, justificat. Aºa
explicându-se de ce montã ºi azi „Nunta”, la
Râmnicu Vâlcea. Unde, trebuie spus
neapãrat, activeazã ferice douã teatre de
stat. Ademenitor ºi folositor, fãrã doar ºi
poate...
Ei bine, montarea, cu muzicã ºi lãutari,
la „Ariel” s-a fãcut. Eu o vãzui duminicã
seara, într-o distribuþie amestecatã. Dintre
vâlceni, craioveni, bucureºteni recrutatã.
Bine
închegatã,
foarte
animatã.
Experimentatã ºi aplaudatã, la fine, intens.
„Capitalista” Magdalena-Marta fuse
soacra micã. Magda Catone, mai pe înþeles.
Nici cã se poate mai potrivitã pentru lumea
din piesã. Apoi, de la oltenii vecini, Valer
Dellakeza. Falsu’ general, zdravãn burduºit
de nuntaºii-ncinºi, la un moment dat. Dan
Constantin, din colectivu’ local, socru mic
în rol. Apoi, colegii mai tineri, Simina,
Andrei, Cãtãlina, Alin, Gabriel, Iulia,
Diana, Radu, Gogu, Ionuþ ºi Alexandru.
Care mai de care mai vioi ºi mai ºugubãþ.
Împreunã, o echipã forte, agilã, dibace. Cu
gaguri duium ºi lãutari dupã ea (unii, de la
filarmonici). Atmosferã de cârciumã, sigur,
petrecãreaþã accentuat. Evidenþiind astfel
tocmai ce-a vrut autoru’. Prostia, mojicia.
Instinctele primare ºi lipsa de maniere.
Incultura ºi parvenitismu’. Valabile nu
doar în Rusia anilor lui. Ci ºi acu’,
pretutindeni. Cãsãtorii interesate fiind
totdeauna, oriunde. ªi nunþi sfârºite sub
masã, la fel…
Cehov, e clar, nãravuri, moravuri a
satirizat apãsat. Ca ºi Caragiale al nost’.
Mizanscena descrisã pânã aci ºi jocul
actorilor ei relevând vãdit asemãnarea
deloc contestabilã. Spiritele mari
intersectându-se fertil, fructuos, peren,
delicios. Iarãºi rostu’ celor doi pomeniþi cu
respect pentru ce ne-au lãsat moºtenire e,
neîndoielnic, hazu’, comicul, umoru’ de
nivel înalt. Benefic universal ºi nemuritor.
Vivat, deci, comedia, de-a pururi! Am zis!
Adrian SIMEANU

O ev o c a r e c u a e r p i t o r e s c
(urmare din pagina 7)
liniºtite, localitatea semãnând mai
degrabã a staþiune de odihnã decât a oraº
cu un ritm de viaþã trepidant: „Bulevardul
Piteºtilor te vesteºte de la început cã intri
într-un oraº mijlociu, curat ºi tihnit. Oraº
de pensionari, cum i s-a mai spus. ªi a
fost, în adevãr, o vreme cînd pensionari
din oraºe mai mari ºi cu viaþa mai
scumpã veneau sã-ºi sfîrºeascã zilele
aici, în liniºte ºi voie bunã. În mijlocul
bulevardului, statuia Independenþei”.
Pânã în anii regimului comunist
Monumentul Eroilor din Rãzboiul de
Independenþã trona impunãtor pe aceastã
magistralã, în ambianþa numelor
protagoniºtilor de la 1877: strada botezatã
Carol I, din apropiere, sau chiar numele
reginei dat bulevardului.
Cea mai importantã arterã de
vilegiaturã din urbe e dominatã de o
atmosferã demnã de „Belle-Epoque” în
variantã româneascã: ”Strada Mare. În
planul oraºului îi spunea ªerban Vodã.
Dar lumea aºa-i zice: Strada Mare. E însã
foarte micã. E Calea Victoriei a Piteºtilor.
Aici se plimbã lumea. Aici îºi dau întîlniri
prietenii, sub o formã caracteristicã
pentru viaþa oraºului: ”Ne întîlnim
disearã pe Strada Mare!” Atît. Nici ora, în
timp; nici locul, în spaþiu. Disearã ºi
Strada Mare. De-ajuns. ªi se întîlnesc mai
bine decît dacã ºi-ar fi precizat în amãnunt

ora ºi locul. Tot aici s-a concentrat puþina
viaþã comercialã a Piteºtilor. Cîteva
prãvãlii, douã frizerii, douã sau trei
tutungerii, librãriile, cofetãriile, cafenelele
ºi bodegile”. La fel cum astãzi, pentru
majoritatea piteºtenilor, a ajunge aici
însemnã a te plimba pe centru, iatã cã
timpul ºi spaþiul suportau ºi acum un veac
acelaºi tip de concentrare citadinã. E
ciudatã, totuºi, senzaþia autorului despre
”puþina viaþã comercialã”, chiar dacã se
referã numai la atmosfera de pe Strada
Mare. Fie era sub senzaþia recentã a
decãderii vieþii urbane, dupã rãzboi, fie
condeiul sãu surprinde o nuanþã distinctã,
de mare oraº care încercase de-a lungul
secolului sã se emancipeze din condiþia de
simplu târg comercial.
În aceeaºi notã de paseism este
descrisã ºi Trivalea, ca loc al voioºiei ºi
distracþiei, ori al escapadelor
romanþioase. ªi atunci, ca ºi în zilele
noastre, pãdurea ºi parcul erau
principalul reper de recreere pentru
piteºteni. „ªi iatã Trivalea! Pãdurea a
cam îmbãtrînit ºi a pleºuvit niþel.
Copacii sunt cam rari. Tãiat cu gust de
prefectul Manolescu, parcul acesta este
un minunat loc de liniºte. Aici vin liceeni
cînd «trag la fit» la latinã ºi la
matematicã. Aici vin perechile de
îndrãgostiþi. Aici, pe deal, în dreapta era
bîlciul anual, cu «încercarea puterilor»,
cu «cãluºei» ºi «bãrci», cu pastramã

sãratã ºi cu bere rece. Aici, în faþa
chioºcurilor de lemn aveau loc
banchetele politice.(…)Pe aleile
acestea, ale parcului, s-a plimbat Ion
Minulescu cînd îºi fãcea liceul la Piteºti.
ªi tot pe aceste alei s-a plimbat sigur ºi
Ion N. Teodorescu, astãzi T. Arghezi.”

Un local cu notorietate
În genul hotelurilor cunoscute prin a
fi gãzduit întâlniri cruciale pentru
viitorul þãrii, literatura mãrturisirilor ar
trebui sã-ºi adauge, prin aceastã scriere,
încã un nume: hotelul ”Dacia”. Localul
piteºtean seamãnã cu alte aºezãminte
celebre din trecutul României în care sau pus la cale planuri mãreþe, unde s-au
dezbãtut aprigele treburi ale destinului
naþiei. Dincolo de intensitatea
reuniunilor de la ”Dacia” rãmâne
memorabilã ideea de club, de loc al
dezbaterilor libere, atât de des întâlnitã
în atmosfera marilor oraºe de dinaintea
comunismului ºi pe care regimul
popular a suprimat-o cu brutalitate.”Iatã
ºi hotelul «Dacia»! Aici a fost
«ºantanul», pe care-l conducea Niculae
Crãcãnel. Scund, iute ca argintul viu,
neostenit. Aici petreceau mai ales marii
moºieri ºi arendaºi, înainte de
expropierea din 1919, atunci cînd
Argeºul, ca atîtea alte judeþe, era un
judeþ de «latifundiari». În grãdinã, vara,
aici, am vãzut pentru prima datã, în
turnee, pe Nottara, Agatha Bârsescu etc.
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(…) Tot în grãdina «Dacia» aveau loc ºi
întrunirile politice. Aici am auzit pe
Delavrancea, cu vocea tunãtoare, cu
ochii de mongol, cu mustaþa zburlitã, cu
coama în vînt, în vara anului 1916,
lãmurind unei adunãri însufleþite pânã
la delir, de ce trebuie sã intrãm în
rãzboi, de ce trebuie sã trecem Carpaþii
ºi sã eliberãm Ardealul. ªi, în ziua
aceea, nu numai noi, cei tineri, ci mulþi
dintre bãtrîni îºi ºtergeau pe furiº
lacrima înduioºerii.”
Dincolo de locurile amintite, inedita
scriere a lui Teodorescu-Braniºte îºi
sporeºte puterea evocatoare ºi prin
zugrãvirea unor figuri notabile ale vieþii
piteºtene. În afarã de prefectul
Manolescu, amintit de mai mulþi autori
pentru amenajãrile faimoase, apar
cititorului încã douã nume, insuficient
revelate celor de azi. Gheorghe
Drãghescu, preºedintele veteranilor
argeºeni de la 1877, este cunoscut
actualmente mai mult din albume de
fotografii rare, în timp ce figura
bancherului ºi filantropului Grigore T.
Coandã a rãmas în umbra celebrului sãu
urmaº, Henri Coandã. Cele trei figuri de
modã veche, cu care Piteºtiul trebuie sã
se mândreascã, sunt dovezi de
moralitate ºi de civism autentic pentru
lumea actualã, iar chipul ºi numele lor
meritã sã fie cât mai curând imortalizate
pe statui ori în onomastica strãzilor din
oraº.
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