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Vi a ţ a p rot i p e n d a d e i p i te ş te n e

D

espre
viaþa
protipendadei piteºtene
din vremuri apuse
literatura poate adãuga lucruri de
un inedit aparte faþã de încercãrile
consemnate în evocãri istorice.
Deºi subiectul ca atare n-a atras
multe condeie, excepþiile meritã
salutate. Un grãitor exemplu, care
ilustreazã în prozã „ciocnirea“
dintre lumea cu pretenþii de „highlife“ ºi o tânãrã burghezie pe cale
de închegare, îl constituie romanul
Pe vãile Argeºului al scriitoarei
Sanda Movilã. Opera, apãrutã la
începutul „obsedantului“ deceniu,
în 1950, în plin proletcultism,
oferã o frescã socialã a societãþii
piteºtene din timpul Primului
Rãzboi
Mondial.
Critica
burghezo-moºierimii nu putea fi
decât pe placul regimului popular
ce tocmai se instalase în România.
O veche aristocraþie, descrisã ca
trãind în lux ºi huzur, începe sã fie
surclasatã de o altã clasã sus-pusã,
cu pretenþii arivistice, întreþinute
de „mina de aur“ care a fost ºansa
îmbogãþirii de pe urma afacerilor
de rãzboi, a colaborãrii cu
ocupantul german.
O situaþie de genul celei
întâlnite la Piteºti, în romanul
Sandei Movila este un fapt
petrecut ºi în alte colþuri ale þãrii,
în vremuri confuze ºi agitate.
Felul realist în care e zugrãvit
acest tablou al schimbãrii sferelor
de influenþã datoritã rãzboiului
este grãitor: „E plin Piteºtiul de
milionari. Milionari pielari,
tãbãcari, curelari, mãcelari.
Milionari negustori de stofe, de
încãlþãminte, de cereale, de
lemne. În Piteºti, cu ajutorul
ofiþerilor comandaturii germane,
care-ºi au partea lor de cîºtig, se
naºte o nouã aristocraþie: a
banilor. Noii bogãtaºi put a
tãbãcãrie, a argãsealã, a brînzã, a
hoit vîndut noaptea pe furiº. Dar
banii lor nu put. Sînt strãlucitori,
aleargã ca argintul viu, aruncã
praf în ochii boierilor de pe

bulevard, care trãiau vara la
moºii, iarna pe Coasta de Azur,
iar la Piteºti fãceau un scurt ºi
plictisitor popas în trecere spre
moºie“ („Pe vãile Argeºului“, ed.
a II-a, 1968, p. 350-351). Rãzboiul
ºi invazia oraºului au creat o stare
confuzã în ordinea socialã, lãsând
sã aparã o nouã ciocoime formatã
din milionari propãºiþi prin afaceri
protejate
de
nemþi,
din
comercianþi, din speculanþi sau
meseriaºi pe cât de preocupaþi de
înavuþire pe atât de needucaþi ºi
lipsiþi de bune maniere. Un
arivism grosolan, mahalagesc
dominã avântul negustoresc în
descrierea în tuºe groase fãcutã de
autoare: „Aici, la Piteºti,
Cormorenii, Panaiteºtii, Scarlaþii,
Condeminii joacã toatã ziua cãrþi
ºi bîrfesc cu o gelozie vînãtã noua
concurenþã care se ridicã cu
veleitãþi de nobleþe. Nevestele ºi
fetele tãbãcarilor de pe Sfînta
Vineri, ale brutarilor ºi
covrigarilor de pe Sfîntul Ilie, ale
angrosiºtilor de porci de pe
Exerciþiu, au început sã iasã pe
strada mare, împopoþonate ca
niºte sorcove ºi privesc de sus, cu

dispreþ, la lipsa de gust a rochiilor
boieroaicelor, rochii fãcute la
marile case de mode din
Occident“.
Despre
soarta
„colaboraþioniºtilor“ care ºi-au
vândut sufletul nemþilor autoarea
se întreabã retoric; în grupul lor,
alãturi de N.L. Kostachi (prefect
de Argeº în 1917) sau de primarul
Marincu apar ºi nume de afaceriºti
de origine strãinã: evrei (Aizic sau
Rozenthal)
ori
un
grec(Papamidas). Faptul e relevant
pentru cât erau de implicate atunci
minoritãþile etnice din Piteºti în
viaþa ºi rosturile oraºului: „Încotro
o vor lua domnul prefect Costaky,
domnul
primar
Marincu,
domniºoara Kremmer, fata
cîrnãþarului, cu pãrul roºu ºi cap
de mops, care a fãcut bãºici la
mînã bãtînd cu cravaºa la
comandaturã, Ernest Freitag,
bãiatul fierarului cu atelierul cît o
uzinã, care a învãþat cu bursã
româneascã, dar a mers pentru
nemþi din casã în casã, ridicînd
pînã ºi clanþele de la uºi ºi
sfeºnicele? Ce vor face domnul
Mucenic Popovici, Scarlaþii,

Evocãri

Constantin BARASCHI (1902-1966) (III)
Istoria unei statui celebre

Geneza statuii lui Ion Luca
Caragiale poate constitui sursa unei
tragicomedii demne de pana marelui
dramaturg prin odiseea bucureºteanã a
colosului de bronz. O „comandã
socialã” specialã a conducerii de partid

ºi de stat urgentatã de aniversarea
„rotundã” a „genialului” conducãtor al
Imperiului roºu de la Rãsãrit, Vladimir
Ilici Lenin, se impunea a fi onoratã
prin edificarea unei imense statui din
bronz, al cãrei amplasament fusese
deja fixat, în faþa Casei Scânteii în curs
de definitivare în anul 1957. „Gura
lumii de artã” bucureºtene iniþiate în
afacerile oneroase ale vremii ºtia cã
bronzul fusese asigurat prin topirea
iresponsabilã, în 1948, a celebrei statui
ecvestre a regelui Carol I realizate de
cãtre marele sculptor croat Ivan

Mestrovic, iar preferat pentru a executa
comanda
se
bãnuia
a
fi
câmpulungeanul Constantin Baraschi,
cu pile la partid în angajarea unor
lucrãri monumentale de amploare.
Convins cã el va câºtiga concursul ce
se anunþase pentru 1962, prin relaþiile
sale imbatabile la partid, Baraschi se
apucã imediat de lucru ºi imaginã un
Lenin cât mai aproape de modul lui
personal de a apãrea în spaþiul public;
aºa cã îl statuã imens, cu un deget
bãgat între vestã ºi cãmaºã ºi cu o
mânã în buzunar. Îl turnã în bronz, ca

Panaiteºtii, care ºi-au deschis
saloanele ºi s-au pupat cu nemþii?
Încotro o vor lua domnul Aizic,
domnul Rozenthal, domnul
Papamidas ºi domnul Miticã
Grecu, care au fãcut afaceri cu
nemþii pe spinarea populaþiei
nevoiaºe?“
Poate nu numai prin valoarea
artisticã, dar ºi prin mãrturia pe care
o depune despre o epocã, locul
romanului Pe vãile Argeºului
trebuie regândit pentru istoria
culturii argeºene. În primul rând
scrierea pune în relief oraºul mare,
important ce deveniserã Piteºtii
începutului de secol XX din
perspectiva „reaºezãrii“ puterii
materiale sau simbolice între
pãturile avute. Scrierea atestã, de
asemenea, cu claritate localizarea ºi
specializarea pe ocupaþii ºi meserii
din fostele mahalale piteºtene. Un
alt aspect care ar trebui sã invite la
reflecþie ar urmãri cât din
autenticitatea
acestui
spirit
negustoresc, ilustrat în nuanþe
neretuºate, grosiere s-a pãstrat în
practici ºi obiceiuri din epoca
interbelicã ºi, mai ales, cât anume sa conservat apoi, sub alte forme, în
sã-l arate comisiei cât de impresionant
este, dar, spre evidenta sa surprindere,
comisia, având un cult al „genialului”
conducãtor, îi reproºã autorului cã a
tratat ireverenþios subiectul prin poziþia
mâinilor acestuia, concursul fiind
câºtigat de cãtre Boris Caragea,
considerat „sculptorul oficial al
ideologiei comuniste”, cu pile la C.C.
al P.C.R. mai solide decât bronzul
Leninului lui Baraschi… Aºa cã
sculptorul câmpulungean, apelând la
propria-i imaginaþie fertilã, dar, mai
ales, fertilizatã prin conjuncturile
variate oferite de societatea socialistã
în curs de edificare în România, în
contexul unei apropiate aniversãri a
marelui Caragiale, se decide sã
pãstreze corpul statuii lui Lenin ºi sã-i
reteze capul, înlocuindu-l cu cel al
inconfundabilului dramaturg. Poziþia

Muzica zilelor noastre

Irlandezii,
în Bănie
La filarmonica urbei, recent.
În stagiunea europeanã ce este
acolo în desfãºurare. În salã fusei,
vãzui, ascultai ºi iatã ce, dupã,
succint, consemnai:
Derek Gleeson e cincantenar,
dar energic foc. Dirijor cu spor,
priceput vãdit. Temeinic ºcolit, pe
drept renumit. Lucrând cu oltenii,
cu maxim profit. Fãcându-i din
plin sã asude, da’ sã ºi triumfe
peste aºteptãri. Sub bagheta lui,
suitã faimoasã din patria sa
þâºnind strãlucit cãtre noi.
Mândra „Riverdance”, inspirat
creatã. Celebru dansatã, pe glob
agreatã. Doldora de ritm, armonie
ºi melodie. Puindu-i p-ai noºtri pe
jar, copios. Sub mâna lu’ Derek
grozav izbutind, punte-ntre
culturi astfel devenind…
Deloc disonant cu-al treilea
concert de vioarã mozartian.
Fluent, dulce depãnat cu arcuºu’
temperat, de Héloise Geoghegan.
Blondã irlandezã cu ceterã veche
de la talieni. P-ale cãrei corzi
umblã ferm ºi iute. Stilat, nuanþat,
experimentat. Cu niºte români
cic-a studiat ºi, se vede treaba,
zdravãn a-nvãþat. Muzica lu’
Wolfgang
cântând-o
ales,
luminos, intens ºi curat…
Concluzia fireascã: orice
instituþie românã de gen ar fi în
câºtig de i-ar invita sã urce pe
scenã, cât mai des, la ea. Ceea ce,
îndeosebi la Piteºti, sugerez apãsat
a se face îndat’…
Adrian SIMEANU

comunism ºi pânã în zilele noastre.
Sã trãdeze oare întâmplãrile din
aceastã operã de ficþiune un fel de a
fi tipic… piteºtean?! Sã fie ele
reflexul, dintr-o istorie mult mai
veche, al unei figuri descurcãreþe,
rapace ºi oportuniste, versatile ºi
prefãcute? Iatã o provocare pentru
cei interesaþi sã cunoascã mai multe
detalii din alcãtuirea sufleteascã a
omului locului, din trecut ºi
prezent…
Florin CHIVOCI
tipicã a mâinilor lui Lenin îl va
determina pe sculptor sã recompunã
statuia într-o manierã mai fireascã,
scoþându-i degetul mâinii drepte dintre
vestã ºi cãmaºã ºi îndreptându-l cu
mânã cu tot spre înaltul cerului, ca întro speranþã în fericirea divinã sau,
poate, ca o avertizare a locului unde
este plasat destinul tuturor. Imaginând
un pãmântean de-al nostru, bronzul lui
Caragiale îºi va gãsi un amplasament
cumva ascuns privirii publicului larg,
în
curtea
Editurii
„Cartea
Româneascã“ din Capitalã, pentru ca,
apoi, sã strãjuiascã în zona centralã
Teatrul Naþional din Bucureºti, dar,
mofturile
artistice
„oficiale”
schimbându-se, sã revinã cuminte la
locul lui, „de cartier”…
Grigore CONSTANTINESCU

Tipografia ARGEªUL imprimã în policromie ■ ziare ■ reviste ■ cãrþi ■ cataloage ■ calendare ■ afiºe ■ pliante ■ postere ■

8

ARGEªUL

● săgetătorul

12-18 aprilie 2016

Viaþa bate Poezia

Paºi pe nisip

Flori crude
Alb imaculat de floare crudã,
Vânt te-mprãºtie cu adieri de varã,
Petale zbori stelar dintr-o zãludã,
Zânã prihãnitã în mantie neclarã.
Împãrãþie infinitã din an floral,
Renaºte pur în suflet de neam,
Din dor nemãrginit sacerdotal,
Gând limpede de cer cu hram.
Corolã diafanã cu miros ºi
simþuri,
Parfum împrãºtiat în buchet de
mai,
Între stele învii dor tãinuit de
visuri,
Pãmântului aduci luciri de grai.
Pe ram mirese în dantele cereºti,
Purificã priviri ce-adulmecã zãri,
Flori crude coboarã plutind
poveºti,
Un dans de îngeri eroi în
depãrtãri.
Vremuri de ºantaj între rece ºi
cald,
Din anotimp pãºit cu brumã
uºoarã,
Flori firave trãiesc coºmar cu
fald,
Tefere scapã peste noi, raiul
vioarã.
Flori rãzleþe din coline celeste!
N. BRANIªTE

Cine sunt eu?
Un mic punct în Univers
De pictez, de desenez,
Ori de mai scriu câte un vers
Ce nu prezintã interes
Decât pentru Univers
Ce înþelege al meu sens.
Nu sunt nici ambasador,
Deputat sau senator,
Sunt doar un simplu om,
Dar fiecare dintre noi,
Oricine am fi,
De la mic ºi pân’ la mare
Suntem egali în faþa lui
Dumnezeu.
Doar faptele ºi sufletul ne
deosebesc,
Nu rangul sau cât de bogat tu eºti.
Cãci faptele vorbesc despre noi,
ªi nu vorbele fãrã fapte.
Care cicã respectã...
Dar nu pe cine meritã,
Poate foarte rar sau din greºealã
Ori pentru imagine.
Când pui pe piedestal
O buruianã pentru talent...
ªi-o floare de colþ
O þii la margine de drum,
Cãci n-are al buruienii talent,
Dar are calitate ºi respect,
Ce nu cunoaºte compromis
Poate doar pentru iertare.
Dar pânã când o sã mai dormim?
Când balanþa este defectã
ªi-o frunzã uºoarã
Cântãreºte mai mult decât o
floare.
Cãci calitatea nu mai are valoare
pentru unii...
Este chiar un defect sau un
impediment.
Dar niciodatã sã nu uiþi cei ºapte
ani de-acasã
Pe care poate mulþi i-au pierdut în
drum spre masã,
Cãci fiecare dintre noi
Dacã-am fi un punct din lumina
înþelepciunii,
Am forma o stea ºi am ocroti
lumea.
Doiniþa Gabriela
PANAETE

Feţele lacrimii
- Da’ ce mã bucur cã vã vãd mereu
împreunã, cã e mare lucru, sã ºtiþi, sã vã
aveþi unul pe altul. Sã vã menajaþi
reciproc, ca sã vã aveþi aproape mult
timp de acu’ încolo, cã doar aºa viaþa e
mai uºor de dus ºi de suportat. Cã eu
p-al meu l-am pierdut nu demult, ºi acu’
e tare greu. L-aº vrea lângã mine, cu
toate toanele lui, cu toate relele ºi
absurditãþile lui, i-aº pupa palmele cu
care m-a mai ºi „altoit“ câteodatã, i-aº
sorbi vorbele care de multe ori m-au
durut, i-aº rãbda privirile care m-au
„împietrit“, purtãrile care m-au mojicit,
rãutãþile care m-au înrãit, fericirile lui
bahice care m-au nefericit. L-aº suporta
oricum, aº merge în vârful picioarelor,
sã nu-l trezesc din somnul de dupã o
escapadã cu prietenii, l-aº accepta
oricum ar fi ºi orice s-ar întâmpla, numai
sã fie. Da’ uite cã nu mai este. ªi e tare
greu, sã ºtiþi.
Sincer, cuvintele îndoliatei mele
vecine de cartier, pe care am întâlnit-o
deunãzi, nu m-au bucurat (aºa cum
probabil ar fi normal), ci m-au întristat,
determinându-mã sã-mi spun, asemenea
filosofului, cã „nu existã suferinþãlimitã“. ªi asta pentru cã, mai ieri, ca o
bãtutã de soartã, aceeaºi doamnã,
dezamãgitã de viaþa conjugalã pe care o
trãia, mi se plângea, cãinându-se, de
„trântorul (ei) de bãrbat“ care „stã toatã
ziua în vârful patului“ ºi „face umbrã
pãmântului degeaba“, bãrbat pe care
„nu-l dorea niciunei femei din lume în
casã“.

Rememoram timpul pe care-l trãia
prin simþuri, când sentimentul de
nãpãstuire a sorþii o devora, îndurerând-o
amarnic. Retrãiam în amintire
„dezgustul de soþ“ pe care mi-l
„plângea“ astfel încât, dacã nu erai cât
de cât lucid ºi trecut prin viaþã, te
gândeai sã-i canonizezi existenþa. Nimic
frumos în traiul conjugal, nimic de
ataºat la biografia familiei, nimic din
ceea ce þinea de necesitate, de vital! Ci
doar motive ce conduceau la crucificare,
la mâhnire, la regrete, la nebunia
tinereþii... Parcã prinsese, ireversibil,
gustul suferinþei, parcã întreaga-i viaþã
era calatã pe simþul durerii, ca dintr-o
unicã ºi supremã plãcere a asumãrii unui
ghinion.
„Nici nu ºtiþi cât pãtimesc eu cu omu’
ãsta, singurã cu mine, numai eu ºtiu
cum, în casa asta. Câte am îndurat ºi câte

îndur încã de la el, câtã violenþã am
suportat la viaþa mea, cã, deºi de afarã
pare altfel, traiul din casã a fost pentru
mine un calvar, un chin.“ Aºa mi-o
aminteam cu ceva timp în urmã,
plângându-mi-se de soarta cruntã ºi
nedreaptã pe care i-a hãrãzit-o
Dumnezeu.
O ascultam acum, ca ºi când asistam
la declamarea regretului unui coºmar, ºi
nu ºtiam ce sã cred. Dezorientat cu totul,
nu-mi puteam explica, deºi parþial o
anticipasem, dilema care mã chinuia:
când e mai de nesuportat o viaþã, când o
trãieºti sau când aceasta nu mai e
posibilã?
Într-un târziu, hãrþuit de soluþii
(iluzorii ºi adesea neîndestulãtoare)
menite sã stingã asemenea întrebãri, am
recurs la înþelepciunea lui Cioran,
suprimându-mi tulburarea gândului: „Sã
existãm ar fi o întreprindere cu totul
irealizabilã dacã am înceta sã dãm
importanþã la ceea ce nu are.“ Ceea ce,

Dan Rotaru

trebuie sã recunoaºtem, nu facem
niciodatã, chiar cu un an-doi înainte de
marile pierderi... Iar absenþa cuiva drag uneori, povarã altcândva - e una
dintre acestea.
Absolutã ºi inevitabilã, pe care
încercãm, disperaþi, s-o stingem sau s-o
subþiem cu o lacrimã...
Dan ROTARU

Filarmonica

Concert simfonic extraordinar

Alexandru Iosub

Filarmonica Piteºti organizeazã
joi, de la ora 19, la Casa de Culturã a
Sindicatelor, un nou concert
simfonic extraordinar, în program
aflându-se Concertul nr. 2 pentru
pian ºi orchestrã de Serghei
Rahmaninov ºi Suita simfonicã
„ªeherezada“ de Nikolai RimskyKorsakov. Dirijor, Alexandru Iosub;
solist, pianistul Daniel Goiþi.

Alexandru Iosub a desluºit tainele
dirijatului cu maeºtrii C. Calistru, G.
Vintilã ºi C. Bugeanu. Este de peste 20
de ani dirijor la Filarmonica „Oltenia“
ºi colaborator permanent al Operei
Române Craiova. A dirijat peste o mie
de spectacole lirice de operã, operetã,
balet, peste 500 de concerte simfonice,
de muzicã de camerã, educative sau de
divertisment.

Scriitori, publicişti şi folclorişti ai Argeşului
Pro memoria

Andrei NICOLESCU
(n. 15 aprilie 1975, Piteºti, judeþul Argeº)
Lector universitar doctorand, istorie contemporanã,
Facultatea de ªtiinþe Socio-Umane, Universitatea din Piteºti (din
2001); cercetãtor în domeniul istoriei contemporane a României,
publicist, referent de specialitate, Institutul Cultural Român
„Mihai Eminescu“, Chiºinãu (din iunie, 2011). Membru,
Colegiul de redacþie al Buletinului ºtiinþific. Studii istorice, editat
de Catedra de Istorie, din Universitatea din Piteºti, Facultatea de
ªtiinþe Socio-Umane. Membru, colegiul de redacþie al revistei de
istorie Cetatea Bihariei, Oradea.
Colaboreazã cu studii ºi articole la publicaþii din þarã, susþine
comunicãri la sesiuni ºtiinþifice studenþeºti naþionale.
Volume reprezentative: „Preoþi în lupta pentru Marea Unire.
1916-1919“, în colaborare, Editura Europa Nova, Bucureºti,
1999, 2000; „ªefii Statului Major General: 1859-2000“, în
colaborare, idem, 2001; „Ataºaþii militari transmit… 1938 –
1940“, volumul II, în colaborare, Editura Europa Nova,
Bucureºti, 2002; „Ataºaþii militari transmit… 1938 – 1939“,
volumul III, în colaborare, idem, 2003; „Ataºaþii militari
transmit… 1938 – 1939“, volumul IV, în colaborare, idem, 2004;
„Ataºaþii militari transmit… 1930 – 1940“, volumul V, în
colaborare, Editura Nagard, Lugoj, 2009; „Calvarul prizonierilor
români din Primul Rãzboi Mondial. Mãrturii documentare“, vol.
I, în colaborare, Editura Universitãþii din Piteºti, 2006; „Calvarul
prizonierilor români din Primul Rãzboi Mondial. Mãrturii
documentare“, vol. II, în colaborare, Editura Universitãþii din
Piteºti, 2007; „Calvarul prizonierilor români din Primul Rãzboi
Mondial. Mãrturii documentare“, vol. III, în colaborare, Editura
Universitãþii din Piteºti, 2008; „Ataºaþii militari transmit…19301940“, volumul V, Editura Nagard, Lugoj, 2009; „Ataºaþii
militari români în primul deceniu interbelic. Rapoarte“, în
colaborare, Piteºti, 2014.
Premiul Episcop general de brigadã Partenie Ciopron,
acordat de Revista de Istorie Militarã în 2001, pentru volumul
„Preoþi în luptã pentru Marea Unire. 1916-1919“.

Cristian MELEªTEU
(n. 16 aprilie 1977, Piteºti, judeþul Argeº)
Director, Direcþia de Programe ºi de Proiecte pentru Tineret
ºi Studenþi, Ministerul Tineretului ºi Sportului; director, Casa de
Culturã a Studenþilor, Piteºti, publicist, poet, prozator, membru,
Cenaclul literar „Juventus“, Piteºti, redactor, „Buletin Informativ
Cultural“, colaborator al revistei „Argeº“, redactor-ºef al revistei
pentru tineret „Trimbulinzii“.
Debut literar: în „Sãgetãtorul“, supliment cultural al ziarului
„Argeºul“ (1998). Colaborãri: „Sãgetãtorul“, „Argeºul“,
„Curierul zilei“, „Flacãra“, „Argeº“, „Cultura“, „Juventus“,
„Steaua“, „Trimbulinzii“.
Volume reprezentative: „Colonia Subteranã“, prozã, Editura
Juventus, Piteºti, 2002; „Ultimul pahar de vin“, prozã, Editura
TipNaste, Piteºti, 2003; „Icoana pe sticla ochelarilor“, poezie,
2004; „Radiografia unei zile“, prozã, 2004; „Borfaºii“, prozã,
2006; „În cãutarea monstrului“, prozã, 2007; „Pe aripile poeziei“,
volum colectiv, Editura Alean, Piteºti, 2010; „Radiografia unei
zile de mai“, proze, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 2012;
„Argeº, dupã 20 de ani. Retrospective ºi perspective“,

monografie, Editura Tiparg, Piteºti, 2012; „Revoluþia borfaºilor“,
roman, Editura Tracus Arte, Bucureºti, 2013.
Premii: Premiul I, Concursul „Vasile Voiculescu“, Buzãu
2002; Marele premiu „Eusebiu Camilar“, secþiunea prozã a
Concursului „Magda Isanos, Eusebiu Camilar“, Suceava, 2003;
Marele premiu „Steaua“, Concursul „Vox Napocensis“,
secþiunea prozã, Cluj-Napoca, 2003; Premiul Direcþiei Culturã
Argeº, Concursul „Ion Pillat“, poezie 2003; Premiul I, Concursul
de poezie „Primele iubiri“, cotidianul „Argeºul“, 2003; Marele
premiu „Pavel Dan“, secþiunea prozã, Timiºoara 2004; Premiul
de excelenþa al revistei culturale „Argeº“, 2004; Premiul III,
secþiunea poezie, Concursul Naþional „Pavel Dan“, Timiºoara
2006; Premiul II, secþiunea prozã umoristicã, la Festivalul
Naþional de Umor, Tg. Mureº, 2006; Premiul Uniunii Scriitorilor
din România pentru volum în manuscris, secþiunea prozã (2012);
Premiul pentru prozã al revistei „Argeº“, 2012; Premiul pentru
prozã al revistei „Argeº“, 2013; Marele Premiu pentru prozã
„Vasile Voiculescu“, Buzãu, 2013.

Cristina Denisa ARSENE-ONU
(n. 17 aprilie 1982, Piteºti, judeþul Argeº)
Licenþiatã în Litere ºi Teologie Ortodoxã, Universitatea din
Piteºti; lector universitar doctor, conducãtor proiecte de diplomã,
îndrumãtor ºtiinþific studenþi ºi masteranzi la sesiuni de
comunicãri; publicistã; membrã, comitetul de redacþie al revistei
„Studii ºi cercetãri filologice“, seria „Limba ºi literatura
englezã“.
Publicã articole de specialitate, comunicãri ºtiinþifice, studii
în reviste de specialitate din þarã, precum ºi în volumele unor
manifestãri ºtiinþifice internaþionale: „Studii ºi cercetãri
filologice. Seria limba ºi literatura englezã“ (2005 - 2010);
„Language and Literature. European Landmarks of Identity“
(2005 - 2011); „Limbã, culturã ºi civilizaþie. Noi cãi spre succes“
(2009). Întocmeºte recenzii de carte publicate în revista „Studii ºi
cercetãri filologice. Seria limba ºi literatura englezã“ (2005,
2006).
Volume reprezentative: „The English Adverb“, Editura
Universitãþii Piteºti, 2009; „The Old Testament and American
Literature: A Reader“, Editura Universitãþii Piteºti, 2010;
„Dreptul comunicãrii publice“, în colaborare cu Valeria Pîrlici,
Editura Universitaþii Piteºti, 2011.
Traduceri: James Wesley Rawles, „Ghid de supravieþuire:
tactici, tehnici ºi tehnologii pentru vremuri nesigure“, Editura
Paralela 45, Piteºti, 2011; Per Eriksson , „The history of Deaf
People“ („Istoria comunitãþii surzilor“), în colaborare cu lector
universitar doctor Florea Barbu, Editura Maiko, Bucureºti, 2007;
„Trucuri aritmetice“, Editura Paralela 45, Piteºti, 2012.

Georgeta-Dãnuþa CHIRIÞÃ
(n. 17 aprilie 1952, Piteºti, judeþul Argeº)
Profesoarã, Colegiul Naþional „Alexandru Odobescu“,
Piteºti; cadru didactic colaborator, Universitatea din Piteºti,
Facultatea de Litere ºi Istorie, Catedra de limbi romanice (din
1991).
Volume reprezentative: „Umanismul filosofiei lui Seneca“,
Piteºti, 1991; „Arta perfecþionãrii morale la Seneca“, Piteºti,
1996; „Gramatica limbii latine ilustratã prin expresii ºi maxime“,
în colaborare, Editura Carminis, Piteºti, 2008.

Elena Alina GRECU
(n. 17 aprilie 1986, Cãlineºti, judeþul Argeº)
Profesor titular de limba ºi literatura românã, ªcoala
Gimnazialã Nr. 1, Costeºti, judeþul Argeº; doctor, Filologie;
scriitoare. Colaborator, ziarul Argeºul, Piteºti, revista Destine,
Bucureºti, revista Clipe albastre, Bucureºti, revista ºcolarã Pe-un
fluture-n zbor,/ Pe aripi cãlãtor, nr. 5, 2015, ªcoala Gimnazialã
Nr. 2 Caracal – Olt; coordonator, reviste ºcolare ºi educative;
membru, IMAGINES, Facultatea de Litere, Universitatea din
Piteºti, A.R.P.F. – Association Roumaine des Professeurs de
Français, filiala Argeº; membru fondator, Biblioteca
Româneascã din Canada; membru legitimat, Societatea Culturalã
Destine, Bucureºti; redactor, revista Tabacariana, Bacãu, 2009;
voluntar, Let’s do it, Romania!, 2010, Pentru o alegere naturalã,
Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã, Argeº,
2011; evaluator, Conferinþa Naþionalã de Învãþãmânt Virtual,
ediþia a IX-a, Cluj-Napoca, 2011, ediþia a XI-a, Bucureºti, 2013;
Managing Editor, Membru Comitet Editorial de Recenzare
Articole - Conference Proceedings. Interdisciplinary Approaches
in Linguistics, Literature, Education and Research RTMLE
2015, Vol. 3 - Humanities, Cultural Studies and
Interdisciplinarity (Sebastian Chirimbu, scientific coordinator),
Aardvard Global Publishing, Sandy, Utah, USA, 2015; referent
ºtiinþific, revista educativã Experienþe didactice, nr. 11, 2015.
Debut literar: revista Destine, Bucureºti, 2011 (poeziile
Toamnã acum, Imagine ilimitatã, Sã-mi fii soare mereu).
Debut editorial: volumul de poezie Cuvinte pentru… Tine, în
colaborare cu Sebastian Chirimbu, Editura Stef, Iaºi, 2011. Alte
volume beletristice: Invitaþie la visare, Editura Destine,
Bucureºti, 2012; Microantologie de poezie urbanã
contemporanã (antolog, scriitorul Sebastian Chirimbu), Editura
Stef, Iaºi, 2013; Crãciun de poveste: antologie de texte, creaþie
liricã ºi prozã, ale cadrelor didactice ºi elevilor (coordonatori:
prof. Imbriºcã Hermina, prof. Garlaciov Roxana-Marilena, prof.
Stoleru Dana-Eugenia), Editura Serafica, Roman, 2015; Pe
urmele poveºtilor lui Creangã (antologie de creaþii literare,
coordonatori: prof. Alina Sorinela Didu, prof. Constanþa
Tomescu), Editura Revers, Craiova, 2015.
Lucrãri ºtiinþifice: Structura cazurilor în româna
contemporanã, Colecþia Universitaria, Seria Limba ºi literatura
românã, Editura Paralela 45, Piteºti, 2009; Stilul marilor scriitori
români ai secolului al XIX-lea, Colecþia Preuniversitaria, în
colaborare cu Maria Grecu, Editura Paralela 45, Piteºti, 2010.
Articole, studii de specialitate: colocvii, conferinþe,
simpozioane naþionale ºi internaþionale, recenzii.
Diplome, distincþii, premii, titluri: Diploma de onoare,
Primãria oraºului Costeºti, Casa de Culturã Costeºti, judeþul
Argeº, 2004; Diploma de recunoºtinþã, Membru Fondator la
Biblioteca Româneascã din Canada, 2010, emisã de cãtre
Fundaþia Culturalã Biblioteca Româneascã, cu sediul în
Bucureºti; Premiul I, Femeia la catedrã, Concursul Femina,
ediþia a XIII-a, Piteºti, judeþul Argeº, 2011; Premiul II, lucrarea
ºtiinþificã Procedee comice în D-ale carnavalului, Piteºti, judeþul
Argeº, 2011; Diplomã de Merit, lansarea volumului de poezie
Cuvinte pentru… Tine, în cadrul secþiunii Debut poetic,
Colocviul Internaþional Perspective ºi Provocãri ale Lumii
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Salvând pădure a ,
s a l va ţ i ve ş n i c i a v i e ţ i i !
„Codrul, frate cu românul,
De secure se tot pleacã,
ªi izvoarele îi seacã,
Sãrac în þarã sãracã!“
(M. Eminescu - „Doina“)

Codrul, din scoarþa cãruia croitu-s-au hrisoave
atestându-se cã noi, românii, „de un neam suntem
ºi de la Râm ne tragem toþi“, codrul „frate cu
românul“, oferindu-i adãpost în vremuri de
bejenie, când hoardele cotropitoare ne pustiau
vetrele, codrul - izvor de inspiraþie pentru
muzicieni, pictori ºi poeþi, arhetip al verticalitãþii ºi
al perpetuãrii vieþii, se aflã fãrã ocrotire, sub
securea celor fãrã teamã de legi ºi de Dumnezeu.
ªi nimeni n-aude cum þipã din coajã bãtrânul
copac, doborât de securea celor puºi pe jaful ºi
distrugerea naturii, a otrãvirii apei, a tuturor
darurilor din „Grãdina Maicii Domnului“,
dobândite cu sudoarea frunþii ºi lumina gândului

strãbunilor noºtri. Dupã studiul Greenpeace din
România (citesc pe internet), dispar peste 3 ha de
pãdure în fiecare orã, cele mai multe tãieri ilegale
producându-se în judeþele Covasna, Harghita,
Maramureº, Argeº ºi Cluj.
La începutul veacului trecut, cu ocazia
inaugurãrii Societãþii Geografice Române,
ministrul Instrucþiunii Publice, Titu Maiorescu,
lansa urmãtorul avertisment: „Dacã nu se vor opri
cu toatã energia tãierile de pãdure, vom vedea în
curând clima noastrã periclitatã în modul cel mai
ameninþãtor. Devastarea lor la munte seacã
izvoarele ºi produce surpãri, iar devastarea lor la
ºes usucã câmpiile ºi preface pãmântul roditor în
pustie“.
Mentorul junimist nu a fost ascultat mai bine de
un veac, adicã nici în zilele noastre, iar efectele se
vãd: climã insuportabilã vara, inundaþii, vijelii,
alunecãri de teren, secetã, grindinã ºi alte

Pianistul Daniel Goiþi s-a
perfecþionat la Berlin.
Câºtigãtor al mai multor
premii
naþionale
ºi
internaþionale, a concertat ºi
a susþinut recitaluri în: SUA,
Germania, Japonia, Marea
Britanie, Franþa, Israel,
Grecia, Ungaria. A susþinut
cursuri de master în SUA. A
fost în jurii naþionale ºi
internaþionale
la
concursurile de pian din
România ºi Republica
Moldova.

Daniel Goiþi

Contemporane ºi Spaþiului European, Bucureºti, 2011;
Premiul I, volumul de debut Cuvinte pentru… Tine,
Costeºti, judeþul Argeº, 2012; Premiul I, poezia Anotimp
tranzitoriu, Premiul I, lansarea volumului Cuvinte
pentru… Tine; Premiul II, poezia Toamnã, Concursul
naþional de creaþie Culorile toamnei pe plaiurile
ghimeºene ºi magia creaþiei copiilor, ediþia a III-a, 2012;
Premiul I, Medalie de excelenþã pentru volumul Cuvinte
pentru… Tine, Festival, Concurs Internaþional Taina
poveºtii mele – cheia ºansei tale, ediþia a IV-a, Turnu
Mãgurele, judeþul Teleorman, 2012; Premiul II, Femeia în
culturã, Concursul Femina, ediþia a XV-a, Piteºti, judeþul
Argeº, 2013; Premiul II, poeziile Înãlþimi, Stare de
primãvarã, Cântecul nopþii, Cineva, În zori de zi, În
amurg, În primãvarã, Cântec, Idea, Expoziþia Naþionalã –
Concurs SFINTELE PAªTI 2013, ediþia a IV-a, Iaºi,
2013; Premiul I, Medalie de excelenþã pentru volumul de
poezie Invitaþie la visare, Premiul I pentru
Microantologie de poezie urbanã contemporanã,
Festival, Concurs Internaþional Taina poveºtii mele –
cheia ºansei tale, ediþia a V-a, Turnu Mãgurele, judeþul
Teleorman, 2013; Gradaþie de merit, 2013; Premiul
Special al Juriului, Premiul I pentru Structura cazurilor în
româna contemporanã, Festival, Concurs Taina poveºtii
mele – cheia ºansei tale, ediþia a VI-a, Turnu Mãgurele,
judeþul Teleorman, 2014; Premiul I, Premiul II Secþiunea
Carte tipãritã (Invitaþie la visare, Microantologie de
poezie urbanã contemporanã), Premiul II, Secþiunea Ziar
cultural (recenzia Frumosul divin în poezii), Concursul
Naþional MEDI@ JUNIOR, ediþia a V-a, 2014; Premiul I
Secþiunea Iarna dascãlilor – Creaþie literarã: poezie,
Premiul I Secþiunea Crãciunul dascãlilor – Creaþie
literarã – poezii, Premiul Special, Concursul naþional
cultural-artistic-literar SCLIPIRI DE IARNÃ, ediþia a
IV-a, Roman, judeþul Neamþ, 2015; Premiul I, Premiul II
pentru performanþa obþinutã la concursul regional ECO
RIMA, Reºiþa, 2015; Diplomã de excelenþã pentru
sprijinirea ºi promovarea tinerelor talente în cadrul
Festivalului Naþional de Literaturã pentru copii ºi tineret
Cezar Petrescu, ediþia a VI-a, Buºteni, 2015; Premiul I,
pentru coordonarea elevilor ºi lucrãrile prezentate,
Premiul II, creaþiile literare: Luna cireºelor ºi O poveste
cu oameni nesocotiþi, Expoziþia Internaþionalã – Concurs
1 IUNIE – COPILUL, AMBASADORUL PRIETENIEI
ÎNTRE POPOARE, ediþia a IV-a, Iaºi, 2015; Diplomã de
excelenþã cu prilejul aniversãrii a 25 de ani de la apariþia
Revistei de Culturã ºi Probleme Sociale DESTINE,
Bucureºti, 2015; Premiul I, povestea O poveste cu oameni
nesocotiþi, Melineºti, judeþul Dolj, 2015.

In memoriam

Gheorghe DUÞÃ-MICLOªANU
(n. 10 aprilie 1930, comuna Micloºani, judeþul
Muscel, în prezent, Malu cu Flori, judeþul Dâmboviþa d. 2008, judeþul Argeº)
ªef-adjunct, Secþia de culturã a Sfatului Popular din
raionul Tudor Vladimirescu, Bucureºti; inspector-ºef,
Secþia de Învãþãmânt ºi Culturã a Sfatului Popular
Regional, Bucureºti; profesor de românã-rusã; membru,

(n. 12 aprilie 1889, Piteºti, judeþul Argeº d. 23 martie 1969, Bucureºti)
Absolvent, Facultatea de Drept, Universitatea din
Bucureºti; gazetar, prozator, publicist, critic, istoric
literar, eseist.
Desfãºoarã activitate gazetãreascã la „Adevãrul“,
„Dimineaþa“, „Facla“, „Facla literarã“ ºi „Chemarea“.
Volume reprezentative: „Suflet de femeie“, Bucureºti,
1920; „ªovãiri“, Bucureºti, 1921; „Oameni ºi cãrþi“,
Bucureºti, 1922; „Leon Gambetta“, Bucureºti, 1924;
„Ochiul de nichel“, Bucureºti, 1927; „Clemenceau (18411929). Omul, opera“, Bucureºti, 1929; „Fundãtura
cimitirului no. 13“, Bucureºti, 1932; „Domnul Negoiþã
sau Individul împotriva statului“, Bucureºti, 1932;
„Bãiatul popii“, Bucureºti, 1933; „Doctrina bâtei:
naþionalism, reacþionarism, antisemitism“, Bucureºti,
1936; „Oameni de ieri...“, Bucureºti, 1938; „Prinþul“,
Bucureºti, 1944 (ediþia postumã îngrijitã de Constantin
Darie ºi Paul Ion Teodorescu, prefaþã de Valeriu Râpeanu,
Bucureºti, 1998); „Scandal“, Bucureºti, 1945 (ediþia
postumã, Bucureºti, 1988); „Primãvara apele vin mari“,
Bucureºti, 1960; „Oameni ºi paiaþe“, Bucureºti, 1967;
„Scara vieþii“, ediþie postumã, Bucureºti, 1976;
„Pavilionul de vânãtoare“, ediþie postumã, Bucureºti,
1986; „Între presã ºi literaturã“, I-II, ediþie postumã,
Bucureºti, 1989; „Ibovnica“, ediþie postumã, Bucureºti,
1993.

Nicolae VELEA
(n. 13 aprilie 1936, Cepari-Tigveni, Argeº d. 31 ianuarie 1987, Bucureºti)
Redactor „Gazeta literarã“, „Romfilm“, Secþia
scenarii, revista „Luceafãrul“, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, prozator.

N

Cum coroana voastrã verde
Seamãnã cu cea domneascã
ªi lumina-i nu se pierde,
Parcã-ar vrea sã-i umileascã.

calamitãþi, vinovat fiind omul zilelor noastre, prin
inconºtienþa lui, prin lãcomie ºi egoism. Iar tãcerea
autoritãþilor statului înseamnã complicitate la
sãvârºirea acestor fãrãdelegi. Dar trebuie sã
înþelegem cã numai salvând comoara forestierã
mai putem vorbi despre veºnicia vieþii!

Cum prin voi au curs istorii,
Cum de povestesc frunziºuri,
Cum vorbiþi cu scriitorii
De-ale codrilor desiºuri?
Cum de sunteþi încã tineri,
Când prin voi trecurã anii,
Legãnaþi de Sfânta Vineri,
Clopotând strãvechi litanii?

Gh. MOHOR
orchestra filarmonicii în concertul de
galã din 2 iunie 2016.

La 15 ºi 16 aprilie, Filarmonica
Piteºti, în parteneriat cu Asociaþia
„ArgesisArt“, organizeazã ediþia a II-a
a concursului de interpretare
instrumentalã „ArgesisArt“, destinat
elevilor din clasele I-XII. Competiþia
are loc la Casa de Culturã a
Sindicatelor dupã cum urmeazã:
vineri, de la ora 10, secþiunile pian ºi
vioarã, sâmbãtã, de la aceeaºi orã, cele
de nai ºi flaut. Câºtigãtorii premiului I
din clasele VII-XII vor cânta alãturi de

Tudor TEODORESCU-BRANIªTE

Cum vã taie alogenii,
Dragi copaci autohtoni,
Invocând cã de milenii
Sunteþi niºte Eknatoni!
Cum ºedeþi trufaºi în cale,
Cum de risipiþi sãmânþa,
De la Munte pânã-n Vale
ªi din Tomis la Sãpânþa?

„ArgesisArt“

Cenaclul literar din Câmpulung Muscel, condus de
Augustin Z.N. Pop; membru fondator, Societatea literarã
„Relief românesc“ din Bucureºti, poet.
Debut, versuri: ziarul regional „Secera ºi ciocanul“,
Piteºti; colaborãri: „România literarã“, „Luceafãrul“,
„România liberã“, „Albina“, „Îndrumãtorul cultural“,
„Munca“ etc.
Volume reprezentative de autor: „Pe treptele
timpului“, versuri, Editura Relief Românesc, Bucureºti,
1979; „Cumpãna anotimpurilor“, Bucureºti, Editura
Albatros, 1986; „Întoarcerea lui Tarzan“, Editura
Arefeanã, Bucureºti, 1999; „Cer vegetal“, poezii, idem,
1999; „Anotimpul genezei“, versuri, Editura Arefeanã,
Bucureºti, 2001; „Vârsta luminii“, Editura ProTransilvania, Bucureºti, 2002; „Condamnaþi
la-ntomnare“, Editura Perpessicius, Bucureºti, 2003;
„Poezii / Poemes. Selecþii din volumul / Extraits du
recueil: Cer vegetal“, Editura Proprio dell’Arte, Bucureºti,
2006; „Liturghii crepusculare, poezii, Editura Arefeanã,
Bucureºti, 2008.

Copacii

„Pianul călător“
„Pianul cãlãtor“ va poposi la
Casa de Culturã a Sindicatelor
Piteºti sãptãmâna viitoare, mai exact
la 19 aprilie. Proiectul Radio
România este organizat de Centrul
Cultural Media Radio România,
Asociaþia Culturalã Accendo ºi
Fundaþia Marconi.
Mirela NEAGOE

Debuteazã în „Viaþa studenþeascã“, 1957.
Autorul volumelor de prozã: „Poarta“, EPL,
Bucureºti, 1960, Premiul Academiei Române; „8
povestiri“, EPL, Bucureºti, 1964; „Paznic la armonii“,
EPL, Bucureºti, 1965; „Zbor jos“, EPL, Bucureºti, 1968;
„Cutia cu greieri“, IC, Bucureºti, 1970; „În rãzboi un
pogon de flori“, Editura Albatros, Bucureºti, 1972;
„Vorba-n colþuri ºi rotundã“, Editura Albatros, Bucureºti,
1973; „Dumitraº ºi cele douã zile“, 1974; „Cãlãtor printre
înþelepciuni“, 1975; „Întâlnire târzie“, Editura Eminescu,
Bucureºti, 1981; „Povestiri“, volum postum, Bucureºti,
FCR, colecþia „Prozatori români contemporani“, 1997.

Aurel BALABAN
(n. 14 aprilie 1897, Bãlãbãneºti, judeþul Covurlui,
actual Galaþi - d. 1987, Piteºti, judeþul Argeº)
Absolvent, Facultatea de Drept, Universitatea din Iaºi,
magistrat, consilier, Curte de Apel, jurist, Piteºti, membru
în Comisia regionalã/judeþeanã de turism-alpinism, în
Comitetul pentru ocrotirea naturii, publicist.
Colaborator la ziarul „Secera ºi ciocanul“, revista
„Argeº“ (cu articole de popularizare a drumeþiei, cu teme
estetice, culturale, sociale etc.), „Almanahul turistic“,
revista „Magazin“, „România pitoreascã“ º.a. (cu
fotografii turistice); þine conferinþe pentru popularizarea
zonelor pitoreºti ale României (Cercul de drumeþie
„România pitoreascã“; Palatul Culturii, Casa Sindicatelor
Piteºti); este formator generaþii de amatori de drumeþie,
cunoscãtori ai monumentelor ºi vestigiilor istorice.

De aceea alogenii,
Aºezaþi în vatra voastrã,
Întrupaþi în rele genii
Se cãznesc sã vã rãzbeascã.
Voi sunteþi eroi în lege
ªi daþi piept cu inamicul,
Nevãzut, în fãrdelege,
Omorând, la hram, bunicul.

Constantin VÃRÃªCANU

„Eroul
din familia mea“
Iubeºti istoria? Înscrie-te în concurs! Asociaþia
Naþionalã Cultul Eroilor „Regina Maria“ - Filiala
Argeº, Centrul pentru Pãstrarea ºi Conservarea
Arhivelor Militare, Inspectoratul ªcolar Argeº,
Societatea de ªtiinþe Istorice Argeº ºi Muzeul
Judeþean organizeazã concursul „Eroul din familia
mea“, prilejuit de Ziua Eroilor (9 iunie), destinat
oricãrui locuitor al judeþului Argeº, indiferent de
vârstã ºi profesie. Competiþia are ca scop
cunoaºterea, preþuirea ºi mediatizarea faptelor
eroice legate de marile momente istorice.
Mesajul poat fi transmis prin versuri,
compuneri, articole (interviu, medalion, reportaj),
lucrãri ºtiinþifice ºi ilustraþii (copii de pe
documentele epocii, fotografii, brevete, foi de
drum, scrisori din timpul rãzboiului, cãrþi poºtale,
legitimaþii, decoraþii, comunicate privind decesul
eroului respectiv primite de la autoritãþile militare,
extrase din arhivele militare ºi din presa vremii
etc.)
Se vor acorda sume în bani, diplome ºi
excursii. Concursul se va desfãºura la Muzeul
Judeþean la 8 iunie, de la ora 10. Lucrãrile pot fi
trimise fie prin poºtã, pe adresa: A.N.C.E. „Regina Maria“, str. Muntenia nr. 2, Piteºti,
judeþul Argeº, fie prin e-mail (stefanalexandrescu
43@yahoo.com sau eugeniajianu@yahoo.ro).
M. NEAGOE

Constantin DEJAN
(n. 15 aprilie 1916, Slãnic-Aninoasa, judeþul Argeº d. 1 ianuarie 1996, Piteºti, judeþul Argeº)
Absolvent, Facultatea de Teologie, Bucureºti;
muzeograf, Muzeul Satului, Bucureºti; consilier cultural,
Þinutul Dunãrea de Jos; subsecretar de stat, Ministerul
Instrucþiunii, Cultelor ºi Artelor, Bucureºti; preot paroh,
Biserica din comuna Gãvana, Argeº, Bisericile „Sfânta
Treime“ ºi „Sfânta Vineri“, Piteºti; protopop, Argeº;
deputat, Sfatul Popular, Argeº.
Participã la cercetãrile culturale integrate în volumul
colectiv „60 de sate româneºti cercetate de echipele
studenþeºti în vara anului 1939“. Colaboreazã la „Presa“,
„Argeºul“, „Îndreptar bisericesc anual“, „Pãstorul
ortodox“, „Muzeum“, „Luminã Linã“.
Volume de autor: „Chipul adevãratului creºtin“, 1943;
„Istorioare duhovniceºti“ (postum), Editura Europroduct,
Piteºti, 2006.
Premii, distincþii: Premiul I pe þarã, pentru activitatea
culturalã ºi socialã desfãºuratã în anii 1937-1938; Ordinul
Meritul Cultural, clasa a II-a (1938).

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“!

Agenda culturalã

Crime de rãzboi
din Basarabia
Consemnãm apariþia, în douã
numere consecutive (nr. 1 ºi 2) din
„Revista românã de criminalisticã”,
a articolului „Unele consideraþii
privind actele teroriste - genocid, deportãri ºi crime de
rãzboi petrecute în timpul celui de Al Doilea Rãzboi
Mondial pe teritoriul Basarabiei, nordul Bucovinei ºi
Transnistriei”, semnat de dr. Forin ªandru (pag. 22372250). Argeºean la origine, Florin ªandru este cercetãtor
la Institutul Naþional pentru Studierea Totalitarismului Academia Românã.
„S”

Lansare
Joi, 14 aprilie, la ora 17, la Biblioteca Judeþeanã
„Dinicu Golescu“, sub egida Fundaþiei literare „Liviu
Rebreanu“, va avea loc lansarea volumului „Iisuse, lauda
bãtrâneþelor mele“, de Adrian Georgescu.
A.A.
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Medalion

La Ploieşti

C A RO L I N A I L I C A - M a r e l e P r e m i u
„ N i c h i t a S t ă n e s c u “ p e n t r u Po e z i e
În perioada 27-31 martie a.c., la Ploieºti, sub egida Academiei Române, Ministerului Culturii,
Consiliului Judeþean Prahova ºi Primãriei municipiului Ploieºti, s-a desfãºurat a 28-a ediþie a
Festivalului Internaþional de Poezie „Nichita Stãnescu”.
Festivitatea de premiere a avut loc la Casa Memorialã Nichita Stãnescu chiar în data de 31
martie, ziua de naºtere a poetului.
Juriul, prezidat de academicianul, criticul ºi istoricul literar Eugen Simion, a acordat Marele
Premiu Nichita Stãnescu pentru Poezie, 2016, Carolinei Ilica, „pentru remarcabila sa operã
literarã”.

Poetă, traducătoare,
eseistă; profesor,
ziarist, diplomat
Carolina Ilica s-a nãscut pe data de
19 martie 1951 în satul Vidra, comuna
Vârfurile, judeþul Arad. A absolvit Liceul
Pedagogic din Arad ºi Facultatea de
Filozofie, Universitataea Bucureºti
(1975).
În anul 1997 a fondat, împreunã cu
scriitorul Dumitru M. Ion, Academia
Internaþionalã Orient-Occident; este
director artistic ºi vicepreºedinte al
acestei organizaþii culturale; director
artistic ºi preºedinte al juriului, Festivalul
Internaþional Nopþile de Poezie de la
Curtea de Argeº (19 ediþii pânã în
prezent, cu participarea a peste 1.200 de
poeþi ºi oameni de culturã, din
aproximativ 30 de þãri anual).
Debut poetic la 14 ani; debut editorial
la 23 de ani, în urma câºtigãrii Premiului
I pentru Poezie, la ediþia I (1973) a
Concursului pentru Debut al Editurii
Eminescu, Bucureºti.
Carolina Ilica este, de 4 decenii,
membru titular al Uniunii Scriitorilor din
România; a lansat pânã în prezent 30 de
cãrþi de poezie (din care 10 selecþii
tematice sau antologii critice); 1 volum
de eseuri despre mari poeþi ai lumii,
Divina Poesia (însoþite de traduceri); un
amplu studiu despre folclorul românesc;
102 volume de traduceri, de la texte ale
Egiptului antic pânã la recenþi premianþi
Nobel.
Selecþii din poezia ei au apãrut în
numeroase reviste literare ºi antologii
româneºti ºi strãine; 29 volume din lirica
sa (printre care: Tirania Visului; Poemul
Scurt al Lungii mele Vieþi * 13 Poeme
(Duble) de Dragoste, Scara la Cer;
Sonete Imperfecte; Din foc ºi din gheaþã;
Iubind în tainã * 1. Violet; Puþin mai
mult etc.) i-au fost traduse în 28 de limbi,

Mică rugăciune
(Variantă)
Ai grijã, Doamne, de mãicuþa mea,
Cã a îmbãtrânit de-acum ºi ea.
ªi toate i se scad ºi i se ieu,
Cã ºi uºorul i se pare greu.
Ai grijã, Doamne, de mãicuþa mea!
Ai grijã, Doamne, ºi de fata mea,
Cã-i singuricã ºi e singurea.
ªi are capul crud ºi-ncrezãtor
ªi ia tot greul lumii în uºor.
Ai grijã, Doamne, ºi de fata mea!
Ai grijã, Doamne, ºi de þara mea.
Dar þara mea mai mult e limba mea
Ce ne adunã neamul tot în ea.
Chiar de-a scãzut pãmântul de sub
el,
Hotarele de drept sunt scrise-n cer!

Carolina Ilica, împreunã cu Nichita Stãnescu, la Festivalul Internaþional de Poezie de la
Struga, R. Macedonia, 1982

apãrând la prestigioase edituri din 4
continente; 36 de premii (dintre care
jumãtate internaþionale), printre cele mai
recente numãrându-se: Premiul Femeia
Anului în Culturã, ziarul Argeºul,
Piteºti, 2016, ºi Marele Premiu Nichita
Stãnescu, Festivalul Internaþional de
Poezie Nichita Stãnescu, Ploieºti, 2016.
Peste 70 de participãri la congrese/
simpozioane, târguri de carte, (SUA,
Ucraina, Armenia, Georgia, Federaþia
Rusã, Grecia, Serbia, Italia, Muntenegru
etc.), la importante festivaluri
internaþionale de poezie (Struga; Tetovo;
Veles; Bitola - R. Macedonia; Metz Franþa; Belgrad; Smederevo - Serbia;
Sarajevo; Mostar; Trebine - Bosnia ºi
Herþegovina; Medellin - Columbia;
Florenþa - Italia; Jedllienne - Tunisia; Las
Palmas - Canare, Spania; Izmir; Istanbul;
Ordu - Turcia; Sofia; Arbinovo Bulgaria; Magaar - Israel; Atena; Salonic;
Lesbos - Grecia; Bagdad - Irak; Budva Muntenegru; Zagreb - Croaþia etc.).
În anul 2011, la împlinirea unei
vârste rotunde, Carolina Ilica a fost
sãrbãtoritã la Muzeul Naþional al
Literaturii Române; în judeþul natal (la
invitaþia Consiliului Judeþean Arad ºi al

Preparandiei Arãdene); la Curtea de
Argeº (în cadrul ediþiei a 15-a a
Festivalului Internaþional Nopþile de
Poezie de la Curtea de Argeº); la
Skopje, R. Macedonia (cu prilejul
lansãrii de cãtre Editura Matiþa
makedonska a volumului selectiv Puþin
mai mult); la Congresul Spiritualitãþii
Româneºti, Alba-Iulia. La toate aceste
manifestãri, autoarea a prezentat ample
expoziþii de carte tipãritã (volume de
poezie, eseuri, traduceri, reviste literare
româneºti ºi strãine, premii, fotografii),
precum ºi o Expoziþie de Cãrþi
Neconvenþionale: Cãrþile de la Vidra *
Plângând de-atâta frumuseþe. În acelaºi
an aniversar, Uniunea Scriitorilor din
Moscova i-a editat în limba rusã
florilegiul Puþin mai mult, respectiva
carte fiindu-i lansatã ºi de cãtre Editura
Academiei Internaþionale OrientOccident (în limba românã), iar de cãtre
Editura AB-ART din Bratislava în limba
maghiarã.
Din bilanþul aniversar (2011) reise
faptul cã despre opera Carolinei Ilica au
scris peste 120 de oameni de culturã
români ºi strãini, iar versurile sale au fost
tãlmãcite de peste 50 de traducãtori. În

Ai grijã, Doamne, ºi de limba mea!
Ai grijã, Doamne, ºi de þara mea!
Ai grijã, Doamne, ºi de mama mea!
Ai grijã, Doamne, ºi de fata mea!

teza de doctorat publicatã de Georgeta
Adam în anul 2011, sub titlul Imaginarul
poeziei feminine, Carolina Ilica este una
dintre cele 5 poete din „secþiunea de aur“
propusã de respectiva autoare.
Membrã a mai multor Societãþi
Culturale ºi Academii Internaþionale
(India, SUA, România, Franþa); membrã
de onoare a unor Asociaþii de Scriitori
(Muntenegru, R. Macedonia, Canada);
vcepreºedinte
al
Congresului
Spiritualitãþii Româneºti (Alba-Iulia);
membru corespondent al Centrului
European de Artã (Atena, Grecia);
Ambasador de Onoare pentru Culturã al
Fundaþiei Naaman (Liban); singura
femeie membru al Ordinului Cavalerilor
Danubieni (Galaþi).
Carolina Ilica scrie într-o multitudine
de forme prozodice clasice, dar ºi în vers
liber. Cu toate cã e conºtientã, ca orice
artist, cã nu mai e nimic nou sub soare, ea
a încercat sã-ºi reînnoiascã mereu
poezia; de pildã, sonetele sale sunt
imperfecte; în volumul Violet a folosit

Ai grijã, între ele, ºi de mine
ªi numa-n bine, Doamne, mi le
þine!
Cã am rãmas decât o grãmãduþã:
O rãdãcinã,-un trunchi ºi o
mlãduþã.
Ne cruþã, Doamne, alþii nu ne
cruþã!
Dar care, dintre noi, e mai bogatã:
E mama mea, cu fatã ºi nepoatã?
E fata mea, cu mamã ºi bunicã?
Ori eu, ce am ºi mamã, am ºi fiicã,
Fiicã fiind ºi mamã totodatã?!
ªi-o þarã am, nici mare ºi nici
micã,
Nici prea sãracã ºi nici prea bogatã
ªi-o limbã moºtenitã, dar ºi datã.
O, floare roºã, galbenã ºi-albastrã,
Ce de noroc: cã limba maicii mele
E deopotrivã ºi a fiicei mele,
E ºi a mea, e ºi a dumneavoastrã,
E ºi a þãrii noastre! Limba noastrã!
Carolina ILICA

denumirile tuturor celor 13 nuanþe ºi
tonuri ale culorii violet aflate în limba
românã; ea a inventat poemul dublu volumul sãu 13 Poeme (Duble) de
Dragoste fiind tradus deja în 27 de limbi.
Din anul 2006, utilizând pentru
versurile sale alte suporturi materiale
decât hârtia, expune (în þarã: Buzãu,
Galaþi, Suceava, Arad, Ploieºti, Neptun,
Bucureºti, Alba-Iulia, Curtea de Argeº
etc., ºi în strãinãtate, în cadrul Proiectului
European Europoems, al Târgurilor
Internaþionale de Carte ºi al
Festivalurilor Internaþionale de Poezie:
Metz, Salonic, Moscova, Istanbul,
Skopje, Ordu, Peci etc.) seria de Cãrþi
neconvenþionale (Cãrþile de la Vidra *
Plângând de-atâta frumuseþe: Cartea
de Lut; Cartea de Lânã; Cartea de
Lemn; Cartea de Borangic; Cartea de
Lacrimi etc.), cele mai recente vernisaje
având loc la sediul central al Institutului
Cultural Român din Bucureºti ºi la ICR
din Beijing, China (2015).

Tr o f e u l „ G e o r g e S b â r c e a ” 2 016
a a j u n s d e l a S f â n t u G h e o rg h e l a P i te ş t i
În perioada 8-10 aprilie 2016, s-a
desfãºurat, în oraºul Sfântu Gheorghe,
cea de-a V-a ediþie a Festivalului coral
„George Sbârcea”, organizat de cãtre
Fundaþia „Mihai Viteazul”, înfiinþatã la
data de 20 septembrie 1990. Aceasta
constituie prima organizare a românilor
din judeþul Covasna, dupã decembrie
1989, cu obiective complexe pe linie de
învãþãmânt, culturã ºi educaþie, care a
pus accent pe pãstrarea identitãþii, a
tradiþiilor ºi a specificului naþional din
orice domeniu de activitate. Programul
festivalului a presupus ateliere corale, o
masã rotundã ºi un spectacol-concurs în
data de 9 aprilie 2016, ora 15.00, în sala
de conferinþe a Colegiului Naþional
„Szekely Miko” din localitate.
Corul de copii „Carmen Argessi”

(dirijor: prof. Cornelia Ionescu,
corepetitor: prof. Alexandru Ionescu), al
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Argeº,
a participat la acest prestigios festival
câºtigând trofeul festivalului. Repertoriul
prezentat în cadrul spectacolului-concurs

a fost compus din piese de muzicã coralã
româneascã ºi din piese de folclor
românesc. Corul „Carmen Argessi” al
CJCPCT Argeº a fost înfiinþat de
profesorul, compozitor ºi dirijor, Moise
Mitulescu în octombrie 2015, la iniþiativa
managerului instituþiei, dr. Sorin

Mazilescu. Denumirea Carmen Argessi a
aparþinut fostului cor al Centrului
Creaþiei Populare ºi a dãinuit pânã în
anul 1989. Corul actual este format din
copiii talentaþi, atraºi de muzica coralã,
selectaþi de la ºcolile ºi liceele din Piteºti
ºi din împrejurimi.
Din judeþul Argeº a mai fost premiat,
în cadrul secþiunii dedicate corurilor
mixte (pe patru voci), corul „Preot Ion
Ionescu” al Casei de Culturã „Preot Ion
Ionescu” din Topoloveni, dirijor preot
profesor Ion Isãroiu.
Juriul, prezidat de dr. Constantin
Secarã, a fost format din prof. Nicolae
Sebeºan din Braºov, compozitor, poet,
prozator ºi dirijor de multiple coruri; prof.
Popovici Alexandru; preotul Iustin
Gârleanu, suplinitor pe catedra de muzicã

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

a seminarului teologic din Braºov;
vicepreºedintele Fundaþiei „Mihai
Viteazul” – înv. Maria Bularca; inginer
Stela Buda; Maria Panaiotu; educatoarea
Sãndica Borchinã ºi Nica Florica,
inspectorul ºcolar din cadrul ISJ Covasna.
Muzicologul Constantin Secarã a
subliniat cã anul acesta a fost fãcutã o
excepþie oferind trofeul festivalului unei
formaþii din cadrul unei secþiuni,
deoarece Corul „Carmen Argessi” a
impresionat cu deosebire. Festivalul a
fost încheiat printr-un recital al corului
„Arhanghelii”, al Casei de Culturã a
municipiului Topliþa (judeþul Harghita),
coordonat de dirijorul Alin Gheorghe
Negrea, cor care anul trecut a obþinut
trofeul „George Sbârcea”.

Text ºi foto: Sorin Dãnuþ RADU
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