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L u m e a v ă z u t ă p r i n m et a f o r ă

imp de o săptămână, poeţii
invitaţi
la
Festivalul
Internaţional Nopţile de
poezie de la Curtea de Argeş, sosiţi
din aproximativ 35 de ţări, au celebrat
poezia, una din esenţele vieţii. A scrie
poezie este (şi a fost dintotdeauna) un
fel de a căuta şi de a găsi (real sau
imaginar) un echilibru între vis şi
realitate, între certitudini şi îndoieli,
între lumini şi umbre, între credinţă şi
revoltă. Lumea văzută prin metaforă
este o lume văzută prin vitralii şi oferă
avantajul unei duble percepţii: în
primul rând contemplarea detaliilor
care o alcătuiesc şi în al doilea rând
contemplarea întregului. Este într-un
fel echivalentul voluptăţii de a trăi –
aceeaşi pentru oricare om (prima
dintre toate), dar în acelaşi timp
prezentă ca o voluptate unică/
personalizată.
Desfăşurătorul
festivalului
(organizat de scriitorii Dumitru M.
Ion,/ preşedinte şi Carolina Ilica,/
director artistic) a inclus lansări de
cărţi, expoziţii de artă, concerte de
muzică românească, spectacole,
excursii, vizitarea unor monumente şi
locuri pitoreşti, întâlniri cu
personalităţi culturale şi politice şi,
mai ales, obişnuitele şi mult
aşteptatele
recitaluri
(poetice)
plurilingve. Întâlnirile succesive au
oferit inclusiv prilejul inserării unui
moment aniversar (anticipativ) –
Dumitru M. Ion la 70 de ani. Oaspeţii
au dorit să-l felicite pe cunoscutul
scriitor pentru întreaga sa activitate şi
pentru admirabila consecvenţă cu care
a organizat ediţiile succesive ale
acestui festival. Pe parcursul perioadei
12-18 iulie a fost activat dialogul atât
între cei prezenţi, cât şi între
instituţiile
oraşului.
Partenerii
evenimentului au fost Institutul
Cultural Român, Consiliul Judeţean
Argeş, Primăria şi Consiliul
Municipal Curtea de Argeş, Muzeul
Municipal Curtea de Argeş, Centrul de
Cultură şi Arte „George Topârceanu”,
Arhiepiscopia
Argeşului
şi

Muscelului, Hotelul Posada. Ca în
fiecare an s-a lansat şi antologia
festivalului: în prezent, Poesys 21.
Nopţile de poezie/ Poetry nights a
fost iniţiat în anul 1997 sub egida
Editurii Orient-Occident, iar din 1998
a fost inclus în programele anuale ale
Fundaţiei şi Organizaţiei Culturale
Academia Internaţională OrientOccident. Prea puţin mediatizat,

Alcătuit după modelul altor festivaluri
de
rezonanţă
din/în
lumea
contemporană
(
Struga
din
Macedonia, Medellin din Columbia,
Las Palmas din Canare/ Spania, Trois
Rivières din Canada, Izmir din
Turcia), Poetry nights a fost o
iniţiativă culturală avansată pentru
anii ’90, într-o Românie care abia
învăţa ce înseamnă proiectele

adevărul nu au coerenţa ideală.
Universul poetic mereu creativ, vocile
auctoriale
distincte,
formele
individuale de expresie artistică
probează
laolaltă
frumuseţea
indiscutabilă a unor asemenea
întâlniri.
Discuţiile
libere/
neconvenţionale, limbajul viu/
dinamic al artelor, dezbaterile
interculturale, prieteniile contextuale
sau/şi de lungă durată generate de/ în
acest mediu au fost mereu o lecţie
despre lume, o lecţie viabilă,
interactivă şi folositoare pentru cel/cei
care se implică sau asistă în mod
participativ (intelectual) la ea.
espre Dumitru M. Ion şi
multiplele sale calităţi
vorbesc, înaintea celor care
îl preţuiesc cu adevărat, realizările
sale. Unul dintre cei mai semnificativi
şi mai originali poeţi ai generaţiei
sale şi implicit ai literaturii române
(după cum îl descria Paul Dugneanu
într-una din serile festivalului),
Dumitru M. Ion are un remarcabil
palmares cultural şi s-a orientat
întotdeauna,
profesional,
spre
performanţă. Despre omul special şi
despre simplitatea lui complicată nu
putem spune decât că merită toată
aprecierea noastră, ceea ce ziarul
Argeşul a încercat să dovedească la
fiecare ediţie prin disponibilitatea
suplimentului cultural, care a publicat
de fiecare dată poeţii participanţi şi
creaţiile lor. Scriitorul a demonstrat şi
demonstrează argeşenilor nu doar că
aparţine sufleteşte, irevocabil, matricei
natale (Brăteşti-Argeş), dar şi faptul că
afecţiunea aceasta s-a cuantificat
într-un proiect cultural constant, de
foarte bună calitate, care duce imaginea
Argeşului în lume. Dacă ne întrebăm,
de exemplu, care poet argeşean ar fi în
stare, la ora actuală (în 2017) să
realizeze un festival de acest gen şi de
această amploare, cu tot ce presupune
travaliul unui asemenea demers şi cu
toată dăruirea necesară, răspunsul ar fi
simplu ( şi dezarmant): niciunul!
Magda GRIGORE

D

receptat diferit de categoriile (diferite)
de public şi onorat cu greutate de
sponsori şi de audienţă, festivalul de la
Curtea de Argeş are un istoric
remarcabil şi este organizat pe criterii
profesioniste. Se află deja la cea de-a
21-a ediţie, la semnificativă distanţă
de alte festivaluri de poezie din
România actuală, din oraşe mari ale
ţării, care se mândresc cu asemenea
manifestări – Festivalul Internaţional
de Poezie de la Bucureşti, aflat în
2017 la cea de-a 8-a ediţie sau
festivalul Poezia la Iaşi, aflat acum la
cea de-a 4-a ediţie. Este, prin urmare,
cel mai vechi festival internaţional de
poezie din România şi funcţionează
după criterii stricte care susţin şi
confirmă valoarea lui internaţională.
Cea mai mare parte din numărul
invitaţilor sunt din afara graniţelor
ţării, durata este de cel puţin 5 zile şi
locaţia gazdă reprezintă un punct
geografic cu valoare (re)cunoscută pe
harta istorică şi culturală naţională.

culturale de anvergură. Cu atât mai
mult, judeţul Argeş ar fi trebuit şi ar
trebui să acorde o mai mare atenţie
acestei manifestări. Nici anul acesta
(ca şi în anii trecuţi) presa din Argeş şi
televiziunile nu s-au întrecut să se
documenteze, să transmită ştiri şi/sau
mesaje ale festivalului. Din puţinele
informaţii care au apărut în peisajul
mass-media, şi mai puţine dintre ele
au transmis publicului lucruri
esenţiale despre acest eveniment,
lucruri relevante şi corecte, ceea ce ne
convinge (încă o dată) că profesia
aceasta, în ultima vreme, parcă ar fi
uitat uşa deschisă, ca să folosim o
expresie uzuală.
oetry nights are, în
concluzie, capacitatea de a
transmite încrederea în
autenticitatea,
onestitatea
şi
verosimilitatea trăirii, a simţirii şi a
gândirii poetice într-o lume concretă,
agresată permanent de probleme realdramatice, în care binele-frumosul-

P

„ Po e z i e , Po e z i e ! A i d re p t at e t o t d e a u n a ! “

C

u intenţia de a scrie, ca la
fiecare ediţie a Festivalului
Internaţional Nopţile de
Poezie de la Curtea de Argeş, prefaţa şi
la Antologia Poesys 21 (2017), am
început să caut în biblioteca de acasă
poezii şi gânduri despre poezie, din
diferite timpuri şi literaturi ale lumii. Aş
fi vrut ca prefaţa să poarte titlul
interogativ, de altfel cunoscut: Poezia
încotro?
Din imnurile vedice, din care îmi
plăcea deseori să recit, mă oprisem la a
aminti doar două atribute ale poetului:
sfânt şi savant; sfânt, în sensul purităţii
trăirii lui lirice şi conlucrătoare cu

divinitatea - pe de o parte, iar pe de alta
în sensul vastităţii şi profunzimii
cunoaşterii vieţii şi a lumii.
Din poezia Egiptului antic am ales
Omul care era obosit de viaţă a scris
(cu autor necunoscut), cu o vechime de
peste două milenii, dar părând scrisă
ieri-alaltăieri.
Din străvechea zestre a poeziei
populare româneşti am cules un distih:
„Viaţa asta-i cum o vezi/ Cealaltă cum
o crezi!“, iar din Mihai Eminescu
(1850-1889), „omul total al culturii
române“ (cum 1-a numit un filozof),
Călin (File de poveste), cel mai frumos
basm în versuri al literaturii române.

Din poezia armeană de început, am
ales Marea vieţii mă umple de zbucium,
de Mesrop Maştoţ(361-440), creatorul
alfabetului armean (405), primul scriitor
al neamului său şi traducător al Bibliei.
Din poezia chineză ţî (cântată,
adică) am ales Noaptea de toamnă, în
care, sub lumina de lună (furişată în
case):
„Din vasul de aur un fum de mătase/
Răsfiră-n odaie mireasma bogată“,
poezie aparţinând clasicului Li Pai (Li
Tai Pe; 701-762), care parcă încă ne
zâmbeşte îngrijorat de viitorul „Celor
trei mii de frumoase“ adunate în „Cele
şase palate“ (împărăteşti).

În Balcani m-am oprit la poezia
contemporanului poet macedonean
Blaje Koneski, Trei voinice femei, iar în
zona Caucazului la încântătorul Epitaf
al cioplitorului în piatră, de Iosif
Noneşvili, poem pe care Evgheni
Evtuşenko îl recita pretutindeni cu
patos, îndrăgostit, ca mai toţi poeţii ruşi,
atât de marea poezie georgiană (gruzină)
cât şi de banchetele cu vinuri şi toasturi
de un lirism tulburător la care urmaşii
celor din Iveria şi din Colhida îşi
aşteaptă oaspeţii.
Desigur, m-am oprit şi la autorul
meu preferat din secolul XX,
argentinianul Jorge Luis Borges şi la

Dan Rotaru,
un elegiac
Poetul Dan Rotaru a publicat
recent, foarte recent, săptămâna
trecută, un nou volum de poeme
în niște condiții grafice absolut
excelente: Umbra cuvintelor
(Editura Tipo Moldova, Iași,
2017, colecția Bibliofil). Poetul
pare a fi permanent inspirat,
lirica lui fiind cea pe care o știm
de zeci de ani, una de dragoste,
doar că de data asta mai tristă,
elegiacă, trimițând la melancolia
impusă de vârstă. Astfel, în loc
de Viață în doi, poetul scrie un
poem intitulat Moarte în doi sau
Durere în doi, iar un altul se
numește Început de sfârșit de
viață,
în
care
poetul,
adresându-i-se
iubitei,
se
mărturisește: „Sufletul, la-o
adică, îmi e singura-avere,/pentru
care iubirea poți oricând să ți-o
mori./Plină mi-e călimara ochi cu
însingurare,/cu o pană de înger
azi poemul mi-l scriu./Lumea e-o
masă
plină
cu
cafele
amare:/Dintre îndulcitoare, doar
pe tine te știu...” Tristețea face
parte din arta poetică a lui Dan
Rotaru („Eu n-aș putea trăi fără
tristețe,/cum apa, fără geruri, să
înghețe!”), iar moartea e
invocată mereu în aproape
fiecare text de dragoste, ca-n
acest Poem cu dedicație, de pildă,
în care timpul curge invers,
dinspre moarte spre naștere:
„Trăiesc murind, secundele mă
dor,/venirea ți-o adulmec și
aștept/să mor înspre trecut din
viitor,/dorind spre sânul mamei
să mă-ndrept./Cât de târziu e-n
mine, nu-ntreba!/Cât îmi poți azi
ajunge, să nu-mi spui!/Destinu-n
zar doar tu mi-l poți juca:/poet
al tău, bărbat al nimănui...” E
unul din cele mai frumoase
poeme ale cărții.
Dan Rotaru este poate
singurul poet român de azi
care-și poate pune blazon versul
lui Eminescu: „Eu rămân ce-am
fost: romantic”.
Dumitru Augustin DOMAN
Arta poetică a sa, care „ cată-a fi
oglindă/ Ce ne-arată propriul nostru
chip“, iar fiica ei cea mare: „Să vezi în
moarte-un vis, în asfinţit/ Un aur trist,
aceasta-i Poezia/ Săracă, fără moarte.
Poezia/Se-ntoarce-n auroră şi-asfinţit“.
În ceea ce priveşte teoria despre
frumos, am redeschis Istoria esteticii a
lui K. E. Gilbert şi H. Khun.
Benedetto Croce (1866-1952) în
Aestetica in nuce -versiunea italiană din
1946 - comprimă întreaga estetică într-o
coajă de nucă, dând şi cea mai concisă
Carolina ILICA
(continuare în pagina 5)
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Viaţa bate Poezia...

„Poezie, Poezie! Ai
dreptate totdeauna!“
(urmare din pagina 5)
definiţie a artei: intuiţie lirică. Interesant mi se
pare aici, studiul profesorului român Liviu Rusu
(1901-1985), Estetica poeziei lirice (1937),
continuat de o altă lucrare. Logica frumosului
(1946); autorul român vede arta ca formă de
viaţă, privită dinlăuntru şi exprimată simpatetic,
liric, în imagini intuitive (cea mai autentică dintre
ele fiind metafora).
Apoi, alte teorii: simbolurile, arhetipurile
psihanalizei, temperamentele artistice, estetica
relativistă, estetica fenomenologică. Nu am uitat
însă de Platon şi de Aristotel .Tocmai primisem
volumul de Orientări hermeneutice ale
eminentului critic şi istoric literar, profesor
universitar dr. Ovidiu Ghidirmic de la
Universitatea din Craiova; hermeneutica, alături
de alte două concepte, romantism şi fantastic,
alcătuitoare ale unui cogito al activităţii sale
critice.
***
Dacă mă uit mai cu atenţie la poeziile străine
selectate,majoritatea lor sunt traduse de Dumitru
M. Ion în foarte multele antologii şi selecţii din
autorii lumii, alcătuite şi traduse de el, singur sau
în colaborare. Conform spuselor lui, nimeni nu
este un cititor mai bun decât traducătorul şi
nimeni nu poate înţelege mai bine Poetul şi
poezia lui. Poetul şi traducătorul Dumitru M. Ion
este un expert în domeniu, cunoscător al mai
multor limbi şi al diferitelor etape istorice ale
limbii române. Studiile care preced antologiile şi
traducerile lui rămân în acest sens puncte de
referinţă. Academia de Stat din R. Macedonia, de
pildă, 1-a primit încă de acum aproape două
decenii în rândurile ei, nu numai pentru
traducerile din limba macedoneană, ci şi pentru
studiul istorico-literar de sute de pagini asupra
evoluţiei poeziei macedonene în context
balcanic, european şi universal.
Datorită muncii şi lobby-ului său, la care am
fost cu bucurie părtaşă, literatura română a putut
fi distinsă cu cel mai important premiu de până
acum, Cununa de Aur a celui mai vechi şi mai
prestigios festival poetic din Europa, Festivalului
Internaţional de Poezie de la Struga (R.
Macedonia), cunună care a poposit pe fruntea Iui
Nichita Stănescu în 1982!
Activitatea lui Dumitru M. Ion, de traducător
şi de preşedinte al Fundaţiei Academia
Internaţională Orient-Occident şi al
Festivalului Internaţional Nopţile de Poezie de
la Curtea de Argeş a fost, în primul şi în primul
rând, premearsă şi s-a împletit cu vasta lui operă
exprimată în aproape toate genurile şi speciile
literare: poezie, povestire, roman, dramaturgie,
eseu, literatură pentru copii, critică de teatru şi
film etc, autorul fiind distins cu multe premii şi
onoruri internaţionale.
Poate că, acum, se cuvine să-i mulţumesc
fiindcă m-a atras să-1 însoţesc în activităţi literare
pe care mi le-am dorit deopotrivă: traduceri,
ftmdaţie, festivalul poetic, participări naţionale şi
internaţionale la simpozioane, congrese,
festivaluri literare etc.
Întorcându-mă la gândul care m-a însoţit în
scrierea
prefeţei la Antologia Poesys 21 a Festivalului
nostru, vă împărtăşesc faptul că, în cele din urmă,
m-am oprit doar la un singur vers, un verssinteză, aparţinând marelui poet român
Alexandru Macedonski (din poemul Noaptea de
Iulie, 1895): „Poezie, Poezie! Ai dreptate
totdeauna!“
De aceea, dragi invitaţi la ediţia a 21-a a
Festivalului Internaţional Nopţile de Poezie de
la Curtea de Argeş, acum vă rog să primiţi aceste
gânduri ca pe un modest omagiu al meu pentru
scriitorul (complet) care este Dumitru M. Ion, în
acelaşi timp soţul meu, şi să- sărbătorim
împreună, (cu puţin înainte de ziua lui de naştere
- 26 septembrie), la cei 70 de ani. La Mulţi Ani,
dragă Me Ion!

Viaţa fără martori

Dan Rotaru
De la un timp, mă simt acasă
doar în camera şi la masa mea de
scris, cu coala albă în faţă, aşteptând
să-i încredinţez ceea ce am trăit cu o
zi înainte, dar şi ceea ce visez şi
care, din păcate, nu se va întâmpla
niciodată dincolo de mine, în lumea
aceasta anapoda...
Şi, dureroasă constatare!, în
ultimul timp îmi par mie însumi a fi
din ce în ce mai demodat, mai
alături de timpul în care mă consum,
parcă irosindu-mă...
Sunt un naiv care îşi poartă
destinul printr-o lume urâţită, din
păcate, mai ales în ultimul timp, de
„îndrăzneţi”, de „jmecheri”, de inşi
a căror dispariţie, ca speţă, nu ca
specie, deocamdată, ar însemna o
sfinţire a lumii...
Spun, acum, acestea, din cauza
unor nefericite întâmplări, cărora,
gândind la rece, nu le găsesc nicio
rezolvare...

O silă de lume se instaurează în
mine, tocmai din cauza unor astfel
de „accidente” care, vai!, au şansa
de a deveni obişnuinţă, dacă acei
apărători ai moralităţii şi ai
purităţii nu-şi vor face datoria
pentru care sunt plătiţi. Ameninţări
de genul celor despre care scriu în
acest spaţiu al vieţii ca o poezie, mă
fac să regret trecutul, când miliţia
sau măcar nişte organe politice
încercau să-ţi sară în ajutor... Dar
acum, când democraţia a fost
înţeleasă ca drept al oricui de a face
ce vrea şi a spune orice, şi mai
ales oricui, fără să i se poată cere
să dea samă, dacă nu ai martori,
cine mă apără? Concret: şi în urmă
cu câteva luni, şi ieri, acelaşi
individ, adresându-mi, aiurea,
ameninţări gen: „Te bat de nu mai
poţi!”, sau „Mătur parcarea cu

tine!”... De ce? Pentru că i se
atrăsese atenţia să fie corect... Orice
încercare de a-l tempera, de a-l
duce într-o lume normală, s-a
dovedit a fi în van. O ultimă frază
„Voi aduce la cunoştinţa poliţiei
ameninţările dumneavoastră!” s-a
soldat cu aceeaşi replică: „Ai
martori?” Gândul m-a dus brusc la
Ana Blandiana, la cartea ei
„Calitatea de martor”, ca o superbă
(dar şi tristă) definire a situaţiei.
Dar, alăturarea neghiobiei umane, a
decrepitudinii morale a unor
semeni, de acest titlu de carte, mi se
pare şi acum o crimă la adresa
Cuvântului.
Şi, totuşi, pe mine, ca şi pe alţii,
ca om care roşeşte de sine, cine ne
apără?
Atentatorii la suflet şi-au
modernizat scenariile, îşi „declamă”

ameninţările în locuri cât mai
ascunse, te aşteaptă acolo unde nu
te... aştepţi şi unde eşti cât mai
singur, acolo unde „nu ai martori”.
Şi te înjură, şi te jignesc, şi îţi lovesc
sufletul şi-ţi macină fiinţa, sau chiar
te lovesc, siguri fiind că, neavând
martori, nu ai ce le face...
„Ai martori?”, o replică auzită
din ce în ce mai des, ca un supliciu
al inimii, ca o lovitură de timpan.
„N-ai ce-mi face, că nu ai
martori!”...
Chiar aşa? Pe mine, omul jignit
sau lovit fără martori, cine mă
apără?
Cu atâta răzvrătire, nu-mi vor
rămâne nici cuvinte, nici putere,
pentru a-mi exprima decepţia că am
apucat asemenea vremi...
Nostalgia bate Poezia.
Dan ROTARU

Reverberaţie Argeşeană
Dualul concept Bine-Rău, aidoma altora precum
Adevăr-Minciună, Uşor-Greu, Frumos-Urât şi-atâtea
altele, mi-l întreţine profesiunea de ziarist (superlativa
denumire interbelică, de gazetar, cu izul ei romantic!),
trecută dincolo de graniţele judeţului meu, Prahova,
peste ale judeţului Argeş, cu epicentrul în Piteştiul
publicistic. Graţie prieteniei, amiciţiei şi nativei nevoi
de cunoaştere omenească şi intelectuală, cu Adrian
Simeanu, începând cu seara de 15 ianuarie 2010,
când, în plină Zi a Culturii Naţionale şi sfânta zi de
naştere a lui Mihai Eminescu, am însoţit ilustra
familie Hârlav-Maistorovici, dr. Sanda HârlavMaistorovici, profesoară universitară la Conservatorul
bucureştean şi prof. Constantin Hârlav, istoric şi critic

literar, părinţii excepţionalului violonist Vlad Hârlav
Maistorovici, invitatul Filarmonicii piteştene, unde
junele urmaş al zeului Pan a interpretat Concertul
pentru vioară, de Sir Edward Elgar (1857-1934), sub
bagheta maestrului Pedro Negrescu. Seară cu
veritabil timbru neo-romantic, cum de altfel a rămas
în istoria muzicii stilul compozitorului englez, pe care
dirijorul şi solistul, în exuberanţa sonoră a
simfonicului local, l-au imprimat profund, l-au gravat
în memoria afectivă şi-n conştiinţa generaţiilor
melomane. Venit de câteva ori la serile Filarmonicii
ploieştene, pe filiera cordialei prietenii cu prof.
Corneliu Nicolae Irimia, pe atunci managerul
instituţiei-gazdă, jurnalistul Adrian Simeanu

Scriitori, publicişti şi folclorişti ai Argeşului
Pro memoria

Mihail Octavian SACHELARIE
(n. 14 iulie 1954, Topoloveni, judeţul Argeş)
Sociolog, conferenţiar universitar doctor,
Universitatea din Piteşti; redactor, publicist; director,
Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu, Argeş.
Profesor asociat, Centrul de Formare Continuă
Muntenia, Universitatea din Piteşti. Membru,
colectivul de redacţie al revistei Cultura (1998);
director al suplimentului de cultură civică Agora;
membru, colectivul de redacţie al revistei Buletin
cultural argeşean.
Colaborări: Biblioteca, Cultura, Argeşul, Agora,
Zori de Zi etc.
Volume reprezentative: Contribuţia literaturii
tehnice la formarea şi perfecţionarea forţei de muncă
– cercetare sociologică (în colaborare), Biblioteca
Centrală de Stat a Romaniei, Bucureşti, 1981;
Argeşeni în spiritualitatea românească (în
colaborare), vol. 2, Editura Bibliotecii Centrale de
Stat, Bucureşti, 1988; De la mentalitatea bibliofagă
la „Evenimentul zilei“, Editura Paralela 45, Piteşti,
1997; Resursele umane, o provocare pentru
managementul contemporan (în colaborare), idem,
1998; Mass-media sub imperiul violenţei, Editura
Lică, Piteşti, 2002; Probleme de sociologia educaţiei
(coordonator), Editura Universităţii din Piteşti, 2002;
Introducere în managementul de bibliotecă (în
colaborare), Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2003;
Universul comunicării (concepte sociologice),
Editura Universităţii din Piteşti, 2005; Sociologia
comunicării (în colaborare), Editura Paralela 45,
Piteşti, 2006; Universul lecturii. De la Gutenberg la
Google (în colaborare), Editura Do-minor, Bucureşti,
2008; Biblioteca – Informaţie, Comunicare,
Cunoaştere (în colaborare), Editura Tiparg, Piteşti,
2008; Triunghiul cunoaşterii – carte, lectură,
bibliotecă, Editura Paradigme, Piteşti, 2012; Templul
viselor, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2015;
Imposibila reîntoarcere. Confesiuni afective, Editura
Scrisul Românesc, Craiova, 2016.

Zina PETRESCU
(n. 15 iulie 1946, sat Bucşeneşti, comuna
Stâlpeni, judeţul Argeş)
Poetă, prozatoare. Absolventă, Academia de
Studii Economice, Bucureşti. Membru fondator,
Cenaclul literar, Fundaţia literară Liviu Rebreanu,
Piteşti.
Debut: versuri, revista Argeş, 1962.
Colaborări: Scânteia Tineretului, Munca, Lupta,
Luceafărul, România literară, Ramuri, Orizont,
Albina, Cutezătorii.
Volume de autor: Trecere prin viaţă, versuri,
Editura Tip Naste, Piteşti, 2004; Râu de stele, versuri,
Editura Calende, Piteşti, 2005; De vorbă cu tine,
Doamne, versuri, Editura Altum, Piteşti, 2005; Hanul
din amintire, catrene şi fabule, Editura Altum, 2006;
Neveghea la iubire, schiţe şi povestiri, Editura
Altum, Piteşti, 2008; Jurnalul pentru doi năzdrăvani,
Editura KML Print, Bucureşti, 2009; La fereastra de
poveste - Schiţe şi povestiri, Piteşti, 2012, Trei jivine,
Editura Altum, Piteşti, 2012; La ferestre de poveste
(schiţe şi povestiri), Editura Ordessos, Piteşti, 2012;
Peripeţii cu Grivei, Miau, Brăduţ şi prietenii lor,
schiţe şi povestiri, Editura Ordessos, 2015; Calul
măgarului, idem, 2017 etc.
Publică în almanahuri şi culegeri literare (Arc de
triumf, Eterne iubire de-o viaţă, Ţara din inimi,
Atelier de creaţie literară – Pseudoantologie)
În curs de apariţie: Calul măgarului (volumul II).
Premii, în număr de 28, printre care: Premiul II,
Concursul Naţional de poezie iniţiat de ziarul Secera
şi ciocanul (1962); Premiul I – Poezie, Festivalulconcurs Elena Farago, Craiova; Premiul I,
Concursul de creaţie literară Traian Demetrescu,
Craiova; Premiul I, Festivalul concurs Baladă pentru
acest pământ, Caracal; Premiul al II-lea, festivalulconcurs Imnurile patriei, Calafat; Premiul al II-lea,
proză, Festivalul-concurs Tudor Arghezi, Târgu-Jiu;
Premiul Special al Juriului, Festivalul-concurs Elena
Farago, ediţia a IV-a ş.a.

Nicolae IONESCU
(n. 18 iulie 1959, Mozăceni-Deal, judeţul Argeş)
Muzeograf, bibliotecar, Muzeul Judeţean Argeş;
profesor de istorie. Publicist, poet.
Colaborări: Argeş (debut publicistic, 1976),
Junimea, Calende, Cafeneaua literară, Restituiri,
Viitorul Argeşului, Argeşul (Săgetătorul).
Volume reprezentative: Sfârşit de mileniu,
Editura Pan Arcadia, Piteşti, 2000; Cartea cu file de
rouă, poeme, Editura Ordessos, Piteşti, 2014.
Volume colective: O vârstă plină de glorii
(1978), Ţara din inimi (1979).
Premii: Premiul II, Concursul de poezie Leoaică
tânără, iubirea, organizat de revista Cafeneaua
literară în colaborare cu U.S.R., filiala Piteşti
(2007).

Gheorghe PUFU
(n. 18 iulie 1956, Mioveni, judeţul Argeş)
Preot conferenţiar doctor, Facultatea de
Teologie, Universitatea din Piteşti, secretar
ştiinţific, publicist. Doctor, Psihologie.
Volume reprezentative: Predica de pe Munte,
Bucureşti, 1999; Spirit şi materie în lumina
învăţăturii creştine, Piteşti, 2000; Faptele
Apostolilor. O carte a prototipurilor, Piteşti, 2000;
Misiunea Sfântului Apostol Pavel în cartea Faptele
Apostolilor, Editura Universităţii din Piteşti, 2006.
Premii, distincţii: iconom stavrofor (1977);
Premiul de excelenţă al cotidianului Argeşul (1999);
Crucea Patriarhală, Patriarhia Romană, 2000;
Diploma de Onoare, pentru activitatea depusă în
slujba Bisericii (2002).

Lena CONIŢA/ Elena
PREDESCU
(n. 19 iulie 1949, Titu, judeţul Dâmboviţa).
Stabilită în Ştefăneşti, Argeş (din 1953).
Poetă; membră, U.S.R.
Debutează cu versuri în revista Sânziana
(Colegiul Naţional Zinca Golescu); publică poeme
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Lector

Povestioare de ţărăncuţă
Acesta este titlul cărţii lansate cu ceva vreme în
urmă, la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu”.
Autoarea, Elena-Camelia Sighiartău, este
argeşeancă din satul Arefu, profesoară de română,

membru al Asociaţiei folcloriştilor argeşeni
„Constantin Rădulescu-Codin”, stabilită temporar
în Germania, de unde duce dorul locurilor natale,
dor căruia i se datorează în bună parte povestioarele.
Camelia a învăţat limba germană şi acum o predă
refugiaţilor. Poartă cu mândrie costumul popular din
localitate, costum moştenit de la mama sa, regretata
profesoară Angela Bădescu, şi deseori le prezintă
străinilor o mică parte din identitatea ei, ducând şi
acolo hora şi sârba muntenească.
Lansarea a fost una cât se poate de atrăgătoare,
într-un decor care a reuşit să aducă aproape ceva
din parfumul satului Arefu, datorită fotografiilor
surprinzând elemente din lumea satului natal, a
costumelor tradiţionale cu mare vechime, a florilor
şi a busuiocului, a cântecului interpretat la solz
împreună cu fratele său, Graţian Bădescu. În
mijlocul evenimentului, Constantin Paşol a
transmis în direct pentru Antena Satelor câteva date
despre apariţia cărţii, purtând un scurt dialog cu
autoarea. Toţi cei care au luat cuvântul (Denisa
Popescu, George Baciu, Mariana Ştefan, Vasile
Ghiţescu, Constantin Cârstoiu, Mihail Ghiţescu,

consolida apropierea dintre filarmonicele surori
prin menirea lor spirituală, aşadar, şi pe-aceea
care, trecută de 7 ani, rezistă nimicniciei, cu un
preţ al onoarei jurnalistice: solidaritatea de
breaslă!
Certitudine întărită şi prelungită apoi de
încrederea pe care mi-o arată cu sinceritate şi
eleganţă domnul Mihai Golescu, directorul
cotidianului ARGEŞUL, într-ale cărui pagini
iese, marţea, de sub teascurile gutenbergiene,
şi „copilul” său, SĂGETĂTORUL, impecabil
exerciţiu etic-estetic păstorit de doamna
Cristina Miliare!
Pentru cine aceste epitete or suna
suspicios, îl priveşte; sentimentul respectului
şi acela al relevanţei civic-omeneşti, prin

meseria de jurnalist, mă ţine vertical!
Recunoştinţa – pe cale de dispariţie în haotica
democraţie românească – mi-a rămas drept
una dintre legile celor şapte ani de-acasă. O
găsesc şi prin apariţiile textelor mele în
SĂGETĂTORUL, răsplata nefiind alta decât
publicarea lor, aducătoare de ecouri şi
reverberaţii din istoria Argeşului, în feluritele
lui ipostaze prin timp şi timpuri. Cred că asta
este o condiţie sine-qua-non a publicisticii de
azi şi mai ales de mâine, firul de oţel prin
carnea rece a betonului existenţial, în
supravieţuirea ca Oameni!
Vă mulţumesc d-le Mihai Golescu, vă
mulţumesc d-nă Cristina Miliare! Cu admiraţie,
Serghie BUCUR

în revista Luceafărul (între 1981-1985), sub
îndrumarea poetului Geo Dumitrescu, în Ziua
Literară (pseudonim Coniţa Lena), 2003.
Colaborări: versuri, Ziua literară, Convorbiri
literare, Poesis, Argeş, Săgetătorul, Nord-literar,
Cafeneaua literară etc.; proză, Ziua literară, Argeş,
Societatea argeşeană.
Debutează editorial cu volumul Uşă de biserică,
Editura Junimea, Iaşi, 2004. Alte volume de versuri
Kenzo, floare cheală, Editura Tiparg, Piteşti, 2006;
Supradoza, poeme de uscat zilele, idem, 2008.
Premii: Premiul pentru cartea de poezie,
Festivalul Sensul iubirii, Turnu Severin, 2005;
Premiul de debut al U.S.R., Filiala Argeş, 2006;
Premiul pentru literatură al revistei Argeş, 2008.

Europe (responsabil de volum), Editura Europa
Nova, Bucureşti 2004; Calvarul prizonierilor români
din Primul Război Mondial. Mărturii documentare,
Editura Universităţii din Piteşti, vol. I, 2006, vol. II,
2007, vol. III, 2008; Ataşaţii militari
transmit…1930-1940, vol. V, coordonator, Editura
Nagard, Lugoj, 2009; Ataşaţii militari români în
primul deceniu interbelic. Rapoarte, Piteşti, 2014.
Distincţii: Mareşalii Romaniei, Episcop general
de brigada Partennie Ciopron, oferite de către
Revista de Istorie Militară.

Gheorghe NICOLESCU
(n. 21 iulie 1946, Pietroşani, judeţul Argeş)
Profesor universitar doctor, prodecan, Facultatea
de Ştiinte Socio-umane, Universitatea din Piteşti;
muzeograf, arhivist, şef de compartiment,
comandant, publicist, redactor şef al Buletinului
ştiinţific, editat de Catedra de Istorie, Universitatea
din Piteşti; fondatorul Filialei Argeş a Comisiei de
Istorie Militară. Membru, Comisia Română de
Istorie Militară.
Volum reprezentativ: Relaţii româno-franceze în
anii Primului Război Mondial. Misiunea H.M.
Berthelot în România (teza de doctorat), Editura
Universităţii din Piteşti, 2005.
Lucrări în colaborare: Documente privind istoria
militară a poporului român: 2 septembrie 1944 - 12
mai 1945, I-V, Bucureşti, 1980-1985; Tratate,
convenţii militare şi protocoale secrete. 1941-1945.
Destine la răscruce, Bucureşti, 1995; Relaţii
militare româno-engleze. 1918-1947, Piteşti, 1998;
Relaţii politico-diplomatice şi militare românoitaliene. 1914-1947, Bucureşti, 1999; Preoţi în
tranşee. 1941-1945, Bucureşti, 1999; Preoţi în lupta
pentru Marea Unire. 1916-1918, Bucureşti, 2000;
Relaţiile militare româno-germane. 1939-1944
(coordonator), Bucureşti, 2000; Şefii Statului Major
General Român. 1859-2000 (coordonator), Editura
Europa Nova, Bucureşti, 2001; Guerre et société en

Florenţa Eugenia VONICA
(n. 22 iulie 1950, Giurgiu, judeţul Giurgiu)
Profesor universitar doctor, Universitatea din
Piteşti, secretar ştiinţific, Colegiul Universitar de
Institutori/ Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Piteşti;
manager, Învăţământ Deschis la Distanţă,
cercetătoare în domeniul filologic. Publicistă.
Volume reprezentative: Limba română pentru
studenţii străini (profil tehnic), Bucureşti, 1981,
Piteşti, 1983; Latitudes combinatoires des adverbes
spatiaux en français et en roumain, Piteşti, 1981;
Coeziunea verb + adverb în sistem comparat
română/ franceză, Piteşti, 1982; Trăsături
caracteristice ale modurilor verbale nepersonale,
Piteşti, 1997; Morfo-sintaxa limbii române, Piteşti,
1999; Ghid de conversaţie arab-român, în
colaborare, Piteşti, 1999; Ghid metodic de practică
pedagogică, Piteşti, 2000; Morfologie. Părţile de
vorbie flexibile, Piteşti, 2001 ş.a.

Cătălin PETRESCU
(n. 25 iulie 1961, Bucureşti)
Profesor limba şi literatura engleză şi franceză,
Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu, Piteşti.
Traducător, publicist, eseist, referent ştiinţific, lucrări
de specialitate.
Colaborări: Sânziana, Argeşul, Argeşul ortodox,
Mondorama, Cuget, simţire şi credinţă, Junimea,
Aripi, Cafeneaua literară, Şcoala argeşeană etc.
Traduceri din: Pierre Daninos, Carson
Mc.Cullers, Antonio Amuri, John Boyton Priestley,
Morley Callaghan, Rudyard Kipling, Byron, Paul
Eluard, John Montagne.

Marin Ioniţă, Cezar Bădescu, Sorin Mazilescu şi
subsemnatul) au surprins rolul pe care un mediu
sănătos, cu faţa spre lumina bunelor tradiţii
româneşti, îl are în formarea oamenilor talentaţi,
Camelia Sighiartău fiind un exemplu elocvent în
acest sens.
Apărută sub egida editurii „Alean” (a fostului
C.J.C.P.C.T. Argeş), cartea este inedită atât sub
aspectul calităţii vizuale şi tipografice, cât şi în
privinţa conţinutului: amintiri din copilărie ce
reuşesc un interesant echilibru între vocea auctorială
subiectivă şi vocea comunităţii, care se exprimă prin
credinţe, obiceiuri, folclor, activităţi specifice zonei.
Aşadar, dincolo de frumuseţea lirică de necontestat,
ne ancorăm şi în frumuseţea realităţii satului de
munte. Povestioarele au fost publicate separat în
numerele publicaţiei Caiete folclorice Argeş şi au
atras încă de la început atenţia prin stilul scrierii (un
Creangă argeşean în variantă feminină) şi prin
modul raportării la viaţa consătenilor.
Cartea Cameliei Sighiartău oferă prilejul unei
întoarceri în lumea unei copilării luminoase, acea
lume a satului nealterat de obiceiuri citadine sau pur
şi simplu străine de atmosfera sa morală şi
spirituală. Autoarea face – nu programat sau forţat,
ci în manieră literară – o pledoarie pentru firescul pe
care lumea actuală începe să-l uite sau vrea să-l
treacă la categoria lucrurilor „depăşite”. Cred că
acest mesaj reprezintă o parte foarte importantă a
mizei lecturării Povestioarelor, unde îşi dau
întâlnire privirea copilului de atunci şi aceea a
omului matur. Camelia păstrează tonul copilului de
atunci, făcându-te participant şi confident, singura
schimbare a tonului apărând în cadrul capitolelor de
la final, despre părinţii săi. Întâlnim aici şi o
fenomenologie a timpului care aduce nu doar
împliniri, ci şi răni; asemenea unui gheţar în
mişcare, timpul descoperă frumuseţi nebănuite, dar
totodată rupe din relieful aflat în faţa sa. În acest
context se poate vorbi şi despre dualitatea
amintirilor frumoase: ele au potenţialul de a deveni
dureroase uneori pentru că, în efortul de a ne aduce
aproape o realitate trecută, vedem că prezentul nu se
ridică la înălţimea acelor amintiri, deci distanţa
rămâne, de unde şi durerea. De fapt, la români este
bine ştiut faptul că dragostea şi dorul vin totdeauna
împreună. În faţa dorului de copilărie şi de cei dragi,
Autor prefeţe: volumele Poezii şi ghicitori, Taina
gândurilor, de Valeriu Dumitrescu.
Referent ştiinţific: Steluţa Istrătescu, The Kitten in
the Mitten (2009), All Right! Let´s Practise English.
Workbook for 5th and 6th Formers (2010) ş.a.

In memoriam

Vasile FĂLCESCU
(n. 21 iulie 1932, satul Mozacu, comuna Negraşi,
judeţul Argeş – d. 9 decembrie 2012)
Profesor, director coordonator, Şcoala Generală,
Căminul Cultural, comuna Teiu; fondator, Casa
Memorială, preşedinte, Societatea Culturală Vladimir
Streinu; critic şi istoric literar, memorialist, publicist.
Colaborări, eseuri şi articole despre viaţa lui
Vladimir Streinu, revista Argeş.
Volume reprezentative: Teiu, cuibul părăsit al lui
Vladimir Streinu, Editura Didactica Nova, Piteşti,
1998; Viaţa lui Vladimir Streinu, Editura Tiparg,
Piteşti, 2005; Vladimir Streinu şi himera poeziei,
2008; Vladimir Streinu evocat de contemporani.
Viaţa şi opera într-o cronologie biobibliografică,
Editura Tiparg, Piteşti, 2008; albumul Vladimir
Streinu în imagini foto, Editura Tiparg, Piteşti, 2009;
culegerea de folclor literar Teiule cu frunza lată, în
colaborare, volumul I, Editura Timpul, Iaşi, 2012.
Distincţii: Profesor Evidenţiat, titlu acordat de
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (1979).

Miron ILIESCU
(n. 26 iulie 1940, Slănic, comuna Aninoasa,
judeţul Argeş – d. 11 mai 2006 )
Publicist, conferenţiar universitar, cadru didactic
cooperant, Universitatea din Annaba (Algeria).
A elaborat şi a publicat peste 45 de lucrări de
cercetare, a participat la sesiuni ştiinţifice organizate
la Centrul universitar din Iaşi şi la alte centre din ţară.
Lucrări reprezentative, în colaborare: Probleme
de medicină veterinară în Moldova (1982); Îndrumar
pentru dezvoltarea armonioasă a organismului la
studenţi prin practicarea organizată şi sistematică a
unor ramuri sportive (1990).

Margareta ONOFREI

Camelia are tot un leac românesc: „acum un dor
sfâşietor de toate astea îmi apasă sufletul şi nu-l mai
pot alina decât cu lacrimi”.
O dimensiune constantă a cărţii este umorul
spumos, indiferent care este subiectul despre care
vorbeşte: uliţa satului cu personajele sale bine
identificabile, colindatul, sărbătoarea pascală,
superstiţiile etc. Dar umorul său face casă bună cu
o mare sensibilitate şi nu exclude tonul gravmeditativ atunci când se referă la microuniversul
familial. În această carte atrage foarte mult atenţia
comunicarea (prin memorie, prin lacrimi) cu toţi cei
dragi, chiar dacă este vorba despre cei care au plecat
în lumea de dincolo. Se observă în acest sens o
senină convingere privind reîntâlnirea şi reîntregirea
familiei într-un alt spaţiu, nepătat de suferinţele
omeneşti.
Povestioare de ţărăncuţă – se prezintă ca tot
atâtea pagini ale unei lumi care te cucereşte prin
disponibilitatea de a-ţi transmite veritabile valori.
Care ne fac oameni, renăscând copilul din fiecare.
Alexandru MĂRCHIDAN

Muzica zilelor noastre

Finiş bun
de stagiune...
...la filarmonica loco, în amurg de Cireşar.
Cu Dragoş Oprea, la pult. Şi c-un invitat
mereu aşteptat, cumva unicat. Herr Andre
Parfenov, de la Mönchengladbach. Clăpar
ruso-neamţ, chiar de milioane. Exploziv,
incandescent, magnific, uluitor. Muzicii dăruit
fericit de la mama natură...
Mâinile-i umblă în zbor pe claviatură.
Degetele toacă notele mii, ca mitraliera. Sunete
faine iscând iscusit, ca să le dăruiască apoi
strălucit. Înnebuneşti de plăcere auzindu-l
improvizând, inovând. Topeşte clasicu-n jazz
şi jazzu-n simfonic, de rămâi cu gura căscată.
Gershwin, cel puţin, de-acolo de Sus, uimit l-a
privit şi i-a mulţumit că i-a tălmăcit şi
i-a-mbogăţit
„Rhapsody
in
Blue“
nemaipomenit. Original, genial, fenomenal,
ideal. Iar dacă Iuliana, partenera sa pe scenă,
focoasă violonistă, dâmboviţeancă de fel, ar
pune-ntr-a lor conlucrare tradiţii familiale în
genă purtate util, ar fi, cert, inegalabili,
precum sunt inseparabili...
Concertu’ s-a terminat cu-acel veşnic
minunat „Capriciu italian“, de Piotr Ilici
Ceaikovski. Ales inspirat, cu brio cântat.
Orchestranţii stăruind, lucru super izbutind.
Entuziasm dovedind, extaz în public stârnind,
cântare de top croind. Ce-a încheiat adecvat
un sezon şi un deceniu de viaţă al trupei simfo
locale. Reîntâlnirea cu ea, după Sântă Mărie,
în piaţă, la primărie. Divertisment estival,
probabil comercial...
Adrian SIMEANU

Din dor,
mărgăritare …
Pe sub castanul maiestos
Umbrind a ta cărare,
Treceam ades, cătând setos
Privirea-ţi visătoare.
De la fereastră uneori,
Mă sărutai cu-n zâmbet
Şi tainic îmi trezeai fiori,
Stârnind candriu-mi cuget.
Visând şi-acum la ochii tăi
Cu-a inimii dorinţă,
Aşteaptă sufletu-n văpăi,
A dragostei sentinţă.
Vreodată, când ai să primeşti
A patimei chemare,
Ţi-oi făuri în dulci poveşti,
Din dor, mărgăritare…
Costel GHIŢĂ

Tipografia ARGEŞUL imprimă în policromie  ziare  reviste  cărţi  cataloage  calendare  afişe  pliante  postere 

8

ARGEŞUL

 săgetătorul

18-24 iulie 2017

Enciclopedia Argeşului

P e r s o n a l i t ă ţ i a rg e ş e n e p a r t i c i p a n t e
la Primul Război Mondial

Vineri, 30 septembrie 2016, cancelaria
Prim-Ministrului României anunţa oficial,
prin Adresa Nr. 57, constituirea
Departamentului Centenar, organizat
conform
prevederilor
Hotărârii
Guvernului Nr. 465, din 2016. Ulterior,
noul for administrativ al ţării a îmbogăţit
programul iniţial, precizările tematice
amplificând convergenţele acestui subiect,
nuanţate patriotic, formativ şi ştiinţific.
În atare cadru instituţional, structurile
locale cu atribuţii pentru domeniul evocat
derulează proiecte menite să evidenţieze,
distinct, contribuţia zonelor geo-istorice
tradiţionale la Primul Război Mondial
(1916-1918), precum şi la Marea Unire,
eveniment secular (1918-2018).
Contextul ne permite să facem câteva
referiri privind nominalizarea unor
personalităţi, originare din acest
perimetru, participante la etapele
existenţialiste amintite mai sus, în
Enciclopedia Argeşului şi Muscelului,
opera de anvergură, concepută, cu un
deceniu în urmă, după modelul marilor
dicţionare franceze Larousse. Precizăm
faptul că Enciclopedia are patru volume,
postate, deja, pe internet (2008, 2010,
2012, 2014), fiind listate peste 20.000 de

enunţuri primordiale: fapte, titulaturi,
eponimii, date calendaristice, informaţii
de interes general.
Elaborarea, aflată în pregătire pentru
tipografiere, concentrează voluntariatul

intelectual cetăţenesc apolitic oferit de:
redactori specializaţi, documentarişti,
referenţi, operatori, lectori, parteneri
media,
responsabili
de
literă,
tehnoredactori, susţinători ai proiectului
propus cititorilor, prin Clubul
enciclopediştilor din Argeş-Muscel,
constituit, special (2007) pentru realizarea
unui asemenea demers.
Foiletând suportul virtual, putem
constata racordarea conţinutului
Enciclopediei, după cum este normal,
inclusiv la derularea şi consecinţele,
pentru zona Argeş-Muscel, ale Primului
Război Mondial sau Marii Uniri.
Bunăoară, prezentarea alfabetică a celor
102 aşezări ancestrale, incumbă, tematic:
monumentele şi cimitirele eroilor;
confruntările militare derulate teritorial;
însemnele heraldice; genericele scrierilor
consacrate
evenimentelor
citate;
conţinutul şi sensurile degajate prin
Argeş. Cartea eroilor (1984), lucrare
bibliofilă, unicat în materie.
Apoi, Litera A face trimitere la figuri
marcante, din Argeş-Muscel, implicate în
operaţiunile cotidiene, demersuri civile,
acţiuni externe suprapuse motivaţiilor
pentru care România a decis aderarea la
alianţele combatante şi grupările
diplomatice, decidente continental.
Exemplificăm prin nume precum:
Alessandrescu C. Gheorghe, născut în
Piteşti (26 noiembrie 1879), ofiţer de
carieră (Cavalerie), locotenent-colonel pe
durata participării României la Primul
Război Mondial (1916-1918), remarcat
datorită şarjei din Robăneşti, ofensivei
spre Basarabia (1918) şi Ungaria (1919),
ajuns general (1933); Andreescu
Grigore, prefect de Muscel (1918),
implicat în realizarea programelor
naţionale, specifice etapei finale ocupaţiei
germane şi refacerii economiei urbane;
Antonescu N. Eftimie (1876-1957),
piteştean notoriu, renumit profesor
universitar (Drept), susţinător al cauzei
României pe durata tratativelor de la Paris
(1919-1920); Antonescu S. Ion (18821946), fiu al reşedinţei Argeşului, ofiţer de
carieră (Cavalerie), cooptat pe timpul
Primului Război Mondial, în Marele
Cartier General al Oştirii Regale Române
(locotenent-colonel), colaborator statornic

Istorie

Peregrini pe urmele Argedavei
Deşi au trecut prin Piteşti în postura
de combatanţi în războaiele ruso-austroturce sau de secretari şi consilieri ai
domnilor fanarioţi, unii vizitatori ai
ţinutului nostru au arătat un viu interes
pentru antichităţile daco-romane. Este
cazul numismatului şi arheologului
italian Domenico Sestini (1750-1832)
sau al elveţianului Franz Joseph Sulzer
(1723-1791), magistrat militar în armata
austriacă, care s-au oprit în drumul lor şi
prin această regiune. Nu e vorba de doi
oaspeţi oarecare ai oraşului, ci de doi
învăţaţi, preocupaţi de urmele trecutului
dincolo de obligaţiile impuse de
funcţiile lor. După cum aminteşte Dan
Lăzărescu în cartea Imaginea României
prin călători (vol. 1, 1985), în 29 mai
1780 suita lui Sestini a trecut Argeşul,

venind dinspre Bucureşti către Curtea de
Argeş, şi a străbătut o regiune de dealuri
acoperite cu vii, în drumul spre Piteşti.
Italianul şi-a aşternut impresiile despre
aceste meleaguri în lucrarea Viaggio
curioso - scientifico-antiquario per la
Valachia, Transilvania ed Ungheria,
fino a Vienna, tipărită la Florenţa în
1815. Călătorii trec râul prin vad, mai
jos de Piteşti, printr-un loc numit ciudat,
de Sestini, „Pitesety, che è Wrasce„
(„Wrasce cioè citta„, adicã oraş).
Întâlnim, aşadar, o formă interesantă de
grafiere a toponimului Piteşti, aşezare
despre care călătorul îşi va nota unele
gânduri.
Din crochiul făcut reşedinţei
judeţului Argeş de către Sestini aflăm că
în oraş se aflau cei doi ispravnici

al viitorului mareşal Constantin Prezan
(1861-1943); Antonescu S. Petre, născut,
de asemenea, la Piteşti (25 octombrie
1891), artilerist, decorat inclusiv cu
Ordinul rus Sfântul Stanislas, avansat,
interbelic, general (1930).
Dintre personalităţile aferente Literei
B, sunt listate, printre participanţii de pe
Frontul Carpatic (1916) şi Frontul din

timpul neutralităţii României (19141916), Marii Uniri (1918), Campaniei de
pe Tisa (1919).
Interesante sunt câteva documente
valorifica în Litera G, privind: înrolarea
elevului Garfoiu Ion (1897-1982), care,
supravieţuind
evenimentelor
din
perioadele antamate, va deveni inspector
şcolar ministerial, fondator al Uniunii

Moldova (1917); nume precum:
Baiulescu C. Ion, cadru didactic al
Liceului Ion C. Brătianu Piteşti, filosof şi
memorialist; Băcanu V. Gheorghe,
director emblematic al Liceului Dinicu
Golescu Câmpulung; Bolintineanu
Nicolae, ofiţer muscelean, ajuns general;
Bungescu I. Ion (născut la Retevoieşti,
Pietroşani), inventator militar, pedagog,
promovat, la excepţional, general
(Artilerie).
Litera C reaminteşte: faptele de arme
ale ofiţerilor superiori Calotescu C.
Corneliu (1889-1970), originar din Piteşti
şi Christescu C. Constantin (18661923), fiul satului Pădureţi, Lunca
Corbului, onorat printr-o stradă eponimă
la Piteşti; iniţiativele preotului militar
Cotenescu I. Gheorghe (1886-1925),
ctitorul bisericii din Stoeneşti (Muscel),
confesorul luptătorilor Regimentului 9
Vânători; caracteristicile Culoarului
strategic Rucăr – Bran, cartografist în
atlase europene.
Din Litera F detaşăm, patrimonial,
numele primarului urbei Piteşti,
Fostiropol Alexandru, membru marcant
al Comunităţii Elene, aflat în funcţie pe

Patrioţilor (1942), lider la Frontul
Plugarilor (1946-1953), parlamentar de
Argeş (1946-1948); tăria de caracter a
tânărului avocat Ghinescu D. Ion, născut
în comuna Ungheni (1888), cu doctorat
occidental (Sorbona, 1915), participant la
rezistenţa montană pe traseul Mateiaş –
Dragoslavele (1916), capturat prizonier,
evadat, apoi prefect de Argeş (19331937); vitejia colonelului din Câmpulung,
Grigore Grecescu, dedicate cauzei
autohtone, în confruntările cu detaşamente
germane, infiltrate la Voineşti (Lereşti).
Pentru Litera M, enciclopediştii
insistă asupra edificării (1928-1935), apoi
extinderii (1979-1984) a Memorialului de
Război Mateiaş (Valea Mare-Pravăţ),
aplicându-se, succesiv, proiectele
arhitecţilor coordonatori, Dimitrie
Ionescu-Berechet (Câmpulung) şi
Valeriu Manu (Piteşti). Tot această literă
face referiri la prestaţia militară, suprapusă
Primului Război Mondial, a fraţilor
Mihalache I. Dumitru (1885-1916),
învăţător şi folclorist din Topoloveni, mort
pe front (Bălării, Vlaşca) şi Mihalache I.
Ion (1882-1963), luptător în Regimentul
70 Muscel, viitor om politic.

În literele următoare, utilizatorii
variantei electronice pot descifra,
enciclopedic, determinarea participării la
Primul Război Mondial, exprimată de alte
importante personalităţi, originare din
Argeş – Muscel, precum: Petrescu C. Ion
(1892-1967), profesor universitar,
fondatorul teoriei şcolii active, fiul
comunei Mihăeşti; Răuţescu I. Ioan
(1892-1974), paroh la Dragoslavele,
memorialist, laureat al Academiei
Române (1923, 1934, 1939); Sachelarie
Corneliu (1895-1949), învăţător,
animator cultural, militant social, din
Topoloveni;
Ţicăloiu
D.
Ion
(1891-1970), profesor la Câmpulung,
editor şi publicist; Udrescu Dumitru
(1892-1981), institutor, fondator de
biclioteci rurale, culegător de folclor;
Zaharia Z. Dan (1878-1943), muscelean
prin adopţie, amiral, iniţiatorul
transformării comunei Stoeneşti (Muscel)
în localitate model. Enumerarea poate
continua!
Asemenea portofoliu prezentat
arhetipal, se datorează strădaniei
colaboratorilor noştri, regăsiţi în caseta
tehnică a Enciclopediei, semnând
frecvent: Ion Băcanu, Manole Bivol, Ion
Bulacu, Constantin Cârstoiu, Grigore
Constantinescu, Ion M. Dinu, Zicu
Ionescu, Teodor Mavrodin, Gheorghe
Nicolescu, Radu Petrescu, Ion
Pietrăreanu, Sevastian Tudor, Vasile
Zarioiu.
Adresăm îndemnul potenţialului
cititori ai cotidianului „Argeşul” (director,
prof. Mihai Golescu), să se alăture
insistenţelor Clubului enciclopediştilor,
consacrate Centenarului Marii Uniri
(1918-2018), respectiv: pregătirea
tipografierii Enciclopediei; reeditarea
operei Argeş. Cartea Eroilor; punerea
pietrei de temelie pentru edificarea
Monumentului reprezentativ al eroilor din
Piteşti, căzuţi la datorie în cele două
războaie mondiale, preconizat, favorabil,
în triunghiul dominant, la intersecţia
Bulevardului Eroilor cu strada Nicolae
Dobrin.
Vom adăuga, astfel, câteva înfăptuiri
demne de prestigiul Argeşului şi
aşteptările Mileniului III!
Prof.univ.dr. Petre POPA

(ispraniki), despre instituţia cărora se
dau doar detalii sumare - şi multe case
boiereşti. După obiceiul fanariot,
domnitorul numea anual câte doi
ispravnici de judeţ, care aveau atribuţii
administrative, juridice şi fiscale,
salariul lor oficial fiind de 5 pungi sau
2500 de piaştri pe an. Din cei doi
ispravnici, unul era obligatoriu fanariot.
Numai unul din ispravnici a ieşit în
întâmpinarea suitei italianului, dându-i
ospitalitatea cuvenită şi servind-o cu
renumitele vinuri ale locului. Sestini a
remarcat, printre obiceiurile piteştenilor,
acela de a pune ramuri de fag în faţa
caselor cu ocazia zilei de Sfântu
Gheorghe, „ca să le poarte noroc„.
Inspirat de denumirile geografice,
savantul italian crede că pe aici s-ar fi
aflat şi vechea cetate dacică Argidava ,
în apropiere de capitala românească
Kurtea de Ardescie. Marea sa ambiţie pe
durata şederii aici e să descopere
faimoasa fortificaţie dacică. Ideea

situării Argedavei în acest ţinut a apărut,
aşadar, pe vremea războaielor turcoaustriece, care au trezit unora un interes
tot mai mare pentru trecutul românilor.
Aceasta reiese şi din notele elveţianului
Sulzer, ale cărui gânduri întregesc
bibliografia lucrării lui Sestini. Şi pentru
Sulzer, oaspete al „târguşorului cu opt
biserici, o mănăstire, mai multe case
boiereşti”, vechea Argedava nu putea să
fi existat decât în locurile din apropiere.
Tot în acest spirit al descoperirilor
milenare, Luigi Ferdinand de Marsigli,
ofiţer de geniu în armata austriacă,
fusese, cu un secol în urmă, cel care a
schiţat primul contururile castrului
roman Jidova de lângă Câmpulung, un
alt mare vestigiu din apropiere. Între
timp, s-a încercat identificarea
Argedavei dacice cu aşezarea fortificată
de la Popeşti, aflată mult mai departe, la
vale, tot pe cursul râului Argeş. Se pare
însă că şi această localizare a centrului
politic şi militar geto-dacic, atestat încă

din prima epocă a fierului nu poate fi
confirmată deplin nici acum. Părerile
despre situarea exactă a cetăţii cu
pricina rămân împărţite printre
specialiştii în istorie veche…
Suntem în anii descinderii prin
Piteşti a unor cărturari precum Sestini
sau Sulzer cu aproape un veac înaintea
lansării „Chestionarului arheologic“ al
lui Alexandru Odobescu, sondajul
adresat intelectualităţii rurale prin care
se căuta recunoaşterea rămăşiţelor
trecutului de pe cuprinsul satelor. Chiar
dacă strădania lor n-a avut urmări
precise, căutările lor n-au rămas fără
ecou în timp. Din acest punct de vedere,
fie-ne îngăduit a-i considera pe cei doi
peregrini din apus ca pe nişte pionieri ai
aflării vestigiilor însemnate de pe
pământurile argeşene, demni înaintaşi ai
arheologiei româneşti, fie şi numai prin
acest ideal măreţ de găsire a Argedavei.
Florin CHIVOCI
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