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Noi?

„ P i te ş t i l o r l e l i p s e s c
d e to a te . . . “

Noi? Clironomi de stirpe
basarabã
Împrãºtiaþi în lume de-un
duh rãu.
Când fiii noºtri, astãzi, ne
întreabã
Cum am scãpat de n-am
pierit în hãu
Noi le rãspundem: - Am avut
o mamã
Ce ºi-a vãdit cu noi
mãrinimia
ªi ºtiþi ºi voi cã de demult se
cheamã
Aºa cum ºtim cu toþii:
ROMÂNIA!

Strada Griviþei, Biserica Maica Domnului, 1960

Î

ncercãrile de primenire a
oraºului Piteºti se petrec,
în plin secol XIX, în
acord cu avântul modernizãrii
tânãrului stat român. Stau
mãrturie pentru aceasta ºi vizitele
unor figuri publice de prim rang
ale vremii. Dintre acestea se
distinge, imediat dupã Unirea
Principatelor, marele om politic
de orientare liberalã Mihail
Kogãlniceanu, avocat, istoric ºi
publicist originar din Moldova,
prim-ministru al României în
timpul domniei lui Cuza. În
aceastã calitate a avut ocazia, în
vara anului 1864, sã facã o vizitã
prin urbea Piteºtilor. Cãlãtoria sa
în Muntenia a fost vãzutã de unii
istorici drept o încercare de a
cunoaºte starea de spirit a
populaþiei de atunci privind
reformele înfãptuite de domnitor.
În legãturã cu trecerea sa prin
oraºul de pe malul Argeºului, ca
ºi prin aºezãri apropiate, precum
Câmpulungul sau RâmnicuVâlcea, Kogãlniceanu ºi-a notat

impresiile de prim moment în
rapoartele trimise în capitalã.
Notele ºi concluziile culese de el
în aceastã peregrinare prin
judeþele Argeº ºi Muscel au fost
transmise la Bucureºti graþie
telegrafului electric, dat în
folosinþã la Piteºti de numai
câþiva ani. Popasul din urbea
noastrã l-a fãcut pe apropiatul lui
Cuza sã observe, în informarea sa
cãtre domnitor, cã „Piteºtilor le
lipsesc de toate, ca tuturor
oraºelor din Muntenia. O veche
ruinã ar putea fi transformatã în
primãrie. Am promis cetãþenilor,
care þin mult la aceasta, ca sã
intervin pe lângã Alteþa Voastrã
ca ea sã fie dãruitã oraºului,
precum ºi o veche grãdinã
aparþinând unei mãnãstiri
secularizate din partea locului ºi
care n-ar pierde nimic ca sã fie
transformatã în parc public”
(Mihail Kogãlniceanu, Scrisori.
Note de cãlãtorie, Editura pentru
literaturã, Bucureºti, 1967, p.
129-130).

M

â n ã s t i r e a
secularizatã nu este
alta decât fostul
Schit Buliga, ridicat pe la 1745 ºi
transformat în acea perioadã în
bisericã de mir, dupã aplicarea
legii secularizãrii averilor
mânãstireºti. Încã din 1857
autoritãþile piteºtene se aflat în
tratative cu Ministerul Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice privind
amenajarea unei grãdini publice
pe terenul Schitului Buliga. Dar
acest plan edilitar va fi gata abia
în deceniile urmãtoare. Aflat întro stare de pãrãsire ºi de
degradare, ansamblul monahal
avea sã fie dãrâmat mult mai
târziu, la 1900, lãsând loc figurii
impozante a fostului Palat
Administrativ, învecinat cu
Grãdina Publicã. Cât despre
Primãria oraºului, trebuia sã mai
treacã cel puþin douã decenii
pânã când urma sã fie inauguratã
maiestuoasa clãdire, realizatã în
maniera eclectismului francez de
cãtre arhitectul Ion N. Socolescu.

Evocãri

Constantin BARASCHI (1902-1966)

Căi decisive
spre artă
În istoria artei naþionale româneºti,
numele lui Constantin Baraschi s-a
dãltuit pentru eternitate, ca un simbol
al creativitãþii oamenilor al cãror
destin s-a logodit cu veºnicia, prin

operele lãsate posteritãþii. În cartierul
Olari din Câmpulung-Muscel se
nãºtea, la 17 noiembrie 1902, în
familia „meseriaºului“ Anton Baraschi
ºi a Zoiei Muºat, viitorul mare
sculptor român, care ºi-a petrecut
copilãria în lumina fascinantã a
atelierelor
ultimilor
olari
câmpulungeni, încercând el însuºi sã
modeleze lutul, spre deliciul
meºterului Copãescu, primul sãu
îndrumãtor în tainele ceramicii
populare. Cursurile primare le-a urmat
la ªcoala generalã nr. 1 din
Câmpulung, unde a fost coleg de clasã
cu ilustrul dramaturg de mai târziu
Tudor Muºatescu ºi cu viitorul erudit
bibliograf
Dan
Simonescu,
colaborator la elaborarea unei opere

fundamentale a culturii naþionale,
„Bibliografia româneascã veche“.
Studiile liceale frecventate la o ºcoalã
comercialã îi faciliteazã descoperirea
pasiunii pentru sculpturã, iar cele de
specialitate îi orienteazã, pe cãile
sinuoase ale artei, talentul sãu
autentic.
Poetul câmpulungean Dimitrie
Nanu [1873-1943], informat despre
pasiunea nutritã de licean pentru artã,
îl înscrie, pe cheltuiala sa, la ªcoala de
arte frumoase din Bucureºti, aspirantul
la perfecþionare în domeniul sculpturii
reuºind primul la rigurosul examen de
admitere. În vestita „fabricã
bucureºteanã de talente“ coordonatã
de pictorul câmpulungean George D.
Mirea, îºi va ºlefui diamantin harul sãu

Avem din relatarea acestui
corifeu al Unirii o mãrturie
despre starea înnoitoare în care
se pregãtea sã ajungã aºezarea,
odatã cu prefacerea lumii
româneºti din veacul al XIX-lea.
Un fragment din avântul cu care
cunoscutul târg se schimba dupã
noi pretenþii de urbanizare.
Suntem într-un moment în care
Piteºtii se pregãteau sã intre în
galeria marilor oraºe ale
României moderne. Episodul
consemnat în vizita primministrului a fost un nou pas din
pactul pe care pe care Piteºtii
l-au fãcut cu emanciparea
naþionalã de la mijlocul
secolului: pe lângã solidarizarea
cu acþiunile Revoluþiei de la
1848, localnicii au avut, în
general, o atitudine deschisã
faþã de domnia lui Cuza: dupã
ce domnul a fost primit în vizitã
cu urale, în iunie 1859,
piteºtenii ºi-au manifestat
adeziunea la politica sa ºi a
guvernãrii Kogãlniceanu prin
înnãscut, în perioada anilor 19231925, sub îndrumarea exigentã a
profesorilor sculptori Frederic Storck
ºi Dimitrie Paciurea - artiºti plastici
consacraþi în domeniu. Constantin
Baraschi îºi definitiveazã ulterior
studiile la Academia liberã de artã
plasticã din Bucureºti.
Cochetând, sub cele mai bune
auspicii artistice, ºi cu pictura,
Constantin Baraschi se angajeazã la
lucrãrile de restaurare a picturilor murale
din unele biserici câmpulungene.
Surprins de cãtre Tudor Muºatescu
într-o asemenea ipostazã, pe schelele
unei biserici din oraº, prin 1926, pe
când, împreunã cu Miracovici, retuºa
pictura exterioarã, sculptorul se face
cã nu aude observaþia evident
sarcasticã a celebrului dramaturg,
care, urmãrindu-i cum lucrau de zor,
nemulþumit cã i-au refuzat dialogul, îi
apostrofã interogativ: „- Cum vã
plãteºte, mã ?… Cu ziua sau cu
sfântul?!...”.

Iraclie GUBAVU
(Întrucât duminicã, 27 martie,
s-au împlinit 98 de ani de la istorica
decizie a Sfatului Þãrii de a se reuni
cu Patria Mamã, þin sã marchez
evenimentul cu aceste versuri.)

participarea largã la votarea
statutului noii Constituþii a þãrii,
în cadrul Plebiscitului organizat
între 10 ºi 14 mai 1864.
ntuziasmul
ºi
încântarea
despre
atmosfera gãsitã aici îl
împingeau pe Kogãlniceanu sã
afirme în continuare cã „am
primit puþine plângeri în privinþa
abuzurilor
comise
de
funcþionari; ºtirea ºtergerii
clãcii s-a rãspândit în þarã încã
de mult. Pe drumul de la Piteºti
la Câmpulung am gãsit
populaþia
în
sãrbãtoare,
binecuvântând numele Alteþei
Voastre“. Periplul înaltului
demnitar a continuat la
Câmpulung, de unde a semnalat
starea precarã a drumului spre
Braºov, precum ºi urgenþa
renovãrii Mânãstirii Negru-Vodã
cu sprijinul statului.

E

Florin CHIVOCI
Evocând prietenia dintre Tudor
Muºatescu ºi Constantin Baraschi, în
interviul acordat unui reporter de la
„Evenimentul muscelean”, Bogdan
Muºatescu, fiul renumitului dramaturg
muscelean, afirmã cã, în formarea
artisticã a marelui sculptor, familia
Muºatescu a avut o contribuþie
substanþialã, prin facilitarea accesului
acestuia la studiile pariziene: „Tata a
fost foarte bun prieten cu marele
sculptor Constantin Baraschi, un om
politic contestat, un tip ciudat, care era
bãiatul cusãtoresei care venea la noi în
casã. Tata fusese, cu Titi, coleg de
bancã, bunica mea a vãzut de Titi, care
era ucenic la un ceasornicar. A
observat cã modela foarte frumos ºi,
atunci, a intervenit ºi l-a trimis la
studii la Paris, iar, de acolo, s-a întors
fiind
sculptorul
Constantin
Baraschi”…
Grigore CONSTANTINESCU
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Teatrul zilelor noastre

Bungrăzescu-n
straie noi...
Se poartã adaptãri. Ale unor
piese la modã cândva. Un
exemplu nou, de la Capitalã, e o
variantã a uneia d-atunci.
„Încurcã-lume” intitulat de-al
sãu autor. În acte, Adolf de
Hertz. Care-a rostuit scenariu
peren dintr-o întâmplare
simplã, oarecare. Banalã în sine
ºi comunã cert atâtor familii nu
doar româneºti. Niþel adulter
ce-l duce pe soþ la o înscenare
doldora de haz. Motiv ca-n
prezent, pe afiº, titlul sã fie
„Amanta”. Regizoru’, ºi actor
în rol principal, optând pentru
el spre a împlini un vis al
mãtuºii Elvira Godeanu. ªi sã
(re)atragã lumea cãtre teatru.
Ingrediente de azi nelipsind,
evident...
Amanta fãrã scrupul e Ilinca
Goia. Emil Strâmbuleanu,
avocat matur însã infidel, fiind
Armand
Calotã
(nepotu’
Elvirei).
Magda
Catone,
consoarta-i Didina. Cochetând,
la rându-i, drept nemulþumire,
cu Bungrãzescu. Omu’ potrivit
din senin ivit. Sã dea ajutor în
dilema lor. Îl interpreteazã cu
sârg Marius Rizea. Iarã Gavril
Pãtru e frate zurliu cu soaþa
tradusã. Fãcând pe detectivu’
neobosit. Una peste alta, treabã
de echipã. Experimentatã ºi
deplin
sudatã.
Umoru’
stârnind, râsu’ gâlgâind. Vãzui,
ascultai ºi mã bucurai cã eroi
de ieri sunt ºi-n acest an pe
scenã aduºi. Într-o încercare
binevenitã de-a înzdrãveni ºi
întineri dramaturgia autohtonã
de altãdat’. Þel de lãudat,
mereu de urmat. ªi, dacã-i
atins, de apreciat. Oare cine-o
încerca ºi „Micul infern”?
Adrian SIMEANU

Primăvara
Îmi aduc aminte cu drag
De zilele de primãvarã
În care natura renaºte iar
Miros de flori mã-nconjoarã.
Învingând friguroasa iarnã
Soldaþi bravi, ghoceii
Cântã ºi joacã-n poianã
Vestind sosirea primãverii.
Un vânt slab, fãrã folos
Suflã, sã strice sãrbãtoarea
Însã bunul soare e la post
Alungând ameninþarea.
Încântãtori trubaduri ai
naturii
Pãsãrile cântã victorios
Îndemnându-te sã te bucuri
De acest spectacol grandios.
Aceleaºi sentimente-aparte
Mã cuprind ºi-acuma
Parcã dintr-un basm
desprinse
Îmi cuceresc inima.
Primãvara va sã vie
Biruitoare precum un leu
Frumoasã ca o femeie
De care voi fi îndrãgostit
mereu.
Sorin RUSU

T es t de prie t enie
- Nu m-ai onorat nici anul acesta
cu prezenþa la paranghelia naºterii
mele, frate! Am pus-o pe secretarã
sã te sune, cã eu n-am timp de
cãcaturile astea, cã mi-l mãnâncã pe
tot firma, mai ales acu’ când toate
sunt cu curu-n sus. Pãcat cã n-ai
venit, cã au fost toþi grangurii din
poliþie, din politicã ºi din avocaturã,
din afaceri, pe care e bine sã-i
cunoºti, cã, cine ºtie... În plus, s-a
halit ca la master chef ºi bairamul sa stins când s-a crãpat de ziuã. Poate
cã nu þi-a plãcut cum s-au
desfãºurat ostilitãþile acu’ trei ani,
când ai fost ultima datã...
Nu i-am dat pe moment niciun
rãspuns. M-am întristat doar
amintindu-mi ziua aceea... Da, avea
dreptate, de trei ani nu mai

„fusesem personal“, cum mã
mustrase... Sincer, pânã atunci îi
pãstrasem o prietenie veche, de
coleg de ºcoalã primarã cu care
împãrþisem pe hol, în recreaþii, un
corn sau un covrig. De aceea
dorisem sã-l bucur aducându-i ca
cadou ceva de suflet. Aveam în
bibliotecã, la loc de cinste, ferit de
ochii unor amatori de raritãþi care
îmi cãlcau pragul, pentru cã, dacã
vreunul mi-o cerea, i-o dãruiam, o
carte. Da, o carte, o adevãratã
comoarã, ediþie princeps ºi limitatã,
cu autograful autorului, atunci ºi
acum unul dintre cei mai mari
scriitori români. Mi-am frânt inima
ºi am luat-o din raft, am ambalat-o
frumos, cu grijã, ºi am pus-o-ntr-o
pungã pe mãsurã. Ajuns la vila care

Trei zile, trei evenimente
la Centrul Cultural Piteşti
l Astãzi, 29 martie, vine poetul Ion Mureºan, prezentat de
prozatorul Dumitru Augustin Doman ºi de Gavril Þãrmure, directorul Editurii
Charmides. Cu poetul Ion Mureºan de la Cluj se deschide un nou proiect: Poeþi
de azi ºi pentru totdeauna. Va fi un adevãrat spectacol, cu un dialog cu poetul
ºi recital liric.
l Mâine, miercuri, 30 martie, Dumitru Augustin Doman îºi lanseazã cea
mai recentã carte (o antologie de autor), „Sâmbãtã, duminicã ºi alte singurãtãþi”,
la care participã ºi editorul, directorul Editurii Tipo Moldova, Aurel ªtefanachi.
l Joi, 31 martie, au loc Conferinþele Municipiului Piteºti, invitatul lunii
fiind criticul literar ºi profesorul universitar Vasile Spiridon (va fi prezentat de
acelaºi neobosit Dumitru Augustin Doman, de aceastã datã în calitate de
redactor-ºef al revistei „Argeº“). Vasile Spiridon va vorbi despre teribilul
„Fenomen Piteºti“ (reeducarea prin torturã).
J.D.

gãzduia petrecerea prietenului meu,
dupã urarea de rigoare, i-am dat-o,
îmbrãþiºându-l cu dragoste. Am
strãfulgerat cu privirea mesele cu
cadouri: parfumuri fine, sticle cu
bãuturi scumpe, cravate de fiþe,
cãmãºi de firmã, toate aliniate ºi
aranjate frumos, dupã ce fuseserã
despachetate ºi rãsplãtite cu
aprecieri ºi mulþumiri adecvate...
- Ia sã vãd ce mi-a adus poetu’ ca
cadou, zice, fãcându-le cu ochiul, a
subînþeles puþin batjocoritor,
celorlalþi invitaþi, mai toþi din
acelaºi patronat. A, o carte, adãugã,
dezamãgit, dupã ce rupe pur ºi
simplu hârtia ce-o împacheta. Da,
mãi frate, cu atâtea afaceri, mai am
eu timp de citit? Abia mai îmi
rãmâne ceva pentru o carte, un
poker, acolo, la sfârºit de
sãptãmânã.
ªi o aruncã, într-un gest a
lehamite, pe un fotoliu, nu înainte
de a se uita pe coperta a patra sã
vadã cât a costat. Dacã-mi trãgea o
palmã, era mai suportabil. Priveam,
cu o tristeþe lãuntricã, acea carte

pentru care,
înainte
de
1989, când se
mai ºi citea în
þara asta, ca
s-o
procuri,
dacã aveai pile
la vreo librãrie Dan Rotaru
sã afli când se
scoate la vânzare, stãteai la coadã ºi
uneori, dacã aveai ghinion, se
epuiza cu douã-trei persoane
înaintea ta...
Rãmãsesem mut, interzis, cum se
spune. Simþeam cum „palma“
primitã de la prietenul meu ne ardea
obrajii, nu atât al meu, cât al
scriitorului care-mi dãruise cartea ºi
autograful, deºi acesta nu mai putea
fi de faþã... ªi atunci, brusc, mi-am
impus sã uit ºi ziua de naºtere, ºi
numãrul de telefon ale celui cãruia
i-o dãruisem ºi cã mi-a fost cândva
prieten.
Mai precis, o cunoºtinþã pentru
care „sã citeºti o carte echivaleazã
cu o sinucidere...“
Dan ROTARU

Filarmonica

C o n c e r t c a m e ra l
Filarmonica Piteºti organizeazã joi, de la ora 19, la Casa de Culturã a
Sindicatelor, un concert cameral susþinut de „Duo Cello Jaya“.
Ansamblului alcãtuit din violonceliºtii Ella Bokor ºi Mircea Marian li se
alãturã soprana Veronica Anuºca ºi actriþa Ioana Flora, care va recita din
propriile creaþii. În program, lucrãri semnate de: J. P. Barriere, S. Lee, J.
B. Gross, J. Offenbach, C. Saint-Saens, D. Poper ºi Diana Gheorghiu.
Evenimentul care împleteºte muzica ºi poezia are loc în cadrul unui
turneu naþional.
M. NEAGOE

Scriitori, publicişti şi folclorişti ai Argeşului
Pro memoria

Constantin ÞIBRIAN
(n. 27 martie 1950, Buzoeºti, judeþul Argeº)
Profesor universitar doctor, Institutul de Învãþãmânt
Superior, respectiv Universitatea din Piteºti, Facultatea
de ªtiinþe ale Educaþiei; director, Departamentul
„Eudoxiu Hurmuzache“ pentru Românii de
Pretutindeni; director adjunct, secretar ºtiinþific,
Colegiul Universitar de Institutori; director adjunct,
Programul European de Pedagogie în Educaþia ºi
Formarea Adulþilor; publicist, lingvist; redactor-ºef,
Editura Universitãþii din Piteºti.
Colaborator, studii ºi articole: buletinele ºtiinþifice
ale universitãþilor din Galaþi ºi Piteºti.
Volume reprezentative: „Limba ºi literatura românã
pentru studenþi strãini“, Piteºti, 1981, 1982; „Limba
românã. Sinopsis“, în colaborare, Piteºti, 1985;
„Pronumele ºi adjectivele pronominale relative“,
Piteºti, 1995; „Structura morfologicã a verbului în
graiurile munteneºti ºi olteneºti“, Piteºti, 1999; „Ghid
de conversaþie arab-român“, în colaborare, Editura
Universitãþii din Piteºti, 1999; „Hidronimia bazinului
Argeº“ (teza de doctorat), Piteºti, 2000; „Satele
judeþului Argeº. Studiu etimologic ºi istoric“, în
colaborare, Editura Universitãþii din Piteºti, 2000;
„Dicþionar de paronime“, Piteºti, 2001; „Structura
vocabularului limbii române: în trecut ºi în prezent“,
Editura Universitãþii din Piteºti, 2004; „Adverbele ºi
locuþiunile adverbiale“, Editura Tiparg, Piteºti, 2010;
„Conjuncþiile ºi locuþiunile conjuncþionale“, Editura
Tiparg, Piteºti, 2010; „Structura vocabularului limbii
române în trecut ºi în prezent“, Editura Tiparg, Piteºti,
2010; „Regionalisme ºi elemente populare din sudul
judeþului Argeº“, Editura Tiparg, Piteºti, 2011;
„Exerciþii de vocabular pentru ciclul primar“, Editura
Tiparg, Piteºti, 2012 º.a.

Nicolae ROTARU
(n. 28 martie 1950, Glâmbocata, Leordeni, judeþul
Argeº)
Prozator, eseist, publicist, epigramist. Membru,
Uniunea Scriitorilor din Români (1990); membru,
Comitetul director, Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
(1991); membru fondator, Asociaþia Naþionalã a
Detectivilor din România. Colonel în rezervã. Profesor

universitar doctor, Universitatea Hyperion din
Bucureºti, Academia Naþionalã de Informaþii „Mihai
Viteazul“.
Redactor-ºef, „Buletinul Jandarmeriei Române“,
periodicele „Semne de carte“ ºi „Start“, revista de
culturã „Civica“, editate de Ministerul Administraþiei
ºi Internelor. Conferenþiar (2003), ªcoala de Aplicaþie
pentru Ofiþeri a Jandarmeriei „Mihai Viteazul“ din
Capitalã ºi ªcoala de subofiþeri de jandarmi „Grigore
Alexandru Ghica“ din Drãgãºani. ªeful structurii de
comunicare ºi culturã, Jandarmeria Românã. Director,
revista Securitatea privatã, redactor, periodicul Lumea
detectivilor, senior editor, hebdomadarul Sãptãmâna
româneascã, mensualul Dor de Dor.
Debut editorial: „Semne de armã“, culegere de
proze editatã de M.I., 1986. Lucrãri reprezentative:
„Statui de humã“, poezie (vol. „9 poeþi“), Bucureºti,
Editura Cartea Româneascã, 1984; „Moarte de probã“,
Editura AMB, Bucureºti, 1993; „Noaptea de apoi“,
Editura Paco, 1999; „Cufãr de soldat“, povestiri,
Bucureºti, Editura M.I., Bucureºti, 2000; „Tandem
liric“, poezie, Editura Artprint, Bucureºti, 2000;
„Cartuºiera mov“, publicisticã, Editura Timpolis,
Timiºoara, 2000; „În armura legii“, povestiri, Editura
M.I., Bucureºti, 2001; „Dincolo de Styx“, prozã scurtã,
Editura RAO, Bucureºti, 2001; „Paºii fãrã urmã“,
poezie, Editura Diagonal, Bacãu, 2001; „Cartuºiera
roz“, publicisticã, Editura M.I., Bucureºti, 2002;
„Dincolo de ieri“, povestiri, idem, 2002; „Picãturi de
mir“, aforisme, Ed. Fd.Rev. Jandarmeriei, Bucureºti,
2002; „Frate cu dracul“, roman poliþist, Editura
Phobos, Bucureºti, 2002; „Bis in idem“, poezie,
Editura Anastasia-Ina, Buzãu, 2002; „Cartuºiera gri“,
publicisticã, Editura RAO, Bucureºti, 2003; „Eroism
de veghe“, prozã/ poezie, Editura MAI, Bucureºti,
2004; „Cartea picilor“, poezii pentru copii, Editura
Contrast, Bucureºti, 2004; „Rãspântia“, roman,
Editura RAO, Bucureºti, 2004 (Cartea întâi a Trilogiei
de lut); „Mirabile dictu (101 nemuritori)“, portrete
literare, Editura Detectiv, Bucureºti, 2005; „Carcera de
oase“, poezie, Editura RAO, Bucureºti, 2005 (Tom 1,
Trilogia de foc); „Istoria umbrei“, poezie, idem, 2005
(Tom 2, Trilogia de foc); „ Fântâna de leac“, poezie,
idem, 2005 (Tom 3, Trilogia de foc); „Omul din

coºmar“, roman, Editura MAI, Bucureºti, 2007; „Al
ºaselea simþ“, povestiri, Editura MIRA, Bucureºti,
2008; „Cãlimara cu tuº“, publicisticã, Editura ANI,
Bucureºti, 2009; „Cine, ce, când, cum“, autointerviu,
Editura ANI, Bucureºti, 2010; „Communication“,
eseisticã, idem, 2010; „Conduc, ergo sum“, eseisticã,
idem, 2010; „Fosforescenþe (Careu de valeþi)“, Editura
Detectiv, Bucureºti, 2012; „Plata Domnului (Valiza cu
poeme)“, idem, 2012; „Încã octombrie“, Editura
Detectiv Literar, Bucureºti, 2013; „Uzina de otravã“,
Editura Tritonic, 2014; „Hola, Catalunya!“, Editura
Detectiv, Bucureºti, 2014; „Casa pãcatelor“, Editura
ANI, Bucureºti, 2014; „Ofranda inimii“, idem, 2014;
„Cine, ce, cui, unde“, idem, 2014 º.a.
Premii: 2005, „Virtutea Militarã în rang de
Cavaler“, „Ordinul Ziariºtilor cl. I Aur“, Diploma de
Onoare a U.S.R.; 2006, Marele Premiu pentru poezie
al revistei Dor de dor, Premiul Editurii M.A.I. la
Salonul de carte juridicã, civicã, poliþistã ºi
administrativã º.a.

Hadrian SOARE
(n. 28 martie 1970, Câmpulung, judeþul Argeº)
Profesor de limba ºi literatura românã, Colegiul
Naþional Liceal „Zinca Golescu“, Piteºti; doctor în
filologie, prozator, eseist, critic, istoric literar; membru
ºi profesor evaluator, comisii judeþene-concursuri
ºcolare.
Publicã studii de istorie ºi de criticã literarã în
reviste de specialitate; publicã, în revista „Argeº“,
ºapte articole, fragmente din „O istorie atemporalã a
literaturii române“ (octombrie 2003-mai 2004).
Numeroase comunicãri la simpozioane internaþionale,
naþionale, interjudeþene ºi judeþene.
Debut editorial: „Triumful lui Ares“, roman SF,
Editura Paralela 45, Piteºti, 2000. Cãrþi de istorie,
criticã ºi analizã literarã cu orientare didacticã, în
colaborare cu Gheorghe Soare, Editura Carminis,
Piteºti: „Literatura românã pentru examenul de
bacalaureat ºi pentru admitere în învãþãmântul
superior“, ediþiile I-II, 2001; „Limba ºi literatura
românã. Îndrumãtor pentru manualele alternative de
clasa a IX-a“, 2002; „Limba ºi literatura românã.
Îndrumãtor pentru manualele alternative de clasa

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

ARGEªUL

● săgetătorul

9

29 martie - 4 aprilie 2016

N u a m a i av u t „ d r e p t u l l a t i m p “ . . .
...Dar a îmbogãþit zestrea literarã cu
numeroase ºi remarcabile volume de
poezie, cu eseuri, aforisme ºi studii de
esteticã literarã. Nãscut la 31 martie
1933, steaua vieþii lui Nichita Stãnescu
s-a stins în noaptea de 12 spre 13
decembrie 1983, continuându-ºi
strãlucirea în inimile celor care l-au
preþuit ºi-l preþuiesc ca pe un frate, ca
pe un prieten. Fiindcã poetul avea
vocaþia prieteniei. Întrebat odatã de
cãtre un scriitor ce calitãþi trebuie sã
îndeplineascã cineva pentru a-i deveni
prieten, el a rãspuns: „Mã gândesc
acum ce calitãþi trebuie sã am eu ca sã
devin prietenul altora!”.
„Dintre români, Nichita Stãnescu
este probabil poetul cu cel mai mare
numãr de prieteni. Ar trebui sã adaug:
dar ºi cu cei mai mulþi duºmani. Mulþi,
înveninaþi ºi perseverenþi, nu-i iartã
geniul poetic ºi, pentru a-l doborî, îi
caudã noduri în papurã în
comportamentul lui liber ºi în morala sa
de boem... Oricum, Nichita Stãnescu
stã în calea veleitarilor daco-romani ºi
le provoacã grele insomnii”,
mãrturiseºte colegul de la Facultatea de
Filologie din cadrul Universitãþii
Bucureºti, coleg ºi la Liceul „Sf. Petru
ºi Pavel” din Ploieºti, criticul ºi
istoricul literar, acad. Eugen Simion,
prefaþatorul volumului „Amintiri cu
Nichita Stãnescu”(1999), scris de cãtre
un alt coleg de studenþie: Nicolae
Mohorea-Corni.
Din promoþia lui Nichita (19521957) au mai fãcut parte: Stãnescu
Magdalena (prima soþie a poetului),
Cãliman Cãlin, Ciobanu Nicolae, ªerb
Ion, Fulgeanu Constantin (cãsãtorit cu
studenta Arsenie Aurelia), Ciurea
Doina (venitã cu Nicolae Labiº de la
ªcoala de Literaturã ”Mihai
Eminescu”, a doua soþie a lui Nichita),
Victor Stoleru, Valeriu Filimon, Albu

Florenþa, Rebreanu Vasile (cãsãtorit cu
colega Ispravnicu Adriana), Manea
Adriana (cãsãtoritã cu Simion Eugen),
Ciobanu Nicolae, Iliºiu Ion, Viºan
Ovidiu, Ciompec Gheorghe (cãsãtorit
cu colega Curelaru Georgeta) º.a. Câþi,
oare, ar mai rãspunde „prezent” la o
eventualã întâlnire, cum a fost cea din
1977, la întâlnirea promoþiei dupã 20
de ani? O fotografie de atunci îl
înfãþiºeazã pe Nichita alãturi de
profesorul Iorgu Iordan. Câþi dascãli ai
acelei epoci mai existã? Cu evlavie ºi
recunoºtinþã îi amintim pe: Iorgu
Iordan, Al. Rosetti, Tudor Vianu,
Jacques Byck, Al. Graur, Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, Lucia DjamoDiaconiþa, Paul Cornea, Paul
Georgescu, Dumitru Pãcurariu,
Dumitru Micu, Matilda CaragiuMarioþeanu.
Poetul ºi-a exprimat totdeauna
gratitudinea pentru Paul Georgescu ºi
Dumitru Micu. Ei i-au publicat, în anul
1957, primele poezii: „Au fost oameni
mulþi...”, „La lemne”, „Pãmânt”,
„Despãrþirea de dimineaþã”, „Joc de
doi” ºi „Joc de unu”, în revista
”Tribuna”, iar în „Gazeta literarã”
poeziile: „1907”, „Cântec de leagãn”,
„Femeia aceea”, „Deceniul republican 1947-1957”. Dupã debutul editorial cu
„Sensul iubirii” (1960) au urmat: ”O
viziune a sentimentelor” (1964),
”Dreptul la timp” (1965), ”11 elegii”
(1966), ”Roºu vertical” (1967), ”Alfa”
(1967), ”Oul ºi sfera” (1967), ”Laus
Otolemaei” (1968), „Un pãmânt numit
România” (1969), ”Necuvintele”
(1969), ”În dulcele stil clasic” (1970),
„Belgradul în cinci prieteni“ (1972),
”Mãreþia frigului. Romanul unui
sentiment” (1972), ”Cartea de recitire,
eseuri” (1972), ”Clar de inimã. Versuri
de dragoste” (1973), ”Opere
imperfecte” (1974), ”Starea poeziei”

a X-a“, 2002; „Limba ºi literatura românã. Îndrumãtor pentru manualele
alternative de clasa a XI-a“, 2002; „Limba ºi literatura românã. Prozã. Poezie.
Dramaturgie. Subiecte rezolvate pentru examenul de bacalaureat“, 2004;
„Limba ºi literatura românã. Îndrumãtor pentru noile manuale alternative de
clasa a IX-a“, 2005; „Limba ºi literatura românã. Clasele V-VIII. Îndrumãtor
pentru manualele alternative“, 2005; „Limba ºi literatura românã. Îndrumãtor
pentru noile manuale alternative de clasa a X-a“, 2006; „Limba ºi literatura
românã. Îndrumãtor pentru noua programã ºi noile manuale alternative de
clasa a XI-a“, 2007; „Limba ºi literatura românã. Îndrumãtor pentru noua
programã ºi noile manuale alternative de clasa a XII-a“, 2008; „Limba ºi
literatura românã. Eseuri“, 2009; „Gramatica didacticã a limbii române“,
2010; „Limba ºi literatura românã. Clasa a IX-a“, „Limba ºi literatura românã.
Clasa a X-a“, „Limba ºi literatura românã. Clasa a XI-a“, „Limba ºi literatura
românã. Clasa a XII-a“, 2011; „Limba ºi literatura românã. Bac 2012“, 2012.

Renata ALEXE
(n. 30 martie 1949, Piteºti, judeþul Argeº)
Profesor de limba ºi literatura românã, ªcoala Nr. 11 „Mihai
Eminescu“, Piteºti; critic literar, formator olimpici; redactor-îndrumãtor,
revista elevilor „Aripi“; coordonator, Cenaclul literar „Aripi“. Membrã,
Fundaþia Literarã „Liviu Rebreanu“, Piteºti.
Colaborãri, eseuri, criticã literarã, articole didactice: revistele „Limbã ºi
literaturã românã“, „Ion Pillat“, „Argeº“, „Buletin de informare ºtiinþificã
ºi didacticã“, Piteºti; „Catedra“, „Aripi“, „Arcade“, Piteºti, „Amurg
sentimental“, „Sãgetãtorul“.
Lector, volumul „Piteºti. Tradiþie ºi contemporaneitate“, Piteºti, 2008.

Ion DINCÃ
(n. 31 martie 1938, Bârla, judeþul Argeº)
Membru fondator, Cenaclul literar „Liviu Rebreanu“, Piteºti; membru,
Liga Scriitorilor din România. Prozator, umorist.
Debut: revista „Argeº“ (1979). Publicã prozã scurtã în „Atelierul de
creaþie literarã“ (1980), editat de Clubul Tehnic din Piteºti, în culegerile
colective „Þara din inimi“ (1979), „Anii devenirii noastre“ (1982), tipãrite
la Centrul Creaþiei Populare - Argeº.
Volume reprezentative: „Ca la dentist“, prozã scurtã, Editura Cultura,
Piteºti, 1995; „Rãcnet de sub papuc“, prozã umoristicã, Editura Zodia
Fecioarei, Piteºti, 1998; „Un zâmbet în tranziþie“, prozã, Editura Zodia
Fecioarei, Piteºti, 2000; „Nepotul cãpitanului“, prozã, Editura Zodia
Fecioarei, Piteºti, 2005; „Când se încurcã iþele“, Editura Grinta, ClujNapoca, 2007.
Margareta ONOFREI

N

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“!

(1975), ”Epica Magna” (1978),
”Carte de citire, carte de
iubire” (1980, în colaborare cu
Gh. Tomozei), ”Noduri ºi
semne” (1982), ”Respirãri”
(1982, eseuri), ”Strigarea
numelui”
(1983,
ediþie
bilingvã româno-sârbã). Ediþii
postume: ”Albumul memorial
Nichita Stãnescu”, editat de
”Viaþa Româneascã” (1984),
”Amintiri în prezent” (1985,
selecþia textelor de Gh.
Tomozei), ”Antimetafizica.
Nichita Stãnescu însoþit de
Aurelian Titu Dumitrescu
(1985), ”Ordinea cuvintelor”
(vol I ºi II, 1985), ”Argotice.
Cântece la drumul mare”
(1992), ”Amintiri cu Nichita
Stãnescu” (1999, autor Nicolae
Mohorea-Corni).
Premii literare: Premiul
Uniunii Scriitorilor (1975),
Premiul „Gottfried von
Herder“ (1977), Premiul „Mihai
Eminescu” al Academiei Române,
„Cununa de aur” a Festivalului
Internaþional de la Struga (Iugoslavia).
Este membru post-mortem al
Academiei Române.
Concepþiile poetului despre limba
literarã sunt originale ºi de netãgãduit.
„Nu spun cã alte limbi, alte vorbiri
nu ar fi minunate ºi frumoase. Dar atât
de proprie, atât de familiarã, atât de
intimã este limba în care m-am nãscut,
încât nu o pot considera altfel decât
iarbã”.
În amintirile sale, prof. Nicole
Mohorea-Corni dezvãluie o întâmplare
edificatoare pentru destinul literar al
colegului sãu de grupã: „La un examen
de istoria limbii române literare, cu
acad. Al. Rosetti, în loc sã trateze
subiectul «Contribuþia lui Dimitrie

Cantemir la dezvoltarea limbii române
literare», Nichita Stãnescu ºi-a luat
permisiunea sã vorbeascã în lucrarea sa
despre «Inorogul în literatura ºi pictura
universalã». Asistenta profesorului a
vrut sã-l cheme la subiect, însã
profesorul i-a replicat: «Lasã-l sã
vorbeascã! Tânãrul acesta e genial!»”
lll
Pãmântul românesc a dat oameni de
geniu în toate vremurile ºi-n toate
domeniile - culturã, artã, ºtiinþã - la
nivel european ºi universal, dar nu
totdeauna au fost apreciaþi ºi rãsplãtiþi
pe mãsurã. Va trebui sã nu-i pierdem
din conºtiinþã, sã le fim totdeauna
recunoscãtori ºi sã-i preþuim, apãrându-i
de urgia demolatorilor. Sã nu lãsãm
nici timpul sã aºtearnã uitarea peste
amintirea ºi faptele lor!
Gheorghe MOHOR

A doua atenþionare

„Nu lăsaţi să moară
Patrimoniul Everac!“
Se pare cã, aºa cum se
procedeazã acum cu lucrarea lui
Brâncuºi
„Cuminþenia
Pãmântului“, aºa se va întâmpla ºi
cu operele din Patrimoniul comunei
Dâmbovicioara, satul Podul
Dâmboviþei, judeþul Argeº, punct
de atracþie prin sculpturile din
parcul cu statui - cele opt opere
monumentale realizate în piatrã de
cãtre artiºti profesioniºti, prieteni ai
maestrului Paul Everac - sau
lucrãrile din incinta gospodãriei
sale, un veritabil muzeu al
Teatrului Românesc, reprezentând
sculpturi din lemn ºi piatrã - unice
în þarã - semnate de Constantin
Baraschi, Oscar Han, Ion Jalea,
Pavel Mercea, Cristina Breazu,
Manuela Adoc ºi alþi maeºtri, sau
Rotonda Himerelor, Amfiteatru,
Teatrul Robinson, opere degradate

în mare mãsurã ºi care continuã sã
se deterioreze.
Patrimoniul care cuprinde 84 de
statui ºi statuete ºi amenajãrile
adiacente - „un bulgãre de aur
naþional“ - odatã cu trecerea
timpului se distrug sub ochii noºtri,
dupã moartea maestrului Everac.
Atenþionarea distrugerii acestui
tezaur s-a fãcut ºi prin ziarul
„Argeºul“ în septembrie 2015,
odatã cu inventarierea lucrãrilor, în
imagini foto, de cãtre autorul
sesizãrii.
Sunt lucrãri de valoare naþionalã
care trebuie protejate prin mãsuri
urgente la nivel de comunã, judeþ
sau þarã.
Nu lãsaþi sã se distrugã valorile
naþionale!
Constantin SAMOILÃ

Eveniment cultural

Întâlnire cu folos
Ieri, la TVR. Azi, la pensie. Ieri, cu
ºtirile. Azi, cu cãrþile. Ieri, prezentator.
Astãzi, scriitor. Nicolae Melinescu,
desigur. ªtiutor a multe, cã-i umblat pe
glob. Având, implicit, a istorisi chestii fel
de fel. Chiar de nu va spune niciodatã tot.
Vorbeºte cursiv, fãrã pic de trac. Îl ajutã,
cert, niºte ani din urmã. Când, seara, grãia
pe micul ecran. Iarã faptu’ cã, de un timp
încoa’, scrie din belºug îi e util idem. E
clar în idei. În discurs, rezonabil. S-ar
putea ca ºi-n text interes sã trezeascã
bogat. Sunt un pic circumspect deoarece
nu îi citii romanu’ pânã acu’. “Deºertul de
fier” numit, de curând lansat º-aci, în
Piteºti, la bibliotecã. O ficþiune geopoliticã sã-i zicem, iscatã din experienþa
acumulatã. Prin Africa sud-saharianã,
cândva. Din cele vãzute ºi auzite p-acolo.
Apoi, gândite-ndelung spre cuvenitãnþelegere. ªi aºezare în fila de carte, ca
mãrturie asupra mersului lumii la un
moment dat. Într-un colþ al ei adânc
frãmântat…
Cine-i Melinescu? Oltean la origini,
nãscut cu circa ºapte decenii în urmã la
Bucureºti. În “epoca de aur”, la telejurnal.
Actual, faþã în faþã, pe viu, cu poporu’. Cel
dornic totuºi sã afle ºi sã-l descoasã. Sã-ºi
lãmureascã ipoteze ºi controverse. Cu care
omul e-n temã, firesc. ªi le explicã îndatã,
pe înþeles. Meritând sã-l asculþi ºi tomu-i
sã-i citeºti. Ca sã ai motiv, la rându-þi, sã
cugeþi ºi sã tragi concluzii…
Adrian SIMEANU

Folclor
sau kitsch?
Ca de fecare datã, la Întâlnirea de
primãvarã a membrilor Asociaþiei
Folcloriºtilor „Constantin RãdulescuCodin”, cuvântul de bun venit a fost
adresat de managerul instituþiei, dr. Sorin
Mazilescu.
Adrian Sãmãrescu, preºedintele
asociaþiei, a fãcut un bilanþ al reuºitelor ºi
al proiectelor încã nerealizate, a fost
prezentat programul de activitate pentru
anul curent (prof. Constantin Cârstoiu,
vicepreºedinte), iar obiectivele ºi
mijloacele de atingerea a lor au fãcut
obiectul unui dialog la care au participat
aproape toþi cei prezenþi.
Este de remarcat cã, începând cu acest
an, CJCPCT va realiza un „Buletin
cultural” cu apariþie semestrialã, cu rolul
de a trezi interesul celor de la sate pentru
memoria comunitãþii cãreia îi aparþin. De
asemenea, scriitoarea Magda Grigore a
lansat ideea unui vast proiect vizând
conservarea fotografiei etnografice, având
în vedere crearea unei baze de date fizice
ºi electronice, cu valorificare editorialã.
Intenþia sa a fost receptatã cu entuziasm,
pentru cã foarte multe fotografii valoroase
din punct de vedere etnografic ºi
documentar sunt pãstrate în albume de
familie, existând însã riscul deteriorãrii
unor preþioase mãrturii ale istoriei
culturale a satelor argeºene.
Cu toate cã ameninþarea kitsch-izãrii
planeazã tot mai mult asupra culturii
tradiþionale, lucru de care toþi sunt
conºtienþi (ºi mâhniþi), întâlnirea s-a
încheiat într-o notã optimistã, cu speranþa
se vor gãsi ºi în viitor cei care se vor lupta
sã pãstreze filonul de autenticitate ºi sã
dovedeascã discernãmânt în acest sens.
Alexandru MÃRCHIDAN
Foto: Sorin Dãnuþ RADU
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Re u n i u n e a d e p r i m ă v a r ă a c o r u r i l o r d i n A r g e ş
Desfãºuratã în cele douã centre, Curtea
de Argeº (25 martie) ºi Topoloveni (27
martie), ediþia a XIV-a a Reuniunii de
Primãvarã a Corurilor a adus o reînnoire a
cântãrii corale argeºene atât din punct de
vedere numeric, cât ºi din cel al calitãþii
repertoriale-interpretative-artistice. Am
apreciat rolul important pe care l-au avut în
dezvoltarea ºi perfecþionarea activitãþii
corale argeºene (dupã o perioadã de crizã a
acesteia) unii muzicieni talentaþi ºi
pasionaþi, precum prof. Mihai Iancu ºi mai
tinerii dirijori prof. Cornelia Ionescu ºi prof.
Cristian Sandu. Am apreciat, de asemenea,
deosebitele preocupãri ale managerului
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Argeº, dr.
Sorin Mazilescu, pentru atragerea ºi
stimularea acestor noi ºi devotaþi dirijori, în
scopul renaºterii unei cântãri corale pe
meleagurile acestui judeþ cu un trecut
glorios ºi în acest domeniu cultural artistic.
S-au distins în evoluþia lor interpretativã
Corul Mixt al Centrului Cultural-Educativ
din Mioveni (dirijor: prof. Mihai Iancu),
Corul de copii „Carmen Argessi” al
CJCPCT Argeº (dirijor: prof. Cornelia

Ionescu), Corul Gimnazial al Liceului de
Artã „Dinu Lipatti” (dirijor: prof. Cristian
Sandu).
Prin prezentarea la un nivel artistic
superior a unui repertoriu cu lucrãri corale
complexe ºi mai dificile pentru corurile de
amatori, Corul Centrului Cultural Mioveni
(director: Argentina Culcuº) s-a impus ca ºi
o formaþie profesionistã.
Reuniunea a fost încheiatã printr-un
concert excepþional al Corului „Preot Ion
Ionescu” al Casei de Culturã din
Topoloveni (dirijor: pr. Ion Isãroiu).
Concertele reuniunii de la Topoloveni
au avut loc într-un cadru special, în noua
Catedralã „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” din aceastã urbe.
Atmosfera superbã creatã de sãrbãtoarea
coralã care a avut loc duminicã, 27 martie,
în acest al doilea centru, ne-a fãcut sã
credem cã oraºul Topoloveni a devenit o
nouã capitalã a cântãrii corale argeºene. Un
merit deosebit în aceastã manifestare l-a
avut ºi primarul oraºului, Gheorghiþã
Boþârcã, cel care acordã ºi muzicii corale o
mare importanþã, fiind nelipsit aici pe tot
parcursul desfãºurãrii reuniunii.

Din juriul reuniunii corale, la cea de a
XIV-a ediþie, au fãcut parte: prof. Cornelia
Ionescu, prof. Costin Alexandrescu ºi dr.
Sorin Mazilescu.
Corurile participante la aceastã ediþie:
Centrul de Culturã ºi Arte „George
Topîrceanu” - Curtea de Argeº
* Corul ªcolii Gimnaziale nr. 1 din
Corbeni (dirijor: prof. Lidia Sima);
* Corul „Orfeu Junior“ din Curtea de
Argeº (dirijor: Robert Sima);

Sâmbãtã, la Priboieni

A plouat cu v alori…
A plouat pânã vineri seara/noaptea ºi cãtre
dimineaþa urmãtoarei zile, sâmbãtã. Apoi, ca prin
farmec, vremea s-a îndreptat, îmbunându-se peste
locurile Priboienilor care înnobileazã apa cuminte acum
a Cârcinovului.
La primãrie, în sala de consiliu, aveam sã fiu
participant ºi martor, martor ºi participant, la un fapt
cultural de reþinut: comemorara lui Constantin
Rãdulescu-Codin, valoros intelectual musceleanargeºean, de la „ducerea” cãruia pe cãrãrile timpului de
neoprit au trecut nouã decenii.
Eram, aºadar, prezent la Simpozionul omagial
„Constantin Rãdulescu-Codin”, 90 de ani de la
„trecerea în veºnicie”.
Manifestare pentru a cãrei memorabilã desfãºurare
meritã atribute supreme Primãria ºi Consiliul Local,
ªcoala Gimnazialã, Centrul Judeþean Argeº pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale,
Asociaþia folcloriºtilor argeºeni „Constantin RãdulescuCodin”, fiindcã fãceau posibilã o adevãratã sãrbãtoare
de suflet dedicatã acestui învãþãtor ºi revizor ºcolar,
publicist, iniþiator ºi conducãtor de reviste, conferenþiar
pentru sãteni, sfãtuitor de bine, patriot, luminãtor al
celor mulþi, pentru totdeauna cu ei.
L-au evocat cum se cuvine, pe merit, cu patos ºi
recunoºtinþã pentru personalitatea sa, primarul Sorin
Lupu, dr. Sorin Mazilescu, managerul Centrului de
Creaþie-Argeº, prof. Constantin Cârstoiu, vicepreºedinte
al Asociaþiei folcloriºtilor argeºeni „Constantin

Rãdulescu-Codin”, prof. Costin Alexandrescu, membru
fondator al asociaþiei numite, peste patru decenii
conducãtorul Centrului de Creaþie Popularã Argeº, prof.
Ion Florescu, directorul ªcolii Gimnaziale din localitate,
prof. Lucia Mandu, prof. Florentina Popescu (ªcoala
Generalã din Negreºti), pr. Stelian Stan.
Luãrile de cuvânt au exprimat întreaga stimã,
preþuirea supremã pentru cele auzite ºi vãzute la faþa
locului, respectiv bucuria pentru nepieritoarea valoare a
celui omagiat, mândria cã o grupare folcloricã unicã în
Argeº-Muscel îi duce mai departe numele, zestrea
spiritualã, virtuþile creatoare.
Evocarea personalitãþii marcante a locurilor, dascãl
de seamã, a meritelor ºi locului sãu în miºcarea
culturalã, pilda sa, emblemã ºi model peren pentru cei
care vieþuiesc în perimetrul Muscel-Argeº ºi nu doar,
întreþineau adeziunea vibrantã a fiecãrui participant la
întâlnire.
Urma o slujbã de pomenire în chiar sala de consiliu a
Primãriei – autorii momentului fiind slujitorii altarului –
îl adãugãm ºi pe celãlalt preot al comunei, Ionuþ Popescu.
A plouat cu preþuire ºi respect peste Priboieni. Totul
emana bucuria deplinã cã aici a trãit, a creat mulþi ani ºi
îºi are locul de veºnicã odihnã Constantin RãdulescuCodin, plecat dincolo acum nouã decenii. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
Prof. Constantin CÂRSTOIU,
vicepreºedinte al Asociaþiei folcloriºtilor
argeºeni „Constantin Rãdulescu-Codin“

* Corul „Orfeu“ al Centrului de
Culturã ºi Arte „George Topîrceanu“ din
Curtea de Argeº (dirijor: Alexandru
Ionescu);
Catedrala „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” din Topoloveni
* Corul de copii „Carmen Argessi“ al
CJCPCT Argeº (dirijor: Cornelia Ionescu,
la pian: prof. Titi Radu);
* Corul gimnazial al Liceului de Artã
„Dinu Lipatti“ din Piteºti (dirijor: Cristian
Sandu);

* Corul mixt al Centrului Cultural
Educativ din Mioveni (dirijor: Mihai
Iancu);
* Corul „Micii creºtini“ al Clubului
Copiilor din Topoloveni (dirijor: pr.
Andrei Popescu);
* Corul „Preot Ion Ionescu“ al Casei
de Culturã „Preot Ion Ionescu“ din
Topoloveni (dirijor: pr. Ion Isãroiu).
Prof. Moise MITULESCU,
preºedintele juriului

Căr ţi (noi) semnat e
de V intilă Mihăilescu

Absolvent al Facultãþii de Psihologie în 1974,
preocupat de studii de sociologie ºi antropologie
publicã (dupã modelul sociologiei publice de la
sfârºitului anilor ‘80 din SUA), Vintilã Mihãilescu a
lansat douã cãrþi (ºi) în oraºul nostru, joi, 24 martie, la
Biblioteca Judeþeanã. Este vorba despre Ascultându-l pe
Ivan, în viziunea autorului un adevãrat model
antropologic, ºi Antropologia pârleazului, o culegere de
texte, revizuite ºi îmbogãþite, parþial, cu experienþa ºi
convingerile vremurilor actuale.
Primul volum este dedicat renumitului sportiv Ivan
Patzaichin, actualmente retras din lumea sportului,
interesat de antreprenoriatul social - care doreºte ºi
încearcã în ultimii ani sã transforme Delta Dunãrii într-o
oazã de ecoturism european. Nu este vorba însã despre o
retrospectivã a performanþelor sportive, nici nu este un
studiu de sociologie a succesului, este doar un captivant
portret, o (foto)grafie umanã din/în care autorul
focalizeazã românismul profund, autentic ºi discret, al
sportivului, exemplul lui de voinþã ºi modestia care îl
caracterizeazã. Idee inspiratã, abordatã cu seriozitate,
menitã sã lase mãrturie scrisã despre un model de viaþã,
despre un modus vivendi individual, dar ºi social, asupra
cãruia reflecþia opiniei publicã ar putea fi beneficã în
oricare împrejurare ºi orice timp al lecturii. Antropologia
pârleazului deconspirã preocupãrile (mai) vechi ale
autorului de cunoaºtere ºi de radiografiere a societãþii în

care trãim. Aºadar, vorbim despre o
antologie de autor care transportã un
discurs problematizat ºi polemic
asupra valorilor, mentalitãþilor ºi
obiceiurilor, antropologiei tradiþionale
ºi antropologiei viitorului. Autorul a
mãrturisit cã în carte existã inserat un
mesaj public, un optimism critic
necesar teoriei generale pe care o
dezvoltã.
Autor de succes ºi profesor cu
carismã (graþie, se spune, metodelor
sale neconvenþionale), susþinãtor al muncii în echipã ºi
interlocutor degajat, Vintilã Mihãilescu a fost
întâmpinat cu nerãbdare ºi cu multe aºteptãri la Piteºti.
Paradoxal însã, în ciuda valenþelor indiscutabile ale
omului ºi ale evenimentului, autorul nu ºi-a convins
întreg auditoriul la capitolul discursului (public) viu. El
a primit aparent cu interes întrebãrile din salã ºi cu o
oarecare jovialitate studenþeascã, evitând în schimb
aproape toate rãspunsurile ºi contrariind printr-o anume
impasibilitate ºi/sau ambiguitate. Singura implicare
într-un rãspuns concret s-a limitat la câteva reþete
gastronomice. Motivul pentru care a refuzat totuºi sã-ºi
asume câteva idei/rãspunsuri ºi sã le transmitã în direct,
rãstãlmãcirea întrebãrilor (pe unele dintre ele a preferat
sã le reformuleze, lãsându-le însã tot fãrã rãspuns),
dezvoltarea întrebãrilor în (alte) arborescenþe
interogative sau amenajarea lor sub decorul unui
dezinvolt simþ al umorului au dezamãgit o parte
(probabil) din public.
În esenþã, un eveniment contradictoriu - pentru o
personalitate cu competenþe în etnopsihologie,
identitate, etnicitate ºi studiul comunitãþilor! Poate sã fi
fost de vinã publicul (prea) restrâns, prezent la
eveniment, sau poate vremea ploioasã de afarã sau
vremurile… de ce nu?
Magda GRIGORE

Urbanism

E x p o Pa r c - l o c a l d u r e r i l o r î n ă b u ş i t e ?
Cu discreþia ºi eleganþa sa „a
l’anglaise“ vestitul Expo Parc a rãmas
cel mai cochet loc de promenadã
piteºtean, atât prin dimensiuni, cât ºi
prin bunul gust cu care a fost
reamenajat cu puþin timp în urmã.
Chiar dacã ºi-a pãstrat aspectul pe care
trebuie sã-l aibã un parc vizavi de
ambianþã, bunã dispoziþie sau starea de
recreere, asistãm de câþiva ani la
vãtãmarea personalitãþii acestui
ansamblu de cãtre construcþiile ridicate
în vecinãtatea sa: un spital ºi o bisericã.
O întâlnire fãrã conjur cu feþe

posomorâte care merg într-o clinicã ori
cu aerul funebru al unui lãcaº de cult.
Adevãrate ”memento mori” pentru
sufletul trecãtorilor ºi în contrast cu
starea de spirit a celor care vor sã se
relaxeze sau sã se joace într-o grãdinã
publicã. Zãbovind pe o bancã, poþi fi
acompaniat de dangãtul clopotelor sau
de þipãtul sirenelor ambulanþelor.
Menirea unui parc e sã te facã sã
uiþi întrucâtva de grijile acestei lumi, sã
evadezi din ea într-o naturã care sã-þi
trezeascã la tot pasul amintiri edenice.
Starea de fericire e intim legatã de

ideea de grãdinã, de verde, de viu.
Dacã mai adãugãm la acest tablou
neguros zgomotoasa staþie de cãlãtori
de la intrare, precum ºi noua clãdire ce
se ridicã acum între respectabilele vile
ce îl mãrginesc (un fel de ”P
plus…câteva etaje”), avem imaginea
completã a felului cum condiþia de loc
de plimbare este subminatã din
exterior. Toate aceste construcþii
recente apar ochiului mai curând drept
niºte ”turnuri de pazã” care îngrãdesc
ºi molipsesc viaþa interioarã cu
imaginea pe care o poartã în ele; parcul

se armoniza plãcut doar cu vecinãtatea
blocurilor ºi a vilelor pe care o avea în
fostul regim. În actuala stare de fapt
însãºi destinaþia sa devine neclarã.
Cândva, acest peisaj citadin era unul
al bucuriei, al sãrbãtorii. Unde este
populara Zi a Recoltei de odinioarã,
celebratã la Expo Parc într-o atmosferã
veselã ºi primitoare? Cum se mai
trezeºte, altminteri, romantismul în
sufletele plimbãreþilor care ajung lângã
lacul cu nuferi când aºezãmintele din jur
îi îmbie cu gânduri despre moarte, boalã,
singurãtate, reculegere sau resemnare?
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e-mail: argesul@gmail.com
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Acest decor cu accente bacoviene riscã
sã se transforme în loc al durerilor
înãbuºite, în care nu te mai poþi bucura
plenar de farmecul plimbãrii. Am putea
aprecia spaþiile verzi din marile oraºe
dupã natura amplasamentelor cu care se
învecineazã. În cazul acestui
domeniu piteºtean impresia devine una
din ce în ce mai difuzã: locul plãcut,
gãzduit de atmosfera seninã a Ceairului
de altãdatã, se preface într-o întindere
asaltatã indiscret de crudul interes
imobiliar.
Florin CHIVOCI

Sãgetãtorul
Director coordonator - Mihai GOLESCU

