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„Vom fi iarãºi ce-am fost ºi mai mult decât atât“ - Petru Rareº

Aud iarba suferind. Eu, þãranul
care-ºi are vremea ºi locul în veac.
Când sufere iarba, picurã sânge din
coasã, strigã pãmântul la Gheorghe,
la Ion sã stea-n genunchi ºi sã ofteze
pânã or crãpa zidurile de pe sânul
Anei.

Aud iarba suferind. Eu, þãranul
de la marginea lumii, crescut sub
umãrul lunii, noaptea pe rãcoare,
când înfloreºte dorul.

*
Mãrturisirea este actul prin care

descoperi esenþialul din tine. Acel
esenþial pe care Adam l-a vãzut, dar
nu a avut curajul sã-l spunã lui
Dumnezeu. Fiindcã dobândise
conºtiinþa propriei responsabilitãþi,
iar mãrturisirea l-ar fi dus la
propria învinuire.

Mãrturisirea nu poate mustra
cugetul. Ea scoate în afarã postul
gurii, ospãþul trupului, cearcãnele
inimii. 

Tocmai mi-am mãrturisit
întâmplarea cã am uitat sã mã rog.

DOMNEªTE-MÃ,
DOAMNE!

Domneºte-mã, Doamne,
c-un suflet de fatã,

Domneºte-mã, Doamne,
cu iarba de mãr,

Mai pune un cântec
pe foaia de platã

ªi floarea albastrã
ascunde-i-o-n pãr.

Domneºte-mã, Doamne,
c-un alt cer de stele,

Domneºte-mã, Doamne,
cu iarba din miei,

Aruncã pe masã din oasele mele
ªi cruþã vioara din sufletul ei.

Domneºte-mã, Doamne,
cu trei sau cu nouã,

Domneºte-mã, Doamne,
c-un alt adevãr,

Dar lasã-mã singur
în boaba de rouã,

Alãturi de fatã ºi floarea de mãr.

George BACIU

Despre frumuseþea locurilor ºi a oamenilor

DOMNEªTI – SAT ÎN ISTORIE, VIITOR ORAª
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În primãvara anului 1864, în
Cernãuþi poposeºte pentru o
vreme vestita trupã de teatru
„Fanny Tardini – Vlãdicesu”,
pentru a prezenta câteva
spectacole  în limba românã. Era
un prilej fericit pentru localnicii
bucovineni ºi, mai ales, pentru
elevii gimnaziºti, români,
îndrumaþi de prof. Aron Pumnul,
care aºteptau de multã vreme
niºte reprezentaþii teatrale. S-a
dovedit, în Gimnaziu, cã elevul
Eminovici Mihai era pasionat de

teatru. Colegii îl admirau ºi-l
preþuiau pentru talentul sãu.
Avea voce clarã, limpede ºi
sonorã, „de actor”, ºi glas
melodios de „rapsod popular”.
Ore în ºir cânta colegilor doine
ºi balade. Dascãlul Aron Pumnul
îl ruga deseori sã cânte în clasã
doine ºi balade româneºti, „aºa
cum le-a auzit el la bãtrânii
satului Ipoteºti”. Când cânta
„avea un zâmbet pe buze, o faþã
voioasã ºi plinã de prietenie”,
povesteºte fostul sãu coleg ºi
prieten, Theodor ªtefanelli, în
cartea „Amintiri despre
Eminescu”, publicatã în anul
1914. În „Ober-Gymnasium”,
elevul Mihai Eminovici devenise
„ cel mai cunoscut cântãreþ de
balade ºi doine româneºti. Cu

obiceiul acesta de a fredona a
rãmas toatã viaþa. Fredona pe
stradã, în singurãtatea camerei de
locuit, în plimbãrile sale
„solitare” prin „codrii de aramã”
ºi „pãdurea de argint”, la
întrecere cu pãsãrile cerului:
„cucul cântã, mierle, presuri -
/Cine ºtie sã le-asculte ? /Ale
pãsãrilor neamuri /Ciripesc
pitite-n ramuri /ªi vorbesc cu-
atât de multe / Înþelesuri...”
(Freamãt de codru).

Era sãrbãtoare când sosea
trupa „Fanny Tardini –
Vlãdicescu”, pentru a prezenta
spectacole la sala „Hotel de
Moldavie” din Cernãuþi. Actriþa
Fanny Tardini (1823 – 1902), de
origine italianã, a adus o mare
contribuþie la dezvoltarea
teatrului, prin spectacolele
organizate în toate provinciile
româneºti.. Renumita primadonã
cânta, dansa, juca „vodevil”, era
de un talent deosebit. La trupa ei
s-au alãturat ºi fraþii Ion ºi
Alexandru Vlãdicescu, mari
actori lirici ºi „de prozã”,
formând cea mai mare ºi mai
bine organizatã trupã din
provincie.

Elevii gimnaziºti participau
în numãr mare la spectacole,
povesteºte ªtefanelli: „Nici
Eminescu, nici eu nu lipseam de
la aceste reprezentaþii. El era
nemiºcat, cu privirea aþintitã
asupra actorilor, ca ºi cum ar fi
voit sã soarbã toatã acþiunea ºi
frumoasele melodii cântate de
dânºii, ºi se supãra grozav, dacã
cineva dintre colegi îl stingherea
prin întrebãri sau observãri...
Dacã ieºeam între acte prin
coridoarele teatrului, atuncea
Eminescu fredona melodiile
auzite pe scenã sau repeta fraze
din piesa reprezentatã”. Prins de
vraja spectacolelor, Eminescu
avea sã-i mãrturiseascã lui

ªtefanelli cã a început sã scrie ºi
el poezii ºi lucreazã chiar la o
piesã de teatru. Dar legãtura
tânãrului poet cu trupele
ambulante de teatru avea sã fie ºi
mai puternicã: „Cum dispãrea
trupa din Cernãuþi, dupã ce îºi
încheia stagiunea, cum dispãrea
ºi Eminescu”, remarcã
ªtefanelli. Profesor suplinitor I.
Gh. Sbiera (înlocuitorul lui Aron
Pumnul) aduce o mãrturie
edificatoare despre pasiunea lui
Eminescu pentru teatru:
„Eminescu, spirit deºtept ºi
inimã impresionabilã, n-a rãmas
scutit de efectele
reprezentaþiunilor... Teatrul l-a
abãtut de la studiile gimnaziale,
voia ºi el sã fie actor ºi autor
dramatic, ºi-aºa a pãrãsit
gimnaziul... Teatrul aprinsese
creierii ºi lui, ºi altor tineri...”
(Dupã I. E. Torouþiu). Aºadar,
îndepãrtându-l de ºcoalã,
dragostea de teatru îl apropie de
lumea artiºtilor. Fuge de la
Gymnasium pentru a-i însoþi pe
artiºti în turneele lor prin þarã.
Cu Fanny Tardini pleacã de douã
ori, în pelerinaj  (prima oarã, în
1864, ºi a doua oarã, în 1865),
mânat de entuziasmul sãu
tineresc de a cunoaºte
îndeaproape viaþa minunatã a

artiºtilor. Se pare cã motivul real
al demisiei (5 martie 1865) din
postul de copist din Botoºani ºi
graba de a pleca, fãrã sã aºtepte
salariul ( cu rugãmintea de a fi
înmânat fratelui ªerban), era tot
o întâlnire „secretã” cu o trupã
de teatru aflatã în Bucovina.

Se ºtie cã, prin publicarea
primei poezii („De-aº avea...”,
25 februarie / 9 martie 1866) în
revista „Familia” din Pesta,
adolescentul Mihai Eminovici,
de 16 ani, a fost „botezat” de
Iosif Vulcan cu numele
Eminescu, nume asumat de poet,
celebru pentru eternitate. Elevul
Eminovici devenise poetul
Eminescu !

Dupã „evadarea” elevului
Eminovici din „Ober-
Gymnasium” din Cernãuþi ºi
dezamãgirea de la Blaj, nefiind
primit la examene, poetul Mihai
Eminescu se hotãrãºte sã treacã
munþii în Þara Româneascã, în
speranþa cã va avea mai mult
noroc. Sprijinit de vestiþii
ciobani din Rãºinari, Mihai trece
prin Vama Cucului în Muntenia,
ajunge la Piteºti, fãrã sã
zãboveascã, din dorinþa de a
ajunge cât mai repede în
Capitala þãrii. Nici aici nu
zãboveºte, deoarece îºi epuizase

toate resursele financiare. ªi-a
adus aminte de fostul coleg ºi
prieten din Gymnaziul
cernãuþean, Dumitru ªcurei, care
primise un post de institutor la
Giurgiu, ºi porneºte în cãutarea
lui. Acesta însã se mutase, între
timp, la Câmpulung-Muscel, la o
ºcoalã primarã. Aºa cã Mihai e
nevoit sã-ºi caute de lucru prin
port, pentru a-ºi plãti mãcar
hotelul ºi pentru mâncare. Îl
ajuta ºi pe stãpânul hotelului,
Isidor Solomonovici, la treburile
gospodãreºti, pentru un ban în
plus sã-ºi cumpere cãrþi. În
timpul liber citea cu nesaþ ºi
cânta. Aºa l-a întâlnit vestitul
Iorgu Caragiale pe pribeagul
Mihai Eminescu „tolãnit într-o
iesle cu fân”, recitând cu voce
tare poezii de Friederich
Schiller.

Împresionat de vocea sa
plãcutã ºi cu dorinþa de a-l ajuta,
Iorgu Caragiale îl angajeazã
sufleor la teatrul sãu de vodevil.
Pentru tânãrul de 17 ani „se
deschisese o nouã lume, aceea a
artei dramatice încorporate în
elementele scenei, ale
spectaculosului”, remarca Zoe
Dumitrescu Buºulenga. Astfel, în
primãvara anului 1867, începe
munca de sufleor ºi copist,
precum ºi turnee prin þarã cu
trupa lui Iorgu Caragiale. Un an
mai târziu, toatã trupa Caragiale
se uneºte cu trupa Mihail
Pascaly, care concentrase mai
multe forþe artistice: Matei
Millo, Fanny Tardini, fraþii
Vlãdicescu, frumoasa Eufrosina
Popescu ºi alþii. Vestitul Pascaly
se dovedeºte ºi mai generos cu
Mihai Eminescu. Îl ia în trupa
sa, ca sufleor ºi copist, îi oferã o
camerã în locuinþa sa din
Bucureºti, cerându-i, în schimb,
sã-i traducã lucrarea „Arta
reprezentãrii dramatice”, de

Enric Theodor Rotscher. Este
anul 1868, când face cunoºtinþã
ºi cu marele Ion Luca Caragiale.
Tânãr ºi el atunci, viitorul mare
dramaturg rãmâne impresionat
de înfãþiºarea tânãrului poet
Mihai Eminescu: „O figurã
clasicã, încadratã de niºte plete
mari, negre; o frunte înaltã ºi
seninã; niºte ochi mari (la aceste
ferestre ale sufletului se vedea
cã cineva este înãuntru); un
zâmbet blând ºi adânc
melancolic. Avea aerul unui
sfânt tânãr, coborât dintr-o
veche icoanã, un copil
predestinat durerii, pe chipul
cãruia se vedea scrisul unor
chinuri viitoare...”  

În timpul verii, renumita
trupã „Mihail Pascaly”
organizeazã turnee prin
Transilvania ºi Banat. Printre
artiºti se afla ºi actriþa Eufrosina
Popescu (1821 – 1900),
absolventã a ºcolii de muzicã ºi
a Societãþii filarmonicii. Ea a
cultivat o „artã interpretativã
realistã, strãlucind atât în
teatrul dramatic, cât ºi în cel
liric”, comenteazã Gaby
Michãilescu în cartea sa „Pilonii
Teatrului Românesc” (1987). A
jucat în piese de V. Alecsandri,
V. A. Urechia, Gh. Sion, Al.
Macedonski, dar ºi în piese din
repertoriul internaþional ca
„Vicleniile lui Scapin”, de
Moliere, personaje ca Rosina din
„Nunta lui Figaro” de Pierre
Caron de Beaumarchais ºi
Regina din „Don Carlos”, de

2 PIETRELE DOAMNEI

CU GÂNDUL LA EMINESCU

Sufleorul Mihai Eminescu ºi actriþa Eufrosina
Popescu, pe scena unei iubiri marmoreene...

(continuare în pagina 3)

Martie la jumãtate. Colindam
oraºul cu suflet Basarab ºi
lacrimi de Anã. Pãºeam prin
istoria dolofanã a locurilor ºi-mi
dojeneam memoria cã ºtie atât de
puþine. Nu departe, cale de
câteva grãdini ºi case, clopotul
Bisericii Olari se leagãnã încet
chemând credincioºi la vecernie
ºi la Sfântul Maslu. Privesc
peste gardul bisericii retrase
într-o parte a unei curþi - atât cât
sã facã loc unei alei înguste,
strajuitã de doi brazi înalþi ºi
câteva straturi ofilite de flori,
lãsate acolo de cu toamnã.

Aºtept preþ de câteva gânduri
sã-l zãresc ori sã-i aud vocea
blândã ºi de „luare-aminte” a
preotului Vasile Marinescu, cel
venit aici sã slujeascã lui

Dumnezeu, în 1986, dupã 299 de
ani de la prima menþiune a
bisericii. Aºa cum pare, ºubrezitã
de ploi ºi umezealã în interior,
biserica olarilor argeºeni nu s-a
pustiit. E vie ºi lucrãtoare, plinã
de oameni, fiindcã la Biserica
Olari, vii numai ºi numai din
dragoste, pentru Dumnezeu ºi
pentru pãrintele slujitor.

Aºtept iar preþ de câteva
gânduri. Cineva mã invitã
înauntru, dar ceva mã reþine.
Parcã ºi clopotul are o poticnire
în glas. Pãrintele Vasile
Marinescu a ieºit la pensie ºi nu
mai slujeºte aici. Acum vreo doi,
trei ani, când venisem pe-aici cu
colegii de la Clubul Iubitorilor
de Culturã din Curtea de Argeº,
pãrintele ne vorbise despre
libertate, despre prigoana
comunistã împotriva þãranului
obidit ºi credincios ºi împotriva
intelectualilor rafinaþi ºi truditori
la cultura þãrii.

Printre cei învinuiþi de
Securitate ºi închis la Piteºti ºi
Craiova fusese ºi tatãl sãu,
preotul Gheorghe B. Marinescu
din Cãrpeniº,  pentru cã a
spovedint un grup de legionari în
Vinerea Paºtelui din 1949. În
1978, acelaºi sistem de cãlãi l-a
cercetat ºi pe preotul Vasile
Marinescu fiindcã scrisese pe o

bucãþicã de hârtie un citat din
Mizerabilii de V. Hugo, care era
în realitate o definiþie a
rugãciunii, dar prea elevatã
pentru mintea „marxist-leninistã”
a slujitorilor comunismului.

Mã aºez pe bãncuþa din
curtea bisericii, privind
credincioºii cum se perindã. Cam
puþini pentru o bisericã la care
slujise unul dintre marii
intelectuali ºi duhovnici ai
sufletului argeºean, cu o culturã
vastã, pentru care slujbele la
bisericã erau adevãrate lecþii de
educaþie cultural-patrioticã.
Orice discuþie cu pãrintele
Marinescu îþi antrena cultura
generalã. De la „Confesiuni” a
Sf. Augustin, la „Tratatul de
preoþie” al Sf. Ioan Gurã de Aur,
de la cãrþile lui Jack London ºi

„Fraþii Karamazov”, la
Eminescu, pãrintele Dumitru
Stãniloae, Constantin Noica....

Nu-ºi prea dorise sã fie preot,
îi plãcea sã meargã la coasã ºi sã
grijeascã vitele din gospodãrie.
Tatãl sãu, însã, la 15 ani, în 1960
îl trimite la Seminarul Teologic
de la Craiova ºi de atunci, pânã
azi lui Dumnezeu i-a plãcut sã-i
stea alãturi, sã-l îndrume în
lucrarea sa întru oameni. Nãscut
la Cãrpeniº, comuna ªuici,
judeþul Argeº, participa la fiecare
slujbã a tatãlui sãu ºi nefiind
curent electric, slujbele se þineau
la lumânare. Era ceva tainic.

Dupã absolvirea Seminarului
Teologic de la Craiova,
adolescentul Marinescu pleacã la
Sibiu pentru a urma Institutul
Teologic, aici, în oraºul lui
Brukenthal întâlnindu-ºi
viitoarea soþie Marta Vlaica. La
4 mai 1969 este hirotonit în
Catedrala cu Lunã din Oradea
de cãtre P.S.Episcop Valerian
Zaharia. A slujit vreme de doi
ani, prin rotaþie la trei biserici
din Sãlãtig ºi Mineu (jud. Sãlaj).
În 1971 soþii Marinescu se întorc
în Argeº, preotul primind
parohie la Valea Porcului
(Bãiculeºti). Dupã opt luni se
mutã în satul natal, Cãrpeniº, pe
care-l va sluji cu eleganþã

duhovniceascã ºi dãruire vreme
de un deceniu ºi jumãtate. În
1986, pãrintele Marinescu va
veni la Olari, unde va sluji pânã
în 2011, când va ieºi la pensie.

Privesc cerul albastru ca ochii
pãrintelui Marinescu, apoi
observ ghioceii abia treziþi la
viaþã pe sub zãpada albã ca ºi
pãrul sãu. Ce asociere între
sfinþenia naturii ºi sfinþenia unui
om.

Un slujitor al Domnului ºi al
omului care ºi-a sfinþit locul.

Îi simt lipsa. Biserica e mai
rece, mai tristã, mai puþin vie
decât era atunci când în altar se
deºira inima preotului Vasile
Marinescu.

Un dangãt de clopot mi-a
întrerupt amintirile, gândurile...
Se sfârºise slujba de vecernie,
credincioºii ieºeau din bisericã,
fãcându-ºi ultima cruce ºi ultima
rugãciune pentru ziua respectivã.

O doamnã între douã vârste
mã priveºte blând ºi ofteazã:
„Mâine searã mã duc la biserica

Drujeºti, la pãrintele Marinescu,
dar sã nu spui nimãnui, numai
Domnul sã ºtie!”.

Îmi face la revedere cu mâna
ºi o ia încet pe drumeagul ce
duce spre dealul Olarilor. O
privesc pânã ce rãmâne doar o
dârã...

Mi-a mai revenit sufletul la
loc. Amintirea preotului
Marinescu se prelinge încã în
altarul Bisericii Olari ºi în
sufletele oamenilor....

Las în urmã bãtrâna
bisericuþã, singuraticã ºi tãcutã.
Pornesc spre Domneºti cu inima
bãtând ceva mai rar ca de
obicei, fiindcã vãzusem cã
proverbul „omul sfinþeºte
locul” are o semnificaþie
sublimã, mai ales dacã acel om,
trãitor discret ºi cuminte,
înþelept ºi firav ca o petalã în
zorii unei dimineþi de
primãvarã, este una din marile
personalitãþi ale vieþii spirituale
a oraºului Curtea de Argeº.

Prof. George BACIU

Pr. Vasile Marinescu

Biserica Olari, Curtea de Argeº

Mihai Eminescu în 1870

Actriþa Eufrosina Popescu

PORTRET SENTIMENTAL

Preotul VASILE MARINESCU,
slujitorul lui Dumnezeu ºi al omului



Am cunoscut-o pe  poeta
Cristina Onofre cu ani  în urmã,
o apariþie care  mi-a tãiat  pur ºi
simplu, rãsufarea. Nu mai ºtiu
cum a decurs întâlnirea de
atunci, dar o vreme  am rãmas
singurul privitor, ceilalþi pãreau
absenþi, nu vedeau frumuseþea
aºa cum o percepeam eu...De
atunci, o vreme  destul de lungã
am  tot cãutat perfecþiunea, dar
se pare cã locul unde te naºti
creazã diferenþe... 

Au trecut anii,  toþi am fost
prinºi încet, încet  de viaþã, de
adevãrata viaþã, familiile, copiii
ºi toate  greutãþile care te înghit.
Astãzi m-am regãsit printre
versurile Cristinei, cuvinte
simple, de o frumuseþe ce nu
piere în faþa oglinzilor, o
frumuseþe care se numeºte,
simplu : poezie!

Mihaela Cãvescu: Cristina
Onofre, supranumitã
,,Aristocrata cu joben” plecând
de la numele dat, vreau sã
vorbim puþin despre diferenþa
opticã, dintre ceea ce vãd,
femeia sofisticatã  ºi ceea ce
scrii, poezia. 

Cristina Onofre: Ego-ul

estetic este teatral, ego-ul liric
are profunzimi nebãnuite.
„Dogarul urmãrea/ mersul
ascuns al pãdurii/ ªtia
întotdeauna/ locul în care un
stejar/ sau un dus sãlbatic/ îºi
anunþa înverzirea.”

M. C.: Sunteþi o femeie cu un
spirit inovativ incredibil, vã
aºezaþi în bãtaia puºtii  zâmbind,
dãruind cuvinte...sã fi greºit
Schopenhauer când a spus:
„Femeia prin frumuseþe îl
robeºte ºi pe diavol?”

C. O.: Cred cã diavolul e cel
mai uºor de robit. Eu nu pe
diavol îmi doresc sã-l robesc. Eu

de fapt nu-mi doresc sã robesc.
Mai degrabã sã îmblânzesc, sã
uimesc, sã provoc… Eu spre
oameni mã îndrept. În bãtaia
puºtii lor mã aºez zâmbind, aºa
cum aþi spus, ºi cum numai eu
credeam cã ºtiu sã spun despre
mine, despre adâncurile fiinþei
mele.

M. C.:  Sunt legãturi pe care
nu le înþelegi, dacã nu eºti atent
ºi... le pierzi,  legãturile acestea
le-aþi sintetizat în opt volume;
este  poezia o Ultimã frontierã a
frumuseþii  sau  e ceea ce primim
ca  recompensã  pentru  sufletele
noastre din ce în ce mai
bolnave? 

C. O.: Sufletele noastre nu
sunt bolnave. Doar mintea este
bolnavã. Sufletul nu are nicio
valenþã mercantilã, nicio valenþã
care sã-l ataºeze de lucruri. El e
viu, el e poezia, arta, credinþa, el
fiinþeazã, doar el e legãtura cu
Divinitatea, cu Frumuseþea
Supremã.

M. C.: Am revãzãut filmul de
pe YouTube  ,,Poeme din þara
scaunului cu trei picioare” de
câteva ori,  de-mi  venea sã strig
din urmã: hei, clipã, unde fugi?
mai stai puþin! A început sã-mi
fie dor de copilãrie, de mama de
tot ce am pierdut, dorul este un
sentiment greu de definit, cum
l-aþi descrie?

C. O.: Dorul poate e chiar
geneza care se manifestã în noi.
Este comoara necunoscutã pe
care o purtãm în noi. Când ne e
dor de ceva sau cineva e ca ºi
cum am descoperi-o, suntem
chiar ea, geneza, care ne
copleºeºte cu puterea ei, ne dã
stãri nemaitrãite pânã atunci.

Mã despart de Cristina
Onofre  cu  încãrcãturã
emoþionalã, nu sunt nici sus, nici
jos, ci merg, merg mai departe.
Curajul de a merge mai departe,
vine din bucuria lucrurilor
simple, versurile Cristinei mi-au
dat  acest  sentiment de
împlinire, compar aceste
sentimente cu protestele din

ultima vreme  ºi parcã sunt
teleportatã  în alt timp, în altã
viaþã! ªi cu toate acestea mã
încumet sã merg mai departe.

,,Dacã mai ai pãsãri pe þãrm,
/trimite-mi-le degrabã /sã-noate,
sã cânte, sã zboare /pânã la
mine

………………………………
Dacã mai sunt pãsãri pe dig,

/trimite-mi-le!”
*
_____________________
NOTÃ: „Cu volumul de

poeme „Templierii lucrurilor
simple”, apãrut la „Editura
Universitãþii Piteºti”, poeta
Cristina Onofre se aflã la a opta
„înfãþiºare” ºi urmeazã cãrþilor
de mai jos: 1993 -  „Pavilionul
de ceai”, la editura Exas; 1994  -
„Între vitralii”, la editura Exas;
2002 - „Poema ‘naltei
domniºoare”, la editura Tipoart;
2005 - „Generalul sau o iarbã
înãlþatã pânã la cer”, editura
Tipoart; 2005 - „Le poeme de la
haute demoiselle”, Editions
Nouvelle Pleiade, Paris; 2007 -
„Poeme din þara scaunului cu
trei picioare”, editura Tipoart;
2007 - „Autopotrait”, ediþie
bilingvã franco-italianã, în Italia
sub îndrumarea prof. universitar
Giovanni Dotoli, la Schenna
Editori.

Deºi titlul îndeamnã mintea
spre locurile sacre ale
creºtinãtãþii, actanþii „cruciadei”
poetice din aceastã carte sunt
meºteºugarii ºi meseriaºi lumii,
cei care ne produc accesoriile de
obºte, care ne aºeazã cuviincioºi
în ordinea lumii. Rãtãciþi în ºirul
de meseriaºi - cioban, dogar,
rotar, pescar, miner, bucãtar etc
– ori ascunºi în fiecare dintre
aceºtia, îi vom afla pe nebun ºi
cãlãtor… Acest fapt este mai
mult decât o parabolã liricã, este
o lume secretã cu care poeta îºi
ademeneºte cititorul,
reconstruindu-l cu migalã pentru
a trãi epopeea lucrurilor simple.”

AUREL SIBICEANU

Fundaþia „PETRE
IONESCU-MUSCEL”,
colectivul de redacþie al revistei
„Pietrele Doamnei”, Casa de
Culturã Domneºti, Liga
Scriitorilor din România – filiala
Argeº, Asociaþia Naþionalã
„Cultul Eroilor” – filiala Argeº,
Asociaþia Naþionalã de
Vexilologie „Tricolorul”,
Primãria Domneºti, Cenaclul
„Nicolae Velea” din Curtea de
Argeº ºi Biblioteca Municipalã
din Curtea de Argeº, organizeazã
Concursul Naþional de poezie,
prozã, teatru scurt, epigramã,

picturã ºi fotografie artisticã –
„PE ARIPI DE DOR
DOMNESC”. 

La concurs pot participa
creatori din întreaga þarã,
indiferent de vârstã. Tema
concursului o reprezintã: lumea
satului românesc. Nu se vor lua
în considerare creaþii ce
abordeazã alte teme. Una din
creaþiile autorilor va avea ca
temã satul Domneºti – prozã sau
poezie, adevãr sau ficþiune. Juriul
format din critici literari ºi de
artã, poeþi, scriitori, artiºti de
imagine,  pictori, va acorda câte

trei premii pentru fiecare
secþiune: Premiul I, II ºi III,
concretizate în „Diplome” ºi
publicarea în revista „Pietrele
Doamnei”. Picturile ºi
fotografiile premiate vor face
obiectul unei expoziþii organizate
la Casa de Culturã Domneºti  în
cursul lunii  august. La vernisajul
acestei expoziþii – din ziua de 26
august 2012 -  vor fi citite
poeziile ºi epigramele premiate.
Concurenþii vor trimite 5 poezii,
5 epigrame, 2 proze scurte, 2
texte teatru scurt, 1 text heraldicã
ºi vexilologie scrise la calculator.

Lucrãrile vor fi semnate cu un
MOTO. Într-un plic închis, care
va însoþi lucrãrile, vor fi
introduse toate datele
concurentului, inclusiv adresa ºi
numãrul de telefon. Acelaºi moto
va figura ºi pe plicul închis.
Artiºtii fotografi vor trimite 5
lucrãri având dimensiunea de 20x
30 cm, iar pictorii vor trimite un
singur tablou reprezentativ,
însoþit de un plic ce va conþine
numele ºi adresa autorului.
Lucrãrile pentru concurs se vor
expedia pânã la 25 iulie 2012 pe
adresa: Fundaþia „Petre Ionescu-

Muscel”, Bulevardul Al. Ioan
Cuza, Nr. 77, Localitatea
Domneºti, judeþul Argeº, cod
117370. Informaþii la telefon:
0248/269115; 0744682591,
0726234732.

Festivitatea de premiere va
avea loc în ziua de 26 august
2011, ora 11,00 la Casa de
Cultura din comuna Domneºti,
judeþul Argeº. 

ORGANIZATORII

Friederich von Schiller. Cu
numele de scenã „Marcolini”,
Eufrosina Popescu a cântat cu
succes ºi prin oraºele Veneþia,
Florenþa, Milano, Nisa ºi altele.

„Mai în vârstã cu vreo 10
ani”, scrie maliþios George
Cãlinescu, „aceastã Eufrosina,
de o rarã frumuseþe, graþie
atracþiilor fizice, izbutise sã se
facã iubitã de public. Actriþã de
mâna a doua, ea nu e o vestalã,
are amanþi care o întreþin ºi nu
respinge nici dragostea
romanticã a lui Eminescu.
Înflãcãratul Eminescu are o
legãturã cu ea pânã în toamna
anului 1869, când pleacã la
Viena”. Ea îl inspirã ºi ei îi sunt
dedicate poeziile „Venere ºi
Madonã”, „La o artistã” ºi
„Amorul unei marmure”.

În timpul turneului prin
Sibiu, Eminescu s-a întâlnit cu
Ieronim G. Bariþiu, care
consemneazã în amintirile sale:
„Eram ºi noi tineretul într-o
grupã ºi iatã cã vine spre noi un
tânãr, ce semãna ºi el a fi actor
în trupa lui Pascaly, cu pãrul
lung ºi de culoare neagrã foarte
frumoasã, cu niºte ochi mari de
tãietura migdalelor, plini de o
veselie melancolicã, niºte ochi

expresivi, vorbitori ºi totodatã
misterioºi, acesta era
Eminescu”. Erau ochii despre
care V. Alecsandri spunea cã
„sunt ochi mari, fãrã noroc”. De
asemenea, prin oraºele bãnãþene,
pe Eminescu îl cautã Iosif
Vulcan, cu scopul de a obþine de
la el poezii, pe care sã le publice
în revista „Familia” din Pesta.
Poetul avea scrise „în caietul
sãu de sufleor” douã poezii,
inspirate din viaþa actriþei pe care
o „diviniza”: „La o artistã”
(18/30 august 1868) ºi „Amorul
unei marmure” (19 septembrie/ 1
octombrie 1868). Mai târziu, din
amintirile unor contemporani de-
ai poetului, aflãm cã Mihai
Eminescu era „amorezat de
tânãra actriþã Eufrosina

Popescu, o copilã de o frumuseþe
rarã”. Confidenþele lui
Eminescu fãcute prietenului sãu,
Theodor ªtefanelli, la Viena, par
sã permitã identificarea tinerei
artiste cu Eufrosina Popescu,
membrã a trupei Pascaly.
ªtefanelli povesteºte în
„Amintirile” sale cum într-o
searã, cuprins de melancolie ºi
fervoare, Eminescu „istorisea
multe întâmplãri din viaþa
actorilor ºi din viaþa sa de
sufleor”. Apoi, devenind
sentimental, a exclamat: „O,
Eufrosina ! Eufrosina !”,
descriind imaginea acelui „mic
diavol încarnat”, pentru care a
recunoscut cã a scris poezii:
„Vezi, cã n-a fost figurã
mitologicã, ci chiar aieve,
Eufrosina mea, Eufrosina
Popescu”. „Îmi aduc foarte bine
aminte de dânsa, era foarte
frumuºicã”, l-a provocat atunci
ªtefanelli. „Da, rãspunse oftând
Eminescu, era foarte frumuºel
acest drãcuºor împeliþat. Am fost
amorezat cuc de dânsa ºi nu o
pot uita. I-am fãcut ºi poezii”...
Se pare cã iubirea pentru artista
Eufrosina, fiind prea puternicã, a
stârnit poetului o sursã de
gelozie ºi durere, „îngerul de
fatã” devenind demon, în poezia
„Amorul unei marmure”. Fata

„zeificatã, ca o cântare
întrupatã” din poezia „La o
artistã”, a rãmas doar „o notã
rãtãcitã” pe un portativ al
dezamãgirilor din „cântarea
sferelor” eminesciene. 

Pare evident cã în anii 1866 –
1868, Eminescu era îndrãgostit
de o tânãrã artistã care juca
roluri importante în piese de
mare spectacol, iar aceastã iubire
stârneºte sau deºteaptã în inima
poetului emoþii, pe care ºi le
exprimã prin versuri: „Ca a
nopþii poezie, /Cu-ntunericul
talar, /Când se-mbinã, se-mlãdie
/C-un glas tainic, lin, amar, / Tu
cântare întrupatã! /De-al
aplauzelor flor, /Apãrând
divinizatã, /Rãpuºi sufletu-mi în
dor” (La o artistã, 1868). Ca o
vrãjitoare, artista cucereºte inima
tînãrului sufleor „c-un glas
tainic, lin amar,” cu farmecele
iubirii. Cu zâmbetul ei de scenã,
luminos ºi cuceritor, i-a furat
inima tânãrului poet. Cânturile ei
„dulci /rumpe coardele-n fior”,
îl copleºesc cu mirajul
interpretãrilor artistice,
transpunându-i sufletul în
„sferele” divine.

De asemenea, poezia
„Amorul unei marmure” este
inspiratã dintr-o piesã de teatru,
în care juca ºi Eufrosina

Popescu. Eul liric devine
„nebun” din dragoste excesivã
pentru o femeie cu inima „de
piatrã”: „Eu singur n-am cui
spune cumplita mea durere, /Eu
singur n-am cui spune nebunul
meu amor, /Cãci mie mi-a dat
soarta amara mângâiere /O
piatrã sã ador”. Poezia începe
cu o anumitã violenþã, dar se
continuã cu o anumitã tandreþe.
Ideea cã femeile, în ciuda
aparenþelor, au o inimã rece, sunt
indiferente ºi lucide în dragoste,
sunt parcã „de marmurã”,
strãbate întreaga poezie. Regretã
cã nu se poate impune, pentru a
transforma lumea: „De ce nu
sunt un rege sã sfarm cu-a mea
durere, /De ce nu sunt Satana,
de ce nu-s Dumnezeu, /Sã fac sã
rump-o lume ce sfâºie-n tãcere
/Zdrobit sufletul meu”. Din
disperarea de a nu fi obþinut
dragostea doritã, iubind o
creaturã „marmoreeanã”, poetul
se revoltã, apelând la ura
exprimatã în tainã: „ªi pasu-n
urma-þi zboarã c-o tainicã
mânie, /Ca un smintit ce catã cu
ochiu-ngãlbenit, / Cu fruntea-
nvineþitã, cu faþa cenuºie /Icoana
ce-a iubit”.

În vara anului 1869, sufleorul
Eminescu pleacã în ultimul
turneu cu trupa Pascaly prin Iaºi,

Botoºani, Cernãuþi. Este cãutat
de tatãl sãu, cãminarul Gh.
Eminovici, care îi promite o
„subvenþie regulatã”, cu scopul
de a urma cursurile Universitãþii
din Viena, unde se mai aflau ºi
alþi foºti colegi de-ai sãi, din
Cernãuþi, printre care ºi T.
ªtefanelli. Astfel, la 2 octombrie
1869, Eminescu se înscrie la
Facultatea de Filozofie ca
„student extraordinar”, ca simplu
auditor, deoarece îi lipsea

bacalaureatul. Aici face
cunoºtinþã cu Ioan Slavici ºi cu
alþi studenþi români, cu care
formeazã vestita Societate
Academicã a Studenþilor
„România Junã”. Alte
„personaje” vor intra în scena
liricã eminescianã...

Prof. Daniel DEJANU
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INTERVIUL EDIÞIEI: Mihaela Cãvescu de vorbã cu poeta Cristina Onofre

Mihaela Cãvescu

Cristina Onofre

Aurel Sibiceanu

„O câmpie albastrã de pãsãri,
te aºteaptã sã sfinþeºti ,
ierburile, fluturii...”



(continuare din nr. trecut)
Cauzele care au dus la

destrãmarea obºtilor sãteºti de pe
Valea Râului Doamnei, începând
cu secolul al XVI-lea, aºa cum
reies din documente, au fost: 

1. Afirmarea principiului
proprietãþii individuale în cadrul
obºtii, mai ales atunci când
loturile de culturã, devenind
ereditare, au ajuns posesiuni
individuale permanente. Aceastã
stare de fapt a fãcut ca aceia care
dispuneau de pãmânt mai bun,
de unelte ºi vite mai multe sã
obþinã recolte mai mari ºi sã aibã
surplusuri pentru piaþã. Astfel,
dispare egalitatea dintre membrii
obºtii, marcându-se începutul
destrãmãrii ei. Cei înstãriþi
cumpãrã pãrþile altora ºi ies din
devãlmãºie. Se ajunge la
aservirea sau dependenþa unor
þãrani, pânã atunci liberi, faþã de
elemente înstãrite ce s-au ridicat
din sânul obºtii.

Existau  boieri – unii ridicaþi
din sânul obºtii, alþii veniþi din
afarã prin „înfrãþiri” cu membrii
acesteia, zãlogire, prin cumpãrãri
de pãmânt la nevoile unor
membrii sãrãciþi. „Modalitatea
de a pãtrunde în obºte din afara
ei, prin înfrãþire se desprinde din
zapisul datat 1619, prin care
Fãtul din Corºori s-a înfrãþit cu
Muºat, postelnic din Pietroºani
dându-i pentru aceasta doi
rumâni de la Stãneºti, Stanciul ºi
feciorii Costei, cu delniþele lor,
primind în schimb ºase coþi de
gama, un cal ºi o nemtã de
gama de vulpi. I-a mai vândut
lui Muºat doi rumâni (Drãgan ºi
Opriºan), cu delniþele lor, ºase
delniþe fãrã rumâni, de plãtit
nevoile”[1].

Citind hrisovul de la 19 iunie
1502 (prima atestare a
Stãneºtiului) observãm cã Mogoº
ºi Nanciu, fraþi se ridicaserã ca
mici boieri din rândul membrilor
obºtii Stãneºti, prin procesul de
diferenþiere socialã. În document
se spune: „ªi domniei mele i-au
dat un cal”. Darea calului în
folosul domniei ar rezulta din
acel „dominium eminens” [2].
Partea finalã a hrisovului
menþioneazã cã „de aceea le-am
dat ºi domnia mea ca sã le fie de
ocinã ºi de ohabã”. Ocinã are
înþelesul de stãpânire a
pãmântului cu aceleaºi drepturi
pe care le are un moºtenitor, iar
ohabã are sensul de stãpânire
deplinã scutitã de impozite ºi
prestaþii[3]. Formula „ºi la ei
prãdalica sã nu fie, ci sã fie
celor rãmaºi ai lor”, exprimã
renunþarea din partea domniei de
a lua proprietatea pe seama ei în
cazul de desferenþã, atunci când
cuiva i s-ar întâmpla moartea ºi
nu ar avea succesori masculini.

2. Prin „zãlogire de bani”,
boierii acapareazã pãmânturi ºi
rumâni. Þãranii neputând achita
suma împrumutatã, actul de
zãlogire devine act de vânzare.
Zapisul din 10 noiembrie 1635
aratã cã Neagoe postelnicul din
Corbºori împrumutã de la

jupâneasa Maria 15 galbeni pânã
la Sf. Niculae: în caz cã nu va
înapoia banii, îi garanteazã cu o
delniþã lângã Stanciul Budei[4].
La 26 noiembrie 1636, Matei
Basarab întãreºte lui ªerban ºi
fratelui sãu ªerban din
Cârstieneºti o ocinã care a fost
pusã zãlog lui Ion, feciorul lui
Vrabie. Domnul ºi divanul
judecã ºi dã lui Stan ºi fratelui
sãu ªerban sã-ºi þinã ocinã cu
bunã pace ºi sã-i lepede
(înapoieze) banii lui Ion [5].

În prima jumãtate a sec. al
XVI-lea în drepturile
codevãlmaºilor din Stãneºti s-au
introdus din afara obºtii boierii

Pãtru stolnic ºi fiul sãu Vlaicu
clucerul cumpãrând ºi acaparând
ocine, aservind þãranii rãmaºi
fãrã pãmânt, care datorau dijmã,
iar din interiorul obºtii s-au
ridicat Mogoº, Tatul, Bercea ºi
alþii care ºi-au mãrit pãrþile prin
cumpãrãri. Dupã  jumãtatea a
secolului hrisoavele domneºti
menþioneazã noi vânzãri de
delniþe, ogoare ºi vecini ce se fac
cãtre jupan Bercea, jupan
Mihnea pârcãlab ºi cãtre Oprea
[6].

Dupã cum aratã documentele
vremii, o parte din þãranii liberi
ai Stãneºtiului, ajunºi la diferite
nevoi sunt nevoiþi sã-ºi vândã
drepturile de pãmânt. Spre pildã,
documentul din 9 martie 1552
aratã cã unele vânzãri s-au fãcut
pentru datorii ºi în vreme de
foamete. Deseori în acte se
specificã faptul cã vânzãrile s-au
fãcut „de buna voie”; actele erau
însã redactate în cancelaria
domneascã aºa cum o cereau
interesle boierilor, în realitate
vânzãrile – cu mici excepþii –
erau determinate de nevoile
þãranilor, în special plata birului.

Uneori, ocinele se vindeau la
schimb, cu animale. Zapisul din

3 noiembrie 1635 aratã cã
Neagoe din Corbºori postelnic ºi
feciorii lui au vândut de
bunãvoie niºte locuri din
împrejurul casei, lui Ion logofãt
ºi fratelui sãu Petru pe o iapã cu
mânz ºi nouã oi cu miei [7].
Tudoran, fiul lui  Pãtru din
Corbºori, vinde pãrintelui
Teodosie, la 5 aprilie 1685, o
delniþã ºi 10 locuri în câmp
pentru 10 taleri, pentru care bani,
a luat de la pãrintele douã vaci
cu lapte „pe alese” [8].

Ocinele erau dãruite copiilor
ca zestre. Muºat stolnicul ºi
jupâniþa Despina dãruiesc

copiilor Vasile ºi Ancuþa, la 12
august 1630, o ocinã la Stãneºti,
care a fost cumpãratã de la Fãtul
ºi Neagoe ot Corbºori pentru 100
de galbeni [9].

Ocine dãruite pentru sufletul
ºi pomana pãrinþilor. Pãrintelui
Teodosie îi vinde Lãudat, fiul lui
Neagoe, dascãlul, la 21
decembrie 1687, moºia din
Vlãdeºti; vânzarea se face pe o
delniþã din Corbºori, pentru a
face un sãrindar celor morþi[10].

3. Existã o concentrare a
pãmântului prin cumpãrarea unor
moºii ale satului de cãtre aceeaºi
persoanã. Aºa reiese dintr-un
hrisov emis la 15 martie 1652,
de Matei Basrab care întãrea lui
Badea din sat de la „Poenãrei ot
sud Muscel”, 14 „pãrþi de moºie
stãpânite din moºi-strãmoºi” de
Creþu, Barbu, Nedelea, Vlãduþ,
Mutilã, Bãjan, ªerb, Stan ºi
Vladul din Poenãrei, Voicilã din
Corbºori, Iuga ºi Radul robul
din Cârstieneºti în diverse locuri
din sat”[11]. Se poate admite
aici existenþa fenomenului
„reîncurelirii” pãmântului
moºtenesc. În acest mod „sforile
de pãmânt se împleteau în

frânghii groase de moºie, în care
pãmânturile nerodnice ale unor
moºneni rãmâneau ca niºte zbilþi
dintr-o funie mare de
cânepã”[12], precum explicã
foarte plastic, acest proces tipic
al obºtii medievale, Grigore I.
Grigorescu, descendentul unor
moºneni poenãreni de frunte.

Orice vânzare de pãmânt se
fãcea „cu ºtirea tuturor
megieºilor satului”, în virtutea
dreptului de preemþiune. Deci
nicio schimbare importantã în
viaþa satului nu era de conceput
fãrã consularea obºtii. Zapisul
din 24 iunie 1789, prin care un

Nedelea împreunã cu soþia sa
Safta, vinde vãtafului Neculai
moºia de moºtenire de la
strãmoºi „în satul Poenãreilor,
în câmpul din sus ºi în câmpul
din jos ºi în sãliºte ºi în izlaz, ce
mi s-au ales de cãtre hotarnici”,
zapisul încheindu-se cu „în
mijlocul satului, cu ºtirea
tuturor” [13]. Lazãr diaconul
vinde la 22 martie 1681 lui
Cristea ot Poenãrei „un loc
anume priseacã priste tot, di în
Malu Badei în os pânã la hotarul

Brãtianilor cu a Manei ºi cu a
Vrãgãi pre bani gata galbeni 4,
de bunã voie cã sã-i fie lui moºie
pãn în veac, lui ºi feciorilor ºi
nepoþilor ºi de cãtre nimenilea
bântuial(ã) sã nu aibã, mãrturie
fiind „tot satul”[14].

Înstrãinarea pãmântului prin
vânzare se fãcea cu asentimentul
celor care deþineau proprietãþi
învecinate pãrþii de moºie ce se
punea în vânzare. Nestor ot
Nucºoara, vinde prin zapis
„vãtahului Ion ot Corbuºori”,
partea sa de moºie ºi a radului,
vel vornic ot Poenãrei, „peste tot
hotarul din câmp, din pãdure,
din apã, din munte ºi din siliºtea
satului, de peste tot hotarul, din

hotar pânã în hotar vore cât se
va alege, de a voastrã bunã voie
drept ughi 86, cu ºtirea tuturor
megiaºilor”[15].

4. Pãtrunderea mãnãstirilor în
obºte prin donaþii sau vânzãri de
moºii: Stroe, mare medelnicer
[16] ºi proprietar de moºie în
Poenãrei, doneazã mãnãstirii
Câmpulung, la 5 aprilie 1678, o
delniþã de moºie în Poenãrei,
delniþa lui Neagoe rumânul, iar
el este iertat, fãrã moºia fãcutã
danie. Aceastã moºie o
cumpãrase tatãl sãu Necula
pitarul de la Petru Olea, vãtaful
din Corbºori, vândutã apoi lui
Pârvu vistier [17]. La 17 mai
1683 Cristea, vistiernicul ot
Poenãrei, vinde mai multe
delniþe din Poenãrei pãrintelui
Theodosie de la Mãnãstirea
Aninoasa [18]. Stoica, sin popa
Ioan din Poenãrei vinde în
septembrie 1685 – august ºi
decembrie 1686, pãrintelui
Theodosie de la Mãnãstirea
Aninoasa „niºte pãmânturi din
satul Poenãrei”[19]. Din nou,
pãrintele Theodosie, cumpãrã de
la Antonie „feciorul popei lui
Tudor den Poenãrei”, „o
dealniþã de moºie den Poenãrei
ºi cu 12 locure în câmpu de
arãturã ºi de coasã” (zapis din

10 decembrie 1686) [20]. Din
1682, moºiile din Poenãrei
aparþinând Mãnãstirii Aninoasa
sunt închinate, de cãtre Tudoran
Vlãdescu, împreunã cu
mânãstirea, Mãnãstirii
Câmpulung.

5. „Roirea” din obºte. În
cadrul obºtilor de pe Valea
Râului Doamnei „roirea” are
unele trãsãturi specifice, vizând
modificãri substanþiale în
structura proprietãþii. Este vorda
de perioade în care teritoriul
satelor era divizat în loturi
ereditare ce constituiau ele însele
obiecte de proprietate propriu-
zisã, cu excepþia izlazurilor,
pãdurilor ºi munþilor exploataþi
în comun de cãtre obºte.

Fenomenul de pauperizare a
unor proprietari locali cauzat fie
de slaba fertilitate a terenurilor
posedate, fie de caracterul
excesiv de împovãrãtor al
birurilor percepute de statul
feudal a constituit elementul
determinant de redistribuire a
proprietãþii. Un document din 15
decembrie 1660 aratã fenumenul
„roirii” spre alte zone,
caracteristic fenomenului de
destrãmare a obºtii sãteºti.
Stanciu ºi Manea – se spune în
zapis - „dacã au vândut moºiia,
ei au fugit de în sat de nevoe
mar(e), în zilele lu(i) Matheiu
voevod (Matei Basarab, nn), iar
noi, aceºti oame(ni) sãteni ne-
a(u) cãzut birul în spinarea
noastrã”[21]. Pentru cã
proprietãþile fuseserã vândute
popii Tiodor cu fraþii lui, obºtea
intervine, prin clucerul Socol, la
domnie:  „ªi ne-am sculatu de
ne-(a)m dusu la Târgoviºte”, iar
domnul „au judecat deca l(e)-au
cumpãrat tot moºiile, el sã le
plãte(a)scã ºi birul. ªi l(e)-au
fãcut carte lui sãtenilor ºi l(e)-au
fãcut parte lor de bir ban(i) 55
sã-i dea popa cu fraþii lui”[22].

6. Renunþarea la proprietãþi
„de bunã voie ºi nesilit de
nimeni”. Promovând o luptã
consecventã împotriva
chiaburilor administraþia
comunistã localã a determinat
pe proprietarii mai înstãriþi prin
diverse metode (impunerea de
cãtre stat a unor cote sufocante
la produsele agricole, impozite
excesive) sã-ºi doneze „dacã
nu integral, însã, în cea mai
mare parte, terenurile
posedate, care au fost trecute în
proprietatea statului comunist
prin Hotãrârea Consiliului de
Miniºtri nr.308/1953”[23].
„Actul de trecere în
proprietatea statului”, încheiat
la 23 februarie 1953, în baza
hotãrârii de mai sus, între
preotul Ioan Constantinescu ºi
Justina Constantinescu, pe de o
parte ºi preºedintele comitetului
executiv al Sfatului popular al
comunei Corbi, pe de altã parte,
prevedea: „au fost trecute în
proprietatea statului, Republica
Popularã Românã, bunurile
agricole” (8,02 ha), „donate”
(evident, sub presiunea
insuportabilã împotriva
chiaburilor), motivându-se cã
„motivele pentru care renunþ la
proprietatea menþionatã” sunt:
„eu, preot Ioan Constantinescu,
fiind salariat permanent, soþia
suferindã, avem trei copii în
câmpul muncii la ºcoalã, iar
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mama noastrã este bãtrânã de
78 de ani”...[24].

7. Un fenomen specific
pentru secolul al XVII-lea, mai
ales pentru Þãrile Române, este
pãtrunderea cetelor militare
(roºii, dãrãbani, cãlãraºi) pe
pãmântul obºtii, atunci când

acesta era de prisos. În timp de
pace, din porunca domnitorului,
aceºti soldaþi se aºezau pe
pãmântul obºtii ºi se
îndeletniceau cu agricultura ºi cu
creºterea vitelor [25].

Obºtile nu au dispãrut pe cale
naturalã cum prevedea H.H.
Stahl: „[...] destrãmarea
devãlmãºiei sãteºti este paralelã

ºi direct legatã de o dispariþie
simultanã a puterilor obºtei”
[26], ci au fost dizolvate de
procesul de naþionalizare.

În evoluþia obºtii româneºti
existã trei perioade relativ
unitare între care poate exista
continuitate sau schimbare.
Prima este cea, aproximativ, de
pânã la 1900 (pânã la

pãtrunderea capitalismului prin
societãþile anonime forestiere
ºi pânã la reglementãrile legale
din 1910), pe care Stahl o
considerã ca fiind forma
arhaicã, a devãlmãºiei
absolute. A doua este cea de la
1900 la 1948, în care Stahl
vorbeºte despre disoluþie. Cred
cã ar fi mai bine sã considerãm

aceastã perioadã ca una în care
se producea sinteza între
cutumiar ºi legal, în care
lucrurile se schimbã substanþial
datoritã reglementãrilor
statutare ce nu se potriveau
fondului local, dar
comunitãþile locale au puterea
de a rezista impunerilor ºi de a
continua sã respecte în fapt

normele locale. A treia
perioadã este cea de dupã
retrocedarea obºtilor, în 2000,
în care formalul primeºte o
importanþã crescutã, dar se
întâmplã o redefinire a
formalitãþilor potrivit atât unor
principii moºtenite, cât ºi unor
realitãþi ºi voinþe locale [27].

Prof. George BACIU

PIETRELE DOAMNEI 5

Împresuratã de umbrele dragi
ale înaitaºilor, scriitoarea Elena
Vãcãrescu (1864 – 1947) încheia
ºirul creatorilor din neamul
Vãcãreºtilor, care, cu pana ºi cu
inima, au rãspuns cu demnitate
celebrului „Testament” lãsat
moºtenire de Ienãchiþã
Vãcãrescu: „Urmaºilor mei
Vãcãreºti,/ Las vouã moºtenire /
Creºterea limbei româneºti/ª-a
patriei cinstire”... Ca
„ambasadoare a sufletului
românesc”, cum o numea cu
admiraþie Nicolae Iorga, Elena
Vãcãrescu a trãit evenimente ºi
întâmplãri desfãºurate pe un
orizont larg, întins de la vatra
natalã,  a Vãcãreºtilor, pânã în
cele mai îndepãrtate colþuri ale
lumii.

Prin întreaga sa activitate
diplomaticã ºi, mai ales, prin
opera literarã, Elena Vãcãrescu
s-a dedicat culturii române ºi
universale, prin afirmarea
spiritului românismului în þara
lui Voltaire, care „înþelegându-
mi misiunea, preciza ea în
memorii, mi-a înlesnit-o cu
generozitate, ca româncã în
mijlocul ei. Am servit ideea
româneascã. Dacã arunc o
privire asupra trecutului
generaþiilor din care cobor,
surprind în fiecare act
manifestarea acestei idei
româneºti. Am conºtiinþa de a fi
respectat consemnul strãmoºesc,
strãduindu-mã din toate puterile
sã colaborez la „creºterea
limbei româneºti” ºi la a
„patriei cinstire”. Am încercat
sã rãspândesc peste hotare
faima numelui românesc ºi am
servit în lume expansiunea
sufletului românesc”(Memorii,
p.171).

Elena Vãcãrescu s-a nãscut la
21 septembrie (3 octombrie)
1864, în Bucureºti, „sub
farmecãtorul cer românesc, într-
o searã de început de octombrie,
când soarele, apunând, lãsa pe
geana orizontului o luminã
trandafirie”...Lumina era
„micuþa Elencuþa”, cum o alinta
mama Eufrosina. Era fiica
diplomatului Ioan Vãcãrescu,
vlãstar dintr-o familie de vechi
boieri munteni, cãrturari-patrioþi,
care s-a opus cu vehemenþã
Regulamentului Organic impus
de autoritãþile imperiale ruseºti
în Þara Româneascã. Dupã tatã,
era nepoata lui Iancu Vãcãrescu,
autorul cunoscutei elegii erotice
„Primãvara amorului”. Mama
Eufrosina fãcea ºi ea parte din
neamul Fãlcoianu, boieri olteni

cunoscuþi „în cronicile de
altãdatã ale Valahiei”, încã de
pe vremea lui Mihai Viteazul.
Astfel, îºi „împarte copilãria”
între moºia bunicilor din Fãlcoi,
din dreapta Oltului, ºi Conacul
de la Vãcãreºti, „locul unde s-au
petrecut momentele cele mai
semnificative ºi mai dragi din
viaþa mea”, precizeazã
scriitoarea.  Primeºte o educaþie
aleasã, trãind în casã „cu miss
Allan, o guvernantã venitã din
Anglia” ºi fãcându-ºi primele
studii în casa pãrinteascã.
Izbucnirea Rãzboiului de
Independenþã trezeºte în sufletul
copilei de 13 aniºori emoþii
puternice, provocate ºi de teama
pentru tatãl sãu, aflat ca ofiþer pe
frontul balcanic, luptând pentru
cauza româneascã.

Adolescenta Elena Vãcãrescu
îºi continuã studiile în Franþa,
audiind cursuri de literaturã,
filozofie, esteticã, istorie,
mitologie ºi altele, la vestita
Sorbona din Paris. Se
familiarizeazã cu limba ºi
literatura francezã, având ºansa
de a frecventa „renumite saloane
literare” pariziene ºi de a-i
cunoaºte pe marii scriitori ai
vremii, printre care Victor Hugo,
Anatole France, Marcel Prust,
Paul Valery ºi alþii, despre care
scrie cu multã admiraþie în
„Memoriile” sale.

Debuteazã în literatura
francezã, în anul 1886, cu
volumul de poezii „Chants d
Aurore” ( Cântecele zorilor),
carte premiatã de Academia
Francezã.

Fiind invitatã la Palatul Regal
al României, Elena Vãcãrescu se
întoarce în þara natalã, în anul
1888, ca „primã domniºoarã de
onoare a reginei Elisabeta”,
cunoscutã în literaturã cu
pseudonimul Carmen Sylva.
Regina aflase de preocupãrile ei
literare de la mareºalul Palatului,
generalul Theodor Vãcãrescu,

unchiul care o recomandã pe
nepoata sa Elena în suita
princiarã.

Afectatã de pierderea
principesei Marioara, unicului ei
copil, Carmen Sylva o învãluie
pe tânãra domniºoarã de onoare,
Elena Vãcãrescu, cu întreaga ei
dragoste maternã, între ele
înfiripându-se o trainicã
colaborare literarã ºi chiar o
legãturã de amiciþie. Dar,
surprinzãtor, prin „saloanele
regale se întâlnesc ºi se
îndrãgesc tinerii Elena ºi prinþul
Ferdinand”, între ei înfiripându-
se o „iubire interzisã”, ascunsã
regelui Carol I, dar „toleratã” de
Carmen Sylva. Este perioada
când Elena ºi-a pregãtit ºi
documentat volumul „Rapsodia
Dâmboviþei”, cu prelucrãri de
poezii populare din þinutul sãu
de baºtinã. Cu ajutorul reginei,
lucrarea este tradusã ºi în limba
germanã ºi publicatã la Bonn, în
anul 1889. Carmen Sylva chiar
încurajeazã „idila Elenei cu
Ferdinand, nepotul regelui,
prinþul moºtenitor al tronului”,
aprobând tacit logodna lor, ceea
ce produce un imens scandal
„prin ofensarea protipendadei
autohtone, dar ºi a curþilor
regale europene”. Elena
Vãcãrescu putea deveni regina

României (!), dar proiectul
mezalianþei a întâmpinat refuzul
categoric al regelul Carol I.
Logodna celor doi a fost
întreruptã ºi prin intervenþia
drasticã a Preºedintelui
Consilului de Miniºtri, Lascãr
Catargiu, care, în dulcele grai
moldovenesc, a declarat cu
înverºunare: „Maiestate, aiasta
nu se poate ! Dar dacã prinþul
Ferdinand doreºte cu orice preþ
sã se însoare cu domniºoara
Vãcãrescu, atunci o poate face
ca simplu „particoler”, nu ca
moºtenitor al Coroanei
României !” 

Forþat de împrejurãri, prinþul
Ferdinand a renunþat la intenþia
sa. Astfel, în 10 ianuarie 1893,
se cãsãtoreºte cu principesa
Maria de Edinborongh, nepoata
reginei Victoria a Marii Britanii,
mama viitorului rege Carol al II-
lea.

Devenitã „persona non
grata” din ordinul regelui Carol
I, frumoasa domniºoarã Elena
Vãcãrescu este nevoitã sã
pãrãseascã România. Exilatã din
iubire, ea se refugiazã în Italia,
prin mai multe oraºe: Veneþia,
Roma, mici localitãþi din
regiunea Toscana, unde îl va
întâlni pe filozoful german
Nietzsche, viitorul sãu susþinãtor
ºi prieten. Se întoarce, pentru
scurtã vreme în patrie, dar este
primitã cu ostilitate de Casa
Regalã. De aceea, în 1893, se
hotãrãºte sã pãrãseascã definitiv
România ºi sã se stabileascã la
Paris. Aici dobândeºte o
autenticã glorie literarã cu
volumul „Rapsodia
Dâmboviþei”, fiind tipãrit în mai
multe limbi de circulaþie
internaþionalã ºi premiat de
Academia Francezã. Cu acest
prilej se afirmã cã în carte
descoperim o „poezie popularã
deosebit de frumoasã, profundã
ºi emoþionantã, despre o
Românie pastoralã ºi viteazã”.
Continuã activitatea de creaþie.
Scrie, în general, poezie de
dragoste, „plãmãditã din colori,
din sunete, din toatã comoara de
senzaþii, de visuri, de tradiþii
româneºti”. Începând cu anul
1896, publicã mai multe volume
de versuri în limba francezã,
traduse ulterior ºi în limba
românã. Amintim volumele: „Cu
inima seninã”(1896), „Licãriri
ºi vãpãi” (1903), „Grãdina
dorului” (1908), „Visând cu
ochii deschiºi”(1914). Continuã
seria prelucrãrilor folclorice cu
volumele „Nopþi
orientale”(1907) ºi „În auriul
înserãrii” (1927). De un
deosebit succes se bucurã ºi
romanele „Amor vincit” (Amorul
învinge, 1908) ºi „Le Sortilege”
(Vraja, 1911). A scris chiar ºi
douã piese de teatru: „Stana”
(1904) ºi drama „Pe urmele
dragostei”(1905). Apoi, în
descrieri vii, emoþionante,
românca noastrã îl introduce pe
cititorul de pretutindeni în
peisajul natal ºi uman din
parcurile ºi castelele princiare,
saloane mondene ºi literare,
temple ale artei ºi civilizaþiei din
Franþa, Germania, Anglia, Italia,

Spania, Egipt ºi România,
publicând volumele de
memorialisticã: „Regi ºi regine
pe care i-am cunoscut”(1904) ºi
„Memorial la modul minor”
(1946). Din 1942 a început ºi
„Le Roman de ma vie”(Romanul
vieþii mele), dar n-a reuºit sã-l
termine în timpul vieþii,
rãmânând în manuscris. Dupã
moartea sa au fost publicate ºi
câteva ediþii româneºti, cu

selecþii din poeziile dedicate
patriei natale: „Scrieri
alese”(1975), „Þara mea”
(1977), „Memorii” (1989) ºi
„Hoinari în Þara
Zânelor”(1991).

La 11 iunie 1925, Elena
Vãcãrescu devine membru de
onoare al Academiei Române,
fiind prima femeie din România
care a ocupat, în acest for, un
fotoliu de academician. Trebuie
subliniat cã a contribuit enorm la
popularizarea literaturii române
în Franþa ºi în lume. A tradus ºi
a publicat în Franþa numeroase
poezii de Eminescu, Alecsandri,
Blaga, Goga, Topârceanu,
Minulescu, Vinea ºi alþii. A scris
eseuri despre scriitorii pe care i-a
cunoscut direct ºi trebuie
precizat cã i-a cunoscut în
saloanele reginei Carmen Sylva
pe Mihai Eminescu, Titu
Maiorescu, Alecsandri,
Caragiale, Macedonski ºi alþii. A
scris un eseu emoþionant despre
„Eminescu invitat la palat” de
regina Carmen Sylva, prin
intermediul criticului Titu
Maiorescu: „Avea vocea
rãguºitã, dar duioasã, ca a
turturelelor spre toamnã”
(noteazã suverana). Când i-a
lãudat versurile, poetul a înãlþat
din umeri, rostind: „Versurile se
desprind din noi ca frunzele
moarte din copac”... a suspinat
poetul adus pentru o clipã la
realitate...Regina i-a oferit cu
mâna ei o ceaºcã de ceai, „poetul
a primit-o cu stângãcie, însã cu
blândeþe. A bãut ceaiul  cu
sete...”

În „Discursul de primire la
Academia Românã”, scriitoarea
a vorbit cu nostalgie despre
spiritualitatea româneascã,
tristeþea de a se ºti departe de
pãmântul strãmoºilor ºi
copilãriei, sufletul sãu de
„nedesminþitã Româncã”, faima
de peste hotare a Românismului,
ideea expansiunii spirituale în
Europa: „Nãscutã din cel mai
curat pãmânt românesc,
crescutã generaþii dupã generaþii
în volbura veacurilor româneºti,
eu am respirat adierea
parfumatã a primãverilor
noastre, am înfruntat crivãþul
zãpezilor noastre, poveºti
strãvechi mi-au alintat copilãrie,
iar înþelepciunea ºi poezia
rusticã mi-au nutrit cele dintâi
gânduri ºi sentimente”
(Memorii, p. 166). În acelaºi
„Discurs” mulþumeºte Franþei
„cu un sentiment de nemãrginitã
recunoºtinþã” pentru primirea sa
ca „sol al sufletului românesc,
sortit sã-i cânte destinele”:
„Sãlaºul meu parizian a fost
întotdeauna un colþ de patrie
româneascã. În casa mea
dãinuia nu numai un spirit
românesc, ci o atmosferã
româneascã. Cãci dacã nu eram
în þarã, þara era cu mine, în
depãrtata Franþã, pe malul
august al Senei”...(Memorii, p.
168).

Elena Vãcãrescu a avut ºi o
intensã activitate diplomaticã,
pentru susþinerea intereselor
româneºti în Occident. În anii
Primului Rãzboi Mondial a
militat pentru realizarea
idealurilor unitãþii naþionale. În
1919 a fost numitã de rege în
funcþia de secretar general al

Asociaþiei Române, pe lângã
Sociatatea Naþiunilor, funcþie pe
care a deþinut-o peste 20 de ani.
În anul urmãtor primeºte ºi
misiunea de a face parte din
delegaþia românã la Societatea
Naþiunilor, susþinând conferinþe
despre România în multe þãri
europene. A colaborat cu „marele
nostru Titus”, cum îl numea ea pe

Elena Vãcãrescu (1864 – 1947) – mesager
al sufletului românesc în lume

Note:
[1]. D.I.R., B, vol. III (1616-1620), 410-411,

nr.372.
[2]. Dominium eminens e dreptul de proprietate
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proprietate asupra pamânturilor ºi robilor, ocazie cu
care pãrþile dãdeau domnului un cal bun sau o cupã
din metal preþios, instituþie numitã de Legea Þãrii –
„darea calului sau a cupei“ .

[3]. Ohabã - denumire a imunitãþii boiereºti ºi
mãnãstireºti în evul mediu, în Þara Româneascã. Din
sl. ohaba.

[4]. D.R.H., B, vol. XXV (1635-1636), 170,
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[5]. D.R.H., B, vol. XXV (1635-1636), 463,464,
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1632), 245, nr. 140.
[10]. Miu, Ion, Miu, Maria, Monografia satului

Corbºori, comuna Corbi, judeþul Argeº, Ed. Alean,
Piteºti, 2007, p. 43.

[11]. Rãdulescu-Codin, Muscelul nostru. Comuna
Corbi ºi locuitorii sãi, Câmpulung, 1922, p. 23-25.

[12]. Constantinescu, Gr., Poenãrei-Muscel –

monografie etnoculturalã, Ed. Tiparg, Piteºti, 2008,
p. 48.

[13]. Ibidem, p.48.
[14]. Ibidem, 43. 
[15]. Ibidem, p.40.
[16]. Titlu dat în evul mediu, în Þara Româneascã

ºi în Moldova, boierului care turna domnului apã ca
sã se spele pe mâini, punea sarea ºi servea bucatele.

[17]. Arhivele Naþionale Bucureºti, Mitropolia
Þãrii Româneºti, XXI/5; ms 204, f.107v.

[18]. Constantinescu, Gr., Poenãrei-Muscel –
monografie etnoculturalã, Ed. Tiparg, Piteºti, 2008,
p. 43.

[19]. Ibidem. 43.
[20]. Ibidem, 43.
[21]. Constantinescu, Gr., Poenãrei-Muscel –

monografie etnoculturalã, Ed. Tiparg, Piteºti, 2008,
p.41, 50.

[22]. Ibidem, p.41.
[23]. Constantinescu, Gr., Poenãrei-Muscel –

monografie etnoculturalã, Ed. Tiparg, Piteºti, 2008,
p. 204.

[24]. Ibidem. 
[25]. Ibidem.
[26]. Stahl, H.H., Traditional Romanian Village

Communities, Cambridge: Cambridge University
Press., 1980, p. 29.

[27]. Cronologic, a treia perioadã pe care trebuie
sã o avem în vedere când vorbim despre obºti este
perioada comunistã, dar ea nu are relevanþã, deoarece
obºtea ca formã legalã nu exista, iar legãtura
cutumiarã dintre comunitãþi ºi proprietãþile obºteºti
era slabã.

Regele Ferdinand

Prinþul Ferdinand ºi Elena
Vãcãrescu

Elena Vãcãrescu, prima femeie
primitã în Academia Românã
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Casa de Culturã din
municipiul Curtea de Argeº
poartã numele acestui mare poet.
Voi arãta mai jos care este
legãtura dintre scriitor ºi zona
Curtea de Argeº.

S-a nãscut la 20 martie 1886
în Azilul „Elena Doamna” din
Bucureºti, unde mama lui,
Paraschiva, lucra ca þesãtoare de
covoare. Tatãl sãu, Ion
Topîrceanu, cojocar de meserie,
era originar din zona Ocna-
Sibiului. Numele de Topîrceanu
l-a luat dupã satul Topîrcea -
localitatea de origine mai
îndepãrtatã a lui Ion Topîrceanu.
George Topîrceanu a urmat trei
clase primare la ªuici, unde
mama sa lucra ca þesãtoare la
Mãnãstirea Vãleni, din apropiere
de ªuici. Aici a compus primele
versuri, dupã cum însuºi
mãrturiseºte. Într-o pauzã a
chemat un coleg de clasã (clasa a
treia) în spatele ºcolii ºi i-a citit
câteva strofe dintr-o poezie, care
se încheia cu versurile: „Hai cu
toþii, fraþi români, /Sã dãm
nãvalã în pãgâni”. Întrebat ce
pãrere are, colegul i-a spus: 

- Ce-mi dai ca sã nu te spun
lu’ domnu’? Reacþia lui George
a fost promptã ºi pe mãsura
temperamentului sãu coleric:
douã palme peste obraz. A urmat
studii superioare de litere ºi

drept pe care, însã, nu le-a
terminat, fiind mereu un „chiriaº
grãbit” ºi ocupând diferite slujbe
mãrunte. Ca poet a colaborat la
revistele: „Sãmãnãtorul” ºi
„Viaþa româneascã”, unde a fost
ºi redactor, din anul 1911. A
debutat în anul 1916 cu douã
volume de versuri: „Balade
vesele ºi triste” ºi „Parodii
originale”. Este combatant în
Primul Rãzboi Mondial, a fost
luat prizonier, unde a stat timp
de doi ani. Întors din prizonierat,
a devenit prim-redactor al
revistei de la Iaºi „Viaþa
româneascã”, al cãrei director
era criticul literar Garabet
Ibrãileanu. În anul 1926 primeºte
premiul naþional pentru poezie,
iar în 1936 este ales membru
corespondent al Academiei

Române, la propunerea lui M.
Sadoveanu, care îl aprecia ºi îi
era prieten. Între timp, îi mai
apare volumul de versuri
„Migdale amare”, 1928.

Topîrceanu se înscrie în
poezia românã din primele
decenii ale sec. al XX lea ca
unul dintre reprezentanþii de
seamã ai umorului liric. În
umorul sãu se ascunde o uºoarã
undã de melancolie ºi, uneori, de
tragism. Poezia „Balada morþii”
– adevãratã piesã antologicã reia
motivul din balada „Mioriþa”, în
care moartea este vãzutã ca o
reintegrare cosmicã: „Cobora pe
Topolog/ Dintre munþi, la
vale…/ ªi la umbra unui stog/ A
cãzut în cale.”

Memorabilã este ºi poezia
„Balada popii din Rudeni”, în
care contemplaþia se însoþeºte cu
o discretã notã de umor: „De la
târg la Vadu-Mare/ Taie drumul
prin poieni,/ Legãnându-se
cãlare,/ Popa Florea din
Rudeni”…Iar Hangiþa iese-n
uºã,/ Bucuroasã de câºtig/
Ochii-i râd spre cãldãruºã:/ -
Frig, pãrinte, frig pãrinte?/ -
Straºnic frig”. Capodopera
poeticã de necontestat este
„Rapsodii de toamnã”. Cele
cinci tablouri ale poeziei
impresioneazã prin fineþea
observaþiei, prin plasticitatea

expresiei ºi prin verva
umoristicã: „S-a ivit pe culme
Toamna,/ Zâna melopeelor,/
Spaima florilor ºi Doamna/
Cucurbitaceelor.”

În spiritualele poezii din
volumul „Parodii originale”,
poetul a relevat trãsãturile
specifice ale unor poeþi sau, în
cazul altora, a subliniat ironic
manierismul, lipsa de idei ºi alte
lacune din creaþia acestora. Iatã o
strofã din poezia „Vara la þarã”,
dupã poetul Al. Depãrãþeanu:
„Acolo, când n-are treabã,/
Orice babã/ Este medic
comunal…” „Nu existã berãrie,/
Nici regie/ Doar un hoþ de
cârciumar/ Care are marfã
proastã/ ªi-o nevastã/ Ce se þine
c-un jandar/. Când se ia câte-o
mãsurã,/ Lumea-njurã/ Pe
agentul sanitar/ ªi-l întreabã
fãrã noimã: / - Ce-ai cu noi,
mã?/ Pentru ce sã dãm cu
var?”…

Poezia „Blesteme” este o
parodie dupã poezia cu acelaºi
titlu de Tudor Arghezi,  cu
precizarea cã în poezia lui
Topîrceanu blestemele sunt
declanºate de o situaþie comicã: O
babã, îmbrâncitã de cineva pe
stradã, îl blestemã pe acesta în
felul urmãtor: „În douã surcele
de vreasc sã se facã/ Picerele
tale, fãpturã buimacã./ Plesni-þi-

ar timpanul,/ Sã n-auzi când
trece traivanul/…Iar tu, piazã
rea,/ Nu te depãrta/ De prin
preajma sa./ Dã-i în ochi albeaþã,
În pãr mãtreaþã,/ În nas roºeaþã,/
În inimã un ceas rãu./ În piept o
scoabã/ ªi-n pat o babã.”

Verva umoristicã ºi
inteligenþa artisticã se vãdesc în
toate scrierile lui George
Topîrceanu. Postum i s-a
publicat un ciclu de poezii
intitulat : „Fabule mici pentru
oameni mari”. Citez din fabula :
„Omul ºi raþa”: „Unui om,
sãracul, într-o dimineaþã,/ I-a
murit o raþã./ Bietul om, de
ciudã, tare s-a-ntristrat,/ Când
vãzu cã-i moartã cu adevãrat./
Dar la scurtã vreme, în aceeaºi
lunã,/ I-a murit ºi soacra – tot
de moarte bunã/…

Morala: „Sã nu pierzi
nãdejdea, orice-ar fi sã fie:/
Dupã întristare, vine bucurie.”

Prin claritatea ºi simplitatea
creaþiei, calitãþi prin care
continuã poezia tradiþionalistã,
George Topîrceanu rãmâne o
voce distinctã în poezia românã.

Se stinge din viaþã la Iaºi, la
7 mai 1937, rãpus de o boalã
necruþãtoare.

NOTA: Numele româneºti de
persoane se redau aºa cum au fost
scrise de purtãtorii lor: Constantin
Brâncuºi, Vasile Alecsandri,
Cezar Bolliac, Bogdan Petriceicu
Hasdeu, Anton Pann, Alecu
Russo, Costache Negruzzi,
George Topîrceanu.

Prof. Constantin
VOICULESCU

S-a stins fulgerãtor un mare
truditor pe tãrâmul vieþii
spirituale a Domneºtiului, un
om de culturã ce prin hãrnicie,
ambiþie, perseverenþã ºi
pricepere a fãcut sã vorbeascã
miile de volume din rafturile
bibliotecii comunale, în special
cãrþile vechi, lucrãri de mare
însemnãtate, atinse cu grijã de
degetele iscusitului iubitor de
literã scrisã.

Nu numai cãrþile vorbeau

sub bagheta magicã a
cãrturarului profesor Ion
Toader, ci ºi valorile
inestimabile ale colecþiei de
icoane pe lemn sau medaliile
pe care cu grijã ºi în tãcere le-a
pus, pe fiecare, acolo unde
trebuie, în secþia muzeisticã din
Casa de Culturã Domneºti, la o
ºoaptã depãrtare de bibliotecã.

Era normal sã fie aºa.
Îmbrãþiºase cu competenþã ºi
ardoare munca de dascãl,

absolvind Facultatea de
Filologie din Baia Mare.
Devine un adevãrat profesor de
limba ºi literatura românã ce
avea sã se întoarcã în satul
unde vãzuse lumina zilei la 12
iulie 1947. Anul 1980 a fost
timpul când îmbrãþiºeazã cu
cãldurã pe ai sãi, pe domniºani,
pe pãrinþi ºi rude – an din care
nu va mai pãrãsi comuna pânã
în 2012, într-o zi de februarie
geroasã cu multã zãpadã.

A fãcut multe pentru satul
sãu, pentru viaþa spiritualã a
locuitorilor de pe moºia
basarabilor fãuritori de þarã.

Pãcãtuim noi oamenii,
deseori, prin invidie – acea
trãsãturã negativã – atunci când
fãrã sã gândim afirmãm „asta
puteam sã fac ºi eu”, fãrã a lua
în considerare munca,
priceperea, strãdania celui ce a
realizat ceva. A fãcut multe
prof. Ion Toader, în primul

rând a dat un chip nou
bibliotecii publice „Luca Paul”,
cum alta nu-i în mediul rural,
cu o vechime de 134 de ani.

Pãtrunzând aici, în cel mai
frumos colþ de lume, mintea
vibreazã la memorarea atâtor
lacrimi spirituale trimise nouã
prin slova cãrþilor, iar mirosul
vechimii fondului de carte te
poartã în trecut ºi parcã simþi
respiraþiacãrturarilor

N. Titulescu, ministrul român de
externe, care „trãia în agitaþia
furtunii politice europene”. Din
dragoste pentru România, într-un
celebru discurs, Titulescu spunea:
„Iubesc Franþa cum am iubit-o pe

mama mea, iar Anglia ca pe tatãl
meu”... Dupã al Doilea Rãzboi
Mondial, E. Vãcãrescu este
numitã Consilier cultural al
Legaþiei Române la Paris,
continuând sã susþinã interesele
României în capitala Franþei.

Pentru merite deosebite, a primit
de douã ori Premiul Academiei
Franceze, iar guvernul francez i-a
decernat ºi Ordinul de Cavaler al
Legiunii de Onoare.

La 17 februarie 1947, în vârstã
de 83 de ani, Elena Vãcãrescu a

murit la Paris, lãsând prin
testament Academiei Române o
bunã parte din averea Vãcãreºtilor.
În 1959, i-au fost aduse osemintele
în þara natalã ºi înhumate la
Cimitirul Bellu, alãturi de cele ale
iluºtrilor sãi strãmoºi.

Despre activitatea ei au scris
elogios N. Iorga, G. Cãlinescu,
Vladimir Strãinu, ªerban
Cioculescu ºi alþii. Închei cu un
citat semnificativ din Camil
Petrescu: „Elena Vãcãrescu n-a
fost niciodatã despãrþitã de

þarã...O româncã din cel mai
adevãrat sânge românesc, care
îºi afirmã cu orgoliu ºi originea,
ºi sufletul românesc. O
asemenea personalitate
onoreazã douã literaturi...”

Prof. Daniel DEJANU

(urmare din pagina 5)
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Îl ridic de pe noptierã, îl pun
la ureche ºi la celãlalt capãt al
firului aud vocea inconfundabilã
care-mi mângâia timpanul, vocea
dascãlului universitar care încã
sparge tãcerile amfiteatrelor
studenþeºti din þarã ºi nu numai,
o voce caldã, aducãtoare de bine,
acum puþin rãguºitã, dar cu un
timbru deosebit. Am recunoscut
din primele cuvinte grãite cã
dincolo se afla prof.univ.dr.
Mihail Diaconescu pe care,
personal, îl consider unul dintre
cei mai mari scriitori români în
viaþã.

Primele vorbe „iubite
prieten”, spuse de obicei, n-au
fãcut decât sã-mi închipui cã-i
ceva de bine, Domnia sa doreºte
sã împartã cu cineva o mare
bucurie, o veste bunã primitã la
acea orã ºi pe care simþea nevoia
s-o transmitã unui apropiat.

Oare, eu am fost primul, eu
am fost apropiatul sufletului
nobil al Domniei sale?! Câtã
bucurie, câtã mângâiere a produs
fiinþei mele cuvintele din suflet
ale fostului meu profesor de
literatura românã de acum
aproape cinci decenii. Cine oare

ar fi putut fi asistentul marelui
critic literar ªerban Cioculescu,
decât un intelectual pe mãsurã?!

„Iubite coleg”, continua
magistrul, „iubite prieten”, cu
vocea tremurândã de emoþie, „îþi
aduc o mare bucurie ºi cui s-o
spun mai întâi, decât
prietenilor”...

Nu mai aveam rãbdare, mã
bucuram odatã cu profesorul
meu din facultate, dar nu ºtiam
cauza nestãvilitei bucurii.

„Sunt propus de cãtre
Academia Românã, prin decizia
Senatului, votatã în unanimitate,
la Premiul Nobel pentru

literaturã pe anul 2013”.
Deja vocea îmi vibra, bucuria

ieºitã din comun mi-a blocat
cuvintele, trãiam în acel moment
cel mai puternic sentiment de
preþuire, stimã, respect, dragoste
pentru chipeºul meu dascãl,
frumos pe afarã ºi pe dinãuntrul
sãu, mereu elegant ºi înþelept, îþi
impunea respect ºi bunã
pregãtire culturalã.

Scriitorul Mihail Diaconescu,
propus de cãtre cel mai înalt
forum al culturii ºi ºtiinþei
româneºti, Academia Românã,
pentru premiul Nobel. Ce cinste
mai mare, meritatã cu prisosinþã

de cãtre romancierul, istoricul
literar, teologul ortodox,
esteticianul ºi criticul de artã
Mihail Diaconescu, modelator al
spiritului public, un bun sfãtuitor
de suflete. ªi aceastã înaltã
cinste pe care Academia Românã
i-o face esteticianului Mihail
Diaconescu vine la puþin timp
dupã ce aceeaºi Academie i-a
acordat premiul „Mircea
Florian” pentru filosofie.

Celor zece romane publicate
de cãtre fiul preotului
Diaconescu din Vultureºtii
Muscelului le-au fost consacrate
volume monografice semnate de
cãtre mari personalitãþi ale
culturii române: Gh. Bulgãr,
Theodor Codreanu, Valeriu
Filimon, pr.prof.univ.dr.
Dumitru Radu, Ilie Barangã, Ilie
Bãdescu ºi multe alte volume
aflate în curs de elaborare.

Modest, plin de înþelepciune,
cu o carismã deosebitã, purtând
iarna în pãrul sãu ce se terminã
odatã cu fruntea, ce inspirã
inteligenþa de unde porneºte faþa
luminatã de curãþenia coalei albe
de hârtie, îl vãd în sala
musceleanã a casei copilãriei din

Vultureºtiul Câmpulungului
basarab, alãturi de omul de
culturã, suflet blând ºi modest,
înþelept ºi luminat, soþia, doamna
prof.univ. Corina Diaconescu, un
personaj mult iubit al scrierilor
maestrului.

„Cel mai reprezentativ
scriitor al spiritualitãþii
româneºti, începãtor al scrisului
nostru viitor”, cum îl cataloga
pãrintele Dumitru Stãniloae, este
astãzi oficial propus de cãtre
Academia DacoRomanã la
Stocholm pentru premiul Nobel
pentru literaturã pe anul 2013,
opera sa având un impact
excepþional asupra culturii
române contemporane, îmbinând

erudiþia cu arta, cercetãtorul cu
romancierul, înþelepciunea cu
creatorul cãruia Dumnezeu i-a
dãruit o puternicã vocaþie
spiritualã în spaþiul sacru al
neamuluii românesc.

Sã vã ajute Dumnezeu,
domnule prof.univ.dr. Mihail
Diaconescu ºi cei doi prieteni
din Domneºtiul muscelelor
noastre se roagã pentru meritatul
dumneavoastrã Nobel, pentru
realizarea acestui mare vis al
României ºi al românilor, pentru
cã nu ar fi de colea un NOBEL
al Muscelului românesc, meritat
cu prisosinþã de cãtre un mare
cãrturar, un mare român.

Prof. Ion C. HIRU

TELEFONUL DINSPRE MIEZUL NOPÞII

George Topîrceanu – poet ºi prozator - 126 de ani de la naºtere -

Lângã biblioteca casei, la Vultureºti, 2009

I.C. Hiru, Corina ºi Mihail Diaconescu la Vultureºti, 2009

Casa memorialã „G. Topîrceanu“ de la Nãmãieºti-Argeº

Prof. Ion Toader

George Topîrceanu

IN MEMORIAM

LACRIMI DE DOLIU PESTE CULTURA DOMNIªANÃ

(continuare în pagina 7)



Iatã cã se mai întâmplã ºi
fapte deosebite în literaturã, atât
de frumoase ºi de impresionante
încât, sesizându-le, sufletul îmi
este cuprins de o aºa de mare
bucurie încât nu mã pot abþine sã
nu o împãrtãºesc ºi altora!

Despre o astfel de ocazie
neaºteptatã ºi despre un autor
bilingv – românã ºi francezã –
anume Matei Viºniec, vreau sã
scriu.

Începutul a fost la Festivalul
Internaþional de Literaturã de la
Neptun, în vara anului 2011,
când Uniunea Scriitorilor
Români a acordat premiul
„Ovidius” lui Milan Kundera,
personalitate literarã de nivel
internaþional, iar acesta l-a dãruit
Editurii Humanitas, unde fusese
publicat pentru prima oarã în
româneºte, cu urmãtoarea
precizare: „Aº vrea sã ºtiþi cã
distincþia acordatã m-a bucurat
mult, datã fiind dragostea mea
pentru þara dumneavoastrã,

pentru Cioran, vechiul meu
prieten, ca ºi admiraþia pentru
Ionesco cel mare, pentru mine a
fost cel mai mare dramaturg al
secolului XX. Vã rog sã treceþi
cei 10.000 de euro editurii mele
din România, pentru ca ea sã
poatã sprijini, din aceºti bani,
literatura românã, Milan
Kundera.”

Continuarea generosului gest
al laureatului „Ovidius” am
întâlnit-o la recentul Târg

Internaþional „Gaudeamus, carte
de învãþãturã”, în cadrul
complexului expoziþional de
lângã Casa Presei Libere,
Bucureºti, aflat la cea de a 18
ediþie.

Vã mãrturisc sincer cã, pentru
mine, târgurile de carte sunt un
minunat prilej de a-mi oferi o zi
fericitã, plinã de surprize ºi
emoþii, parcurgând cu paºi rari ºi
cu mintea receptivã, coloanele de
luminã trasate numai printre
rafturi ºi mese pline de cãrþi.

Treceam atent de la un stand
la altul ºi, uimindu-mã ca editor
de câte pot sã facã alþii mai mult
ºi mai bine decât mine,
presimþeam cã un fapt deosebit
mi se va întâmpla, atunci când o
bucurie vine ºi se suprapune
peste o altã bucurie, pentru a
face deplinã ziua dedicatã
cãrþilor.

Iatã: la Editura Humanitas,
observ volumul de prozã al lui
Matei Viºniec, înconjurat de o

banderolã roºie, cu chipul
autorului ºi cu menþiunea:
„Premiul Kundera,
Humanitas”...

Nu înþelegeam de unde pânã
unde, cum devin faptele, aceste
asocieri greu de presupus, iar
curiozitatea de a afla adevãrul
este un pinten care mã îndeamnã
mereu înainte. Am cumpãrat
imediat cartea, printre altele vreo
zece, la fel de foarte bune, ºi m-
am întors acasã, aºezându-le pe
celãlalte nouã pe noptierã, în
aºteptare, începând mai întâi sã
citesc volumul lui Matei Viºniec.

L-am cunoscut pe autor în
tinereþe: era profesor pe undeva
între Vasilaþi ºi Gãlbinaºi, într-
un sat component al uneia dintre
aceste localitãþi, ºi fãcea naveta
pe calea feratã Bucureºti-
Olteniþa. Eu lucram ca inspector
de Limba ºi literatura românã, la
Judeþul Ilfov ºi rãspundeam de
acest sector. Aºa ne-am
împrietenit ºi am schimbat unele
opinii despre literaturã ºi soarta
creatorilor. Apoi, l-am reîntâlnit
pe Matei Viºniec în biroul lui
Mircea Sântimbreanu, pe vremea
când Guliver în Þara Piticilor era
directorul Editurii Albatros, ºi

care mi l-a  prezentat (neºtiind
cã deja ne cunoaºtem) ca pe unul
dintre cei mai talentaþi scriitori
români tineri, pe care-i promva,
ceea ce m-a mirat (atunci), apoi
mi s-a confirmat aceastã calitate
a lui Viºniec, dupã 1987, când
am aflat, de la un alt prieten al
meu, care „a cucerit Parisul”,
Horia Bãdescu, vorbindu-mi
despre succesul literarar lui
Matei Viºniec în capitala de
luminã a Franþei. Este un demn
continuator al lui Eugen Ionesco,
atât ca prestigiu, cât ºi ca
dramaturg, numele sãu se aflã pe
afiºe în peste treizeci de þãri, iar
în prezent lucreazã ºi ca jurnalist
la Radio France Internaþionale. 

La Paris, piesele sale sunt
editate la Actes-Sud Papiers,
Lansman, L’Harmattan, Espace
d’un Instant.

În România, a publicat
poezii, teatru ºi prozã; amintesc
doar ultimele romane, pentru a
face o legãturã cu volumul pe
care vi-l prezint: Cafeneaua Pas-
Parol  (2008) ºi Sindromul de
panicã în Oraºul luminilor
(2009), Domnul K. eliberat
(2010), tipãrite la Cartea
Româneascã.

Am fãcut aceastã introducere
urmãrind douã scopuri: unul – sã
vã bucuraþi ºi dumneavoastrã de
relaþia stabilitã între Milan
Kundera, Editura Humanitas ºi
scriitorul român; al doilea,
recunoscând cã i-am fost prieten,
sã nu mã bãnuiþi cumva cã-l laud
pe autor din acest motiv: fiindcã
eu, ori de câte ori vorbesc sau
scriu despre un prieten, mã
strãduiesc sã fiu cât mai obiectiv,
iar, în cazul acesta, Matei
Viºniec meritã toatã admiraþia
noastrã.

Încã din tinereþe îl ºtiusem ca
poet, membru activ al

domneºteni, Luca Paul, Ioan
Grigorescu, Ion Stãncioiu,
Nicolae Hãnescu, dar ºi a unor
urmaºi care simþind gustul
dulce al cãrþii, au donat
bibliotecii volume valoroase:
Rely Papahagi, ing. Constantin
Hãnescu, dr.col.(r) Ion
Donoiu, dr. Marian Hiru,
col.(r) Ion Gulie, prof.dr.ing.
Gheorghe Mencinicopschi,
prof. Luca Ionescu, ing.

Emilian Lemnaru ºi alþii.
În mijlocul modernei

biblioteci bustul auriu al lui
Luca Paul, patronul spiritual al
culturii domneºtene, stã de
veghe la flacãra aprinsã a
cãrþii, dojenindu-te cu blândeþe
cã prins în treburile cotidiene
ai uitat sã mai vii aici pentru a
nu lãsa praful ignoranþei sã se
aºtearnã pe suflet.

De undeva din vitrinã
zâmbetul „Antologhionului”
de la 1777 ne aminteºte cã

„omul sfinþeºte locul”. Cel
care a sfinþit acest loc,
profesorul Ion Toader - un
neobosit truditor pe tãrâmul
infinit al cãrþii - este unul
dintre fiii aºezãrii domneºti cu
adânci rezonanþe istorice.
Pentru ce a fãcut din pasiune ºi
mult devotament faþã de
semenii sãi, el, domniºanul
acesta ce poartã cu respect
titlul de „bibliotecar” meritã
trecut în rândul oamenilor
care-au vegheat la faima ºi

prestigiul Domneºtilor.
Profesorul Ion Toader,

plecat în eternitate, nu rãmâne
numai un fiu adevãrat al
plaiurilor Domneºtiului, ci ºi
un fiu devotat al Argeºului ºi
Muºcelului, titlu de mare
þinutã oferit de Consiliul
Judeþean Argeº pentru meritele
sale de necontestat pe tãrâmul
culturii.

Odihneascã-l Dumnezeu în
pace!

Prof. Ion C. HIRU

(urmare din pagina 6)
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Nu, nu suntem noi o gintã
breazã, dar când pronia ne-a
blagoslovit cu un Caragiale, a
fãcut-o cu siguranþã ca sã ne
punã în faþã o oglindã cu
adâncimi de lacuri cristaline în
care sã ne rãsfrângem chipul din
adânc în splendida lui alcãtuire.
L-am vãzut ºi am învãþat râsul.
De atunci  tot râdem neîncetat ºi,
nu ne mai ajunge timpul sã
schimbãm cât de cât ridicolul cel
de tot hazul. Ne mai minþim
frumos uneori spunând cã râsul
este semn de sãnãtate. ªi
totuºi…

Cam strâmb râsul lumii
noastre, Nene Iancule, dar cât de
curat ºi sãnãtos ne ajunge râsul
tãu biciuitor când ne potopesc
noii Caþavenci, ºi Farfurizi, ºi
Trahanachi  ºi, Brînzoveneºti, ºi
Cetãþeni Turmentaþi de prea
multe hangarale, ºi Dandanachi,
ºi Tipãteºti, ºi Titirci cu sau fãrã
inimã, ºi juni corupþi, dedulciþi la
presa de scandal (cã de Miþe ºi
Zoiþici nu se prea cade sã
rezonãm, rezon!), stâlpi strâmbi
ai unei societãþi de mucava, atei
care se închinã din noapte-n zori
(ºi-apoi viþãvercea) doar la zeul
acela stãpân peste zei ºi, nu mai
ºtiu sã meargã printre muritori
decât cu herghelie lor de cai
putere ºi înþoliþi cu flenþe de
firmã,  cãrora un profesor sau
doctor de pe la noi nici mãcar nu
încearcã sã le descifreze codul
de bare pus parcã anume sã
…bareze spaþiul dintre polul
sãrãciei (de un luciu uluitor) ºi
cel ai bogãþiei (de o crasã
impertinenþã).

E strâmbã lumea noastrã,
Nene Iancule, iar nãpastele toate
– tot pe capul bietului Ion, pe
când lichelele ( bestiile y

compris) nãvãlesc pe teritoriul
sufletului nostru, cu rânjet de
fiare ce  vor sã pozeze în fãpturi
diafane, un fel de îngeraºi
zbur(d)ând dintr-un partid într-
altul ca mingiuca într-o partidã
de ping-pong. Cum sunt, la fãlci,
mai toþi „umflaþi ºi bugeþi”, nu
prea le înþelegem spusele ( cã,
dupã fapte nici vorbã sã-i
bãnuim de ardere de grijã pentru
þãriºoara asta!). Sunt însã
generoºi: ne lasã nouã toatã
libertatea de a alege între a muri
de moarte bunã (de parcã scârba
asta ar fi ºi bunã cu adevãrat!)
sau de a ne interna într-un spital
dintre cele scãpate de la
reformarea-transformarea în
creºe pentru bãtrâni. Ne lasã
întreg  ºi dreptul la greve, la
ocãri, la  „pupat piaþa
endependenþei” cea slobodã la
gurã… Atunci sã ni-i auzi pe-ai
noºtri tineri! Pentru cã, aflã Nene
Iancule, cã, deºi rãmaºi un stupid
people, la limbi strãine (de bunul
simþ) nu ne întrece nimeni! 

La fiecare treaptã a scãrii
blestemate avem purtãtori de
palavre, din canal pânã pe toate
canalele comunicãrii, suntem
cetãþeni europeni, suntem

identificaþi cu un neam nomad
care de muncã nu prea ºtie;
fãtuþe vesele de pe la noi duc
voioase în lumea largã solie de
iubire fãrã frontiere,  fãrã ziduri
ºi perdea (fãrã a-ºi neglija neam
iubirea de neam), în schimbul
cãreia primesc niscaiva creiþari
întru veºnica slavã a (ne)iubirii
pre pãmânt. Presa liberã ( de
orice moralã) prezintã pe spaþii
large mofturi de-ale
protipendadei politico-maneliste
suferinde din amoare când
situaþiunea devine de-a dreptul
mizericordioasã.

Noii domni Goe, poticniþi
foarte la examenul de bac, l-au
determinat pe Dom’ ministru
Moþoc sã raporteze
Lãpuºneanului de pe tronul
originalei noastre democraþii
cam astfel: - Mãria Ta, floarea
þãrii a cãzut, dar vin mereu alþi
viteji; ºi-s mulþi, stãpâne,
mulþi…ca frunza, dar proºti
rãu…

Cu toate acestea, ai noºtri
tineri la New York învaþã sã-
mpuºte francul, nu sã punã
bomba. Apoi se plâng cã le e dor
de ciorba cu leuºtean din þara

„dodoloaþã”… Unii – gata-
nvãþaþi, pornesc la luat cu asalt
cetãþile ºtiinþifico-medicale ºi
cultural-artistice ale lumii, cu o
mai scurtã sau mai lungã escalã
pe la porþi închise, alþii se întorc
la ocupaþii care þin de munca
pãmântului (dar nu pe ogorul
strãmoºesc ci prin grãdini ºi
livezi de prin þãri de soare mai
pline), copiii lor rãmânând lângã
vatra stinsã, de pazã pustiului.

Haite de câini comunitari se
apãrã cum pot de nãvala tot mai
cumplitã a bipedelor
cuvântãtoare în spaþiul lor ne-
mioritic unde nu se mai face nici
o brânzã deºi , de mãmãligã o tot
punem…

Coana Zoiþica (poftim! ºi-am

promis doar cã despre coniþe –
nu ºi nu!) învârte politicã înaltã
pe la Bruxelles sau pe te miri
unde (cã tot e el albastru
pãmântul ca o portocalã bunã
rãu) înregistrând succesuri peste
succesuri. Veta nu se mai duce
la Iunion cã de o vreme vin pe-
acilea toate stelele cãzãtoare ale
cântecului mondial pentru o
ultimã explozie de luminã înainte
de legãtura cu ne-lumina… Ziþa
ºi-a refãcut viaþa în câteva
reprize, celelalte cuconiþe, cu
morala mai mult sau mai puþin
reperatã au devenit prospere
femei de afaceri. Se poartã
mãºtile  cu sau fãrã carnaval,
diferendele se regleazã cu cecul,
dar nici pistolul nu s-a demodat.
În lumea celor care mai cuvântã,
limbajul este un Babilon de
graiuri anglo-franco-hispano-
chino-zulu-pufu-miºtocare; în
lumea celor care mai (ºi ) scriu,
sunt vânaþi cu toate metodele
moderne (mai exact momiþi cu
promisiuni fãrã acoperire) prea
puþinii cititori dintre acei expiraþi
care mai cred cã verba volant…
Între scripta ºi mobil s-a întins
un hãu de noapte-a gândului în
care nu mai cântã scripca veche
ci doar o moarã de cuvinte
macinã neînþelesuri. Ce-i
mobilul? N-ai sã crezi: o rãdaºcã

agasantã care, cum prinde sã þipe,
te-obligã sã vorbeºti singur deºi
primprejur ar mai fi ceva
persoane, dar ºi ele cu rãdaºca...
Nu-þi dã pace nici acasã, nici pe
bulivar, afarã, nici la grãdina de
varã, nici la cel teatru-al matale
când se joacã (ºi, se joacã!) vreo
piesã de Caragiale, nici mãcar la
Mall, parol. Ce e mall-ul? Am
sã-þi spun altãdatã, nu acum! 

Despre mores, sã tot râzi, azi
doar de casting auzi. Limba
noastrã e bolnavã; vin strãinii sã
o dreagã, dar ºi ei, pânã s-o gatã,
ne-o dau înapoi mai stricatã.

Pristanda e pe cai mari: ºi-a
tras firmã de bodyguarzi. Noii
parlamentari, miniºtri – foºti sau
încã activi ºi spornici la cules –
fac ºi desfac mariaje sub greaua
poruncã a legii întru potrivire de
caracter, ei – majori, ele – din ce
în ce mai neºtiutoare dar, dornice
sã înveþe din bogata experienþã a
celor dintâi pânã când, de prea
multã cunoaºtere, migreazã ºi ele
spre alte þinuturi care sã le
confere statute mai forte de !
noblesse oblige ! Sau sã-ºi
închirieze vreun masor când
dulcea pasãre a juneþii îºi fâlfâie
aripa a good bye, my love, good
bye (în traducere dâmboviþeanã,
Dumnezeu cu mila!).

În rest, mai toþi suntem niºte
pãguboºi Lefteri lefteri, trecând
din crize-n crizã, aliniaþi în
mersul neabãtut al lumii spre
Paradis, dar, vorba
humuleºteanului, aºa sãraci ca
anul acesta, ºi ca anul trecut ºi,
ca de când suntem, niciodatã n-
am fost.

Mãcar anul acesta – „Anul
Caragiale”, Nene Iancule! -  vom
vorbi mai mult despre mata, cu
mata, monºer, ºi, împreunã vom
face haz de prea multele
necazuri cã prea ne e plinã de
humor þara asta tristã!

Paula ROMANESCU

ANUL CARAGIALE

Ne este þara plinã de humor

SCRIITORI DIN ÞARÃ
Matei Viºniec, Scrisori de dragoste cãtre o prinþesã chinezã,
Editura Humanitas, Bucureºti, 2011

Membrii fondatori ai Societãþii Culturale Domneºti

Casã bãtrâneascã din Domneºti

I.L. Caragiale

Port popular feminin din
Domneºti, Argeº



De aproape douã decenii, din
’89 încoace, s-a inventat
sintagma „greaua moºtenire”,
devenitã un laitmotiv, ºi care e
repetatã cu o frecvenþã
supãrãtoare de cãtre aºa-ziºii
„oameni de bine”, politicieni ce
încã mai au brânzicã pe la
colþurile guriþelor nesãtule,
storcând încã în batiste nãsucul
din care curg bobiþe apoase.
„Greaua moºtenire a
comunismului”, adicã metroul,
digurile Dâmboviþei, Casa
Poporului,Transfãgãrãºanul,
marile edificii ale producerii
electricitãþii ºi câte multe altele.
Despre toate acestea se spune cã
sunt ale lui Dej sau ale lui
Ceauºescu, nicidecum ale
poporului român care, cu
sacrificii imense, a construit, a
înãlþat, a fãurit obiective
industriale ºi civice invidiate de
Europa ºi nu numai, construcþii
care azi au devenit mormane de
fiare, clãdiri în care cântã
cucuveaua sau surse de înavuþire
pentru derbedeii ºi lichelele
acestei þãri bolnave, cu un popor
trist, dezamãgit, flãmând.
„Greaua moºtenire”, cu adevãrat
grea, ºi la propriu ºi la figurat
este ºi barajul Vidraru, înalt de
166,60 metri, pe care unii îl
numesc „un moft al lui
Gheorghiu – Dej”. Vidraru este
cel mai mare baraj în arc de la
noi din þarã ºi a fost înãlþat de
poporul român timp de cinci
ani, costul lui fiind de un miliard
patru sute ºaptezeci de milioane
de lei, în banii vremii, investiþie
ce a fost amortizatã în 28 de ani,
adicã prin 1994. Proiectul pentru
hidrocentrala de pe Râul Argeº a
existat încã din perioada
interbelicã, când inginerul
Leonida fãcuse un studiu de
fezabilitate pentru construirea
unui baraj în arc. 

Întâmplãtor, am avut fericita
ocazie sã reîntâlnesc la Cluj, în
vara anului 2005, un mare
inginer pe care îl cunoscusem pe
vremuri, prin 1965, în redacþia
ziarului „Fãclia Hidrocentralei”
(al cãrui redactor ºef era ziaristul
Iuliu Curta ce mi-e rudã
apropiatã). L-am reîntâlnit la
Liga Scriitorilor din România,
filiala Cluj. Este vorba de
inginerul Marius Mãlai, scriitor

de notorietate al Ardealului,
astãzi purtând pe umeri ceva ani,
dar pe vremuri, tânãr ºef la
Fabrica de Betoane. Cu emoþie
în glas, mi-a spus: „Primul
semnal pentru începerea
construcþiei barajului, cum s-ar
spune „prima cãrãmidã”, a fost
coborârea la 180 de metri a
primei bene, pe cabluri aeriene,
de la fabrica de betoane
îmburcatã pe o stâncã. Dupã
asta, au urmat ani de muncã
eroicã, având la dispoziþie
tehnicã înaintatã, metode
moderne de lucru, totul fiind
mecanizat. Turnarea betoanelor
se fãcea în cofraje metalice, cu o
productivitate cu 20% mai mare
faþã de metoda clasicã. Vidraru
este cel mai înalt baraj în arc cu
dublã curburã din România. În
martie 1966, s-a inaugurat, sus
la Vidraru, acolo la voi, în
Argeº, într-o atmosferã de mare
sãrbãtoare, al nouãlea baraj în
arc din lume din momentul
respectiv. Lacul ce s-a format,
adicã cei 465 de milioane de
metri cubi de apã, era atunci al
doilea ca mãrime de pe râurile
din þara noastrã”.

În continuare, inginerul poet,
prozator, epigramist, azi
pensionarul Mãlai, fixându-ºi
ochii pe unul dintre tablourile
expoziþiei, semnat de pictorul
turdean Gavril Nechifor, îmi
spune: „Nu voi uita niciodatã
caracteristicile tehnice ale
barajului – înãlþimea 166,6
metri, grosimea la coronament 6
metri, cea de la bazã 25 metri,
lungimea la coronament 307
metri, suprafaþa de 870 hectare,
iar lãþimea la baza barajului de
25 metri. Barajul permite
funcþionarea centralei subterane
ºi a unui lanþ de 20 de
hidrocentrale pe Argeº. În
secþiunea barajului, Râul Argeº
are un debit mediu de 7,5 metri
cubi pe secundã, iar cu captãrile
secundare, Vâlsan, Râul
Doamnei ºi toate celelalte,
ajunge la 19,7 metri cubi pe
secundã. ªi, dacã vrei sã ºtii,
iubite coleg, debitul maxim  la o
mie de ani a fost calculat la 645
metri cubi pe secundã. Barajul
are douã goliri de fund care
evacueazã câte 90 metri cubi pe
secundã fiecare, la lac plin”.
Câtã exactitate, câte informaþii
preþioase am aflat de la acest om
care participase direct la
construirea acestui grandios
edificiu, ce memorie fantasticã
avea. Totul m-a uimit. 

Am întrebat pe distinsul
inginer Mãlai dacã pot fi
adevãrate zvonurile ºi chiar
calculele date publicitãþii în
cazul fisurãrii barajului, ce
repercusiuni ar putea avea.
„Ajungem imediat ºi acolo. Dar
înainte, trebuie sã mai ºtiþi cã, în
timpul execuþiei lucrãrilor, apele
au fost deviate printr-o galerie

cu diametrul de 5,2 metri ce a
fost apoi amenajatã, la
terminarea lucrãrilor, ca golire
de fund. Pregãtirea terenului de
fundaþie a constat dintr-un
tratament de suprafaþã ºi unul de
adâncime. Cel de suprafaþã a
constat în curãþirea, spãlarea ºi

suflarea cu aer a rocii ºi în
plombarea fisurilor. Cel de
adâncime a constat în injectãri
de legãturã ºi consolidare. ªi
acum, sã-þi rãspund la întrebare.
Structura barajului în arc, cu
dublã curburã, a fost proiectatã
cu intenþia de a avea în
interiorul lui numai eforturi de
compresiune. În timpul
cutremurului din 1977, barajul a
fost supus unor forþe seismice cu
acceleraþii maximale, fãrã ca
structurii sã-i pese. Aºa cã staþi
liniºtiþi, argeºenilor, cã nu vã ia
unda!”

Inginerul Mãlai a fost unul
dintre cei care au condus un
sector cheie al Hidrocentralei de
pe Argeº ºi se mândreºte  cu
acest fapt. I se umple inima
povestind despre eroismul
minerilor, al celor peste 10.000
de muncitori, veniþi mai ales din
Moldova, de la „sora
hidrocentralei”, cea de la Bicaz.
„Se lucra în acelaºi timp la
centralã ºi la baraj. Oameni
curajoºi, încercaþi, crescuþi la
ºcoala Bistriþei. Vã daþi seama,
atunci, în 1966, centrala a fost
proiectatã în aºa fel încât sã
poatã fi condusã din Bucureºti.
O adevãratã bijuterie, la 104
metri sub nivelul râului”. Dupã
ce întâlnirea de la Cluj s-a
încheiat, am discutat în
continuare despre inginerul
Mãlai, cu ziaristul care, în 1966,
conducea ziarul „Fãclia

Hidrocentralei”, cumnatul meu
Iuliu Curta. Student fiind, îmi
petreceam toate sâmbetele ºi
duminicile la B. Z.-ul de pe
marginea râului, pe unde circula
Mocãniþa, trenuleþul care încã
mai transporta lemne din munte
ºi-i ducea pe muncitori la lucru.
„Cum sã nu-l ºtiu pe inginerul
Mãlai, mi-a spus cumnatul meu,
om straºnic, de un
profesionalism rar întâlnit. Nu
ºtiu de ce nu ºi-a amintit cã
prima femeie care a pus piciorul
în centrala subteranã a fost
mama ta, soacra mea. Tatãl tãu
a stat sus, i-a fost teamã sã
coboare cu „colivia”. Am chiar
o fotografie, pozã istoricã, pe
care am publicat-o ºi în „Fãclia
Hidrocentralei”, însoþitã de un
reportaj. Acolo este hala mare a
maºinilor, unde lucrau câþiva
oameni, cred cã cinci. Hala se
numea pe atunci „Gheorghe
Gheorghiu – Dej”. Cei cinci
oameni supravegheau procesul
hidroenergetic. Centrul de
control este sãpat în munte, de
unde s-au scos circa trei sferturi

de milion de metri cubi de
pãmânt ºi rocã. Numai cinci
oameni, cred cã ºi astãzi e la fel,
þin în frâu un milion de kilowaþi.
ªtii ce e acolo, în subteran, când
funcþioneazã la capacitate
maximã turbinele? Se zguduie
pãmântul. Aici, în acest punct,
apele Argeºului sunt þinute în
frâu de mâna omului, cu ajutorul
maºinilor ºi al tehnologiilor
moderne”.

Mi-am amintit de maiºtrii
mineri Tudor Moraru, Pavel
Oþel, Alexandru Farcaº, cel care
vorbea ungureºte cu cumnatul
meu. Erau cei mai buni.

Ajunseserã, împreunã cu
brigãzile lor, la performanþa de a
înainta cu mare vitezã în
cremenea muntelui. ªi ce
sãrbãtoare, ce bucurie la care
participau ºi localnicii alãturi de
mineri, când s-a strãpuns
tronsonul Cetãþuia – Aref al
galeriei de fugã, cu circa
patruzeci de zile înainte de
termen. Pe aici, nu o datã, mi-au
cãlcat ºi mie paºii, scurtând
drumul pe Argeº în sus, când
mergeam la pescuit de pãstrãv ºi
lipan, însoþindu-l pe marele
maestru în ale pescuitului,
inginerul Guþã, din ale cãrui
mâini ieºeau muºtele pe culori,
momeala rãpitorilor. Am cãlcat
cu piciorul, de nenumãrate ori,
locul pe unde apele Argeºului,
ieºite din turbinele centralei
subterane, sunt mânate înapoi în
albie, dupã ce ies vijelioase de
sub munte. La peste o sutã de
metri sub pãmânt, curgeau tot
timpul niºte izvoare subterane,
care ne udau pânã la piele. Totul
era luminat. Douã brigãzi de
mineri, una dintr-o parte, cealaltã
din alta, s-au întâlnit cu o
precizie milimetricã, ca urmare a
calculelor precise, dându-ºi

mâna. Au fost ºi situaþii când nu
s-au întâlnit, cum s-a întâmplat
pe Râul Doamnei, când una
dintre galerii a vãzut lumina zilei
într-o vale, neîntâlnindu-se cu
echipa care scormonea muntele
din partea opusã. N-au reuºit
sã-ºi dea mâna, de data aceasta,
din pricina unei mici devieri,
dintr-o cauzã obiectivã. Îmi aduc
aminte cã a fost atunci mare
agitaþie, apãruse ºi un material în
„Fãclia...”, intitulat „Dealu-i
deal ºi valea-i vale” semnat de
Iuliu Curta. Dar totul s-a

„Cenaclului de luni”, autor
modern ºi convingãtor – calitãþi
de care ne convinsese prin
versurile publicate în Revista
Luceafãrul ºi în volumul de
debut, din anul 1980.

Dupã stabilirea în Franþa
(1987), a parcurs un lung drum
de adaptare la cerinþele de
exigenþã ale culturii franceze ºi
vest-europene. Cred cã Eugen
Ionesco i-a fost un model în arta
dramaturgiei; situaþii inedite,
uneori absurde, jocuri de
cuvinte, suspansul, schimbarea
imprevizibilã a faptelor, final
deschis...

El nu se dezminte în volumul
de prozã de acum, îmbinând
calitãþile poetice ºi dramatice,
într-un prelung monolog de
mãrturisire a unei iubiri
romantice a naratorlui pentru o
prea frumoasã prinþesã chinezã:
ne încântã farmecul exoticului,
îmbinãrile culturilor, dorinþa de
evadare din real. Farmecul
creaþiei constã în limbajul
elegant al scriiturii, în fineþea
dezvãluirilor treptate, în
inventivitatea sugestivã a
mãrturisirilor, monologul
transformându-se din când în
când în dialog, ca într-un micro-
teatru, când prinþesa se îndurã

sã-i rãspundã, ori când el îºi
imagineazã cuvintele ei.
Îndrãgostitul este total captiv
sentimentului sãu, în aºa mãsurã
încât inima acestuia,
desprinzându-se în mod sugestiv
din trupul lui, personificatã, are
iniþiative directe, încredinþându-
i-se prinþesei ca o ultimã
ofrandã. Fiinþa îndrãgitã se lasã
admiratã, curtatã, lãudatã,
intervenind doar prin scurte
rãspunsuri monosilabice. Este
vorba de-o iubire copleºitoare,
culminând prin luarea în
stãpânire a trupului naratorului,
în interiorul cãruia se instaleazã
prinþesa, ca un alter-ego,
aparþinându-i, un þinut de vis ºi
de dãruire, de unde despãrþirea
nu mai pare posibilã, deoarece ar
trebui sã-ºi dispute ochii,

plãmânii, mâinile... dar cu
organele unice în trupul omensc
nu ºtiu cum rãmâne ? ori cu
inima, care deja îºi pãrãsise
trupul iniþial?

Fantasticul ºi absurdul, de-o
sugestivã delicateþe, ne
îndeamnã sã respectãm
convenþia, sã acceptãm acest
mod acaparator al iubirii, care
devine simbol generalizat, când
autorul însuºi, ne mai putându-se
explica,  rosteºte: „Între
dumneavoastrã ºi inima mea,
iubitã doamnã, se întâmplã ceva
foarte fin, foarte inteligent,
foarte bizar, cum nu se poate
mai neobiºnuit, ceva iraþional,
ceva imposibil ºi imperturbabil,
ceva ce îmi depãºeºte
posibilitatea de înþelege” (p.6).

Apoi el însuºi,

autocaracterizându-se, în dulcea
ipostazã de creator ºi îndrãgostit,
ne mãrturiseºte pe coperta a
patra a cãrþii: „Caligraf al
fantasmelor, personajul meu
redescoperã curtoazia, nu
îndrãzneºte sã-ºi trateze iubita la
persoana a doua singular,
constatã cã erotismul are doar
de câºtigat atunci când îºi dã
întâlnire cu Doamna Poezie ºi
cu Domnul Umor”.

Aceastã supersensibilitate
imaginarã ºi uºoarã autoironie
depãºeºte posibilitãþile de
percepþie ale simþurilor omeneºti
obiºnuite: „Mã rog, ceea ce
vreau eu sã vã spun, doamnã,
este cã a lua cina cu
dumneavoastrã devine o plãcere
care stimuleazã în mine, pe
lângã cele cinci simþuri clasice,
altele de care nu eram deloc
obiºnuit” (p.23).

Centrul pasiunii îl formeazã
sânii prinþesei chineze („Cum am
dresat un melc pe sânii tãi”),
care-i servesc îndrãgostitului
drept sursã de vitalitate ºi
inspiraþie: „Dupã unii
specialiºti, sânii sunt cei care
determinã caracterul unei femei.
Dar specialiºtii nu spun nimic
despre sânii care provoacã o
operã, care participã într-un
mod atât de carnal ºi defintiv la
naºterea unui autor” (p.51).

Apelul la unele cunoºtiinþe
colaterale de biologie, botanica
floralã, vestimentaþie mãreºte
farmecul naraþiunii într-un
mozaic inedit ºi captivant. Însã
finalul primei pãrþi e simplu:
îndrãgostitul o conduce pe
prinþesã la garã, pentru cã ea
pleacã într-o lume îndepãrtatã ºi
misterioasã.

O reîntâlnim în partea a doua,
într-o direcþie inversã, reflectatã
într-o oglindã din lumea ei
îndepãrtatã, întoarsã spre
civlizaþia europeanã, printr-o
neaºteptatã concurenþã dintre
diferite firme florale chinezeºti,
cu tradiþii de sute de ani, pentru
a-i oferi prinþesei cele mai
reuºite aranjamente  de
parfumuri ºi culori, cu prilejul
nunþii ei.

Cu cine ? Cu un prinþ
imperial sau cu îndrãgostitul
(român) de la Paris, naratorul
halucinat de frumuseþea ei ?
Rãspunsul nu putem decât sã ni-l
imaginãm fiecare, dupã
meandrele fanteziei noastre.

Apoi aici, din respect faþã de
împãrat ºi admiraþie pentru
frumuseþea prinþesei, apar
personaje tipice, desprinse parcã
din cultura multimilenarã a
îndepãrtatei împãrãþii: Marele
Consilier Imperial pentru
Aranjamente Florale, Marele

Sfãtuitor Impeial pentru
Sãrbãtori, Marele Consilier ºi
Pãzitor al Tradiþiilor – ni-i
imaginãm într-o costumaþie
adecvatã, ca niºte eroi din
basme.

O carte încântãtoare, cu
multiple aluzii mitice ºi
culturale, izvor de inspiraþie ºi
sensibilitate, greu de asimilat, cu
valenþele sale deosebite ºi
sugestiile din unghiuri diferite, o
naraþiune care te vrãjeºte – chiar
mai înainte de a o percepe ºi
descifra deplin – formula ei
constând tocmai de a o lectura
aºa cum se prezintã, de a accepta
convenþiile ºi trucurile
supramoderniste, probabil
obiºnuite la Paris, încântãtoare ºi
derutante pentru noi.

Ion  C. ªTEFAN
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Se înalþã barajul

Pe fundul lacului de acumulare
Vidraru - Constantin ºi Silvia Hiru

Înainte de intrarea în galeria de aducþiune Vâlsan (1962-1963)

Han din Domneºtiul interbelic

„Greaua moºtenire”, hidrocentrala de pe Argeº

Barajul Vidraru
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O scurtã incursiune în muzeu

dã la ivealã bogata istorie a
localitãþii, importanþa acordatã
de mãnãstirea Argeºului (cea
mai valoroasã moºie a sa), grija
unor personalitãþi ale satului
pentru istoria localã, semnificaþia
actului de donaþie din colecþiile
particulare cãtre instituþia
reprezentativã a comunitãþii, în
scopul educãrii sentimentului de
respect ºi apreciere pentru istoria
românã. 

I. Colecþia de fotografie
reprezentând portul popular
domneºtean reconstituie fiecare
element al costumului popular
purtat pânã acum câþiva ani de
þãranii satului. Se poate observa
influenþa motivelor ardeleneºti
din zona Sibiului cu motivele
muscelene. O îmbinare ce
reprezintã, deopotrivã,
elementele geometrice cu cele
florale (comuniunea naturii
terestre cu universul într-un mod
de o unicitate sublimã). 

Nu intrãm în amãnunte
privind pãtrunderea artei
bizantine pe teritoriul þãrii
noastre. Probabil aceiaºi pictori,
care au realizat frescele de la
Biserica Domneascã din Curtea
de Argeº ºi pe cele ale
Mãnãstirii Cozia, au fost ºi cei
care au pictat un numãr de
icoane, în afara celor importate
sau primite în dar. În acest
context se situeazã o serie de
icoane munteneºti din prima
jumãtate a secolului al XVI-lea,

icoane ce aratã dezinvoltura,
talentul cu care meºterii locali au
introdus inovaþii stilistice, prin
nota de autentic si expresivitate.

II. În comuna Domneºti,
judeþul Argeº, se aflã un numãr
mare de icoane, adevãrate opere
de artã, chiar capodopere, create
sub influenþa artei bizantine. Au
fost identificate 94 icoane dintre
care 16 mari, împãrãteºti ºi 78
icoane de dimensiuni obiºnuite.
O parte din icoanele mari sunt
create in Þara Româneascã, o
parte sunt ruseºti, dar nu
excludem ºi creaþii de import din
Serbia sau Grecia. Icoanele mai
mici sunt din cele care
împodobesc casele creºtinilor
mai mult sau mai puþin înstãriþi.
ªi acestea au stiluri ºi
provenienþã diferitã, unele cu
þinutã artisticã remarcabilã, altele
create în serie ºi unele pe care le
putem numi naive, þãrãneºti. În
patrimoniul comunei mai existã
ºi un numãr de 16 pristolnice ºi
cruci de mânã, vechi, unele
remarcabil realizate                

Icoanele acoperã o perioadã
foarte lungã de timp, începând
cu secolul al XVI-lea, pânã în
secolul al XX-lea. Putem
concluziona cã este vorba de o
colecþie adunatã în timp ºi cu
discernãmânt                             

Provenienþa lor este
enigmaticã. Cea mai veche
bisericã din Domneºti pare sã fi
fost prin sec. al XVIII-lea, dupã
cum reiese din inscripþia de pe
crucea de piatrã de la Muzeul

Domneºti [1]. Pe la 1770 se
gãsea în Domneºti o bisericuþã
de lemn, micã, cu hramul
„Cuvioasa Paraschiva”, iar pe la
1776 s-a construit o bisericã mai
mare, din lemn, cu „încãpere de
7 stânjeni totalã, cu Altar ºi cu
tindã, iar lãrgimea de 3
stîânjeni” [2] care probabil s-a
sfinþit la 1777, cunoscutã sub
hramul „Buna Vestire”, deºi în
pisania ei este trecut ºi
„Cuvioasa Paraschiva” [3]. Dupã
aceastã bisericã de lemn s-a
ridicat la 1828 o Bisericã,
declaratã monument istroic, cu
hramul „Intrarea în bisericã” ºi
„Sf. Nicolae”. A patra bisericã
din Domneºti, cu hramul „Buna
Vestire” a fost sfinþitã în 1872,
ridicatã de Popa Niþã, iar a
cincea, cu hramul „Intrarea în
bisericã” a fost ridicatã lângã cea
de la 1828. Preoþii care ar fi
putut sã furnizeze unele date au
intrat în nefiinþã, iar documente
scrise nu existã. ªtim doar cã
icoanele au fost pãstrate într-un
muzeu al Bisericii „Buna
Vestire”, organizat de preoþii Ion
Radomirescu ºi Grigore Venescu
pânã când au fost trecute în
custodia Societãþii Culturale
„Luca Paul” (preºedinte dr. Teja
Papahagi), apoi a  Bibliotecii
Publice ,,Luca Paul,, Domneºti,
unde se aflã ºi în prezent.

Cine putea sã adune laolaltã
un numãr impresionant de
icoane, de mari dimensiuni ºi
dintr-o perioadã atât de
îndelungatã, unele de o valoare
excepþionalã ? Cercetând, am

aflat rãspunsul: doctorul în
teologie, preot Ion Radomirescu.

Dintre icoanele mari se
detaºeazã una prin vechime si
valoare artisticã deosebitã. Este
o icoanã unicat în þara noastrã.
Icoana poartã numele de
,,Sfântul Ioan Botezãtorul ºi
Maica Domnului cu Pruncul” ºi
a fost remarcatã de A. Efremov.
Doamna Ana Dobjanschi de la
Muzeul Naþional de Artã,
pornind de la valoarea icoanei, s-
a îngrijit de restaurarea ºi
consolidarea picturii, în vederea
prezentãrii lucrãrii în cadrul
expoziþiei Arta Þãrii Româneºti -
secolele XIV-XVI din martie-
iunie 2001 (dupã ce, cu mult
înainte, prin 1973, icoana fusese
restauratã de cãtre specialiºti
italieni, la mãnãstirea Horezu).

De altfel, pe coperta
voluminosului catalog editat cu
aceastã ocazie este reprodus un
detaliu din aceastã icoanã.
Acelaºi detaliu este reprodus pe
afiºul expoziþiei ºi pe invitaþii.
Aceasta aratã importanþa
capodoperei, ea fiind
reprezentativã pentru începutul
secolului al XVI-lea, când putem
vorbi de o cristalizare sau
maturizare, a artei icoanelor în
Þara Româneascã. Fecioara,
înveºmântatã cu rochie si bonetã,
albastre, este drapatã într-un
maforion roºu-viºiniu închis,
poartã Pruncul pe braþul stâng,
iar cu mâna dreaptã aratã spre
textul filacerului ºi spre vasul cu
capul tãiat al Sfântului Ioan
Botezãtorul. Chipul Fecioarei

este redat clasic, dar cu talent ºi
expresivitate, degajã blândeþe ºi
mâhnire, trãdând o intensã trãire
emoþionalã. Pruncul are o figurã,
am spune, maturizatã. Sfântul
Ioan Botezãtorul þine un toiag
înalt terminat cu o cruce ºi un
filacter pe care este scris în
limba slavonã urmãtorul text:
,,În zilele noastre, în care (…) (a
fost) martirizat (…) din cauza
(…) ºi capul meu a fost tãiat, ca
o piatrã (…) în prãpastie. Astfel
(…) a cãzut, cãci capul meu l-au
tãiat”.

Sfântul Ioan Botezãtorul are
o înfãþiºare asceticã, trupul este
longilin, întrevãzându-se mai
mult structura osoasã decât cea
muscularã. Vestimentaþia, atent
realizatã, sugereazã volumele
corporale oarecum neglijate.
Siluetele ºi figurile personajelor
au o atitudine solemnã, chiar
gravã ºi intensã trãire
emoþionalã, interiorizatã. Ana
Dobjanschi reia ipoteza lui A.
Efremov care susþine cã
semnificaþia temei ilustrate s-ar
lega de un element tragic din
familia domnitorului Neagoe
Basarab. Tot Domnia-sa
considerã aceastã icoanã drept
una din lucrãrile reprezentative
din vremea lui spre definirea
particularitãþilor stilistice ale
picturii valahe din secolul al
XVI-lea.   

Icoana cu aceeaºi temã de pe
Muntele Athos ar putea fi
prototipul pentru asemenea teme,
precum ºi icoana în discuþie,
dupã cum chipul Sfântului Ioan
Botezãtorul de la Biserica
Mãnãstirii Argeºului din 1517 ar
fi putut fi inspirat de icoanele

amintite. 
Colecþia de icoane din

comuna noastrã cuprinde un
numãr de 94 exemplare, fiecare
având  personalitatea ºi valoarea
ei. Nu vom intra în detalii,
rezervând specialiºtilor acest
privilegiu. Enumerãm doar
superbele exemplare precum: Sf.
Ierarh Nicolae - 99/70 cm, Buna
Vestire ºi Scene Evanghelice -
81/64,5 cm, Maica Domnului cu
Pruncul -64/50 cm, Iisus
Pantocrator -39/31 cm, Sf.Ierarh
Nicolae ºi Sf. Filofteia -
31,5/29,5 cm., Sf. Sava,  Sf.
Ioachim, Sf. Ana ºi Maica
Domnului - 48/39 ºi altele,
icoane aflate în bunã stare, ele
datând în mare parte din sec. al
XIX-lea. S-au luat mãsuri pentru
asigurarea securitãþii ºi
conservãrii acestor valori, unele
dintre icoane au un avansat grad
de uzurã fizicã. Astfel, un numãr
de patru icoane mari,
împãrãteºti, necesitã de urgenþã
o intervenþie pentru stoparea
degradãrii din cauza cariilor care
le-au atacat violent ºi masiv.

Posibilitãþile materiale pentru
a putea interveni, momentan sunt
foarte reduse. ªi de ce sã nu
recunoaºtem cu pãrere de rãu cã
nici autoritãþile judeþene de
specialitate, nici locuitorii
comunei nu realizeazã uriaºa
responsabilitate pe care o au în
conservarea ºi punerea în valoare
a tezaurului cultural de care
dispun.

În aceeaºi salã cu vechile
icoane pe lemn se pot admira
colecþia de medalii, donatã de

rezolvat, cãci „omul le stricã,
omul le drege”. 

Era o primãvarã timpurie, în
martie, cred cã pe 15, în anul
1966. ªtiam de eveniment. La
Corbeni mã ducea, destul de des,
nu numai dragostea de pescuit,
ci ºi o altã dragoste, o fatã
frumoasã din clasa a XI-a, venitã
cu pãrinþii pe ºantier. A fost o
dragoste de aproape doi ani. O
chema Tiuþa. Eh, ale tinereþii...
Am alunecat în melancolie. Dar
sã revenim. Era o primãvarã
splendidã. Mare sãrbãtoare pe
ºantierul Hidrocentralei de pe
Argeº. Apele Râului Argeº ºi-au
stagnat mersul. Împreunã cu
familia Curta, familia Gogioman
ºi frumoasa lor fiicã dintr-a XI-a,
am participat la un eveniment
epocal. În corpul barajului s-au
lãsat porþile grele de fier, oprind
apele înspumate ale râului în
care colcãiau pãstrãvii ºi lipanii.
ªi, vãzând cu ochii, încet-încet,
albia Argeºului seca, iar apa în
baraj creºtea, izbind cu furie în
betonul curbat al stãvilarului.
Lucrarea se terminase cu zece
zile înainte de termenul fixat.
Lacul de acumulare începea sã
prindã contur. Lacul artificial, cu
aproape cinci sute de milioane
de metri cubi de apã, se forma
sub ochii noºtri. La puþin timp,
cred cã la o sãptãmânã, o
ambarcaþiune numitã „Argeº I” a
pornit în prima cursã de
agrement, chiar dacã barajul

fusese plin cam de pe la
începutul lui decembrie 1966. La
momentul inaugurãrii, barajul
Vidraru era al nouãlea din lume.
Lacul aduna apele râurilor
Capra, Buda, Râul Doamnei,
Cernat, Vâlsan, Topolog, Valea
lui Stan ºi Limpedea, totul în
870 de hectare, cu lungimea de
14 kilometri ºi lãþimea de 2,2
kilometri în zona Valea Lupului
– Cãlugãriþa. Vestit punct turistic
care numãra anual zeci de mii de
turiºti din þarã ºi strãinãtate ce
veneau sã se bucure de
priveliºtile deosebite. 

Am prezentat pânã acum
partea frumoasã a tabloului
pictat cu greutate, cu penelul
muncii istovitoare a oamenilor,
în puþuri, galerii, excavând
milioane de metri cubi de
pãmânt, spãrgând roca muntelui.
Un numãr impresionant de
muncitori, veniþi din toatã þara,
mai ales din Moldova, cam

10.000, locuiau în barãci din
lemn, cãptuºite, numite B. Z.-uri,
instalate la Cãpãþâneni, Oieºti,
Corbeni, barãci cu grup sanitar
comun. S-a construit ºi un spital,
foarte bine dotat, atât cu
aparaturã medicalã, cât ºi cu
personal calificat. Erau veniþi
aici, la lucrãrile hidrocentralei,
de la savanþi pânã la foºti
deþinuþi politici, de la intelectuali
de marcã pânã la oameni simpli,
obiºnuiþi cu munca grea. Sus, la
Corbeni, erau sediile Miliþiei ºi
Securitãþii. Bãtãi, crime,
încãierãri, apoi verificãrile fãcute
de cei cinci securiºti asupra a tot
ce li se pãrea suspect, nimic nou.
Intelectuali de renume ai þãrii,
veniþi din temniþele comuniste,
lucrau pe ºantierele
hidrocentralei, fiind în evidenþa
ºi urmãriþi de ochiul vigilent al
partidului, Securitatea.
Alimentarele erau bine
aprovizionate. Gãseai tot ce

voiai. Era o cantinã modernã,
muncitoreascã, unde un prânz
costa 4,50 lei, în condiþiile în
care un kilogram de brânzã costa
6 lei, iar un kilogram de carne
bunã, 8 lei. Salariile erau bune,
dar ºi munca era destul de grea,
periculoasã. Se zvonea, la
sfârºitul lucrãrilor, cã tributul de
vieþi omeneºti a fost mare. Circa
patruzeci de jertfe. ªi aceastã
mare lucrare, acest edificiu
imens, ca ºi altele din istoria
noastrã, ºi-a cerut jertfa, mitul
jertfei pentru construirea a ceva
durabil a funcþionat din nou, „pe
Argeº în sus”.

O întâmplare tragicã este
edificatoare. Spre sfârºitul
primãverii anului 1965, dupã o
zi de pescuit, se încinsese un
chef la B. Z.-ul unde locuia
cumnatul meu, Iuliu Curta ºi
sora mea, Felicia. Familia Susan,
niºte moldoveni deosebiþi,
distractivi ºi simpatici, ce ne
deveniserã prieteni, familia ing.
Sporea, inginerul Guþã, toþi erau
prezenþi ºi au întreþinut
petrecerea pânã noaptea târziu,
sâmbãta spre duminicã. Domnul
Susan era schimbul trei, el fiind
maistru la puþul Corbeni. A
plecat în ºut seara, duminicã spre
luni. Eu am plecat la facultate la
Piteºti, de unde, pe la ora
prânzului, am dat telefon la
redacþia „Fãcliei...”, sã-l anunþ
pe cumnatu-meu cã am ajuns cu
bine. De la celãlalt capãt al
firului aud cuvântul tragedie. „A

murit Susan, îmi spune cu durere
în glas cumnatul meu, împreunã
cu ortacii lui, zece la numãr, în
puþul Corbeni, în urma exploziei
unor acumulãri de gaze. Mare
durere. ªi câte astfel de dureri nu
au mai fost! Munca îºi continua
cursul, ca ºi când nimic nu s-ar fi
întâmplat. Viaþa îºi continua ºi
ea cursul. Nici nu terminase bine
cu doliul, ºi tânãra soþie a lui
Suºan s-a recãsãtorit cu un ofiþer
de Miliþie. Se auzea, de
asemenea, despre maºini „Tatra”
de mare tonaj ce zburau peste
parapet ºi cãdeau în hãul de
dedesubt, de muncitori îngropaþi
de vii în galerii ºi câte ºi mai
câte. Tragedii ce au scris cu
sânge istoria unei gigantice
construcþii, înfãptuitã de poporul
român, pentru nevoile lui.

Edificiul acesta, construit cu
atâtea sacrificii, cei de azi îl
includ în „greaua moºtenire”,
alãturi de combinate, uzine,
institute de cercetãri în diverse
domenii, clãdiri de patrimoniu,
locuri de agrement,
termocentrale, hidrocentrale,
regularizãri ale albiilor râurilor,
autostrãzi, muzee de interes
internaþional, pieþe moderne,
ºcoli (unde cãrþile erau gratuite),
cãmine ºi case de culturã, spitale,
universitãþi (unde chiar se „fãcea
carte”), biblioteci, adevãrate
tezaure de culturã ºi civilizaþie,
toate au devenit componente ale
„grelei moºteniri”. ªi pe care,
dupã cum susþin aceºti domni, le-

ar fi fãcut dictatorii. Cu riscul de
a mã repeta, susþin cã toate
acestea au fost fãcute de poporul
român cãruia, din bun simþ, ar
trebui sã-i respectãm munca,
pentru cã, chiar cu burta goalã, n-
au precupeþit niciun efort, n-au
contenit a munci pentru þarã, fie
în agriculturã, sãnãtate,
învãþãmânt sau cercetare. Cu ce
ne lãudãm noi astãzi? Cu intrigi,
cu corupþie, cu ºpãgi, cu ºomeri,
cu prãduire, cu înavuþire peste
noaptea neagrã a aºa-ziselor
reforme, cu jocuri ºi scheme
politice mefistofelice, cu
nonculturã, cu emigraþie, cu
împrumuturi din afarã care
îngenuncheazã þara strãinilor.
Vorba lui Anton Pann: „Cine
bea apã din pumni strãini, nu se
saturã niciodatã!” Astãzi nu-i
acelaºi popor, nu-s aceiaºi
oameni? Da, dar nu sunt aceiaºi
lideri!

Prof. Ion C. HIRU
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NECESITATEA UNUI MUZEU SÃTESC (II)



Iatã, domniile voastre, cã
ne întâlnim din nou. E martie
ºi sperãm cu toþii cã o sã mai
vinã ºi ceva timp frumos.
Dupã iarna asta destul de
asprã (însã nu cu prãpãduri
mari prin pãrþile noastre,
Domneºtiul, slavã Domnului,
fiind protejat de viscole, cãci
are dealuri de jur împrejur),
eu una aºtept cu nerãbdare sã
vinã primãvara. Ca toatã
lumea, de altfel, cãci ne-am
sãturat de frig ºi stat în casã.
Întâi, vreau sã se facã frumos
ºi cald pentru ca sã pot urma
îndemnul lui Voltaire,
îndemn pus de mine ca motto
al articolului de faþã. Ah, da,
ºtiu ce-mi veþi replica, cã el
se referã mai mult la grãdina
interioarã, cã ne sfãtuieºte sã
ne retragem în noi înºine ºi sã
ne facem ordine în suflet ºi-n
gânduri. Dar eu am sã mã fac
cã nu înþeleg ºi am sã mã
ocup cu sârg, în lunile ce vin,
de grãdina mea adevãratã, cea
din realitatea proximã. Ca sã-

mi gãsesc liniºtea ºi sã uit de
ce-i în jur. Bine, ca sã fiu cu
totul ºi cu totul sincerã, nici
pe cealaltã n-o voi neglija,
cãci îmi place, mai ales în
ultima vreme, sã-mi ºtiu
sufletul ºi gândurile liniºtite,
hrãnite cu lucruri frumoase,
curãþite de orice rãu ºi, mai
ales, pãstrate pe un fãgaº de
serenã înþelegere ºi de
bunãvoinþã, fãrã rãutãþi, fãrã
invidie, fãrã ranchiunã (nu zic
fãrã urã, pentru cã vã spun
sincer cã mi-a fost imposibil,
vreodatã în viaþa mea, sã
urãsc pe cineva).

ªi, în al doilea rând, abia
aºtept sã vinã primãvara mai
repede, pentru cã vreau sã
vãd dacã lumea va ieºi din
nou în stradã sã-ºi strige
nemulþumirile. În plinã iarnã,
când începeau protestele din
Piaþa Universitãþii din
capitalã, precum ºi cele din
alte oraºe ale þãrii, nu am
scris nimic despre aceasta
(cãci de vorbit am tot vorbit,

recunosc). Ca sã nu par însã
total ruptã de realitate (pentru
cã nu sunt, domniile voastre,
deºi uneori vreau sã dau
aceastã impresie), voi încerca
sã scriu acum câteva cuvinte.
Întâi, trebuie sã  mãrturisesc
sincer cã îmi pare rãu, mi-e
foarte ruºine ºi, da, sunt o
mare fricoasã, dar eu nu am
îndrãznit sã mã alãtur celor
care au ieºit în stradã, deºi
sunt, în general, de acord cu
ei. Mã rog, poate este mult
spus acest „cu ei”, pentru cã
ei sunt o mulþime de oameni,
cu o mulþime de nemulþumiri
ºi revendicãri, oameni care
strigã ºi cer câte ceva,
începând cu demisia lui
Bãsescu ºi sfârºind cu, ºtiu

eu, micºorarea taxelor rutiere
sau mãrirea pensiilor.
Încercând sã nu iau în seamã
toate teoriile privind nu ºtiu
ce conspiraþii (teorii care
abundã la noi), sã nu-mi
ascult instinctul care îmi
spune cã oricum, totul e
degeaba, în zadar ºi nici
mintea care mã îndeamnã ca,
Balanþã cum sunt, sã
cumpãnesc bine totul ºi pe
urmã sã vorbesc (sã scriu, mã
rog), eu aleg sã-mi ascult
sufletul ºi sã spun cã acesta
este plin de admiraþie pentru
oamenii aceia care spun, de
fapt, ceea ce gândim cu toþii
(sau, cel puþin, o majoritate
covârºitoare). Aici, domniile
voastre, sunt de acord cu ei,

adicã guvernanþilor trebuia sã
li se dea un semnal cum cã un
popor nu poate rãbda la
infinit sã fie batjocorit ºi
minþit, iar oamenilor politici
din opoziþie trebuia sã li se
transmitã un alt semnal, cum
cã nici ei nu sunt mai breji, ºi
sã nu se amestece (deºi, mã
îndoiesc cã aºa vor face). 

Dar, cred eu, un dialog cât
de cât normal nu se poate
purta în stradã, nu e posibil,
nu este democratic (ºtim cu
toþii cã „democraþia” este o
formã de organizare a unei
societãþi în care poporul îºi
exercitã, direct sau indirect,
puterea ºi participã la luarea
deciziilor). Bine, la noi este o
democraþie destul de tânãrã
(ºi cam nãucã) care, în
douãzeci de ani ce au trecut
dupã „întâmplarea” din ’89
(scuze, dar eu încã nu mi-am
dat seama ce a fost atunci ºi
deci cum trebuie sã-i spun),
se pare cã nu prea a învãþat
multe ºi nu a devenit mai
înþeleaptã. Guvernul ºi
preºedinþia, cel puþin în acest
moment, eu zic cã nu fac
parte din acea organizare
numitã democraþie ºi nu cred
deloc cã sunt dispuºi la vreun
dialog cu noi, pentru cã se
obiºnuiserã sã monologheze,
adicã sã ne mintã ºi sã ne

dispreþuiascã, ºi noi sã nu
replicãm nimic la aceste
minciuni. Poporul român, zic
eu, a avut pânã acum doar
impresia cã voteazã ºi cã
participã la conducerea
treburilor þãrii. 

Iatã cã acum, nu ºtiu dacã
în urma presiunilor strãzii sau
nu, doctorul Arafat ºi-a reluat
locul ce i se cuvine,
continuând astfel sã-ºi facã
datoria, sã salveze oameni.
Guvernul Boc a demisionat ºi
la conducerea noului executiv
a venit Mihai Rãzvan
Ungureanu. Ei, ºi? Eu cred cã
asta nu schimbã nimic,
absolut nimic. Am mai spus
cândva cã impresia mea
despre circul politic de la noi
este cã, fiindcã tot am
pomenit de „circ”, totul este o

dr.col (r) Ion Donoiu, numismat
ºi lucrãrile de metaloplastie,
aparþinând artistului Constantin
Samoilã, fiu al satului-martir
Poenãrei

Muzeul sãtesc domneºtean
are ºi o colecþie de artã plasticã
contemporanã (ce a mai rãmas
din cea înfiinþatã în 1972),
cuprinzând câteva lucrãri ale
unor pictori ºi sculptori celebri:
Petre Achiþenie, Constantin
Baciu, Neculiþã Secrieriu,
Octavia Viºan, Ioan Gheorghe
Vrãneanþu, Lazãr Rodica, Lazãr
Iacob, Ion Murariu, Ion Pantilie,
Gheorghe Pantelie, Constantin
Piliuþã, sculptorii Constantin
Schirliu (marmurã), Aurelian
Bolea (marmurã), Alexandru
Deacu (gips patinat), Ostap
Andrei

Nu lipseºte nici cartea veche,
aºezatã într-un colþ al Bibliotecii
Publice „Luca Paul” .Se pot
vedea o serie de lucrãri tipãrite
cu multã vreme în urmã, unele
imediat dupã apariþia tiparului pe
teritoriul românesc. Cum au
ajuns aici? Tot prin strãdania
preotului Ion Radomirescu, o
parte fiind preluate de la preoþii
înaintaºi ºi apãrate de furia
comuniºtilor de cãtre pr. Grigore
Venescu.

Ion Duhovnicul (1826-1882),
cunoscut ºi sub numele de Popa
Niþã, prima fãclie a spiritualitãþii
domniºanilor, spunea: „Am dorit
ca plaiul nostru sã fie satul
nostru cu oameni luminaþi, atât
bãrbaþii, cât ºi femeile lor…
Cãci, la orice vârstã omul se

poate lumina” (26 oct. 1863). La
moartea lui Popa Niþã, în
bisericã, în afara cãrþilor uzuale
pentru slujbã, s-au gãsit peste
cincizeci de cãrþi religioase,
alãturi de prima carte laicã
tipãritã în limba românã în anul
1700, la Snagov, „Floarea
Darurilor”. Era prima bibliotecã
a satului. Mã întreb oare unde a
dispãrut, dupã 1990 Biblia lui
ªerban Cantacuzino (1688) ce se
afla în colecþia muzeului?

Urmând cu sfinþenie mesajul
Popii Niþã, dupã care „la orice
vârstã omul se poate lumina”,
generaþia nouã de învãþãtori a
strâns la ºcoalã nu numai copii,
ci ºi oameni maturi. De aici,
necesitatea de a se procura mai
multe manuale ºcolare ºi cãrþi

pentru toate  vârstele. Astfel,
pentru prima oarã în istoria
comunei Domneºti apare o
bibliotecã publicã, pe lângã
ºcoalã. Într-un raport pe care un
revizor ºcolar îl înainteazã
Ministerului Instrucþiunii Publice
ºi Cultelor, data 1878, se

menþiona : „Biblioteca acestei
comune e în bunã stare, fiind
înfiinþatã de la 1878 noiembrie
25. Au beneficiat de înfiinþarea
ei 80 persoane cu 48 bãrbaþi.
Sãtenii citesc mai cu drag
poveºti uºoare istorice ºi alte
scrieri pe înþelesul lor.
Biblioteca are 81 volume din
care 43 legate.” Menþiunea
reprezintã practic actul de
naºtere al Bibliotecii Comunale
Domneºti, cu douãzeci de ani
înainte ca Spiru Haret, Ministrul
Instrucþiunii Publice ºi Cultelor,
sã fi emis ordinul privind
înfiinþarea bibliotecilor la sate.

Iatã câteva din cãrþile vechi
ce lumineazã prin farmecul ºi
importanþa lor, viaþa zilnicã a

cititorilor: Antologhion (tipãrit
la Râmnicu Vâlcea, 1737);
Mineiul lunii octombrie (tipãrit
în 1776 la Râmnicu Vâlcea de
Ioan Constandin Mihailovici);
Antologhion (tipãrit în 1777 la
Bucureºti de tipograful Dimitrie
Petrovici); Penticostar (tipãrit în
1800, în timpul domniei lui
Alexandru Constantin Muruz
Vv, în tipografia Mitropoliei
Bucureºti); Vieþile Sfinþilor
(tipãritã în 1807 în tipografia
Mãnãstirii Neamþului);
Evanghelie ( tipãritã în 1812 la
tipografia Universitãþii din Pesta,
sub patronajul împãratului
Austriei, Francisc I); Minei
(tipãrit în timpul împãratului
Rusiei, Nicolai Pavlovici, dupã
„Izvodul îndreptat” de episcopul
Argeºului - Iosif, cu ajutorul
mitropolitului Moldovei –
Veniamin, în tipografia
Mãnãstiri Neamþului, în 1832,

tipografi Isaiia ºi Inocenþiu);
Ceaslov (tipãrit a doua oarã în
vremea lui Mihai Grigore
Sturdza, cu cheltuiala
mitropolitului Sucevei ºi
Moldovei – Veniamin, la
Mãnãstirea Neamþului, în 1835,
tipograf Isaiia); Didahii de
Antim Ivireanu (tipãritã din
orânduirea mitropolitului
Moldovei – Veniamin Costachi –
în 1832); Cazanie (tipãritã în
limba românã, la Bucureºti în
1856); Octoih (tipãrit în vremea
lui Al. I. Cuza, cu osârdia
episcopului Râmnicului, la
Râmnic în 1865); Muzeul este
un traseu viu de iniþiere, ierarhic
accesibilã în funcþie de interesul
ºi pregãtirea vizitatorului. Iar
patrimoniul muzeistic trebuie
„rãspândit“ pentru cã are
valoarea luminii, rãspândit prin
studii, afiºe, vederi, cãrþi de
popularizare, mape de fotografii
care sã-þi arate sensul istoriei
trecute ºi viitoare.

Muzeul din Domneºti, fragil
ºi sincer, ca o fetiºcanã abia
ieºitã la mãritiº, deºi neîmpãrþit

corespunzãtor, cu reguli precise,
are constantele percepþiei ce
reprezintã un mod de înþelegere
aparte, apropiind obiectele de
simþirea vizitatorului.

Obiectele se explicã prin ele
însele, nimic nefiind majore sau
minori, ci unice, subtile, iradiind

frumuseþea utilitãþii. Mai ales
cele etnografice, fãcute de omul
tradiþional, « de omul
nededublat, care nu „produce”,
ci naºte obiecte, adicã simboluri

emotive pentru noi » (Horia
Barnea).

Un muzeu mic, la Domneºti,
dar creat pentru a menþine
memoria româneascã vie ºi
aplecarea spre culturã ºi luminã.

ªi pentru cã existã o clãdire
proprie, redatã Domneºtiului,
prin reabilitare, de cãtre av.
Catia Rãdulescu – un mare suflet
domniºan – se impune o
mobilizare a tuturor forþelor
culturale locale ºi judeþene în
scopul reamenajãrii muzeului de
altãdatã, atât de necesar vieþii
spirituale locale, mai ales cã
exponatele, în mare parte, existã.
Este doar o sugestie!

Note:
[1]. Bisericã exista în

Domneºti în sec. al XVII-lea,
fiindcã pe crucea de piatrã
existentã la Muzeul din

Domneºti se menþioneazã cu
litere chirilice numele lui Popa
Ion, 1724. Or, dacã Popa Ion a
murit în 1724, el a slujit în
ultima parte a sec. al XVII-lea ºi
prima a secolului al XVIII-lea
(Revista Istoricã a Comunei
Domneºti, Judeþul Muscel, nr. 2-
4, 1941, pag. 66).

[2]. Memoriu asupra Bisericii
parohiale din Comuna Domneºti,
judeþul Muscel, întocmit de
preotul N. Ionescu, în anul 1906
(în Revista Istoricã a Comunei
Domneºti, Judeþul Muscel, nr. 2-
4, 1941, pag. 181-186).

[3]. Revista Istoricã a
Comunei Domneºti, Judeþul
Muscel, nr. 2-4, 1941, pag. p. 67
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COLECÞIA DE GÂNDURI

D’ale grãdinãritului
Motto:
„Fiecare sã-ºi cultive grãdina.”

(Voltaire, Candide)



Domnul Florentin Popescu
este unul dintre cei mai
cunoscuþi scriitori contemporani:
poet, critic literar, director de
revistã, prezent în paginile unor
publicaþii literare, la întâlnirile
cu cititorii din Bucureºti, Buzãu,
Curtea de Argeº ori Râmnicu
Vâlcea, sau permiþându-ºi un
rãgaz de meditaþie, la Siliºtea
Gumeºti, în banca unde a învãþat
odinioarã Marin Preda, lãsându-
se fotografiat de soþia sa,

frumoasa ºi talentata poetã
Iuliana Paloda Popescu. El are o
fire glorioasã, un temperament
activ, un condei mânuit cu talent
ºi, mai presus de toate, e un
prieten statornic al scriitorilor
români contemporani – mai mult
sau mai puþin cunoscuþi.

Aºa îmi explic bogatul
conþinut al celor trei volume
tipãrite pânã acum, sub titlul Eu
v-am citit pe toþi, în care ne
prezintã, convingãtor ºi

entuziast, peste 500 de autori, de
la nume de prestigiu ale
literaturii române, pânã la simpli
cenacliºti, activiºti culturali sau
jurnaliºti – dintre care
aproximativ 150 sunt cuprinºi în
volumul al treilea, tipãrit de
curând la  Târgoviºte.

Modul de abordare este
diferit de la autor la autor, în
funcþie de perdispoziþia
sufleteascã a momentului, de
importanþa pe care o acordã unui
anumit volum apãrut recent, ori
din dorinþa stabilirii unor
echivalenþe culturale, aºa cum se
întâmplã cu Arcadie Suceveanu,

poet bucovinean de real talent,
cu prezentarea cãruia se deschide
recentul volum, sub titlu
Clepsidra zilei s-o încarci cu
crini – adicã un titlu al poetului
comentat.

El se referã apoi ºi la alþi
autori basarabeni ºi bucovineni,
subliniind primirea fraternã a
acestora în rândurile ºi în
ansablul reprezentativ al
scriitorilor români de
pretutindeni.

Cu totul altele sunt referirile
la poeþii români binecunoscuþi
nu doar prin creaþiile lor, ci ºi
prin faptul cã au condus reviste

literare, ca Nicolae Dragoº, fost
redactor ºef  la Luceafãrul, ori
Florin Costinescu, din secþia de
poezie a revistei Contemporanul.
Lui Nicolae Dragoº îi
comenteazã antologia de autor
Cãlãtor spre nevãzute umbre,
pronunþându-se asupra
„oportunitãþii ºi semnificaþiei
antologiilor de autor” (p.14).

Lui Florin Costinescu îi
prezintã volumul Nuferi
blestemând, reliefând câteva
trãsãturi ale scrisului sãu:
structura romanticã, nedumerirea
faþã de rãsturnarea valorilor,
meditaþia filosoficã asupra  vieþii

ºi altele.
În schimb, scriind despre

Radu Cârneci se referã la
Antologia sonetului românesc –
o lucrare monumentalã,
incluzând contribuþia, de-a
lungul veacurilor, a câtorva sute
de poeþi români.

Volumul domnului Florentin
Popescu este structurat în patru
capitole: Starea poeziei, Starea
prozei, Starea critcii ºi istoriei
literare, ºi Raftul de culturã
generalã, dovadã cã, deºi la
început am bãnuit cã aceastã
carte a fost elaboratã sub

(urmare din nr.trecut)
Mãrturiile familiale au

întotdeauna girul autenticitãþii,
întrucât dispar tendinþele
motivate, de altfel, de diluare a
adevãrului în marea
incertitudinilor ºi a speranþelor
maculate de perspectiva
„gulagului” comunist. Reluând
monstruoasa sentinþã, potrivit
cãreia „preotul Ion
Constantinescu personal s-a
înarmat cu o puºcã militarã, o
puºcã de vânãtoare ºi un pistolet,
pentru a fi gata pregãtit de a
trece la acþiuni împotriva
statului”, convertirea adevãrului
în minciunã este de o crasã
insolenþã.  

Comunitatea sãteascã din
Poenãrei, pe care o pãstorise cu
devotament ºi jertfire de sine, ar
fi fost, cu certitudine, în total
dezacord cu o asemenea gravã
învinuire „confecþionatã” de
artizanii rãului, adusã slujitorului
bisericii lor din sat, al cãrui
comportament moral fusese
exemplar.

Din memoria obºtii, nu se
putea ºterge uºor imaginea fidelã
a duhovnicului lor, purtãtor de
grijã pentru comunitate,
prilejuind, prin intervenþia sa,
electrificarea satului Poenãrei
înaintea altor localitãþi mai mari
din jur, preocupat continuu nu
numai de sãnãtatea sufletului
celor încredinþaþi spre vrednicã
pãstorire, dar ºi pentru cea a
trupului, preotul Ioan
Constantinescu acordând primul
ajutor unor suferinzi sãrmani din
sat, în imposibilitate de a se
deplasa la un spital, fãcându-le
injecþiile prescrise de medic,
chiar ºi extracþii dentare, parohul
lor fiind - dupã confesiunea unui
consãtean – „doctorul nostru fãrã
de arginþi”.

Duhovnic în accepþia cea mai
profundã a cuvântului, ajutorând
pe cei neajutoraþi, dându-le
sentimentul celor însinguraþi cã
trãiesc într-o obºte unitã, care îi
simte, fãrã nici un discernãmânt,
ai ei, preotul Ioan
Constantinescu avea reputaþia

unui adevãrat pãstor spiritual,
fiind, potrivit aceluiaºi enoriaº,
„o nesecatã fântânã de leac”, din
credinþa sa, adãpându-se
sufletele unor oameni
descumpãniþi veniþi spre
spovedanie ºi din alte zãri,
uneori, foarte îndepãrtate de
satul Poenãrei. 

De aceea, este întru totul
aberantã atribuirea unor învinuiri
imaginare, etichetarea ca
„terorist” a unui om care a slujit
numai adevãrul ºi iubirea faþã de
aproapele, sub pretextul
participãrii, cu numele
conspirativ „Micu”, în gruparea
«Partizanii libertãþii» - poate cel
mai puternic detaºament naþional
de rezistenþã anticomunistã,
situat nu numai geografic, dar ºi
moral, la cea mai înaltã
altitudine, prin atitudinea fermã
promovatã consecvent de cãtre
membrii sãi împotriva unor
precepte fals egalitariste
rãspândite pretutindeni, pe
meridianele ºi paralele patriei, de
„crivãþul roºu” stârnit de
bolºevismul asiatic al „geniilor”
falimentarei ideologii marxist-
leniniste.

Nedeconspirarea locului în
care «Partizanii libertãþii» se
adãposteau - aflat la circa un
kilometru de casa preotului,
într-o grotã amenajatã în Râpile
cu Brazi, ajutorarea  lor
permanentã cu alimente,
procurarea unor surse
informative (un aparat de radio)
ºi a altor materiale

„conspirative” vizând evoluþia
sau, mai exact, involuþia
flagelului de „ciumã roºie” în
þarã ºi pe mapamond, hrana
spiritualã oferitã partizanilor prin
intermediul  volumelor cu
conþinut religios (o Biblie, o
Cazanie º. a.), dar ºi patriotic
(versuri aparþinând poetului
martir Radu Gyr ºi altor barzi ai
libertãþii) constituiau „capete de
acuzare” care nu ofereau
suficiente motive pentru
aplicarea unor articole din Codul
penal comunist, care prevedeau
pedeapsa capitalã, pentru
asemenea „delicte” împotriva
securitãþii statului.

Minciuna dirijatã a „justiþiei
democrat-populare” pregãtea, în
retortele alchimiei ei criminale,
eliminând orice urmã de adevãr,
culpabilizarea gravã a preotului,
insinuându-se cã ar fi „pus la
cale sãvârºirea a numeroase acte
de teroare împotriva organelor
de stat ºi a membrilor PMR”,
imputându-i-se, de asemenea,
faptul cã „a avut un rol deosebit
de important în nedescoperirea
la timp a bandei”.

Autor al unor importante
studii ºi articole cu conþinut
moral-religios ºi metodic
publicate în periodice bisericeºti:
Metoda practicã a predãrii
învãþãmântului religios în ºcoala
primarã [1944], Obiceiurile
strãmoºeºti ºi obiceiurile noastre
[1940], Iubirea creºtinã [1939],
Despre trebuinþa religiei în
omenire [1936], Taina sfântã a

cãsãtoriei [1935], Buna creºtere
a copiilor [1933] º. a., preotul
Ioan Constantinescu a fost
acuzat de procurarea unor
„materiale de propagandã
contrarevoluþionarã”, de
multiplicarea ºi difuzarea, în
obºtea sãteascã ºi nu numai, a
versurilor interzise ale poetului-
martir Radu Gyr. Preotul Ioan
Constantinescu, care cunoscuse
personal pe bardul
câmpulungean, tãinuia mãrturia
de preþ a unei versiuni a
„manifestului” liric al acestuia,
îndemnând la o sfântã revoltã
împotriva comunismului ateu.

O anume comuniune spiritualã
se va fi statornicit între poet ºi
preotul cãrturar de la Poenãrei,
care releva, în articolele sale,
printre altele, forþa regeneratoare
a religiei în viaþa poporului
român: „Credinþele religioase -
precum consemna, în studiul
«Metoda practicã a predãrii
învãþãmântului religios în ºcoala
primarã» [revista „Tomis”,
Episcopia de Constanþa, anul
XXI, 1944, iulie-septembrie, nr.
7-9, p. 72-82],- alcãtuiesc un
fond sufletesc comun tuturor
credincioºilor ºi când acest fond
de idei, sentimente ºi obiceiuri
este comun naþiunii întregi,
atunci religia este pentru neam o
mare putere de viaþã, cãci toþi fiii
lui se simt mai uniþi în faþa
primejdiei de orice fel care-i
ameninþã.”.

Cu aceastã convingere, se va
fi avântat în lupta împotriva

duºmanilor religiei, împotriva
celor fãrã credinþã, fãrã
Dumnezeu…

De teamã cã va fi depistat de
cãtre organele represive ale
Securitãþii, manuscrisul poeziei
lui Radu Gyr încredinþat spre
pãstrare, a fost  sortit, împreunã
cu alte mãrturii, „purgatoriului”,
ºi numai datoritã memorãrii
versurilor de cãtre fiica
preotului, prof. IULIANA
CONSTANTINESCU-
PREDUÞ - condamnatã ºi ea,
pentru „omitere de denunþ”, la
12 ani muncã silnicã -, una
dintre variantele poemului
Ridicã-te, Gheorghe, ridicã-te,
Ioane a putut fi salvatã,
restituindu-se, astfel, memoriei
colective, versurile omise din
versiunea publicatã în revista
„Memoria” nr. 3 din 1992: „Cu
crucea prin suflet de doruri
amare, /Cu vreri rãstignite sub
negre prigoane, /Cu vise ucise
de crunta teroare, /Ridicã-te,
Gheorghe, ridicã-te, Ioane !”. 

Memoria confiscatã de
regimul comunist a traversat,
prin tunelul gândurilor imposibil
de cenzurat, infernul obscuritãþii
generate de marxism-leninism.
Reiterând relaþiile de suflet
dintre poetul Radu Gyr ºi
destinatarii manuscrisului:
învãþãtorul Gheorghe Popescu ºi
preotul Ioan Constantinescu din
Poenãrei, o ipotezã seductivã ar
pleda pentru raportarea numelor
invocate de poet - Gheorghe ºi
Ion - la persoane identificabile,

deºi supoziþia pare greu de
acceptat, întrucât, în onomastica
naþionalã, aceste nume de
persoane au devenit aproape
„generice” pentru neamul
românesc.

Revenind la „depozitara”
acestor versuri, aº releva adânca
durere a preotului Ioan
Constantinescu, care a albit în
noaptea când a aflat cã ºi fiica
lui mai mare, Iuliana, însãrcinatã
în luna a ºaptea, fusese arestatã
ºi supusã unor repetate
interogatorii de cãtre criminala
Securitate din Piteºti. 

De altfel, ea va da naºtere,
între zidurile Închisorii
Vãcãreºti, unei fetiþe: Justina-
Libertatea, pe care nu va avea
bucuria s-o revadã decât peste
ºase ani, dupã eliberarea sa din
detenþie, în anul 1964, deoarece,
imediat dupã naºtere, îi fusese
smulsã de la sân ºi încredinþatã
unui orfelinat…

Cu durerea de a-ºi fi lãsat
soþia ºi pe fiica cea mare pe
drumul amar al temniþelor
comuniste, cu neliniºtea cã ºi
ceilalþi doi fii vor fi împãrtãºit
soarta lor, cu tristeþea cã þara
însãºi era înrobitã unor strãini de
neam, se va fi stins în crunta
noapte de 18/19 iulie 1959, la

ora 2230, în Închisoarea Jilava,
fãcându-ºi semnul crucii, înainte

ca armele ucigaºe sã-i sfârtece
trupul, preotul-martir IOAN
CONSTANTINESCU, cu
credinþa în Dumnezeul cel
Atotputernic ºi în veºnicia
aspiraþiei spre libertate a
poporului român, pentru
slobozenia cãruia s-a jertfit¼

Grigore
CONSTANTINESCU

scamatorie, un joc pe care
unii îl joacã cu voluptate, iar
cei care pierd întotdeauna
suntem noi, poporul român.
La alegeri, la luarea de
decizii, la emiterea de
ordonanþe de guvern, la
alianþele efemere de pe scena
politicã, la tot ceea ce se
întâmplã la noi, v-am mai
spus, mie mi se pare cã se
potriveºte ca o mãnuºã
zicerea aceea de prin

cazinouri: „Les jeux sont
faits!”(Jocurile sunt fãcute!).
Deci am impresia cã ne
zbatem în van, am început sã
semãnãm toþi cu cãluþii aceia
de prin iarmaroace care se
învârt în loc. Eh, poate cã
sunt eu prea pesimistã, sau
fatalistã, nu ºtiu.

ªi apoi, ipotetic vorbind,
sã zicem cã o sã prind curaj ºi
o sã ies ºi eu în stradã,
strigând indignatã cã m-am
sãturat, cã mi-e lehamite de
atâta corupþie, de atâtea

minciuni ºi de atâtea
furtiºaguri, cã nu mai vreau
sã aud, în þara asta a mea, de
partide ºi de politicã, de
clanuri de mafioþi, de justiþie
coruptã, de leneºi ºi de
nonvalori. Da, bine, ºi pe
urmã, dupã ce o sã strig pânã
o sã rãguºesc, va trebui sã
stau un pic pe gânduri ºi sã
mã întreb, cu înþelepciune,
dacã am o alternativã la
situaþia de acum, dacã aº
putea oferi o soluþie viabilã
ca sã ieºim din acest impas.

ªi rãspunsul, îmi pare rãu, ar
fi un mare NU. Nu, nu ºtiu ce
s-ar putea face, nu, nu mã
pricep (ºi mi-e silã) sã fac
politicã ºi, nu, nu mã pricep,
nu am habar cum se conduce
o þarã. Dar, staþi aºa, domniile
voastre, observ cã în aceeaºi
situaþie cu mine sunt ºi cei
din guvern, din parlament
(sau, mã rog, o mare parte
dintre ei) ºi, bomboana de pe
colivã, aºa e ºi preºedintele,
cu toþi consilierii lui. Nici ei
n-au habar. Dar ei au tupeu ºi

nici nu le pasã de asta. Deci,
eu cred cã devine din nou
actualã ºi foarte adevãratã o
zicere absolut fabuloasã, o
dilemã ce, cred eu, e o
chintesenþã a situaþiei noastre
în aceastã lungã ºi parcã
nesfârºitã „perioadã de
tranziþie”,  zicere pusã acum
câþiva ani ca titlu al unei
rubrici, în ziarul „Academia
Caþavencu”, ºi anume:
„Avem o þarã. Cum
procedãm?”

Prof. Lavinia AVRAM
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Iuliana Preduþ - Constantinescu.
A fost arestatã în 1958, deºi era
gravidã în luna a ºaptea, fiind
condamnatã la 12 ani.

Biserica din Poenãrei-Argeº

UN LUPTÃTOR ANTICOMUNIST:

Preotul IOAN CONSTANTINESCU, un erou al altarului
credinþei în libertatea neamului românesc (II)

CRONICÃ DE CARTE

(urmare din pagina 10)

UN PRIETEN STATORNIC
AL SCRIITORILOR
(Florentin Popescu, Eu v-am citit pe toþi, Vol. III, Editura

Biblioteca, Târgoviºte, 2011)



Poet, prozator ºi eseist,
membru al Uniunii Scriitorilor
din România, profesorul de
limba ºi literatura românã Ion C.
ªtefan a scris ºi a publicat peste
treizeci de volume, cuprinzând
poezii, povestiri, romane,
maxime ºi cugetãri, comentarii ºi
sinteze literare, studii de
gramaticã. Menþionãm doar
câteva dintre scrierile acestui
„trudnic în ale scrisului”, în
ordinea publicãrii: „Despãrþirea
de cuvinte” – versuri, 1973;

„Scrisoare mamei” – versuri,
1980; „Luminiº de Soare” –
povestiri, 1981; „Supravieþuirea
prin cuvânt” – maxime, cugetãri,
expresii rare, 1997; „Ora de
dirigenþie a vieþii”- povestiri ºi
nuvele, 1998; „Literatura
românã în liceu” – comentarii ºi
sinteze literare, 1999;
„Ceremonii solare” – versuri,
2001; „În cãutarea iluziilor
pierdute” – roman, 2009; „Eseu
despre existenþa umanã” –
eseuri, 2008; „Pe treptele
timpului” – versuri, 2010.

În anul 2011, la Editura
„Arefeana”, al cãrei director
este, i-a apãrut romanul
„Întâlnirea de la Muzeu”.
Cunoscutul critic literar Pavel
Pereº îl numeºte ca fiind „un
roman pentru toate vârstele”,
care reprezintã „în creaþia amplã
a autorului o deosebitã izbândã
prin tonalitatea narativ-poeticã”
a scrierii. Romanul este
structurat pe capitole, fiecare
capitol având un motto
semnificativ pentru întâmplãrile

ºi faptele relatate. Tema
romanului este iubirea,
prezentatã în toate fazele ºi
aspectele ei, alcãtuind o
adevãratã monografie a iubirii ºi
despre iubire. Romanul începe
cu o întrebare, pe care ºi-o pune
naratorul: „Poþi trãi oare, pentru
a doua oarã, aceeaºi iubire, cu o
intensitate sufleteascã la fel de
mare ca prima datã?” Întrebarea
aceasta  îl frãmântã pe narator,
care este ºi personajul principal
al romanului, Adrian Ionescu –
profesor de limba ºi literatura
românã ºi inspector ºcolar în
judeþul Ilfov. De aceea,
„Întâlnirea de la Muzeu” este un
roman de analizã psihologicã ºi
de introspecþie, construit într-o
gradaþie a tensiunii sufleteºti a
personajelor principale, pe baza
unui conflict interior. În
capitolul I, intitulat „Lungul
drum al iubirii spre vis” apar
personajele principale ale
romanului: Adrian Ionescu ºi
Ana Brãdiºteanu – profesoarã de
fizicã la o ºcoalã generalã din
comuna Poiana Mare, judeþul
Ilfov. Adrian este tânãr, sensibil,
timid, cu sufletul „ca o metaforã

încã nerostitã”. Este ºi scriitor
de mare talent. Ca inspector
ºcolar se ocupã ºi de îndrumarea
cenaclurilor literare din ºcolile
judeþului Ilfov. Ana e inteligentã
ºi distinsã, tânãrã ºi frumoasã.
Scrie poezii ºi îndrumã cenaclul
literar al elevilor de la ºcoala
unde este profesoarã de fizicã:
Poiana Mare.

Ca tip de roman, „Întâlnirea
de la Muzeu” se încadreazã, în
cea mai mare parte, în
memorialisticã, prin
consemnarea retrospectivã a
unor împrejurãri, fapte ºi
evenimente la care autorul a fost
martor ºi participant în timpul

vieþii sale. Romanul reconstituie,
în spiritul adevãrului, al
exactitãþii, un mediu social, o
atmosferã culturalã: activitatea
literarã din câteva ºcoli din
judeþul Ilfov din ultimele decenii
ale secolului trecut, unde cei doi
protagoniºti ai romanului erau
profesori. Amândoi fãceau
naveta cu trenul de Bucureºti-
Olteniþa, însoþiþi ºi de alþi
profesori navetiºti pe aceeaºi
rutã. Romanul prezintã interes
documentar, dar, cu deosebire
artistic, prin talentul de evocare
al memorialistului ºi prin
capacitatea de analizã
psihologicã ºi autoanalizã. Cele
douã personaje principale sunt
intelectuali hiperlucizi, cu o
teribilã sete de adevãr, cu pasiuni
puternice ºi cu o rarã
sensibilitate. De Ana sunt
îndrãgostiþi profesorul de fizicã
din Cãlineºti, inspectorul ºcolar
de fizicã al judeþului Ilfov, un
inginer agronom, dar Ana, dupã
cum mãrturiseºte unul dintre
aceºtia, „este inaccesibilã oricui
ar curta-o.” Adrian Ionescu –
inspectorul de limba românã este
prins ºi el în mrejele Anei mai

mult decât toþi ceilalþi, deoarece
avea o fire de o deosebitã
sensibilitate. Dar amândoi
protagoniºtii sunt cãsãtoriþi.
Soþul Anei, Vlad Brãdiºteanu
este profesor universitar de
fizicã, apreciat ºi respectat în
cercurile universitare. Soþia lui
Adrian, Corina Ionescu este
profesoarã ºi directoarea unei
ºcoli din Ilfov. E la fel de
frumoasã ca Ana, la fel de
atrãgãtoare, dar în alt chip.  În
primul capitol, autorul, ajuns la
vârsta adultã, mãrturiseºte cã îºi
aminteºte bine orice amãnunt,
„de parcã viaþa mea n-ar fi
decât un curcubeu peste timp,
înflãcãrat de cea mai purã ºi
nevinovatã iubire pentru
ea”…(pentru Ana). Îºi aminteºte
cât de mult a iubit-o atâþia ani
cât au fost colegi de cenaclu la
„Muzeul Iluziilor”, unde
funcþiona un cenaclu literar-
muzical. Acþiunea romanului
este discontinuã, prin întoarceri
în timp, în secvenþe
retrospective, în funcþie de
memoria afectivã a naratorului.
Frãmântat de întrebarea dacã

criteriul participãrii la diferite
activitãþi culturale, sau
cronologic, în funcþie de
apariþiile cronicilor în diferite
publicaþii: Sud, Caligraf, Poesis,
Oglinda literarã, Contemporanul
– Ideea europeanã, Salonul
literar ºi altele, ori în Cuvântul
înainte al unor volume ale
prietenilor sãi – în continuare,
autorul urmãreºte o structurã mai
complexã ºi bine gânditã, ca un

fel de etalon al noutãþilor literare
contemporane, în viziunea sa
binevoitoare.

În capitolul Starea poeziei,
mai aflãm noutãþi despre
volumul Iulianei Paloda
Popescu, Passionarei Stoicescu,
Carolinei Ilica, Floricãi Gh.
Ceapoiu, apoi ale lui Adrian
Pãunescu, Dumitru Ion Dincã ºi
alþii.

În partea a doua, Starea
prozei, citim despre: Mihai
Antonescu, Dorina Bãdescu,

Theodor Râpan, Emil Dogaru ºi
alþii; din capitolul Starea criticii
ne-am oprit la Traian T.
Coºovei, George Munteanu,
Dinu Pillat, Gheorghe Pituþ ºi
alþii, iar din Raftul de culturã
generalã reþinem referirile la:
George Cãlinescu, Henri Zalis,
Th.Vârcolici, I. Opriºan, Magda
Ursache. Generozitatea autorului
se referã la faptul cã, alãturi de
nume binecunoscute, apar ºi
scriitori care nu s-au afirmat
suficient, dar care, pentru

Florentin Popescu, reprezintã
speranþe de care sã þinem seama.

De fapt, însuºi autorul
recunoaºte, pe coperta a patra a
voluminoasei sale cãrþi: „Vine o
vreme în care, dacã ai oarecare
simþ al responsabilitãþii faþã de
cititori ºi faþã de colegii tãi de
breaslã, nu se poate sã nu
încerci a da seama de lecturile
tale. Ciclul meu... se doreºte a fi
o panoramã a scrierilor
autorilor care meritã sã intre în
atenþia iubitorilor de literaturã”.

Am citit cu atenþie ºi
bucurie cartea lui Florentin
Popescu, înþelegând cã e vorba
de un alt fel de Istorie a
Literaturii Române, cea
alcãtuitã cu speranþã ºi
încurajare, dându-i fiecãruia o
ºansã. Investiþia sa moralã se
va vedea mult mai târziu, când
ºi numele abia scrise se vor
dovedi reprezentative pentru
un anumit gen literar
românesc.

Ion  C. ªTEFAN

Cu ani în urmã, poate sã fi
trecut douã decenii, aflându-mã
în Capud Mundi - Roma, l-am
întrebat pe universitarul italian
Mariano Baffi, autorul unui eseu
istoric despre Basarabia,
,,aceastã poartã a latinitãþii în
orient”, prin care aduce
argumente serioase, care nu pot
fi eludate, cã acest pãmânt a fost,
este ºi va fi unul al românilor, de
ce noi, latinii, suntem fãrã
secrete, deschiºi?

,,E un mare adevãr, în ceea
ce spui tu, mi-a rãspuns. Dacã te
referi la poeþi, trebuie sã ºtii cã
poeþii latini mediteazã asupra
lucrurilor, ceilalþi asupra
problemelor. Trãiesc cu faþa la
realitate. În poeziile pe care le
scriu, vorbesc despre
experienþele lor, o fac cu
sublinieri ºi clarificãri, cãci le-
au povestit de o mie de ori
înainte de a le scrie”.

Poeþii poartã cu ei o tainã. În
sufletul lor nu putem intra
oricum, sau intrãm foarte greu.
Nimeni nu ne dã dreptul sã
cotrobãim haotic în sufletul unui
creator. Atunci când te tenteazã
lumea poetului, trebuie sã intri
ca într-un templu, sã contempli
cu o anumitã pietate ºi sã diseci
cu cel mai fin bisturiu imaginile
lumii sale, cãci ele þin de însuºi
sufletul creatorului. Vei gãsi
acolo multã sfialã; creatorul nu
îndrãzneºte sã-ºi spunã decât
doar sieºi cã a luat cuvintele de
mânã ºi le poartã prin lume
pentru a le da viaþã.

Dupã ce am lecturat, în
manuscris, întregul volum, care
poartã titlul ,, Duios suferinþa
trecea”, am descoperit, cã de
fapt, acea tainã de care aminteam

mai sus, poartã sâmburele din
care, iatã, a rãsãrit o nouã poetã
pe cerul românesc al Basarabiei,
ºi am propus-o spre publicare
revistei ,,Gând Românesc„ ºi
editurii ,,Gens Latina” din Alba
Iulia ºi asta fiindcã lirica Oxanei
Munteanu este expresia purã a
trãirilor sufetesti, eul ei creator
dând lucrurilor o expresie nouã,
a unei altfel de raportãri la
absolut, plinã de prospeþime ºi
delicaþe. Titlul cãrþii implicã atât
lumea, cât ºi atitudinea poetei
faþã de lume. Recurenþa
persoanei I singular în poeme -
„eu” –impune poezia Oxanei
Munteanu ca o confesiune liricã. 

Regãsirea esenþelor sufleteºti
ameninþate cu degradarea,
revolta împotriva unei civilizaþii
care uniformizeazã, cultivarea
mitului, scindarea
subconºtientului, transpunerea
neliniºtii existenþiale în imagini
puternice, sunt câteva dintre
trãsãturile poemelor sale care o
apropie de expresionism.
Interesul poetei este, nu atât pe
tehnica poeticã, aspect specific
postmodernismului, cât pe relaþia
- eu-lume, poet-creaþie. Poezia
este, astfel, una reflexivã, o
„fabula” filozofica înþeleasâ nu
ca o traducere în imagini poetice
a unor concepte filozofice, ci ca
o expresie a modului blagian de
a gândi poetic lumea. Ea
mediteazã asupra timpului,
dorului, singurãtãþii, suferinþei,
iubirii, morþii, etc. ceea ce
produce o emoþionalitate
profundã asupra lectorului.

„[...] într-un spaþiu / unde
privim stelele/ cum mediteazã./
Suntem mândri/ de clipele trãite/
în spaþiul cosmic/ unde am

descoperit/ tainele muzicii,/
drumurile timpului/ prin care
auzim frumuseþea/ respiraþiei/
dãruitã celorlalþi” (Meditaþie).

Poezia nu vine cãtre poetã ci,
o descoperã în sinele ei, din care
curge ordonat înspre noi.

Sub impresia unei muzici
cosmice ne dispensãm de viaþã
cu un zâmbet de bucurie
dureroasã ºi de superioritate
visãtoare ce nu aparþine
timpului. Din centrul frumuseþii,
totul este în urma noastrã ºi nu
putem privi spre viaþã decât
întorcându-ne. Într-adevãr,
organul timpului, care-i inima,
ce-ar mai putea marca în
amintirea veºniciei care e
frumuseþea?

Singurãtatea nu ne învaþã cã
suntem neapãrat singuri, mai
degrabã cã eºti
singurul:„Singurãtatea mea/
mereu am ascuns-o./ Nimic nu
vroiam sã fie cum era”
(Imbold).

Senzaþia ciudatã a
singurãtãþii: pare cã se adunã
valuri peste valuri ºi se ridicã
peste barierele fiinþei noastre - ºi
teama cã nu vom mai putea opri
fluxul emanând din fundurile de
mare ale singurãtãþii.

Omul începe sã ºtie ce e
singurãtatea când aude tãcerea
lucrurilor. Misterul ciudat al
singurãtãþii derivã din faptul cã
pentru singurãtate nu existã
fiinþe neînsufleþite. 

Moraliºtii francezi au ºtiut
întotdeauna ce înseamnã a fi
singur între oameni; rar de tot ce
e singurãtatea în lume. Pânã ºi
Pascal n-a putut învinge condiþia
lui de om retras din societate.

Se spune cã adevãrurile mor
psihologic, nu formal; ele îºi
menþin valabilitatea, continuând
nonviaþa formelor, deºi pot sã nu
mai fie valabile pentru nimeni.
Tot ce e viaþã în ele se petrece în
timp, eternitatea formalã le aºazã
într-un vid categorial.

Pentru poetã suferinþa este nu
numai un adevãr ci ºi un
instrument de cunoaºtere a vieþii.
A suferi înseamnã o meditaþie de
durere. Suferinþa e ruina unui
concept, o avalanºã de senzaþii.

„Duios suferinþa trecea/ ºi
gândurile cerului/ adunau toate
iubirile/ într-un infinit de vise./
Ninge duios/ ºi sufãr în tãcere/
învãþând sã iubesc/ lumina./ Tu
mã chemi/ cu liniºtea din tine/ ºi
duios suferinþa trece/ prin
icoana ta/ ca o inscripþie/ ce-mi
aduce liniºtea” (Duios suferinþa
trecea).

Suferinþa e singura biografie
a omului; e o culoare a luminii,
cum spune Goethe. Nu suferim
noi cu toate culorile? ªi nu este
uneori aspiraþia spre lumina fãrã
obiecte a extazului o dezerþiune
din mrejele cromatice, din

culorile ca expresie a acestei
lumi?

Oamenii îºi construiesc
paradisul filtrând eternitatea din
„esenþã” de veºnicie. Acelaºi
procedeu aplicat ordinii
temporale ne face inteligibilã
suferinþa, pentru cã suferinþa este
esenþã în timp.

Orice suferinþã individualã se
reduce, în ultimã instanþã, la o
suferinþã cosmogonicã, fiecare
din senzaþiile noastre ispãºind
acea nelegiuire a senzaþiilor
primordiale prin care el s-a
structurat în afara a nu ºtiu ce...  

Poeta ºtie cã „În suferinþã
curg sensuri de idei/ În umilinþã
nu vin îngerii/ sã mã salveze./
Lasã-mã în libera mea

cugetare!”
Scriind despre iubire, poeta

ne spune cã e „precum florile-n
buchet” ºi ºtie cã intrã în altã
lume. 

„Gândul din noi/ ºi
îmbrãþiºarea/ precum florile-n
buchet!/ ªtiu,/ acum intru în altã
lume,/ sã fac în ramul de pom/ o
iubire”(Iubirea de floare).

De câte ori ne vine în minte
cuvântul iubire, de atâtea ori are
revelaþia omului ºi tot de atâtea
ori parcã iubirea i-a aþipit omului
pe frunte.  

Frumuseþea iubirii e peste tot,
dar pentru poeta noastrã, ea

trebuie aºezatã ºi în poezie
fiindcã ,,iubirea din iubire s-a
nãscut”.

„Scriu/ în pagina cãrþii,/
remediul/ sufletului meu/ ºi
cuvântul adevãrului/ din
frumuseþea iubirii./ Tu vorbeºti
în inima mea/ poezie./ În tãcere./
Timpule eºti frumuseþea/ iubirii
prin poezie!”(Frumuseþea
iubirii).

Existã locuri în care mergi în
vilegiaturã. În aceste locuri, sã
devii cunoscut, semeni flori sã
faci din petalele lor un pat pe
care aºezi la odihnã faptul
simbol: iubirea.

Poezia Oxanei Munteanu,
începe de acuma a ieºi în vileag.
Ea cautã dorul dupã absolut prin
care: „Muzica cuvântului/ mã-
ndeamnã la liniºte/ sã pot urca
cãrarea lãuntricã/ spre piscul
înþelepciunii”.

Nu am avut intenþia, ca în
aceastã scurtã apreciere sã ,,
inventariez” toate poemele din
cartea Oxanei Munteanu. Din
,,filmul” acestora am ales  doar
cãteva ,,secvenþe”, un
,,curriculum vitae” sufletesc, a
unei poete aflatã la început de
drum, din care cititorul poate
culege culoare ºi luminã ce pot
da un fior sufletului sãu pentru
cã, în poezia Oxanei Munteanu,
,,dorul curge ca un Prut
visãtor”.

Virgil ªERBU-
CISTEIANU, Alba-Iulia
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O NOUÃ POETÃ
PE CERUL BASARABIEI
,,Nicio suferinþã nu-i aºa de mare, sã nu se

preschimbe-n cântare“.
Lucian Blaga

Ion C. ªtefan:
„Întâlnirea de la Muzeu“



Calendarul poporului român
are cea mai semnificativã ºi
importantã fundamentare
tradiþionalã. El vine din
adâncurile istoriei milenare, ºi
sunt, fie de naturã astronomicã,
dacã ne referim la construcþiile
calendaristice dacice, fie de
naturã sociologicã, aºa cum sunt
calendarele structurate pe
tradiþiile ºi obiceiurile specifice
fiinþei poporului român.

În general calendarele, fie
astronomice, religioase sau civile
sunt acele instrumente de

împãrþire sistematicã a timpului
în ani, luni, zile, bazate pe
fenomenele periodice ale naturii
ºi miºcarea corpurilor cereºti.

În tradiþiile poporului român,
tot de-a lungul existenþei sale s-
au folosit ºi calendarele populare
ale anotimpurilor, sãptãmânilor
ºi zilelor, cu structurãri specifice
fiecãrei entitãþi temporale în
parte, bazate în exclusivitate pe
tradiþii, previziuni ºi semne
meteorologice, practici ºi
obiceiuri, sau alte fenomene
sociologice.

CALENDARUL
ANOTIMPURILOR
Acest tip de calendare este de

facturã popularã ºi tradiþionalã ºi
are o structurã radical diferitã de
a calendarelor de tip universal.
El nu conþine recomandãri pe
fondul civil sau al sacralitãþii,
evenimentelor punctuale, ci se
referã la anotimpuri, ca entitãþi
mai mari ce însumeazã zile ale
sãptãmânii, sãptãmâni ale lunii,
luni ale anului, consacrate cu
precãdere unui singur domeniu –

cel al unui calendar popular –
axat pe previziuni
meteorologice. Acesta are
caracter ºi de calendar mobil al
fenomenelor naturale, care pot fi
interpretate sociologic, funcþie
de psihologia românilor.

De asemenea, preconcepþiile
ºi previziunile se referã ºi la
momente semnificative fiecãrui
anotimp legate de viaþa viului
terestru, care pot oferi informaþii
importante asupra anotimpurilor
pereche, prin succesiune din 3 în
3 luni.

Calendarul are patru
anotimpuri. Etimologia
cuvântului anotimp provine din
an + timp ºi este a doua unitate
de mãsurã a timpului. Un
anotimp reprezintã o
subdiviziune a anului, sinonimã
cu sezonul calendaristic.
Anotimpurile astronomice sunt
subdiviziuni ale anului care
încep la datele exacte ale
echinocþiilor ºi solstiþiilor.
Anotimpurile civile sunt

Este o dorinþã absolut
naturalã sã faci din când în când
schimbãri în viaþa ta, mai ales la
început de an, sã faci o
reevaluare a propriilor valori ºi a
ceea ce ai mai important în viaþa.
Schimbãm stilul de viaþã, dieta,
mentalitãþile, raportul cu ceilalþi
semeni, valorile, idealurile. A
trãi, înseamnã a schimba.
Schimbarea e motorul vieþii care
o trage înainte, o
reîmprospãteazã ºi o
dinamizeazã, ne þine mai aproape
de anii tinereþii. E un ajutor
pentru adaptabilitate ºi
schimbãrile sociale, în tehnicã ºi
informaþiile care se petrec rapid
sub ochii noºtri. Într-o lume
dinamicã ºi în continuã
schimbare, se impune sã þinem
ritmul prin prefacerile asumate.
Pe noi, cei cu rãdãcinile în altã
þarã, ne mânã de la spate mai
aprig nevoia schimbãrii atat de
necesarã adaptãrii noului mediu.

Uneori o schimbare în viaþa
noastrã poate face minuni, mai
ales când suntem stresaþi, când
ne apasã anxietatea, vinovãþia,
diverse fobii, depresii, traume
emoþionale sau când este scãzut
respectul de sine, (self-esteem).
Nevoia de schimbare îºi gãseºte
ecou în discursul lãuntric al
omului. Întoarcerea cãtre sine
este o redobândire a propriei
identitãþi. Sunt nevoi exterioare,
dar ºi interioare, schimbarea
unor repere, a valorilor ºi
principiilor. Cheia înaintãrii în
viaþã, este în mâinile noastre,
este schimbarea ºi împlinirea
prin cãutare. Albert Einstein
spunea: „Lumea pe care am
creat-o este produsul felului în
care gândim. Avem nevoie de un
nou mod de a gândi. Avem
nevoie de o nouã inteligenþã”.
Cu toate acestea, nu este prea
uºor sã acceptam schimbarea.
Asta înseamnã sã renunþi, sã
jertfeºti, sã dãrâmi ºi sã înalþi
reclãdind. Ne trebuie un anumit
curaj pentru a porni spre înainte
fãrã teamã, sã schimbãm
înþelesurile care ne-au mobilat
gândurile ºi simþirile ºi sã
descoperm noi adevãruri.
Schimbãrile impun experienþe
noi care remodeleazã gândirea ºi
aceasta conduce la un nou ciclu
de schimbãri. Îþi cer rãspunsuri
clare la niºte întrebãri: Cum
rezolvi dilema luptei pentru a-þi
construi propria identitate,
pentru a da personalitãþii tale un

un contur precis, aspectul care te
face „sã fii tu”, dar în acelaºi
timp sã te schimbi, lãsându-te
modelat dupã nevoi? Cum faci
controlul ca sã ºtii cã eºti pe
drumul bun?... Când o persoana
care ne place îºi schimbã opinia
pe care o avea acum un an ºi îl
consideram curajos ºi flexibil,
iar dacã persoana nu ne place, îl
considerãm mincinos. Avem
puterea sã cântãrim schimbarea
ºi nu persoana? Viaþa ne-a arãtat
cã nu suntem întotdeauna
suficient de curajoºi ca sã
deschidem uºa necunoscutului sã
intre în viaþa noastrã. Prin
definiþie, omul se fereºte de
schimbare pentru cã aceasta
aduce o noutate nepalpabilã, o
situatie ineditã, a carei
dimensiune nu o poate pãtrunde
dinainte. Când cãlãtoreºti cu
trenul ºi o persoanã deschide uºa
compartimentului intrebând
politicos dacã mai este un loc
liber, într-o tãcere prelungitã,
feþele tuturor îi rãspund muteºte
un rãspicat „nu”, dar dupã ce se
aºazã, devine treptat o companie
plãcutã, iar la despãrþire se
schimbã chiar adresele.

Uneori rezultatul obþinut prin
schimbare poate sã nu fie cu
mult mai bun decât cel anterior,
dar tot este important, fiindca
este ceva diferit. Lipsa
schimbãrii ne azvârle în braþele
tiranicei banalitãþi, ne fixeazã
într-un rol pe care îl jucãm într-o
piesã pânã la nesfârºit, aproape

automat, ne uzeazã
individualitatea. Scurgerea
timpului ºi repetabilitatea
faptelor de viaþã ne duc traiul în
rutinã. Ba mai mult, când
absenþa ei e prea severã, poate
duce la o încremenire cu urmãri
nefaste, asa cum se întâmplã cu
islamismul care nu permite
emanciparea pentru a carei
înfrânare nu face nici un fel de
concesii, mergând pana la
moarte. Lady Astor spunea:
„Oamenii cei mai periculoºi sunt
cei care vor sã schimbe totul ºi
cei care nu vor sã schimbe
nimic.”

Inerþia este opacã, dar dacã
vrem sã o spargem, lãsãm razele
soarelui sã pãtrundã în viaþa
noastrã. Recunoaºtem nevoia de
schimbare numai atunci când
suntem pregãtiþi, deºi toþi ºtim ºi
gândim ca filosoful grec Heraclit
cã nu ne scãldãm de doua ori în
aceeaºi apã a râului. Natura
umanã ne pune adeseori piedici,
pentru cã viaþa noastrã interioara,
resorturile psihice, nu þin în
totalitate de controlul conºtient

sau de voinþa noastrã. Voinþa nu
întotdeauna ajunge la rãdãcina
trãsaturilor care ne
caracterizeazã. Caragiale a
ilustrat strãlucit aceastã idee
punând în gura lui Farfuridi
memorabila dilemã:  „ori sã se
revizuiascã, primesc! dar atunci
sã nu se schimbe nimica; ori sã
nu se revizuiascã, primesc! dar
atunci sã se schimbe pe ici pe
colo, þi anume în punctele...
esenþiale...“

De multe ori, nevoia de
schimbare este contracaratã de
nevoia de prudenþã. Ne este
teamã cã pasul fãcut înainte sã
nu ne ducã în depãºire
nereglementarã, ori sã ne
surprindã neprevãzutul. Trebuie
sã calcãm cu atenþie pe terenul
nou, dar ºi sã fim atenþi sã nu
azvârlim ce este de prisos, sa nu
aruncãm ºi copilul împreunã cu
apa din copaie. Ne trebuie o
„rece cumpãna-a gândirii”
(„Glossa” Eminescu) ca sã ºtim
ce pãstrãm din zestrea adunatã ºi
ce dãm peste bord. În decembrie,
1989, când eram cuprinsã de

înflãcãrãrile entuziasmului
nãruirii comunismului, am rãmas
mutã de uimire auzind-o pe
prietena mea despre care ºtiam
sigur cã nutrea aceleaºi
sentimente ca ºi mine, cã pe ea o
sperie profund asemenea
schimbãri, pentru ca nu cunoaºte
ce va urma ºi necunoscutul îi
creeaza o grea ºi dureroasã
derutã. Am înþeles-o mult mai
târziu, când, între ceea ce speram
ºi împlinire, s-a aºternut un drum
înceþoºat, anevoios, bulversat,
dureros ºi mult mai lung.
Aºadar, nevoia de schimbare
poate fi privitã din mai multe
unghiuri de vedere, fie ca
adaptare sau flexibilitate, fie ca
un atribut doar al tinereþii, fie
inconsecvenþã, nestatornicie ºi
superficialitate, depinde de
fiecare ce alege. 

Eu am ales. De-a lungul
vieþii, trecând prin atâtea
prefaceri, am ajuns la concluzia
cã trebuie sã-i multumesc
trecutului pentru cã m-a modelat,
indiferent cum a fost el, cu bune,
cu rele ºi cã m-a învãþat sã
accept schimbarea pe care o
consider cheia înaintãrii în viaþã,
asemenea unor adevãruri noi,
vechi de când lumea, ori cum
zice genialul nostru poet:
„Toate-s vechi ºi nouã toate”.

În rugãciunile mele spun ºi
eu ca ºi Sfântul Francisc de
Assisi: „Doamne dã-mi liniºtea
sã accept lucrurile pe care nu le
pot schimba, curajul sã schimb
lucrurile pe care pot sã le
schimb ºi înþelepciunea sã vãd
diferenþa între ele.”

Elena BUICÃ, Canada

omul poate trãi, pentru a doua
oarã, aceeaºi iubire, cu o
intensitate sufleteascã la fel de
mare, Adrian crede cã iubirea
dintâi e cea din tinereþe, când
fiinþa îndrãgitã îþi apare ca fiind
deosebit de frumoasã ºi delicatã,
aºa cum îi apãrea Ana, pe care o
întâlnea de câteva ori pe
sãptãmânã în trenul personal
Bucureºti-Olteniþa. Romanul
reþine atenþia cititorilor nu numai
prin profunzimea analizei, ci ºi
prin reflecþiile despre iubire ale
personajelor, cu deosebire ale lui
Adrian Ionescu. Iubirea acestuia
pentru Ana, mãrturiseºte eroul,
„a devenit axul principal al
existenþei mele spirituale” ºi
adaugã: „Intensitatea unei trãiri
continue e ca o cometã care-mi
lumineazã sufletul”… Uneori,
naratorul nu se mai identificã a fi
personajul principal ºi atunci
analizeazã relaþia dintre Ana ºi
Adrian din perspectiva lui Vlad
Brãdiºteanu, soþul Anei ºi din
perspectiva Corinei, soþia lui
Adrian. Amândoi se dovedesc a
fi înþelegãtori ºi îngãduitori, fãrã
a fi indiferenþi la evoluþia
relaþiilor dintre cei doi soþi.
Corina considerã relaþia dintre
soþul ei ºi Ana ca fiind „o micã
trepidaþie sentimentalã”.

Naratorul apreciazã cã între
cei doi eroi este o iubire
imposibilã, este o iubire
interzisã, dar nu de soþii lor, ci
de barierele morale. Morala este
mai presus de sentimentele lor.
Suferinþa celor doi îndrãgostiþi
provine, aºadar, din neîmplinirea
iubirii, care rãmâne, cum
apreciazã naratorul, „un zbor
liber al unuia cãtre celãlalt”.
Suferinþa lui Adrian provine ºi
din firea lui dilematicã, din
sufletul lui mereu copleºit de
îndoieli ºi dileme. Ajunºi la
vârsta de mijloc, cei doi eroi,
încã îndrãgostiþi aflã un lucru
surprinzãtor: copiii lor, aflaþi la
vârsta adolescenþei, se iubesc
cum numai pãrinþii lor s-au iubit
în tinereþe. Alexandru – fiul lui
Adrian este îndrãgostit de Diana
– fiica Anei. Iubirea este
reciprocã, mãrturisitã pãrinþilor
ºi la fel de pãtimaºã. Situaþia
aceasta îi aruncã într-o dilemã ºi
mai mare. Vor întrerupe orice
relaþie dintre ei sau vor
continua? Cei doi eroi se
întâlnesc la „Muzeul Iluziilor”.
Adrian se întoarce pe undele
memoriei afective la ziua când s-
au cunoscut,  trãirile eroului
pendulând pe coordonatele trecut
– prezent. Naratorul – personaj
conchide cã toþi „trãim între
oglinzile paralele ale

timpului”… La rândul ei, Ana îi
mãrturiseºte lui Adrian cã ziua
aceea de aprilie când s-au
cunoscut „este poate cea mai
frumoasã zi a vieþii mele”.
Naratorul spune cã „astfel de
alunecãri prin timp nu se
întâmplã decât foarte rar ºi
numai oamenilor deosebiþi.”
Alte secvenþe ale romanului
redau dialogul dintre Ana ºi fiica
ei Diana, dintre Adrian ºi
Alexandru, dintre cei doi
adolescenþi, precum ºi convorbiri
dintre Ana ºi soþul ei - Vlad
Brãdiºteanu. Ana îi spune fiicei
sale cã iubirea adevãratã este cea
care depãºeºte limitele
instinctelor trupeºti. Iubirea se
sublimeazã în creaþie. Ea a scris
cele mai frumoase versuri când
se gândea la Adrian, iar el ºi-a

propus sã o facã celebrã prin
talentul lui de prozator, scriind
un roman ce se va intitula
„Întâlnirea de la Muzeu”.

Acum, Adrian, în relaþia cu
Ana, se simte un vinovat fãrã
vinã, iar Ana îi simte pe cei doi
bãrbaþi din viaþa ei deopotrivã în
suflet: soþul iubit ºi Adrian –
bãrbatul romantic. O ultimã
întâlnire dintre Ana ºi Adrian are
loc la Sinaia, în apropierea
Muzeului „George Enescu”.
Discuþiile sunt lungi ºi însoþite
de îmbrãþiºãri ºi sãruturi, dar
iubirea dintre ei rãmâne fãrã
pãcat. Cei doi scriitori – poetã ºi
romancier sunt convinºi cã
artistul se transfigureazã în operã
ºi prin operã „nu va muri de
tot”(„non omnis moriar”).
Rãmân totuºi convinºi cã iubirea
lor nu e pierdutã. Ana ºi Adrian
continuã sã-ºi transmitã orice
vibraþie a sufletului.

Romanul se impune printr-o
profundã analizã psihologicã ºi
autoanalizã, dar ºi prin frumoase
descrieri de naturã, natura fiind
vãzutã în concordanþã cu trãirile
personajelor principale. Venirea
primãverii este prezentatã ca o
„revãrsare de frumuseþe, de
iubire ºi de dãruire în sufletele
oamenilor ºi în întreaga
naturã.” Cititorul va rãmâne
impresionat ºi de imaginaþia

creatoare a autorului, de limbajul
poetic folosit, caracterizat prin
comparaþii dezvoltate, epitete,
metafore ºi alte figuri de stil, ca
într-un volum de poezii.
Personajele sunt complexe. Au
gesturi ºi atitudini memorabile,
sunt multidimensionale ºi au
capacitatea de a surprinde pe
cititori prin inteligenþã ºi
sensibilitate. Adrian Ionescu este
o conºtiinþã aflatã în continuã
tensiune, este un alter ego al
autorului ºi purtãtorul de cuvânt
al acestuia.

Deznodãmântul romanului
reconciliazã, într-un fel,
personajele, dar lasã deschisã
calea pe care o vor alege. Adrian
ºi Ana se aflã în situaþii
dilematice, când ei trebuie sã
aleagã între soluþii la fel de
dureroase pentru existenþa lor.
Într-un fel de epilog al
romanului, adresându-se
cititorilor, autorul mãrturiseºte cã
aceastã operã s-a vrut un roman
realist, dar a devenit modernist,
chiar postmodernist prin
intertextualitate. Dar un roman
rãmâne valoros,  conchide
autorul, indiferent de timpul
când a fost scris, „dacã în el
întâlneºti încrustate fragmente
selective de viaþã adevãratã.”

Romanul domnului I. C.
ªtefan rãmâne valoros nu numai

prin fragmentele de viaþã
adevãratã relatate, ci ºi prin
realizarea artisticã ºi prin
mesajul transmis. Romanul se
încheie cu douã fraze
memorabile care ne trimit gândul
la celebra frazã cu care se
încheie romanul „Ion” de Liviu
Rebreanu. Redãm aceastã frazã
pentru frumuseþea ei: „Ca un
fluviu uriaº, omenirea a alunecat
dintr-o erã istoricã în alta, din
generaþie în generaþie, fãrã a
depãºi vreodatã (în mod real)
limitele existenþei fiecãrei vieþi
individuale, fericite sau
tragice…Iatã cum un roman
poate sfârºi ca într-o poveste,
reîntorcându-ne în feeria
basmului tradiþional românesc.”

Constantin VOICULESCU
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Ion C. ªtefan

Elena Buicã

Domneºti. Poarta Bisericii de la 1828. Monument istoric.
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subdiviziuni ale anului, care
încep în prima zi a lunilor cu
echinocþii ºi solstiþii. 

În calendarul popular existã
douã anotimpuri: 1.
Anotimpurile agrare sunt
subdiviziuni arhaice ale
calendarului agrar, ele fiind
împãrþite în douã sezoane de
bazã: vara – 23 aprilie  - 26
octombrie ºi iarna – 26
octombrie -23 aprilie, acestea
fiind patronate de cei doi sfinþi,
Sfântul Gheorghe – Sângiorz ºi
Sfântul Dumitru – Sâmedru. 2.
Anotimpurile pastorale sunt
diviziuni ale vechiului calendar
pastoral, care împãrþeau anul tot
în douã sezoane: vara ºi iarna.

Vremea, din punct de vedere
meteorologic al anului,
reprezintã subdiviziuni ale
timpului calendaristic, sinonime
cu anotimpurile. De asemenea,
categoriile de anotimp ale anului
sunt astronomice, agrare ºi
pastorale, legate direct de
ciclurile biologice ale plantelor,
animalelor ºi pãsãrilor.

Pentru satul tradiþional
românesc, timpul avea valoare
lucrative ºi þinea direct de
ocupaþiile principale, respectiv,
creºterea animalelor – un
calendar pastoral, ºi agricultura –
un calendar agrar.

Cele douã axe ale
echinocþiilor ºi solstiþiilor sunt
pentru viaþa oamenilor stâlpii
calendarului popular,
reprezentând principalele
sãrbãtori creºtine ºi tradiþionale.
Ca ºi unitãþile de timp – zi, lunã,
an, anotimpurile au în calendarul
popular un profil propriu,
rezultat din calitãþile ºi caracterul
ciclic, care se integreazã în
viziunea asupra lumii ºi în
sistemul ancestral de credinþe
specifice românului ºi satului sãu
tradiþional.

Calendarul popular are patru
anotimpuri, ale cãror date nu
coincid din punct de vedere
astronomic. 

Încã din antichitate,
anotimpurile au fost asociate cu
vârstele omului, respectiv cu
cele patru etape ale vieþii,
pruncia ºi copilãria – primãvara,

adolescenþa ºi tinereþea – vara,
maturitatea ºi sapienþa -  toamna,
senectutea ºi marea bãtrâneþe –
iarna.

CALENDARUL
ANOTIMPULUI
PRIMÃVARA
(Primavera)
Tradiþional, primãvara începe

în luna martie. Românii îi dau
diferite date de început ºi sfârºit.
Unii susþin cã începe în ziua 76
din an, de Sf. Alexie – Omul lui
Dumnezeu ºi dureazã pânã în
ziua 163, de Sf. Onufrie cel
Mare, din luna iunie. Alþii susþin
cã primãvara începe dupã ce trec
13 sãptãmâni, numãrate de la
Crãciun.

În realitate, în calendarul
civil, primãvara începe la 1
martie ºi sfârºeºte la 31 mai.
Primãvara astronomicã începe la
echinocþiul de primãvarã – 21
martie ºi se terminã la solstiþiul
de varã – 22 iunie. 

Aºa cum s-a arãtat, raportatã
la vârstele omului, primãvara
semnificã pruncia ºi copilãria,
fiind cel mai schimbãtor anotimp
al anului.

În iconografie, primãvara a
fost reprezentatã prin diferite
simboluri, dar cea mai
semnificativã este o copiliþã
purtând o ghirlandã de flori ºi un
copil cu o cununã de flori pe
cap, cântând ºi jucând pe o
câmpie înfloritã pentru
reînvierea naturii.

Primãvara este consideratã
anotimpul reînvierii ºi reînnoirii
vieþii în naturã, ilustrând
imaginea renaºterii sufleteºti a

omului, iar ca alegorie
universalã, reprezintã simbolul
speranþei, al vieþii ºi al
binecuvântãrii cereºti. În luna
martie a acestui anotimp se
declanºeazã activitãþile întregului
calendar popular – agrar ºi
pastoral, structurate ºi
desfãºurate deopotrivã cu
obiceiurile ºi sãrbãtorile
adiacente. 

CALENDARUL
ANOTIMPULUI
VARA (Vera)
Dupã tradiþii vara începe

cu ziua 164 a anului, respectiv
de la Sf. Treime, dupã
Calendarul ortodox ºi se
încheie în ziua de Sfânta
Maria Micã, în a 251-a zi a
anului. 

Ca ºi celelalte anotimpuri,
are tot 13 sãptãmâni.

Vara astronomicã începe la
22 iunie (solstiþiul de varã) ºi
se terminã înaintea
echinocþiului de toamnã – 23
septembrie. Dupã calendarul

civil acest anotimp dureazã
între 1 iunie ºi 31 august.

În iconografie, vara este
simbolizatã, printre alte
reprezentãri, de o fecioarã
care secerã alãturi de un tânãr,
în mijlocul unui lan de grâu.

În antichitate, vara era
închinatã zeului Soarelui –
Apollo, considerat divinitate
absolutã.

Vara, soarele se aflã la cel
mai înalt punct pe cer ºi se
spune cã este cea mai
cãlduroasã perioadã a anului,
când timpul se aflã la miezul,
sau, cum se spune în popor, la
dricul verii.

Din punct de vedere
calendaristic, vara
întruchipeazã coacerea
roadelor pãmântului, simbolul
belºugului, iar ca alegorie
universalã semnificã
fertilitatea ºi împlinirea vieþii,
cãldura ºi lumina Soarelui.

CALENDARUL
ANOTIMPULUI
TOAMNA
(Autumnus)
Acest al treilea anotimp al

anului, dupã tradiþiile populare,
începe de la Sf. Maria Micã,
adicã ziua 251 a anului ºi se
terminã la Sf. Nicolae, ziua a
340-a.

În calendarul civil, acest
anotimp dureazã de la 1
septembrie la 30 noiembrie. 

Toamna astronomicã are
debutul la echinocþiul de toamnã
– 21 septembrie ºi se încheie
înaintea solstiþiului de iarnã – 22

decembrie, dupã 13 sãptãmâni.
În antichitate romanii au
închinat-o lui Dionisos (din
Tracia), zeu al puterii roditoare a
Pãmântului, sinonim cu Bachus
al grecilor. 

Raportatã la vârstele omului,
acest anotimp reprezintã
„toamna vieþii” – simbol al
evaluãrii existenþei umane.

Toamna, din punct de vedere
calendaristic reprezintã
anotimpul strângerilor recoltelor
bogate ºi, în alegoria universalã,
simbolizeazã lumina
crepuscularã ºi bucuriile vieþii.

Toamna este anotimpul cel
mai ploios, ºi, dupã tradiþie, se
spune cã dacã toamna este caldã,
iarna este lungã.

CALENDARUL
ANOTIMPULUI
IARNA (Hibernum)
Iarna începe din ziua 341-a a

anului, odatã cu sãrbãtorirea Sf.
Muceniþe Filofteia ºi dureazã
pânã la Sf. Alexei, omul lui
Dumnezeu, ziua 76 a anului
urmãtor. Dupã tradiþii, iarna
dureazã întreg rãstimpul cât þine
omãtul.

Din punct de vedere
astronomic, anotimpul iarna
parcurge 13 sãptãmâni, începând
la solstiþiul de iarnã – 21
decembrie ºi se terminã înaintea
echinocþiului de primãvarã – 21
martie. Dupã calendarul civil,
iarna þine de la 1 decembrie pânã
la 28-29 februarie. 

În antichitate iarna era
închinatã zeului Hefaistos, zeul
metalelor ºi al meºteºugurilor
legate de foc. În iconografie,
printre alte simbolizãri, cea mai
semnificativã este un om bãtrân
cu cojoace în spate, ducând
povara anilor încãlzindu-se la
foc. Aceasta se raporteazã ºi la
vârsta umanã ca o iarnã a vieþii
ce reprezintã bãtrâneþile
neputincioase. Iarna este
anotimpul tristeþii, ca
reprezentare calendaristicã, iar ca
alegorie universalã reprezintã
frigul ºi întunericul.

Ciclurile de sãrbãtori
concentrate de Anul Nou ºi
Crãciun reprezintã repere

calendaristice care nu oferã
recomandãri specifice spaþiului
sãtesc. Sfinþii acestei perioade
sunt moºii care aduc zãpada:
Moº Nicolae, Moº Crãciun ºi
Moº Ajun.

Pentru lumea satului
tradiþional, în concepþia arhaicã,
derularea unui an solar din
calendarul popular se desfãºoarã
pe aproximativ 10 scenarii
rituale mitice temporale,
respectiv, Anul Nou Civil – 1
ianuarie, Anul Nou Agrar – 9
martie, Mucenici, Anul Nou
Pastoral – 23 aprilie, Sângiorz,
Anul Nou Creºtin – Sfintele
Paºti, Anul Nou Biblic – 15
august – 8 septembrie, între
Sântãmãrii ºi Anul Nou Dacic –
14 noiembrie – 6 decembrie, ca
începuturi de an ºi Baba Dochia
(1-9 martie), Duminica Mare
(Rusaliile), Sâmedru (26
octombrie) ºi Ovidenie (21
noiembrie). Aceste ultimele
patru scenarii reprezintã
începuturile de anotimp sau de
sezon.

Evenimentele petrecute cu
ocazia acestor scenarii, cât ºi
între perioadele numite
anotimpuri, erau ordonate ºi
determinate de sãrbãtorile
marilor cicluri, familial ºi
calendaristic. Deosebirea între
cele douã cicluri constã în durata
acestora, respectiv, viaþa omului
care se consumã într-un numãr
de decenii ºi evenimentele unui
an care se petrec în cele 365 sau
366 de zile, echivalentul la 52 de
sãptãmâni, sau 12 luni, sau patru
anotimpuri.

(continuare în nr.viitor)
George ROTARU, istoric
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Exil în inimã (I)
ar fi simplu pentru tine
sã mã prinzi
în definiþii
Luiza, ºtii ce este
un monstru cu nouã capete?
blândeþea mea
sfâºiatã de lupii
de-afarã.

Exil în inimã (II)
pânã la bucurie
ne ajunge noaptea
pânã la îngeri uneori
mãcar din gulerul amintirii
n-au plecat toþi
aº vrea sã ai dimineþile
mai înalte decât prezentul
sã nu te crezi când îþi spui
cã ceasul e doar o plasã de pãianjen
mai ales aº vrea
sã nu cadã
la urmãtorul cutremur
lumina
din tine.

Exil în inimã (III)
inima
în care stau
ascuns
are un ceas
fãcut sã meargã
mai tot timpul
pe dos
de-aici atâtea confuzii
îmi spun necunoscuþii

ºi uneori chiar aceia
pentru care locul meu
de ascundere
e totdeauna
o casã.
eu încerc
doar
sã-i potrivesc ceasul
dupã icoanã.

Exil în inimã (IV)
se va coace grâul
ºi nici anul ãsta
nu-mi voi afunda picioarele
în cãldura lui
mereu îmi spun
poate la anul…
copii din praf de pâine
jucându-ne cu vara…
un grâu nou
se coace în mine
acum
când sunt tot mai convins
cã tata ºi mama
îmbãtrânesc ºi ei
ca toþi oamenii
mereu îmi spun
poate la anul
voi aduce
cu mâna mea
grâul
acasã.

Exil în inimã (V)
ce se aflã
dupã uºa aceasta
întrebi

tocmai tu
care din când în când
îþi strecori privirea
dincolo
care alungi lupii
din cuvintele mele
Luiza,
eu nu m-aº teme
de noapte
decât dacã ea
ar ieºi din mine...

Exil în inimã (VI)
viaþa este o minune, Luiza,
ºi noi ne ascundem
între penele ei
unii stau cu lupa
sã îi afle secretul
alþii cu foarfeca
sã-i decupeze inima
alþii se roagã
sã continue
aceastã minune.
noi ne ascundem între penele ei
pânã când ea se va ascunde
definitiv
în noi.

UN POET CU SUFLETU-N CONDEI:UN POET CU SUFLETU-N CONDEI:
Alexandru Mãrchidan - PiteºtiAlexandru Mãrchidan - Piteºti

SCRISORI PRIMITE
LA REDACÞIE:
Domnule Baciu,

Ne-am cunoscut la una din întrunirile cenaclului
„Gând Românesc”, de la Alba Iulia. Vorbisem
atunci despre Nicolae Brânzeu, fost profesor la
Piteºti ºi prefect al judeþului Argeº pe la începutul
veacului trecut, el fiind originar din satul nostru,
Roºia de Secaº, din judeþul Alba. Mi-aþi dãruit
„Istoria mai aproape de tine”, o carte cu adevãrat
utilã, pe care am parcurs-o ºi noi, ºi copiii noºtri.

Vã trimit un material despre un dascãl al meu,
NICOLAE PREDA, cu adevãrat dascãl, ce stãruie
viu ºi plãcut în mintea mea. L-am descoperit într-o
pozã fãcutã, pe când eu eram în clasa a ºaptea,
într-o excursie la Blaj. E cel mai înalt din spate, cu
cravatã de pionier la gât. Eu sunt profesor de
românã, pensionar, membru al USR, cu mai multe
cãrþi de folclor, restituiri culturale ºi mai ales
beletristicã publicate. Sunt multe la numãr, dar nu
asta conteazã. Am fãcut din oamenii þinutului natal
personaje literare reprezentând, dupã aprecierea
mai multor critici un topos aparte, cel al Purpurei
(numele metaforic al Roºiei). ªi, ca sã rezum, v-aº
zice cã port cu mine þãrãniile lui Creangã, lumea
moromeþianã a lui Marin Preda ºi dramele
nãucitoare din satul ardelenesc al lui Ion
Agârbiceanu ºi Pavel Dan.

Cu multã stimã, Ioan Popa



Am citit de curând o carte de versuri,
Nesfârºitul elogiu, vol. al II-lea, scrisã de
Ion Mârzac din Mãþãu Câmpulung-
Muscel. Poezii ce se scot din desaga
inimii ca un elogiu adus firii, adicã
universului rostuit a fi al nostru. Poetul ia
în stãpânire firescul ºi nefirescul lumii, îi
dã sens descifrându-l într-o logicã
filosofalã, asemenea lui Platon ce
construieºte fizicul ºi metafizicul folosind
uimirea sufletului. Filosofia cãrþii lui Ion
Mârzac are la bazã elogiul ca maieuticã a
sufletului, deºirat peste versurile scrise cu
grijã ºi blândeþe esteticã. Umbra
imaginilor „povestite” de versuri este
corespunzãtoare semnificaþiei termenului
ce numeºte titlul poeziei, transmisã în
fãrâme, dovadã cã poetul înainte de a
scrie coboarã înspre sine privindu-se:
„Dãdeam, pânã nu demult,/ zorii la o
parte cu pleoapa/ sã mai visez o dragoste
purã -// dãdeam, pânã nu demult,/ bice
amiezii pentru o brazdã în plus/ pe

spinarea nesfârºitului hotar -// dãdeam,
pânã nu demult,/ coate amurgului,
aºteptând sãrbãtoarea/ colindului ºi o
bucurie eternã -// dãdeam, pânã nu
demult,/ pentru o clipã adaos,/ ºi ultima

picãturã de tãcere -// dãdeam, pânã nu
demult,/ la schimb cu toatã viaþa-mi,/
toatã liniºtea din vârful rãdãcinii” (
Elogiu liniºtii).

Orice silabã de vers are în ea ceva
trãit, rupt în clipe de hoinãrealã
metafizicã, atunci când inima se strânge
la gura degetelor, ºoptindu-le ce simte:
„Iertaþi-ma, ca nu-s ca voi, în orice
dimineaþa,/ c?nd ma îmbat cu roua
visata, sub umbrar, de vreun haiduc,/
c?nd ma trezsc cu bruma, pe umeri, sub
pleoapa unui nuc,/ c?nd cred, absurd, ca,
metafizic, ne înt?lnim pe undeva, în viaþa
–“ (Elogiu doinelor).

Ion Mârzac este un poet al
redescoperirii lumii cu penelul sufletului,
aºezat pe hamacul atârnat cu un capãt în
mîna pasiunii, iar cu celãlalt în cearcãnele
raþiunii. 

„Încã nu ºtiu/ dacã l-am ucis/ (pânã
la urmã)/ pe barbarul din mine -// încã
nu ºtiu,/ ca ºi Moromete,/ dacã e mai
bine/ sã fii sãrac, dar „liberal”/sã fii
siliºtean, dar „naþional” -/ încã nu ºtiu,
ca ºi Iov,/ dacã trebuie sã gândesc altfel/
decât metafizic.”

George BACIU

Când apãru în faþa noastrã -
biniºor întunecat la faþã de gândeai
cã aparþine altei seminþii de pe la
noi, cu buze cãrnoase, uºor
rãsfrânte dându-i o notã aparte de
senzualitate, cu sprâncene grele ºi
stufoase sub care jucau doi ochi
negri, mici ºi vioi – ne produsese o
oarecare strângere de inimã. Mai
ales cã venea ºi de la aºa depãrtãri,
parcã de pe alt tãrâm, din lumea de
dincolo de munþi, puþin cunoscutã
nouã, aici,  pe meleagurile
ardelene.

Venea, aºadar, de prin pãrþile
Argeºului, în ultima vreme zona
asta devenind pentru ºcolile din

Ardeal adevãrat izvor de dascãli,
de dascãli tineri ºi buni, dupã cum
aveam sã ne convingem la scurtã
vreme. De ce i-o fi alungat de prin
locurile lor, de-abia acum pricep.
Începuse perioada transformãrilor
profunde ale anilor 50 ºi odatã cu
ele ºi strãmutãrile masive de
populaþie, cu toþii purtaþi de vânt
precum frunzele bezmetice cãzând
toamna la pãmânt: oamenii satelor,
îmbrãcând salopeta, o hainã mai
uºoarã, a muncitorimii, cãtre
oraºe; soldaþii, copii tineri ºi
nevinovaþi luaþi de la sânul
mumelor ºi trimiºi cât mai departe
de casã; intelectualii, pãtura cea
mai greu digerabilã ºi mai apãsat
atinsã de noile politici, prin
servicii ºi locuri nemaiauzite. Taie
copacului rãdãcina, cã toate
celelalte vin de la sine. Scoate-l pe
om din atmosfera lui, de acasã, ca
totul sã poatã fi dirijat dupã pofta
ºi plãcerea unor minþi obtuze ºi
scelerate, cocoþate pe atunci pe
treptele de sus ale puterii. Cum
altfel sã se impunã rânduielile noi
mai lesne decât a semãna teroare,
urã ºi deznãdejde? În locul binelui,
rãul pentru unii devenind
adevãratã plãcere!

Ziceam de pepiniera Argeºului
ca fiind mult folositoare locurilor
noastre, tot aºa cum ºi absolvenþii
de Normalã ai Blajului ajunseserã
utili ºcolilor Maramureºului ºi ale
Câmpiei Transilvane din imediata
vecinãtate. Repartiþiile bieþilor
absolvenþi ajunseserã o adevãratã
teroare, cãrora cu greu, dacã nu

zadarnic, li te puteai opune. Cum
cu puþinã vreme înainte, poate un
an, doi, tot fãrã a crâcni veniserã ºi
alte douã domniºoare, ºi tot de pe
acolo, sã-ºi încerce norocul pe la
noi: Geta ºi Victoriþa. Aºa le
ºtiam, dupã numele mic, cu ele
doar prin pauze întâlnindu-ne, cãci
ele lucrau la clasele primare,
tocmai pe când eu mã aflam, spre
fala mea, cu o treaptã mai sus. La
fel de oacheºã ca Preda, cea dintâi,
o bãlaie cu chip angelic, cealaltã.
Asemenea fetelor de pe la noi,
doar vorba trãdându-le deopotrivã:
pã dracu, dupe mine ºi altele
potrivit graiului lor de acasã. ªi

asta doar pânã la o vreme cãci se
ardelenizaserã în curând, ºi pentru
totdeauna, drept urmare, în
pãmânturile noastre odihnindu-se
pe veci.

Dar nu acesta e scopul
rândurilor de faþã. Cum din tot rãul
se desprinde ºi o fãrâmã de bine,
tot aºa ºi din preumblãrile astea ale
dascãlilor prin necunoscutul þãrii
am cules ºi noi o roadã, nicicând
visatã, o roadã cu gust, dulce ºi
mult de folos. Providenþa ne-a
trimis un om, balsam sufletelor
noastre limpezi, în plinã cãutare a
binelui ºi a frumosului. 

Ni-l trimisese pe el. Pe dascãlul
Preda. 

Venise ca profesor de rusã ºi
muzicã, ºi cine mai ºtie ce-o mai fi
fost prin catedra lui asemenea unui
mozaic. Învãþãtor, se vede cã-ºi
însuºise întrucâtva limba lui Ivan,
ºi acum încerca sã ne-o dea ºi
nouã, în ciuda faptului cã greu,
mai ales la început, se lipea ea de
noi ca apa de gâscã ori ºi mai
greu, ca rugina de gâtul sticlei.

De cum intrã, ne luã c-un
zdrastvuite, rebiata!, în loc de
obiºnuitul bunã ziua, copii!, de ne
lãsã mascã. Ne priveam miraþi de
cele ce ni le-o fi zis. Cu Lucica
popii fãcuserãm noi ceva rusã, prin
clasa a patra, dar cum nici ea nu
era cu ºtiinþa de carte într-ale rusei
mai sus de genunchiul broaºtei,
fiicã de popã de-a Blajului fiind,
pentru ea vorba românului dupã
care scula nu ar avea nimic cu
prefectura potrivindu-i-se mai ceva

ca o mãnuºã, e de-nþeles cã
stãteam acum tãcuþi, bãnuind
oarecum, doar pe departe, cam
despre ce ar putea fi vorba. Se opri
o clipã, ne privi ºi el mirat de
nerãspunsul nostru, cuvenit unui
asemenea salut, ºi continuã pe-
acelaºi ton poruncitor: sadites!
Aici ne-a venit mai uºor, limba
mâinilor sale ajutându-ne de
minune. ªi am stat jos. Cãci asta
ne spusese cu ceva înainte.

Repetasem cu el ºi ne
însuºisem expresiile uzuale, cãci
eram uºori aproape cu toþii la
minte, ºi am simþit, pânã la urmã,
cã ne place. ªi-am þinut-o aºa, cu
expresii noi, învãþând sã ieºim pe
ruseºte la tablã, s-o ºtergem, sã
trecem la loc, ce mai, sã gavarim
în limbã nouã, care pânã la urmã
nici nu suna prea urât din gura
Domnului. ªi ce mã bucuram cã
puteam rãspunde tatii, ºi el rupând
câte ceva din limba pãmântenilor,
deprinse în vremea înaintãrii cãtre
Stalingrad ºi mai ales a fugii cãtre
casã, scãpând ca prin minune din
ghearele morþii.

Domnu Preda era plãmãdit
dintr-un aluat dintre cele mai bune
pentru o aºa meserie. Nu se ºtia pe
atunci de relaþia profesor-elev, de
principiul ipotezei optimiste în
tratarea copiilor, ºi altele statuate
mult mai târziu, ºi cu toate astea el
le folosea în relaþia cu noi cu
rezultate dintre cele mai bune.
Cãci el le avea în suflet, în
alcãtuirea sa lãuntricã, le simþea ºi
acþiona ca atare. Ne strângea
prieteneºte lângã el, cãci îi era
drag de noi, ne cuprindea cu

braþele pe dupã umeri, pe mine
mai ºi piºcându-mã de obraji de
mi se boboteau ºi mai vãdit
pistruile ce-mi nãpãdeau faþa. Îmi
vãzuse silinþa la carte ºi mã avea,
zic eu acum, la inimã, cu mine
comunicând ºi lucrând dupã cum îi
era dorinþa ºi astfel putea sta în
faþa oricui ce i-ar fi trecut pragul
sã-l vadã la lecþii. ªi, Doamne, ce
minune! Sã punã dascãlul mâna pe
mine! Pânã la el mi se pãrea o
fiinþã intangibilã, de neatins, el
rãmânând în crezul meu undeva
sus, în lumea lui superioarã,
departe de noi cei de rând, slabi ºi
amãrâþi. Povestea atunci cu noi
lucruri despre care nimeni nu

îndrãznise nici pe departe mãcar a
ni le spune: despre relaþia cu
fetele, cãci baþilul începuse ºi în
noi sã þircule, vorba Dascãlului ãl
Bãtrân, pe sub nas mijindu-ne
tuleie ºi þâþele prinzând a-ºi face
de cap. În zadar îi spuneam mumii
cã mi se umflã pieptul ºi mã doare
cã ea o þinea una ºi bunã: las cã-þ
trece, dragu mumii. Cum sã se
avânte ea, biata mumã, într-a aºa
poveste ruºinoasã! Iar acum
Dascãlul îmi dezlega taina. Ne
destãinui câte ceva din viaþa
intimã a semenelor noastre, de
existenþa unor boli ce ne pot
cuprinde organele, dupã vorba sa,
cele mai de preþ, care þin în
picioare viaþa normalã a oricãrei
familii. Mã roºeam cu urechi cu
tot auzind unele ca acestea, dar îmi
ºi creºtea inima gândind la Sorica,
drãguþa mea din gând, ce mi-ar
putea fi cândva consoartã. ªi eu,
amãrâtul de mine, nici nu ºtiu de-
oi fi atins-o vreodatã, mãcar cu o
floare! Ne învãþase cum sã ne

adormim unii pe alþii strângându-
ne pentru câteva momente jugulara
cu degetele ca-ntr-un cleºte, doar
pãlmuiþi mai trezindu-ne din
adormire ºi visare. Nu cred cã ne
învãþase ceva bun de astã datã.

ªI mai volubil se arãta
Dascãlul, mai apropiat ºi mai
prietenos în orele de muzicã,
dexteritate fiind socotitã ºi pe
atunci. Doar atmosfera era mai
lejerã, cã altminteri cântam de
rãsuna ºcoala. Mai ales cã adusese
cu el de acasã cântece de-ale
locului, altele decât cele de la noi,
de jele ori de joc, de care nu
auzisem, dar care tare ne plãceau:
A plecat Gheorghe-n armatã, De

la munte vine noru, Pupa-þi-aº
coama, Bãlan, Trenule, maºinã
micã, Mãi Ioane, Ionicã, De trei
ori potcovii calu ºi câte altele, care
ºi acum, ori de câte ori le aud
cântate de grupul muscelean al lui
Gavril Prunoiu, mã furnicã, îmi
fac pielea de gãinã, iar chipul
Dascãlului îmi apare laolaltã cu
ele, în toatã splendoarea lui,
înainte. Au ajuns sã se
condiþioneze reciproc: nu se poate
un cântec al lui Prunoiu fãrã
imaginea Dascãlului!  ªi
viceversa. Cu ele Dascãlul ne
purta pe val, prin lumea lui de
acasã – se vede cã retrãia în
adâncul fiinþei sale amintiri dulci
lãsate în urmã, ne înãlþa în slava
cerului, de unde cu greu ne mai
lãsam coborâþi.

Începuse cu noi programe pe
care sã le ducem pe scenã, ba încã
ºi prin alte sate porniserãm de cum
dãdu cãldura primãverii. ªi nu
doar cu cântece ne-avântasem la
drum, în cor sau individual, ci ºi
cu scenete ºi momente umoristice,
mult plãcute lumii, în lipsa
radioului, ca sã nu mai zic a
televiziunii, ce pe atunci încã la
noi nici nu se nãscuse. Viorel al
lui Sãvãºtean, mai mare cu mult ca
noi - cãci cooptase ºi feciori ºi fete
din sat, astea din urmã
îndrãgostindu-se cu adevãrat de
tinerelul învãþãtor, cu carisma ºi
drãgãlãºenia lui - se dovedea de
fiecare datã un interpret de primã
mãrime. Mi-aduc aminte cum
fãcea pe frizerul, mai abitir ca-n
frizeria model a lui dom’ Nae
Girimea, acel fante de mahala din
comedia lui Caragiale,  purtând în
stânga o greblã micã, cu colþi rari
ºi bine ascuþiþi, pe post de piaptãn,
ºi în dreapta un brici, tot din lemn,
cu lama groasã-n gurã de-un deget,
cu care bãrbierea clientul
tremurând în faþa sculelor sale
rudimentare. Fãceau un tãrãboi în
scenã de se þinea lumea de burtã
râzând. Râdeau  în hohote. Unul
þipa sã stea clientul liniºtit, celãlalt
urla de fricã sub ameninþarea
bãrbierului. Scene de un comic
burlesc, pe cât de uºor, pe atât de
gustat. Pe mãsura spectatorului
acelor locuri ºi vremuri.

Se zvoni cã pe Domnu vor sã-l
ducã în armatã. Ne hotãrâserãm cu
toþii sã facem cerc în jurul lui, sã

nu lãsãm pe nimeni sã ni-l ducã.
Dacã Nicã ºi ai lui nu-l putuserã
salva pe bãdiþa Vasile al lor, mãcar
noi s-o putem face, gândind cã ºi
noi am putea avea parte, mai apoi,
de-un dascãl Iordache cel chilaciu,
ce-i ridica de urechi pânã deasupra
uºii. De parcã ne-ar fi luat cineva
în seamã. Când veni ziua pusã,
trecu ºi pe la copii sã-ºi ia rãmas
bun ºi, cu lacrimi în ochi, se rupse
anevoios dintre noi ºi, fãrã sã mai
priveascã îndãrãt, o porni cãtre
dealul Cãrãrilor. L-am petrecut cu
privirile de pe terasa dindãrãtul
ºcolii pânã ce a apucat dupã
creasta dealului ºi l-am pierdut din
vedere. Ne-am întors în clase
spãºiþi, plânºi ºi supãraþi ca dupã
mare primejdie. Vã-nchipuiþi ce
bucurie nãvãli în inimile noastre a
doua zi când Domnu’ s-a întors la
ºcoalã. Scãpase. Prin ce miracol
nu ºtiu nici acum. Mai avea asta
importanþã?

Toate au fost bune ºi frumoase
pânã la balul organizat în incinta
internatului, dupã ce terminasem
ºcoala, unde Domnu’ o luase la joc
pe Sorica. Gelos, de-a dreptul
înrãit, mi-a aºternut o patã pe
inimã, greu de ºters multã vreme,
ca sã nu zic cã nici acum nu mi-e
tot una gândind la imaginea lor
atât de apropiaþi.

Ne-am reîntâlnit, cãci anul
urmãtor ºi plecase de la noi, dupã
mai bine de un sfert de veac.
Urmam Filologia la Universitatea
din Timiºoara, iar el un IP3, cum
era pe atunci. Servisem masa de
prânz la cantina Institutului ºi
urma sã plec în grabã, aºteptat de
alþi colegi, la un examen. Era la
vremea sesiunii de varã. În drum
spre ieºire l-am zãrit la una din
mese, tocmai în calea mea
aflându-se. Bucuria revederii dupã
atâþia ani, mai ceva ca la Dumas, a
fost mare, emoþii cât cuprinde
frãmântându-ne fãpturile. Eram de
acum oameni cu familie, cu copii,
cu servicii, aºezaþi la locurile
noastre. Scurt s-a petrecut totul,
timpul neîngãduindu-ne sã
depãnãm prea multe din cele trãite
peste vreme. Urma sã ne mai
vedem, dar sorþii au hotãrât altfel.

Pe unde-þi mai porþi paºii ºi
veacul, de þi-o mai fi îngãduit pe
lumea asta, Mãrite Domn Preda?

Ioan POPA
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Vremi de crizã mondialã
Þipã grecul: - Cam strâmt cercul
Euro care mã þine
ªi din bici Angela Merkel
Pocneºte cumplit de bine…

Grevistul la porþile Guvernului
Dupã ce aproape-o lunã
A aºteptat în zadar,
A dat vrabia din mânã
ªi din gard a rupt un par.

Taxã de intrare în Europa
Dãm ºi vrabie, ºi cioarã!
Sã ne ierte taica popa
Dar de când cu Europa
Noi tot dãm pe dinafarã.

Arca
De n-ar fi fost Noe ascultãtor
ªi priceput la meºterit de arce,
N-am fi avut în jungla lumilor
Atâtea dobitoace.

Bãtrânii
Împuþinaþi la trup, bogaþi
În sãrãcie, temãtori,
Par umbra umbrelor de flori
La ceas de coasã aºteptaþi.

Calul Troian
Calul din poarta Troiei, vigilent
ªi rãbdãtor, aºteaptã de-o vecie
Dar gloabele la noi în Parlament
Dorm în cetate – herghelie.

DEFINIÞIIDEFINIÞII EPIGRAMATICEEPIGRAMATICE
de Paula Romanescu - Bucureºtide Paula Romanescu - Bucureºti

Preda, dascãlul

UN POET MUSCELEAN
Ion Mârzac, Nesfârºitul elogiuNesfârºitul elogiu, vol. al II-lea,
Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011
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O sabie de onoare
Toatã lumea ºtie cã la 5 ianuarie 1859 a fost ales ca domn

al Moldovei colonelul Alexandru Ioan Cuza ºi în acceaºi lunã -
pe 24 ianuarie - devenea tot prin alegere ºi domn al Munteniei
sub el înfãptuindu-se astfel Unirea cea Micã.

Mai puþin cunoscute sunt momentele din cariera militarã a
lui Cuza pânã sã ajungã la acest grad, de aceea considerãm
binevenite câteva precizãri. Sigur ºi-a luat bacalaureatul în
litere la Paris (diploma e semnatã de istoricul François Guizot
în calitate de Ministrul al Instrucþiunii publice n.n.). Se înscrie
la drept, dar nu terminã facultatea. Vine în þarã ºi dupã moda
vremii intrã în armatã cu gradul de cadet, dar la mai puþin de 3
ani demisioneazã. Ocupã diferite funcþii: membru al
judecãtoriei þinutului Covurlui, preºedinte al acestei
judecãtorii, director al Ministerului de Interne, iar în vara
acelui an 1856 este numit pârcãlab la oraºul ºi portul Galaþi
(vezi C.C. Giurescu, „Viaþa ºi opera lui Cuza Vodã” p. 62-67,
n.n.), dar în toamnã este înlãturat de caimacamul Teodor Balº,
adversar înfocat al unioniºtilor. Succesorul lui Balº,
caimacamul N. Vogoride, potrivnic ºi el unirii, sperând sã-l
atragã de partea lui pe Cuza îl numeºte din nou la începutul
anului 1857 pârcãlab de Covurlui ºi îl reintegreazã în armatã
cu grad de sublocotenent. Ba chiar decide înaintarea în grad, o
înaintare fulgerãtoare: 24 aprilie locotenent, 28 aprilie cãpitan,
3 mai  maior. Simþind cã se încearcã falsificarea alegerilor
pentru Divanul Ad-Hoc Cuza demisioneazã în vara anului
1857 ºi gestul lui îi sporeºte popularitatea. Va fi ales ca
deputat al oraºului Galaþi în Divanul Ad-Hoc. Este rechemat în
armatã peste un an, avansat la gradul de colonel ºi în
septembrie 1858 numit ajutor al hatmanului miliþiei. Ca militar
îi plãcea mult uniforma atrãgãtoare ochilor ºi strãlucitoare: era
încãrcatã cu fireturi ºi cu nasturi de culoarea aurului. Nu se
desparte de ea nici când va deveni domn. O îmbracã la
întrunirile oficiale, la întâlnirile populare ºi la ceremonialele
militare. Peste tunica militarã cu fireturi galbene ºi pieptul plin
cu decoraþii Cuza îºi punea hlamida domneascã, iar la brâu
purta totdeauna o sabie strãlucitoare. Þinea foarte mult la o
sabie pe care o numise „de paradã” sau „de onoare” întrucât
fusese primitã în dar de la principele Serbiei, Mihail
Obrenovici, drept recompensã pentru un serviciu fãcut de
domnitorul României statului vecin de dincolo de Dunãre.
Spre sfârºitul anului 1862 Cuza permite ºi garanteazã unui
convoi de 500 de care încãrcate cu arme ºi muniþii venite din
Rusia, destinate Serbiei, sã tranziteze teritoriul României. În
semn de mulþumire ºi consideraþie Obrenovici comandã
confecþionarea unei sãbii speciale pe care i-o trimite
Domnitorului Unirii. Este o adevãratã bijuterie cu valoare
istoricã, dar ºi artisticã. Teaca, ingenios coloratã are desenat pe
ea un cap de leu ºi e împodobitã cu sute de diamante ºi
smaralde. Sunt gravate monogramele lui Cuza Vodã ºi ale
principelui Obrenovici. Pe mânerul sabiei se aflã înfãþiºat
Sfântul Andrei, socotit ºi de sârbi ocrotitorul lor. La picioarele
Sfântului e reprodusã imaginea unui vultur, simbolizând
România ºi a unui leu, simbolul Serbiei. Leul se luptã cu un
ºarpe, reptilã menitã sã simbolizeze agresivitatea Porþii
Otomane. Pe lamã e gravatã inscripþia latineascã „Amicus
certus in re incerta” (Prieten sigur în vremuri nesigure n.n.).

Cu aceastã sabie Cuza apare la diverse ceremoniale ºi
întruniri publice. O poartã ºi în ziua de 15 noiembrie 1863
când participã la deschiderea sesiunii Corpurilor Legiuitoare.
Þinuta sa militarã de o frumuseþe impecabilã, în ziua
respectivã a fost lãudatã de românii ºi strãinii prezenþi la acea
sesiune, iar în presa vremii din þarã, din Balcani ºi din întreaga
Europã pot fi citite multe cuvinte de admiraþie. 

Sabia primitã în dar ºi pe care domnitorul Alexandru Ioan
Cuza o purta cu atâta plãcere ºi mândrie, astãzi se aflã ºi poate
fi admiratã la Muzeul Naþional de la Cotroceni.

General dr. Florian TUCÃ
Prof. Cezar BÃDESCU, Arefu


