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

Mã plimb pe strada veacului acesta
invalid ºi orb, þinând de mânã plictiseala
aproape sinucisã în mizeria moralitãþii.
Sunt gol ca o cutie aruncatã la coº de
propria-i inutilitate. Îmi privesc
sentimentele abia ieºite de la Bisericã ºi-n
intimitatea mea de individ social îmi
dojenesc capriciile cu gust de raþiune. 

Cândva credeam cã morala e o imensã
bibliotecã ce trebuie cititã pentru a vedea
umanul din tine. Însã umanitatea se naºte
dincolo de moralã, în strigãtul de durere
al nedesãvârºirii omului. Lumea
adevãratã este cea simþitã, iar simþul îºi
are rãdãcina în înclinaþii. Cugetarea
trebuie sã fie o înlãnþuire de fapte lipsite
de conºtiinþa moralitãþii. Pentru cã numai
aºa te poþi privi pe tine însuþi ca o
sumedenie de acte ce reacþioneazã cu o
anumitã semnificaþie.

Omul este un lucru construit bucatã
cu bucatã pe baza unor întâmplãri de cele

mai multe ori nedigerate de raþiune.
Estetica existenþei umane exprimatã în
artã este o multiplicitate de evenimente
infime petrecute în imperiul viciilor –
singurele certitudini ale rostului omului
real.

Mã plimb pe strada veacului invalid ºi
orb ca o fãrâmã de instinct plictisitã de
moralã.

*
Nu ºtiu absolut nimic despre mine.

Fiindcã nu am învãþat sã fiu pãcãtos.
Biserica ne aratã cu degetul atunci când
te-ai rupt de social ºi devi egoist. Seducþia
pasiunii apare atunci când ai uitat sã
gândeºti pentru ceilalþi, devenind cel mai
important amestec de greºeli ºi adevãruri,
respirând între cer ºi pãmânt.

Viaþa lipsitã de pasiuni este deja
moartã. Nu conþine niciun tremur de
umanitate, nu adimite orgoliu ºi nici
antinomii. Trãirea pãcatului are
spontaneitate ºi inedit. Defectele
îndeamnã la cunoaºterea adevãrului. Fãrã
ele nu ar fi progres, ci poveºti ontologice
care se repetã.

Lipsa pãcatului duce la dezumanizare,
la sclavie, la transformarea omului într-o
substanþã fluidã epuizantã, totdeauna
determinatã. Or, pârâul susurã în albia
lui mereu altfel, îºi duce rostul tocmai
prin simþul pietrelor ºi a nisipului peste
care trece, când vijelios, când lin, când
limpede, când plin de tulburãrile
agoniilor sale. Astfel ºi omul, ce supus
pãcatului îºi cautã sensul, îºi cautã
biserica pentru a se putea ruga ºi a-ºi
descoperi graþia nedesãvârºirii sale.

George BACIU

Despre frumuseþea locurilor ºi a oamenilor
DOMNEªTI – SAT ÎN ISTORIE, VIITOR ORAª
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Marea simfonia liricã
eminescianã îi încântã pe
români prin grandoare ºi
sensibilitate umanã, prin trãiri
ºi receptãri estetice
transfigurate în imagini poetice
deosebit de sugestive ºi
încântãtoare. În general, pana
eminescianã atinge
transformãri magice în „pulberi
de aur” poetice, de valoare
inestimabilã.

Poetul Mihai Eminescu este

considerat în primul rând un
poet al iubirii. Dragostea de
naturã se îngemãneazã în
universul liric al poetului cu
iubirea, cele douã sentimente
fundamentale convertindu-se în
forþe cosmice protectoare.

Tema iubirii îºi face apariþia
încã de la debutul sãu literar,
din prima poezie publicatã de
Eminescu în revista „Familia”,
în care îºi „cântã” liric dorinþa
de a avea o iubitã „ca o

floare”: „De-aº avea ºi eu o
floare / Mândrã, dulce,
rãpitoare.../ De-aº avea o
floricicã/ Gingaºã ºi tinericã.../
I-aº cânta doina, doiniþa,/ I-aº
cânta-o-ncetiºor,/ªoptind
ºoapte de amor”(De-aº
avea...,1866). Poetul gãseºte
natura ca principal ocrotitor,
care apãrã ºi uneori ascunde de
priviri indiscrete cuplul de
îndrãgostiþi. Spaþiul imaginar
ideal realizat de Eminescu
presupune o fericitã îmbinare
între vegetaþia ocrotitoare a
pãdurii ºi scenele galante dintre
cei doi „amorezi”: „Vino-n
codru la izvorul / Care tremurã
pe prund,/ Unde prispa cea de
brazde/ Crengi plecate le
ascund” (Dorinþa). Pãdurea
„ascunde” graþioase
îmbrãþiºãri, discrete, ca la
teatru, unde se ridicã sau
coboarã „cortina de ramuri”,
peste nevinovate ºi
încântãtoare idile: „Iarã gazda

noastrã zice,/ Dându-ºi
ramurile-n lãturi;/ - O, priviþi-i
cum viseazã/ Visul codrului de
fagi,/ Amândoi ca-ntr-o
poveste,/ Ei îºi sunt aºa de
dragi !” (Povestea codrului).
Pana sa liricã vibreazã pe
coarde sensibile, într-un
ceremonial erotic, silvestru, în
care luna apare triumfãtoare
„printre ramuri” ºi „printre
nouri” ca o „reginã a nopþii” ce
stãpâneºte universul, sporind
misterul naturii ºi oferind celor
doi îndrãgostiþi armonia unei
apropieri intime: „Amândoi...
ne-om culca lângã izvorul/ Ce
rãsare sub un tei// Adormi-
vom, troieni-va/ Teiul floarea-i
peste noi/ ªi prin somn auzi-
vom bucium/ De la stânele de

oi // Mai aproape, mai
aproape/ Noi ne-om strânge
piept la piept...”(Povestea
codrului).

Asemenea unui cântec de
dragoste ºi în poezia „Sara pe
deal”, poetul comunicã emoþia
îndrãgostitului care aºteaptã cu
înfrigurare ceasul înserãrii
pentru a-ºi întâlni iubita pe
deal („Sub un salcâm, dragã,
m-aºtepþi tu pe mine”) ºi
pentru a-i mãrturisi cu
sinceritate cã „Sufletul meu (al
eului liric) arde-n iubire ca
para”. În mirificul peisaj natal,
în sufletul lor se rãsfrâng adânc
fenomene fireºti (lãsarea serii,
apariþia lunii ºi a stelelor)),
care aprind ºi mai tare focul
iubirii. În „raiul de la Ipoteºti”,

ochii mari ai copilei cautã
melancolic luna prin frunziºul
rar al salcâmului, iar apariþia
stelelor îi umplu pieptul de dor
ºi fruntea de gânduri, gãsindu-
ºi mângâierea supremã în
braþele iubitului „lângã
salcâm”, unde vor sta
împreunã: „noaptea întreagã,/
ore întregi spune-þi-voi cât îmi
eºti de dragã !” Concluzia
poetulul este fireascã: „ –
Astfel de noapte bogatã,/ Cine
pe ea n-ar da viaþa lui toatã ?”
Pornind de la formula
folcloricã „ochii vãd, inima
cere”, motivaþia dragostei se
iveºte, desigur, ºi prin
„hârjonelile copilãreºti” cu
fetele din satul natal, unde, se
ºtie, cã Mihai s-a confruntat cu
o „dragoste puternicã”,
pierdutã prea devreme.
Indignat de dispariþia
prematurã a „iubitei din
Ipoteºti”, poetul scrie poemul
dramatic „Mortua est !” (scris
în1866 ºi publicat la 1 martie
1871, în „Convorbiri literare”),
în care îºi exprimã revolta
împotriva morþii: „Un vis ce îºi
moaie aripa-n amar, (...) // La
ce ?... Oare totul nu e
nebunie?/ Au moartea ta,

2 PIETRELE DOAMNEI

CU GÂNDUL LA EMINESCU

IUBIREA ªI NATURA ÎN MAREA
SIMFONIE LIRICÃ EMINESCIANÃ

(eseu)

(continuare în pagina 3)

Îmi vine foarte greu sã
aºtern pe hârtie gânduri despre
un coleg ºi prieten, plecat
dintre noi la numai patruzeci ºi
opt de ani. Mi-amintesc cã
eram la ºcoalã, penultima orã
de curs, în ziua de 3 februarie
1989. Secretara ºcolii mã
scoate de la orã ºi-mi spune cã
cineva de la ziar mã cautã la
telefon. Era domnul Mihai
Golescu, un coleg de facultate
cãruia îi port o stimã deosebitã,
director actual al ziarului local
„Argeºul”. Vestea pe care mi-a
dat-o m-a cutremurat: „A murit
Romicã Popescu”. Câteva
momente n-am fost bun de
nimic. Tãceam.
„Înmormântarea va fi în ziua
de 7 februarie. Slujba se face
la Biserica Sfântul Ioan”.
Dupã ce am pus receptorul în
furcã, prin mintea mea au
început sã se deruleze imagini.
Retrãiam momente, când mai
vesele, când mai puþin plãcute,
din cei trei ani de studenþie ºi
prietenie cu colegul meu de
grupã Romicã Popescu. Era
cunoscut ºi de profesori ºi de
noi, studenþii, ca un bãiat
serios, inteligent, respectuos ºi
un bun confident. S-a stins
Romicã! Nu-mi venea sã cred.
Mã întâlneam cu el aproape în
fiecare toamnã, la Inspectoratul
ºcolar, unde eram puºi în
situaþia penibilã de a „întinde
mâna” pentru a cere câteva ore
în învãþãmânt, având amândoi
statutul de suplinitori. Ne
plângeam unul altuia de
proasta legislaþie în privinþa
suplinirii la o catedrã. Era
pesimist. Suferea mult. Era un
profesor deosebit ºi nu era
deloc apreciat la justa valoare.
Prin ce chinuri treceam
amândoi, în fiecare toamnã,

aceleaºi emoþii, toate acestea se
adunau, aveau efectul picãturii
chinezeºti.

Telefonul m-a zdruncinat.
Eu ºi Romicã fusesem ceva
mai mari decât restul colegilor.
Intrasem la facultate dupã trei
ani de la terminarea liceului,
din motive obiective, numai de
noi cunoscute, ºi care fãceau
obiectul multor discuþii între
noi doi. Nu-ºi permitea sã nu
frecventeze cursurile, sã
lipseascã de la seminarii, sã nu
se pregãtescã pentru colocvii
sau examene. Era cotat ca un
student serios. În sesiuni,
mergeam la el, pe Strada
Egalitãþii, unde stãtea în gazdã
la doamna Zãnescu, ºi fãceam

nopþi albe, învãþând. Eu, puþin
mai comod, eram mereu împins
de la spate de Romicã. Ne
ascultam unul pe altul, sau unii
pe alþii, cã la un moment dat ne
adunam acolo câte trei, patru
colegi. Gãseam la Romicã acea
cãldurã sufleteascã, acea
elevare spiritualã oferitã de
omul cu o bunã educaþie. Era
fiu de învãþãtori din Boteni,
Muscel. În alte dãþi, rãmânea el
la noi, la cãmin. Împãrþeam cu
el patul, cartela. Era omul care
nu se putea supãra pe nimeni.
Avea o fire foarte prietenoasã.

ªi zâmbea mereu. Zâmbetul lui
ne lumina zilele, rar îl vedeai
supãrat, chiar dacã nu era
mereu „soare pe uliþa lui”, cum
spune proverbul. Ne
destãinuiam unul altuia. Ne
fãceam planuri, ce vom face
când vom ieºi profesori. Ne-am
îndrãgostit cam în acelaºi timp.
Eu, de o fatã deosebitã, de la
Matematicã, Cati, Romicã de o
fatã frumoasã de la Naturale,
Catrinel. Cu zâmbetul lui
nelipsit, mã întreba glumind:
„Ce-þi mai face „teorema”,
bãtrâne?” iar eu îi
rãspundeam: „Bine, dar
„petala” ta”?”

Au trecut prin faþa ochilor
mei întâmplãri din studenþie, de
la cursuri, de la reuniunile ce
aveau loc în fiecare sâmbãtã,
sus, la club. Apoi de la orele de
seminar cu domnul Moise la
care toþi þineam ca la tatãl nostru,
de rãspunsul ireproºabil al lui
Romicã la examenul de
literaturã, cu domnul ªerban
Cioculescu, când Romicã a
vorbit vrea douãzeci de minute
despre Arghezi ºi „Testamentul”
sãu. Marele profesor l-a oprit,
entuziasmat, ºi i-a spus:

„Bravo!” Eram în sala de
examen ºi m-am bucurat pentru
prietenul meu. Câte emoþii
aveam la examenele cu domnul
Gabriel Þepelea, la „Istoria
limbii române”. Marele dascãl
fusese adus la Institutul din
Piteºti de primul secretar de
atunci, Gheorghe Nãstase, un
iubitor de culturã. Ambii
profesori, domnul Cioculescu ºi
domnul Þepelea, cunoscuserã
temniþele comuniste. Deseori, în
discuþiile noastre, îi
compãtimeam pe cei doi titani ai
învãþãmântului universitar,
imaginându-ne chinurile prin
care au trecut, suferinþa lor,
tratamentul groaznic la care
fuseserã supuºi cei doi deþinuþi
politici. Dureri sufleteºti ºi
trupeºti. Îmi amintesc cu multã
limpezime ºi de cursurile þinute
de eminescologul Augustin Z. N.
Pop, un mare dascãl ºi domnia
sa, în anul întâi când, printre
altele, ne-a scris pe tablã una
dintre zicerile lui Eminescu:
„Cei mai frumoºi ani sunt cei ce
vor veni”. Aforismul a fost
reluat, nu o datã, de ªerban
Cioculescu, de Gabriel Þepelea,
în cursurile lor. În momentele
când filozofam cu Romicã,
gândindu-ne la aceasta, ne
întrebam dacã „nu cumva aceºti
cãrturari au încredere cã vor
veni ºi vremuri mai bune”.
Romicã n-a mai aºteptat sã-i fie
confirmatã zicerea lui Eminescu,
atât de des citatã de dascãlii
noºtri. Într-una din serile sesiunii
de iarnã a anului 1965, undeva,
într-o carte pe care o citea erau
câteva rânduri care-i plãceau ºi,
ca urmare, le-a transcris într-un
carneþel. Le-am notat ºi eu, cãci
mi-a plãcut mult zicerea aceea,
una din multele ce arãtau
înþelepciunea chinezilor: „Cãci
nimeni nu are nevoie de un
zâmbet decât omul care nu-l
poate dãrui”. Întregul citat, pe
care l-am pus ca motto acestor
gânduri aºternute pe hârtie, a fost
comentat de noi atunci, convinºi
cã e un mare adevãr. Acum îmi
dau seama de ce Romicã
Popescu zâmbea tuturor, chiar ºi
atunci când era trist. Avea un
surâs specific care împrãºtia în
jur, chiar în momentele mai
puþin senine, multã încredere ºi

optimism. 
Se spune cã „marile dureri

încremenesc pe om”. Am simþit
acest lucru atunci când am aflat
cã am pierdut un bun coleg, un
bun prieten, un om adevãrat. M-
am dus la înmormântare. În
bisericã s-au þinut discursuri de
cãtre colegi, prieteni ºi am zãrit o
doamnã care, afectatã, plângea în
hohote. Am întrebat pe unul
dintre foºtii mei colegi de
facultate cine este doamna care
nu mai contenea din plâns. Era
soþia primului secretar. Eram
mirat de faptul cã soþia unui lider
comunist al judeþului nostru a
intrat în bisericã ºi cã e aºa de
afectatã de moartea lui Romicã.
Înseamnã cã l-a apreciat mult, l-a
stimat. Dar soþul ei, marele lider,
nu i-a rezolvat lui Romicã

problema catedrei. Cred cã din
cauzã cã acesta din urmã era
orgolios ºi nu i-a cerut ajutorul.
Discursul colegului nostru de
facultate Vasile Ghiþescu a fost
cutremurãtor. Romicã va rãmâne
întipãrit în sufletele ºi în
memoria prietenilor, colegilor,
celor care l-au cunoscut ca un
mare om, un mare profesor care,
din pãcate, a fost silit de regimul
comunist sã cerºeascã ore, niºte
firimituri ce mai rãmâneau de la
masa titularilor, de cele mai
multe ori mediocri. Pãcat cã nu a
apucat decembrie 1989 când,
pentru puþin timp, am fost toþi
cuprinºi de bucuria speranþei în
înnoiri care, din pãcate, în
privinþa învãþãmântului, ºi nu
numai, s-au dovedit a nu fi de
bun augur. Din rãu în mai rãu.
Sã fi trãit Romicã sã vadã starea
jalnicã a învãþãmântului
românesc unde sunt încadraþi
niºte chiauni, scoºi din
universitãþi fantomã. Se laudã
toþi cã au câte douã, trei facultãþi,
fãcute de fapt cu bani, de nu fac

toate cât una din aceea din
regimul „de tristã amintire”. Este
acum un învãþãmânt jalnic, fãrã
bugetul necesar îndeplinirii
misiunii sale educative, condus
de niºte nepricepuþi. Dacã ar fi
trãit, Romicã cred cã l-ar fi citat
pe Eminescu, întrebându-se
alãturi de mine ºi de mulþi alþii,
„Unde eºti, tu, Þepeº Doamne,/
Ca, punând mâna pe ei” ºi aºa
mai departe, ºtiþi ce urmeazã. Ar
fi regretat pe profesorii Florea
Stan ºi Constantin Voiculescu,
mari dascãli ºi buni diriguitori ai
învãþãmântului argeºean. Suferã
astãzi ºi domniile lor, alãturi de
toþi oamenii de bunã credinþã ai
acestei þãri care merge cu paºi
repezi ºi siguri spre dezastru.

Am scris aceste rânduri din
inimã, în primul rând pentru a
aduce un pios omagiu unui
mare slujitor al învãþãmântului
argeºean, profesorul Romulus
Popescu, Romicã al nostru, de
care puþini îºi mai aduc aminte.
Eu îl includ, fãrã nicio reþinere,
în rândul celebritãþilor
învãþãmântului argeºean, un
nume care nu trebuie sã se
piardã în hãul uitãrii. În puþinii
lui ani de viaþã, el a lãsat în
învãþãmântul piteºtean o urmã
adâncã în memoria elevilor sãi,
a multor personalitãþi, nu
numai din domeniul educaþiei
ºi în inimile noastre, ale
colegilor, prietenilor,
admiratorilor. Am sã închei tot
cu un citat care cred cã i-ar fi
plãcut mult lui Romicã:
„Fiecare zi pare prea scurtã
pentru toate gândurile pe care
le gândesc, pentru toate
plimbãrile pe care vreau sã le
fac, pentru toate cãrþile pe care
vreau sã le citesc ºi pentru toþi
prietenii pe care vreau sã-i
vãd” (John Burroughs).

Prof. Ion C. HIRU

ROMULUS POPESCU
Motto:

„Un surâs nu costã nimic, dar înfãptuieºte mult. Nu þine
decât un minut, dar amintirea lui dãinuie câteodatã o viaþã
întreagã. Nu poate fi cumpãrat, cerºit, împrumutat sau furat.
Trebuie doar dãruit. Aºa cã, dacã în  drumul vostru întâlniþi
un om prea trist sau prea obosit ca sã vã dãruiascã un surâs,
oferiþi-i-l pe al vostru. Cãci nimeni nu are mai multã nevoie de
un surâs decât acela care nu-l poate dãrui”.

(PROVERB CHINEZ)

Prof. Ion C. HIRU

Prof. Catrinel Popescu, soþia lui
Romicã Popescu

Poeta Denisa Popescu, fiica prof. Romulus Popescu

Iaºi. Teiul lui Eminescu

Iaºi. Plopii fãrã soþ

Romulus Popescu



„ÎNTRE PATRII”
Scriitoarea româncã, de

limbã germanã, Anni-
Lorei Mainka a fost
obligatã de indeciziile
politice post-decembriste
sã emigreze în patria
strãmoºilor ei – Germania.
În primii ani, de dupã
terminarea facultãþii, a
fost profesoarã în judeþul
Argeº ºi a cunoscut  viaþa
grea a satului românesc,
precum ºi miºcarea
literarã, prin contactarea
câtorva membrii ai
cenaclului literar « Liviu

Rebreanu », din Piteºti. Dar, sã
o lãsãm „sã vorbeascã” singurã
despre sine, înainte de a-i pune
câteva întrebãri, pentru a
cunoaºte modul de a gândi, al
unui român nevoit sã trãiascã
departe de patrie, în patria
limbii materne… 

„M-am nãscut în 1958 la
Bucureºti, unde am trãit din
plin pânã la vârsta de 28 de
ani, când am fost obligatã sã
pãrãsesc oraºul meu mult iubit.
Acolo am fost eleva Liceului
german din Bucureºti „Liceul
21“, apoi 1977-1981 – Studii
de filologie:

germanisticã/anglisticã. Teza
de diplomã: „Christusvisionen
bei Rainer M. Rilke. (Viziunile
creºtine la Rainer Maria
Rilke). Am fost din pasiune ºi
profesoarã de
germanã–englezã în judetul
Argeº, la ºcoli din comuna
Ungheni – satele Gãujani ºi
Humele. Amintesc acest detaliu
pentru cã anii petrecuþi pe
navetã, cu acei copii sãraci, cu
acei colegi profesori nu prea
binevoitori cu copiii ºi cu elevii
satului, m-au marcat foarte
tare. M-am întors cu plãcere în
ultimii ani, încerc sã ajut pe

unde pot. Ajutorul meu este
sub formã poeticã – altul nu
ºtiu sã-mi stea în putere ºi sã
nu-l fac. Debut literar – revista
„Liceului 21” – sub
conducerea profesorului
Nicolae Saftu, cãruia îi datorez
pasiunea pentru limba ºi
literatura românã; 1990 –
colaboratoare la Revista
„Zeitschrift der Germanisten
Rumaeniens“, Bucureºti,
preºedinte prof. dr. G. Gutu;
1993 - Contrafort – Chiºinãu,
poezii; 1992 – membru ºi
colaborator la revista “Zodii
în Cumpãna” – Freiburg,
fondator Casin Popescu; 1996
poezii publicate în Revista
„Cafeneaua literarã” – Piteºti,
Argeº coordonator Virgil
Diaconu; 1998 – în limba

germanã, piesa de teatru
radiofonic – „În porturi
strãine” (In fremden Haefen)–
despre emigraþia saºilor în
USA; 1995 – volum poezii –
Zborul grifonului (Der Flug
des Greifs) – în limba

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
2012, ora 11,00 la Casa de
Cultura din comuna Domnesti,
judetul Arges. 

ORGANIZATORII

înger, de ce fu sã fie?/ Au e
sens în lume? Tu chip
zâmbitor,/ Trãit-ai anume ca
astfel sã mori?/  De e sens într-
asta, e-ntors ºi ateu,/ Pe
palida-þi frunte nu-i scris
Dumnezeu.” 

Tot o „dragoste pierdutã”,
rãmasã în amintire ca o „dulce
minune” care s-a stins
miraculos, descoperim ºi în
poezia „Floare albastrã”, una
dintre cele mai suave, „mai
muzicale ºi mai însorite poezii
de dragoste”(T.Vianu), în care
iubita este o „copilã” de la þarã,
de o drãgãlãºenie ºi o
zburdãlnicie încântâtoare.
„Netezindu-ºi pãrul de aur”,
„mititica” de la þarã îºi invitã
iubitul („cufundat în stele / ºi
în nori ºi-n ceruri nalte”) la
întâlnire ºi iubire în lumea
mirificã a naturii reale: „- Hai
în codrul cu verdeaþã,/ Und-
izvoare plâng în vale,/ Stânca
stã sã se prãvale/ În prãpastia
mãreaþã”. Copila îl atrage pe
iubitul sãu într-un „joc erotic”
de o rarã graþie ºi gingãºie, de
o ºtrengãrie copilãreascã ºi un
umor liric savuros: „ªi mi-i

spune-atunci poveºti / ªi
minciuni cu-a ta guriþã,/ Eu
pe-un fir de romaniþã / Voi
cerca de mã iubeºti. // De mi-i
da o sãrutare,/ Nime-n lume n-
a s-o ºtie,/ Cãci va fi sub
pãlãrie - / ª-apoi cine treabã
are !” De emoþii „ºi de-a
soarelui cãldurã”, cu naivã
drãgãlãºenie, iubita se
adreseazã direct iubitului: „Voi
fi roºie ca mãrul,/ Mi-oi
desface de-aur pãrul,/ Sã-þi
astup cu dânsul gura.”
Admiraþia poetului pentru
„nebunatica” ºi dulcea lui
iubitã este profundã: „Ce
frumoasã, ce nebunã / E
albastra-mi dulce floare !”
Dar regretul poetului dupã
„dulcea minune” („floare
albastrã”- simbol al iubirii
pierdute) se manifestã artistic
în ultima strofã: „ªi te-ai dus,
dulce minune,/ ª-a murit
iubirea noastrã - / Floare-
albastrã ! floare-albastrã!... /
Totuºi... este trist în lume!”

Natura apare în simfonia
eminescianã ca o fiinþã dragã,
capabilã sã-i înþeleagã
complexitatea sentimentelor ºi
în mijlocul cãreia poetul
cunoaºte bucuria ºi liniºtea:

„O, rãmâi, rãmâi la mine,/ Te
iubesc atât de mult!/ Ale tale
doruri toate / Numai eu ºtiu sã
le-ascult”... Pãdurea îl admirã
pe „bãiet” ca pe un prinþ
„cufundat” în contemplarea
naturii: „În al umbrei întuneric
/ Te asemãn unui prinþ,/ Ce se
uit-adânc în ape/ Cu ochi negri
ºi cuminþi” (O, rãmâi...).

Cu speranþe, aºteptãri ºi
regrete adolescentine, poetul se
transpune într-un fermecãtor
vis de dragoste ( în care lacul
cu nuferi tresare ºi cutremurã o
barcã, trestiile foºnesc lin,
unduioasa apã sunã ºi îngânã,
iubita-i cade lin pe piept), o
lume tulburãtoare ºi tainicã a
iubirii: „ªi eu trec de-a lung de
maluri (solitar ºi meditativ) /
Parc-ascult ºi parc-aºtept (într-
o stare de neliniºte)/ Ea din
trestii sã rãsarã/ ªi sã-mi cadã
lin pe piept.” Pronumele
personal „ea” ascunde pe
Ileana din Ipoteºti sau pe
Maria, iubita din satul natal, cu
care a trãit, desigur, „fiorul
tainic” al dragostei, într-un
decor mirific: „Sã plutim
cuprinºi de farmec/ Sub lumina
blândei lune,/ Vântu-n trestii
lin foºneascã,/ Unduioasa apã
sune !” (Lacul). În timpul

hoinãrelilor din copilãrie, în
inima codrului, „bãietul”
trãieºte din nou un imaginar vis
de iubire cu „o tânãrã crãiasã”
zãmislitã din „teiul vechi”, din
lumea fabuloasã a miturilor.
Într-o atmosferã de feerie
nocturnã, poetul îºi exprimã
uimirea în faþa frumuseþii
feminine: „ªi ah, era atâta de
frumoasã,/ Cum numa-n vis o
datã-n viaþa ta / Un înger
blând cu faþa radioasã, /
Venind din cer se poate arãta;/
Iar pãru-i blond ºi moale ca
mãtasa/ Grumazul alb ºi
umerii-i vãdea./ Prin hainele
de tort subþire, fin,/ Se vede
trupul ei cel alb deplin.”
(Fiind bãiet pãduri
cutreieram..., 1878). Se ºtie cã
în copilãrie Mihai obiºnuia
„popasuri nocturne în inima
codrului”, lângã izvoare, unde
venea „miros adormitor” ºi
buciumul „sunã tainic, cu
dulceaþã”, o armonie perfectã,
care sã-i stimuleze imaginaþia:
„Un rai din basme vãd printre
pleoape,/ Pe câmpi un vãl de
argintie ceaþã,/ Sclipiri pe cer,
vãpaie preste ape”...

Ritualul magic al apariþiei
„copilei”, ca simbol al
inocenþei ºi al feminitãþii în

devenire, este, de obicei,
pregãtit într-o ambianþã de
basm ºi de feerie nocturnã:
„Dându-ºi trestia-ntr-o parte, /
Stã copila lin plecatã, /
Trandafiri aruncã roºii / Peste
unda fermecatã.” În sufletul ei
înfloreºte dorul de iubire care o
îndeamnã sã caute cu
înfrigurare chipul iubitului în
oglinda magicã a lacului: „Ea
se uitã...Pãru-i galben, / Faþa
ei lucesc în lunã, / Iar în ochii
ei albaºtri / Toate basmele s-
adunã”. (Crãiasa din poveºti,
1876).

În abordarea temei iubirii,
poetul ia în considerare ºi
„mitul zburãtorului”,
personajul nocturn care
declanºeazã „suferinþele
dragostei” fetelor de împãrat.
Episodul iubirii dintre Cãlin ºi
fiica de împãrat prezintã
bucuriile ºi suferinþele
dragostei lor ºi deznodãmântul
fericit concretizat prin nunta
împãrãteascã. „Pãdurea de
argint”, cu întunericul ei tainic,
cu „mândra” ei glãsuire, cu
lumina lunii care „tãmâiazã”
vãzduhul ºi florile albastre care
„tremur ude”, ca ºi nunta
micilor gâze, care miºunã
voioase prin tufe ºi ierburi,
sunt tot atâtea elemente de
vrajã din natura înconjurãtoare,
pe care se sprijinã poetul
pentru a face elogiul iubirii
depline. La nunta împãrãteascã,
organizatã în mijlocul naturii,
la dimensiuni cosmice,
participã „Feþi-Frumoºi cu pãr
de aur, zmei cu solzii de oþele”,
împãraþi ºi împãrãtese „din
patru pãrþi a lumii”, personaje
de basm ºi, cu deosebire,
„nunul mare, mândrul soare” ºi

nuna „mândra lunã”. Cu
deosebitã mãestrie, poetul
realizeazã portretul miresei, pe
care o prezintã ca pe o zânã
plinã de graþie, puritate ºi
gingãºie: „Acum iatã cã din
codru ºi Cãlin mirele iese,/
Care þine-n a lui mânã, mâna
gingaºei mirese./ Îi foºnesc
uscat pe frunze poala lungã-a
albei rochii, / Faþa-i roºie ca
mãrul, de noroc i-s umezi
ochii; / La pãmânt mai cã
ajunde al ei pãr de aur moale,/
Care-i cade peste braþe, peste
umerele goale./ Astfel vine
mlãdioasã, trupul ei frumos îl
poartã, / Flori albastre are-n
pãru-i ºi o stea în frunte
poartã.” (Cãlin, file din
poveste).

Prin poezia sa eroticã,
Mihai Eminescu a înnoit ºi a
ridicat poezia româneascã pe
cele mai înalte culmi de
creaþie, devenind un mit
recunoscut de posteritate ca un
nemuritor Luceafãr pe orbita
pantheonului valorilor
româneºti ºi universale, a cãrui
strãlucire va dãinui pentru
eternitate.

Prof. Daniel DEJANU
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CONCURSUL NAÞIONAL DE POEZIE, PROZÃ ,
EPIGRAMÃ, TEATRU SCURT, PICTURÃ,

FOTOGRAFIE ARTISTICÃ, HERALDICÃ ªI
VEXILOLOGIE „PE ARIPI DE DOR DOMNESC”

EDIÞIA a V-a, DOMNEªTI, 26 august 2012

Mihaela Cãvescu

Prof. Daniel DEJANU

Anni-Lorei Mainka

Codrule, codruþule...

Casa de culturã Domneºti

INTERVIUL EDIÞIEI: Mihaela Cãvescu de vorbã
cu scriitoarea Anni-Lorei Mainka



Cinematografia universalã a
avut mulþi idoli, actori de mare
valoare, unii apreciaþi, alþii
aruncaþi, cu sau fãrã justificare,
la tomberonul uitãrii. Toþi au
fost separaþi în douã categorii,
de nemiloasa Cortinã de Fier,
marile festivaluri ale filmului
desfãºurându-se la Moscova,
Los Angeles, Cannes ºi
Veneþia.

La ediþiile Festivalului de
Film de la Moscova au
concurat cele mai bune
producþii cinematografice din
þãrile socialiste, surori ºi
prietene. În toate filmele
prezentate se arãta, clar ºi
precis, cã, burghezia
reacþionarã, care a supt sângele
poporului, a fost învinsã
definitiv de cãtre comunismul
luminos, sub protecþia Armatei
Roºii, victorioasã asupra
tuturor. România comunistã a
participat mulþi ani cu filme
mobilizatoare, ce scoteau în
evidenþã vremurile noi,
pelicule apreciate pe criterii
politice, dupã ce fuseserã atent
cenzurate de profesioniºtii
domeniului respectiv. Latura
artisticã de calitate conta mai
puþin. La rândul lor, actorii
principali au fost selectaþi cu
vigilenþã proletarã, lângã ei
participând în roluri secundare,
actori de mare valoare, dar care
nu fãceau parte din ecuaþia
timpului. Printre cei premiaþi a
fost ºi Vasilica Gheorghiu,
fiica lui Gheorghe Gheorghiu
Dej, liderul comunist al
Republicii Populare Române.
Premiul era reprezentat de o
statuetã, ce înfãþiºa o tânãrã ºi

un bãrbat, care þineau în mânã
o secerã, un ciocan ºi fãclia
realismului socialist, singura
formã a descrierii realitãþii
revoluþionare, aºa cum a fost
conceput de ideologul stalinist,
Andrei Alecsandrovici Jdanov. 

Locul întâi era rezervat, de
regulã, filmelor sovietice, în
care se detalia faptul cã,
Armata Roºie a învins singurã
maºina de rãzboi germanã, fãrã
ajutorul nimãnui, maculând, în
mod nepermis, adevãrul istoric
despre alianþele existente în
anii ultimului rãzboi mondial.
În lungile scene de luptã
ilegalã, când un soldat sovietic,
copleºit de înalt patriotism,
omora rapid cel puþin 15 nemþi
pe minut, nu se pomenea nimic
despre ajutorul substanþial dat
sovieticilor de SUA ºi Marea
Britanie, sprijin ce consta în
tunuri, tancuri ºi avioane. Nu
se recunoºtea în niciun film
sovietic despre mobilizarea
sutelor de mii de combatanþi
americani ºi britanici, între
care erau incluºi zeci de mii de
tineri canadieni, care au
eliberat toatã Europa de Vest,
cu preþul multor jertfe, slãbind
forþa de atac a naziºtilor, pânã
la capitularea acestora. Mulþi s-
au întrebat, ce cãutau pe acel
front îndepãrtat! 

Trecând peste Atlantic,
capitala filmului a fost
desemnatã metropola
americanã Los Angeles, unde,
începând din anul 1928 se
decerneazã premiile Oscar
pentru cele mai bune filme ºi
pentru cei mai valoroºi actori.
Ediþia din acest an a avut loc la

26 februarie 2012, când,
întreaga planetã a fost cu ochii
pe televizoare, în funcþie de
fusul orar. În capitala statului
California, a avut loc
decernarea Premiilor Oscar,
sãrbãtoare grandioasã, la care
participã, de obicei, cei mai
mari actori americani. Anul
acesta, premiul pentru cel mai
bun film a fost atribuit
peliculei, Artistul, un lung
metraj plin cu de toate, regizat
de Michael Hazanavicius. De
fapt, filmul Artistul, a primit
mai multe premii. Cel mai bun
actor a fost desemnat,
francezul Jean Dujardin.
Suportând ploaia ambiguitãþilor
am înþeles cã, filmul este
francez, actorii la fel, dar nu s-
a clarificat în ce studiouri s-a
filmat ºi asamblat pelicula.
Este un început de bun augur,
deoarece în trecut, toate aceste
premii erau acaparate numai de
actorii americani. Celebrii
monºti sacri europeni, precum
Alain Delon, Claudia
Cardinale, Jean Marais, Sophia
Loren ºi alþii au privit cu jind
atâtea decenii la ce se petrecea
peste ocean. Nu vreau sã
minimalizez meritul unor
premiaþi. Dar nu pot uita cum
în alþi ani s-au acordat statuete
pe criterii ciudate, dupã care,

fericiþii posesori au devenit
anonimi de înaltã clasã.

O mare nedreptate i s-a
fãcut, cândva, inegalabilului
actor Anthony Quin, care, în
anul 1964 a rãmas doar cu o
nominalizare pentru fabulosul
rol din filmul Zorba Grecul.
Un mare pãcat neexplicat. Un
alt actor celebru, uitat de cei
care se jurã cã judecã în mod
corect soarta unor nume
adulate de cinefilii
continentelor, este Christopher
Plummer, premiat recent,
pentru cel mai bun rol
secundar, în filmul Bejinners.
Deºi în cursul vieþii a fost
distribuit în zeci de filme, care
au fãcut sãlile cinematografelor
pline, a câºtigat Premiul Oscar
abia acum, la vârsta de 82 de
ani. În momentul când a primit
distincþia mult visatã, s-a
adresat statuetei, în mod
retoric, plin de subtilitate: Eºti
mai mare decât mine cu doi
ani. Pe unde ai umblat atâta
timp? În continuare, marele
actor a menþionat pentru
urechile celor vizaþi cã  îºi
pregãtise discursul încã de la
naºtere, dar între timp l-a
uitat...

În rest, atmosferã de mare
sãrbãtoare pe imensul covor
roºu. În fiecare an, rochiile

somtuoase ale divelor au o
valoare din ce în ce mai
exorbitantã, croite de marile
case de modã ale timpului.
Este o permanentã competiþie a
elegantelor þinute vestimentare,
care depãºesc lejer milionul de
dolari bucata sau atâta costã
numai fermoarul ºi eºarfa.
Fãcând un calcul sumar, dintr-
o pensie medie româneascã
adunatã lunar la saltea, se pot
cumpãra astfel de rochii peste
cel puþin 3600 de luni sau mult
mai târziu de anul 2312.

Partea masculinã a fost
reprezentatã de domni
ultraeleganþi, îmbrãcaþi în frac
sau smoching, care sorbeau din
ochi amantele momentului.
Unii s-au sfidat, alþii s-au
apreciat reciproc, pe fondul
unor zâmbete ipocrite. În final,
toatã suflarea s-a distrat,
fericirea a dat în clocot, dupã
care, toþi cei prezenþi au plecat
în toate zãrile, numai o parte
având conturile rotunjite. 

Pe fundalul acelei opulenþe
glazuratã abundent cu hohote
de râs, nu s-a gândit, însã
nimeni la acei anonimi care
trudesc zi de zi, pentru a
asigura pãpica planetei. Nu s-a
gândit, încã nimeni cã trebuie
organizat un fel de Oscar al
produselor alimentare, fãrã de

care omenirea nu poate trãi,
dispare difinitiv. Nu s-a gândit
nimeni la anonimii ogoarelor,
bãtuþi de ploi ºi de nevoi, cu
palmele bãtãtorite, arºi de
soare pe obrazul adânc brãzdat
de foame. Nu s-a gândit nimeni
la tinerele femei, fantomele
câmpului, care au faþa zbârcitã,
îmbãtrânite prematur de munci
istovitoare, extenuate din zorii
zile pânã în noapte, dupã care
ritualul se repetã, cu sau fãrã
folos. Ei, bine, pentru aceºti
truditori ai brazdei, care
asigurã hrana continentelor, nu
se dau premii, nici statuete,
nici diplome ºi nici bani. Nu se
organizeazã sindrofii de
anvergurã, pe covorul roºu sau
pe iarba verde, nu se oferã, ca
premiu, Sapa de Aur, Coasa de
Argint sau Secera de Platinã.
Crizele economice mondiale îi
lovesc crunt numai pe unii,
care au ca ultimã salvare
suicidul. Alþii nici nu ºtiu cã
existã recesiuni economice ºi
cu ce icre multicolore se
mãnâncã. 

Deºi sunt douã domenii
distincte, care nu se pot
amesteca, se înþelege cã, fãrã
filme omul poate trãi, dar fãrã
hranã s-a dovedit cã este
imposibil. Ascetul Buddha-
Luminatul a încercat, în urmã
cu 2535 de ani, sã se sature cu
bobul de mei, dar autosugestia
cã este sãtul nu l-a ajutat cu
nimic. Diferenþe mari între
oameni ºi obiceiuri, între þãri ºi
continente vor fi totdeauna în
multe domenii, mai ales în
direcþia producerii banilor, cu
sau fãrã sudoare. Depinde de
cum, când ºi cât i-a cântat
cucul fiecãruia, aºa cum spune
un proverb românesc. 

Recent, s-a dat liber la
vânzarea armelor, pe teritoriul
canadian. Se poate procura o
puºcã cu glonþ la fel de uºor
cum se cumpãrã o coadã de
mãturã. Diferã doar preþul ºi
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Premiile Oscar, Coasa de Argint,
Glonþul de Bronz ºi Grenada de Aur

(continuare în pagina 5)

germanã, editura R.G. Fischer,
Frankfurt; 2001 – volum poezii
– La masã cu lupii – în limba
românã – editura „Semne”,
Bucureºti. Articole pentru
radio Deutschland Funk –
Köln, Deutsche Welle – Köln.
Traduceri de poezie ºi eseuri:
din românã în germanã:
revista „Kurier“ 1992
Bochum, „Despre sufletul
românesc“ de Vulcãnescu;
2009 – volum de poezii –
traducere din germanã în
românã – România dincolo de
pleoape, autor Matthias Buth,
editura ICR, lansare –
Gaudeamus; 2010 – Jurnal pe
bilete de autobuz , volum de
poezie în limba românã,
Editura „Brumar”, Timiºoara,
lansare cu Ion Zubaºcu, Robert
ªerban, Felix Nicolau ºi  Aurel
Sibiceanu; 2010 – revista
Argeº îmi publicã o paginã de
poezie, graþie redactorului
Aurel Sibiceanu.”

ªi încep dimineaþa, cam
firav comparativ cu agitaþia
strãzii! O dimineaþa albã,
fulgeratã de ...,,visele Doamnei
Pachet” aºteptatã la...ora când
lupii se aºazã la masã,  amintitã
în blestemul clopotarului,
imprimatã pe...bilete de
autobuz, aºteptatã  cu un vin de
Burgundia, la cules de rodii în
cartierul Rahova.

E dimineaþa Anni-Lorei
Mainka la ,,ora/când clopotarul

se luptã cu sfoara din turn,/ iar
tu, adus de spate / te rogi Celui
pãrãsit / în pulberea
valizelor...”

Mihaela Cãvescu: Bunã
dimineaþa, stimatã doamnã
Anni - Lorei Mainka! Bun venit
în paginile revistei Pietrele
Doamnei!  

Anni-Lorei Mainka: Bunã
dimineaþa domnã Mihaela
Cãvescu, da, e tare
dimineaþã...mã bucur sã aud
pentru câteva momente iar bãtãi
de clopot...aici adevãrate, iar la
dvs. în revistã, poetice.

M. C.:  Când crezi cã ºtii
toate rãspunsurile, vine viaþa ºi-
þi schimbã întrebãrile! Uite, aºa:
zbârrrr! Ne gãsim rãspunsurile
potrivite de foarte multe ori
folosim protestul ca un scut.
Scriitura dumneavoastrã e când
protest, când balsam, dar cel
mai mult o simt ca o nevoie, de
unde vine nevoia de a scrie,
deoarece, vã  citez ,,protestul
este intrinsec în faptul cã scriu -
în anii ’60 nu m-ar fi ascultat
nimeni....azi este totul istorie”.

A.L.M.: Când eram micã
doream sã scriu poveºti cu
pãsãri ºi flori, cu fetiþe care se
pierd ºi se bucurã, când se
întorc acasã...Da, visam sã
rescriu Scufiþa roºie...sã nu
sufere atâta...vai ce-am plâns
când am citit-o prima oara...sau
la Coliba Unchiului
Tom....Apoi au trecut anii si
scrisul a devenit un prieten

necesar, eram departe de acasã,
nu aveam cu cine vorbi
româneºte ºi atât era, scrisul în
caieþele...aºa a apãrut primul
volum...cândva am simþit
nevoia sã le tot cern ºi sã
realizez: ce scriu nu e poezie de
dragoste, e un fel de revoltã fãrã
lacrimi...Am sperat mult cã mã
voi întoarce în tarã dupã
moartea pãrinþilor si voi scrie în
limba românã...De decenii aud
cum mi se spune: scrie domnule
în germanã, câºtigi ºi tu un
ban...

Întâi vrem, apoi scriem, apoi
suntem îndemnaþi sã te
vindem....pe ultima treaptã m-
am tot împiedicat, ca sã zic aºa.

M.C.: Aþi parcurs douã
epoci diferite împãrþindu-vã
între douã þãri, Glia ºi Adopþia,
se pare cã aþi lãsat un
transmiþãtor în þara de baºtinã
care trimite  necontenit
semnale,  numai aºa îmi explic
,,ºi poate nucul îmi dã umbra
lui când mi-e frig?” Cine

« alimenteazã bateriile »,
existã vreo cheie secretã
accesibilã doar de dincolo de
graniþele þãrii? 

A.L.M.: Amintirile, cãrþile
pe care le-am dus cu mine, în
valizele incomode, acum
cartoane, dar fãrã de care nu
ºtiu cum aº fi îndurat aceºti
mulþi ani. Acum de când
circulatul nu mai este o
problemã, s-au mai rezolvat
din singurãtãþi...iar amintirile
îmi sar chiar în poalã, intr-un
fel, când parcurg vara
Bucureºtiul.

M.C.: Bunica-mea îmi
spunea când  vei trece într-o
altã etapã a vieþii o sã ºtii,
începi sã strângi tot felul de
lucruri, te legi de amãnunte ºi
detalii tot ca sã þii timpul în
loc,  le-aþi adunat pe toate în
,,visele doamnei pachet” , ca
un ultimatum, ca un
avertisment, de-am simþit, vã
citez  cum: „sub piele/ zguduie
amintirile”. De ce existenþa
noastrã pe pãmânt înalþã ziduri
în loc sã deschidã uºi?

A.L.M.: Existenþa are ºi ea
misterele ei...aºa ºi a mea, a
fiecãruia. Eu nu mi-am dorit sã
plec din Bucureºti niciodatã, a
fost existenþa, o îngrãmãdealã
de legi, care pe unii îi prind ºi
pe alþii nu, plecatul nu e bun
pentru toatã lumea, am spus-o
ºi în volumul „Între Patrii”,
apãrut la editura POLIROM în
2006, volum coordonat de

Mirela Florian, soþia
scriitorului Filip Florian ºi
Ioana Popescu, o selecþie din
povestirile mai multor exilaþi,
unii care au reuºit sã se
întoarcã....Nu ºtiu, cum reuºim
sã ne împiedicãm atât de des în
propriile noastre vise, când de
fapt cu vârsta ar trebui sã
devenim luminaþi...mai uºori.
Sigur cã vrem sã stãm pe loc,
aºa ca într-un leagãn al
timpului....dar suntem ºi curioºi
ce urmeazã...ºi de fapt urmeazã
mereu ºi mereu prezentul.

Nu ºtiu ce ne face sã ne
complicãm cu notiþe ºi
lucruºoare? Eu tocmai încerc
sã arunc cât pot peste
bord...sper sã mai am timp de o
cãlãtorie, douã, în jurul vieþii.

M.C.: Am legat numele
dumneavoastrã de legenda
Rinului, pare un nume
predestinat, numele ni se dã la
naºtere sau ni-l alegem noi pe
parcursul vieþii. Pseudonimul
Almalo este cum ai
spune:,,Planurile de viitor care
nu corespund posibilitãþilor
financiare, intelectuale sau
fizice, se numesc visuri.,, De
ce l-aþi ales? Are vreo legãturã
cu regiunea Almalo din
Azerbaidjan?

A.L.M.: Alma, (suflet în
greacã) aºa mi-au spus primii
prieteni, familia domnului
Caºin Popescu, pe atunci chiar
fondatorul revistei „Zodii în
cumpãnã”, în Germania. Mi-a

plãcut, suna mai bine decât
toate cu care m-am ales de-a
lungul vieþii. Apoi printr-o
întâmplare mi s-a sugerat sã-mi
spun Almalo, suna un
pseudonim misterios...ºi vedeþi,
aveam sã am dreptate. Nu
ºtiam de regiunea din
Azerbaidjan... îmi place ideea
sã port numele unei regiuni
îndepãrtate, poate chiar ar
trebui sã fac o cãlãtorie printr-o
lume pe care n-o cunosc deloc.

Numele meu este sãrmanul
victima unei greºeli de scriere
la primãria raionului 1. Mai din
1958, dar sunã mai bine decât
Anni-Lorelei, vai, ºi nici mãcar
nu sunt blonda ºi frumoasa
care sã-i fi ameþit pe
trecãtori...Putea sã fie ºi mai
rãu. Oricum au greºit pe atunci
ºi numele de familie, pãrinþii
mei au avut ani de zile procese
peste procese. M-am împãcat
greu cu numele mereu în
schimbare, ºi cu plecatul, ºi cu
scrisul care nu prea a fost pe
placul multora. 

Pentru mine nopþile însã îºi
deschid scrinurile pline de
mistere ºi poveºtile se aliniazã
pe masa din bucãtãrie...atât ºi
nimic mai mult...un fel de Rin
al visurilor curge prin sufletul
si mintea mea.

Am mare noroc cã limba
românã nu m-a pãrãsit, cred cã
ne-am plãcut de atunci, din
Rahova cu mormoloci ºi tanti.

M. C.: Vã mulþumesc!

(urmare din pagina 3)

De-a lungul anilor, pe toate meridianele s-au acordat
premii, dupã o atentã cumpãnire, dar ºi pe alte criterii,
jenante, nedreptãþi, pe care nu le mai amintesc. Astfel, de
multe ori, candidatul valoros pleca acasã cu mâna goalã, iar
diletantul chiuia de bucurie, cu portofelul plin.



Numele Gala Galaction
este pseudonimul literar al
scriitorului Grigore
Piºculescu, originar din
comuna Dideºti, jud.
Teleorman. A urmat
Liceul „Sf. Sava” din
Bucureºti, unde a avut
colegi pe T. Arghezi ºi
N.D.Cocea cu care a
rãmas prieten tot restul
vieþii. A absolvit
Facultatea de Teologie din
Bucureºti, dupã care ºi-a
luat doctoratul în teologie
în anul 1909, când deja
funcþiona ca defensor

ecleziastic pentru Episcopia
Olteniei ºi Argeºului. A
întreprins pelerinaje la
Ierusalim ºi la muntele Athos,
fapt ce i-a inspirat mai multe
scrieri de memorialisticã. A
colaborat la principalele reviste
literare ale vremii, precum:
„Linia dreaptã” –editatã de
T.Arghezi ºi N.D.Cocea,
„Viaþa socialã” – unde a
publicat cele mai valoroase
nuvele ale sale: „De la noi, la
Cladova”, „În Pãdurea
Cotoºmanei”, „Gloria
Constantinii”, „Lângã apa
Vodislavei” º.a.

Împreunã cu T. Arghezi a
editat revista „Cronica”, în
1915. A mai colaborat la

revistele: „Flacãra”,
„Rampa”, „Viaþa
româneascã”,
„Contemporanul” º.a.

Ca nuvelist a debutat
editorial cu volumul
„Bisericuþa din Rãzoare”-
1914,  operã ce i-a adus
premiul Academiei Române,
pe baza raportului de premiere
prezentat de B.ªt.Delavrancea.
Au urmat volumele „Clopotele
din Mânãstirea Neamþu” -1916
ºi „La þãrmul mãrii”-1916,
„Rãboj pe bradul verde”-1920.
În anul 1926 a fost numit
profesor la Facultatea de
Teologie din Bucureºti, la
catedrele de Exegeza Noului
Testament ºi Limba ebraicã. În

anul 1930 a publicat romanul
„Roxana”, urmat de romanele:
„Papucii lui Mahmud”- 1932,
„Doctorul Taifun”- 1933, „La
rãspântie de veacuri” (2
volume) -1935. Aceste opere l-
au consacrat pe Gala Galaction
ca un mare romancier român
din perioada interbelicã. În
anul 1935 i s-a acordat premiul
naþional pentru literaturã. În
anul 1938, în colaborare cu
preotul Vasile Radu a publicat
traducerea Bibliei. 

Scriitorul Gala Galaction
îºi continuã activitatea literarã
ºi dupã anul 1945. În anul
1947 a fost ales membru al
Academiei Române, iar în
1954 i s-a conferit „Ordinul
Muncii clasa I.” 

A trecut în nemurire la 8
martie 1961 dupã o îndelungatã
boalã. Este înmormântat la
Mãnãstirea Cernica.

Scriitorul Gala Galaction,
atât în nuvele, cât ºi în romane

se dovedeºte a fi un analist
subtil al pasiunilor ºi al crizelor
sufleteºti. În multe dintre
scrierile sale, autorul îmbinã cu
mãiestrie fantasticul magic cu
tratarea realistã. Reprezentativã
pentru nuvelistica lui Gala
Galaction este nuvela „De la
noi, la Cladova”, publicatã în
anul 1910 în revista „Viaþa
socialã”. A fost inclusã în
volumul „Bisericuþa din
Rãzoare” -1914. Tema nuvelei
este iubirea ºi se realizeazã
prin douã motive: pãcatul ºi
chemarea iubirii. Subiectul
prezintã zbuciumul sufletesc al
preotului Tonea – personajul
principal al nuvelei. Este
cãsãtorit, are cinci copii, mare
dãruire pentru cele sfinte, dar a
fost cuprins de o dragoste
pãtimaºã pentru tânara ºi
frumoasa sârboaicã Borivoje –
soþia lui jupân Traico, negustor
sârb din Cladova ºi prieten al

scopul folosirii. Cât de curând
vom auzi cine a primit, ca
premiu, Glonþul de Bronz în
cutia cranianã sau în bolta
palatinã. 

Pentru luna martie 2012,
liderul rus Vladimir Putin era
vizat sã primeascã premiul
Grenada de Aur, din partea
unei organizaþii teroriste, în
opinia unora ºi plinã de
patriotism în vederile altora.
Ghinionul a cãzut pe chimistul

care pregãtea premiul într-un
apartament din Odessa. Nu a
respectat cu atenþie reþetarul. A
pus prea multã sare, piper ºi
alte ingrdiente explozive.
Grenada i-a explodat în faþã, pe
principiul cã, totdeauna darul
nu este pentru cine se
pregãteºte. Suspicioºii afirmã
cã, atentatul deconspirat nu a
existat. Cã ar fi o gãselniþã
politicã avantajoasã, înainte de
alegeri. 

Tot în acest februarie plin
de surprize, parlamentarii

români ºi-au pregãtit un alt
premiu, care mai poartã
denumirea neoficialã de pensii
nesimþite, dobândite prin furt
legalizat din banii
contribuabililor. Au muncit de
zor la un proiect de lege,
pentru a fi premiaþi la vârsta
pensionãrii cu drepturi
suplimentare ºi consistente,
faþã de legea actualã de care
beneficiazã orice muritor.
Societatea civilã a ripostat pe
bunã dreptate ºi cere rãspicat:
Toþi aceºti trântori obraznici,

care dorm în fotolii sau
absenteazã, primind leafa
întreagã, sã plãteascã toate
daunele pe care le-au provocat
economiei naþionale din 1990
încoace, lãsând goalã vistieria
þãrii, cândva burduºitã de cel
împuºcat, considerat ca fiind
singurul vinovat.

În sprijinul acestor reacþii se
aflã construcþia cuvântului-
parlamentar. Funcþia legislativã
se compune din cele douã
verbe din limba francezã,
parler ºi mentir, adicã, a vorbi

ºi a minþi.
Eppur si muove!, zicea

Galileo Galilei, în faþa furiei
Inchiziþiei contestatare.
Torturat ºi umilit, în
momentul când a fost legat
de rugul ce urma sã fie
aprins, celebrul astronom ºi-a
renegat public marea
descoperire, cã planeta se
miºcã. Acum, totul se
roteºte, dovadã fiind faptele
învârtiþilor de lângã noi.

Ion Anton DATCU,
Laval (Qc.), Canada
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Sãrbãtorile de Paºti vin
întotdeauna cu bucurie pentru
oameni, dar o întâmplare
nemaiauzitã a fãcut sã fie  un
Paºte de foc. Mi-a amintit-o un
prieten  din adolescenþã, care
zilele trecute m-a sunat la
telefon.  Refugiat cu pãrinþii
din Basarabia în comuna mea
natalã, mi-a povestit câte ceva
din primele impresii despre
oamenii Þigãneºtiului de
Teleorman în mijlocul cãrora
poposiserã în preajma sfintelor
Paºti. A fost impresionat de
felul cum oamenii trãiau adânc
o întâmplare cutremurãtoare,
chiar dacã trecuse mai mult de
zece ani ºi nici nu se
întâmplase în satul nostru, ci la
ceva distanþã, în comuna
Costeºti din judetul vecin,
Argeº. Imediat mi-am amintit,
cã în vara trecutã ºi eu auzisem
un ecou al acestei îmtâmplãri
dãinuind peste douã generaþii.
Era un blestem al unei bãrâne
aruncat cu nãduf vecinului de
dupã gard cu care se afla în
vrãºmãºie: „Dea Domnu’  sã
trãieºti ca popa din Costeºti“.
Astfel au reînviat  povestirile
auzite în copilãrie despre acea
terifiantã întâmplare. 

În 1930 ziarele vuiau
anunþând  o ºtire  care avea sã

îngrozeascã nu numai
România, ci  întreaga omenire.
În ziua de 18 aprilie a ars
biserica  din comuna Costeºti
împreunã cu 118  suflete dintre
care 100 erau copii.  

În  acea zi, Vinerea Mare,
peste sat se lãsase amurgul
calm, fãrã sã prevesteascã
nimic rãu. Viaþa pulsa în
liniºtea acestui senin al
înserãrii de primavara. Suflarea
satului, cu mic cu mare, dupã
obiceiul strãbun, cu haine noi,
se pregãtea sã meargã la
bisericã,  n-aveau cum sã-si
închipuie cã în curând vor fi
zguduiþi din temelii. Copiii, în
mânã cu o lumânare îmbrãcatã
în flori, pãºeau cuviincios spre
bisericã, fãra sã-ºi închipuie cã

aceºti paºii ii duc spre o moarte
cumplitã. Pãºeau cu sufletul
plin de bucurie cã vor cânta
Prohodul Domnului. 

Biserica era micã ºi veche
de peste 200 de ani, construitã
din lemn, cu o intrare joasã,
pentru care trebuia sã te apleci
ca sã pãtrunzi înãuntru ºi cu
uºã deschizându-se spre
interior. În bisericã, neputând
încãpea toþi oamenii, au intrat
numai copiii, înghesuindu-se
cum au putut, iar cei mari au
stat afara, cât mai aproape de
bisericã pentru a asculta
Prohodul.  Lumina  nu putea
pãtrunde prin micuþele ochiuri
de geam zãbrelite ºi singura
sursã de luminã era cea venitã
de la  lumânari. O lumânare ºi-
a întins flacãra pânã la o
coroanã de celuloid. dascãlul a
stins-o cu palmele, dar o
scânteie a urcat în pod ºi în
scurt timp, limbi de foc se
înãlþau uriaºe deasupra bisericii
vãzute ºi de  la 10 kilometri
distanþã. A început un vacarm
greu de închipuit în care
þipetele disperãrii erau
înfiorãtoare. La uºã s-a creat
busculadã, copiii n-au mai
putut ieºi, iar pãrinþii de afarã,
în marea lor disperare,
bulucindu-se  unii peste alþii,

au blocat ieºirea. Au urmat
scene apocaliptice. Pãrea cã
Iadul a coborât pe pãmânt.
Vãzduhul s-a umplut de
þipetele de groazã  ale
pãrinþilor înnebuniþi de spaimã
ºi ale copiilor chemându-ºi
pãrinþii sã-i salveze. Au rãmas
acolo înecându-se de fum,
zbãtându-se ºi  rãcnind de
durerea cãrnii care sfârâia
arzând. Vacarmul parcã a durat
o veºnicie, dar în curând
þipetele copiilor au încetat,
doar trupurile încã mai
continuau sã se zvârcoleascã în
spasme. Mirosul de carne de
om arsã a început sã se
rãspândeascã pe mai mulþi
kilometri. Într-o jumãtate de
orã focul mistuise totul. Când
au venit peste doua ore
pompierii din Piteºti au gãsit
un morman de corpuri
încolãcite unele peste altele,
care încã mai fierbeau în
mistuirea jarului. Un singur
tânãr a putut pãtrunde înãuntru
ºi a povestit apoi grozãvia pe
care a vãzut-o, dar dupã douã
luni a murit ºi el din cauza
arsurilor. A descris imagini
terifiante, copiii în chinurile
flãcãrilor,  preotul încã viu,  în
picioare cuprins de flãcãri
strigând: „Doamne, Tu ai murit
pe cruce, eu mor pe altarul
Tãu“. În dimineaþa urmãtoare,
la câteva ore dupã foc, preotul
Dumitru Viºinescu, a fost gãsit
carbonizat. Sub braþele lui se
afla unul dintre fiii sãi, de 11
ani, pe care încercase sã-l
salveze din flãcãri. Ca printr-o
minune, Sfânta Evanghelie a
fost descoperitã întreagã, sub
preot, fiind afumatã doar pe
margini. Preotul acesta L-a
slujit pe Dumnezeu pânã în
ultima clipã. Acum, Evanghelia
se aflã la Muzeul Naþional. 

Copiii carbonizaþi, scoºi din
cenuºã, au fost întinºi în curtea
bisericii  pe douã rânduri la
cãpãtâi cu pãrinþii lor,
adevãrate monumente ale
durerii.

Din presa vremii care ne-a
lãsat mai multe mãrturii, redau
un scurt citat: „O femeie îºi
pierduse toþi cei cinci copii ai
sãi. Aliniase cadavrele pe
iarbã, în ordinea vârstei. Iaca
pe Ancuþa, spunea ea, asta e

Mãrioara, el e Nicolae. Ancuþa
nu avea cap, o bucatã din ºira
spinãrii ieºea din gulerul
bluzei. Marioara avea numai
craniul. Nicolae avea þeasta
capului spartã, fãrã creier. ªi
femeia se silea, în halucinaþia
ei, sã dovedeascã cu
fotografiile aduse de acasã cã
aceia ºi nu alþii sunt copiii ei“. 

Înmormântarea a avut loc în
a doua zi de Paºti ºi a fost
susþinutã financiar de autoritãþi.
Multe zile au rãsunat strigatele
de jale  ale întregului  sat
rãmas fãrã copii, pânã când
treptat oamenii s-au istovit
plângând. S-a aºternut apoi o
tãcere grea, apãsãtoare ºi orice
activitate a încetat. Timp de
mulþi ani, la Costeºti, horele
satului sau cele tradiþionale în
duminica Paºtelui, nunþile sau
alte petreceri s-au þinut în
satele vecine.

E lesne de înþeles cã aceastã
tragedie din Costeºti a fãcut
înconjurul pãmântului. Au venit
ajutoare din toatã þara ºi din
întreaga lume. Regina Maria ºi
principele Mihai au venit la
înmormântarea celor dispãruþi. 

Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotãrât ca
în fiecare luni dupã Paºti sã se
facã pomenirea celor arºi în
biserica din Costeºti.

Pe locul tragediei  s-a ridicat
imediat o capelã, iar în 2003
s-a construit o bisericã micã din
piatrã, iar locul unde a fost
biserica de lemn este
împrejmuit cu un gãrduleþ.
Dupã cinci ani oamenii aveau o
biserica nouã ºi încãpãtoare.

Astãzi sunt din ce în ce mai
puþini oamenii care-ºi mai
amintesc aceastã tragedie. Ar fi
un mare pãcat sã lãsãm sã cadã
sub peceþile uitãrii aceastã
întâmplare care a atins fibra cea
mai sensibilã din strãfundul
inimilor omeneºti,  motiv
pentru care am aºternut  cu
emoþie aceste rânduri. 

Închinându-le ºi lor un gând,
ne vom petrece Sfintele
Sãrbãtori ca în toþi anii  în pace
ºi liniºte, rugându-ne ca Cel de
Sus sã ne fereasca  de urgii care
pot veni ºi din senin ºi
trimiþând   o urare creºtineascã
tuturor semenilor noºtri:
HRISTOS A ÎNVIAT!

Elena BUICÃ,
Toronto, Canada

PAªTELE DE FOC DE LA COSTEªTI

(continuare în pagina 6)
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Ion Anton Datcu

Gala Galaction

Presa vremii despre tragedie

Aici se afla bisericuþa din lemn care a ars în 1930

Presa vremii despre tragedie

Elena Buicã

Gala Galaction: memorialist, publicist ºi
prozator român

- 16 aprilie 1879 – 8 martie 1961 -Motto:
„Arta trebuie sã sporeascã omenia ºi dragostea

dintre noi.”
(Gala Galaction)



preotului. Dragostea s-a
instalat în sufletul lui Tonea în
mod fulgerãtor, în timpul
miruirii enoriaºilor în prima
duminicã de dupã Paºte.
Preotul Tonea ar vrea sã se
elibereze de aceastã patimã
prin rugãciuni, pentru a ajunge
la purificare. Dragostea este
reciprocã ºi cu o putere mai
presus de fire la amândoi.
Frumoasa Borivoje se
îmbolnãveºte realmente de
dragoste. Împins de o forþã
care-l transcende, preotul
Tonea trece Dunãrea ºi ajunge
la Cladova în casa sârbului
Traico. Aici îl aºtepta Borivoje
cuprinsã de un fel de febrã ºi
într-o stare de extaz. Îi
mãrturiseºte cât de mult îl
iubeºte. Tonea o iubeºte la fel
de mult, dar nu se poate abate
de la menirea ºi condiþia sa de
slujitor al credinþei în
Dumnezeu. Eroul nuvelei
trãieºte o puternicã dramã de
conºtiinþã: lupta dintre
sentiment ºi raþiune, dintre trup
ºi suflet. Prin rugãciuni, preotul
înlesneºte trecerea în moarte a
sufletului Borivojei. Zbuciumul
sufletesc al preotului se
sfârºeºte cu victoria raþiunii
asupra pãcatului. El este

convins cã o va revedea pe
Borivoje dincolo de moarte.
Aceastã trãsãturã îi înalþã
trãirea spre sublim. Preotul
Tonea îi mãrturisise Borivojei
cã ºi ea îi este la fel de dragã
lui, dar ca fiicã a Bisericii ºi ca
o sorã întru Iisus Hristos.  În
momentul trecerii în moarte,
Borivoje asculta rugãciunile
împãrtãºirii „ca pe un murmur
al grãdinilor Raiului ºi primi
Dumnezeieºtile Taine cu
ultimul ºi supremul palpit al
sufletului ce se elibereazã”.
Aºadar, „De la noi, la
Cladova” este o nuvelã
romanticã prin conþinut, o
frumoasã poveste de dragoste
între preotul Tonea din
Mehedinþi ºi tânãra Borivoje

din Cladova. Cei doi trãiesc
drama iubirii interzise, dar din
motive diferite. Îndrãgostirea
fulgerãtoare a celor doi
confirmã parcã spusele marelui
poet indian Tagore conform
cãrora iubirea este „singurul
mijloc prin care, într-o clipã,
întreaga fiinþã a omului se
deºteaptã”. Nuvela se impune
ºi prin stil a cãrui caracteristicã
o constituie monologul interior
alcãtuit din numeroase
interogaþii ºi exclamaþii
retorice. Criticul literar Garabet
Ibrãileanu a remarcat talentul
lui Gala Galaction, afirmând cã
este „un cântãreþ al pasiunii
amoroase ºi al naturii, care
are asupra vieþii o concepþie de
creºtin ortodox”. Ca ºi
Sadoveanu, scriitorul Gala
Galaction este, înainte de toate,
un talentat povestitor, atât în
nuvele, cât ºi în romane. Se
mai înrudeºte cu Sadoveanu ºi
prin apelul constant la folclor.
Un procedeu narativ frecvent
în nuvelele lui Gala Galaction
este potenþarea stãrilor
sufleteºti în paralelism cu
natura înconjurãtoare.

Dintre romane, istoria
literarã considerã cã „Papucii
lui Mahmud” rãmâne cel mai
valoros. Publicat în anul 1932,

acest roman este o remarcabilã
analizã a remuºcãrii, la temelia
cãruia stã problema
responsabilitãþii etice. Acþiunea
se petrece în timpul
„Rãzboiului de Independenþã”.
Pantofarul Savu, aflat în stare
de ebrietate, ucide un prizonier
turc. Când se trezeºte din beþie,
conºtiinþa cã a înfãptuit o crimã
îl înfioarã. Cade bolnav de
friguri ºi se zbate între viaþã ºi
moarte timp de o lunã de zile.
Se însãnãtoºeºte, dar rãmâne
mereu pradã deznãdejdii ºi
remuºcãrii. Noaptea nu poate
dormi, iar ziua umblã singur,
fãrã þintã, stând ore întregi în
cimitir. Remuºcãrile, cãinþa
pantofarului Savu îi
impresioneazã pe concetãþeni.
Îi vine ideea de a pleca în þara
lui Mahmud pentru a-i gãsi
familia ºi a o sluji cu
devotament, rãbdând de foame
ºi de frig. Se spovedeºte la un
sihastru nonagenar, care îi dã
un canon cumplit: „pribeag ºi
rãzleþ sã fii pe pãmânt! …Iatã
ce porunceºte Duhul: sã
lucrezi cu mâinile tale o mie de
perechi de încãlþãminte de tot
felul ºi pentru toate vârstele, sã
cutreieri lumea ºi sã dai de
pomanã încãlþãmintea fãcutã
de tine tuturor nevoiaºilor ºi

tuturor degeraþilor. …ªi când
vei isprãvi o mie de perechi de
încãlþãminte date de pomanã,
Dumnezeu se va îndura de tine
ºi te va ierta”. Savu îºi vinde
prãvãlia, începe sã încalþe fãrã
platã pe toþi nevoiaºii întâlniþi.
Apoi pleacã spre þara lui
Mahmud cu traista în spinare,
ducând o viaþã de cãlugãr
rãtãcitor. În luntrea ce-l ducea
spre Turcia, Savu sta în
genunchi ºi cu mâinile înãlþate
a rugãciune. În traistã mai avea
doar o pereche de încãlþãminte
din cele o mie. În aceastã
posturã, Savu îl vede pe
Mahmud înveºmântat ca un
sultan, iar în picioare avea tot
papucii pe care-i purta când el
l-a omorât. Rostind cuvinte
neînþelese de cei din jur, Savu
scoate perechea de pantofi din
traistã cu mâna tremurândã, dar
imediat „încremeneºte cu a
mia pereche de papuci în
braþe”. Acest roman – sub
forma unei întinse parabole -
este o exemplificare narativã a
unui text evanghelic ºi anume a
cuvintelor lui Iisus cã cei ce
ajutã pe sãraci se ajutã pe ei
înºiºi. În viziunea autorului,
cea mai de preþ calitate a
omului este mila faþã de
aproapele sãu. 

Prin scrierile sale, Gala
Galaction se dovedeºte a fi un
mare creator de viaþã autenticã,
un fin analist al stãrilor
sufleteºti contradictorii ºi al
pasiunilor. Totodatã, se
dovedeºte a fi un talentat
povestitor ºi un maestru al
descrierii. Nuvelele ºi
romanele menþionate în acest
articol îi asigurã lui Gala
Galaction un loc însemnat în
istoria literaturii române din
perioada interbelicã, fiind
adevãrate crâmpeie de viaþã
clocotitoare. În ansamblul ei,
opera lui Gala Galaction
confirmã crezul sãu artistic cã
arta „sporeºte omenia ºi
dragostea dintre oameni”.

Prof. Constantin
VOICULESCU

Nãscut la 31 martie 1933, în
Ploieºti, în casa pãrinþilor sãi,
familia Nicolae Hristea
Stãnescu (þãran prahovean
orãºenizat) ºi Tatiana Stãnescu-
Cereaciuchin (fata generalului
rus Nichita Cereaciuchin,
refugiat în România), copilul
poartã numele ambilor bunici,
Nichita ºi Hristea. Astfel, în
certificatul de botez ºi în
catalog la ºcoalã este trecut
Stãnescu Hristea Nichita. Era
un copil „blonduþ ºi dolofan”,
cum îl descrie cu tandreþe
Eugen Simion, foarte zglobiu,
preocupat sã facã toate
„nãzdrãvãniile” din lume ºi de
o curiozitate sâcâitoare pentru
maturi.

Urmeazã cu rezultate
excelente ºcoala primarã în
Ploieºti (primele douã clase),
apoi în refugiu, la Buºteni
(clasa a III-a) ºi la Vãlenii de
Munte (clasa a IV-a).
Povesteºte mai târziu cã
învãþãtoarea îl ameninþa cu
repetenþia, deoarece o necãjea
prefãcându-se „cã nu înþelege
în ruptul capului cum pot fi
trecute cuvintele pe caiet prin
semne (litere)”. Revine în
Ploieºti, pentru a urma
cursurile la Liceul „Sfinþii
Petru ºi Pavel”, devenit mai
târziu „I. L. Caragiale”, la
secþia real. Sfidând eticheta
severã din liceul ploieºtean,
„bãiatul blond ºi dolofan”,
apare la cursuri „cu o
sprânceanã rasã”, ceea ce
produce veselia între amici ºi

indignare printre profesorii
ºcolii. Astfel s-a ales cu
reputaþia de „spirit liber,
neserios, la modul simpatic,
inventiv” (E. Simion).
Înconjurat mereu de „amici
fideli, ploieºteni cu vorba-n
dungã”, adicã bãºcãlioºi, elevul
Stãnescu Hristea Nichita îºi
croieºte ºi reputaþia
considerabilã de caricaturist.
Semna sãptãmânal, cu
pseudonimul „H”, la gazeta de
perete a liceului, desene
teribile, pe teme de moralã
ºcolarã. Colegii îl porecleau
„Grasul”, pentru trupul lui
robust, ceea ce nu-l deranja.
Tot în liceu a învãþat sã cânte
la pian, citea foarte mult, era
volubil ºi punea la cale
numeroase farse printre colegi.
Nichita se dovedeºte un
adolescent fãrã griji, pofticios
la mâncare ºi ispitit de „bunuri

lumeºti”, cãruia îi place
anturajul zgomotos, unde
tachineazã, face spirite, se
bucurã din plin de viaþã.Avea
succes pe toate planurile, era
zilnic vãzut prin liceu sau pe
stradã cu o fatã care nu-l slãbea
din priviri. Dar nu s-a cãsãtorit
cu ea, s-a cãsãtorit „cu a doua
dragoste” a sa din adolescenþã,
cu Magdalena Petrescu (1952),
de care se desparte numai dupã
un an. Se îndrãgosteºte „lulea”
de poeta ºi eseista Doina
Ciurea, (dragoste care dureazã
aproximativ 10 ani; se
cãsãtoresc în 1962), o

„dragoste creatoare”, din care
se va „plãmãdi” tematica
volumului „O viziune a
sentimentelor” (Premiul
Uniunii Scriitorilor). Nu-i plac
„chingile cãsãtoriei” nici cu
Doina Ciurea, întrucât se
ataºeazã ºi de Gabriela
Melinescu, poeta cu care,
împreunã, vor „construi noi
universuri abstracte”.
Revenind la perioada lui
creativã din adolescenþã,
amintesc faptul cã îl surprinde
pe profesorul de românã din
liceu citindu-i o parodie
„croitã cu artificii lexicale
moderniste”, dupã „Cioara”
lui George Topârceanu.
Inventeazã sporadic „poeme
nãzdrãvane”, pe care le
rãspândeºte printre liceeni,
versuri cu „un limbaj crud,
ºmechereºti, cu o tehnicã
impecabilã” în care foloseºte
prima oarã expresia „râsu-
plânsul”, din care poetul va
face mai târziu un concept
liric. Scoate clandestin o
revistã „Bãcãonia”, strecuratã
prin liceu „pe sub mânã”. Din
adolescenþã iese „un tânãr cu
trupul subþire ca un lujer, cu
ochii melancolici, parºivi”,
intrat „sub jugul familiei” încã
de la vârsta de 19 ani. Îºi
continuã studiile la Facultatea
de Filologie a Universitãþii din
Bucureºti, pe care le-a absolvit
în 1957, an în care debuteazã
revuistic în „Tribuna” din
Cluj. Într-o orã „leºioasã de

curs”, îi scrie colegului ºi
prietenului Eugen Simion, un
catren „palindrom”: „Dus
aici, beþiv opal / Lapoviþe bici
asud / Dur, o vietate, cal - / La
cetate: ivor ud”. Primul vers
citit de la stânga la dreapta are
acelaºi înþeles cu versul al
doilea citit de la dreapta la
stânga. Se angajeazã corector
ºi apoi redactor la „Gazeta
literarã” (director Zaharia
Stancu) ºi la „România
literarã”(condusã de N.
Breban). În 1969 este numit
redactor-ºef adjunct la revista
”Luceafãrul”, lucrând alãturi
de Adrian Pãunescu. În anul
1970 susþine ºi o rubricã în
revista „Argeº”. Debuteazã
editorial cu volumul de versuri
„Sensul iubirii”, în 1960, urmat
de „O viziune a
sentimentelor”(1964), cu
ambele volume poetul
înscriindu-se în efortul de
înnoire a lirismului, alãturi de

alþi mari poeþi ca Ion
Alexandru, Marin Sorescu,
Adrian Pãunescu, Ana
Blandiana, Cezar Baltag,
ªtefan Bãnulescu, Al. Ivasiuc
ºi alþii. Începând cu anul 1965,
aproape în fiecare an scoate
câte un volum de versuri:
„Dreptul la timp”(1965), „11
elegii” (1966), „Oul ºi
sfera”(1967), „Roºu
vertical”(1967), „Laus
Ptolemaei”(1968),
„Necuvintele”(1969, Premiul
Uniunii Scriitorilor), „Un
pãmânt numit
România”(1969), „În dulcele
stil clasic”(1970), „Cartea de
recitire”(eseuri, 1972, Premiul
U.S.), „Clar de inimã”, „Epica
Magna”(1978, Premiul „M.
Eminescu” al Academiei
Române), „Opere
imperfecte”(1979), „Cartea de
citire”, „Cartea de
iubire”(împreunã cu Gh.
Tomozei), „Noduri ºi
semne”(1982). Cultivã ºi genul
eseistic în „Cartea de
recitire”(eseuri, 1972) ºi
„Respirãri”(eseuri-
poematice,1982). Participã cu
interpretãri celebre la Radio ºi
Televiziune, precum ºi la
numeroase manifestãri
culturale cu public, cu
Cenaclul „Flacãra”, condus de
poetul Adrian Pãunescu.

Nichita Stãnescu este de
patru ori laureat cu Premiul
Uniunii Scriitorilor, decorat de
statul român cu „Meritul

Cultural”, clasa a II-a, i se
atribuie ºi douã Premii
Internaþionale: „Johann
Gottfried von Herder”(1975) ºi
„Cununa de Aur”, pe anul
1982, la prestigiosul Festival
Internaþional „Serile de Poezie
de la Struga”(Iugoslavia);
toate ca o recunoaºtere
binemeritatã pentru
prestigioasa lui Operã poeticã.
Poezia stãnescianã este tradusã
ºi în multe þãri ale lumii,
Academia Suedezã
propunându-l pentru Premiul
Nobel. Este ales post-mortem
membru al Academiei
Române. În 1983, la 31 martie,
cu ocazia împlinirii vârstei de
50 de ani, i se organizeazã o
adevãratã sãrbãtoare naþionalã,
fiind omagiat în majoritatea
instituþiilor de culturã din þarã.
Din pãcate, poetul ducea
„boala pe picioare”, cum se
spune, ºi la 12 decembrie 1983,
(povesteºte soþia, Dora Tãrâþã)
„pe la miezul nopþii durerile
din zona ficatului devin
îngrozitoare ºi este dus cu
salvarea la Spitalul Fundeni,
unde, în noaptea de 13
decembrie 1983, la orele 2 ºi
10 minute, se stinge din viaþã,
spre surprinderea ºi regretul
tuturor românilor. Ultimele
sale cuvinte au rãmas celebre:
„Respir, doctore, respir...”
Mulþi oameni de culturã, critici
literari, eseiºti, exegeþi au scris
elogios despre opera ºi
activitatea poetului Nichita
Stãnescu. Amintesc pe Eugen
Simion, Nicolae Manolescu,
ªtefan Augustin Doinaº, Alex
ªtefãnescu, Doina Uricariu,
George Pruteanu, Corina
Braga, Mircea Bârsilã ºi alþii.
Doinaº considerã cã „Nichita
se miºca într-adevãr într-o
sferã superioarã de valori
exclusiv-artistice...Spiritul sãu
ludic îl fãcea sã pluteascã pe
deasupra situaþiilor tragice ale
vremurilor,(...) tãlpile lui nu se
atingeau nici de flori, nici de
mocirlã. Singurul pãcat al lui a
fost crima sãvârºitã faþã de
sine însuºi: distrugerea
sistematicã a carcasei, care-i

(urmare din pagina 5)
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Nichita Stãnescu (1933 – 1983) – poetul transparenþei,
genial purtãtor de sentimente umane...

(continuare în pagina 7)

Gala Galaction

Prof. Constantin Voiculescu

Nichita Stãnescu

Nichita Stãnescu

Casa Memorialã „Nichita Stãnescu“ din Ploieºti

Nichita ºi Gabriela Melinescu



Potrivit istoricului Nicolae
Iorga, „un sat aparþinea
odinioarã uneia ºi aceleiaºi
familii; toþi locuitorii, fãrã
deosebire, erau rude de sânge,
scoborâtorii unuia ºi aceluiaºi
strãmoº, care stabilise ºi
hotarul vetrii satului”[1].
Referindu-se la satele
devãlmaºe româneºti, pe care
le considera   „sate
genealogice”, adicã „sate
crescute efectiv dintr-un autor
comun ºi care folosea spiþa de
neam ca bazã a sistemului lor
juridic de proprietate”,
eruditul istoric menþiona
printre altele: „satele noastre
se numesc dupã strãmoºul care
le-a întemeiat ºi toþi cari
locuiesc înãuntru sunt rude”.
Proiecþia sa sociologicã vizând
„satul genealogic” este
susþinutã prin definirea
termenului de „moºie” care
„însemna ºi descendenþa de la
moº ºi înseamnã ºi stãpânirea
de pãmânt în devãlmãºie”.  

Semnificativ pentru evoluþia
satului – dupã pãrerea lui
Nicolae Iorga – era faptul cã
„la început, fiecare lucra atât
cât putea ºi culegea atât cât îi
trebuia”.

Teoria caracterului
genealogic al satelor a fost
susþinutã, sub diverse aspecte,

de cãtre istoricii: Constantin
Giurescu, I.C. Filitti, George
Fotino G. Panu ºi alþii.

Preexistenþa, pe teritoriul
actualei localitãþi Vlãdeºti,  a
unei comunitãþi umane
constituite anterior momentului
atestãrii sale documentare
iniþiale – 23 august 1437 –
reprezintã o certitudine
istoricã.

Organizarea vieþii
colectivitãþii din aºezare se
circumscrie caracterului
specific civilizaþiei vechilor
sate româneºti. Modalitatea de
constituire „pe neamuri” a
familiilor din componenþa
populaþiei satului Vlãdeºti era
– ca, de altfel, în tot spaþiul
românesc – determinatã de o
ascendenþã comunã a acestora,
considerându-se, prin urmare,
cã provin dintr-un singur
strãmoº. Apropierea evidentã
dintre „neamuri” se explicã
prin aceea cã „ele singure se
considerau legate prin rudenie,
invocându-se,  în acest sens,
existenþa unui bãtrân sau moº
<<descãlecãtor al satului>>
care ar fi dat naºtere întregii
populaþii locale”[2].
Nominalizarea, prin tradiþia
oralã localã a unui  Vlad -  ca
descãlecãtor al satului –
constituie motivaþia  preluãrii

numelui acestui „erou eponim”
în denumirea aºezãrii de pe
Valea Bratiei. Acelaºi fenomen
se înregistratã ºi în cazul
satului Negeºti din componenþa
comunei Vlãdeºti, „omul care a
bãtut primul par” pe teritoriul
aºezãrii fiind un „moº” Negea. 

Vlãdeºtii urmeazã, aºadar,
cursul firesc de organizare în
obºte a unei comunitãþi rurale
conduse iniþial de un Sfat sau
Sobor. Implicat fundamental în
existenþa aºezãrii, Sfatul „se
amesteca chiar ºi în viaþa
intimã a obºtenilor”. El judeca
„pricinile dintre familii,
întãrea actele de vânzare
dintre oameni, împrumuturile
ºi zãlogurile, reglementând
viaþa în conformitate cu <<
legea þãrii>> sau cu
<<obiceiul pãmântului >>”.
Tulburãtorii ordinii stabilite în
obºte erau – prin hotãrârea
Sfatului -  închiºi sau pedepsiþi
cu bãtaia.

În organizarea pe bazã de
obºte a comunitãþii, dãrile nu
se plãteau de fiecare individ pe
seama lui, ci solidar, de satul
întreg, „în cislã” – „dãrile
fixate fiind repartizare
proporþional în raport de
avere”[4].

În structura satului
tradiþional, obºtea avea ºi
atribuþii administrative:
„reglementa drepturile de
folosinþã a pãmântului dupã
nevoile reale, mutãrile de
locuinþe în perimetrul
moºiei”[5]. Totodatã, obºtea ºi,
implicit, sfatul ei îºi asumau
dreptul de  „a îndruma,
controla ºi recompensa pe cei
ce respectau datinile ºi
tradiþiile strãvechi”[6].

Atribuþii de naturã eticã
reveneau, de asemenea, obºtii,
prin „statuarea opiniei morale
a comunitãþii în raport cu

legea þãrii ºi prin întreþinerea
spiritului de echitate
socialã”[7].

La vãrful piramidei
organizatorice specifice obºtii
era sfatul format din bãtrâni
sau  << oameni buni>> [8].
Este neîndoielnic cã ºi obºtea
satului Vlãdeºti se conducea
dupã principiile enunþate,
acceptate de cãtre întreaga
comunitatea sãseascã.
Temporal, obºtea – comunitate
proprie orânduirii feudale  -
putea „sã aparã ºi în
orânduirea prefeudalã ºi sã
supravieþuiascã ºi în
orânduirea post feudalã”. 

În esenþã, ceea ce
caracteriza obºtea sãteascã,
implicit obºtea satului Vlãdeºti,
era „munca în comun,
proprietatea în devãlmãºie a
pãmântului”. „Toþi membrii
obºtii – precum menþioneazã
etnologul Romulus Vulcãnescu
- aveau prin <<legea þãrii>>
sau <<obiceiul pãmântului>>
dreptul de folosire în comun
(în devãlmãºie) a pãmântului,
apelor ºi pãdurilor, adicã
drept de <<stãpânire
locureascã>> sau de
<<stãpânire de-a
valma>>”[9].

În concluzie, dreptul de
folosire în comun a

pãmântului, apelor ºi
pãdurilor rezidã din
faptul cã „moºia
satului era un
patrimoniu devãlmaº
al sãtenilor, al unor
spiþe de neam
constituite în cete de
familie sau
vicinale”[10].

Constituirea moºiei
satului a urmat un
îndelungat proces
evolutiv spre formele
actuale. O
retroproiectare istoricã a
acestuia este efectuatã cu
evident spirit de discernãmânt
de cãtre Henry H. Stahl ºi Paul
Stahl în „Civilizaþia vechilor
sate româneºti”. Numai
investigarea complexã a acestui
proces ºi pe teritoriul satului
Vlãdeºti poate confirma
integrarea aºezãrii în
retroproiecþia oferitã de cãtre
etnologii cercetãtori ai
fenomenului enunþat, potrivit
cãrora: „fiecare cap de familie
putea sã aleagã un <<loc>> de
hranã acolo unde dorea,  pe
care sã-l stãpâneascã apoi în
deplinã siguranþã atâta timp
cât îi era de folos; de fapt, un
rãgaz destul de scurt, cãci
tehnica agricolã era atât de
puþin dezvoltatã încât locurile

puse în culturã îºi istoveau
puterile în rãstimp de numai
câþiva ani. Dupã ce locul se
pregãtea în vederea
însãmânþãrii, defriºându-se ºi
dându-se foc unui petec de
pãdure, se desþelenea terenul,
se semãna mei sau secarã ºi se
obþinea o primã recoltã numitã
<<în þelinã>>. Al doilea an,
se obþinea o recoltã mai slabã
numitã <<în prosie>> ; iar în
al treilea an o recoltã ºi mai
slabã numitã  <<în
rãsprosie>>. Astfel cã o
familie care stãpânea locul
ales nu era decât o stãpânire
temporarã sau cum se spune în
terminologia popularã - o
stãpânire locureascã -  cãci
locul era pãrãsit ºi se muta pe
altul”[11]. Integrarea localitãþii
Vlãdeºti în acest proces este
confirmatã documentar parþial,
întrucât în hrisovul din 11
decembrie 1564, prin care se
întãrea fiilor lui Micºan
proprietãþi, printre punctele de
reper în delimitarea acestora se
menþiona ºi toponimul „Malul
Prosiei” – evocând evident „un
ogor arat ºi semãnat prima
datã, dupã ce a fost lãsat
nelucrat timp de doi sau trei
ani <<sloven prosie= loc
semãnat cu mei>>”[12].

asigura superbul exerciþiu al
spiritului...Nichita Stãnescu
„este cel mai important poet
român dupã al doilea rãzboi
mondial”.

Eugen Simion defineºte
poezia lui Nichita Stãnescu
„Poezia poeziei”, iar pe autor
„Un poet al transparenþei”.
Aºa cum menþioneazã criticul
în ”Scriitori români de azi”,
Nichita Stãnescu e un
„comediograf superior al
cuvântului” ºi rareori aflãm, ca
în excelentul poem „Frunzã
verde de albastru” o mai
categoricã dovadã de „fineþe
tehnicã”. În poemul amintit
„totul e potrivit pe dos”,
noþiunile sunt formulate liric
prin imagini opuse. Pare un joc
vinovat, dar nu-i decât ºtiinþa
de a înfige un dinte de îndoialã
în carnea tare a cuvântului ºi a
forþa spiritul nostru sã
gândeascã în alte tipare decât
cele obiºnuite. Linia dintre
noþiuni dispare ºi poetul ne
propune un limbaj poetic nou,
prilej pentru cititor de
meditaþie liricã: „ªi-am zis
verde de albastru,/ Mã doare
un cal mãiastru,/ ºi-am zis
parã de un mãr,/ minciunã de
adevãr,/ ºi-am zis pasãre de
peºte/ descleºtarea de ce
creºte, / ºi secund-am zis de
orã, curcubeu de aurorã,/ am

zis os de un schelet,/ am zis hoþ
de om întreg,/ ºi privire-am zis
de ochi,/ ºi cã-i boalã de
deochi...” Poemul urmãreºte
de fapt „reverii abstracte”...

În poemul epic cu titlu fãrã
conotaþii stilistice „Despre
cuvinte ºi limbaj”, scriitorul
evadeazã în lumea visului,
apelând la procedee artistice,
pe tema valorii cuvintelor ºi a
comunicãrii verbale, în planul
tehnic ºi în cel uman. Imaginea
cuvântului este „un fel de
umbrã de aur în conºtiinþã”.
Precum regnul viu, cuvintele se
clasificã: „au familiile lor, se
organizeazã în grupuri”,
contureazã destine: „se nasc,
cresc, înfloresc”, însãmânþeazã
cel mai fertil pãmânt, creierul
uman; au forþã ºi se
regenereazã, „sunt puternice,

nasc idei”, populeazã cele mai
depãrtate locuri ºi au
mobilitate, „cãlãtoresc”.
Cuvintele „locuiesc pe globul
creierului, în acea atmosferã
abstractã, în care chiar ºi
stelele cerului pãtrund, nu prin
ele însele, ci prin numele lor”.
În „civilizaþia” cuvintelor,
poetul diferenþiazã douã
„neamuri, rase”, adicã
limbajul artistic, „gândirea în
imagini” ºi limbajul ºtiinþific,
„gândirea în noþiuni”. Nichita
Stãnescu considerã poezia
forma cea mai cristalizatã a
gândirii în imagini, arta sau
esenþa abstractã a cuvântului,
„un fel de umbrã de aur în
conºtiinþã”...

Cu vol. „O viziune a
sentimentelor”, poetul
realizeazã „romanul unei
idile”, remarcã Eugen Simion,
introduce în interiorul schemei
lirice „calul troian al fanteziei
sale”. Cartea cuprinde aproape
în totalitate versuri de dragoste,
de un lirism pur, farmecul
venind din „neprefãcuta ºi
foarte complexa sinceritate”
stãnescianã. În poemul „Vârsta
de aur a dragostei”, poetul
contureazã o imagine ineditã a
iubirii „ca boalã a timpului”:
„Mâinile mele sunt
îndrãgostite,/ vai, gura mea
iubeºte,/ ºi iatã, m-am trezit/ cã
lucrurile sunt atât de aproape

de mine,/ încât abia pot merge
printre ele/ fãrã sã mã
rãnesc”. Sentimentele sunt
prezentate ca în mitologie
„niºte zeiþe de aer”, iar
îndrãgostitul „cu pânzele
sufletului umflate de dor” cautã
pretutindeni imaginea aburoasã
a iubirii. Poezia „Leoaicã
tânãrã, iubirea” creeazã o
splendidã sugestie a obsesiei
începutului tulburãtor al iubirii
adolescentine, tinereºti, care
sperie, produce fiori. Astfel,
iubirea apare ca o „leoaicã
tânãrã”, care îl pândeºte ºi-i
sare în faþã, înfigându-ºi colþii
albi ºi muºcându-l: „Leoaicã
tânãrã, iubirea/ mi-a sãrit în
faþã./ Mã pândise-n încordare/
mai demult./ Colþii albi mi i-a
înfipt în faþã,/ m-a muºcat
leoaica, azi, de faþã”. Deºi în
poezia stãnescianã predominã
sentimentul de jubilaþie,
frenezia solarã, vitalitatea
diafanului, de multe ori,
dragostea poate fi ºi o
comunicare tulburãtoare între
fiinþele îndrãgostite, în cântecul
iubirii lor fãcându-ºi loc ºi
melancolia: „Plouã infernal,/
ºi noi ne iubim prin mansarde./
Prin cerul ferestrei, oval,/ norii
curgeau în luna lui Marte”
(Ploaie în luna lui Marte).
Pentru îndrãgostiþi existenþa
este o plutire, timpul nu
terorizeazã, spaþiul nu

constituie un obstacol. Asumat
pânã la miracol starea de
beatitudine, spiritul abia are
timp sã ia act, cu mirare, de
existenþa lui: „Abia am timp sã
mã mir cã exist, dar / mã
bucur totdeauna cã sunt”.
Starea de iubire este starea din
afara incertitudinii: „ce bine cã
eºti, ce mirare cã sunt”.
Creatorul trãieºte „într-un ochi
uriaº ºi hrana lui este lumina”.
În chip de înger, zboarã
deasupra oraºului, sprijinit pe
un sunet ce-l poartã „pe sub
norul cerului strãbãtut de fâºii
alunecoase de noapte”. Definea
poezia „simþitã de poet ca
lacrima unui ochi necunoscut”:
„Poezia este ochiul care
plânge./ Ea este umãrul care
plânge,/ ochiul umãrului care
plânge./ Ea este mâna care
plânge/ ochiul mâinii care
plânge./ Ea este talpa care
plânge,/ ochiul cãlcâiului care
plânge./ O voi, prieteni,/
poezia nu este lacrimã,/ ea este
însuºi plânsul,/ plânsul unui
ochi neinventat,/ lacrima
ochiului/ celui care trebuie sã
fie frumos,/ lacrima celui care
trebuie sã fie fericit”(Poezia,
vol. „Necuvintele”).

Nichita Stãnescu, „cel
nebun dupã poezie”, cum
însuºi spunea „adevãrat ºi
nebâlbâit”, mãrturisindu-ºi „
credo-ul sãu poetic”, (cu

prilejul încoronãrii în Catedrala
„Sfânta Sofia” cu „Cununa de
Aur”) a inventat „un limbaj
poetic numai al lui”, care, dupã
experienþa arghezianã, este,
probabil, descoperirea cea mai
importantã în sfera liricii
româneºti. Într-o „limbã
îngereascã” ºi cu o tehnicã
desãvârºitã, poetul s-a impus
ca un genial purtãtor de
sentimente umane, populând
cerul poeziei româneºti cu
pãsãri cu gâtul lung ºi cai
zburãtori, îndrãgostiþi, care
plutesc în apele vãzduhului, ca
niºte stranii ºi frumoase fiinþe
lirice. Nichita Stãnescu însuºi
pluteºte, pentru eternitate, ca o
genialã fiinþã liricã, pe cerul
neasemuit de frumos al
imaginaþiei ºi creaþiei poetice...

Prof. Daniel DEJANU
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OBªTEA SATULUI VLÃDEªTI – MUSCEL, ETAPÃ ISTORICÃ SEMNIFICATIVÃ
ÎN EVOLUÞIA AªEZÃRII MUSCELENE DE PE RÂUL BRATIA

Vlãdeºti - vedere generalã



I. ªcoala de la
biserica din 1777.
Înainte de anul 1700 exista

în Domneºti o bisericuþã micã,
construitã din lemn[1], care
avea hramul „Cuvioasa
Paraschiva”. Aceasta s-a
stricat ºi s-a ridicat alta, în anul
1776, care s-a sfinþit în anul
1777. Despre ºcoala din jurul
acestei biserici este vorba ca
fiind prima ºcoalã din comunã.
Biserica aceasta „din lemn,
mare, cu încãpere de 7 stânjeni
lungime totalã, altar ºi cu
tindã, iar lãrgimea de 3
stânjeni” se afla pe locul unde
Popa Niþã a ridicat actuala
bisericã „Buna Vestire” (...).
La data când s-a ridicat
biserica de la 1777 exista
ordinul domnesc, dat de
Constantin Mavrocordat, ca
„Mitropolitul ºi episcopii în
eparhiile lor sã aºeze pe la

sate mari preoþi de ispravã sã
înveþe copiii”[2].

Dar chiar ºi în vremea
bisericuþei din lemn, ce a fost
înaintea celei de la 1777, erau
dispoziþii pentru învãþarea
copiilor de la sate. Ele au
început mai întâi cu ºcolile de
la oraºe, cum sunt dispoziþiile
lui Constantin Duca (1693 –
1704) ºi care vor fi fost
comune ambelor þãri româneºti
[3]. Ori, dacã aceste dispoziþii
existau chiar de la începutul
veacului al XVIII-lea, la
mijlocul veacului acela ºi cel
mai târziu la sfârºitul lui, la
Domneºti se dãdea o învãþãturã
copiilor pe lângã biserica
ridicatã la 1777 ºi,  desigur,
dacã nu începuse chiar ºi la
mica bisericuþã dinaintea ei.

ªcoala a funcþionat multã
vreme ºi ca eveniment
important, din cursul ei, este

stabilirea în Domneºti a unui
mare numãr de refugiaþi din
Transilvania, la 6 martie 1766.
Dacã biserica s-a sfinþit la 1777
acei refugiaþi au folosit, pentru
copii lor, tot ºcoala de la
biserica aceasta.[4] Între acest
grup de refugiaþi în comunã ºi
Mãnãstirea Argeº a fost
conflictul care a durat pânã la
18 martie 1812 [5], soluþionat
fiind în Divanul Þãrii.[6] Sunt
acte scrise asupra acestui
conflict ºi asupra evoluþiei
lui.[7] Studiind acest conflict
ne dãm seama de

temperamentul acelor locuitori
noi ai comunei ºi asupra
gradului lor de ºtiinþã.[8] Cine
putea duce în vremea aceea un
proces cu o instituþie aºa de
puternicã, cum era Episcopia
Argeº ºi sã-l susþinã pânã la
Divanul þãrii? Oameni fãrã
orientãri temeinice nu pot face
acest lucru. Din aceste
elemente certe, rezultate din
acte autentice, ce se
pãstreazã[9] în Arhivele
Statului, se pot trage concluzii
în sensul cã cel puþin o parte
dintre fruntaºii acelui grup de
locuitori ºtiau carte (...).

ªcoala denumitã în acest
studiu, de la biserica din anul
1777, dureazã pânã în 1843,
când Nicolae Domnescu a fost
numit învãþãtor la Domneºti.
Ori, de funcþionarea ei în
primele decenii ale veacului al
XIX-lea nici nu se mai discutã.
În afarã de perioadele
învãþãmântului din Domneºti,
aºa cum ele au fost determinate
mai înainte, în expunerea
studiului acesta, cu dispoziþiile
cãtre Mitropoliþi ºi Episcopi,
de a numi preoþi la sate spre a
preda ºi învãþãtura, la 1838,
Eforia ºcoalelor obliga prin
conducãtorii judeþelor, ca
proprietarii de moºii sã
clãdeascã încãperi sau sã dea

case pentru funcþionarea
ºcolilor din sat (...).

Nicolae Domnescu a învãþat
la ªcoala Normalã din
Câmpulung, care fusese
înfiinþatã în anul 1839 ºi
trecuse acolo dupã ce
terminase cursul primar la
Domneºti. Din actele oficiale
rezultã cã ªcoala Normalã din
Câmpulung a fost deschisã în
anul 1839 [10], (nu înfiinþatã)
odatã cu alte ªcoli normale din
þarã (în numãr de 16). Dacã n-
am admite aceasta, ar însemna
contraziceri cu actul de numire
a lui Nicolae Domnescu, datat
1843 ºi în care se spune
„urmând ªcoala Normalã din
oraºul Câmpulung, jud.
Muscel, de la 1838 pânã la
1843, s-a deprins cu
învãþãturile ce i se cere a ºti
pentru aceastã slujbã, adicã la
citire ºi scriere slobodã, la
Catehismul legilor creºtineºti,
la cântãrile bisericeºti ºi la
începuturile de
aritmeticã”.[11]

Din însãºi cuprinsul actului
de numire se constatã ºi
materiile de studiu la ªcoala
normalã ºi atare din acele
cunoºtinþe se vor fi predat ºi
copiilor din sat. Dar, mai
principal este faptul cã
învãþãtura era în legãturã
directã cu biserica, cunoºtinþe
ºi cântãri bisericeºti într-o
mãsurã largã.

Aceasta este ºcoala care
caracterizeazã vremea pânã la
1843, în ceea ce priveºte
învãþãmântul din comuna
Domneºti.

Ca învãþãtori, în acel timp,
de la 1777 – 1843, au fost
preoþii timpului ºi anume: Popa
Bucur – decedat  la 1792, Popa
Zaheu (1762 – 1832)  ºi Popa
Pavel (1810 – 1861). Acesta
din urmã, dupã anul 1843, a
continuat la ªcoala din curtea
bisericii, pânã la 1861, când a
murit. Popa Pavel a cerut teren
pentru ºcoalã de la Episcopia

Ca element component
fundamental, alãturi de vatra
satului ºi de populaþie, al
structurii complexului rural
Vlãdeºti, moºia acestei
strãvechi aºezãri s-a constituit
sub forma perimetralã existentã
în cursul unui îndelungat
proces istoric. 

Astfel, în faza incipientã a
devãlmãºiei caracterizatã prin
sistemul stãpânirii „locureºti”
sau „de-a valma”, în care
pãmântul, apele ºi pãdurile
aparþineau întregii obºti sãteºti,
iar munca se efectua în comun,
va acþiona-potrivit dreptului
comunitar – ºi pe teritoriul
actual al Vlãdeºtilor,
principiul: <<Cât pãmânt
desþeleneºti, tot atâta
stãpâneºti!>> principiu
transpus ulterior într-o inegalã
repartizare a terenurilor
rezultate din defriºarea
pãdurilor „nimãnui”. Aceastã
expansiune teritorialã est-vest a
fost, pe alocuri, frânatã de
terenul accidental, impropriu
pentru culturile agricole;
datoritã fertilitãþii scãzute,
terenurile defriºate în
perimetrul dealurilor au fost
afectate, aproape în
exclusivitate, pãºunatului,
întrucât creºterea animalelor
constituia una dintre ocupaþiile
de bazã ale membrilor
comunitãþii rurale din Vlãdeºti.

Tendinþa de acaparare a
terenului fertil din lunca râului
a fost contracaratã, astfel, prin
operaþiunea de „curelire”a
pãmântului pe direcþia
menþionatã. Datoritã
stãpânirilor locureºti, satul
devãlmaº arhaic Vlãdeºti era
format din gospodãrii
amplasate pe terenurile cele
mai favorizate efectuãrii unor
lãzuiri în vederea utilizãrii
acestora ca locuri arabile,

locuri destinate cultivãrii
pomilor fructiferi sau
pãºunatului.

O formã româneascã
tradiþionalã a organizãrii
familiale þãrãneºti a contribuit
ºi în cazul satului Vlãdeºti, la
manifestarea unui fenomen
social generalizat, acela al
desprinderii din matca
familialã a feciorilor – cu
excepþia mezinului care
moºtenea casa pãrinteascã – ºi
aºezarea într-o altã vatrã
constituitã, desigur, prin
edificarea unei locuinþe
destinate fiecãruia dintre cei
plecaþi pentru formarea unei
familii proprii, locuinþe plasate
în locurile lãzuite de grupul
familial cât mai departe de casa
bãtrâneascã, sub impulsul
tendinþei de extindere, pe cont
propriu, a stãpânirii locureºti.

Modul de structurare
originarã a aºezãrii pe grupuri
de gospodãrii constituite din
neamuri, izolate unele de altele
ºi datoritã formei accidentate a
terenului reflectã, aºadar,
sistemul de stãpânire
moºneneascã a pãmântului
corelat cu modul de organizare
a familiilor þãrãneºti din
Vlãdeºti. Numai, acþiunea de
acaparare a noi pãmânturi
aflate în „vãlmãºie” în
contextul creºterii numãrului
locuitorilor ºi al perfecþionãrii
uneltelor utilizate în procesul
de defriºare sau de desþelenire

a dus la dispariþia terenurilor
devãlmaºe. Un fenomen
evident, în condiþiile ocupãrii
inegale a pãmânturilor, în
cadrul obºtii genealogice
devãlmaºe, îl constituie apariþia
inegalitãþii de avere, întrucât
„pe locurile în care se sãdeau
case sau se sãdeau livezi de
pomi, folosirea lor
îndelungatã, stãpânirea
locureascã temporarã se
prelungea, trecându-se dintr-
un rând de oameni în altul,
pãmântul ajungând, astfel, a fi
ocinã ereditarã”.

Lungul proces de tranziþie
de la devãlmãºia strãveche la
proprietatea individualã   s-a
efectuat prin faza intermediarã
a devãlmãºiei restrânse a
satului devãlmaº evoluat, de tip
umblãtor pe „bãtrâni”, pe
neamuri. Continua acþiune de
delimitare a moºiei, prin
distribuirea, pe cete de neam
descendente dintr-un „moº”, a
curelelor de pãmânt, a avut
repercursiuni vãdite în
configuraþia aºezãrii, întrucât
casele au „coborât” la ºosea,
neamurile grupându-se în
diverse zone ale satului, în
limitele proprietãþilor deþinute.
O serie de mutaþii de ordin
social în viaþa locuitorilor din
Vlãdeºti sunt determinate de
procesul „curelirii” pãmântului.
Neîndoielnic, devãlmãºia
„egalitarã” ascunde în ea
sâmburele inegalitarismului,

întrucât pãmântul dat „ pe
vecie” unui neam  se va
„cureli” iarãºi între
descendenþii grupului familial
inegali numeric faþã de
descendenþii altui neam,
generându-se, în acest mod, o
inegalitate de avere între
membrii comunitãþii rurale din
Vlãdeºti. Apare, evident,
ulterior, tendinþa comasãrii
loturilor dispersate provenind
din cumpãrarea unor curele de
pãmânt care aparþinuserã
cetelor de neam existente sau
de moºteniri.

Nu se poate determina cu
certitudine gradul în care,
dreptul de preemþiune, dreptul
obºtii de a opri vânzarea unor
loturi particulare unor persoane
din afara comunitãþii acþiona în
Vlãdeºti, însã „trecerea
pãmântului obºtesc în mâna
unor familii nu însemna
ruperea ori dizolvarea obºtii ºi
a terenului ei, obºtea
executând un dominium
eminens asupra întregului
teritoriu al satului, chiar dacã
acest teritoriu cuprindea pãrþi
stãpânite individual de
membrii sãi”. 

Totodatã, în acest complex
proces evolutiv al moºiei
satului, caracterul proprietãþii
se defineºte, la mijlocul
veacului al XV-lea, prin
dependenþa moºiei Vlãdeºtilor
faþã de Bojin, a cãrui prezenþã,
prin ascendenþii sãi, în aria
localitãþii, nu poate fi atestatã,
însã, documentar.

Reconstituirea nominalã sau
numericã a ocinelor moºneneºti
într-o etapã istoricã a evoluþiei
obºtii Vlãdeºtilor reprezintã o
operaþiune pur fantezistã, în
condiþiile inexistenþei unui
suport documentar credibil.
Atribuind, totuºi, toponimelor
locale capacitatea de a ilustra
un fenomen istoric sau social,

existenþa unor nume topice ale
cursurilor mici de ape care
afluesc relativ perpendicular de
pe versanþii dealurilor spre râul
Bratia, suprapunându-se
prevezibil „curelelor” stãpânite
de moºneni, permite
formularea supoziþiei – în ideea
reconstituirii nominale a
ocinelor – cã denumirile unora
dintre vãi ar avea, la origine,
numele unor deþinãtori de
ocine în Vlãdeºti. 

Desigur cã o determinare
temporalã a acestora pare
complet hazardatã, în stadiul
actual al cercetãrilor de arhive.
Este de presupus, însã, cã
descoperirea unor documente
medievale de epocã ar lumina
acest proces tranzitoriu spre
actualele proprietãþi funciare.

Un element notabil care
confirmã penetrarea
„strãinaºilor”în moºia aºezãrii
prin „înfrãþire” cu un localnic
este consemnat în actul din 11
decembrie 1564: Stan Bod s-a
înfrãþit cu Franþ, logofãtul din
Câmpulung, „pe care l-a
dãruit cu o delniþã în sat, cât
va alege din câmp, din pãdure,
din apã, din munte ºi de pe tot
hotarul <….> iar el, adicã
Franþ, l-a dãruit cu ce a dat
Dumnezeu ca preþ, mai mult
decât acea parte de delniþã,
cum scrie ºi în zapisul de
înfrãþire”. Se menþioneazã, în
continuarea hrisovului, cã „a
vândut apoi ºi el lui Manta,
jumãtate din moºia ce i-a mai
rãmas”.

Procesul de dividere a
moºiei Vlãdeºtilor îmbracã,
aºadar, forme dintre cele mai
variate, „curelirea” pãmântului
din Negeºti – actualmente,
centrul aºezãrii – fiind
edificatoare pentru amploarea
fenomenului.

Emis de cãtre cancelaria
domneascã a voievodului Þãrii

Româneºti Petru cel Tânãr, la
23 martie 1562, fiilor lui
Muºat: Dumitru ºi Muºat, actul
de întãrire a satului Vlãdeºti cu
tot hotarul atestã includerea,
între cei mai vechi stãpânitori
ai aºezãrii, pe boierii din
neamul acestuia pomeniþi în
documente.

Comunitate proprie
orânduirii feudale, obºtea
satului Vlãdeºti a apãrut în
orânduirea prefeudalã ºi a
supravieþuit ºi în orânduirea
post- feudalã, dezintegrându-se
ulterior, prin stabilirea
proprietãþii individuale asupra
pãmântului.

Note
[1]. Nicolae Iorga, „Istoria

românilor din Ardeal ºi Ungaria”,
Bucureºti, 1915, vol. I, p. 25

[2]. H.H. Stahl, „Contribuþii la
studiul satelor devãlmaºe româneºti”,
vol. I. „Confederaþii de ocol, structuri
teritoriale ºi tehnici agricole”,
Bucureºti, 1958, pp. 48-71.

[3]. Romulus Vulcãnescu,
„Dicþionar de etnologie”, Bucureºti,
1959, p. 208.

[4]. Dicþionarul limbii române
moderne, Academia R.S.R., Bucureºti,
1958, p. 149.

[5]. Romulus Vulcãnescu, „Opinia
cititorului”, p. 209.

[6], [7], [8], [9], [10]. Iidem.
[11]. Henri H. Stahl, Paul Stahl,

„Civilizaþia vechilor sate româneºti ”,
Bucureºti, 1968.

[12]. Dicþionarul limbii române
moderne, Academia R.S.R., Bucureºti,
p. 672.

Prof. Ionel-Marius POPESCU
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DIN ARHIVA DE SUFLET A DOMNEªTIULUI

ÎNVÃÞÃMÂNTUL DIN DOMNEªTI ÎN SCRIERILE
Prof. univ. dr. Petre Ionescu-Muºcel (I)

ªcoala primarã de fete - 1923

ªcoala primarã de bãieþi inauguratã în 1903-1904

Prof. Ionel-Marius Popescu

Crucea de piatrã de la 1724.
Textul este: „Popa Ion, Neacºa,
Stana, Radu, Stan, leat 1232
(1724)“. Probabil a existat o
bisericã înaintea celei din 1777.



În literatura românã, ca de
altfel în toate literaturile
naþionale, întâlnim câþiva
scriitori talentaþi, îndeosebi
îndrãgiþi de copii ºi tineret,
pentru specificul operelor ºi
delicateþea, sensibilitatea ºi

înþelepciunea încorporate în
scrierile lor. În aceastã
categorie, îi amintesc, la noi,
pe Ionel Teodoreanu, Cezar
Petrescu, Octav Pancu-Iaºi,
Petru Demetru Popescu,
George ªovu ºi alþii.

Când scriu numele lui
George ªovu, mã gândesc la
„Cadenþa generaþiilor”,
„Declaraþie de dragoste”, „O
varã de dor”, „Liliac alb în
ianuarie”, „Tandreþe”,
„Dimineaþa iubirii”, „Misterele
din vila pãrãsitã” – pânã la
vreo treizeci de volume – ºi
mãcar la zece filme, adaptate
dupã scenariile sale, cum ar fi
„Liceenii”, „Liceenii în alertã”
ºi altele, cunoscute din Anglia
pânã în China ºi Japonia. Îmi
amintesc faptul cã una dintre
cãrþile sale, „Misterele din vila
pãrãsitã”, tipãritã la Editura
Arefeana, ne-a fost solicitatã,
prin intermediul Bibliotecii
Naþionale, pentru a fi tradusã
în Anglia, ceea ce a devenit un
motiv de mândrie, atât pentru
autor, cât ºi pentru editor.

Când mã refer la George

ªovu, spun: permanentã
tinereþe spiritualã (deºi
Maestrul a împlinit, de curând,
80 de ani), bunãtate deplinã ºi
generazitate permanentã, talent
neegalat, eleganþã verbalã ºi
comportamentalã.

Profesor de Limba ºi
literatura  românã, director de
ºcoalã, inspector de specialitate
la Inspectoratul ªcolar al
Municipiului Bucureºti,
membru în numeroasele
comisii ale Ministerului
Învãþãmântului, ori în cadrul
activitãþilor desfãºurate la
Facultatea de Filologie,
Universitatea Bucureºti,
George ªovu este un
profesionist al cuvântului în cel
mai înalt sens, de aceea nu-i de
mirare cã poate trece cu
uºurinþã de la povestire la
roman, ori reveni de la roman
la povestire, nici cã transformã
un scenariu recent într-un
roman, sau alcãtuieºte un
scenariu dupã unul dintre
romanele sale publicate
anterior.

Mã voi referi la ultima sa
carte de povestiri, „Rugãciunea

unui Înger”, care precede altele
la fel de reuºite: „Jarul din
palmã”, „Rãspuns la post-
restant”, „Dialog tainic”,
„Martor incomod” ºi aceastã
apariþie, cuprinzând povestiri
ori scurte eseuri, scrise dupã
evenimentele din 1989, când
noi toþi, ca ºi autorul, ar fi
trebuit sã ne considerãm fericiþi
ºi sã ne bucurãm cã am pornit
pe drumul democraþiei ºi
libertãþii.

Dar, din pãcate, nu a fost
chiar aºa: oameni de afaceri,
politicieni, aventurieri ºi chiar
escroci s-au ridicat spre vârful
piramidei sociale ºi al
prosperitãþii fãrã muncã,
înºelând ºi minþind, în
detrimentul celor harnici ºi
cinstiþi.

„Martor incomod” este
oglinda umbritã ºi strâmbã a
unei astfel/altfel de realitate
socialã, strigãtul de
nemulþumire al unui om onest
– împotriva relelor ºi
abuzurilor de tot felul care au
apãrut (dupã...), ca ciupercile
otrãvite dupã ploaie...

Interesant mi se pare cã

majoritatea acestor povestiri
(ca ºi urmãtoarele, din recenta
carte) au fost publicate, mai
întâi, în revista Ministerului
Administraþiei ºi Internelor -
Pentru Patrie, ca un fel de
ghid moral pentru cei plãtiþi
din contribuþia noastrã sã lupte
împotriva relelor multiple, sã
apere legea.

În „Rugãciunea unui Înger”,
tonul este însã mai blând;
gândul autorului se îndreaptã
spre Dumnezeu, cerându-i
parcã iertare pentru cei care
greºesc. Povestirea care dã ºi
titlul volumului ne înfãþiºeazã
un copil de la grãdiniþã, pe care
educatoarea îl învaþã cum sã se
roage cu sinceritate ºi deplinã
credinþã, apoi imaginea duioasã
se extinde la toþi pruncii din
grãdiniþã, la copiii þãrii, alãturi
de care se roagã ºi autorul: „M-
am apropiat ºi, alãturându-mi
acelui nemaiîntâlnit buchet,
construit din gingaºi, delicaþi ºi
puri muguri de viaþã, m-am
pomenit exclamând: Doamne,
ceea ce vãd nu poate fi decât o

Argeº ºi din timpul lui, cum se
va vedea, s-a fixat locul pe
care s-a construit ºcoala din
lemn ºi apoi cea de zid, la
începutul acestui veac.

Aceºtia s-au preocupat de
învãþãtura copiilor pânã la
1828, când s-a ridicat ºi altã
bisericã în comunã, ca filialã a
cele dintâi.

Copiii din partea de sus a
comunei primeau învãþãtura de
la preotul Nicolae Moise ºi
preotul Nicolae Rizea, precum
ºi de la Bucur sin Samoil
Andreiaº, învãþãtorul copiilor.
Aceºtia, ca ºi cei de la biserica
parohialã, îºi vor continua

activitatea lor ºi la ºcoala din
casele bisericii „Buna
Vestire”.[12]

II. ªcoala din
casele bisericii
„Buna Vestire”.
A doua ºcoalã a funcþionat

la Biserica „Buna Vestire”. În
casele din curtea bisericii a
funcþionat ºcoala, pânã la data
când Popa Niþã a construit alta
pe terenul ei propriu.

În corespondenþa bisericilor
din Domneºti, se gãseºte arãtat
cã „înainte de 1843 biserica
parohialã a avut local de
ºcoalã” ºi cã „acest local a
fost chiar în curtea actualei
biserici parohiale”.[13] 

ªcoala care funcþiona în
casele din curtea bisericii vechi
„Buna Vestire” a fost
construitã din lemn, cu grinzi
mari de stejar. Chiar cuiele
care legau grinzile, erau de
stejar. Era atunci acest obicei,
din cauza lipsei cuielor din
fier. ªcoala era fãcutã din
iniþiativã localã, însã cu
cheltuiala Episcopiei Argeº,

proprietara moºiei Domneºti.
Construcþia ei era terminatã
cam pe la 1834. Sub
conducerea bisericii, în sensul
cã Episcopia Argeº avea grijã
de personalul didactic, ºcoala a
funcþionat de îndatã dupã
terminarea ei. Cu începere de
la 1843 sau cam din acel timp,
ea a funcþionat însã cu
învãþãtori numiþi de stat.

Primii învãþãtori au fost
Nicolae Domnescu, Pavel Luca
ºi Bucur Domnescu. Acesta din
urmã a fost mult apreciat de
organele tutelare. Aºa se ºi
explicã faptul cã, din
cuvântãrile lui au fost publicate
în Revista „Învãþãtorul
satului” [14] din 1847. Bucur
Domnescu, care a þinut
cuvântarea publicatã în 1847,
la 15 noiembrie 1845,
semneazã o catagrafie a
bisericii filiale Domneºtii de
sus, astfel: „Bucur Domnescu
sin Samoil Andreiaº,
învãþãtorul copiilor de sus”.

Pavel Luca este fiul lui
Popa Pavel. El a fost numit
învãþãtor la 1 oct. 1847, dupã
cum aratã fascicola nr.19 din
„Învãþãtorul satului” din 1
decembrie 1847. Învãþãtorul
Pavel Luca este frate cu Popa
Niþã.

Nicolae Domnescu este
trecut în actul sãu de numire ca
învãþãtor „zis ºi Samoilescu”.
Bucur este fiul lui Samoilã
Andreiaº, iar Nicolae
Domnescu „zis Samoilescu” va
fi rudã cu primul? Probabil cã
era rudã ºi chiar apropiatã.
Amândoi se distinserã în
funcþiile lor. Bucur Domnescu
pentru activitate didacticã
fusese apreciat pânã la Eforia
ªcoalelor, iar Nicolae
Domnescu încã de la început a
fost ºi subrevizor ºcolar.
Învãþãtorul Pavel Luca, numit
la 1 octombrie 1847, avea ºi
activitate cu caracter social
local.

III. ªcoala
construitã pe
terenul ei propriu.
S-a arãtat cã numai

provizoriu Popa Niþã a înþeles
sã se construiascã ºcoala, cu
material din schela bisericii,
care se ºi terminase, pe terenul
ce s-a rezervat, în condiþiile

vremii. Aceasta ar fi „ºcoala a
treia” din Domneºti. Localul ei
nu mai existã, întrucât s-a
construit ulterior actuala ºcoalã
de bãieþi.

Trecerea învãþãmântului,
din ce în ce mai mult sub

directivele statului, a
determinat o diluare a
programei cu caracter religios,
ce pânã aici se preda în cursul
primar. În programa de
învãþãmânt s-au introdus, în
schimbul unor materii cu
caracter religios, altele ce
aparþin ºtiinþelor pozitive, ca:
ºtiinþele naturale, geometrie
etc. Unii dintre enoriaºi vedeau
în aceasta o diminuare a
credinþei. Se vede o asemenea
reacþie contra noii programe
chiar din cuvântarea pe care
Bucur Domnescu a þinut-o la
ªcoala primarã din sat, în anul
1847. El spunea atunci: „M-am
îndeletnicit, fraþilor, a forma
mintea copiilor. Dvs. în
cunoºtinþã de Dumnezeu, în
dragostea aproapelui, în
îndatoririle ce avem unii cãtre
alþii, în datoriile cãtre
stãpânire ºi patria noastrã, în
datoriile ce au copiii cãtre
pãrinþii lor. Acestea unite cu
învãþãtura citirii, scrisorii,
socotelii ºi a Sfintei Scripturi,
este temeiul pe care se reazimã
ºi unde se mãrgineºte
învãþãtura acestei ºcoale. Niºte
oameni zãpãciþi la minte au
voit sã pãteze fructuoasa ºi
înþeleapta învãþãturã ce se
comunicã într-aceste ºcoale,
dar vorbele lor au rãmas niºte
clefetiri nebãgate în seamã de
nimeni. Au cerut sã înveþe
copiii lor într-aceastã ºcoalã la
ceaslov, carte bunã pentru
bisericã, dar nu ºi pentru
ºcoale, pentru cã ea împiedicã,
stãvileazã înaintarea cetirii,

toropeºte mintea copilului, în
loc sã o dezvolte. Apoi, astfel
de rãtãciþi au hulit cã
învãþãtura ce împãrtãºim noi
acum, nu se aseamãnã cu ceea
ce au învãþat ei
odinioarã”.[15]

Chiar acest act, publicat la
1847, confirmã în totul cã este
bine aleasã perioada aceasta de
ºcoalã, cã ne aflãm la fireasca
greutate, de la trecerea
programei fãcute de bisericã, la
aceea a statului. Pasajele
reproduse scot în relief acest
fenomen. Pentru frumuseþea
acestei cuvântãri, de la 1847, la
ªcoala din Domneºti, precum
ºi pentru robustul optimism ce-
l insuflã, redãm ºi pasajul ei
final: „Fraþilor, cercetarea ce
voi face-o acum acestei
tinerimi care este nãdejdea ºi
sprijinirea bãtrâneþilor
noastre, va rãmâne în þinerea
de minte a viitorului, pentru cã
este cea dintâi, dupã atâtea
zguduiri ce am suferit, ce se
iveºte ca sã ne arate o nouã
viaþã, sã ne spunã cã cerul
þãrii noastre va fi senin, sã
strige cã am scãpat de
întuneric, cã porþile luminii ne
sunt deschise, cã dreptatea ºi
veacul acesta cer  propãºire ºi
sã lãsaþi pruncii sã vie la
mine”.

Partea aceasta este de o
mãreaþã adâncime spiritualã
clasicã ºi ea îºi are izvorul în
însãºi starea politicã ºi socialã
a vremii.

S-a redat din discursul [16]
acesta aici, chiar dacã este din
anul 1847, cãci nu s-a
modificat mult ideologia care a
stat la temelia ºcolii de la
biserica „Buna Vestire” ºi
ideologia de la prima ºcoalã
primarã pe terenul ei propriu.
Aceasta o explicã însãºi faptul
cã Popa Niþã, care s-a nãscut la
1826 ºi a murit la 1882, a fost
acela care a iniþiat mersul
aceleaºi ºcoli, care în urmã a
funcþionat în propria-i clãdire.

Un alt învãþãtor, Ioan
Rizescu, þine ºi el o cuvântare
la sfârºitul anului ºcolar 1872-
1873, la ºcoala din Domneºti,
unde funcþiona.

Comparând schema
discursului acestuia se va
vedea cã ea nu diferã de a lui
Bucur Domnescu. Ce se

înþelege prin aceastã
asemãnare? Se înþelege cã în
învãþãmântul dat în ºcolile
normale se fãceau planuri ºi
dupã ele urma un fel de
retoricã, specificã vremii, cu
accent pe citate din cãrþile
sfinte. Spune învãþãtorul
Rizescu, în cuvântarea lui: „De
aceea iau îndrãzneala sã strig
ca profetul David: Veniþi,
ascultaþi-mã pe mine. Din toate
datoriile noastre cea mai de
cãpetenie este ascultarea cãtre
toþi mai marii voºtri”.[17] 

Ce spune Bucur Domnescu
în cuvântarea lui de la 1847?
Iatã din partea finalã a acesteia:
„Sã strige cã am scãpat de
întuneric, cã porþile luminii ne
sunt deschise, cã dreptatea ºi
veacul acesta cer propãºire ºi
sã lãsaþi pruncii sã vinã la

mine!”
Este dar, o normã generalã,

ca dintre cuvintele scripturii sã
se gãseascã în orice cuvântare
a învãþãtorului.

Dacã s-ar cerceta ºi numãrul
elevilor ce urmau la ºcolã în
vremea aceea, vom gãsi un
numãr destul de important,
pentru o localitate ruralã. De
pildã, în anul 1871 – 1872, în
clasa I erau aproape 40, în
clasa a II-a se gãseau numai 5,
iar în clasa a III-a tot 5.
Examinându-se ºi cataloagele
de-atunci, vom observa cã
mulþi dintre elevi nu erau din
comunã. Înseamnã cã la
Domneºti ºcoala era socotitã
mai bunã ºi aici veneau la
învãþãturã copii ºi din satele
vecine.

(va urma)
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SCRIITORI DIN ÞARÃ

Biserica „Buna vestire“. Foto din 1890.

Popa Niþã

Prof. univ. dr. Petre Ionescu-Muºcel

NOTE
[1]. „Pe la anii 1770, se afla în aceastã comunã numai vreo 10 case ºi o Sf.

Bisericuþã din lemn micã, dupã sama oamenilor timpului, cu hramul Cuvioasa
Paraschiva, iar pe la anii 1776 s-a fãcut o bisericã de lemn mare...” (Preotul
Nicolae Ionescu, Memoriu asupra bisericii parohiale din comuna Domneºti,
judeþul Muscel, 1906).

[2].V.A. Urechia în Istoria Românilor, seria 1774-1800, 1894, pag. 616,
arãta cã ºi la Argeº s-a înfiinþat, la 1 noiembrie 1796 un Seminar. Ori, mai
înainte de seminar trebuia sã fi existat ºcoli primare, cel puþin în satele
Mãnãstirii Argeº. Comuna Domneºti se gãsea pe moºia aceste mãnãstiri.

[3].Nici vorbã, era o acþiune la început, care a avut mult mai târziu urmãri. 
[4].Arhivele Statului, pachet 17, nr. 23, Episcopia Argeº.
[5]. Ibidem, nr. 25.
[6]. Aceste acte sunt  publicate ºi în Revista istoricã a comunei Domneºti,

colecþia 1941.
[7].Petre Ionescu-Muscel, Istoria nouã ºi veche a comunei Domneºti, titlul

„Starea sufleteascã a refugiaþilor în Domneºti”, pag. 62 ºi urm.
[8]. Ibidem, part. a II-a, cu textul Documentelor.
[9].Ibidem, în copie, publicate dupã textul slavon ºi românesc.
[10].Ion C. Filitti, Domniile Române sub Regulamentul organic, Ed. 1915,

pag. 688.
[11].Acest act este semnat de I. Brezoianu ºi poartã nr.30/1843.
[12].Revista istoricã a comunei Domneºti, 1941, pag. 175 ºi urm.
[13].Ibidem, pag. 185, an. II.
[14].Nr. 15 din anul 1847. 
[15].Se vede aici o idee progresistã.
[16].Discursul este redat în limba de pronunþie actualã. El a fost copiat din

arhivã de prof. Luca Ionescu.
[17].Discursul a fost copiat din arhivã de prof. Luca Ionescu.

George ªovu

Rugãciunea unui înger
Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2012



Zicerea aceasta pe care am
ales-o ca motto pentru
articolul de faþã (helas, cred cã
aþi observat, domniile voastre,
noua pasiune care mã devorã
ºi anume aceea de a pune, nu
conteazã la ce, la orice
însemnare, câte un cuvânt de
început, o devizã, o idee
cãlãuzitoare) este foarte
adevãratã ºi îºi va pãstra etern,
zic eu, acest adevãr pe care îl
cuprinde. Aºa este, cum a zis
G. B. Shaw, atunci când nu
muncim, când nu avem o
preocupare, nu avem o
pasiune, când nu avem un þel
de urmãrit, ne apar în minte
tot felul de gânduri fãrã rost,
pictate în culori foarte închise
ce tind spre negru, ne punem
tot felul de întrebãri fãrã
rãspuns, ne pierdem în
labirinturi de îndoieli ºi, vorba
stimabilului nenea Iancu
Caragiale, „ai intrat la o idee,
fandaxia-i gata” sau, ca sã
fim în tonul zilei, stresul te ia
în stãpânire.

Omul care nu are (sau nu
vrea sã aibã) ce face, acel om
este, de regulã, mai interesat
de ograda (ºi de capra)
vecinului decât de ale sale, ºi
uite aºa, ca sã-i treacã
plictiseala, chiar se poate
apuca, într-o bunã zi, sã
omoare capra vecinului.
Figurat vorbind. E adevãrat
cã, în timpul iernii, truditorii
pãmântului, de exemplu, (în
rândul cãrora m-am „infiltrat”
ºi eu de vreo câþiva ani, deºi
n-aº zice cã mã pot lãuda cu
niscaiva rezultate notabile, dar
mãcar e de lãudat intenþia de a
încerca, nu?) nu prea au, într-
adevãr, ce face pe afarã. Da,
dar chiar dacã e zãpadã, e ger
ºi trebuie sã stai în casã, poþi
avea multe de fãcut. Poþi citi
sau scrie ceva. De exemplu,
poþi aºterne pe hârtie niºte
gânduri.

Eu asta voi face ºi, în
episodul de astãzi adãugat
„Colecþiei...” mele, voi porni
din nou într-un voiaj (cu
ajutorul generos al
imaginaþiei, al Internetului,
dar mai ales datoritã ghesului
dat de gândurile mele) ºi vã
voi invita în Coreea de Sud.
Ah, vãd deja reacþia domniilor
voastre: ochi daþi peste cap,
mâini care cuprind înfrigurate
fruntea, oftaturi sastisite ºi
apoi întrebarea, inevitabilã:
„iar?” ªi, da, recunosc,
recidivele astea ale mele au

ceva obsesiv în ele, însã nu
mã pot abþine ºi, dupã un
timp, trebuie sã plec iar în
Þara dimineþilor liniºtite, mi-e
dor de ea. Atitudinea asta a
mea îmi aminteºte de un film
pe care l-am vãzut când eram
adolescentã, o producþie
americanã de referinþã pentru
genul ºtiinþifico-fantastic,
intitulatã „Întâlnire de gradul
trei” (1977, regia Steven
Spielberg, cu Richard
Dreyfuss, François Truffaut,
Lance Henrikson etc.), unde
personajele contactate de
omuleþii verzi (sau cenuºii, mã
rog) de pe farfuriile
zburãtoare ce veniserã înspre
Terra, se îndreptau, iar ºi iar,
cu obstinaþie, spre anumite
locuri. 

Acolo, la unul dintre acele
locuri, urma sã aibã loc
„întâlnirea de gradul trei”
între extratereºtri ºi
pãmânteni, ºi ei mergeau toþi
spre acel loc, ca atraºi de un
magnet. Ei bine, aºa simt ºi
eu, când vine vorba de Coreea
de Sud. Simt nevoia, când ºi
când, sã mã rup un picuþ de
realitatea mioriticã ºi sã ajung,
cu mintea, acolo (purtându-vã
ºi pe domniile voastre, mai cu
voie, mai fãrã de voie, pe
acele meleaguri îndepãrtate).
Asta pentru cã la fiecare
incursiune învãþ ceva, ºi acest
lucru are o mare importanþã
pentru mine. O importanþã
capitalã, aº zice. Deci
pregãtiþi-vã sã decolãm iar
(da, iar) spre Coreea de Sud,
cãci am simþit din nou
chemarea imperioasã de a o
vedea. Idilica imagine de mai
jos este a unui templu ºi este
doar ca un fel de invitaþie,
pentru cã astãzi mi-am propus
(ºi vã propun ºi domniilor
voastre) un alt itinerar.

ªi, fiindcã am pomenit de
extratereºtri, uneori civilizaþia
coreeanã (aºa cum o percep eu
din diversele informaþii pe
care le-am gãsit prin cãrþi sau
pe Internet ºi din
nenumãratele seriale ºi filme
coreene pe care le-am vãzut),
felul lor de a acþiona, virtuþile
lor, felul cum aratã oraºele
lor, nivelul lor de trai, toate
acestea îmi dau sentimentul
straniu cã eu nu trãiesc pe
aceeaºi planetã cu ei sau, ºi
mai aiuritor, cã nu trãiesc în
aceeaºi epocã cu ei. Am sã vã
spun de ce. Nu mã refer aici la
frumuseþea locurilor, pentru cã
ºi România noastrã are peisaje
de vis, nici la ospitalitatea
coreenilor, cãci ºi noi suntem
un popor foarte primitor.
Vreau sã accentuez însã
asupra felului diferit de a pune
în valoare tradiþiile, talentul,
istoria, bogãþiile, de a-ºi
venera familia ºi bãtrânii, de
a-ºi transforma în atracþii
turistice  locurile ºi asupra
atitudinii diferite faþã de
muncã. Sau, ca sã pãstrãm
proporþiile ºi sã spunem
lucrurilor pe nume, felul cum
fac coreenii aceste lucruri,
fiindcã noi, românii, aº zice cã
nu prea le facem (ocupaþi
fiind sã bârfim, sã facem bani
mulþi fãrã a munci din greu,
sau mai pe ºleau spus, sã-i
facem din furat, încântaþi sã
ne pãcãlim unii pe alþii, gata
sã cârctim la orice, sã
emigrãm peste hotare ºi, dacã
rãmânem în þarã, ca sã
„stingem lumina”, vorba
bancului aceluia din perioada
Epocii de Aur, gata sã tot
aºteptãm sã ni se dea câte
ceva).

Vorbim aici, subliniez încã
o datã, de civilizaþia din
Coreea de Sud, pentru cã

cealaltã este un fel de aberaþie
cauzatã de o politicã
înfiorãtoare. Prin care am
trecut ºi noi timp de o
jumãtate de secol. O sã fac
aici o parantezã (ºtiþi doar cât
îmi plac mie parantezele) ºi o
sã vã mãrturisesc starea de
totalã uluire ºi confuzie pe
care am trãit-o când am vãzut
la ºtiri cum plângeau oamenii
din Coreea de Nord la
moartea Marelui Conducãtor.

Întâi mi-a venit sã râd, aºa
cum râdeam cu lacrimi în
tinereþe când vedeam filme
coreene comuniste, apoi m-am
gândit cã aºa am fi ajuns ºi
noi dacã dictatura ceauºistã
mai dura vreo douãzeci de ani.
Dacã bãteam din palme ºi-l
aclamam pe Ceauºescu, chiar
siliþi fiind, de ce sã nu ºi
plângem, dacã aºa sunã
ordinele ºi directivele? Pentru
cã refuz categoric sã cred cã
oamenii aceia chiar l-au iubit
pe Kim Yong Il, ultimul din
ºirul celor ce care aproape cã
i-au distrus, transformându-i
în niºte roboþei înfometaþi ºi
îndoctrinaþi. Pe urmã, când am
cugetat mai mult, mi-am zis
cã poate noi nu ajungeam
chiar aºa, poate ne salva
umorul, calitatea de bazã a
românilor.

Dar sã lãsãm asta. Vreau sã
mai lãmuresc, însã, un lucru.
Dupã cum v-am mai spus,
domniile voastre, într-un
articol trecut, ceea ce simt eu
pentru Coreea de Sud este
acea adolescentinã stare de
îndrãgostire. Vine repede,
trece repede, dar e pasionalã ºi
sincerã. De aceea, în
momentul de faþã, vreau sã
cunosc mai bine þara asta,
oamenii, obiceiurile, vreau sã
aflu lucruri bune care sunt
acolo ºi care s-ar putea aplica
ºi la noi, în România. (ªi, da,
din pãcate voi face asta tot în
modul superficial care mã
caracterizeazã, nu voi
aprofunda, nu voi gãsi soluþii,
nu voi ajunge la o finalitate,
dar mãcar e mai mult decât
nimic). De-a lungul vremii,
am mai avut îndrãgostiri din
astea, ba de Japonia, ba de
Grecia, ba de Tibet, ba de
Corsica, ba de Insulele
Canare, ba de Cipru, dar
singura mare dragoste pe
care am avut-o ºi o am ºi

acum, este pentru România.
Îmi iubesc þara din toatã
inima, o admir ºi o respect  ºi
nu mi-e teamã, domniile
voastre, sã strig asta în gura
mare. 

Nu-i iubesc, recunosc
sincer, pe toþi locuitorii
României ºi aproape cã îi
urãsc pe cei care au condus-o
în ultimii ani ºi o conduc ºi
astãzi înspre prãpastie (o, ºtiu,
e o afirmaþie cam durã, dar cu
siguranþã ei sunt de vinã
pentru lucrul acesta, eu eram
dispusã sã-i respect, sã-i admir
ºi sã-i urmez, dar spuneþi ºi
domniile voastre, avem pe
cine urma, vã inspirã vreunul
dintre ei încredere? Dar tare
mi-aº dori sã aparã un lider
care sã merite aceastã
încredere). ªi, iarãºi recunosc
cã nu pot afirma cã ºtiu atât
de multe lucruri despre
realitãþile de acolo, din Coreea
de Sud, încât sã pot face niºte
afirmaþii inatacabile, dar nu
prea am vãzut acolo oameni
care sã stea degeaba, sã scuipe
coji de seminþe pe jos sau care
sã cerºeascã, nu am vãzut
hârtii, sticle goale ºi cutii
aruncate pe strãzile oraºelor ºi
nici pensionari (sau bãtrâni, în
general) trataþi cu atâta lipsã
de respect, aºteptaþi, cum a
spus, cu un cinism nemãrginit,
un politician de-al nostru, „sã
iasã din sistem”. 

Mã rog, m-am luat cu
vorba ºi nu asta voiam, dar
când mã aºez în faþa
calculatorului pentru a scrie
ceva, niciodatã nu reuºesc sã o
fac dupã un plan anume,

cuvintele pornesc sã se
aºtearnã rapid, aºa cum le
place lor ºi eu trebuie sã fac
eforturi pentru a le stãpâni.
Dar sã lãsãm asta, pentru cã
astãzi, domniile voastre, vreau
sã vã duc în Insula Jeju, o
parte absolut minunatã din
Coreea de Sud. Jeju-do,
singura provincie cu o
autonomie specialã din Þara
dimineþilor liniºtite, a mai fost
denumitã ºi Insula Zeilor. ªi
cred cã pe bunã dreptate a
primit acest nume. Se gãseºte
la circa 100 de kilometri de
þãrm, adicã de peninsulã ºi are
o suprafaþã de 1845 km2. Jeju
este o insulã vulcanicã, are
nenumãrate formaþiuni
muntoase care au fost, cândva,
vulcani subacvatici, cum ar fi
pitorescul vârf Seongsan

(„Rãsãrit de soare”) sau
peºteri vulcanice, pline de
mister ºi spectaculoase prin
colorit. Oraºul principal al
insulei este Seongwipo. Tot în
Jeju este ºi Muntele Halla, cel
mai înalt din Coreea de Sud,
la poalele cãruia se întinde
Parcul Naþional Hallasan. 

Aceastã superbã insulã,
unde sute de mii de cupluri de
tineri din toatã lumea aleg sã-
ºi petreacã luna de miere, a
fost aleasã sã participe (ºi a
ajuns pânã în faza finalã) la un
fel de sondaj care sã determine
cele „ªapte noi minuni ale
lumii”. O sã scriu însã despre
acest lucru într-un alt articol.
Fapt este cã aceastã alegere a
insulei la un concurs (destul de
contoversat, totuºi), a
contribuit la o creºtere
spectaculoasã a numãrului de
turiºti veniþi aici sã-ºi petreacã
vacanþa. Doar în anul 2010,
insula Jeju a fost vizitatã de
950 de milioane de turiºti. ªi
vã puteþi închipui cât a
contribuit asta la creºterea
economicã a þãrii. Insula Jeju
este singurul loc de pe planetã
care are trei certificate
UNESCO (pentru Rezervaþia
Biosferei, în 2002, Patrimoniu
Mondial, în 2007 ºi Geoparc
Mondial, în 2010). Insula asta
are, ca sã zicem aºa, de toate:
parcuri ºi grãdini paradisiace,
locuri de agrement, plantaþii
imense de ceai, hoteluri,
temple, magazine, kilometri de
plaje, munþi, rezervaþii
naturale, poduri ºi nenumãrate
cascade, cum ar fi cea din
imagine:

Frumos, nu? Gândiþi-vã cã
sunteþi acolo, cã auziþi
zgomotul apei care cade ºi
încercaþi sã lãsaþi deoparte
orice gând supãrãtor, liniºtiþi-
vã sufletul ºi încercaþi sã vã
contopiþi cu natura. Mmm, ce
senzaþie de eliberare, de pace,
de bucurie. Am sã vã las o
vreme, domniile voastre, sã vã
delectaþi cu aceastã imagine,
sã încercaþi, privind la apa care
curge, sã vã regãsiþi liniºtea
interioarã, spulberatã de grijile
vieþii de zi cu zi (familie,
procurarea hranei, chitanþe ºi
facturi, rate la bãnci, mers la
serviciu sau aºteptat pensia) ºi,
în urmãtorul articol, vom
continua cãlãtoria noastrã prin
Insula Jeju, pentru cã mai
avem multe de vãzut. 

Lavinia AVRAM

minune de-a TA! fiindcã numai
Tu poþi sã zãmisleºti aºa
ceva!...Îþi mulþumesc, Doamne!
Iþi mulþumesc!...”(p.15).

Într-o altã povestire, „Vino,
Doamne”, naratorul ne
înfãþiºeazã un moment
sângeros din decembrie 1989,
când: „Am fost atunci martor
la prãbuºire, dar ºi la
speranþã... ªi am devenit, apoi,
un martor incomod”(p.16). El

sperase, ca întregul nostru
popor, cã, dupã atâta jertfã, va
fi mai bine; însã n-a fost aºa:
dupã 20 de ani, „S-a lãsat de
tot noaptea peste România,
peste sufletul acestui popor,
peste fiecare respiraþie a lui,
petrecutã sub zâmbetul, parcã
puþin mirat ºi, totodatã, trist, al
lui Dumnezeu ºi al Sfântului
Soare”(p.22).

Întâlnim ºi povestiri
dedicate adolescenþei ºi

tinereþii, cu o dozã de
optimism, ca în alte volume
anterioare, cum ar fi „Picãtura
de viaþã”, „Dialog paºnic”, în
armonie cu naraþiunile din
aceastã ultimã apariþie: „Acolo
unde înfloresc castanii”, „Flori
pentru mama”, ori pagini
închinate unor mari poeþi
români, Tudor Arghezi ºi
Lucian Blaga („El singur duce
cãtre Cer”) ale cãror versuri
autorul îi îndeamnã pe elevi sã

le memoreze, desprinzând din
ele izvoare de sensibilitate ºi
duioºie.

Unele titluri vorbesc de la
sine: „Sã nu mai faci asta
niciodatã”, „Mãria Sa,
Cuvântul, ºi Mãria Mãriei
Sale”, dar nu vom putea epuiza
bogãþia sufletescã ºi
încãrcãtura educativã din
aceastã carte, decât dacã am
încerca s-o repovestim, episod
cu episod, ceea ce (în loc s-o

fac) vã îndemn pe
dumneavoastrã s-o citiþi cu
toatã emoþia întâlnirii cu un
mare scriitor, care ºtie sã fie
simplu ºi convingãtor,
adresându-se, deopotrivã, celor
mici sau tineri, dar ºi celor
maturi – ca un izvor de luminã
pentru toþi.

La mulþi ani, Maestre, ºi
deplin succes în creaþiile
viitoare!

Ion C. ªTEFAN
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COLECÞIA DE GÂNDURI

Întâlnire de gradul trei

Ion C. ªtefan

Lavinia Avram

Motto:
„Secretul de a fi nefericit constã în a avea rãgazul necesar pentru a-þi bate

capul sã vezi dacã eºti fericit sau nu. Leacul constã în ocupaþie, cãci ocupaþia
înseamnã preocupare, iar omul preocupat nu este nici fericit, nici nefericit, ci, pur
ºi simplu, viu ºi activ, ceea ce este mai plãcut decât orice fericire (...)”

(George Bernard Shaw)



Magistru spiritual, creator al
sistemului de gândire
matematicã, „P sistem”,
Membru corespondent al
Academiei Române, Membru
al Academiei Europae,
personalitate marcantã a
secolului nostru, situat la o
confluenþã de credinþe ºi

atitudini spirituale care ne
solicitã puternic admiraþia,
acad. Gheorghe Pãun îºi pune
semnãtura pe cartea de poezii,
„Teama de toamnã”, Ed.
Tiparg, 2008. La fel ca un
Pitagora modern, cel care în
580-500 î. Hr. a cuprins
frumosul ca pe unul din

elementele fundamentale ale
filosofiei sale (prin teoria
numerelor ºi prin cea a
armoniei universale), poetul
Gheorghe Pãun armonizeazã
poezia cu lumea realã, potrivit
unei sensibile aritmetici
sufleteºti. Raportul ºi proporþia
se întrupeazã în tehnica ºi
meºteºugul acestei aritmetici,
merg împreunã fecundându-se
reciproc, componenta

principalã a celor douã fiind
muzica sferelor. Punerea lor în
dialog autentic este fãrã
îndoialã punctul capital în
înþelegerea ºi semnificantul
creaþiei domniei sale. Sufletul
însuºi al poetului fiind
armonie, o acordare bazatã pe
proporþia numericã. În lãuntrul
sãu au loc reaºezãri intime,
realcãtuiri, fierberi –
fermentaþie vie a elementelor

de viaþã, dar ºi marasmul
deznãdejdii ca muritor: „Sunt
ca un puzzle din fragmente
mii,/ ªtanþate-n dinþi de
harnice pendule./ Le coloreazã
panicate insomnii,/ Mustind
vibrat din miezuri de celule./
Un meºter vreau, cu plus de
dioptrii,/ Sã mã lipeascã iar
într-o bucatã./ ªtiu cã nu-i rost
sã fug de entropii,/ Dar tot

CRONICÃ DE CARTE

Coborând din aceeaºi
„matrice stilisticã” (concept
introdus de L. Blaga, prin care
defineºte un complex de factori
inconºtienþi, care stau la
temelia unui stil cultural),
L.Blaga îl va continua pe
Eminescu în ceea ce este
fundamental în creaþia lor
literarã: aceeaºi viziune asupra
lumii. Este vorba de acea
nãzuinþã creatoare – numitã de
Blaga viziune faustianã -, care
este însetatã de tainele marelui
tot, care nu se mulþumeºte sã
exprime numai anumite stãri
sufleteºti, ci cautã sã cuprindã
aspectul integral al lumii în
trãsãturile ei esenþiale. Eul liric
– în viziunea faustianã – este
pãtruns de setea cunoaºterii,
setea dupã ultimele esenþe,
„dorinþa arzãtoare de a sparge
cãtuºele lumii date pentru a
sesiza zãrile infinitului.” (Zoe
Dumitrescu-Buºulenga).

Nãscut la Botoºani ºi
copilãrind la Ipoteºti, pe
adolescentul Mihai îl stãpânea
dorul de a cuprinde totul în
mintea sa, îl mistuia þinutul
Ardealului spre care vrea sã-ºi
îndrepte paºii. Fascinaþia
Blajului, acolo „unde au rãsãrit
zorile românismului”, devenise
irezistibilã. Ardealul îl chema
ca un miracol, ca aparþinând
aceleiaºi matrice stilistice,
cãreia îi aparþin toþi marii
creatori de valori estetice ai
acestui pãmânt, de la geniul
popular, care a creat „Mioriþa”
ºi „Meºterul Manole”, pânã la
moldovenii Mihai Eminescu ºi
Ion Creangã, George Enescu ºi
Ciprian Porumbescu, Nicolae
Iorga º.a., ardelenii I. Slavici,
George Coºbuc ºi Octavian
Goga, Lucian Blaga ºi Liviu
Rebreanu º.a., muntenii
I.L.Caragiale ºi Tudor Arghezi,
neuitând pe genialul C.
Brâncuºi. Am citat doar câteva
nume dintre cele care au
devenit simboluri ale
spiritualitãþii româneºti.

Nu este lipsit de interes sã
amintim ºi de aspectul fizic al
celor douã genii ale neamului
nostru. Eminescu era un tânãr
de o excepþionalã frumuseþe,
avea trãsãturi line, romantic-
lirice, care aminteau parcã de
blândele plaiuri moldovene.
Lucian Blaga avea trãsãturi

dârze, aspre, parcã ar reflecta
stâncile Carpaþilor transilvãneni
– trãsãturi care se descoperã ºi
în creaþia lor poeticã. Aceasta
nu înseamnã cã Eminescu nu
ajunge la manifestãri dârze, iar
cã în poezia lui Blaga nu
descoperim efluvii lirice, dar cu
o desfãºurare mai gravã a

ritmului lãuntric. Poezia
preeminescianã se alimenta mai
mult din datele de suprafaþã ale
lumii ºi vieþii, era ancoratã în
dimensiunea orizontalã a
existenþei. Cu Eminescu, poezia
noastrã se îndreaptã din plin ºi
spre dimensiunea verticalã, spre
dimensiunea adâncimilor. Dupã
momentul Eminescu, poezia
românã a deviat de la fãgaºul
faustian care se întrevãzuse cu
vigoare la genialul poet. Poezia
lui Blaga se iveºte ca o
reorientare a poeziei spre
nãzuinþele ei faustiene, cu
aspiraþia spre cântecul sferelor,
spre nelimitele universului
astral, dar ºi spre adâncimile
sufletului însetat de absolut.
Setea de absolut le ardea
sufletul fãrã încetare, le anima
fiecare pas ºi îi îndemna spre
vâltoarea intensã a vieþii. Citãm
din douã poezii ilustrative
pentru aprecierile de mai sus:

„La-nceput, pe când fiinþã
nu era, nici nefiinþã,/ Pe când
totul era lipsã de viaþã ºi
voinþã,/ Când nu s-ascundea
nimica, deºi tot era ascuns…/
Când pãtruns de sine însuºi
odihnea cel nepãtruns,/ Fu
prãpastie? genune? Fu noian
întins de apã?/ N-a fost lume
priceputã ºi nici minte s-o
priceapã,/ Cãci era un
întuneric ca o mare fãr-o razã,/
Dar nici de vãzut nu fuse ºi nici
ochi care s-o vazã./ Umbra

celor nefãcute nu-ncepuse-a se
desface/ ªi în sine împãcatã
stãpânea eterna
pace!”…(M.Eminescu:
„Scrisoarea I”).

„Nimicul zãcea-n agonie,/
când singur plutea-n întuneric
ºi dat-a/ un semn Nepãtrunsul:/
Sã fie luminã!

O mare/ ºi-un vifor nebun
de luminã/ fãcut-s-a-n clipã:/ O
sete era de pãcate, de doruri,
de-avânturi, de patimi,/ O sete
de lume ºi soare”

(L.Blaga: „Lumina”)
Dacã în versurile citate,

Eminescu prezintã pacea eternã
a increatului, haosul iniþial, în
poezia „Lumina”, Blaga
prezintã tot increatul cosmic,
dar ºi naºterea lumii prin voinþa

Divinã. În viziunea lui Blaga,
lumina e forþa demiurgicã,
impulsul cosmic generator de
viaþã. Poezia ºi filozofia sunt
cele douã domenii ale creaþiei
lui Blaga, care se întrepãtrund
într-o operã de mare
profunzime, în care liricul
freamãtã de marile întrebãri ale
existenþei ºi cunoaºterii, iar
cugetarea filozoficã dovedeºte,

prin bogãþia sa metaforicã,
viziunea poeticã a autorului.
Poezia lui Blaga nu poate fi
înþeleasã fãrã cunoaºterea
doctrinei sale filozofice. În
peisajul liricii noastre
interbelice, L.Blaga a lãsat,
multã vreme, impresia de
apariþie singularã. Poetul însuºi
se prezenta astfel în poezia
„Autoportret”: „Lucian Blaga
e mut ca o lebãdã/ În patria sa/
zãpada fãpturii þine loc de

cuvânt./ Sufletul lui e în
cãutare,/ în mutã, secularã
cãutare,/ de totdeauna,/ ºi pânã
la cele din urmã hotare./ El
cautã apa din care bea
curcubeul./ El cautã apa,/ din
care curcubeul îºi bea
frumuseþea ºi nefiinþa.”

În ceea ce priveºte universul
poetic al lui L. Blaga, se
constatã cã acesta nu este unitar
în cele nouã volume de versuri
publicate, precum este
universul bacovian, dar nici
divers ºi polimorf, precum este
cel arghezian. Nu se impune
nici prin monotonie profundã,
nici prin proteism. Într-un
interviu acordat „Vieþii
literare”, în anul 1927, Blaga
însuºi arãta cã poezia lui „e
ultramodernã” prin tehnicã ºi
expresie poeticã, dar prin
conþinut e mai tradiþionalistã
decât obiºnuitul tradiþionalism,
fiindcã poezia lui reînnoieºte o
legãturã cu fondul nostru
sufletesc primitiv, nealterat nici
de romantism, nici de
naturalism, nici de simbolism.
ªi completa cã se simte foarte
apropiat de Brâncuºi, pe linia
unui „tradiþionalism
metafizic”. De fapt – aºa cum
am arãtat – Blaga descinde din
Eminescu prin vibraþia înaltã a
poeziei, prin sentimentul
cosmic ºi fiorul metafizic. Nota
comunã a poeziei Blagiene, de
la „Poemele luminii” – 1919
ºi pânã la amurgul creaþiei o
constituie apetenþa poetului
pentru mister, vitalismul ºi
bucolismul panteist al primelor
douã volume („Poemele
luminii” ºi „Paºii profetului”),
apoi spaima existenþialã ºi
tristeþea metafizicã din

volumele „În marea trecere” ºi
„Lauda somnului”. În
urmãtoarele volume identificãm
ºi alte teme poetice, precum:
neliniºtea existenþialã, nostalgia
pãmântului natal, erosul, setea
de extincþie, germinaþia
universalã º.a. Dintre motivele
lirice frecvente în poezia lui
Blaga menþionãm: lumina
focul, pãmântul, pãdurea,
munþii, noaptea, întunericul,

lacrimile, raiul, iadul, tãcerea,
dorul, pãcatul, somnul, vara,
luna, soarele, singurãtatea,
trecerea ireversibilã º.a.
Motivul liric central al primului
volum îl constituie lumina,
metaforã cu multiple
semnificaþii: cunoaºtere, trãire,
viaþã, divinitate, primul gest din
creaþia Divinã: „Lumina ce-o
simt/ nãvãlindu-mi în piept
când te vãd,/ oare nu e un strop
din lumina/ creatã în ziua
dintâi,/ din lumina aceea –
nsetatã adânc de viaþã?”

Aºadar, lumina e vãzutã ca
o forþã primordialã, generatoare
cosmicã de viaþã. Versurile din
poemul care deschide volumul
„Poemele luminii” sunt o
anticipare metaforicã a teoriei
minus-cunoaºterii, dezvoltatã în
lucrarea „Cunoaºterea
lucifericã” din volumul
„Trilogia cunoaºterii”: „dar
eu,/ eu cu lumina mea sporesc a
lumii tainã -…/ aºa îmbogãþesc
ºi eu întunecata zare/ cu largi
fiori de sfânt mister/ ºi tot ce-i
neînþeles/ se schimbã-n
neînþelesuri ºi mai mari/ sub
ochii mei –cãci eu iubesc/ ºi
flori ºi ochi ºi buze ºi
morminte.” („Eu nu strivesc
corola de minuni a lumii”) Se
exprimã aici o mare tensiune a
gândului, o aspiraþie puternicã
spre cosmic, spre nemãrginire,
spre potenþarea misterului
universal, ajungându-se astfel la
minus-cunoaºtere. O altã temã
frecventã în volumul „Poemele
luminii” este iubirea, sentiment
cântat în accente de odã ºi într-o
þesãturã melodicã ineditã. Una
dintre cele mai frumoase poezii
închinate iubirii, din lirica lui
Blaga, este „Dorul”: 

„Setos îþi beau mireasma ºi-
þi cuprind obrajii/ în palmele-
amândouã, cum cuprinzi/ în
suflet o minune”. Iubirea este
un mod de comunicare cu
izvorul nopþii – prin ochii
iubitei: „…îmi pare/ cã ochii
tãi, adâncii, sunt izvorul/ din
care tainic curge noaptea peste
vãi/ ºi peste munþi ºi peste
ºesuri,/ acoperind pãmântul cu-
o mare de-ntuneric./ Aºa-s de
negri ochii tãi,/ lumina mea.”

O altã temã fundamentalã a
liricii lui Blaga, cristalizatã încã
din volumul de debut este viaþa
ameninþatã permanent de

moarte, temã ce s-a nãscut din
viziunea poetului asupra vieþii,
vãzute ca „o mare trecere”
prin luminã, dar ºi o
inexorabilã lunecare spre neant.
Ilustrativã este
poezia”Gorunul” – cea mai
cunoscutã elegie pe tema morþii
din creaþia lui L.Blaga.

În articolul de faþã ne-am
propus sã facem scurte referiri
doar la poeziile din volumul
„Poemele luminii”. În toate
celelalte volume, Blaga se
dovedeºte a fi un extraordinar
poet al timpului, a cãrui curgere
o resimte cu dureroasã
intensitate ca pe cel mai grav
semn al fragilitãþii umane.
Volumul „În marea trecere” se
deschide cu mottoul:  „Opreºte
trecerea. ªtiu cã unde nu e
moarte, nu e nici iubire, - ºi
totuºi te rog: opreºte, Doamne,
ceasornicul cu care ne mãsuri
destrãmarea”. Acest motto
marcheazã preocuparea
poetului pentru tema timpului
în cele trei ipostaze: 

Fugit irreparabile tempus;
Fortuna labilis; Vanitas
vanitatum…

Ca ºi Eminescu, poetul L.
Blaga asociazã constant emoþiei

un acut sentiment al timpului;
se zbuciumã în faþa efemeritãþii
condiþiei umane, se înalþã de la
contemplarea propriei ursite la
scrutarea temeiurilor existenþei,
impregnându-ºi versurile cu o
undã de filozofare, purã
vibraþie ºi nu teoretizare. În
privinþa prozodiei, Eminescu a
cultivat statornic prozodia
clasicã. Blaga a evoluat între
aceasta ºi resursele versului
liber, cu un ritm interior care se
desfãºoarã în funcþie de
gândirea sacadatã a poetului.
Blaga ºi-a ales versul liber
dintr-o adâncã necesitate a
gândirii sale poetice, ca fiind
cea mai adecvatã formã pentru
modul sãu de expresie poeticã:
murmur al spiritului în faþa
unor repetate uimiri. Mesajul
operei lui Blaga – „Destinul
omului este creaþia” – implicat
în toate scrierile sale este un
mesaj al luminii ºi al creaþiei,
care rezumã una dintre cele mai
reprezentative opere ale
literaturii române ºi hotãrãºte
destinul în posteritate al
autorului ei.

Prof. Constantin
VOICULESCU
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Lucian Blaga: poet ºi filozof, eseist, dramaturg ºi prozator
(9 mai 1895 - 6 mai 1961)

Continuator al lui M. Eminescu.

Casa din Lancrãm unde s-a nãscut Lucian Blaga

Ion C. Hiru ºi G. Baciu în Casa memorialã „L. Blaga“ din Lancrãm, 2008

Cornelia Blaga, Lucian Blaga ºi
Dorli Blaga la Potzleinsdorf, 1934

Prof. Constantin Voiculescu

21 mai 1935, Viena. În Gara Centralã a capitalei Austriei, Nicolae Titulescu
este salutat de câþiva colaboratori. De la stânga la dreapta: Lucian Blaga,
Cornelia Blaga, Nicolae Titulescu, Catherine Titulescu, Caius Brediceanu.

UN NOU TIP DE METAFORÃ
MATEMATICÃ
(Academicianul Gheorghe Pãun – „Teama de toamnã”)



visez întregul de odatã.”
Graþie viziunii ideative,

poetul nu se aflã frãmântat de
instincte ºi de patimi, nu
utilizeazã imagini desprinse din
reþeaua contingenþelor cotidian-
biologice, ci iluminãri, pe care
nu le vedem cu ochii trupeºti,
dar despre care se poate bãnui
ca le vede însuºi Creatorul
Suprem. Faþã de insensibilitãþii
poeziei contemporane,
versurile din „Teamã de
toamnã” dobândesc un reflex
de imutabilitate, fãrâme din
statica necreatului, mãreaþã,
elementarã, universalã, ne
transpun în sufletul poetului,
care îºi are cu smeritã mîndrie
portretul în fiecare din ele, cu
sporul secret de conºtiinþã ºi de
frumuseþe al acestuia. Pentru
cã este conºtient de importanþa
mesajului sãu. Ocazie ºi pentru
o reflecþie lateralã: omul de
ºtiinþã Gheorghe Pãun nu este
în poezie aºa cum îl vedem noi
muritorii, ci aºa cum îl vedea
Dumnezeu însuºi: transpus în
statica unei eternitãþi
romantice, cãreia îi revine
meritul de a fi lãrgit
considerabil conceptul de
sensibilitate. Ceea ce
impresioneazã este construcþia
severã, viziunea liricã asupra
realitãþii, dinamismul unui

spirit neliniºtit, incitat de
sinteze, de consideraþii
originale: „Simt clipele
curgând ca ruginite,/ Tãcerea
doar în osii se descoase,/
Cresc din tavane strâmbe
stalactite/ ªi calcarul din ele
trece-n oase.”

Câte o pietricicã de ironie
amarã aruncatã de poet în acest
gheizer tulburã þâºnirile, ele se
fac rãcoare, se fac fir de izvor
ºi de teamã de moartea fãrã
remediu, care scormoneºte ºi
cerceteazã toate ascunziºurile
din inima lirismului, unde se
mistuie pe ea însãºi: „Litere
negre au cãzut din carte,/
Molii gãlbui erup din
cãrãmidã,/ Pendula a rãmas cu
limba într-o parte/ ªi-un cheag
de sânge-ar vrea sã mã
ucidã.” Limbajul nu-i slujeºte

poetului decît ca semn ºi
mijloc, iar ceea ce este poezie a
spiritului se datoreazã
contribuþiei versului serios,
care îl face pe cititor sã devinã
poet prin conotaþiile de
muzicalitate, izvorîte din însãºi
materia sonorã a limbajului:
„În loden gri, mã pierd pe
searã/ Pe strãzile
întortocheate,/ În colþul gurii
c-o þigarã/ Stinsã de mult,
curbat de spate/ De parcã-aº
duce o povarã –/Cocoaºa de
singurãtate.”

Intrarea în relaþie cu teama
ca afect, înseamnã pregãtire,
pândã, ea are caracterul unui
dialog cu misterul existenþei,
nelãsându-se subjugat de ea:
„Încerc sã numãr stele ºi am
uitat sã numãr,/ Spre gheaþa
lor zadarnic privirea îmi
îndrept./ O pasãre de galben mi
s-a lãsat pe umãr/ ªi o ºopârlã
verde s-a cuibãrit la piept./ Am
pleoapa bântuitã de-o veche
dioramã,/ Se sting tornade-n
sânge ºi sângele s-a stins,/ Se
îngusteazã lumea alunecând
spre vamã/ ªi-i liniºte de parcã
sub dealuri am fost prins.”
Responsabilitatea versului se
exercitã într-o sferã infinitã,
este responsabilitate în faþa
Infinitului, conturat de fiinþa sa
creatoare de frumos, de fiinþa

care aspirã la plenitudine:
„Parc-am cãzut cândva pe
piramide/ Din piatrã-n piatrã
ca o piatrã-om,/ Pedeapsã
pentru pleoapele lucide/ ªi
pentru fierbinþeala din genom.”

Poeziile volumului înscriu o
varietate de teme, definesc o
mare mobilitate intelectualã, o
rezonanþã plinã de sensibilitate,
sunt expresii lirice ale unei
personalitãþi preocupate de
poezie ca de un alt instrument
de promovare al unor formule
coerente, altele decît cele ale
logicii prin care face ºtiinþã.
Chiar ºi prin aspectul grafic,
cartea îmbracã haina
frumosului (coperta dupã o
picturã a maestrului Ion Aurel
Gârjoabã), iar fervoarea
meditaþiei poetice atinge reale
valori artistice, contureazã
ramuri care permit sevei sã le
trãiascã, sã le reînnoiascã.
Graþie acestor coordonate,
energia pe care poetul o extrage
din lãuntrul sãu devine
manifestã. Spiritul poetului este
înscris în cercul ideilor, vine sã
înfãþiºeze o orientare evidentã,
o linie de convergenþã între
romantism ºi cotidianul aplicat
în conjugarea timpului.

Mi-l imaginez în faþa
privirii iscoditoare, în mii ºi
mii de feluri, cãtre lãuntrul sãu

dinlãuntrul universului mic, al
celui mare, ca pe un creator
care trãieºte existenþa în ceea
ce ea are unic ºi frumos. Un
creator care îºi primeneºte
mereu contractul cu existenþa
(de aceastã datã prin clauza ars
poetica), obedient faþã de legea
marii treceri, faþã de legea
toamnei care vine peste fructul
copt, menþin în ceea ce existã,
reactualizând, ceea ce a fost.
Savantul matematician
descoperã prin poezie un nou
tip de metaforã matematicã,
realcãtuieºte o geometria
profunzimii ca dimensiune
absolut necesarã comunicãrii
cu cititorul. Iatã lecþia esenþialã
a poeziei sale, pe care nu o
putem socoti ca fiind auxiliarã,
ea e un cristal bine ºlefuit, este
locul geometric al spiritului sãu
ca fiinþã, este o înaltã muzicã
pe care a creat-o ºi a întonat-o
în rime cu teama unui muritor:
„Din magmele primordiale/
Ajuns-a lava sã îngheþe./ De
jur în jur, numai cristale/ªi
toate numai suprafeþe”.
Acordurile ºi armoniile acestei
muzici lirice desfatã cititorul
cu inefabile tonuri universal-
cosmice. Altfel spus, calculul
precis este permutat în cadre
geometrice emoþionante, care
se oferã lecturii cu prestigiul

unor esenþe poetice: „E greu sã
zbori sau sã înoþi,/ E greu ºi
mersul vertical,/ Chiar dacã-l
practicãm cu toþi,/ Dar cel mai
greu e sã îngropi un cal…”.

„Teama de toamnã” nu este
un spectacol de suprafaþã, fãrã
aderenþe, ea are legãturi cu
fondul viguros ºi imens al vieþii.
Preferând viziunile ritmice ºi
meditaþiile, poetul alcãtuieºte
într-un timp record, numai douã
luni, forme lirice autentice, un
document intim în care este
concentratã esenþa gîndirii în
forma spontanã, profundã ºi
sincerã, dar cu mare sugestivitate
liricã. Poetul substituie zicerea
enunþiativã, acel logos
apofaneios al lui Aristotel, care
afirmã sau neagã, creând
neliniºtea unei temeri agonice.

Maria-Diana POPESCU

În decursul unui deceniu de
când activez la Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii

Tradiþionale Argeº am avut
ºansa sã întâlnesc foarte multe
valori ale culturii tradiþionale
româneºti. Oameni
profesioniºti în domeniile în
care activau ºi de la care am
avut foarte mult de învãþat.
Consider cã a fost o ºansã sã
învãþ de la domniile lor, sã
particip la sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice ºi sã
gãsesc în dânºii modele demne
de urmat. 

O astfel de personalitate
culturalã este prof. Moise
Mitulescu care la cele opt
decenii de viaþã impune respect
ºi ne aratã nouã, celor tineri, un
mod exemplar de viaþã, dar ºi

un drum pe care trebuie sã-l
urmãm.

Profesor, director al
Liceului de Artã „Dinu Lipatti”
din Piteºti, inspector ºcolar,
cadru didactic universitar
titular la Colegiul Universitar
Pedagogic din Câmpulung

Muscel, a dirijat nenumãrate
formaþii corale prestigioase din
Piteºti ºi din alte localitãþi ale
judeþului Argeº (1959-2007).
Este membru  activ al Uniunii
de Creaþie Interpretativã a
Muzicienilor din România,
membru în Consiliul Artistic al

Filarmonicii din Piteºti, dar ºi
membru fondator al Asociaþiei
Folcloriºtilor Argeºeni
„Constantin Rãdulescu-Codin”
(ce fiinþeazã pe lângã
C.J.C.P.C.T. Argeº), fiind
inclus în lexiconul „Muzicieni
din România” de Viorel
Cosma, vol. VI, Editura
Muzicalã, Bucureºti, 2003.

A publicat cãrþi de cântece
ºi coruri, cursuri de solfegii,
prelucrãri folclorice corale,
colinde, monografia „Opus
50”, culegeri de folclor
muzical vocal ºi instrumental,
cronici muzicale, articole,
recenzii, comunicãri folclorice.
Este deþinãtor al mai multor
premii ºi trofee naþionale de
compoziþie (creaþie coralã,
instrumentalã ºi muzicã pentru

scenariu TV) ºi de interpretare,
ca dirijor: Braºov (1957);
Bucureºti (1960-1987); Piteºti
(concurs televizat, 1976);
Ploieºti (1982); Giurgiu
(1984); Lugoj (1984); Suceava
(1986); Iaºi (1988).

În decursul vieþii a primit
nenumãrate premii ºi distincþii
care au recompensat activitatea
depusã în slujba comunitãþii:
Cetãþean de Onoare al
comunei natale Domneºti
(2004), al municipiului
Câmpulung Muscel (2011) ºi
judeþului Argeº (2011), Premii
de Excelenþã oferite de
C.J.C.P.C.T. Argeº (2005),
pentru cea mai reprezentativã
personalitate culturalã
argeºeanã, ºi de  Ministerul

Poet autentic, câºtigãtor a
numeroase premii literare,
doctor în filosofie, Alexandru
Mãrchidan este o combinaþie
între fragilitate ºi putere, între
optimism ºi un pesimism
incert, care þâºneºte limpede ºi
fãrã teama de a-ºi exprima
frãmântãrile, de o parte iubirea
ºi moartea, de cealaltã parte
copilãria ºi noaptea ºi, peste
toate, crucea pe buze, cu care
toþi se spalã în grabã pe faþã,
când se lumineazã de ziuã. Îl
simte pe Cel ce ne cãlãuzeºte
paºii, pe Cel ce  nu impieteazã
cu nimic asupra jocurilor vieþii.
Trebuie doar sã te strecori cu
smerenie ºi înþelegere, ca sã
poþi fi fericit în aceastã lume:
... ce-ar mai fi ºi drumul ãsta
de-o zi întreagã,/ dacã
stãpânul vieþii nu ne-ar îmbãta
puþin pe fiecare,/ dacã nu ne-
ar face sã uitãm de gândul/ cã
mai multe ceasuri la un loc nu
fac o eternitate?/ dar noi ºtim./
ne facem însã cã nu,/ cã la
capãt nu aºteaptã lupii (Pe
malul stâng).

Poemele lui Alexandru
Mãrchidan transmit o nuanþã
de amãrãciune, rezultantã a

faptului cã eºti nevoit, la un
moment dat, sã te refugiezi în
singurul adãpost - inima – unde
nu intrã nimeni fãrã voia ta; o
faci pentru a te liniºti, pentru a
te împrospãta cu puritatea pe
care numai amintirile copilãriei
þi-o pot da. De aceea procesul
de reîntoarcere, de reintegrare
în trecutul care este inima ta
are valenþe spirituale.

De o modestie rar întâlnitã,
cu acea candoare a fetei mari
de odinioarã, Alexandru
Mãrchidan este, mai întâi de
toate, poetul profunzimilor
omeneºti, considerate în paralel
cu realitatea fadã de zi cu zi, ºi
abia apoi profesorul ºi
filosoful. Un optimist cerebral,
care ne convinge cã, din
puþinul dat de Dumnezeu,
îngemãnat cu puþinul fiecãruia,
putem sã ne creãm cuibul
nostru, de care se sperie ºi
moartea ºi se-mbatã. Câte
rezerve, câte speranþe, câtã
disponibilitate poþi avea, când
vrei sã trãieºti cu adevãrat ºi sã
te dãruieºti, ca sã þi se poatã
întoarce darul: ... ºi aºa ca-ntr-
o paparudã arhaicã/ toþi de
mânã ne învârtim/ în jurul

propriei aripi/ în interiorul
ideii de cer/ ca-ntr-o cãdere
nebunã de stele/ batem apãsat/
repetat/ cu talpa visãtoare/ pe
zalele unui lanþ nevãzut
(Cãlãtorie pe nervura unei
frunze).

Trebuie sã îndrãznim sã ne
întindem mâinile ºi sã zburãm,
pentru cã oricând se poate ivi
minunea: minunea de a iubi, de
a fi primãvarã în ianuarie, de a
ne vindeca de tristeþe, de a ne
gãsi casa de luminã.
Reîntoarcerea la pãrinþi, la
bunici, la copilãrie îl încãlzeºte
ºi-l þine drept în aceastã viaþã,
în care se simte un exilat. Aici,
acum, totul este în devãlmãºie,
eºti prins într-un cerc ºi nu poþi
distinge unde e capul – binele
– ºi unde se sfârºeºte totul,

unde începe rãul: ... de la un
capãt la altul/ în labirint vocea
primului om se aude-n surdinã/
sunt gol, Doamne, cum sã ies?/
fiecare îºi deschide pumnii/
fiecare îºi scoate balaurii din
fântânã/ pe un scaun în centrul
universului/ om dupã om este
punctul/ din care totul se vede/
într-un singur fel - / ca un
soare frânt într-un miliard de
ochi (Concentric).

Trebuie sã ne cãutãm
identitatea, pentru cã venim
mereu de departe, de pe podul
de veacuri, de pe podul de
oase, de pe podul de lacrimi ºi
suntem datori sã nu cãdem în
noapte, în singurãtate, altfel
cum ne vom împlini lecþia de
viaþã: mi-e frig de-un fel de
singurãtate/ nu a vulturului/ nu
a pustnicului/ ci a stejarului/
într-o pãdure de stejari
(Iarnã).

Trebuie sã gãsim salvarea în
noi înºine, în puterea de a iubi
ºi de a preþui cu discernãmânt
totul, dar mai ales cele douã
fiinþe: cea din care îþi tragi seva
- mama – ºtiu cã mama ne
duce dorul când plecãm/ ºtiu
cã plânge pe ascuns/ þinând în
braþe hainele noastre/ lipindu-
le de obraz, mirosindu-le/ iar
atunci sufletul îmi devine în
piept/ o roatã mare de foc în

stare sã topeascã/ toþi gheþarii
din lume (Lãcaºul cerului) –
alãturi de cea care te-a fãcut sã
vibrezi altfel – femeia care te
þine-n braþe aºa de strâns, cã
nu mai înþelegi cine eºti mai
mult: tu sau ea.

Un romantic echilibrat, un
sfetnic sincer, care îþi aratã
suportul, reperele, ca sã nu
rãtãceºti calea, în cuvinte ºi
sintagme pendulând între
simplitatea construcþiei ºi
barocul metaforei, cuvinte ºi

sintagme de o rarã
înþelepciune, armonizate cu
rãbdarea celui care pare a fi
trãit mai multe vieþi: viaþa asta
are un ochi de sticlã/ care îi
scapã din când în când de-a
dura/ de ne face sã alergãm ca

nebunii dupã el/ ºi apucãm cu
busole stricate pe câmpii, pe
garduri/ pe uºa raiului sau pe
cealaltã/ ca la un concurs de
trap pentru oameni/ luãm la
colindat pãmântul/... dar noi
continuãm placizi ºi
seminebuni totodatã/ cursa pe
aerodromurile ceasului/ ºi abia
când e prea târziu/ ne trezim
cu celãlalt ochi/ orbit de tot
(Orizontal). 

Alexandru Mãrchidan
seamãnã cu un blând apostol,
care îþi predicã învãþãtura
deschizãtoare de ochi ºi de
minte spre tot ce înseamnã azi
existenþa noastrã: ne/ suferitã/
ne/ întreagã/ odisee/ în acest/
alt/ eden/ unde ºarpele/
îndulceºte/ sucul/ de mere/ cu
lacrimile/ noastre (Odisee).

Inima mare a poetului, în
care se ascunde cu bunã-ºtiinþã
din când în când, are un ceas
pe care încearcã sã-l
potriveascã dupã icoanã. Ce alt
reper poate fi mai concludent
decât acesta! Alexandru
Mãrchidan este intelectualul
care-ºi cunoaºte valoarea,
studios ºi perseverent, riguros
în tot ceea ce face, este
intelectualul care nu se va
dezice niciodatã de canoanele
ce l-au construit ca om ºi poet.

Prof. Catrinel POPESCU
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EXIL ÎN INIMA LUI
ALEXANDRU MÃRCHIDAN

MOISE MITULESCU ªI CARTEA SA
„Cântând iubirea“„Cântând iubirea“

Acad. Gheorghe Pãun

Moise Mitulescu, Simona Bucura-Oprescu, vicepreºedinte CJ Argeº ºi
Sorin Mazilescu

Alexandru Mãrchidan

Maria-Diana Popescu



Când „baci la stele”, când
„vânãtor de stele”, Ion Mârzac
scrie  o  poezie care cucereºte
de la prima lecturã, atât prin
eleganþa stilului netributar, sub
nici un aspect, calofiliei ieftine
(deºi cartea Domniei Sale nu
este lipsitã de formidabile
imagini poetice), cât ºi prin
inteligenþa ºi erudiþia autorului.

Printre poeme, lectorul se
pomeneºte, aici în mitologia
asiro-babilonianã, aici în cea
greco-romanã, dincolo în
istorie realã; când în spaþiul
legendar, când în unul antic
neautentificat, sau este purtat
prin culturã ºi ºtiinþã, mai mult
sau mai puþin „generale”.
Foarte exigent, Ion Mârzac
presarã multe „pietre” de
încercare în calea cititorului
sãu, pentru cã nu tot
„bacalaureatul” de astãzi a
auzit (de exemplu) de
Amaltheea ca sã poatã pricepe
ce-i cu Capra. Pe ce sã pariem
cã nu-l poate identifica nici pe
Mihai?! Darãminte când unele
cuvinte apar în formã
„ascunsã”? - scãpãri de
culegere ºi apoi de corecturã,
cum este, de pildã, „Patria
Eudomoniei”, care vrea sã
sugereze Grecia (þara lui
Aristotel); ºi era mult mai uºor
de prins sugestia dacã apãrea
scris corect „Eudaimonia” sau

mãcar „Eudaimonie”.
Pietre ºi pietre de încercare.

Dar nu le vom inventaria.
Cu toate dificultãþile pe care

le pune unui posibil cititor
„neavizat”, poezia din acest
volum - numit puþin
fontenellian ºi, într-adevãr, cu
poeme dedicate mai multor
personalitãþi ale unei
Academii, numai cã neoficiale,
dar de prestanþã -, este una care
vine dinspre Pace, autorul
afirmând valorile calmului,
rãbdãrii, timpului destul, în
relieful lucrurilor liniºtite ºi
liniºtitoare: amurg, noapte,
albastru. Nu existã un subiect
prevalent, însã cartea se
prezintã ca o unitate de mesaj:
omul sub Cer, în cursul sau
parcursul vieþii care vine din ºi
se duce în eternitate, iar
destinul se poate împlini optim

în libertatea visului, în
pãstrarea tinereþii spirituale ºi
în centrarea pe suflet, sufletul
care trece hotarele lumii
sensibile cu tot bagajul
responsabilitaþilor sale (va fi un
drum lung, fireºte -/de bãtut
pânã sus -/ ºi tot cu sufletul în
palmã / ºi spiritul, de voi
nesupus -// în liniºtea ceea,
desigur, / un vânt încã va bate,
/ sã ne trezeascã din somn / pe
cealaltã parte).

Ion Mârzac investigheazã
cãile transcenderii, dar omite
etapa interogaþiei filozofice ºi
trece în paginã direct
rãspunsul, versurile cãpãtând,
astfel, strãlucirea ideii (din care
se nasc ºi în care se retrag)
–„luminã din luminã de la
rugul ideii”.

Temele creºtine sunt
înfãþiºate într-o plasticã
(uneori) aparent pãgânã din
cauzã cã sunt transmise pe
canalul figurilor stilistice/
retorice ale analogiei uºor
critice (sinecdocã în formulã
particularizantã sau
generalizantã, antonomazã,
metaforã, metonomie), autorul
fiind interesat mai mult de
facultãþile semantice, deci de
cele din clasa logicii, ale
cuvântului, decât de cele
gramaticale – formale sau
relaþionale – ori de cele
fonetice (dominante totuºi,
acestea din urmã, dar abia
sesizabile, în sonoritatea
discretã a rimei ºi în melodia
ridicatã în arhitectura doricã a

frazei).
Dintre referinþele

platoniciene ale iubirii, Ion
Mârzac preferã lumina
Adevãrului adusã într-un plan
real – „eu însã (poate ca ºi el),
/am o metafizicã speranþã: /sã
simt cu adevãrat cã Soarele/ ne
iubeºte la fel pe amândoi ” –
sau o idee generalã, cu iradiere
în viitor: „de voi iubi ºi voi
trãda ºi iarãºi voi iubi,/ ºi-oi
duce-n Ceruri dragostea-n
spinare,/ mã voi numi frumosul
cel nebu / ºi patriarhul limbii
mele-n calendare”- ºi mai
puþin, o persoanã (ºi aceea
destul de „ comunã ”, atunci
când, totuºi, ea devine obiect
de poezie).

Viaþa subjugatã, în mod
obiºnuit, de timp tinde spre
înfrângerea lui, fie prin
evadarea în atemporalitate
(eternitate) - „Nu voi adormi,
ca pãgânii, în seara
îndãtinatã,/ în vreo scorburã
de peºterã, sãrac ºi trist – /

nici sub vreun iezer abstract,
de ametist,/ ci poate, într-o
eternã <<dumbravã
minunatã>> -, fie în refugiu în
nesfârºit (veºnicie): „nu voi
adormi, ca pãgânii în seara
îndãtinatã, sub patrafir de
lacrimi albastre ºi alean;/ mai
bine sub cojoc fierbinte, la
badea Cârþan, /ca un poem,
din cartea de suflet
neterminatã.”

Nemurirea concentratã „în
floare” în descântec ºi cântec,
ºi în abstracþiune:  „Când
poezia se înfloare/ albinele sã-i
murmure prin soare / o
simfonie magicã- ispitã/ ºi
Pithyei în clipa fericitã- // în
<< geometria-i sfântã ºi înaltã
>> de se avântã/ prin
nedefinite spaþii, în nadir,/
esenþele sã-i fiarbã în potir - //
ºi fie-i creatorului dilemã:/ de-i
cântec nou ori teoremã ”, sau
se reface, în noutate, din
tocmai despãrþirea – „ sunt
pregãtit sã lupt ca Fãt –

Frumos / ºi lumile, în veci sã le
despart.” Nicicândul este
dintotdeauna, însã, obscur deºi
se prezintã, aici, în forma de
trecut (incontestabilã) a
memoriei – „eram atât de
singur ºi absurd în noapte, / ºi
nu credeam sã mã-ntâlnesc cu
Dumnezeu la târg.

Final fãrã renaºtere e de
neconceput ºi chiar domeniul
pãmântesc, uzat la un moment
dat stã sub nãdejdea unui nou
avânt: „Eu încã mai cred în
întoarcerea lui Enlil,” fiindcã
totul în Univers tinde spre
entelecheea: „Ra, parcã aud,
ploaia bãtând în spinarea
deºertului/ ºi cred în
întoarcerea intempestivã a lui
Enlil.” 

E clar cã pãgânismul din
poezia lui Ion Mârzac este de
fapt precreºtinism – etapã de
creºtinism „ in nuce ”. Un
creºtinism capital, concentrat
în ideea de nemurire, în Cer,
Dincolo, în împãrãþia „ Zeului
Mare” (concepþie monoteistã).

Lectura volumului al II-lea
al „Nesfârºitului Elogiu”
descoperã, prin urmare, o suitã
de poeme interesante, bine
arãduite, pline de substanþã ºi
spirit. O carte la un pas de a fi
fost perfectã dacã autorul s-ar
fi grãbit mai puþin, în „clipa
veºnic flãmândã”, sã-l vadã
apãrut ºi ar fi alocat un timp ºi
corecturii. Cãci… „e cumplit
când simþi un spin înfipt ºi-n
poezie ”.

Angela-Monica JUCAN

Culturii ºi Patrimoniului
Cultural Naþional prin Direcþia
pentru Culturã ºi Patrimoniu
Cultural Naþional Argeº
(2009).

Astfel, pentru a-i încununa
aceastã activitate prodigioasã,
Editura „Alean” a C.J.C.P.C.T.
Argeº a publicat cea de-a zecea
carte a prof. Moise Mitulescu,
intitulatã Cântând iubirea-
romanþe, cântece lirice, coruri,
carte  care a fost lansatã cu
mare fast la Biblioteca
Judeþeanã „Dinicu Golescu”
din Piteºti, la mijloc de martie
2012, graficianul cãrþii fiind
renumitul profesor al Liceului
de Artã „Dinu Lipatti” ºi
instrumentist în cadrul
Filarmonicii din Piteºti, Iulian
Butaru.  

Au vorbit despre activitatea
domniei sale: Simona Oprescu
Bucura, vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Argeº,
Sevastian Tudor, director al
Teatrului Al. Davila - Piteºti,
prof. univ. dr. Paul Baidan,
director al departamentului
Arte din cadrul Universitãþii
din Piteºti, Costin
Alexandrescu, fost director al
C.J.C.P.C.T. Argeº, Radu
Oprea, consilier superior în
cadrul Direcþei de Culturã
Argeº, Octavian Mihai
Sachelarie, directorul instituþiei
gazdã ºi mulþi alþii.
Manifestarea a fost completã
datoritã exemplificãrilor fãcute
de mezzosoprana Andra Bivol
Costea, acompaniatã la pian de
profesoara Gheorghiþa
Marinescu ºi de Corul Liceului

„Dinu Lipatti” din Piteºti,
dirijat de prof. dr. Gheorghiþã
Stroe.

În aceastã nouã apariþie
editorialã, Moise Mitulescu a
selectat din creaþiile muzicale
ale sale lucrãri a cãror temã de
bazã este iubirea. ªi nu
întâmplãtor, primul capitol al
acestei cãrþi cuprinde romanþe,
autorul fiind convins cã acest
gen muzical de romanþã încã
nu este perimat.

Redând unul dintre cele mai
nobile sentimente – iubirea,
romanþa este încã îndrãgitã nu
numai de cãtre cei care aparþin
romantismului târziu, dar ºi de
cãtre cei tineri. Unii dintre
aceºtia sunt ºi argeºenii care au
reprezentat cu succes judeþul,
fiind premiaþi, la festivalurile-
concurs de romanþe din þarã

(Târgoviºte, Câmpulung
Muscel) ºi din alte þãri
(Chiºinãu, Republica
Moldova).

Având ca reper romanþa
clasicã, cea care a aparþinut
mai întâi folclorului orãºenesc,
compozitorul Moise Mitulescu
aduce noutãþi privind forma de
exprimare muzicalã, apropiind
romanþa de forma de lied.
Printr-o nouã construcþie
melodicã ºi ritmicã reuºeºte sã
redea cu profunzime conþinutul
de idei ºi sentimente chiar ºi al
versurilor eminesciene.
Discursul muzical al romanþei
sale devine uneori mai
dramatizat, dar nu îndepãrtat
de stãrile nostalgic-romantice...

Fiind muscelean prin
naºtere, Moise Mitulescu, a
inclus în capitolul „Cântece

lirice” unele piese dedicate
plaiurilor argeºene ºi
muscelene cum este lied-ul (cu
acompaniament de pian) „În
muscelele cu flori”, premiat ºi
publicat în versiune coralã de
cãtre Editura Muzicalã a
Uniunii Compozitorilor din
România. Tot în acest capitol
întâlnim ºi cântece ce se
apropie mai mult de muzica
uºoarã, compoziþii dedicate
oraºului copilãriei sale,
Câmpulung ºi al domicilierii
sale, Piteºti. Îl întâlnim ºi ca
autor al cântecului pentru
autoturismul „Dacia...”.

Ultimul capitol cuprinde
compoziþii corale. Unele
lucrãri din acest capitol sunt
inspirate din cântecele populare
din Argeº-Muscel, culese de
folcloristul, de aceastã datã,

Moise Mitulescu.
Cei care vor descifra ºi vor

asculta lucrãrile din aceastã
carte ale distinsului profesor,
compozitor, folclorist Moise
Mitulescu, vor fi fermecaþi de
frumoasa melodicitate ºi
armonie polifonicã ale
acestora. Dar ceea ce ne bucurã
mai mult este cã la împlinirea
celor 80 de ani de viaþã
muzicianul Moise Mitulescu
dãruieºte argeºenilor ºi nu
numai lor, interpreþi, dirijori
profesioniºti ºi amatori o nouã
carte de referinþã care va
constitui un abecedar pentru
generaþiile urmãtoare.

Dr. Sorin MAZILESCU,
Director Centrul Judeþean

pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii

Tradiþionale Argeº
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Doamnele ºi domnii poeþi
recapituleazã lumea prin filtrul
propriilor trãiri asemenea unui
tablou de naturã de cea mai
autenticã puritate. În fapt,
asemeni lui Shiva ei creazã sau
distrug lumea ritualic, la focul
inspiraþiei lor. Mai drept ar fi
sã spunem cã ei recreazã
lumea, astfel cã, pe lângã ceea
ce se întâmplã fãrã ca noi sã
facem nimic, ei vin ºi iau act
de fiecare întâmplare, ºi,
asemeni unei pricepute
teologhisiri, îi dau sens ºi
semnificaþie.

În conºtiinþa lor extrem de
acutã, nimic nu rãmâne nespus,
iar povestea de fiecare clipã a
existenþei se înnoadã ca o arie
fidelã, atent învaþatã, a unei
percepþii socratice, cãci poeþii
sunt dascãlii firii celei
nevãzute, adeseori mai meºteri
întru necunoscut decât în cele
cunoscute. Iar hologramele

clipelor care sunt poeziile lor,
poartã ochiul interior cãtre o
descoperire de sine infinitã,
cãtre o creºtere tainicã din
propriul mister genuin, pânã la
deplina maturitate ce
îngemãneazã lumina
cunoaºterii cu misterele
potenþate de necunoscut.

„Tabloul 45”, ultimul
volum de versuri lansat joi la
Centrul Cultural de cãtre
inginerul Sorin Calea reia
“cãutarea cea din veac” a
fiecãrei fiinþe umane de sine
însuºi ºi pe cea a sensului
propriei vieþi. Un diagnostic
cert asupra inspiraþiei unui poet
venit la poezie din pârga
propriei vieþi ar fi prematur,
deoarece orice fixaþie gnosticã
impieteazã asupra vederii de
ansamblu, prin excelenþa
posibil de degajat doar de cãtre
un cunoscãtor autentic al
complexului creaþie-biografie

ce a dus la înfiriparea unui
discurs liric a cãrui unicitate
derivã din existenþa specificã,
cu sinteza mnezicã a
cunoaºterii de sine ºi a lumii,
ce, iatã, prin poezie,
dialogheazã cu sine însuºi în
toate ipostazele ºi cu
alteritatea, mediat de
momentanele microuniversuri
de idei ºi sentimente, pe care în
mod imperios poetul se simte
chemat sã le mãrturiseascã
liric.

Este foarte greu, delicat
chiar, sã încadrezi un poet.

Imediateþea sa te împiedicã de
la o concluzie definitivã. El
este altul ºi totuºi mereu el
însuºi. El este imprevizibil ºi
totuºi doritor sã i se prevadã
un destin în poezie. Poetul este
un avatar al fragilitãþii
universale, un exorcist în speþa
propriei aventuri existenþiale,
care ne poate transmite ceva
privitor la posibil ºi imposibil
prin asceza sinceritãþii sale,
care ne poate încuraja ºi
restabili ca identitate
spiritualã, pânã la a ne da chiar
o idee filozoficã sau mai multe
privitoare la lege ºi libertate.
Una prin cealaltã ºi una pentru
cealaltã. Pentru cã în ultimã
instanþã poezia, în altfelitatea
ei cu fiecare autor, este o
creºtere ºi îmbogãþire a lumii,
cu luminã ºi tainã deopotrivã.

Sorin Calea nu a mai vrut
sã fie singur: ºi-a invitat
prietenii ºi cunoscuþii sã-l
recunoascã în sarabanda liricã
ce laolaltã transmite o
proiecþie filmicã a propriilor
trãiri ºi iluminãri. Florile

intimitãþii au pãrãsit aerul de
serã al propriei individualitãþi
spre a respira multiplu pe
buzele lumii, spre a cãlãtori,
din inima autorului, în inimile
cititorilor. Discursurile de
recepþie au confirmat
apartenenþa lui Sorin Calea
acestei lumi cumva
supramundane a Logosului.
Prin care, dacã vrem, putem
întrezãri calea cãtre eliberare:
una cu sine, pe undele
pregnante ale literaritãþii ºi
una cu ceilalþi în sinele lãrgit
sensibil la miracolul creaþiei
de orice fel. Profesoarele
Florica Popa ºi Allora
Albulescu ªerp au încadrat
poezia lui Sorin Calea în aria
de acum familiarã a
postmodernitãþii, în aºteptarea
integrãrii adevãrate a poeziei
în complexul culturã-creatie,
capabil sã ne orienteze în
prezent, sã ne facã a ne
înþelege trecutul ºi a ne
reconstrui în perspectiva
viitorului. Alþi vorbitori
precum scriitorul Mihail

Ghiþescu ºi poetul ºi
epigramistul Constantin Pãun
au salutat revenirea cãtre
public a poetului Sorin Calea,
iar actorul Robert Chelmuº a
recitat artistic câteva poeme ce
alãturi de epigramele vii ale
lui Constantin Pãun au marcat
benefica reîntoarcere a

poetului în cetate, care cu
poezia sa ca operã deschisã ne
invitã a trãi creator, fãrã de
teama de a fi ridicoli.

Prof. Dorina MIHAI

POEZIA IMEDIATULUI
CA O AVENTURÃ VITALISTÃ

CALEA ROBILOR
(Ion Mârzac, Nesfârºitul Elogiu, versuri, vol.II,

Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011)

Sorin Calea

Imagine de la lansarea „Nesfârºitului Elogiu” la Biblioteca Municipalã din
Curtea de Argeº, 25 aprilie 2012
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S-a nãscut în anul 1868 în
fosta comunã învecinatã,
Brãtieni (azi Brãduleþ), judeþul
Argeº, tatãl sãu fiind preot, iar
mama - þãrancã cu gospodãrie
individualã. În anul 1898 s-a
cãsãtorit cu Elena Oþeleanu din
Corbºori, Argeº, cu care a avut
patru copii. Timp de 35 de ani
(1897-1932) a funcþionat ca
învãþãtor titular la ªcoala
primarã din comuna Corbi,
judeþul Muscel. Absolvent al
Seminarului Teologic din
Curtea de Argeº, ªtefan
Minculescu a renunþat sã fie
preot, pentru a deveni învãþãtor
ºi educator al tinerelor
generaþii de elevi. Pe bunã
dreptate, onestul învãþãtor
considera ºcoala factor
fundamental de instruire ºi
educare a poporului.

Potrivit de staturã, cu
mustãþi ºi ochi negri, îmbrãcat
în costum naþional compus din:
pãlãrie de fetru pe cap, cãmaºã
albã din pânzã de bumbac, cu
ornamente cromatice la mâneci
ºi poale, vestã ºi hainã din
postav ºi pantaloni din material
fin, de ºai, ªtefan Minculescu
pãrea contemporanilor sãi ca
direct scoborâtor dintr-o
familie de personalitãþi
muntene.

În anul 1888 a intrat în
învãþãmânt, funcþionând nouã
ani consecutivi la ªcolile din
Bãlceºti, Stoileºti, Muºãteºti ºi
Cãteasca-Popeºti, judeþul
Argeº. În anul 1897, înv.
ªtefan Minculescu s-a
transferat la ªcoala primarã din
comuna Corbi, judeþul Muscel,
unde, pânã la pensionare în
1932, a desfãºurat o bogatã
activitate instructiv-educativã,
social-culturalã ºi edilitar-
gospodãreascã. La venirea sa
în Corbi, unitatea de
învãþãmânt avea numai un
singur post didactic, dar prin
eforturi stãruitoare s-a reuºit
mãrirea efectivelor de elevi ºi
crearea a încã trei posturi
didactice.

În activitatea sa de învãþãtor
ºi director de ºcoalã, o
preocupare deosebitã a fost
diminuarea semnificativã a
analfabetismului în localitate
(de la aproximativ 90%
existent în anul 1897, la de
10%, în 1932); de asemenea,
construirea unui nou ºi spaþios
local de ºcoalã ºi înzestrarea
acestuia cu material didactic
necesar sistemului de
învãþãmânt (hãrþi geografice,
tablouri istorice ºi religioase,
corpuri geometrice º.a.). 

Prima sa grija, precum ºi a
colegilor de breaslã, era sã-ºi
facã datoria la clasã, sã
transmitã elevilor temeinice
cunoºtinþe teoretice ºi practice,
sã asigure însuºirea ºi

respectarea de cãtre tinerele
generaþii a regulilor ºi
normelor de conduitã civilizatã
în ºcoalã ºi în gospodãria
pãrinteascã, în sat ºi în
societate.

Din informaþiile furnizate
de documentele din domeniul
învãþãmântului, cunoaºtem
faptul cã primul local de ºcoalã
în satul Corbi a fost construit
în anul 1866, dar a ars în anul
1869. Un alt local s-a ridicat în
anul 1873, având, însã, sãli
mici de clasã, în volum total de
156,060 m³. 

Mereu în fruntea sãtenilor,
înv. ªtefan Minculescu a
mobilizat populaþia comunei în
scopul construirii unui nou,
spaþios ºi frumos local de
ºcoalã. Intelectual perseverent
ºi hotãrât, ªtefan Minculescu a
reuºit sã obþinã aprobarea
pentru construcþia acestui local
chiar pe terenul destinat
ridicãrii unui Ocol Silvic în
satul Corbi, intervenind
personal la Spiru Haret,
Ministrul Instrucþiunii Publice
ºi Cultelor, ºi ajungând pânã la
Ministerul Domeniilor-Casa
Pãdurarilor.

Cu o arhitecturã specificã
zonei muscelene, construit din
lemn ºi învelit cu ºiþã, având
trei sãli de clasã, mari ºi
luminoase, cancelarie ºi
bibliotecã, edificiul de
învãþãmânt a fost finalizat în
anul 1906. Noul local dispunea
ºi de curte pentru recreaþia
elevilor (în suprafaþã de 500
m.p.), grãdinã ºcolarã (4.200
m.p.), teren pentru câmp de
experienþã (3,50 ha.) ºi 8,50 ha.
teren cu care a fost
împroprietãritã ºcoala
(respectiv, în zona Corbi-nord,
la o distanþã de 2,5 km.). În
grãdina ºcolii, elevii îndrumaþi
de învãþãtori, cultivau legume,
dar ºi pomi fructiferi de soiuri
care se adaptau cel mai bine
condiþiilor climaterice colinare
(pruni, meri, peri). Astfel,
corbenii luau cu încredere
puieþii de pomi fructiferi din
pepiniera ºcolii ºi îi plantau în
livezile din gospodãriile
individuale, dezvoltându-se
pomicultura în localitate.

Datoritã înfãptuirilor
edilitar-gospodãreºti din acea
perioadã, ªcolii Corbi i s-a
acordat titlul: unitate de
învãþãmânt de „tip urban”. 

În anul 1898, ºcoala era
frecventatã de 50 de elevi, din
totalul de 220 de copii de
vârstã cuprinsã între 6 ºi 12
ani. În timpul Primului Rãzboi
Mondial, ªcoala Corbi a fost
condusã numai de învãþãtorii
ªtefan Minculescu ºi Ion
Rãduþoiu. O perioadã din anul
ºcolar 1916-1917, cursurile nu
au funcþionat. În anii 1920-

1921, numãrul copiilor de
vârstã ºcolarã (de la 7 la 12
ani) era de 108 bãieþi ºi 108
fete ºi 52 bãieþi ºi 54 fete (de la
12 la 16 ani).

Fiind ocupaþi cu munca în
gospodãria pãrinteascã, cu paza
ºi îngrijirea numeroaselor
animale - în special a oilor -
îndeletnicirea tradiþionalã a
corbenilor, elevii nu frecventau
cu regularitate cursurile
ºcolare. 

Pânã în anul 1905, la ºcoalã
(care avea numai o singurã
clasã ºi o camerã pentru
învãþãtor) veneau foarte puþini
copii (10-15). Mentalitatea de
odinioarã a pãrinþilor despre
ºcoalã poate fi sintetizatã în
douã fraze rostite de ei: „Carte
sã înveþe cei care vor sã se
facã preoþi ºi învãþãtori! Copiii
noºtri au cu ce sã trãiascã”. 

În trecut, la ºcoalã se preda
ºi lucrul manual. Bãieþii erau
învãþaþi sã facã împletituri din
rãchitã, din paie sau papurã, sã
ciopleascã cu briceagul diverse
obiecte din lemn, iar fetele
realizau frumoase cusãturi ºi
croºetãri.

La început, primul învãþãtor
al ºcolii din comuna Corbi a
fost preotul Ioan Hulea,
avându-l ca „monitor”
(persoanã care menþinea
ordinea ºi disciplina în clasã în
lipsa învãþãtorului) pe Ioan
Bucurescu din localitate, pânã
când a venit învãþãtorul N.
Gãbrian din Bughea. Fiind
ocupat cu activitãþile
bisericeºti, dar ºi cu cele
sociale specifice satului Corbi
(îngrijirea moºiei comunei
Corbi, pânã la împãrþirea
acesteia la sãteni, în anii 1882-
1883, arendaº fiind Anton Paul
din Câmpulung Muscel),
preotul Ioan Hulea nu venea în
fiecare zi la ºcoalã. În aceastã
situaþie, suplinirea la ore o
asigura învãþãtorul Ioan
Bucurescu. 

Succesorul învãþãtorului N.
Gãbrian a fost învãþãtoarea
Aneta („cocoana”), soþia
picherului Nicolae Andreiaº
din Corbºori.

Din jurul anului 1865 pânã

în 1922, ªcoala primarã din
Corbi a avut pe urmãtorii
învãþãtori: Ioan Bucurescu,
Alexe Arnãuþoiu (Nucºoara),
Apostol Stere Bizon (Albeºti),
Dumitru N. ªtefãnescu (Jugur),
I. Viºoiu (Viºoi), N. Gãbrian,
I.R. Popescu (Putineiu-Vlaºca),
Aneta N. Andreiaº, ªtefan
Minculescu ºi Gh. Bunescu
(din 1897), I. Sinescu, I.I.
Rãduþoiu (1905), Filofteia
Pãcescu, Maria N. Ionescu-
Hera (1912), Dumitru I.
Stanciu (1914), I.G. Mãrtoiu
(1914), Constantin I.
Andreescu ºi Ion Nãstase.
Dascãlii ªtefan T. Minculescu,
Dumitru D. Stanciu, Constantin
I. Andreescu ºi Ion Nãstase
funcþionau ºi în 1922, conform
consemnãrii remarcabilului
monografist muscelean
Constantin Rãdulescu-Codin.

Cu certitudine ºi activitatea
extraºcolarã a învãþãtorului
ªtefan T. Minculescu a fost
complexã ºi multilateralã, pusã
permanent în folosul
dezvoltãrii patrimoniului
cultural al comunei Corbi, al
valorificãrii tradiþiilor ºi

obiceiurilor meleagurilor
mioritice din localitate,
strãveche vatrã de dãinuire
româneascã. Astfel, în perioada
1904-1932, ªtefan Minculescu
a fost preºedintele Cercului
Cultural „Corbi” la care erau
arondate ºcolile primare din
comunele muscelene
învecinate: Nucºoara, Poenãrei,
Corbºori, Stãneºti ºi Domneºti. 

Învãþãtorii ºi preoþii,
membrii Cercului Cultural,
organizau cu regularitate
ºedinþe publice cu sãtenii,
susþinând expuneri cu tematicã
culturalã, civicã, pedagogicã,
religioasã, economicã, edilitar-
gospodãreascã, adunãri urmate
de programele artistice ale
elevilor. 

În jurul anului 1900, din
iniþiativa învãþãtorului ºi
directorului de ºcoalã, ªtefan
Minculescu, împreunã cu
învãþãtorul Constantin I.
Andreescu ºi cu preotul Ioan P.
Ariniº, s-au pus bazele
înfiinþãrii Cãminului Cultural
„Corvinul”, primul lãcaº de
culturã în comuna Corbi. Cu
sediul în localul ºcolii,
Cãminul Cultural „Corvinul”
constituia spaþiul iniþial de
afirmare a unor autentice
talente artistice din localitate.
Atribuirea denumirii
“Corvinul” provine de la
ipoteza istoricã a originii
corbeneºti a familiei
Corvinilor, respectiv a
principelui român Iancu de
Hunedoara, al cãrui tatã, Voicu
Corvin, s-ar fi nãscut în
localitatea Corbi. Se cunoaºte

faptul incontestabil cã
principele Iancu de Hunedoara
a fost ilustrul conducãtor al
luptei antiotomane de la
mijlocul secolului al XV-lea
din sud-estul Europei. 

Renumitul inspector ºcolar
ºi om de culturã, Constantin
Rãdulescu-Codin, autorul
monografiei „Muscelul nostru.
I. Comuna Corbi ºi locuitorii
sãi”, a beneficiat consistent în
elaborarea acestei opere
consacrate corbenilor, de
contribuþia teoreticã ºi practicã
a învãþãtorului ªtefan
Minculecu, dar ºi a celorlalþi
colegi de ºcoalã: învãþãtorii
Constantin I. Andreescu,
Dumitru D. Stanciu º.a.

Revizorul ºcolar de Muscel
îi solicita învãþãtorului ªtefan
Minculescu sã-i furnizeze în
scris, informaþii de bazã,
riguroase, autentice ºi exacte,
ample ºi multilaterale (cu
conþinut istoric, geografic,
toponimic, economic,
demografic, administrativ,
bugetar, lingvistic,
etnofolcloric, arheologic,
antropologic, instructiv,
cultural, sanitar etc.) despre
localitãþile Corbi ºi Poenãrei,
aspecte esenþiale necesare în
redactarea monografiei acestor
mirifice aºezãri de pe Valea
Râului Doamnei. 

Scrisoarea pe care, la 25
martie 1921, Constantin
Rãdulescu-Codin o adreseazã
învãþãtorului ªtefan
Minculescu este edificatoare ºi
poate fi consideratã un
document de valoare pentru
istoria comunelor muscelene
Corbi ºi Poenãrei (manuscrisul
original al acestui document se
gãseºte în arhiva personalã a
profesorului Ion I. Ilinescu,
nepotul lui ªtefan Minculescu).
Reproducem integral conþinutul
acestei comunicãri scrise: 

„Stimate Domnule
Minculescu,

Aºtept cu nerãbdare
ºtiinþele cerute prin Dl.
Perceptor Tomescu, acestea
fãcându-mi trebuinþã acum mai
la început ºi anume: 

1. Legendele diferitelor
localitãþi din Poenãrei ºi
Corbi.

2. Ce se ºtie pe aci despre
jidovi (oameni uriaºi de la
începuturile lumii, care, în
majoritatea mitologiilor
europene, populau pãmântul,
n.n.) ºi despre stânci, clãdiri
sau oase care ar fi dela jidovi. 

3. Vecinãtãþile, dealurile,
apele ºi vãile (cu deamãnuntul
ºi în ordinea lor) din satul
Poenãrei. Legendele lor.

4. Cruci vechi cu inscripþiile
lor.

5. Felul pãmântului: solul ºi
subsolul, clima.

Acestea le aºtept zilele
acestea cât mai neîntârziat,
apoi, într’o sãptãmânã-douã,
cel mai târziu, trimeteþi-mi,
deosebit de ce-aþi mai trimes,

rãspunsuri la toate chestiunile,
la fel cum e în monografia
aceasta (o lucrare a mea
fãcutã pe timpul când aproape
nu ºtiam mai nimic despre
Priboieni).

Doresc sã-mi daþi note
amãnunþite ºi nepãrtinitoare de
felul cum se face administraþia,
justiþia, serviciul technic,
serviciul silvic ºi serviciul
sanitar. 

Voiesc  sã  am  budgetul cu
deamãnuntul al comunelor
Corbi ºi Poenãrei în 1901-902,
pe 1915-16, înainte de rãzboi,
în timpul ocupaþiei (pe 1917-
18) ºi pe anul curent.

Apoi budgetul primei eforii
ºcolare ºi budgetul pe anul
acesta al comitetului ºcolar.
Vreau budgetul - cu
deamãnuntul - al epitropiilor ºi
bilanþurile bãncilor ºi
cooperativelor pe anul trecut. 

Vreau sã ºtiu despre vitejii
morþi în rãzboiu: unde ºi cum
au luptat ºi unde au murit?

Când descrieþi munþii ºi
dealurile, vã rog daþi toate
amãnuntele. 

Apoi la descrierea râului
Doamnei - aºa de drag lui
Codin - sã nu se omitã nimic:
adâncimea, lãþimea, insule,
plutele º.a.

Daþi-mi amãnunþimi despre
Poenãrei. Am gãsit lucruri
interesante cu privire la
geologie.

Conduceþi-vã dupã
monografia mea ºi rãspundeþi,
vã rog, cât de curând ºi la
întrebãrile de care mã
interesez.

Vom face ceva de seamã.
Au apãrut pânã acum douã
coale de tipar. Vã voiu trimete
din ele (aºa ca început) ca sã
vã faceþi ideie, cum se vor
trage pe curat.

Mai scrieþi-mi. Ce e cu
cântecele ciobãneºti ºi
obiceiurile ciobãneºti fãgãduite
de Dl. învãþãtor Constantin I.
Andreescu?

Ce oameni de seamã au
vizitat comuna în decursul
timpurilor?

Sãrut mâinile Dnei.
Minculescu. Salutãri Dnei.
Andreescu, Dlui. Andreescu ºi
Dlui. Stanciu.

Vã salut cu drag, C.
Rãdulescu-Codin.

1921 Martie 25, Priboieni”
(Menþionãm cã în

transcrierea acestui text, cât ºi
a urmãtorului documentar
intitulat „Pentru amintire”, am
respectat normele ortografice
folosite de autori.)

Informaþii suplimentare
despre activitatea extraºcolarã
a distinsului dascãl al ªcolii
Corbi ne oferã ºi Documentarul
„Pentru amintire”, material
elaborat de ªtefan Minculescu,
la 4 martie 1945,  sintezã
dactilografiatã  ºi  ataºatã  pe
verso  tabloului (57 cm. x 46

OAMENI DE SEAMÃ DIN CORBII ARGEªULUI

Învãþãtorul ªtefan T. MINCULESCU (1868-1953)

ªtefan T. Minculescu

Elevi ai ªcolii primare din Corbi, în anul 1913. (În centrul imaginii, în
dreapta: învãþãtorul ªtefan T. Minculescu)

Membrii Cercului Cultural Corbi (învãþãtori ºi preoþi, împreunã cu soþiile
îmbrãcate în costume naþionale), în excursie la Bahna Rusului, comuna
Nucºoara, pe 21 mai 1913.

Localul ªcolii primare din Corbi finalizat în anul 1906, la iniþiativa
învãþãtorului ªtefan T. Minculescu, directorul unitãþii de învãþãmânt (continuare în pagina 15)



Calendarul
popular al lunilor
Lunile anului cu denumire

oficialã sunt: ianuarie,
februarie, martie, aprilie, mai,
iunie, iulie, august, septembrie,
octombrie, noiembrie,
decembrie. În tradiþia popularã
acestea sunt considerate a fi cei
12 copii ai anului, sau cele
douãsprezece ramuri ale unui
copac ancestral. Fiecare dintre
ele au, în lumea satului
românesc, o altã denumire
decât cea precizatã în
calendarele civile ºi o
semnificaþie aparte. Denumirea
popularã a fiecãrei luni
sugereazã, fie o activitate din
viaþa oamenilor, fie o anumitã
tradiþie, sau o stare a vremii.

Luna IANUARIE -
„Gerar“ este consideratã
copilul cel mai mare ºi
numãrul 1 al anului. Mai este
cunoscutã ºi sub denumirea de
Genarie, Ghenarie sau
Calindarium. Este luna în care
se dãdeau petreceri de începere
a noului an ºi în care se
observã ºi se fac predicþii
asupra vremii în perioada
urmãtoare: dacã ianuarie nu
este geros, atunci, în lunile

urmãtoare, martie ºi aprilie,
timpul va fi la fel. Dacã este
frig, în urmãtoarea perioadã va
fi ger ºi ninsoare.

Luna FEBRUARIE -
„Fãurar“ sau „Luna Lupilor“
este consideratã a fi o lunã
deosebit de geroasã, cu viscole
mari. În tradiþia popularã se
spune cã în februarie, douã
sãptãmâni sunt ale îngheþului,
iar urmãtoarele douã, ale
dezgheþului. Dacã nu are loc
îngheþul în februarie, e semn
de an mãnos. Zãpada din
aceastã lunã ajutã la
dezvoltarea semãnãturilor, iar
dacã vântul bate, vara va fi
secetoasã. Denumirea popularã
sugera începutul pregãtirilor
pentru activitãþile agricole, care
trebuiau sã înceapã în luna
urmãtoare, când vremea
începea sã se amelioreze.

Luna MARTIE -
“Mãrþiºor“ este luna de
început al primãverii. Vremea
se încãlzeºte treptat. Legendele
spun cã martie a luat câte o zi
din fiecare celelalte luni pentru
a-ºi depãºi ceilalþi fraþi. În
aceastã perioadã încep zilele
Martei sau Dochiei (Babele),
tradiþie îmbogãþitã de o
mulþime de poveºti ce

ilustreazã lupta dintre iarnã ºi
primãvarã, dintre întuneric ºi
luminã. Martie mai este
denumitã ºi Germanar
(încolþitorul), natura începând
sã prindã viaþã. Dacã vremea
din martie este uscatã, în
aprilie va fi umedã. Apariþia
tunetelor ºi cântatul cucului în
martie aratã an mãnos. Dacã în
Mãrþiºor nu se poate semãna
ovãz datoritã abundenþei
ploilor, atunci nici toamna,
datoritã aceluiaºi fenomen nu
se poate semãna grâul.

Luna APRILIE -“Prier“
este o continuare a zilelor
Martei ºi Dochiei. Denumirea
de Prier se datoreazã faptului
cã aceastã perioadã din an este
una foarte prielnicã. Cu toate
acestea, timpul este schimbãtor
de la o zi la alta, ceea ce
dãuneazã plantelor ºi
animalelor mici. Tot în luna
aprilie sunt zile foarte
friguroase ºi cu vânt uscat, aºa
cum Solomon spunea cã aprilie
este jumãtate cald ºi jumãtate
frig. Dacã luna este cãlduroasã
se aºteaptã ca luna mai sã fie
rece sau cu îngheþuri, iar dacã
este posomorâtã, atunci va fi
frumoasã, adicã, dacã Prier este
frumos, Mai este viforos ºi

invers. Negura din aprilie, la
rãsãrit aratã semn bun la
miazã-zi. Când tunã în aprilie
nu va mai fi ger.

Luna MAI - „Florar“ sau
„Frunzar“ este luna
înverzitului pajiºtilor,
câmpurilor ºi pãdurilor. Acum
se considerã cã raiul se coboarã
pe pãmânt, cu poieni verzi ºi
flori multicolore, iar copacii ºi
pomii tresar la adierea
vântului. În mai, când seara
este rouã ºi rãcoare, va fi fân ºi
vin mult. Ploaia caldã din mai
înseamnã binecuvântare. Când
Rusaliile sunt umede,
Crãciunul este gras. Dacã mai
este ploios, iunie este frumos,
iar tunetele dese aratã cã anul
va fi roditor.

Luna IUNIE - „Cireºar“
sau „Cireºel“ este luna
cireºelor, iar natura se deschide
prin înverzirea totalã ºi
înflorirea deplinã a naturii.
Privind vremea, când  tunã ºi
fulgerã în iunie, vara va fi

înnoratã, iar dacã este umedã ºi
rece, efectele negative cuprind
tot anul.

Luna IULIE - „Cuptor“
este, în tradiþia popularã
perechea lui Fãurar. Asta
pentru cã, aºa cum se spune în
popor, pe cât de frig este în
vremea lui Fãurar, pe atât de
cald va fi în luna lui Cuptor.
Cãldura mare înseamnã an
mãnos, iar dacã ploaia se
schimbã des cu cerul senin,
apar efectele negative ale
manei.

Luna AUGUST - „Gustar“
sau „Secerar“ este una din
lunile ce abundã în fructe,
legume ºi recolte de toate
soiurile. Dacã în august, pe
livezi ºi râuri se aratã negurã
dupã apunerea Soarelui,
înseamnã timp bun. Vânturile
dinspre miazãnoapte aduc timp
statornic. Dacã nu este cãldurã,
atunci fructele nu se vor coace.
Din aceastã lunã începe
plecarea pãsãrilor cãlãtoare

(cocori ºi rândunele).
Luna SEPTEMBRIE -

“Rãpciune“ este luna ce
deschide uºa toamnei cu vreme
schimbãtoare. Este ºi luna
începutului de recoltare în vii.
De aceea i se spune ºi Viniþel.
Deoarece acum începe un nou
anotimp, tradiþiile populare fac
legãtura între luni ºi vreme.
Astfel cã, dacã Rãpciune e
cald, atunci Brumãrel va fi
rece, cu multã umezealã. Dacã
tunã în septembrie e semn de
multã zãpadã în Fãurar, iar
dacã înfloresc anumite plante,
toamna va fi lungã ºi frumoasã. 

Luna OCTOMBRIE -
„Brumãrel“. Dacã în
octombrie cade multã brumã ºi
zãpadã, luna ianuarie va fi
caldã, iar dacã plouã, în
decembrie va fi vânt puternic.
Brumãrel ºi Mãrþiºor sunt luni
surori. Dacã frunzele arborilor
cad mai curând, anul viitor va
fi cu atât mai roditor. Frigul ºi

cm.), cu imaginea bustului sãu: 
„În activitatea extraºcolarã

am iniþiat înfiinþarea bãncei
populare «Victoria»,
cooperativa de consum
«Mioriþa». Am stãruit pentru
facerea parohiei «Alexandria»,
pentru dobândirea islasului
comunal, cedarea, de Stat, a
terenului grãdiniþei ºcolare,
aducerea apei în piaþa
comunei, construirea localului
de ºcoalã, Primãriei ºi
dobândirea târgului duminical,
care aduce comunei un frumos
venit. Am fost în consiliul de
administraþie al federalei
«Negru Vodã» ºi în cel dintâiu
consiliu de administraþie al
bãncei învãþãtorilor musceleni
«Lumina». 

Toatã activitatea mea a fost
condusã dupã principiile
marelui Haret, iniþiatorul ºi
promotorul miºcãrei culturale
la sate. 

În prezent, acest an, 1945,
am etatea de 76 de ani ºi
trãesc mulþumit cu soþiea mea,
dupã ce am cãsãtorit toþi
copiii.

Dãruiesc acest tablou al
meu, ºcoalei, astãzi, 4 martie
1945, pe care, dacã colegii
cred de cuviinþã cã, în adevãr,
activitatea mea a servit de

piedestal învãþãmântului ºi a
bunei reputaþii de care trebuie
sã se bucure un învãþãtor, sã
fie trecut în inventarul ºcoalei
ºi pãstrat dupã cuviinþã.

Aci voesc sã fiu cât mai
trãesc ºi, dupã moarte,
Dumnezeu sã ajute ºi colegilor,
ca, la finele carierei, sã se
bucure ºi dânºii, mai mult
decât mine, de rodul muncii
dumnealor”.

Iatã cum ªtefan Minculescu
- un mare om ºi dascãl - s-a
retras ca pensionar, pãrãsind cu
demnitate ºi tristeþe ºcoala ºi
colectivul sãu didactic.

C. Rãdulescu-Codin, în
monografia publicatã în 1922
„Muscelul nostru. I. Comuna
Corbi ºi locuitorii sãi”,
sintetiza la pagina 126: «O
muncã de laudã a desfãºurat ºi

desfãºoarã pentru binele
satului învãþãtorul, de o
modestie rarã, ªt. Minculescu.
Prin conferinþe, cercuri
culturale, bãnci, comitet
ºcolar, serbãri cu teatru sãtesc,
grãdinã ºcolarã, º.a., D-sa s’a
strãduit, zi de zi, sã ridice
poporul ca stare culturalã ºi
materialã».

Publicaþia din 29 octombrie
1933 „Omagiu învãþãtorilor
pensionari din judeþul Muscel”,
remarca mai detaliat
contribuþia substanþialã a lui
ªtefan Minculescu –
incontestabil „apostol al
satului”, a cãrui minte ºi suflet
erau împãtimite de util ºi de
frumos: „ªtefan Minculescu a
fost omul care, în comuna
Muºãteºti, a activat mult în
direcþia serbãrilor ºcolare ºi i-
a dat concursul lui Constantin
Dobrescu-Argeº pentru
înfiinþarea unei tipografii ºi
biblioteci. Apoi, venit în Corbi,
prin înrâurirea sa, a stãruit
pentru construcþia unui local
de ºcoalã, cel mai frumos din
judeþ în acel timp, care a fost
terminat în 1906. ªcoala,
neavând teren pentru
grãdiniþã, dânsul a stãruit în a
obþine de la Stat un teren de 44
ari, situat chiar împrejurul
ºcolii, care formeazã grãdina
ºcolarã. În aceastã grãdinã a
cultivat cu elevii legume ºi

puieþi de pomi, lucru pentru
care a fost premiat de Casa
ªcoalelor. Un merit pe plan
cultural ºi obºtesc al acestui
dascãl patriot a fost ºi acela de
a fi înfiinþat, în Corbi, un
Cãmin Cultural numit
«Corvinul», dar ºi faptul cã a
procurat mult material didactic
de folclor pentru cartea
«Monografia judeþului Muscel»
a lui Rãdulescu-Codin, pentru
partea în care vorbeºte de
comuna Corbi, (…) etc, deci,
prin întreaga sa activitate, a
fost înzestratã comuna cu
multe aºezaminte de folos
obºtesc”.

Pentru activitatea depusã în
slujba comunitãþii,
învãþãtorului ªt. Minculescu i
s-a conferit medalia: „Rãsplata
muncii pentru învãþãmânt”. 

Corbenii mai în vârstã,
foºtii elevi ai dascãlului, îºi
aminteau cu mult respect de
înv. ªtefan Minculescu: „Era
un model de dascãl. Un om
minunat: înþelept, cinstit,
corect, capabil, harnic,
stãruitor, serios, autoritar ºi
devotat profesiei sale. Era
exigent cu elevii. Iubea munca,
ordinea, disciplina ºi conduita
corectã a tinerelor generaþii în
ºcoalã ºi în societate. Datoritã
educaþiei ºi a cunoºtinþelor
temeinice pe care le primeau
elevii la ºcoalã, corbenii au
ajuns în viaþã oameni de
nãdejde, buni gospodari ºi
folositori satului lor natal”.

Dupã trecerea sa în
eternitate, corbenii, cu deplinã
recunoºtinþã, spuneau din
suflet: „Dumnezeu sã-l ierte,
ca învãþãtor tare bun a fost!”. 

Din pãcate, în prezent, înv.
ªtefan Minculescu este uitat
sau quasi-anonim de generaþiile
tinere de corbeni, ca atâtea
mari personalitãþi ale
învãþãmântului, culturii ºi
credinþei strãmoºeºti din

localitãþile muscelene ºi
argeºene.

Ca urmare a faptului cã înv.
ªtefan Minculescu deþinea o
gospodãrie frumoasã ºi
prosperã, teren agricol ºi o
plantaþie pomicolã înfloritoare,
organele dictatoriale comuniste
din comuna Corbi, l-au inclus,
în mod abuziv, în categoria
socialã de chiabur, fiind
obligatã propria-i familie sã
dea Statului cote mari cu
produse vegetale ºi animaliere,
precum ºi impozite
împovãrãtoare.

Evident, nedreptatea ºi
abuzurile din perioada
comunistã, concomitent cu
subaprecierea meritelor ºi a
eforturilor sale incontestabile
depuse în folosul comunitãþii,
l-au traumatizat sufleteºte.

Desconsiderat, umilit ºi
nefericit, ªtefan Minculescu s-
a stins din viaþã la 11 august
1953, fiind înmormântat în

cimitirul Bisericii Parohiale, cu
hramurile “Naºterea Maicii
Domnului” ºi “Sfântul Ioan
Botezãtorul”, din cãtunul
Alexandria, satul Jgheaburi,
sanctuarul sãu de liniºte, unde
îºi doarme somnul de veci,
alãturi de fiul sãu, Toma ªt.
Minculescu, de fiica sa, Irina
ªt. Minculescu (cãsãtoritã
Ilinescu), ºi de ginerele sãu,
profesorul de matematicã, Ion

A. Ilinescu.
Cu certitudine, ªtefan

Minculescu a fost un adevãrat
dascãl ºi pedagog cu o înaltã
dãruire profesionalã ºi o
þinutã moralã ireproºabilã,
care de-a lungul anilor a
reuºit, împreunã cu colegii de
ºcoalã, sã pregãteascã multe
generaþii de corbeni în spiritul
dragostei pentru învãþãturã,
pentru muncã ºi omenie.

În amintirea tuturor
înaintaºilor noºtri, plini de
demnitate ºi vocaþie
profesionalã, este de dorit sã
þinem mereu aprinsã o
candelã strãlucitoare, a cãrei
luminã sã-i vegheze
permanent, ca un simbol al
veºniciei peste timp.
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(va urma)
Ion I. ILINESCU
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Corbi - Argeº
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Prof. Ion I. Ilinescu

În tradiþionalele costume populare, eleve ºi elevi la finele anului ºcolar
1937-1938

Dascãli ai ªcolii primare din Corbi, în anul 1937. (De la stânga la dreapta:
Constantin I. Andreescu, Ion Nãstase, Alexandrina Andreescu, Eugenia
Groºanu, Ion. P. I. Groºanu ºi Ion A. Ilinescu)

(continuare în pagina 16)
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CALENDARUL POPULAR AL ROMÂNILOR 

CALENDARUL ANOTIMPURILOR,
LUNILOR, SÃPTÃMÂNILOR

ªI ZILELOR (II)

George Rotaru



gerul din octombrie aratã cã
primele douã luni ale anului
urmãtor vor fi blânde. Lumina
de miazãnoapte în aceastã lunã
aduce curând ger mare. Dacã
frunza din copaci va cãdea cât
mai târziu, iarna va fi ºi mai

departe, dar va fi ºi foarte grea,
iar dacã tunã în aceastã lunã,
sunt semne de iarnã uºoarã.
Ceaþa abundentã în octombrie
înseamnã zãpadã multã în
decembrie.

Luna NOIEMBRIE -
„Brumar“, „Vinar“. Ca ºi

octombrie, luna noiembrie nu
aduce evenimente ºi tradiþii
deosebite ºi vremea din aceastã
lunã indicã cum va fi iarna
viitoare. În noiembrie cade
bruma ºi apare promoroaca, iar
vântul bate mai cu putere,
indicând astfel cã iarna care

vine va fi mai uºoarã. Dacã în
aceastã lunã va ploua mãrunt,
atunci iarna va fi grea.

Luna DECEMBRIE -
„Undrea“ sau „Andrea“ nume
venit de la Sf. Andrei. Aceastã
lunã este geroasã ºi este una
dintre cele mai bogate luni ale

anului în sãrbãtori tradiþionale
creºtineºti, obiceiuri ºi
superstiþii populare. Decembrie
este deschizãtoare de anotimp,
dar închizãtoare de an, fiind
foarte bogatã în prevestiri
pentru anul ce vra sã vie. În
tradiþiile populare româneºti se

observã cã lunile sunt strâns
legate între ele ºi, datoritã
acestui fapt, anul este
reprezentat în legendele
populare vechi de cei 12 copii
ai sãi.

(continuare în nr.viitor)
George ROTARU, istoric

(urmare din pagina 15)
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A imita înseamnã a reproduce
felul de comportare al cuiva:
felul de a vorbi, de a cânta ºi
dansa, gesturile caracteristice ale
cuiva (conform DEX al limbii
române). De reþinut însã cã
imitarea excesivã duce la
pierderea identitãþii, de la cea
individualã pânã la cea etnicã.
Este adevãrat cã, în relaþiile
dintre oameni, e nevoie de
modele, dar de modele în gândire
ºi înþelepciune. A avea modele
pentru cunoaºterea ºi respectarea
valorilor superioare: ale credinþei,
ale cunoaºterii, etice ºi estetice –
dupã care trebuie sã se ghideze
omul în societate nu înseamnã a
imita din snobism. Spiritul
existenþial al omenirii a fost ºi
este gregarismul – instinct care
îndeamnã pe oameni sã se
supunã orbeºte, sã-ºi piardã
individualitatea în mulþime ºi sã
acþioneze la fel, în acelaºi mod ca
ceilalþi (precum la meciurile de
fotbal). Dar cum îºi poate pãstra
omul propria-i identitate în
cadrul multitudinii relaþiilor din
societate?  Mari înþelepþi ai
lumii: filozofi, psihologi ºi

pedagogi, moraliºti ºi sociologi
spun cã identitatea se poate
pãstra doar prin educaþie: în
familie, în ºcoalã, în societate.
Marele filozof german Kant
afirma: „O educaþie bunã este
izvorul întregului bine în lume.”
Familia, ºcoala ºi toþi factorii
educaþionali din societate, mai
ales mass-media, ar trebui sã-i
orienteze pe cei în formare –
copii, adolescenþi ºi tineri – spre
ordine moralã, spre stãpânirea de
sine, spre virtute. Numai prin
educaþie se stãpânesc instinctele
primare, se previn mânia ºi
violenþa. Omul educat gãseºte în
orice situaþie o razã de calm, de
potolire a pornirilor instinctuale.
Un filozof chinez spunea: „Cine
ºtie sã se stãpâneascã
dobândeºte limpede vedere;
vederea limpede duce la calm;
calmul îngãduie omului sã
cerceteze atent lucrurile, iar
aceasta ajutã pe om sã-ºi atingã
scopul”. Numai prin educaþie, în
formele ei multiple se formeazã
ºi se perfecþioneazã caracterul
omului, iar acesta lãrgeºte
sufletul ºi înalþã gândirea,

înnobileazã simþirea ºi ridicã
sentimentul demnitãþii.
Educatorul (familia, ºcoala,
societatea) trebuie sã-i convingã
pe cei în formare cã numai
raþiunea trebuie sã le dirijeze
comportamentul. Raþiunea ºi
voinþa îi cãlãuzesc omului
conduita în societate. Iar ca
societatea sã nu mai înregistreze
atâtea furturi, jafuri ºi tâlhãrii,
scandaluri ºi agresiuni de tot
felul trebuie sã apeleze la toate
mijloacele educaþionale, printre
care munca are rolul
fundamental. Munca este, fãrã
îndoialã, condiþia vieþii. Numai
munca dirijatã de raþiune duce la
sãnãtate fizicã ºi moralã, la
bunãtate ºi omenie. Munca,
libertatea ºi respectarea
adevãrului sunt condiþii
indispensabile ale vieþii
oamenilor în societate. Educarea
oamenilor în societate se face
prin muncã în folosul
comunitãþii, prin pedepsirea celor
rãi, prin modele de urmat, prin
sfaturi înþelepte, prin impunerea
valorilor superioare ºi prin
respectarea legilor de convieþuire

socialã. Modelul spre care
trebuie sã tindã orice persoanã
este omul înþelept, model care
implicã echilibrul sufletesc, bun
simþ, culturã, experienþã de viaþã,
cenzura raþiunii. Numai prin
controlul raþiunii – impus de
voinþã – se pot stãpâni
instinctele, mânia, vulgaritatea în
gesturi ºi vorbe, tendinþa ridicolã
de a imita din snobism ceea ce
nu trebuie imitat: extravaganþa în
gesturi, în comportare,
îmbrãcãminte, în felul de a vorbi
ºi de a împodobi capul ºi
membrele corpului etc. În
vorbire, e bine sã renunþãm la
cliºeele verbale care sunt mai
mult decât ridicole. În relaþiile
interumane e bine sã ne
conducem dupã sfatul celor
înþelepþi, care ne spun cã, în orice
împrejurare, cugetul trebuie sã
preceadã fapta, iar hotãrârea prin
cuget devine conduitã moralã în
slujba unor scopuri nobile,
umanitare. Din relaþiile
interumane trebuie eliminate ura
ºi duºmãnia, minciuna ºi
ipocrizia. Doi mari poeþi români
au scris versuri memorabile

despre urã ºi minciunã: „Când
am fost urã, am fost mare,/ Dar
astãzi, cu desãvârºire/ Sunt
mare, cãci mã simt iubire./ Sunt
mare, cãci mã simt iertare.// Eºti
mare când n-ai îndurare,/ Dar te
ridici mai sus de fire/ Când þi-
este inima iubire,/ Când þi-este
sufletul iertare.// ªtiu: toate sunt
o-ndurerare,/ Prin viaþã trecem
în neºtire,/ Dar mângâierea e-n
iubire,/ De-ar fi restriºtea cât de
mare/ ªi înãlþarea e-n iertare”
(Al. Macedonski: „Rondelul
meu”).

Iatã, deci spre ce valori ne
îndreaptã acest mare poet în
rondelul sãu: iubire, omenie,
iertare.

Despre minciunã, Vasile
Militaru ne-a lãsat acest catren:
„Când te-a ridicat minciuna,/ Te
dãrâmã orice râmã;/ Adevãrul
de te-nalþã/ Nimeni nu te mai
dãrâmã.”

Valoarea spre care ne
îndeamnã poetul este adevãrul.

Trãsãturile negative de
caracter pot ºi trebuie sã fie
înlocuite, prin educaþie
permanentã, cu trãsãturi pozitive,
precum cele stabilite de morala
filozoficã, numite „virtuþi
cardinale”: înþelepciune, cinste,
cumpãtare, curaj.

Sã nu uitãm, însã, de virtuþile

teologice stabilite de morala
creºtinã, numite virtuþi pauline
(dupã numele Sfântului Apostol
Pavel): credinþa, speranþa,
dragostea.

În relaþiile dintre oameni,
raþiunea îºi asociazã cumpãtarea,
clemenþa, generozitatea ºi alte
calitãþi. Respinge trivialitatea,
sarcasmul ºi alte asemenea
aspecte ale caracterului. Despre
sarcasm, istoricul ºi criticul
literar Garabet Ibrãileanu ne-a
lãsat o frumoasã cugetare: „În
pãdurea primitivã – ciomagul, în
societate – sarcasmul. Expresia
sentimentului e aceeaºi:
arãtarea caninilor”. 

Factorii educaþionali ar trebui
sã aibã în vedere sfaturile ºi
îndemnurile celor înþelepþi.

Prof. C. VOICULESCU

Despre comportament ºi imitaþie în societatea
românã contemporanã

La începutul lui Florar (9 mai,
n.n.) 1945, omenirea sãrbãtorea
marea victorie asupra fascismului
german, doctrina care o aruncase
în cel mai groaznic mãcel de vieþi
omeneºti. Au trecut 67 de ani ºi
încã vor mai trece, dar nimic nu
trebuie uitat din tot ce-a fost, cu
atât mai mult când e vorba de
oameni.

Evocãm figura unui argeºean,
primul ofiþer român ucis de
trupele horthyste dupã odiosul
Dictat de la Viena (30 august
1940, n.n.).

La 11 septembrie 1940,
familia Nicolae Lazea, din
comuna Lereºti, judeþul Argeº
(fost Muscel), primea urmãtoarea
telegramã: „Fiul dumneavoastrã,
locotenentul Lazea Dumitru, a
cãzut la datorie în lupta cu
trupele ungare, în ziua de 4
septembrie 1940, fiind
înmormântat la Debreþin –
Ungaria”. Era o veste tristã,
dureroasã, care a îndoliat nu
numai familia eroului, ci întreaga
localitate de la poalele Masivului
Pãpuºa.

Nãscut la 30 ianuarie 1911,
dupã absolvirea ªcolii primare în
satul natal ºi a Liceului „Dinicu
Golescu” din Câmpulung, tânãrul
Dumitru Lazea atras de cariera
militarã, a urmat cursurile ªcolii
Militare Ofiþeri de Infanterie. A
comandat, câþiva ani, o subunitate
de puºcaºi într-o garnizoanã din

Oltenia, dupã care, la cererea sa,
a fost mutat în trupele de
grãniceri, tragicul an 1940
gãsindu-l în comuna Diosig, din
judeþul Bihor, în funcþia de
comandant al plutonului 317, din
batalionul de grãniceri Oradea.  

Vestea cedãrii unei mari pãrþi
a pãmântului românesc Ungariei
horthyste, urmatã de repetate
ordine de retragere a trupelor
noastre din garnizoanele nord-
transilvãnene, a umplut de
amãrãciune ºi mânie inimile
ofiþerilor ºi ale soldaþilor, aceºtia
manifestându-ºi adesea, pe faþã,
hotãrârea de a lupta ºi la nevoie
de a muri pentru apãrarea
hotarului vestic al þãrii. ªi dacã
unitãþile militare din Oradea,
Satu-Mare, Cluj ºi din alte oraºe
de dincolo de munþi începuserã
sã-ºi pãrãseascã taberele ºi
cazãrmile încã din ziua de 2
septembrie 1940, strãbãtând cu
lacrimi în ochi ºi cu capetele
plecate sate, comune ºi oraºe din
teritoriul cedat ºi suportând cu
greu îngrijorarea din ochii
localnicilor ieºiþi pe la porþi,
precum ºi disperatele întrebãri:
„dar pe noi cui ne lãsaþi,
fraþilor?”, grãnicerii de la
frontierã primiserã ordinul sã
rãmânã la posturi pânã la data de
4 septembrie, orele 20:00, dupã
care sã înceapã ºi ei retragerea la
sud de linia de demarcaþie
stabilitã, în centrul Podiºului
Transilvaniei, de cãpeteniile
Germaniei naziste ºi ale Italiei
fasciste. Spre sfârºitul dimineþii
acelei zile, însã, mai mulþi soldaþi
unguri, pe biciclete, s-au strecurat
în Diosig. Informat despre
aceasta de câþiva þãrani,
locotenentul Lazea a luat cu el
zece grãniceri din plutonul pe
care-l comanda ºi a pornit în
întâmpinarea invadatorilor. Când
a ajuns cãtre marginea de vest a
localitãþii, dincolo de care se afla
adevãrata frontierã a þãrii, ostaºii
români au fost observaþi de

horthysti. Aceºtia din urmã,
sãrind de pe biciclete, s-au
adãpostit imediat în ºanþurile din
dreapta ºi din stânga drumurilor.
La rândul sãu, ofiþerul român a
ordonat ostaºilor sãi sã ocupe
poziþii de tragere, dar sã nu traga
ei primii. N-a trecut nici un minut
ºi ungurii, vãzând cã spre ei, pe
ºosea se apropie alþi bicicliºsti,
probabil din aceeaºi unitate, au
deschis focul împotriva
grãnicerilor români.

Au fost uciºi, de horthysti,
cinci soldaþi, altul fiind rãnit uºor,
dar locotenentul Lazea, rãnit ºi el,
n-a ordonat retragerea decât
atunci când ºi civilii maghiari din
unele case ale Diosigului
începuserã sã tragã din spate
împotriva grãnicerilor români.
Prin salturi succesive, aceºtia s-au
repliat prin curþi ºi grãdini,
urmãriþi îndeaproape de inamicul
superior numericeºte. Pe la orele
14:30, la postul de comandã al
plutonului au ajuns cu greu câþiva
supravieþuitori, fãrã, însã, ca
printre ei sã se afle ºi
locotenentul. 

Cazul locotenentului Dumitru
Lazea a ajuns repede ºi la
urechile comandantului Grupului
7 grãniceri de la Alba-Iulia,
locotenent – colonelul Pompiliu
Pârvulescu. La 15 septembrie,
acesta a intervenit energic pe
lângã comisia mixtã româno-
ungarã, abia constituitã, cu sediul
la Turda, solicitând clarificarea de
urgenþã a situaþiei locotenentului
Dumitru Lazea, despre care se
zvonise cã, rãnit fiind la Diosig,
ºi neputând fi evacuat de
grãnicerii sãi, urmãriþi ºi
împuºcaþi de unguri, a fost
transportat la Spitalul din
Debreþin, unde a decedat, fiind
înmormântat tot în acest oraº.
Atât se ºtia, deocamdatã, despre
tânãrul din Lereºti, întâiul
ofiþer–erou cãzut pe plaiul
transilvan. Locotenent–colonelul
Pârvulescu a insistat ca trupul

neînsufleþit al ofiþerului sã fie
deshumat, adus în þarã ºi predat
familiei. De voie, de nevoie,
partea ungarã a acceptat ºi, la 30
septembrie 1940 – exact la o lunã
de la Dictatul de la Viena – în
localitatea Lökösháza s-a încheiat
un proces-verbal de identificare a
cadavrului. Partea românã a
solicitat efectuarea autopsiei, dar
s-a izbit de refuzul categoric al
comisiei ungare, aceasta din urmã
susþinând cã nu poate permite
deschiderea sicriului decât atunci
când se va ajunge pe linia de
graniþã stabilitã în Palatul
Belvedere, din capitala Austriei.
Se urmãrea, probabil, ascunderea
adevãrului ºi, în final, acreditarea
ideii cã ofiþerul ar fi decedat în
centrul Transilvaniei, ºi nu la
Diosig, într-o zi când trupele
horthyste nu erau autorizate sã
pãtrundã în aceastã localitate de
la Frontiera de vest a þãrii. Totuºi,
la insistenþele pãrþii române,
sicriul a fost deschis la 1
octombrie, consemnându-se în
actul medico-legal încheiat, dupã
un consult superficial, cauza
morþii ofiþerului român:
„hemoragie cauzatã de ruperea
arterei renale stângi, provocatã
de un glonte de armã de foc”.
Realitatea a fost, însã, alta.
Câteva sãptãmâni mai târziu,
fratele eroului, sergentul t.r.
Gheorghe Lazea a aflat de la un
funcþionar refugiat din Diosig la
Timiºoara, cã în ziua confruntãrii
dintre soldaþii unguri ºi grãniceri,

autoritãþile româneºti, aflându-se
încã în comunã, au cerut sã li se
permitã pansarea ºi îngrijirea
rãnitului. Ofiþerul horthyst
prezent la faþa locului a refuzat ºi,
mai mult, l-a supus pe ofiþerul
român la chinuri îngrozitoare,
dupã care l-a expediat la
Debreþin, unde, neîngrijit,
netratat, acesta a decedat. 

La 3 octombrie 1940, sicriul
cu corpul neînsufleþit al
locotenentului de grãniceri
Dumitru Lazea ajungea la
Câmpulung–Muscel, unde eroului
i s-au dat toate onorurile militare.
A fost înmormântat în comuna
natala, Lereºti, toþi cetãþenii de
aici ºi mulþi din satele apropiate
alãturându-se sfâºietoarei dureri a
familiei bravului ofiþer. O
cruce–monument din ciment
mozaicat, înaltã de circa 3m,
sprijinitã de un postament masiv
în douã trepte, ornatã cu elemente
florale ºi cu douã sãbii

încruciºate, semn al vitejiei
ostãºeºti, are sãpate în piatrã
cuvintele: „Aici se odihneºte
corpul neînsufleþit al tânãrului
locotenent Lazea Dumitru de 29
de ani, care de toþi a fost iubit,
ucis miºeleºte la 4 septembrie
1940, pe când îsi fãcea datoria
pe pãmântul scump ºi sfânt, unde
a început din nou robia. Numele
lui va fi în veci pomenit, cãci el a
fost primul ofiþer ucis pentru
Ardeal, iar când patria ciuntitã
se va întregi, din nou vom ridica
o sfântã cruce pe locul unde a
cãzut acest erou”.

„Patria ciuntitã”  în vest s-a
întregit dupã patru ani de calvar
pentru populaþia româneascã din
teritoriul vremelnic ocupat, în
urma luptei eroice a armatei
române, încheiate victorios la 25
octombrie 1944. Ne exprimãm
speranþa cã oficialitãþile locale ale
comunei Diosig, citind aceste
rânduri, vor lua iniþiativa (dacã nu
au fãcut-o pânã acum, n.n.)
ridicãrii unei Sfinte Cruci în
memoria eroului-locotenent
Dumitru Lazea, care-ºi doarme
somnul de veci în cimitirul din
Lereºti, nu departe de mormântul
generalului–erou Vasile Milea,
nepot din partea soþiei, fiu iubit al
aceleiaºi aºezãri, fost ministru al
Apãrãrii Naþionale, mort în condiþii
încã dubioase, în debutul
evenimentelor din decembrie 1989.

General dr. Florian TUCÃ
Prof. Cezar BÃDESCU,

Arefu

IN MEMORIAM

Prof. Constantin Voiculescu

Locotenent Nicolae Lazea

General dr. Florian Tucã Prof. Cezar Bãdescu

Mormântul eroului din cimitirul Lereºti



În noaptea de 11 spre 12
aprilie un vis ciudat a fãcut sã-
mi „sarã somnul”, cum spune
românul. Eram cu patruzeci ºi
ºapte de ani în urmã, student
fiind, la examenul de Istoria
Limbii Române, faþã-n faþã cu
profesorul Gabriel Þepelea,
marele dascãl universitar.
Þineam cu amândouã mâinile
biletul pe care abia îl luasem
de pe catedrã ºi pe care scria:
Limba operei lui Ion Creangã.
Cunoºteam bine subiectul, dar
nu puteam scoate un cuvinþel,
mã blocasem în aºa hal, încât
nu puteam lega douã vorbe.
Era la fel ca atunci când, în vis,
eºti urmãrit ºi vrei sã fugi, dar
nu te poþi miºca din loc.
Profesorul ºi-a dat seama cã
emoþiile îmi luaserã graiul. M-
a invitat sã iau loc, în timp ce
urmãtorul student era

examinat. Apoi, cu vocea
dumnealui sobrã, m-a invitat sã
rãspund. Nu am putut vorbi
nici de data asta. M-a picat,
spunându-mi: „Vii la
toamnã!”. Mi-am zis cã sunt
vise de noapte.

Dar de ce asemenea vis!?
De ce un asemenea final care
m-a afectat enorm chiar dupã
ce, treaz fiind, am realizat cã
nu este realitate? Poate pentru
faptul cã, în urmã cu douã seri,
vorbisem la telefon despre
marele profesor Þepelea cu
prietenul ºi colegul meu Vasile
Ghiþescu. Poate pentru cã, cu
alte câteva seri înainte,
vorbisem la telefon cu doamna
Ofelia Þepelea, soþia
profesorului, care îmi vorbise
despre starea sãnãtãþii soþului.
Sau poate cã visul anunþa, ca o
premoniþie, trecerea în nefiinþã
a omului de culturã, a
politicianului român, membru
marcant al P.N.Þ.C.D., dar ºi
membru al Academiei
Române.

Aºa a fost. Pe 12 aprilie
2012 s-a stins din viaþã, în
vârstã de 96 de ani, în locuinþa
sa din Bucureºti, de pe Strada
„Clucerul Udrican”,
academicianul Gabriel Þepelea,
nãscut la 6 februarie 1916, în
Borod, judeþul Bihor. Vorbeam
deseori cu domnia sa la

telefon. Pregãtea o scurtã
apreciere asupra celor trei
volume ale cãrþii „Celebritãþi
din negura uitãrii” unde, la loc
de frunte, se afla profesorul.
Pregãtea, selecta poemele
scrise în timpul detenþiei sale
de ºase ani din temniþele
comuniste, poeme oferite în
exclusivitate pentru a fi
publicate în „Pietrele
Doamnei”. De fiecare datã
când vorbeam la telefon, îl
vedeam aºa cum era în 1965,
când þinea discursuri, cu vocea
sa metalicã, prelegeri foarte
bine pregãtite, pline de
informaþii, cum îi stã bine unui
mare om de culturã, unui
erudit.

A absolvit în 1937
Facultatea de Litere ºi
Filozofie, secþia filologie
romanicã, a Universitãþii
„Regele Ferdinand” din Cluj,
obþinând titlul de doctor în
Litere ºi Filozofie. Apoi a
urmat studii juridice la
Facultatea de Drept a aceleiaºi
universitãþi. A urmat în Franþa,
între anii 1937 ºi 1938, cursuri
de specializare în domeniul
limbii ºi literaturii franceze.
Dupã ce a profesat la Lugoj ºi
Timiºoara, în 1945 vine la
Bucureºti. Nu a stat nici în
afara vieþii politice, fiind un
apropiat al lui Iuliu Maniu, iar

între anii 1945 ºi 1946 este ales
preºedintele Organizaþiei de
tineret a partidului, candidat pe
lista de deputaþi la alegerile din
1946. Este arestat de comuniºti
ºi condamnat la ºase ani de
închisoare pentru „uneltire
contra ordinii sociale”. Dupã
1989 revine în P.N.Þ.C.D.,
fiind un apropiat al liderului
þãrãnist Corneliu Coposu.
Devine vicepreºedinte al
partidului. Din 1990 pânã în
2000 a fost membru al Camerei
Deputaþilor, în circumscripþia
electoralã P.N.Þ.C.D. Bihor.
Timp de patru ani a fost
preºedintele Comisiei pentru
Culturã, Artã ºi Mijloace de
informare în masã a
Parlamentului României.

A publicat cursuri, 25 de
volume, ºi peste 700 de studii,
articole ºi comunicãri,
contribuþii substanþiale la
redimensionarea literaturii ºi
culturii vechi româneºti, a fost
redactor la diferite reviste ºi
ziare. Sufletul nobil,
înþelepciunea, dãrnicia l-au
îndemnat la fapte caritabile,
sprijinind financiar construirea
grãdiniþei, a dispensarului
medical ºi a bisericii greco-
catolice din comuna sa natalã,
Borod. Comuniºtii, atunci când
l-au încarcerat, i-au confiscat
toatã averea. Dupã ºase ani de

temniþã grea, a fost nevoit sã
lucreze ca muncitor necalificat,
apoi ca bibliotecar,
reintegrându-se pe urmã în
învãþãmântul secundar, între
anii 1958 ºi 1960. Dupã doi ani
de ºomaj, a început sã predea
la Institutul din Timiºoara, apoi
la cel din Piteºti, aici fiind,
timp de trei ani, decanul
Facultãþii de Filologie. În 1993
a devenit membru de onoare al
Academiei Române.

A fost doctor honoris
causa al mai multor universitãþi
din þarã ºi de peste hotare,
decorat cu Ordinul Naþional
Serviciul Credincios, în grad
de Cavaler ºi cu Legiunea de
Onoare, în grad de ofiþer,
oferitã de Republica Francezã.
Acesta a fost omul, înþeleptul,
cãrturarul, dascãlul Gabriel
Þepelea cu care se pot mândri
patru generaþii de profesori ai
Argeºului. Mã simt onorat cã ºi
eu i-am fost student ºi mai ales
cã, în ultima perioadã, am
întreþinut o caldã relaþie cu
domnia sa, prin convorbirile
noastre telefonice pe diverse
teme, adevãrate lecþii de viaþã.
La ultima noastrã discuþie mi-a
spus: „Îmi place mult revista
voastrã,  „Pietrele Doamnei”.
Vouã am sã vã încredinþez spre
publicare poemele mele din
timpul detenþiei în închisorile

comuniste. Trebuie sã le triez.
Zilele trecute cineva mi-a
aranjat biblioteca. Þinem
legãtura.” Ultimele cuvinte pe
care le-am auzit de la domnia
sa.

S-a stins o stea a culturii
româneºti. Prof. univ. acad. dr.
Gabriel Þepelea va rãmâne
veºnic în sufletele atâtor
generaþii de elevi, studenþi,
prieteni ºi cunoºtinþe. Am
rãmas toþi mai sãrãciþi
sufleteºte. Dumnezeu sã vã
odihneascã, domnule profesor!
Vã amintim cu reverenþã,
stimatã doamnã Ofelia
Þepelea, promisiunea soþului
dumneavoastrã, a marelui
cãrturar ºi dascãl, ºi anume
aceea cã „vouã am sã vã
încredinþez spre publicare
poemele mele”. Le aºteptãm cu
mare nerãbdare, urându-vã
multã sãnãtate ºi „Hristos a
înviat!”

I.C. HIRU

Academicianul Gabriel Þepelea

Ion C. Hiru
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Academicianul Gabriel Þepelea a plecat spre Eternitate

ªi totuºi...
Sunt un om fericit. 
ªi totuºi...
Mi-am licitat iubirea pe scena singurãtãþii.

Sunt un om liniºtit. ªi totuºi...
Am o atracþie sadicã spre interzis.

Sunt un om melancolic. ªi totuºi...
Nu ºtiu sã spun „Te iubesc”.

Sunt un om credincios. ªi totuºi...
Cer multe ºi nu dau nimic.

Sunt un om fidel. ªi totuºi...
Dacã voi fi pãrãsit mã voi bucura de

suferinþã.

Sunt un om al generaþiei. ªi totuºi...
Visul meu este mereu altul.

Sunt un om bun. ªi totuºi...
Îmi pare atât de rãu ºi atât de bine cã îmi pare

rãu.

Sunt un om dinamic. ªi totuºi...
Mereu acelaºi drum: casã-scenã, scenã-casã. 

Sunt un om tare. ªi totuºi...
Iubesc pânã la lacrimi.

Sunt un om liber. ªi totuºi...
Mi-e fricã de cãrãri...

ªi totuºi...Sunt om...

Scara de foc
Ursitoare în alb,
Copil în scutece de foc,
Viaþã în faþã,
Cu cãrþi de apã.

Seceta smulge pãcatul,
Fãina pâinii se înmulþeºte,
Fiul se ridicã din moarte, 
Cerurile deschid ploile.

Vântul vârtej face,
În stele ajunge carul,
Duhul suflã lin
Peste câmpia româneascã.

Sfântul adie ca un vânt de varã
Peste satele cu cenuºã în sobã,

ªi clopote ce bat prin fum
Vestesc iubirea.

Cugetul cugetã, urechile aud,
Gura laudã preamãrirea,
Deneînceputul cu denesfârºitul
Fac casã luminii.
Strigaþi sfântului sã vã audã,
Pe pene de aur el doarme,
Iar inima lui, împãrþitã în mii,
Luceºte pe boltã.

Sfântul ºi sfânta ies la plimbare
Norii îi acoperã în dragoste,
Iar noi, ne bucurãm,
Când merele cad din pomul raiului.

Puiul
Un pui de porumbel.
Un suflet de om.
Doi prieteni.
Un timp.

Cu aripile descoperã cerul,
Cu inima dãruieºte luminã.
Viaþa e mai mult,
Moartea e o punte.

Pui cu telecomandã,
Cu limbã de extraterestru,
Om cu duh,
Cu gânduri de sfânt.

Balerina bibelou
Printre cãrþi e casa ei.
De 20 de ani stã pe aceeaºi poliþã.
Când se plictiseºte îi trage cu ochiul lui

Eminescu,
Sau lui Coºbuc, 

Sau la alþii din Biblioteca pentru toþi.

E o balerinã nobilã, 
Din porþelan fin, sau sidef cu irizaþii

albãstrui.
Nici ea nu ºtie exact din ce e fãcutã
Dar se simte bine în carnea ei.

Pe rochia scurtã are dantelã,
La pãr o floare,
La inimã un ghimpe.

Cu mâinile aºezate pe creþurile rochiei,
Rememoreazã gloria de altãdatã.
Când era veneratã.
Astãzi nici praful nu mai este ºters din jurul

ei.

Într-o toamnã cu frunze de aur
ªi-a trãit prima iubire.
A fost a lui ºi de atunci
Timpul pare cã a încremenit.
Perdeaua dragostei e trasã, 
Balerina stã neclintitã,
Pe raftul cu scriitori.

MENUÞ MAXIMINIAN 
(din volumul „Noduri în haos”)

arome de siguranþã
cucuveaua s-a trezit devreme,
descifreazã o buclã de soare...
îmi beau cafeaua pe poteca subþire
a lui Tãnel... ºi mi-aduc aminte
de alb ºi negru, acum e mai mult 
alb... aripile Dorinei miros a mare
de angelit. e liniºte, învârt arome.
pe tâmpla unui copil de cristal,
trandafirii viseazã cã trec încet
prin valurile unei mandale violet.
ºi citrinul înverzeºte de dor...
trâmbiþa are inima la etaj...
unde ambra miroase a cupru
ºi menta se-mbatã... cu lavandã!
ºi Rafael împarte nucuºoare de cedru!
sufletul meu e acelaºi, mãr portocaliu!

azi sunt o lebãdã
am fost elfa lui...
ametista lui, floarea de colþ
a visului promis... ºi nu 
m-a plimbat cu barca...
am rãmas sã-l simt, litera 
ce plânge-n ochiul primãverii,
din ce în ce mai subþire...

verde murind când se naºte salcia,
sfâºiindu-mã cu miros de dor...
miros verde, salcie udã, disperarea 
cu ochi de iederã, urmãrind sã creascã
foamea destinului... am fost... 

am fost frunza lui...
cãzând mereu pe drumuri 
nichitiene... frunza lui a, 
aha de searã, luna de lut
ascunsã-ntr-un adaiu sfânt,
frunza lui plutonianã, poem 
purtat de scorþiºoara italianã!
am fost acea cãdere, destin
de toamnã alungatã... am fost.

am fost piersica lui...
gustul de gutuie, mersul de lup,
primul ºi ultimul cântec de cuc!
iarba luceafãrului strigând,
în ploi de violet egiptean, unde
piramidele au un singur ochi,
roºu, de Nil cu sâni albaºtri!
ºi-am curs, dând chip monedei,
înflorind... un iris am fost...

azi sunt o lebãdã, strângerea nestrânsã!

„suntem ceea ce iubim”
þurþuri, viscol, vampiri înnodaþi,
semne de gemeni înfuriaþi, ecouri!
„de toþi banii... arme!” furtuna se uitã
la primul poem indian, nouar saturnian!
ºi lacrimile ºterg imaginaþia tranchilizatã!
„programaþi transplantul de inimã!” sapa
lui Pluton rãstoarnã tot, vaza cu mimoze
de smarald pleacã... ºi o brãþarã de picior
repetã refrenul paranormal al strãzii mov!
avionul are ochi de inorog, guler cu vitralii
magnetice, cifre de atac, alergie la rãbdare!
cine mai viseazã primãvara pe care trebuie 

POEÞI CU SUFLETU-N CONDEIPOEÞI CU SUFLETU-N CONDEI

Menut Maximinian

Daniela Voiculescu
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S-a nãscut în satul
Ghindãoani, comuna Bãlþãteºti,
judeþul Neamþ la 15 noiembrie
1845, descendent al unei
familii de preoþi. Urmeazã
cursurile ªcolii primare de la
Tg. Neamþ, unde îl are coleg pe
Ion Creangã, iar mai apoi
Academia Mihãileanã, unde va
lua bacalaureatul abia în 1868
pentru cã în 1862, întrerupe
studiile ºi însoþeºte o trupã de
actori prin întreaga Moldovã,
timp în care scrie o piesã de
teatru jucatã la Botoºani, iar în
1875 traduce piesa „Miss
Multon“ de Ad. Belot. În 1864,
reia studiile liceale,
petrecându-ºi vacanþele la
Cahul unde tatãl sãu, preotul
Grigore Conta, era protoiereu
[1]. La finele acestor vacanþe,
se simþea atât de bine încât
credea cã a scãpat definitiv de
boala crudã ce-l chinuia
(T.B.C.). Conta n-a folosit
aceste vacanþe numai în scopul
întremãrii sale fizice, ci a cules
poezii populare din
împrejurimi, pe care le-a strâns
într-o colecþie intitulatã
„Cântece basarabene“.

Dupã absolvire,
funcþioneazã ca profesor
suplinitor la Catedra de
filosofie. În acelaºi an, 168, se
înscrie la Facultatea de Drept
din Iaºi. În octombrie 1869
obþine o bursã din partea
„Societãþii pentru încurajarea
junimii române la învãþãturã
(„Pogor–Fãtu”) ºi este trimis
pentru studii comerciale în
Belgia, unde urmeazã cursurile
Institutului de Comerþ din
Anvers, pe care le încheie în
1871, iar dupã obþinerea
diplomei studiazã ºi dreptul,
dobândind, dupã numai un an,
titlul de doctor în drept al
Universitãþii din Bruxelles.
Revenit în þarã, Vasile Conta
va practica avocatura ºi va
obþine, prin concurs, Catedra
de Drept Civil a Universitãþii
din Iaºi.

ªi pentru cã Mihai

Eminescu era la studii în
Belgia (1870-1872), Vasile
Conta îi trimite « Cântecele
basarabane ». Eminescu îi
rãspunde : « Mi-ai trimis,
domnule Conta, un prieten
sincer ca sã mã iau în ceasuri
lungi ºi plictisitoare. A fost o
revelaþie pentru mine
„Cântecele basarabene“.
Multe din ele samãnã cu cele
din Moldova de sus. Ah!, cum
aº dori sã vãd aceastã parte
înstrãinatã ... » [2].

Dragostea lui Conta pentru
Basarabia va fi afirmatã public
imediat dupã 1877, când ruºii
ºi-au manifestat intenþia de a
rãpi din nou cele trei judeþe din
sudul Basarabiei. Conta, acum
profesor universitar ºi filozof
de renume european, îºi
foloseºte condeiul în apãrarea
Basarabiei ºi scrie în acest scop
trei articole : « Basarabia »,
« Chestia Orientului » ºi
« Viitorul României pregãtit de
domnul Brãtianu ºi
Kogãlniceanu ». Toate trei, dar
mai ales ultimul, a avut un
mare ecou, fiind reprodus în
toate ziarele. Degeaba însã. Nu
s-a mai putut face nimic.
Dreptatea era din nou
îngenuncheatã de forþa oarbã a
celui mai tare. Basarabia a
rãmas în continuare ºi este ºi
astãzi, o ranã vie în trupul þãrii
noastre.

Începând din 1875 traduce
ºi adnoteazã legi, practicã
avocatura, publicã în
Convorbiri literare prima sa

lucrare filosoficã, Teoria
fatalismului, studiu ce apare în
1877 ºi în limba francezã, la
Bruxelles, apoi Teoria
ondulaþiei universale (1877),
Încercãri de metafizicã (1878).
Ultima lucrare a fost tradusã în
1880 în limba francezã la
Bruxelles, cu titlul definitiv
Introducere în metafizicã.

Filozof de talie
internaþionalã, fost ministru
[3], profesor universitar la Iaºi,
Vasile Conta este una dintre
figurile proeminente ale
culturii noastre progresiste. În
1873 ocupã postul de profesor
de drept civil la Facultatea de
Drept a Universitãþii din Iaºi.
Din 1873 frecventeazã
ºedinþele Junimii [4], unde
susþine « prelecþiuni
populare », apreciate de mari
oameni de culturã, printre care
ºi Mihai Eminescu, pe atunci
redactor al „Curierului de Iaºi“.

Bolnav de ftizie, efectueazã
o ultimã cãlãtorie în Italia,
înainte de a muri, la 22 aprilie
1882. Corpul sãu a fost
transportat la Iaºi ºi
înmormântat la cimitirul
« Eternitatea ». I s-au fãcut
funeralii naþionale.

În ziua aceea bunul sãu
prieten Mihai Eminescu scria
în ziarul „Timpul” un necrolog
miºcãtor. „Convorbiri
Literare”, revista în care îºi
publicase pentru prima data
operele filosofice, l-a omagiat
prin pana lui Iacob Negruzzi,
iar revista « Contemporanul »
îºi încheia astfel necrologul
sau: « Þara româneasca a
pierdut, pe unul din cei mai
însemnaþi oameni ai sai ».

Gânditor patriot, statornic
ancorat în problematica
timpului sãu, Vasile Conta s-a
manifestat ca un militant
pentru progresul multilateral al
tânãrului stat naþional, pentru
apãrarea ºi consolidarea
independenþei, pentru
dezvoltarea industriei, a
comerþului autohton, a

învãþãmântului ºi a culturii.
Opera sa filosoficã s-a

format, în condiþiile orientãrii
materialiste a ºtiinþelor naturii
în þara noastrã, sub influenþa
materialismului francez, a
materialismului vulgar ºi a
cuceririlor ºtiinþelor naturii, în
special a darwinismului. Ideile
lui ateiste au avut un ecou în
þarã, în cercurile progresiste ale
vremii, gãsind adepþi printre
oamenii de ºtiinþã, ca ºi în
rândurile tinerilor. 

În perioada studiilor în
strãinãtate luase contact cu
operele unor gânditori ca
Spencer, Darwin, Tylor,
Buckle, J. St. Mill, Macaulay,
A. Comte ºi cu ideile lui L.
Büchner, K. Vogt ºi J.
Moleschott, îmbrãþiºând
evoluþionismul ºi
materialismul. La acea vreme,
Titu Maiorescu manifesta
serioase rezerve faþã de
posibilitatea creaþiei filosofice
româneºti originale, îndemnând
mai degrabã la acumulãri ºi
asimilãri temeinice din
filosofia europeanã.

Lucrãrile sale filosofice s-au
tipãrit ºi în limba francezã la
Paris, Bruxelles ºi Iaºi,
bucurându-se de apreciere
dincolo de graniþele þãrii.
Filosofia materialistã a lui
Vasile Conta, ideile lui ateiste
au avut un ecou în þarã, în
cercurile progresiste ale vremii,
gãsind adepþi printre oamenii
de ºtiinþã, ca ºi în rândurile
tinerilor; pentru unii dintre
aceºtia ea a constituit o punte
de trecere spre concepþia
marxistã. Operele sale

filosofice principale, publicate
în timpul vieþii sau postum, au
apãrut atât în româneºte cât ºi
în francezã, mai toate
bucurându-se de prefeþe sau
recenzii elogioase ale unor
mari gânditori români ºi
strãini. Astfel, Teoria
fatalismului, apãrutã în
româneºte în anii 1875-1876,
va fi tradusã în limba francezã
de D. Rosetti-Tescanu, cu o
prefaþã de L. Büchner, va
apãrea la Paris în 1895;
Originea speciilor, apãrutã în
« Convorbiri literare » în anul
1877, va fi tipãritã în limba
francezã în 1888, la Iaºi;
Încercãri de metafizicã (1879)
va apãrea ºi în francezã, la
Bruxelles, în 1880 cu titlul
Introduction a la Métaphysique
. Postum vor apãrea: Bazele
metafizicii (în limba francezã,
în traducerea lui D. Rosetti-
Tescanu cu titlul Les
fondaments de la
métaphysique, Paris, 1890);
Întâiele principii care
alcãtuiesc lumea (în limba
francezã cu titlul Premiers
principes composant le monde
, 1888, Iaºi) º. a. Prima ediþie a
operelor complete ale lui
Vasile Conta apare în 1914,
coordonatã de Octav Minar, la
Editura C. Sfetea, Bucureºti, ºi
cuprinde, pe lângã operele
menþionate, scrisori, acte ºi
manuscrise inedite (poezii,
cugetãri, discursuri
parlamentare, articole politice,
studii juridice, proiecte de lege
ºi regulamente, însemnãri, note
explicative). Sunt publicate, în
aceastã ediþie, scrisorile primite
de Vasile Conta de la L.
Büchner. Ch. Darwin, E.
Haeckel, O. Liebmann, E.
Tylor, E. Zeller, H. Ulvici, E.
Reich, J. Lubbock, B. Müller,
N. Morisson, H. Delboeuf,
Eltlruh. Între ediþiile operelor
filosofice ale lui Vasile Conta
se numãrã: Opere filosofice
(Editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, 1922, ediþie îngrijitã
de Nicolae Petrescu); Opere
filosofice (ediþie îngrijitã de N.
Gogoneaþã, Editura Academiei,
1967); Scrieri filosofice alese
(ediþie îngrijitã de Nicolae

Gogoneaþã, Editura Minerva,
Bucureºti, 1975) º.a. Lucrãrile
lui V. Conta au fost recenzate
de numeroase reviste strãine de
prestigiu printre care: Revue
Philosophique, La Critique
Philosophique, La Revue de
Belgique, Athaeneum,
Menschentum, Journal
d’Hygiene º.a. De o mare
atenþie se vor bucura în þarã
operele filosofului român din
partea lui Mihai Eminescu,
Iacob Negruzzi, I. Nãdejde etc.
care vor puncta elogios
realizãrile lui V. Conta nu
numai în filosofie, dar ºi în
conferinþe publice, articole ºi
discursuri parlamentare.

În istoria filosofiei
româneºti, opera lui Vasile
Conta a înscris o paginã
memorabilã, aducând din nou -
dupã lucrãrile lui Dimitrie
Cantemir ºi Nicolae Bãlcescu -
cultura noastrã pe arena
ºtiinþificã europeanã. Scrierile
lui Vasile Conta prezintã un
moment important în evoluþia
gândirii româneºti.
Materialismul sãu este o
expresie a ideologiei
elementelor radicale ale
burgheziei româneºti din
deceniul al VIII-lea ºi al
secolului al XIX-lea. Gândirea
sa filosoficã s-a format, în
condiþiile orientãrii materialiste
a ºtiinþelor naturii în þara
noastrã, sub influenþa
materialismului francez, a
materialismului vulgar ºi a
cuceririlor ºtiinþelor naturii, în
special a darwinismului. 

Vasile Conta a încercat sã
realizeze o sintezã materialistã
a marilor descoperiri fãcute de
ºtiinþele naturii în secolul al
XIX-lea, elaborând o teorie
generalã a evoluþiei pe care a
intitulat-o „Teoria ondulaþiunii
universale“. Evoluþionismul lui
Vasile Conta are, în ansamblu,
un caracter mecanicist, dar cu
toate acestea, concepþia lui
conþine ºi unele elemente
dialectice. În domeniul
sociologiei, Vasile Conta a
suferit influenþa lui Herbert
Spencer, adoptând necritic

s-o adunãm? telefonul meu se face cioburi. 
cum e sã faci filozofie într-o mãnuºã ruptã? 
stelele au halucinaþii cu tendinþe nichitiene,
vor rãmâne în cheia clepsidrei cu respirãri?
ºi o sã aleg un epitet ºi un iz de comedie...
„când va înflori acacia!” poetul e, iar, orb...
nebunul e, iar, cerc de zãpadã... în ploaie!
ºi-aceastã ploaie înainteazã... în alt Noe!
„destinul avea Jack Daniel’s în barcã?”

floare albastrã
lacrimile lui, mãrgele de nisip.
ºoaptele lui, azur de jad roºu,
mãri ce-mi traverseazã
pântecul, învãþând
legãnarea din valurile deºertului.
se pare cã visele au muchii
de piramidã, seamãnã
a înclinare spre tãcere.
ca ºi cum coralul s-ar vopsi
cu albastru, sã predea alchimia.

DANIELA VOICULESCU

Elogiul
badelui
…întâiul pas când îl vei face (chiar peste o

clipã ) oare?
iar cãrãruia unde duce (a vieþii ºi-a ideii )? 
þi-i teamã sã  porneºti ( sã-i dai un sens

scânteii )?
vai, hotãrãºte-te ºi-nvinge pârleazul ºi

întunericul de pe cãrare –

o, ºtiu prea bine ºi, demult, de teama sacrã ce
te roade,

dar calea se deschide ºi va afla-n nemãrginire
luminiºul

doar celui plecat la drum ºi va-nfrunta pieptiº
suiºul

ºi-n pisc, ca orice baci, va aºtepta  Luceafãrul
sã-i zicã bade.   

Elogiul
curgerii
...am mai spus, poate, cândva,
cã toþi faraonii au vrut sã ascundã
ºi timpul, ºi sufletele, sub pietre –

iar grecii în trupurile cailor...

mai bine cerneau tote deºerturile,
ori topeau toate stâncile,    
ori se cununau cu sirenele -

aºteptând botezul înainte-mergãtorului... 

ºi, de la toþi zeii lor, citire
n-ar mai fi curs nici o lacrimã
în altare ºi cimitire –

nici o rugã, ori blestem, dinspre oracole. 

Elogiul
nisipului
Cât pot iubi? m-am întrebat, nelãmurit,

adeseori
ºi-am vrut sã cred, mereu, mai mult în mine -

vroiam, de fapt, sã-i fie aproapelui mai bine, 
sã simtã-n suflet raza soarelui pe flori – 

cât pot iubi un iezer, un fluture, un clopot,
dar, mai ales, un curcubeu ivit dupã furtunã?
o!,vreau sã-mi pun la suflet ºi secera de lunã 
ºi fulgerul viteazului, ºi freamãtul din ºipot –

cât pot iubi o iarnã aºezatã-n capul mesei?
dar, mai ales, stejarul rãzvrãtit pe-un rug

încins?
o! cred cã-l  voi iubi etern pe cel dintâi învins
ºi primul pas, prin roua dimineþii, al miresei –

cât pot iubi o candelã vibrând lâng-o icoanã?
dar, mai ales, un spin atât de crud înfipt în

talpã?
o! sper cã va sfârºi în Noul Iad ºi clipa calpã
ºi tot nisipul se va scurge din clepsidrã în

nirvanã. 

Elogiul testamentului
Lui Nicolae Steinhardt
...da, vã mai sunt dator cu rãspunsul la ultima

întrebare: 
nu când, ci unde mã va prinde, întâmplãtor,

ultima clipã?
pânã atunci îmi voi pregãti, de aºternut, ºi o

razã de soare
ºi voi lua, pe veresie, de la un cuc, un ou ºi o

aripã –

ºi vã mai sunt dator cu rãspunsul la ultimu-mi
dor:

sã-mi întindã Sânzienele, peste giulgiu, ºi un
infinit curcubeu,

sã mã mângâie ºi crivãþul, sã mã plângã ºi
ultimul cocor,

sã mã însoþescã, pe ultimul drum, ºi izvorul,
pânã în Empireu –

ºi vã mai sunt dator cu rãspunsul la cel din
urmã (tainic) vis:

de ce mã înfãºurase toamna într-o maramã
nesfârºitã, aurie,

de ce fãcuserã o horã de nuntã, în juru-mi,
toþi robii din Paradis,

de ce ardea în candelã ,ca o torþã, ºi duhul din
ultima poezie?-

ºi vã mai sunt dator cu rãspunsul la sfântul
meu crez:

ca ºi Noica, ca ºi Cioran, ca ºi Þuþea, sã mã
împac ºi cu Belzebut!,

sã-i iubesc adevãrat, ca Isus, ºi pe toþi cei ce
nu m-au înþeles,

sã nu uite Lumea cã am fost, un mirean
credincios, revolut.

ION MÂRZAC
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Eram copil, prin clasele
primare. Cam în ’49 – ’50,
dacã nu greºesc, deci elev în
clasa a II-a, avându-l ca
învãþãtor pe Domnul Trandafir
al meu, pe dascãlul, domniºan
din moºi strãmoºi, Ionel
Bãrboiu. Era 24 ianuarie.
Întrebarea adresatã
prichindeilor de atunci, de
cãtre dascãlul blând ºi iubitor,
a cãrui sãnãtate era
zdruncinatã de rãzboiul la care
participase ºi a cãrui suferinþã
se citea pe faþa slãbitã, era o
dovadã a înaltului patriotism
care-l caracteriza. Ne-a
întrebat „care este cea mai
mare sãrbãtoare a poporului
român”. Câþiva, puþini, au
rãspuns „23 August”, cei mai
mulþi au rãspuns „24
Ianuarie”, de fapt rãspunsul
aºteptat de dascãl. Eu, care nu
strãluceam printre cei peste
treizeci de elevi din clasã,
ridic mâna respectuos ºi,
pentru cã rãmãsesem singurul
cu mâna ridicatã, învãþãtorul
îmi cere, curios, rãspunsul.
„10 Mai, domnule învãþãtor!”
spun eu, foarte mândru.

ªtiam de mãreþia acestei
zile de la bunica mea din
partea tatãlui, regalistã
convinsã. Acest lucru se
datora mai ales faptului cã îl
gãzduise de multe ori pe
regele Carol I, trecãtor prin
Domneºti, în drumul sãu spre
castelul de vânãtoare de la
Slatina – Nucºoara. Nu o datã,
bunica îl servise cu dulceaþã
de cireºe amare ºi cu apã rece
sau cu o limonadã din sticlã cu
bilã, viu coloratã cu esenþe
vegetale, având aromã de
cãpºunã sau fragã. Cuvintele
bunicii mi-au rãmas adânc
întipãrite în minte ºi-n inimã,
mi le amintesc ºi astãzi, la
vârsta senectuþii: „Nu era
român care, în ziua de 10
Mai, sã nu se simtã mai înãlþat
sufleteºte, mai uºurat de grijile

vieþii, mai împresurat de
veselie. Aproape în fiecare an,
plecam la Bucureºti, luând cu
noi ºi câte un copil, cel care
era mai mare, ca sã asistãm la
parada regalã. Nu puteam sta
deoparte de bucuria neamului
românesc. Nu ºtiu cum se
fãcea, mi se pãrea cã
Dumnezeu sãrbãtorea aceastã
zi, oferea românilor în luna
aceasta a florilor, mult soare,
cãldurã, parcã Cel de Sus era

român. Natura, ca ºi oamenii,
era îmbrãcatã în cele mai
frumoase veºminte, podoabe
dãruite de Dumnezeu acestui
popor”. Azi, când ºi eu sunt
bunic, trãiesc bucuria
sufletescã pe care ºi bunica o
simþea, dar îi înþeleg acum ºi
temerile, grijile din vremea
aceea, de dupã rãzboi ºi apoi
din anii când poporul era
apãsat pe grumaz de cizma
roºie a comuniºtilor.

Dar sã revin la timpul când
eram elev. Învãþãtorul a rãmas
surprins de rãspunsul meu. M-
a invitat sã stau jos ºi, din
teamã, m-a certat blând,
spunându-mi sã uit acea zi. N-
am putut s-o uit, dupã cum n-
am putut uita nici cuvintele
„Imnului Regal” pe care
bunica mã ajutase sã le învãþ,
alãturi de rugãciunea „Tatãl
nostru ceresc”. Mult mai
târziu, am realizat de ce îi era
teamã dascãlului meu, dar am

continuat sã port în suflet
înalta semnificaþie a zilei de
10 Mai, despre care scriitorul
român Panait Cerna spunea:
„S-aprind lumini lângã
lumine/ ªi fluturã steag lângã
steag,/ Te simþi mai viu, mai
bun, ºi-þi vine/ Sã-mbrãþiºezi
pe toþi, de drag,/ E ziua
neamului ne-nvins,/ E Zece
Maiu. Tot cerul pare/ Un
lampadar imens, aprins/
Anume pentru sãrbãtoare./
Târât de valuri fericite,/ Mergi
fãrã þintã, n-ai
popas.../Trãsuri ºi care
înflorite/ Abia strãbat pe
strãzi, la pas./ Sub arcuri vii
de lampioane/ Tot curge
lumea, pe-ndelete,/ Copii ºi
zâne din balcoane/ Împart
surâsuri ºi buchete.// E râs, e
farmec, e miºcare.../ Rachete -
crainici luminoºi,/ Se-ntrec sã
cheme la serbare/ Pe zeii toþi
ºi pe strãmoºi./ ªi seara-
aceasta sfântã, plinã/ De
amintiri ºi de mister,/ Dureazã
drumuri de luminã/ Între
pãmânt ºi între cer ...”

Dimitrie A. Sturza spunea
despre mãreþia acestei zile:
„Zilele, cari reamintesc fapte
mari ºi însemnate, sunt pentru
popoare, cu drept cuvânt, zile
de sãrbãtoare. O astfel de zi
este pentru România Zece
maiu, zi mare între toate, în
cari nãzuinþi seculare au
devenit o realitate”. Marele
nostru istoric Nicolae Iorga
afirma: „Astfel de zile sunt
prilejuri de reculegere
solemnã, de cugetare pioasã,
de bucurie demnã, de
recunoºtinþã ºi de speranþe”.
10 Mai are o mare însemnãtate
în istoria noastrã. În aceastã zi
s-a sãrbãtorit izbânda multora
dintre nãzuinþele neamului
românesc. Într-un 10 Mai,
regele Carol I ºi-a depus
jurãmântul de Domn, „pãzitor
al legilor ºi hotarelor
României”, punându-se astfel
capãt luptelor pentru tron ce
aduseserã þara pe marginea
prãpastiei. 10 Mai a fost, de
asemenea, ziua în care a
început rãzboiul împotriva

turcilor, pentru neatârnare. ªi
tot într-o zi de 10 Mai, patru
ani dupã rãzboi, þara noastrã s-
a ridicat la rangul de REGAT.
În aceeaºi zi din calendar, trei
mari evenimente din istoria
noastrã: DINASTIA,
NEATÂRNAREA,
REGALITATEA.

„La 10 Mai 1866, spunea
regele Carol I, intram în
Bucureºti, chemat de voinþa
unanimã a unui popor, care cu
aclamãri de bucurie, punea în
mâinile mele speranþele ºi
viitorul sãu, cãruia eu îi
aduceam o inimã curatã ºi
plinã de credinþã, o voinþã
tare ºi hotãrâtã de a-mi
închina viaþa, fericirei ºi
propãºirei lui”. Un rege
strãin, dar mai român decât
mulþi români, intrã în rãzboi
împotriva jugului secular
turcesc, oastea românã
sãvârºind mari fapte de vitejie,
mai ales la atacul Plevnei, ce a
atras atenþia întregii lumi. Cu
inima vibrândã, Carol I zicea:
„La 10 Mai 1877, un puternic
ºi bãrbãtesc freamãt fãcu sã
tresarã pe toþi românii, de la o
margine la alta a þãrii. Ei se
strânseserã în jurul meu,
strigându-mi: trage
strãmoºeascã spadã ºi reînvie
zilele de glorie ºi de fericire
ale românilor, fã patria
neatârnatã. Am mers vesel ºi
plin de încredere, cãci ºtiam
cã aveam în urma mea un
întreg popor”. Cu mãreþie ºi
cu îndreptãþitã bucurie, la
sfârºitul rãzboiului, oºtile
române au intrat în Bucureºti.

Se întorceau biruitoare,
încãrcate de glorie, de pe
câmpiile Bulgariei. Aduceau
cu ele Independenþa. 

„În fruntea tuturora
mergeau jandarmii cãlãri,
apoi rãniþii cu steagurile luate
de la turci, având în mijloc pe
Domnul Carol cu generalii.
Îndatã dupã Domn, veneau
cântând într-un singur glas,
muzicele tuturor regimentelor,
în fruntea celor 52 de
batalioane de pedestrime. În
urmã veneau dorobanþii ºi
cãlãraºii cei amestecaþi, având
în mijloc tunurile turceºti.
Roºiorii încheiau întreg
ºiragul. ªi muzicele cântau, ºi
steagurile fâlfâiau pe
deasupra capetelor, ropoteau
scurt ºi îndesat paºii flãcãilor,
scârþâiau roatele tunurilor ºi
era plinã câmpia de
strãlucirea armelor. 

Oºtirea avea sã treacã pe
sub o poartã fãcutã anume,
împodobitã cu nemaipomenitã
mândrie, cu steaguri, cu slove
de aur care spuneau numele
locurilor, pe unde ºi-au lãsat
românii oasele, apãrând þara
ºi biruind pãgânimea. Când a
fost în dreptul porþii, oastea a
fost primitã cu o furtunã de
chiote, ºi atâtea flori au
aruncat cei adunaþi, peste
flãcãi ºi sub picioare în
drumul lor, încât drumul le-a
fost numai o floare. 

Primarul Capitalei s-a
apropiat atunci de Domnitor,
aducându-i pâine ºi sare, dupã
obiceiul strãbunilor, ºi l-a
salutat cu vorbe frumoase,
amintind cât de cu drag a
sãrit oºtirea la hotare, câte
lipsuri ºi greutãþi a îndurat în
þarã strãinã. Cum s-a luptat ºi
ºi-a vãrsat sângele cu
bãrbãþie. Cã de acum e
neclintitã soarta României ºi
vegheatã neatârnarea ei”. Aºa
a descris „poetul þãrãnimii”,
George Coºbuc, în presa
vremii, mãreaþa sãrbãtoare.
Urmeazã apoi 10 mai 1881,
þara se înalþã la rangul de
Regat ºi o coroanã de oþel,
fãuritã dintr-un tun luat de la

turci a încununat fruntea celui
dintâi rege al României. Iatã
discursul rostit de Regele
Carol I, cu prilejul înscãunãrii:

„Serbarea de astãzi
consacrã o epocã plinã de
lupte grele, de fapte mari. Sub
puternicul scut al Constituþiei,
României a a crescut, s-a
dezvoltat, s-a întãrit. Stãruinþa
naþiunei, vitejia armatei ºi
credinþa ce am avut-o în
bãrbãþia poporului, au
îndeplinit dorinþele noastre
cele mai arzãtoare, prin
proclamarea regatului, care
este chezãºia cea mai sigurã
pentru viitor. Primesc dar, cu
mândrie, ca simbol al
neatârnãrei ºi al tãriei
României, aceastã coroanã,
tãiatã dintr-un tun stropit cu
sângele vitejilor noºtri, sfinþitã
de bisericã. Ea va fi pãstratã
ca o comoarã preþioasã,
amintind momentele grele ºi
timpurile glorioase, ce am
strãbãtut împreunã. Ea va
arãta generaþiilor viitoare
voinicia Românilor ºi unirea
ce a domnit între Þarã ºi
Domn”.

Învãþaþi, români, ce
semnificaþie majorã are în
Istoria României, Ziua a Zecea
a Florarului românesc, iatã ce
contribuþie de seamã a avut
regalitatea, instituþia
monarhicã în istoria acestui
popor care, în aceste zile de
restriºte, timp de peste zece
zile, a ieºit în stradã ºi
ovaþioneazã, glãsuieºte
unanim: „Monarhia salveazã
România!”

Prof. Ion C. HIRU

„teoria organicistã“. 
A fost cel dintâi filosof

român care a pus bazele «unui
sistem filosofic propriu,
original. Influenþat de
empirismul englez,
pozitivismul, francez ºi
materialismul german, atacã
chestiunile de bazã ale
epistemologiei, punând la baza
cunoaºterii experienþa, în
concepþia sa, materia se
metamorfozeazã neîncetat,
luând forme niciodatã identice
unele cu altele, întreaga
existenþã se supune „miºcãrii
ondulatorii“, care apare astfel
ca o „lege fatalã“, adicã

necesarã, a universului. Ca
filosof determinist, afirmã cã
toate fenomenele de care se
ocupã’“ºtiinþele pozitive“ sunt
„regulate de cãtre legi
inflexibile“. Respingând liberul
arbitru, exclude deplina ,
libertate a voinþei. („Prin
urmare, nu existã nimic din tot
ceea ce s-a numit voinþã liberã
omeneascã sau
dumnezeiascã“).

În concepþia sa, existã un
determinism universal, care se
manifestã în toate domeniile:
naturã, conºtiinþã, economie ºi
viaþa socialã. Determinismul
social este explicat prin apelul
la datele istoriei, economiei ºi
ale statisticii. Istoria este o
ºtiinþã care ne aratã „legãtura
de cauzã ºi efect sau legãtura
de evoluþiune ori metamor-
fozare ce existã între faptele
sociale ce se succedã în
curgerea vremii“. Ea a încetat
de a mai fi „o poveste a
faptelor eroice ale unor oameni
de seamã“, care acþionau „dupã
bunul lor plac“, istoria cãutând
acum legi, legãturile dintre
„faptele sociale“. Dezvoltarea,
progresul sunt rezultat al
miºcãrii ondulatorii, care se

înfãptuieºte prin apariþia ºi
dispariþia formelor materiale
deosebite calitativ unele de
altele; pe calea înlãturãrii
vechilor forme materiale ºi a
apariþiei unor forme noi, mai
perfecte, pe calea luptei noului
cu vechiul, în succesiunea
permanentã din procesul
evoluþiei formelor materiale,
fiecare fenomen dispare odatã
co apariþia altui fenomen mai
perfect, exemple fiind luate din
dezvoltarea ideilor sau procesul
adevãrului. Izvorul dezvoltãrii
se aflã în interiorul
fenomenelor, „în fiecare fiinþã
vie, evoluþiunea complexivã
rezultã mai cu seamã din
echilibrul ºi lupta forþelor

interne, adicã a acelor forþe
care se nasc din interiorul
forþelor ce evolueazã“.

NOTE:
[1]. La vremea respectivã,

sud-vestul Basarabiei a
aparþinut României (Cahul,
Ismail ºi Bolgrad). Pãrintele
Grigore îºi începuse cariera
preoþeascã în satul Ghindãoani
(com. Balþãteºti) din judeþul
Neamþ. Dar pentru cã îi
îndemnase pe þãrani sã-l dea în
judecatã pe arendaºul moºiei la
Divanul din Iaºi, acesta, uzând
de prevederile Regulamentului
organic, pe atunci în vigoare în
Þãrile Române, l-a surghiunit
din sat. Stabilit la Târgu-
Neamþ, ajunge protoiereu al

acestui þinut, apoi, în 1965 a
fost numit protoiereu la Cahul.
În urma rãzboiului Crimeei, în
1856 s-a încheiat la Paris pacea
prin care, printre alte prevederi
favorabile, României i s-au
restituit trei judeþe din sudul
Basarabiei.

[2].
http ://ro.wikipedia.org/wiki/Va
sile_Conta

[3]. Activitatea politicã a lui
Vasile Conta va înregistra
puþine, dar semnificative
episoade, ce vor stârni ºi
destule controverse. În anii
petrecuþi în Belgia, el
condusese o organizaþie
studenþeascã ce îºi manifesta
sprijinul pentru Comuna din
Paris (1871) ºi aderase la
Internaþionala I. În þarã,
împreunã cu Xenopol, va trece
în rândurile Partidului Liberal,
condus de Ion Brãtianu (1879).
În acelaºi an va fi ales deputat,
iar la 20 iulie 1880 devine
ministru al Instrucþiunii Publice
ºi Cultelor, calitate în care va
propune un proiect de reformã
privind instrucþia ºi educaþia.
Prevãzând mãsuri îndrãzneþe
pentru contextul economic,
social, politic ºi cultural al

României acelei epoci, printre
care: accentul pus pe
învãþãmântul profesional,
agricol, industrial, economic;
scoaterea religiei din liceele de
bãieþi; înfiinþarea de licee
pentru fete ºi dreptul acestora
de a urma studii universitare,
taxe ºcolare pentru
învãþãmântul secundar; mãrirea
normei de predare ºi un
examen de capacitate mai sever
pentru profesori, un sistem de
sancþiuni aspre pentru cei care
încãlcau respectivele prevederi
etc. Proiectul de lege nu va fi
sprijinit de primul-ministru Ion
Brãtianu ºi de liberali, fiind
respins în Parlament. La 10
aprilie 1881 demisioneazã din
guvern ºi activeazã ca membru
al Curþii de Casaþie.

[4]. Care avea ca preºedinte
pe V. Pogor, cel care îi
facilitase bursa de studii în
Belgia.

Bibliografie: 
Istoria filosofiei româneºti,

Ed. Academiei RSR, Bucureºti,
1972.

Vasile Conta, Teoria
fatalismului, Ed. Samizdat,
2001.

Prof. George BACIU

Carol I

Domnitorul Carol I ºi Elisabeta
Doamna, cu fiica lor, principesa
Maria, în 1873.

Prof. Ion C. Hiru

Mormântul lui Vasile Conta din Cimitirul „Eternitatea“ - Iaºi

(urmare din pagina 18)
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10 Mai – Zi istoricã, cu semnificaþii majore pentru români
MOTTO:

„Monarhia salveazã România!”
(Slogan din Piaþa Universitãþii)



M-au cucerit de la prima
lecturã poeziile Georgetei
Resteman, adevãrate evadãri
din adâncul trãirilor sale cãrora
le-a gãsit un foarte potrivit
titlu, „Descãtuºãri - Fãrâme de
azimã“, volum apãrut în 2011
la Editura Armonii Culturale -
Adjud.

În aceastã lume în care
schimbarea este uluitoare ºi
lumea evolueazã într-un ritm
ameþitor, o lume cu multe
valori rãsturnate, poeziile sale
ne invitã la o altã reaºezare a
realitãþii dupã care tânjim
fiecare în felul nostru. Ele ne
scot din lumea uratului ºi a
banalitãþii chemându-ne într-un
univers al înþelegerii, ne invitã
la liniºte interioarã, la empatie
ºi respect, ne fac pãrtaºi la
existenþa autoarei care-ºi
deschide inima în revãrsãrile
sincere ale descãtuºãrilor sale.
În acelaºi timp, ele ne
reamintesc faptul cã existã
lucruri pe care le ºtim, dar nu
mai ºtim cã le ºtim ºi cã unele
trãiri le-am simþit  într-un mod
nedefinit ºi acum, iatã-le aduse
la suprafaþã cu contur definit,
realizat prin mijloace specifice
prozodiei - transferul de
semnificaþii sau evidenþierea
altor cadre de referinþã.  Ne
simþim deodatã  proiectaþi într-
un spaþiu imaginar, la o altã
ordine, într-o lume poeticã
paralelã cu cea realã de la care
porneºte ºi totuºi atât de
fascinantã ºi în acelaºi timp,
ruptã din adâncul nostru.  

ªi dacã omenirea s-a
schimbat, poezia s-a schimbat

ºi ea, dar lirica Georgetei
Resteman ºi-a pãstrat în
adâncimea ei acea undã de
nemurire, de visare ºi de
gingãºie, nãscutã din eternã
enigma a omenescului din noi.
Prin versul ei, Georgetei
Resteman  întruchipeazã taina
înfioratã a clipelor prin care
trãieºte dincolo de cotidianul
modern ºi haotic.

Poeta reconecteazã poezia
la stilul clasic dar o dãruieºte ºi
cu suflul zilelor noastre
împletind astfel
tradiþionalismul cu
modernismul capabil sã
capteze întregul flux al
realitãþii ºi sã-l comunice
eficient.

Din parcurgerea  mottoului:
„Mi-e sufletul mereu dorinþã
vie,/ Plin de speranþã ºi de
bunãtate,/ Adun în vers curat,
de poezie,/ Iubirea-mi toatã ºi
seninãtate./ În nebunia unei
vieþi furate/ De-o lume-n
nesfârºita hãrþuire/ Încerc sã-
mi iau tain de libertate,/ Mã-
nfrupt din stih, scriindu-l cu
iubite“ (Când scriu), iar dacã
aruncãm o rapidã privire
asupra titlurilor poeziilor sale,
desprindem crezul ei de viaþã,
un adevãrat mãnunchi de
frumuseþi ºi doruri, întoarcerea
spre trãirile interioare, protest
împotriva nedreptãþilor sociale,
„Noi tot vom scrie ce ne stã în
fire,/ Suntem plãmada din
destin durut“ (Sufletul nostru
nu-i de rãstignit), dorinþa de
împlinire prin iubire, dragostea
de neam ºi þara „Am aºteptat
de-a înflorit malinul“, dorul de

pãrinþi ºi de casa pãrinteascã
cuibãritã în Ardealul încãrcat
de frumuseþi, de istorie ºi de
oameni de omenie. Tematica
largã include ºi „Zbateri“,
„Tristeþi“, „“Incertitudini“,
„Visare“, „“Destin“,
„Blestem“, „Pasiuni“,
„Patimi“, ne oferã ºi pasteluri:
„Privesc naruirea-n decor de
blesteme“, „Furtuna“, dar ºi
gânduri închinate Proniei
Cereºti: „Îmi ninge“ sau
marilor sãrbãtori religioase. Pe
fiecare filã ne întâlnim cu
necuprinsul imperiu uman al
fiecãruia din noi. Un loc
special îl ocupa setea de iubire:
„E ca o dulce vraja ce stãruie-
ne dorinþa,/ De-a fi mereu
deschisã, cu suflet luminos“
(Sentimente), o iubire plenarã
a maturitãþii, cu bucuria
împlinirii, iubirea ca
ceritudine: „În suflet simt doar
dulce adiere,/Totul mi-e vis în
ceea ce nutresc,/ Este iubirea
care-mi umple viaþa,/ ªi-n
taina nopþii, doru-mi
înfãºoarã.“ (Gândind la tine),
„Topi-voi zãpadã ce te
înconjoarã“ (Promisiuni),
„Iubite, de mã vrei aproape,/
Tu cautã-mã printre flori“

(Punþi de flori). Sunt poezii în
care plinãtatea viului vibreazã
tumultos sau tandru, sfios sau
profund învolburat, iar uneori
lãsa loc ºi unor resemnãri,
tristeþi, nostalgii. „Sunt umbrã
ºi vis nãscut din esenþa/
Cuvântului lin ce se scurge din
suflet/ Sub lavã încinsã ascult
chintesenþa/ Aceluiaºi gând ce
mã-nvaluie-n cântec.“ (Sunt).
Întreaga ei fiinþã aspira spre
iubire, iar poezia este pentru
ea o adevãratã terapie.
„Ascunde-mã în gândul tãu,
iubite, / Culege-mã din
freamãtul pãdurii,/ Sãrutã-mi
cerul frunþii obosite/ ªi
poposeºte lin, în colþul gurii“
(Ascunde-mã în gândul tãu
iubite). În poezia de iubire
degaja atâta feminitate încât
poate trezi dorinþa în fiecare
bãrbat sã întâlneascã o
asemenea femeie în viaþa lui. 

În timpul lecturii, versul
devine muzica ºi te laºi furat
de vraja sonorã. Georgeta
Resteman este nãscutã poeta,
parcã toatã þesutã din versuri,
încât te întrebi, cum de s-au
revãrsat asupra ei chiar din
prima tinereþe. Stãpânind

meºteºugul de a scrie versuri,
poeziile ei curg fãrã piedici ºi
ne dau impresia cã le scrie cu
cea mai mare uºurinþã lãsând
sã se rostogoleascã metaforele
menite sã creeze o punte între
ea ºi cititor Versuri devin
memorabile datoritã simplitãþii
exprimãrii ºi a muzicalitãþii
nãscutã din bunã stãpânire a
versificaþiei. „Din cânt de
frunze plãsmuiesc iubire,/ Din
nuferi - gingãºie, puritate,/
Nimic din mine nu e amãgire,/
Mi-e dor de-o oazã de
sinceritate“ (Caut în mine
liniºtea râvnitã)

Pe mãsurã ce exerciþiul
scrisului se impune, poeta
devine tot mai profundã,
metaforele tot mai
cuprinzãtoare, numãrul
poeziilor tot mai mare. Parcã o
vãd pe autoare la masa de scris
murmurând spovedanii ºi-i aud
glasul gândului cumpãnind
cuvintele în cadenþã versurilor,
pe îndelete, aºezat, ardeleneºte,
înþelept, cuminte ºi cu
siguranþã, printr-o rostire
directã dublatã de aspiraþia spre
simetrie ºi armonie. Stilul e
limpede ºi curgãtor, cuvintele
nu sunt încãrcate cu poveri
peste puterile lor, ele ni se
dezvãluie parcã din propria lor
plãcere, nesilite sau îmbrâncite
sã ajungã în faþã. Folosind un
limbaj obiºnuit dar care se
sustrage banalitãþii, ea reuºeºte
sã creeze expresivitãþi lirice
care o definesc.  

Cuvântul „acasã“ din poezia
„Toamna, acasã, la mine-n
Ardeal“ are în el ceva din
sfinþenia locurilor ºi a
oamenilor de unde poeta a
vãzut întâi lumina pe acest

pãmânt ºi mândria cã aparþine
lor ºi Ardealului mult iubit.
Sufletul poetei devine totuna
cu cel al locurilor ºi nu se mai
pot despãrþi - om ºi loc devin o
singurã fiinþã. „Mi-am sãrutat
azi pãmântul cu lacrima
dorului/ I-am simþit sarea pe
buzele-mi arse de vânt,/ Mi-am
aºezat sufletul într-un colþ al
pridvorului/ Aºteptând ca din
Cer sã picure mir pe Pãmânt“.

Poezia Georgetei Resteman
abia rãsãrita ºi cuprinsã în
volumul acesta de debut, mi-a
creat convingerea cã va ocupa
un loc ce va dãinui în timp în
literatura noastrã prin
incantaþia verbalã, prin
infinitele ipostaze ale stãrilor
de spirit, prin debordanta
spovedanie a trãirilor tainice pe
care ni le oferã cu încredere,
prin sinceritatea ºi prin
candoarea pe care astãzi o
întâlnim tot mai rar. Închizând
cartea, rãmâi multã vreme cu
ecoul nobilului drum omenesc
spre trãire înalta ºi încãrcatã de
frumuseþi cerute de adâncurile
noastre sufleteºti.

Elena BUICÃ
Pickering, Toronto, Canada
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CRONICÃ DE CARTE
Georgeta Resteman,
„Descãtuºãri  -  Fãrâme de azimã“

La Editura DacoRomânã, în
anul 2011 a fost tiparitã o carte
însumând 336 de pagini,
intitulatã „Ancorã în Adevãr”,
semnatã cu pseudonimul
Ocatavian Tãbran. Autorul,
membru al Ligii Scriitorilor,
filiala din Piteºti, este
binecunoscut în rândul
oamenilor de creaþie ºi al
intelectualitãþii locale ºi nu
numai. Nu este la prima
apariþie editorialã, fiind un
meticulos, exigent ºi
perseverent scriitor, stãpân pe
limbã, încercând s-o fereascã
de alterare, lucrul acesta fiind
confirmat de conþinutul cãrþilor
de poezie ºi prozã publicate
pânã în prezent în diferite
edituri. Lucrarea de faþã este de
o facturã cu totul particularã,
prin tema abordatã, fiind vorba
de interpretarea fenomenului
religios, care de-a lungul
timpului, a avut un rol
determinant în evoluþia
societãþii umane în zona
Europei, Orientului Mijlociu ºi
Nordul Africii.

Ceea ce mi se pare demn de
subliniat ºi pus în dezbatere
academicã este teza, precum cã
civilizaþia geto-dacicã a fost
una dintre cele mai avansate
ale Antichitãþii, ea fiind matca,
deci reperul pentru toate
neamurile din aceastã zonã, în
organizarea socio-religioasã.
Nu sunt specialist ca sã pot
confirma sau infirma tezele ºi
ipotezele susþinute de autor, iar
ceea ce vor încerca sã le
accepte ce adevãruri

incontestabile le va trebui o
documentare mult mai amplã.
De fapt, multe din tezele
susþinute în aceastã carte în
bunã parte au fost consemntae
ºi de alþi autori, precum:
Nicolae Densuºanu, Tudor
Diaconu, Miulescu ºi alþii. Iatã
ce spune despre autor
preºedintele Fundaþiei
„Academiei DacoRomânã”, dr.
Geo Stroie; „Ipotezele
avansate sunt tulburãtoare
pentru omul crescut într-o
anumitã ideologie
contemporanã, fãrã
dimensiunea temporal-
spiritualã ºi fãrã flexibilitatea
unei gândiri logice, aproape
tehnice... Dreapta noastrã
credinþã, adevãrata noastrã
istorie se aflã în mare crizã”.
Afirmaþia cã ipotezele avansate
sunt tulburãtoare, subliniate de
editor, în conþinutul cãrþii, se
întemeiazã pe temeritatea
autorului de a-ºi asuma
calitatea de decodificator al
documentelor istorico-

religioase, încifrate, ºtiindu-se
cã în Antichitate ezoterismul
era în practica curentã a elitelor
conducãtoare.

Este de înþeles cã lumea în
care trãim este interesatã sã
afle dacã istoria de la
începuturile ei, aºa cum ne este
înfãþiºatã acum, prezintã
adevãrul aºa cum a fost sau
este doar o versiune care a
satisfãcut ºi încã mai satisface
anumite interese de castã.
Pentru a încerca sã te implici
într-o asemenea temã
copleºitoare, nu este chiar
simplu, pentru cã în afarã de
îndrãznealã ºi curaj, ai nevoie
de o mulþime de alþi factori ºi
atribute.

Din punctul meu de vedere,
primul lucru de la care a pornit
autorul la aceastã temerarã
întreprindere, a fost
MOTIVAÞIA. În esenþã,
identitatea lui de român,
legãtura cu glia, cu moºii ºi
strãmoºii, pe care nu i-a trãdat
ºi nu-i va trãda niciodatã. Apoi,
dârzenia cu care a pornit pe
drumul anevoios ºi plin de

neprevãzut al cercetãrii. Nu
este vorba de o lucrare
ficþionalã, sau de o invenþie, ci
de una de cercetarea ºtiinþificã,
bazatã pe documente ºi
argumente logice, adunate de-a
lungul unei vieþi. Se poate
spune cu certitudine cã spiritul
deschis cu care autorul în
aceastã carte îºi afirmã cu
aplomb ºi mândrie identitatea
geneticã nu este indedit,
întâlnindu-l la mulþi ºi valoroºi
înaintaºi ai noºtri. Iatã ce
spunea în acest sens Petre
Þuþea: „Sunt român ºi ca
român mã simt buricul
pãmântului, cã de n-aº fi, n-aº
fi nimic”. Se ºtie cã în afarã de
bun român, asemãnãtor lui
Petre Þuþea ºi Octavian
Tãbran, este un om religios ºi
pune în discuþie cu argumente
felul cum a preluat ºi prelucrat
„Testamentul Zamolxian
DacoRomân” de cãtre religia
„IudeoCreºtinã”.
Particularitatea acestei cãrþi
constã în faptul cã autorul
combate sistemul religios nu ca
ateu, ci ca un om ce crede în

Dumnezeul strãmoºilor lui. Iatã
cum începe naraþiunea: „Biblia
ni se prezintã ca o uriaºã
metaforã! O mare lucrare!...
Iudaicã în esenþa ei, îmbracã,
de departe, spiritul ºi
caracterul ascuns al acestui
popor, cameleonic ºi mereu
învingãtor: prin... Ea”.Acestã

formulare surprinzãtoare te
pune în cumpãnã ºi te întrebi
cum a ajuns autorul la o
asemenea concluzie, care
contravine la tot ceea ce s-a
spus, despre creºtinism..
Octavian Tãbran nu este un
aventurier ateu, ci un doct care,
împãtimit de descoperirea
adevãrului, a citit mii de pagini
ºi documente despre istoria
civilizaþiei umane ºi a fãcut
cercetãri de-a lungul întregii
sale existenþe. A strãbãtut
Egiptul de la Nord la Sud ºi de
la Est la Vest, Israelul, Siria,
Iordania, Grecia ºi alte
localitãþi în care putea gãsi
vestigii care sã-i confirme
înformaþiile pe care le
acumulase din lecturi,

comunicãri orale, datini,
legende ºi obiceiuri transmise
din generaþie în generaþia, în
mod obiºnuit în folclor.
Studiind cu rãbdare ºi pasiune
religia dacilor ºi punând-o în
confruntare cu Biblia, autorul a
ajuns la concluzia cã
documentele zamolxiene au
fost prelucrate ºi falsificate de
autorii acesteia. Profesia de
hermeneut nu e simplã, dar e
foarte tentantã pentru cei care
doresc sã pãtrundã în lumea
ezotericã. Pentru a-þi asuma o
asemenea îndeletnicire ai
nevoie de o seamã de calitãþi
genetice în general, sau
însuºite ca urmare a unei
dorinþe: În primul rând,
dorinþa, apoi intuiþia, flerul,
rãbdarea, stãruinþa, cunoaºterea
diferitelor grafii, voinþa,
semiotica etc.

Asumându-ºi aceste
deziderate dupã o lungã ºi
ireversibilã meditaþie, s-a
hotãrât sã-ºi punã în practicã
dorinþa de decodificare a
Bibliei. Iatã ce spune dr. Geo
Stroe despre autor: „Eu n-am
mai întâlnit un om la care
deºertãciunea sã se îmbine cu
prudenþa ºi cu flerul spiritual,
ca la Octavian Tãbran. Când îl
compar cu alþii, mai constat cã
Tãbran este omul cu cele mai
multe calitãþi de decodificator
ºi cea mai mare abilitate ºi
prudenþã din câþi am cunoscut
eu pânã în prezent”. Afirmaþia
cã autorul este omul cu cele
mai multe calitãþi de
decodificator, se întemeiazã în
primul rând pe pregãtirea

Note de lector

Elena Buicã

Mihail Ghiþescu

Imagine de la lansarea cãrþii în sala „Ars Nova“ a Centrului Cultural Piteºti (continuare în pagina 21)



Tipul economic nord-
balcanic ºi daco-roman, era
caracterizat prin creºterea
intensivã a vitelor ºi oilor de pe
poziþii stabile, îmbinatã cu
agricultura redusã la nevoile de
consum ale obºtii sãteºti.
Preponderentã era creºterea
animalelor. 

Principala ºi cea mai veche
formã a creºterii vitelor a fost
pãstoritul pe moºia satului
respectiv. Fiind ocupaþia
principalã  încât numele de
valah ajunsese sinonim cu cel
de pãstor. Fenomenul
transhumantei pare a fi
secundar în raport cu primul.
Moºiile obºtilor rezervau
pentru aceasta suprafeþe
importante, mai întinse decât
acelea consacrate agriculturii,
ºi care se mutau din an în an.

Planta principala a
reprezentat-o meiul. Grâul nu a
fost o planta popularã. Pânã
târziu, în evul mediu, poporul
nu se hrãnea cu pâine de grâu,
ci cu fierturi de mei, ovãz, orz;
pâinea era hrana orãºeanului ºi
a nobililor. Grâul se folosea ºi
pentru plata tributului cãtre
Poarta Otomanã; iar din secolul
al XVII-lea, porumbul. Se
practica asolamentul trienal sau
bienal.

Cultivarea legumelor (
varza, mazãrea, ceapa ºi
usturoiul)  era mai puþin

dezvoltatã în viaþa economicã a
obºtilor þãrãneºti, cultura
grãdinilor de zarzavat a fost o
specialitate sud-dunãreanã.
Plantele textile, viile, livezile
constituiau, în schimb, o
bogãþie.

Starea primitivã a
agriculturii la români
corespunde ºi cu o tehnica
agricolã primitivã. Pentru
mãcinat se foloseau râºniþe, iar
pentru zdrobirea boabelor se
folosea piua de mânã. Pentru
copt se folosea þestul, un con
de pãmânt ars care se încingea
ºi sub care se cocea turta,
eventual pâinea. Cuptorul era
mai puþin rãspândit. Cerealele
se pãstrau în gropi uscate
(arse).

Anumite începuturi
meºteºugãreºti ºi negustoreºti
nu lipsesc. Exploatarea ºi
comercializarea sãrii nu puteau

sã lipseascã la un popor
crescãtor de animale. Aurul din
minele ardelene, în veacurile al
VIII-lea – al IX-lea era
exploatat sub conducerea
slavilor. Pãcura, lemnul,
peºtele, vânatul se exploatau ºi
comercializau. 

Industria casnicã þãrãneascã:
þesutul hainelor, clãdirea
caselor, covoarele, furca de
tors, ºtergarul, vopsitul
pânzelor, arderea oalelor,
cioplitul lemnului, era
dezvoltatã. Existau zone (obºti)
specializate, fapt care era
benefic pentru schimb.

„Anumite ramuri ale
industriei casnice existã în
orice sat care trãieºte în epoca
feudalã ºi nici nu mai au
nevoie de documentare.
Confecþionarea îmbrãcãmintei,
a încãlþãmintei (opinci),
anumite ramuri ale industriei
alimentare cum sunt morile de
mânã (râºniþe); dogarii
formeazã o meserie sãteascã
foarte veche ºi foarte
importantã; de asemenea olarii
cu rãdãcini pânã în preistorie”
(Costãchel. V., Panaitescu,
P.P., Cazacu, Viaþa feudalã în
Þara Româneascã ºi Moldova
(sec.XIV-XVII), Bucureºti, Ed.
ªtiinþificã, 1957).

Circulaþia bunurilor era
favorizatã de înfãþiºarea
pãmântului þãrii, cu regiuni
geografice deosebite, aºezate

una în urma celeilalte ºi de
vãile favorabile. Se pare cã în
negoþ rolul slavilor a fost
dominant spre sfârºitul
mileniului.

Produsul principal al
pastorilor valahi din sudul
Dunãrii era brânza de oi
vândutã în toatã peninsula sub
vestitul nume casseum
valahicum. Cei din zona
agricolã a Thesaliei cultivau
grâul ºi secara, femeile vlahe
erau vestite pentru pâinea cu
drojdie pe care o fãceau pentru
cãlugãrii de la muntele Athos.
O parte dintre aceºti valahi
erau meºteºugari renumiþi,
îndeosebi în prelucrarea lânii,
alþii s-au îmbogãþit din comerþ,
cumpãrându-ºi case în oraºe.
Comerþul valahilor din Balcani
era legat de centrul economic
din Salonic, unde se þinea
bâlciul la Sf. Dumitru. Valahii
apuseni (morlachi era numele
lor generic din pricina
îmbrãcãmintei lor din lânã
neagrã) erau principalii cãrãuºi
ai vestului peninsulei. În
caravane cu cal de povarã ei
duceau în porturile Adriaticii
grâne, minereuri de plumb,
brânzã, lânã, întorcându-se cu
sare ºi vin dalmaþian. La
Raguza mulþi valahi se aºazã în
oraº ca negustori. În Serbia, în
oraºe, valahii erau cizmari,
croitori, fierari sau pescari.

Obºtile sãteºti nu au vieþuit
închis, prin normele sale,
separat de instituþiile evului
mediul românesc. Doi factori
au mijlocit apropierea obºtilor
de cultura europeanã vesticã ºi
rãsãriteanã: domnia ºi biserica.
Cu cele douã obºtea sãteascã
avea raporturi permanente: de
supunere vasalicã, în virtutea
faptului cã domnul era stãpânul
întregului teritoriu al þãrii,
moralitate faþã de instituþia
bisericii, de moralitate faþã de
normele interioare ale obºtii,

de fiscalitate, militare,
administrative.

Locuinþele cele mai
rãspândite pânã pe la sfârºitul
mileniului au fost bordeiul,
semibordeiul ºi locuinþele de
suprafaþã. Ele erau prevãzute
cu un acoperiº în una sau douã
ape, pardoseala era din pãmânt
bãtãtorit, pereþii fiind din
împletiturã de nuiele lipitã cu
lut, mai rar din bârne de lemn.
Unele locuinþe erau înconjurate
de anexe (grajduri, hambare ºi
grãdina). În interiorul
locuinþelor se afla un cuptor de
piatrã sau de lut sau simpla
vatrã dispusã într-un colþ al
locuinþei. În unele locuinþe
apar ºi cuptoare pentru ars
ceramica. Între locuinþele
învecinate se aflau gropi de
provizii (îndeosebi arse). 

Hainele erau confecþionate
în casã din lânã sau cânepã.

Inventarul locuinþelor
(aºezãrilor) ºi mormintelor ne
îndeamnã sã presupunem o
viaþã destul de primitivã. Au
fost descoperite brãzdare de
fier, cuþitaºe, seceri, topoare,
tesle, cârlige, verigi, catarame,
vârfuri de sãgeþi de tot felul,
obiecte de lut sau gresie
(râºnite, fusaiole), obiecte de
podoabã (din aramã, bronz, os,
argint, sticlã) etc. Spre sfârºitul
mileniului ºi începutul celui
urmãtor are loc o diversificare
a uneltelor, a obiectelor, în
general, cele mai multe fiind
fãcute din fier. Foarte

dezvoltatã a fost în vremea
evului mediu ceramica,
îndeosebi ceramica lucratã cu
roata rapidã. Tipurile sunt
foarte variate, continuitatea ºi
originalitatea fiind evidente. Se
observã o unitate a ceramicii
pe întreg teritoriul românesc
nord-dunãrean.

La nordul Dunãrii, oraºele
apar prin secolele XII-XIII,
prin desprinderea din cadrul
obºtii a meºteºugurilor. Cele
mai multe dintre ele sunt
târguri (locuri de schimb) ºi nu
centre productive
(meºteºugãreºti), în Moldova ºi
Þara Româneascã. În
Transilvania oraºele se
dezvoltã ºi se organizeazã dupã
model apusean, fiind, de
regulã, sãseºti sau maghiare.

Arta popularã, specificã
spaþiului rural s-a concretizat în
construcþiile din lemn ºi
obiectele cu crestãturi din
acelaºi material, în motivele
geometrice ºi florale de pe
scoarþe ºi costume, realizate
într-o gamã largã de culori
dominatã de alb ºi negru.

Din mãreþia creaþiei
bizantine, moºtenitoare a celei
romane ºi orientale, nu au
putut fi adoptate de cãtre
popoarele balcanice decât
aspectele parþiale. În picturã,
balcanicii au renunþat la
mozaic, reducând podoaba
palatelor ºi a bisericilor la
pictura muralã. Este vorba de o
culturã prin excelenþã de
facturã popularã.

Bibliografie:
Baciu, George, Obºtile

sãteºti, leagãnul neamului
românesc, Ed. Alfa, Iaºi, 2010.

Costãchel. V., Panaitescu,
P.P., Cazacu, Viaþa feudalã în
Þara Româneascã ºi Moldova
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(articol ilustrat cu imagini
din viaþa locuitorilor com.
Nucºoara, jud. Argeº)

Ed. Ionela-Narcisa TIÞA,
Com. Nucºoara – Argeº

multilateralã istorico-
religioasã, ºi în al doilea rând,
pe tehnica descifrãrii enigmelor
întâlnite în peregrinãrile sale
prin locurile intuite cã ar

ascunde secrete ale evoluþiei
civilizaþiei umane precum
necropole, muzee, localuri de
cult, monumente, inscripþii pe
diferite vestigii, ruine antice,
plãci ceramice cu inscripþii
cuneiforme etc.

Bogãþia de informaþii
acumulate în timp l-a condus la
concluzii ciudate, multe dintre
ele punând sub semnul
întrebãrii nu numai religia, ci ºi
istoria.

Dacã te aproprii cu interes

de aceastã carte, este imposibil
sã nu te întrebi în ce mãsurã
poþi sã dai crezare ideii cã
istoria ºi religia au fost
mistificate în scopul
manipulãrii maselor spre a fi
dominate. Cartea nu este

ateistã, susþine cã Dumnezeu
adevãrat nu este cel propagat
oficial, ci cel al moºilor ºi
strãmoºilor noºtri. Iatã cum îl
defineºte autorul: „Dumnezeul
Biblic” nu este decât himera –,
copia unui trubadur al

fãrãdelegii!... O iudã
spiritualã, instrumentând
apostatul semitic!... Stupid!...”.

Ca sã poþi comenta în
întregime o asemenea carte îþi
trebuie un spaþiu similar.

Mihail GHIÞESCU

(urmare din pagina 20)
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De curând, la Biblioteca
Judeþeanã “Dinicu Golescu”
din Piteºti a fost lansatã cartea
cu un titlu de suflet  „Cântând
Iubirea”, apãrutã în Editura
Alean, Piteºti, 2012. Între
copertele ei se aflã 11 romanþe,
6 cântece lirice ºi 9 partituri,
toate scrise pe portativ de
Moise Mitulescu. 

Cine este autorul? Un
binecunoscut profesor,
compozitor, dirijor ºi
etnomuzicolog care îºi trage
rãdãcinile din comuna
Domneºti. Un deceniu a
condus ca director  Liceul de
Arta „Dinu Lipatti” din Piteºti,
a fost ºi inspector ºcolar, este
membru al Uniunii de Creaþie
interpretativã a muzicienilor
din România ºi membru
fondator al Asociaþiei
Folcloriºtilor Argeºeni
„Constantin Rãdulescu Codin”.

Funcþiile nu l-au îndepãrtat
niciodatã de marea pasiune ca
discipol al muzei Euterpe.
Dragostea pentru muzicã l-a
þinut mereu tânãr ºi plin de
voioºie. 

Dacã prin titlu aceastã carte
pare sã fie glasul inimii
autorului, e bine sã precizãm
cã acest glas se aude demult în
Judeþul Argeº. L-au ascultat în
primul rând copiii pe vremea
când domnul Mitulescu ºi-a
început cariera de profesor
încercând sã sensibilizeze
sufletele celor mici, dar mai
ales sã-I facã sã simtã farmecul
muzicii ºi sã-ºi însuºeascã
aceastã singurã „adevãratã
limbã universalã”- cum o
numea Weber - pe care o poate
înþelege orice om, indiferent pe

ce meridian al Terrei trãieºte.
L-au auzit spectatorii, pornit

din piepturile coriºtilor de pe
scenã, dirijaþi de domnul
Mitulescu la diferite
manifestãri culturale ºi
concursuri. Câtã plãcere a
strecurat în suflete cântecul
„Fata Argeºeanã” - compus de
domnia sa prin deceniul al VII-
lea - sau cele interpretate la
reuniunea coralã „Gavril
Musicescu”, numai spectatorii
anilor 1968-1988 ne-ar putea
spune. 

Dar marele merit  al celui
care semneazã „Cântând
Iubirea” este cã a ascultat ºi
glasul altor inimi pe care l-a
întipãrit apoi pe hârtie ca sã
poatã fi ascultat ºi de
generaþiile viitoare peste anii
ce curg nesfârºit.

Notând din pasiune cu
multã migalã a scos de sub
tipar culegerea de folclor
intitulatã poetic „Floare albã
din cununã”, în 1982. Câþiva
ani mai târziu vine cu lucrarea
monograficã „Privihetoarea
Dâmbovicioarei“, punând pe
portativ cele mai frumoase
cântece din repertoriul

Voichiþei Stoian, iar din
imnurile închinate celei mai
mari sãrbãtori creºtineºti –
Naºterea Mântuitorului,
Crãciunul – alcãtuieºte
culegerea de colinde „Lerui
Ler”, 2005. 

În 2009, cu un alt
îndrãgostit de folclor –
profesorul  Traian Ciuculescu -
scoate lucrarea, „Virtuozii
fluierului”, prezentând 12
valoroºi cântãreþi din fluier, cu
principalele lor hore ºi doine
puse pe note. 

Pânã în prezent semneazã
10 cãrþi. Dacã adãugãm ºi
zecile de colinde culese din tot
Judeþul ºi cãrora le-a dat viaþã
muzicalã notându-le pe
portative – sunt 73 la numãr -
în culegerea „Colinde ºi
obiceiuri de iarnã din Argeº-
Muscel” – de curând reeditatã
în Editura Paralela 45,
înþelegem marea facere de bine
a domnului Mitulescu, nãscutã
din iubire pentru profesia de
care s-a simþit chemat. 

Lansarea cãrþii a depãºit cu
mult cadrul obiºnuit fiindcã
autorul a þinut sã demonstreze
pe viu farmecul compoziþiei

sale. Aºa cã domnia sa a luat
loc la pian, iar pentru a da glas
cântecelor apeleazã la foºti
elevi. Romanþele „Când
amintirile”, „Poetul ºi iubita” (
replici - versurile aparþin lui
Mihai Eminescu, n.n.) ºi
„Romanþa unei nopþi de iarnã”
au fost interpretate cu mult
suflet de Mezzosoprana Ana
Bivol-Costea. La ultima
romanþã, autorul, galant cum îl
ºtim din fire, cedeazã locul la
pian unei foste colege de
cancelarie, doamna Gheorghiþa
Bivol-Marinescu.

În semn de preþuire a celui
care le-a fost îndrumãtor ani
mulþi, colegii de la „Dinu
Lipatti” au adus corul liceului,
care a interpretat magistral
cântecul „Pastorala” („La
stânã”). Dirijor, fostul elev al
autorului  - Gheorghiþã Stroe -
actualmente profesor la
Facultatea de Muzicã din
Piteºti.

ªi trebuie sã mãrturisim cã
sub vraja cântecelor ascultate
nimeni din auditoriu nu s-a mai
gândit la adevãrata vârstã, toþi
din salã simþind cã parcã n-ar fi
depãºit momentul adolescenþei.

A fost un prilej prin care
domnul Mitulescu a dovedit –
dacã mai era nevoie - cã este
nu numai creator de
sensibilitãþi spirituale, ci ºi
modelator de oameni care la
rându-le slujesc cu credinþã ºi
dau viaþã frumosului.

Devotat trup ºi suflet
muzicii, aceastã „zeiþã în
întregime umanã” - cum o
numea Whitman –îi e de mare
ajutor, fiindcã, iatã, prin
lucrarea „Cântând iubirea”,
Moise Mitulescu ni se
descoperã ca în primãvara
adolescenþei, în ciuda faptului
cã e octogenar.

Prof. Cezar BÃDESCU,
Arefu

UN DOMNIªAN ÎªI CÂNTÃ IUBIREA

Prof. Moise Mitulescu

Prof. Cezar Bãdescu

Piþuleasa (Maria Cîrstoiu) din
Nucºoara-Argeº

MODUL DE VIAÞÃ ÎN SATUL ROMÂNESC
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Dascãl eminent, cu o culturã
deosebitã, scriitor de mare talent,
sorbind ca nimeni altul apa
cristalinã a folclorului autentic,
manevrând cu dibãcie limba veche
româneascã, presãrând cu
arhaisme graiul viu al românilor,
prezentând vremuri de mult apuse,
cu domni ºi domniþe ale vãleatului
7004, cu boieri ºi cuconi, logofeþi
„cãlãri pe cai falnici” ºi jupânese
iscusite, mai mari peste „cãmãri ºi
pirostrii”, Nicolae Pantazicã,
eminentul cãrturar al Bãjeºtiului,
îºi denumeºte cartea despre care
facem vorbire „monografie
sentimentalã” ºi croieºte prin ea
drum prin veacuri trecute,
începând cam din 1519, drum
solid al istoriei unui þinut, al unei
aºezãri româneºti din Muscelul
nostru drag, ce respirã încã
timpurile lui Radu cel Mare, fiul
lui Vlad al IV-lea Cãlugãrul,
domnitor al Þãrii Româneºti între
1495 ºi 1508, a cãrui soþie,
Catalina din Sãrata i-a zãmislit trei
copii, Vlad, Radu ºi Mircea
(Ciobanul), toþi ajunºi mai târziu
domnitori. Domnitorul  Radu cel
Mare a mai avut ºi doi fii
nelegitimi care ºi ei vor deveni
domnitori ai Þãrii Româneºti, ºi
anume Radu de la Afumaþi ºi
Radu al VI-lea Bãdicã.

Boierul Mareº Bãjescu,
cumpãrãtor al ocinilor moºnenilor
sãrãciþi, stãpânea peste aceste
þinuturi ai cãror locuitori aveau o
viaþã socialã ºi economicã de tip
medieval. Fie din hrisoave, fie
dintr-un joc al ficþiunii inteligente
a ilustrului condeier, sunt
reconstituite scene din viaþa

boierului Mareº, precum ºi a unor
înaintaºi ori urmaºi ce strãbãteau
lunca Bratiei, prin zãvoialele
sãlbatice cu arini ºi sãlcii ce
strãjuiau râul cu ape vijelioase ce
duceau cu ele istorie, legende ºi
adevãr. În mai puþin de cinci
pagini, scriitorul Nicolae
Pantazicã, printr-un limbaj arhaic
de o frumuseþe rarã ce redã
culoarea epocii, ne prezintã un
decembrie încãrcat de zãpadã al
vãleatului 7004, când satul de pe
malul Bratiei, Bãjeºti, aºtepta
vizita lui Vodã Vlad, cel ce
pãstorise þara în ultimii trei ani,
socrul boierului Stoica. Portretul
voievodului este creionat cu talent
de cãtre autor:

„Alaiul intrã pe poarta
conacului ºi, la lumina faclelor
aprinse de slugi, descãlecã un
bãrbat voinic cu privirea de oþel,
barbã mai mult surã decât neagrã
ºi plete lungi ºi creþe ce se
revãrsau pe spatele lat, umbrite de
cãciula creaþã din piele de miel
negru. Era îmbrãcat într-o mantie
de catifea roºie, tivitã cu blanã de
sobol ºi încheiatã cu trei rânduri
de gãitane, cu cheutorile strânse
în nasturi de aur. La gât, mantia
se încheia cu o pafta strãlucitoare
de argint. Pãrea un arhanghel, iar
când vocea lui de bronz sparse
tãcerea, toþi au ascultat cu
smerenie.

- Bine te-am gãsit, iubite al
meu ginere ºi pe dumneavoastrã,
cinstiþi moºneni ai Bãjeºtilor, zise
Vodã cu glas limpede ºi cald.

- Sã trãieºti, Mãria ta, ºi fii
binevenit pe pãmânturile noastre!
îndrãzni preotul cu supuºenie.

Boierul Stoica înaintã pânã
lângã roibul domnesc ºi,
îngenunchind, sãrutã poala
mantiei domneºti”.

„Ridicându-se, sãrutã
Scriptura, patrafirul ºi mâna
preotului. Apoi fãcu un semn
spãtarului domnesc. Acesta scoase
dintr-o taºcã de piele douã
hrisoave legate cu ºnur de mãtase
purtând sigiliul domnesc.

- Iatã hrisovul prin care noul

domn întãreºte stãpânirea ta,
dragã ginere, peste pãmânturile
din zestrea fiicei nostre Caplea.

Apoi strecurã preotului celãlalt

uric, prin care Radu Vodã
recunoºtea stãpânirea moºnenilor
din Bãjeºti peste pãmânturile
dintre albia Bratiei ºi firul vãii
Catii, de la Dealul Pãcurarului
pânã la satul Piscani. (Acesta a
devenit, de altfel, un document
important pentru comunitate,

pãstrându-se peste veacuri, n. a.).
Surâzând, Vodã ceru sã fie dus în
odaia fiicei sale ºi a nepoþilor
Gheorghe, Toma, Ioan ºi Matei.
Liniºtea s-a aºternut peste conacul
boieresc, iar sãtenii, vorbind
înfundat, se îndreptarã spre
sãlaºurile lor”.

Din nou, talentul scriitoricesc
al autorului lasã sã zburde pana
înmuiatã adânc în cãlimãrile
istoriei, fãcându-ne sã ne situãm
între realitate ºi ficþiune:

„Dimineaþã, când mijeau
zorile ºi scârþâia zãpada sub
copitele cailor ce alergau la galop
prin aburii ridicaþi de gerul
dimineþii din albia Bratiei,
pândarul Stanciu a vãzut o ceatã
de cãlãreþi ieºind pe poarta
conacului ºi îndreptându-se cãtre
Corbii de Piatrã. Acolo, sus, în
creierii munþilor, cãlugãrii
Sfântului lãcaº sãpat în stâncã
aºezaserã, pe o firidã cioplitã în
piatra rece, potcapul ce va acoperi
de acum înainte pletele celui care
a fost gospodarul Þãrii Româneºti,
Vodã Vlad Cãlugãrul care, dupã
ce se va spovedi stareþului Neonil,
va primi apoi  încuviinþarea sã-ºi
petreacã restul vieþii la sfânta
monastire a Glavaciocului”. 

„Bãjeºti – satul de la poarta
Raiului” este o carte ce meritã a fi
cititã, o altfel de monografie ce se
deschide cu o cãlãtorie în timp,
sub genericul „Repere istorice,
etnofolclorice ºi spirituale” despre
ºcoalã, bisericã, toponimice,
onomasticã, credinþe, obiceiuri ºi
legende. Partea a doua, cu un titlu
ce rãvãºeºte inimi ºi iscã
sensibilitãþi, „Satul de la parta
Raiului” ne prezintã un sat mult
iubit de autor, Bãjeºti, o aºezare cu
o vârstã respectabilã, de peste
patru secole. Capitolul prinde ºi
mai multã viaþã prin prezentarea
de cãtre scriitor a oamenilor
acestei vetre de legendã ºi adevãr,

„oameni fãrã de care aceastã
lume n-ar fi existat”, „oameni
care sfinþesc locurile”.

Nicolae Pantazicã, dascãlul de
elitã, cãrturarul neobosit în a cãuta
adevãrul, prezintã trei legende
auzite de la un fost pãdurar: cele
despre Dealul cu Crucile, Râpa
Roºie ºi Piscul Miresii, pentru a nu
se aºterne peste ele praful uitãrii.
„Vitrina cu amintiri” e un capitol
în care autorul cade în nostalgie
zugrãvind întâmplãri, scene de
viaþã, oameni – mulþi cunoscuþi de
cãtre cei de azi doar din auzite –
stând undeva, într-o „poianã a lui
Iocan”, într-o zi de duminicã sau
jucând în hora satului. Autorul
cãlãtoreºte pe tãrâmul legendei,
prin þara toponimelor satului
Bãjeºti, pe uliþa copilãriei, unde
credinþele populare erau la ele
acasã. Ne sunt prezentate, rând pe
rând, meºteºuguri, meºteºugarii de
ieri ºi de azi, lãutarii de pe Bratia,
oamenii care au sfinþit locurile
bãjeºtene cu harul lor, cu mintea ºi
braþele, cu inima caldã de
musceleni de pe Valea Bratiei.

Sensibilul condeier Nicolae
Pantazicã este totuºi un romantic
(afirm asta fãrã a-l contrazice pe
primarele locului, pe Ion Voican),
cãci sunt convins cã dânsul
viseazã, ca ºi mine, la multele
lucruri deosebite ale trecutului
îndepãrtat ºi apropiat, chiar dacã
acum adorãm civilizaþia
calculatorului. Pasiune ºi dãruire,
înþelepciune ºi sensibilitate, umor
ºi zâmbete prieteneºti, pus mereu
pe treabã, acesta este condeierul ºi
dascãlul Nicolae Pantazicã.
Citindu-i cartea al cãrei titlu m-a
fascinat, îmi dau seama cã Nae a
rãmas acelaºi suflet de acum peste
patruzeci de ani, când noi, colegii
de la Filologie, l-am ales ºef al
grupei a III-a a promoþiei 1966 a
facultãþii piteºtene de profil.
Felicitãrile mele pentru tot ceea ce
face.

Prof. Ion C. HIRU

„Bãjeºti - satul de la poarta Raiului” de Nicolae Pantazicã

De curând a vãzut lumina
tiparului al III-lea volum al
enciclopediei CELEBRITÃÞI
DIN NEGURA UITÃRII, Ed.
Tiparg, Piteºti, 2012, a
profesorului Ion C. Hiru. O
lucrare amplã, în care sunt
prezentate personalitãþi ale
neamului românesc trecute în
buzunarul indiferenþei noastre
cotidiene. Strãdania autorului
ºi a colaboratorilor sãi este de
apreciat, fiindcã într-o vreme
supusã utilului economic, grija
pentru cei care au contribuit
într-un fel sau altul la
identitatea românismului a
dispãrut. Rãsfoind cele  607
pagini ale volumului (ºi cele
peste 1200 ale volumelor
anterioare), scrise la lumina
inimii, putem spune, aºa cum
afirma prof.univ.dr. Gheorghe
Mencinicopschi – Directorul
Institutului de Cercetãri
Alimentare – cã aceastã
enciclopedie a prof. Ion C.
Hiru „este, în fapt, o carte
despre noi înºine”.

Dar sã lãsãm autorul sã-ºi
mãrturiseascã opinia despre
lucrarea sa, aºa cum a fãcut-o
în Precuvântarea de la
începutul volumului al III-lea:

„Am intenþionat ca volumul
al treilea ce poartã numele
„Celebritãþi din negura
uitãrii” sã nu aibã un „cuvânt
înainte” semnat de cel care a
încercat, cu sprijinul
colaboratorilor, sã adune în
cele trei cãrþi de pânã acum,
peste patru sute de mari
personalitãþi ale neamului
românesc, deºi pentru a le
cuprinde pe toate, ar mai trebui

sã urmeze încã douã – trei
volume. Pãmântul românesc,
fertil cum altul nu-i, nu a dat
numai roadele bogate ale
holdelor, din care se spune cã
soldaþii cãlare, ai regelui
Darius, nu se vedeau din
înãlþimea grânelor, ci a dat ºi
roade spirituale care au uimit
lumea în decursul existenþei
noastre milenare. Deºi am
intenþionat sã nu scriu aceastã
precuvântare, am fost „pus la
treabã” de un mare intelectual
al acestei þãri, un mare dascãl
ºi, în acelaºi timp, un mare om
politic, chinuit pentru
atitudinea sa demnã, pentru
dragostea faþã de neamul sãu,
sortit sã cunoascã lunga noapte
a comunismului, supus terorii
temniþei, alãturi de spuma
intelectualitãþii româneºti ºi
care nu a vrut sã trãdeze cauza
dreaptã a adevãratei democraþii
ºi libertãþi. Telefonul domnului
prof. univ. dr. Gabriel Þepelea
mi-a dat aripi. Cuvintele
domniei sale, frumoase ºi poate
nemeritate, la adresa acestei
lucrãri, mi-au dat puterea sã
merg mai departe. La lucrare
au colaborat cãrturari de frunte,

cum ar fi George Baciu,
Constantin Voiculescu, Cezar
Bãdescu, Daniel Dejanu,
Vasile Ghiþescu, Vintilã
Purnichi, Grigore
Constantinescu, Ion Pãtraºcu,
Ion Þuca, precum ºi foarte
mulþi alþii, pe care o sã-i
menþionez la final, ºi în faþa
cãrora autorul face o
plecãciune domneascã, de aici,
din Domneºtiul strãbun al
Basarabilor descãlecãtori. 

Mulþumesc deci, încã o
datã, pentru vorbele de
încurajare înþeleptului
intelectual patriot Gabriel
Þepelea, mulþumesc prof. univ.
dr. Mihail Diaconescu,
domnului prof.univ.dr.

Gheorghe Mencinicopschi,
regizorului renumit,
ambasadorului Radu Boroianu,
prof. univ. dr. Viorel Cosma,
primului rector al Universitãþii
din Piteºti, prof. univ. dr.
Marin Z. Mocanu, prof. univ.
dr. Titus Bãrbulescu din Paris
ºi, nu în ultimul rând,
scriitorului Ion Anton Datcu,
român trãitor în Canada. De
asemenea, mulþumesc doamnei
Elena Demmer Papahagi ºi
fiului sãu, Alexander Demmer,
din Germania, geologului de
renume ing. Constantin
Teodorescu – Paris ºi lista ar
putea continua cu alte nume

remarcabile de oameni de
culturã din þarã sau din
diaspora. Închin un frumos
gând ºi editorului Adrian
Sãmãrescu ºi Editurii „Tiparg”,
al cãrei manager este domnul
Marcel Proca. Desigur, nu pot
uita numele unui mare aromân,
Iancu Perifan, preºedintele
Asociaþiei aromânilor din
Franþa, care a lãudat iniþiativa
noastrã de a arãta lumii întregi
ce personalitãþi a nãscut
poporul român de-a lungul
existenþei sale. 

În mod special, revin ºi-i
mai mulþumesc o datã,

scriitorului de originã românã
trãitor la Quebec, în Canada,
lui Anton Datcu, pentru
frumosul titlu pe care mi l-a
ales, „Celebritãþi din negura
uitãrii”, cu prietenie ºi aleasã
preþuire. Epigramistului Ion
Popescu Ger, intelectual de
înaltã þinutã, îi mulþumesc, atât
pentru aprecieri ºi încurajãri,
dar ºi pentru epigrama rostitã
prin telefon ºi dedicatã tuturor
celor care au colaborat la
aceastã uriaºã lucrare: „Strângi
idei ºi nu bãnetul,/ Vrând ca sã
nu se distrugã/ ªi sã ºtie
tineretul/ Cã nu este neam de
slugã”.

Nu ºtiu dacã personalitãþile,
celebritãþile consemnate în cele
peste 1.800 de pagini ale celor
trei volume, sunt pe placul
tuturor. Se vor gãsi critici, unii
care sã nu aprobe pe
reprezentanþii monarhiei, regii
noºtri care ne-au condus spre
independenþã ºi spre întregirea
neamului ºi-a þãrii sau care au
scurtat cu cel puþin ºase luni
durata celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, cruþându-se
astfel sute de mii de vieþi. Se
vor gãsi alþii care sã critice
inserarea liderilor comuniºti în
cele trei volume. Alþii se vor

întreba ce cautã o personalitate
a ºtiinþei alãturi de eroul
poenãrean, baciul Nicolae Ticu
Sorescu. Toþi aceºtia sunt
Istoria noastrã. Nu putem
arunca la tomberon file din
istoria neamului nostru doar
pentru pãrerea unor cârcotaºi.
Filele acestea pot fi mai
frumoase sau mai urâte, când
senine, când înnegurate, când
pline de bucurie, când pãtate
de sânge, dar toate sunt Istorie,
istoria neamului românesc,
veselã ca o sârbã musceleanã
sau tristã ca floarea de colþ
smulsã fãrã rost din cremenea
munþilor. Eleanor Roosevelt
spunea: „Minþile mari discutã
idei, minþile normale discutã
evenimente, minþile înguste îi
discutã pe alþii. Fã bine ce îþi
spune sufletul cã e bine, (...)
pentru cã oricum vei fi criticat.
Vei fi condamnat de ceilalþi ºi
dacã faci ceva ºi dacã nu
faci”. Un mare adevãr. Da, nu
a fost deloc uºor sã înfrunt
jigniri, vorbe rãutãcioase, poate
chiar ale celor pe care îi
consideram prieteni. Nu a fost
uºor nici sã obþin susþinerea
finaciarã a apariþiei acestor
volume care, în mare parte, s-
au susþinut între ele din punct
de vedere pecuniar. A fost apoi
ajutorul nepreþuit al câtorva
români iubitori ai culturii
noastre naþionale, iubitori ai
lucrurilor bune ºi trainice ºi
care au respectat ideea de a fi
cuprinse la un loc celebritãþi
ale poporului român, sã nu
rãmânã dispersate prin cãrþi ºi
prin manuale.

Aceeaºi „plecãciune
domneascã” ºi în faþa

APARIÞIE EDITORIALÃ:

MOTTO:
„Fiecare loc de pe pãmânt are o poveste a lui,

dar trebuie sã tragi bine cu urechea ca s-o auzi ºi
trebuie un gram de iubire ca s-o înþelegi.”

(Nicolae Iorga)

(continuare în pagina 23)



doamnelor ºi domnilor: dr.
Marcelica Voicu, ing. Cristian
Lemnaru, av. Ana Maria
Plaveti, av. Liliana
Alexandrescu, av. Catia
Rãdulescu, domnului Virgil
Baciu – Poenãrei, om de
afaceri, doamnei Adina Boghiº
Moldoveanu, din Canada,
reputatului profesor ºi om de
afaceri George Rotaru ºi, nu în
ultimul rând Omului, sufletului
nobil ing. dr. Constantin
Nicolescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Argeº,
precum ºi întregului corp de
consilieri. Toþi, împreunã cu
ceilalþi susþinãtori, s-au dovedit
încrezãtori în valoarea acestei
lucrãri ce se vrea a fi o micã
oglindã a personalitãþilor
neamului românesc aflate în

labirintul uitãrii, celebritãþi
descoperite cu migalã,
competenþã ºi înþelegere de
colaboratorii amintiþi cu mult
respect. Toþi ne-am inspirat din
cãrþi ºi tratate, din diverse
publicaþii de prestigiu sau de
pe Internet (Wikipedia,
Crispedia), precum ºi din
uriaºa operã a marelui istoric ºi
critic literar G. Cãlinescu,
„Istoria literaturii române de
la origini pânã în prezent”.
Þin sã mai mulþumesc încã o

datã, în mod special, prof.
George Baciu pentru efortul
deosebit depus la aceastã
lucrare, în scopul asigurãrii
unei calitãþi estetice ºi a
exactitãþii istorice. Cãrþile se
scriu din cãrþi. Asta o spun
acuzatorilor, celor care vor
critica. Acolo unde istoria,
faptele sunt trãite, acolo unde
autorul scrierii a fost
contemporan cu o anumitã
personalitate, s-au evidenþiat o
serie de fapte ºi întâmplãri

cunoscute, vãzute. Totul fãrã
exagerãri ºi neadevãruri, în
mod obiectiv. 

ªi, în final, o a treia
„plecãciune domneascã” în
faþa unor doamne ºi domni
colaboratori de înaltã valoare
intelectualã care m-au ajutat sã
duc la bun sfârºit munca la
aceste trei volume. Ordinea
este aleatorie ºi îmi cer scuze
dacã cineva nu a fost amintit
aici. Deci, mii de mulþumiri,
urmãtorilor: Al. Fl. Þene, Ion
Aurel Gârjoabã, Valentina
Roman, Petre Codreanu,
Nicolae Nicoarã Horia, Sofia
Ionescu – Ogrezeanu, Lavinia
Avram, Cãtãlin Þânþãreanu,
Cosmin Bloju, Maria
Gherghel, Marin Ioniþã, Jean
Dumitraºcu, Constantin Matei,
Titu Popescu, Dorin Oancea,
Gheorghe Stãncescu,

Gheorghe Oprescu, Stelian
Bajureanu, Casandra Duþã,
Adrian-Nicolae Petcu, Ilie
Tudor, Gheorghe Manolea,
Theodor Dãnãlache, Ionel
Cristescu-Muºãteºti, Gheorghe
Mohor, Nic Petrescu, Anca
Dragomir, Denisa Popescu,
Ion Constantinescu
Mãrãcineanu, Constantin
Cârstoiu, Costin Alexandrescu,
Cristian Bobi, Paul Ioan
Cruceanã, Costin Comãnescu,
Mihail Ghiþescu, Vasile
Ghiþescu, Dorina Barbu,
Catrinel Popescu, prof. dr.
Nicolae – ªerban Tanaºoca,
Elena Bulai, acad. prof. dr.
Iulian Vãcãrei, Alexandru
Deºliu, prof. dr. Nicolae Belli,
Ion Cristoiu, Petre Abeaboeru,
dr. ing. Corneliu Hianu.

Nu pot încheia cuvântul
celui care, cu voia

colaboratorilor, este
coordonatorul lucrãrii (care
poate va fi continuatã, dacã
sãnãtatea, timpul ºi banii ne
vor ajuta), fãrã a aminti
cuvintele Regelui Carol I
despre poporul român, cuvinte
spuse în desele sale prelegeri
adresate moºtenitorului
tronului, Ferdinand I:

„(...) aici nu e o mânã de
barbari care sã trebuiascã a fi
ridicaþi de o dinastie energicã
ºi inteligentã la rangul
naþiunilor civilizate, ci un
vechi ºi nobil popor care-ºi
are locul, deºi pe nedrept
necunoscut, în istoria lumii”.

Îmi doresc din tot sufletul
ca volumele lucrãrii
„Celebritãþi din negura
uitãrii” sã fie o confirmare a
spuselor Majestãþii Sale”.

(urmare din pagina 22)
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MAMÃ ÎN ANII DE LICEU 
Prinse-n braþele iubirii, 
Fetele se pierd cu firea: 
Uitã tabla înmulþirii 
ªi învaþã… înmulþirea. 

NECAZUL LUI ADAM 
În faþa scumpei lui consoarte 
Cum sta, s-a fâstâcit, încât, 
Când sã-i dea frunza la o parte 
I s-a oprit un mãr în gât.

BÃRBATUL ªI CHELIA 
Chelul, e un adevãr, 
Are cap, dar n-are pãr. 
Prostul are-un handicap: 
Are pãr, dar n-are cap.

DESTÃINUIRE 
M-am însurat, nu fac din asta caz, 
Cu asistenta de la Circa 9, 
Aºa-i, te duci la doctor c-un necaz 
ªi te întorci cu douã!

PE TIMP DE CRIZÃ 
Observ pe-a crizei perioadã, 
Când toate se reduc masiv, 
Cã domniºoarele pe stradã 
Îmbracã fuste cât un tiv.

Prima declaraþie de dragoste
Spre Eva,- ndrãgostit, Adam 
Se confesa:- Îþi dau ce am, 
Chiar tot ce vrei, ºtii asta bine… 
Îþi dau ºi haina de pe mine!

CATRENECATRENE CU TÂLC: CU TÂLC: Vasile Larco - IaºiVasile Larco - Iaºi

Vasile Larco

Importanþa regelui Carol I
în istoria României nu mai
trebuie demonstratã. A fost un
domnitor vrednic, comandant
al oºtirii romaneºti pe câmpul
de luptã, precum vitejii
voievozi din timpurile noastre
eroice, un foarte bun gospodar
al þãrii ºi un ctitor de mari
aºezãminte culturale.
Testamentul sãu din 14/26
februarie 1899, din care
prezentãm aici câteva
fragmente, aratã un patriotism
profund, un monarh în cãutarea
perfecþiunii, un om de o înaltã
þinutã moralã, pe care, vai, nu
o vedem la actualii oameni
politici ai României! Aºadar,
sã luãm aminte! 

„Testamentul meu, scris ºi
iscãlit de propria mea mânã, la
14/26 februarie 1899, în
capitala mea, Bucureºti. //
Testamentul meu, scris de
mine, în luna lui fevruarie
1899, pentru a fi publicat prin
„Monitor“ dupã moartea mea,
cu rugãmintea ca ultima mea
voinþã ºi dorinþã sã fie urmate
întocmai cum le-am descris
aci, cu propria mea mânã,
fiind încã voinic ºi sãnãtos.
Având aproape 60 de ani,
privesc ca o datorie, ca sã mã
hotãrãsc a lua cele din urmã
dispoziþii. Alcãtuind acest
testament, gândesc înainte de

toate la iubitul meu popor,
pentru care inima mea a bãtut
neîncetat ºi care a avut deplinã
încredere în mine. Viaþa mea
este aºa de strâns legatã de
aceastã de Dumnezeu
binecuvântatã þarã, cã doresc
sã-i las ºi dupã moartea mea,
dovezi vãdite de adâncã
simpatie ºi de viul interes pe
care le-am avut pentru dânsa.
Zi ºi noapte, m-am gândit la
fericirea României, care a
ajuns sã ocupe acum o poziþie
vrednicã între statele
europene, m-am silit ca
simþãmântul religios sã fie
ridicat ºi dezvoltat în toate
straturile societãþii ºi ca
fiecare sã îndeplineascã
datoria sa, având ca þintã
numai interesele statului. Cu
toate greutãþile pe care le-am
întâlnit, cu toate bãnuielile
care s-au ridicat, mai ales la
începutul domniei mele, în

contra mea, expunându-mã la
atacurile cele mai violente, am
pãºit fãrã fricã ºi fãrã ºovãire
înainte, pe calea dreaptã,
având nemãrginitã încredere în
Dumnezeu ºi în bunul simþ al
credinciosului meu popor.
Înconjurat ºi sprijinit de
fruntaºii þãrii, pentru care am
avut întotdeauna o adâncã
recunoºtinþã ºi o vie
afecþiune, am reuºit sã ridic,
la gurile Dunãrii ºi pe Marea
Neagrã, un stat înzestrat cu o
bunã armatã ºi cu toate
mijloacele, spre a putea
menþine frumoasa sa poziþie
ºi realiza odatã înaltele sale
aspiraþiuni. Succesorul meu
la tron primeºte, ia dar o
moºtenire, de care el va fi
mândru ºi pe care o va
cârmui, am toatã speranþa, în
spiritul meu, cãlãuzit fiind prin
deviza: „Totul pentru þarã,
nimic pentru mine“.
Mulþumesc din suflet tuturor
celor care au lucrat cu mine ºi
care m-au servit cu credinþã.
Iert acelora care au scris ºi au
vorbit în contra mea, cãutând
a mã calomnia sau a arunca
îndoieli asupra bunelor mele
intenþiuni. Trimiþând tuturor o
ultimã salutare, plinã de
dragoste, rog ca ºi generaþiile
viitoare sã-ºi aminteascã din
când în când de acela care s-a

închinat cu tot sufletul,
iubitului sãu popor, în mijlocul
cãruia el s-a gãsit aºa de
fericit. Pronia cereascã a voit
ca sã sfârºesc bogata mea
viaþã. Am trãit ºi mor cu deviza
care strãluceºte în armele
României: „Nihil sine Deo!“
Doresc sã fiu îmbrãcat în
uniformã de general (micã
þinutã, cum am purtat-o în
toate zilele), cu decoraþiile de
rãzboi ºi numai Steaua

României ºi Crucea de
Hohenzollern, pe piept. Am
rãmas credincios religiunii
mele, însã am avut ºi o
deosebitã dragoste pentru
biserica rãsãriteanã, în care
scumpa mea fiicã, Maria, era
botezatã. Binecuvântarea
corpului meu se va face de un
preot catolic, însã doresc ca
clerul de amândouã bisericile
sã facã rugãciuni la sicriul
meu, care trebuie sã fie foarte
simplu. (...) Coroana de oþel,
fãuritã dintr-un tun luat pe

câmpul de luptã ºi stropit cu
sângele vitejilor mei ostaºi,
trebuie sã fie depusã lângã
mine, purtatã pânã la cel din
urmã locaº al meu ºi readusã
apoi la palat. Sicriul meu,
închis, va fi pus pe afetul unui
tun, biruit (dacã se poate) la
Plevna ºi tras de ºase cai din
grajdurile mele, fãrã vãluri
negre. Toate steagurile care au
fâlfâit pe câmpiile de bãtaie
vor fi purtate înaintea ºi în

urma sicriului meu, ca semn
cã scumpa mea armatã a
jurat credinþã steagului sãu
ºi ºefului sau suprem, care
prin voinþa lui Dumnezeu, nu
mai este în mijlocul
credincioºilor sãi ostaºi.
Tunurile vor bubui din toate
forturile din Bucureºti,
Focºani ºi Galaþi, ridicate de
mine, ca un scut puternic al
vetrei strãmoºeºti, în timpuri
de grele încercãri, de care
Cerul sã pãzeascã þara.

Trimit armatei mele, pe care
am îngrijit-o cu dragoste ºi
cãreia m-am închinat cu toatã
inima, cea din urmã salutare,
rugând-o a-mi pãstra o
amintire caldã. (...) Prin o
bunã gospodãrie ºi o severã
rânduialã în cheltuieli, fãrã a
micºora numeroasele ajutoare
cerute din toate pãrþile, averea
mea a crescut din an în an, aºa
cã pot dispune astãzi de sume
însemnate, în folosul scumpei
mele Românii ºi pentru
binefaceri. Am hotãrât dar o

sumã de 12 milioane de lei,
pentru diferitele aºezãminte,
noi fundaþiuni ºi ca ajutoare.
Aceastã sumã va fi distribuitã
precum urmeazã: 1. La
Academia Românã, ºase sute
mii de lei, capital pentru
publicaþiuni. 2. La
Fundaþiunea mea Universitarã,
pentru sporirea capitalului,
ºase sute mii de lei. 3. La
Orfelinatul „Ferdinand“ din
Zorleni, lângã Bârlad, pentru
sporirea capitalului, cinci sute
mii de lei. 4. Pentru
întemeierea unui internat de
fete de ofiþeri în armata mea,
cu un institut de educaþiune, cu
un învãþãmânt practic, la
Craiova, douã milioane lei. 5.
Pentru întemeierea unei ºcoli
industriale la Bucureºti, trei
milioane lei. (Urmeazã alte 12
legate). Înãlþând rugãciuni
fierbinþi cãtre A-tot-Puternicul,
ca sã ocroteascã de-a pururea
România ºi sã rãspândeascã
toate harurile asupra
scumpului meu popor, mã
închin cu smerenie înaintea
voinþei lui Dumnezeu ºi
iscãlesc cea din urmã hotãrâre
a mea. În numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh,
Amin. Fãcut la Bucureºti, la
14/20 februarie 1899.
//CAROL// Am scris ºi iscãlit
cu propria mea mânã acest
testament, pe douã coale,
formând opt pagini, legate cu
fir roºu ºi am pus sigiliul meu.
// CAROL//”

LECÞIA DE CULTURÃ GENERALÃ

Testamentul regelui Carol I

* „Sã vii ºi mâine”, este o carte
de poeme de dragoste, semnatã de
Iulian Patca, apãrutã la Ed. Mega,
Cluj-Napoca, 2011. Volumul
„adunã în poeme o iubire
vaporoasã, pierdutã, radiantã,
consumatã în libertatea idealului,
sentimente calde într-un mediu
care se rãceºte tot mai tare. Versul
este de o emisiune liricã intensã,
dar cu un bob epic în ea ºi cu
textura elegiacã bãtutã în rimã
preferenþial masculinã. O poezie
de dupã-amiazã, rostitã pânã sub

streaºina serii, rechemând les
neiges d’antan” (Angela-Monica
Juncan).

* Apãrutã la Ed. Gens Latina,
Alba-Iulia, 2012, „Duios suferinþa
trece” e cartea de versuri scrisã de
Oxana Munteanu din Chiºinãu.
„Tensiunea emoþionalã a
volumului, potenþatã de un
complex de trãiri convertite în
motive lirice (plânsul, teama,
mirarea, tãcerea, speranþa) ºi
transpusã în mesaj prin forþa
metaforei particularizeazã ºi ea

poezia Oxanei Munteanu, întãrind
convingera lectorului cã se aflã în
faþa unui destin poetic ce mai are

multe de spus” (Ionela Cozmescu).
* Poeta Daniela Voiculescu

semneazã un nou volum de versuri
– „La malul Mãrii Imbrium”, Ed.
Bibliostar, Râmnicu-Vâlcea, 2012
– „o carte a trãirilor dinamice, a
unui apogeu erotic, în care Viaþa ºi
Iubirea îºi dau întâlnire într-o
metaforã(...). Volumul de faþã se
dovedeºte o incursiune în prezentul
devenit, pe negândite, trecut,în
care balansul poetei „se întreabã
ce iubire sã aleagã...realã sau
virtualã?(Octavian Curpaº,
Phoenix Magazine, Arizona,
USA).

CÃRÞI PRIMITE LA REDACÞIE
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* „Florile gândului”,  îºi
intituleazã Adina Enãchescu
noua carte de poeme într-un
vers, apãrutã la Ed. Societãþii
Scriitorilor Români, Bucureºti,
2012. „Scriitoarea îºi adaugã
scrierilor sale ºi tãrâmul vrãjit
al poemului într-un vers, al
cugetãrii, al completãrii unor
zidiri de ziceri anterioare (...).
ªi în cartea aceasta suntem
într-un þinut mirific, aurifer,
într-o minã sãpatã cu trudã, de
un ocnaº al literelor, pe numele ºtiut, Adina Enãchescu, într-o
peºterã-carte, unde a adunat din cele peste o mie de zile-ziceri
ºi din cele o mie de nopþi-gânduri, strãluciri, unele foiþe de
aur, altele foi de micã, foi subþiri de oglinzi sau forme frumos
ºlefuite de apele talentului, pietre cãzute din cine ºtie ce spaþiu
sau timp legendar, lacrimi ºi flori, marmorã, lemn, scoici...”
(Florin Grigoriu, vicepreºedinte SSR).

* În 2010 la Ed. Cultura din
Piteºti apãrea scrierea
monograficã a lui Teodor
Mavrodin – „Aninoasa ºi
Slãnicul Muºcelului. File de
cronicã” – o lucrare despre
douã localitãþi rurale etalon,
bazatã pe cercetarea ºi utilizarea
informaþiilor de arhivã inedite.
„Autorul a mers la izvoare. Ca
arhivist, a avut accesul, dar mai
ales priceperea ºi în primul rând
pasiunea de a gãsi ºi cerceta
toate sursele posibile în aºa fel

încât sã poatã reconstrui o evoluþie secularã (...). abordarea
este multiformã. Nimic nu scapã atenþiei autorului, aºa cã
cititorul este pus, la sfârºitul lecturii, în totalã cunoºtinþã de
cauzã asupra cadrului natural, a înfãþiºãrii localitãþilor, a
evoluþiei proprietãþii, a demografiei, a istoriei sociale ºi
economice, ca ºi a problemelor de sãnãtate, a ºcolii ºi activitãþii
culturale ºi evident a folclorului” (Acad. Dan Berindei).

* Prof. Nicolae Pantazicã
este prezent în librãrii co o nouã
lucrare – „Bãjeºti, recurs la
istorie”, Ed. Tiparg, Piteºti,
2010. „Cartea are mai degrabã
un caracter sentimental. Ea
pune în luminã meleagurile cu
istoria lor, „neamurile” în
evoluþie, trãsãturile
etnofolclorice, fi ai satului,
toate susþinute de un bogat
material ilustrativ (...).
Profesorul Nicolae Pantazicã,
prin lucrãrile sale rãspândite în
presa localã ºi judeþeanã (comuna Bãlileºti are un ziar), prin
cele douã volume cu caracter monografic, a devenit un simbol
al omului de de culturã stâns legat de plaiurile natale cãrora
le-a întãrit „dreptul la veºnicie” (Ion Voican, primar al
comunei Bãlileºti).

* „Templierii lucrurilor
simple”, Ed. Universitãþii
Piteºti, 2011 este titlul celei mai
recente cãrþi a poetei Cristina
Onofre. „Este în afara oricãrei
îndoieli cã poezia cea mai
recentã a Cristinei Onofre are ºi
exhibã fãrã nici o prejudecatã o
certã, deºi oarecum alteratã,
dimensiune miticã. De la felul
în care este conceputã ca
discurs – precum o povestire ori
descriere a unui eveniment ori
unei acþiuni – ºi pânã la
extracþia minereului din care e
fãcutã, scos adicã atât din

straturile subconºtientului personal, cât ºi din cele ale
subconºtientului colectiv. Din primul, poeta tezaurizeazã
fragmente ºi reminiscenþe inefabile de amintiri, stãfulgerãri ºi
strãluminãri ale conºtiinþei, înscrisuri secrete rãmase în simþuri,
scurte revelaþii ºi imagini epifanice, mistere ºi proiecþii, detalii,
gesturi, sunete ºi culori pãstrate intacte în straturile de uimire
cele mai adânci ale fiinþei…(...). Cu o dimensiune
expresionistã certã, dar nutrindu-se cam tot pe atât dintr-o
acuitate a percepþiei vizuale voluptuos încântatã de polifonia
culorilor, cu o gramaticã mai curând severã, esenþializatã ºi
deloc prolixã ca discurs, poezia Cristinei Onofre are o nobleþe
care desfide fãrã bravadã sofisticatul gust în materie al unora
dintre contemporanii noºtri. Motiv pentru a fi si mai apreciatã
de ceilalþi” (ªtefan Ion Ghilimescu).
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