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Piatra Craiului
EDITORIAL

Inginer Ion Pietrăreanu
Această revistă este o romre a
seminţelor semănate în brazda unor
valoroase şi vechi tradi.ţi, preocupări şi

simţăminte spirituale de căire Mibai1
umgianu, Tache Băjan. Tudor Muşatescu,
....�..,_.,.
1..o Pâmută
. eratii
de
v•
-. .su-•
Ş1- mnlte geD
'
c:ărtur.ui şi dascăli ai satului
An cootribuit

la apariţia acestui izwr

Revista prezenta teme de istorie�
litm1ută, folclor, fudmmnri rdîgioasc,
reflecţii. recomandări pentru mame şi
sbturi dilrelS'.e penim locuitori de la
George Uliem din apostolatul său de
medic al comunelor din mnă

Alegerea
Cr:liulm�

are

,,Piatra

denumirii de

rostul ei Semdu1 masiv

de întelepciune şi mnlti rucăreni isteti onmtos, din timpwi imeuionate a
sau
adoptaţi. - în decursUJ vegbe,at de la ină1pmî1e sale la viaţi,

originăn

timpului, care unnându-şi rosturile de
pelerini ai destinului lor se îoton: la vatra

bucuriile
suferintele ŞI- asptra,
- tille
viet1Jitoare1or de la poaldc lui

însufleţească motivat participarea loc la o
viaţă comuoitaf.i in pas ru speraoţele unor
vremuri mai bune_
Apariţia
publicaţiei
nu
este
întâmplătoare spiritualibtea in zonă s-a
manifestat de mai omltă vreme.
În 1928 a apărat la Dragoslavele
primul număr semnificativ sub a<:eeaşi
dem1mire „ Piatra Craiului", cu sub1ittol
�foaie pentru luminarea popomlui"_
Era de fdpt o coo:tinll3re a publicaţiei
denumită ulterior ,,Fada MusceJului
fondatoc
„(1926-1928)-director
şi
proprietar fiind George Ulieru, având
printre redactori pe preot Ion Răuţescu şi
învăţitor fusif Catrinescu, ta'ÎSta :fiind

relaţiile domoitorilOI" mmteni ro
breslde meşteşugiireşti br.lşovene, i-a
iorurajat pe paşEJptiştii adunaţi la Rucăr

>

•

A unnărit de ac:emeoea cu uimire
slI3moşească îmbogăpod-o cu valoroase şi
noi cunoştin!r. In:qiată de membrii pe români modernizând 1nftastructura
cenaclului ,,Mîhaîl LungWm� apariţia căr3rilor de circulape şi constmînd
revistei a fost încurajată şi susţinută cu
primele castre în zonă, i-a iDcurajat pe
multă dăruiJC de auto:rităţi?e locale_
primii Basarabi la formarea şi intărir�
Publicaţia îşi propune ca tot mai Ţării Rom3neşti. poate preciza locul
multi oameni să se adape din tezmml victoriei de la Posada, a �t
nepreţuit al înţelepciunii straDmle, să circulaţîa mărlilrilor şi călătoriilor in

•

imprimată. la tipografia

din C3mpu1uog.

Gb.. N. Vlădescu

rostuind vremurile la � lui
Nicolae· Bălcescu. a sângţrat la jertfu
supremă a militniJor români care au
înscris in istorie in loptdc primului
război mondial zona Bran-Rucăr

Dragoslavcle-Valea-M.are,.
aici nu se trece."

un DOU

Masiwl Pian Craiului veghează
la liniştea celoc de la mmmântul
grănicerului, a celoc aflaţi sub glie
neştiuţi şi uitaţi de vremuri., 3 cdOI" din
cimitirele eroiloc din 2.0Dă, şi a
osemintdor din ,,MemoriaJul Mateiaş=_

Şi

fiindcă locurile au memoria

faptelor, eveoimentelor şi eneJ"giiloc,
Piatra Craiului dacă o inţelegcu. şi o
respectăm ne mai poate spune multe_

Perl National din R\Jcir.
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ungerea cu ai şi

uşilor

leuştean a

grajdului. În dimineaţa de Sîngeorz,
apărarea

pentru

vacilor

strigoi

de

li se

date calendaristice, de sărbătorirea unor
sfinţi, de teama lupilor care ameninţau

ugerul, vacilor cu lapte li se punea un

integritatea turmelor (Filipi, Circovii,

împotriva

Precup, Sf. Petru de vară etc.). Se

Riturile de luare a manei şi de

porneşte „lupăria", adică se pornesc

aducere înapoi a manei furate se făceau

lupii prin sat. Pentru a apăra gospodăria

în

roşu

senm

coadă,

credea că în ziua de Sf. Andrei se

deochiului şi strigoilor.

care componentele mediului natural se
află în înterrelaţie cu componentele
presupune

antropizat

mediului

cunoaşterea de către păstori a ritmului
naturii, a fenomenelor naturale care-i
activităţile

care

între

temporale

limitelor

a

şi

viaţa

condiţionează

pastorale pot fi încadrate.
ca

Păstorul,

al

membru

comunităţii tradiţionale nu poate trăi
fără a stabili o relaţie cu divinitatea şi
raporta

se

a

fără

sărbătorile

la

religioase care exprimă în chipul cele
mai

naturii

comunicarea

firesc

Atotputernicul.

Aceste

cu

limite

temporale, spaţiale şi religioase în care
se mişcă păstorul l-au determinat să-şi
rânduiască viaţa după anumite norme
integrate

în

obişnuielnic,

sistemul
obligatoriu

iarnă ( 1 6 ianuarie) şi Sf.Andrei (30
noiembrie) este marcată, la anumite

ungeau cu ai şi leuştean coamele şi

acestea erau stropite cu apă,

Păstoritul, ocupaţie complexă în

perioada cuprinsă între Sf. Petru de

cu

ajutorul descântătoarelor. Aceste

rituri, săvârşite întotdeauna în dauna
cuiva, erau cunoscute de un număr
iniţiaţi,

de

restrâns

recunoscuţi

şi

temuţi, care transmiteau experienţa lor
magică numai în familie.
La Sângeorzul vechi, când în cele

se ungeau stâlpii

de lupi,

porţilor,

pragurile uşilor cu usturoi, investit cu
puteri

magice

şi

toarce

se

nu

o

săptămână înainte de Sf.Andrei.
Încadrarea riguroasă în timp şi
spaţiu cât şi în întreg contextual vieţii
economice şi sociale a satului a făcut

mai multe zone avea loc împreunarea

ca păstoritul să se desfăşoare după

tunnei, practicile ocazionate de măsura

anumite rânduieli puternic implintate în

laptelui, însoţite şi de alte rituri menite

celui

conştiinţa

ce

practicat,

l-a

o

ferindu-l astfel de atingerile, uneori

păzească de lupi şi de anumite boli.

dăunătoare, ale prefacerilor de toate

să

apere

integritatea

să

turmei,

Astfel, la ieşirea oilor din curte
punea

un

lanţ

la

poarta

se

fiecărei

gospodării, asupra turmei se stropea cu
apă sau cu agheasmă, la staur se aşeza
o secure şi doi piepteni
incieştaţi, ca

să

se

de cânepă

încleşteze

gura

lupilor,asupra păcurarilor era aruncată

felurile şi din toate timpurile.
Am numit rânduieli pastorale,
atât norn1ele de drept obişnuielnic care
constituie baza juridică a organizării
turmei
dintre

şi

reglementării

raporturilor

muntelui

proprietarul

şi

proprietarul turn1ei organizate, în cazul

normativ
pentru

întreaga comunitate tradiţională.
S-au păstrat numeroase ritualuri
şi rituri cu substrat arhaic legate de
viaţa pastorală, unele de purificare şi
apărarea turn1elor aşa cum sunt focul
viu şi afumarea turmelor, altele menite
să detern1ine o producţie sporită de
lapte. În legătură cu creşterea vitelor
exista temerea de furtul laptelui la vaci
şi oi de către strigoi, iele, vrăjitoare.
Puteri
atribuite

protectoare
unor

lor

contra

plante

erau

usturoiul,

ca:

leuşteanul, măceşul care se puneau la
porţi, la uşile adăposturilor animalelor
şi ale caselor. Sângiorzul (23 aprilie)
marchează începutul unei perioade a
ciclului

pastoral,

destinată

obţinerii

produselor lactate pentru alimentaţia
oamenilor în tot cursul

anului.

De

de
obiceiurilor
în cadrul
aceea,
Sângeorz predomină riturile legate de
mana vitelor, întrucât se credea că
strigoii, numiţi şi pricolici, se pot
metan1orfoza în câini, pisici, pătrund în
grajd, mulg laptele, iau mana vitelor şi
o duc la vitele lor. Mana vitelor putea fi

luată şi prin aşezarea strigoilor înaintea
turmei de oi sau a cirezii de vite, la
răscruce
Pentru
de
drumuri.
conservarea manei vitelor şi pentru
apărarea de strigoi, la Sângeorz fiecare
gospodar punea la stâlpul porţii ramuri
verzi de salcie şi o glie înverzită pe
manei
pragul grajdului. Apărarea
laptelui este vizată şi în alte rituri:
lanţul pus la poarta fiecărei gospodării
peste care trec vitele, grapa aşezată la
uşa grajdului cu colţii în afară, o furcă
de tors cu caier

şi fus pusă în grajd,

apă, act considerat un rit de purificare

în care cel din urn1ă este un târlaşi

menit să creeze acea curăţenie rituală

(econom de vite-mare proprietar care
avea peste 500 de oi) şi dintre

cerută de îndeletnicirea ciobăniei.
Credinţele,
obiceiurile
şi
practicile magice în legătură cu
creşterea oilor erau exprimate atât la

responsabilul ales al obştei satului şi
proprietarii vitelor, în cazul stânii de
strânsură, cât şi credinţele şi practicile

date calendaristice, cât şi în legătură cu

rituale care privesc apărarea animalelor

interdicţii, pentru a asigura
curăţenia şi calitatea producţiei de lapte

de forţele
belşugului.

unele

şi totodată pentru a feri animalele

de

diferitele calamităţi naturale:interdicţia
de a se încropi stâna în anumite zile,
interzicerea accesului femeii la stână,
obligaţia ciobanilor de a duce o viaţă
de castitate în timpul verii, baciului îi

O

malefice

abordare

şi

din

asigurarea
perspectivă

sociologică a unor componente de bază
ale rânduielilor pastorale o întâlnim la
Traian Herseni în lucrarea Probleme de
sociologie pastorală, Bucureşti, 1 94 1,
sub

titlul

"Organizarea

gospodăriei

este interzisă părăsirea stânei şi
coborârea în sat până la Sf.llie (20

analiză a raporturilor dintre factorii

iulie), iar ciobanilor până la Sânchetru.

economici şi juridici care concură la

Era interdicţia de a lucra în anumite
zile când "era rău de dihănii". Astfel,
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o

pertinentă

pastoral,
complexului
întemeierea
autorul distinge două aspecte:
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I.

organizarea

juridică,

în

funcţie

animalelor şi

păşunii,

luau vitele în primire

caşului la caşeriile de pe Ialomiţa şi din
Sinaia, până la Sf. Petru - "ăl mult"

primăvara

(Informaţie, Ion Şaran1et, sat Sohodol,

proprietarilor toamna, la răvăşit. Dacă

precum

şi

a

formelor de asociere.
2.

Ciobanii

şi

proprietatea

economică
de

socială:

organizarea

şi

le

dădeau

în

primire

născut 1 935) să plătească muntele, iar

oaia "se prăpădea", mâncată de dihanii,

din

ciobanul

vânzarea

urdei

să

acopere

era

obligat

să-i

prezinte

ierarhizarea funcţională a personalului

cheltuielile stânii pentru sare, mălai,

partalul, o parte din pielea care a rămas

stânei în funcţie de diviziunea muncii.

cheag şi alte mărunţişuri.
Învoiala ciobanilor:

cu semnul de proprietate.

Pornind de la modelul propus de

Rânduiala

stânii.

Organizarea

stânii pentru vărat:

Traian Herseni şi extinzând aria de

"Tomneala" ciobanilor se făcea

curprindere a conceptului de rânduieli

primăvara, "pe vară" sau "cu anul", în

pastorale şi la unele aspecte ale vieţii

scris sau pe încredere, cu simbrie, în

spirituale care concură la bunul mers al

bani, în natură (oi, haine, brânză) şi în

brănenii au practicat două tipuri de

stânii,

"scuteala" vitelor.

păstorit:

vom încerca o

acestora,

în

urma

prezentare

unor

a

"băcia din zece una" din produsul care

Branul a fost unul din centrele

aria

a)

Baciul, care era "cheia stânii" lua

cercetări

intreprinse în zona etnografică Bran.

Potrivit clasificării
bază

lua

"băcia

de

la

urdă"

păstoritul

care are

de

de

la

răspândire

pendulare

cu

văratul în munţi şi iernatul în sat, şi
b)

iese pe vară. Mânătorul care dădea oile
uşă

teritorială

păstoritul

transhumant

cu

văratul în munţi şi iernatul în cân1pie

pastorale de referinţă ale ţării noastre,

la

unde rânduielile pastorale s-au păstrat

(Informaţie, Ion Darie, sat Moeciu de

sau „în baltă'', (bălţile Dunării) formă

până aproape de zilele noastre, unele

Jos, născut în 1 904 ).

caracteristică marilor proprietari de oi.
În funcţie de tipurile de păstorit şi

reuşind să pătrundă prin voinţa de

Ceilalţi ciobani erau plătiţi după

conservare a păstorilor până astăzi.
hicercăm o prezentare succintă a acelor

responsabilităţi şi după încrederea pe

de

care o prezentau.

organizarea stânii, întâlnim două tipuri

rânduieli care conturează un model al

(târlaşi) tomneala ciobanilor "atunci pe

La mocanii mari

grupul

care

participă

la

de stână:

I . stâna târlaşilor - care poate fi:

" oi 1n Mu }' eur.e

St '

social

ciobanii

a.fan1ilială

sunt

membrii familiei sau rude apropiate
(ex. stâna lui Ion Darie din Moeciul de
Jos).
b. cu ciobani angajaţi
2. stâna de strânsură - cu ciobani
angajaţi, care poate fi:
a. stâna stăpânului de munte - cu
oi mai puţine, care strânge şi vite ale
altor proprietari din sat;
b. stâna obştei satului - la care
responsabilul este ales de către sat sau
obţine muntele prin l icitaţie.
La organizarea stânii, oile se
alegeau în cârduri separate de trei-patru
sute

de

capete,

mânzările

(oile

cu

lapte), sterpele (de regulă mioarele),
cârlanii (mieii din anul respectiv) şi
berbecii.
Vacile, atât cele cu lapte cât şi
vieţii pastorale.
lnvoiala muntelui
După

cum

rezultă

din

timpuri" se făcea "cu anul": ciobanul

cele sterpe, păşteau împreună şi erau

mare (vătaful de cârd) primea pe an l 2

adăpostite pe timp de noapte într-un
obor construit din răzlogi.

oi, cojoc şi opinci; ciobanul mijlocaş, 5

documentele cu privire la domeniul

oi,

feudal al cetăţii Bran, anumiţi munţi,

(înmulţea) oi la stăpân; ciobanul mic

primăvara era rânduit după atribuţii

numiţi munţi alodiali erau în posesia

(bulitişul)

riguros precizate în cadrul gospodăriei

oraşului Braşov, în calitate de stăpân

pastorale:

feudal, şi erau administraţi de către

opinci. Băieţii, după ce tern1inau şcoala
(3 clase) se băgau ciobani la târlaşi, cu

castelani şi daţi în folosinţă brănenilor

plata "pe oi", până la am1ată reuşind să

închega laptele, fierbea zărul, storcea

"cu mai multe dobitoace", contra unei
taxe anuale achitată domnului de

prăsească până la 200 de oi.
Învoiala stăpânului de munte sau

şi

pământ pentru fiecare mw1te în semn

responsabilului cu proprietarii de oi : în

stăpânului răspundea de bunul mers la

de "reînoire a feudului de către fiecare
colon" ( Arhivele Statului Braşov,

munţii

stânii.

proprietari, munţi "ocalişti", repartiţia

Urbarii, Bran 1 4/Il, 1 5/Il, 1 8 1 9).

produsului

După desfiinţarea domeniului
feudal al Branului, în urma revoluţiei

munte pe care o deţinea fiecare.

din

1 848- 1 849,

rămân
în
brăneni.

o parte

proprietatea

din

munţi

mocanilor

cojoc

şi

opinci

primea

care

şi

3-4

aveau

îşi

oi,

prăsea

cojoc

mai

şi

mulţi

se făcea după partea de

Personalul

Baciul

mulgea la vaci

"tomnit"

era "cheia stânii",
şi

la oile mânzări,

caşul, îl punea la dospit, frământa caşul
băga brânza în burduf. În lipsa

Mânzărarii, doi la număr după un
cârd de oi dintre care unul era vătaful
cârdului,

La stâna de strânsuri învoiala se

stânii

se

sculau

"când

cânta

pasărea'', băgau oile la uşă, le mulgeau

făcea astfel: proprietarii de oi lăsau 1

şi plecau cu cârdul la porneală, până la

kg

taxă

amiază (se orientau după soare, iar

stabilită "la învoială" pe cap de oaie, şi

când e nor şi ploaie după teren unde au
ajuns), când "se bagă la uşă". Seara

de

brânză,

sau

plăteau

o

Dezvoltarea păstoritului în zona

primeau pentru vărat produsele lactate

Bran în varianta transhumanţei a făcut
necesară şi închirierea unor munţi de
pe Valea Ialomiţei aparţinând unor

pe cap de oaie, "cu rândul", în forma

după muls ciobanii mâncau şi mergeau

arhaică, fiecare mulgea oile când îi

cu mânzările " l a însărat" până spre

venea rândul,

miezul

boieri din aşezările subcarpatice.
Învoiala cu proprietarul muntelui

închega şi lua produsul acasă, sau la

înnoptat

învoială 3-4 kg de brânză şi 1 kg de

Mânzărarii dorn1eau la "areapă", adică

se

urdă.

lângă cârdul de oi.

tomneală. Se făcea în produse (caş
pentru căşerie, brânză de burduf,

La vaci se învoiau cu brânză la
litrul de lapte pe care l-a avut la

"umbletul" dinspre vârful muntelui şi

şteanduri de lapte gros) sau în bani.

mulsoarea de la jumătatea verii (la 1 4

trăgeau în târlă în apropierea stânii.

Stăpânul stânii care închiria muntele îşi

iulie).

făcea

făcea

primăvara

socoteala

ca

şi

prin

se

numea

prin

tragere

la sorţi,

nopţii
în

Sterparii

când

erau

târlă,

păzeau

aduse

lângă

la

stână.

sterpele,

în

Cârlănarii păzesc şi însoţesc la

vânzarea

porneală cârlanii sus la vârful muntelui,

https://biblioteca-digitala.ro
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unde e aerul curat. Aici îşi fac bordei
pentru ei şi pentru cârlani şi din când în
când coboară la stână după merinde.
Mânătorul (ciobanul cel mic) este
de obicei un copil de şcoală. Dă oile la
uşă în timpul mulsului, spală găleţile,
aduce şi taie lemne pentru foc.
Văcarul păzeşte şi mulge vacile.
Pe lângă simbrie ciobanii însurati
aveau în timpul verii învoire de 5-10
zile la fân în sat.
Semnele de proprietate - Pentru
recunoaşterea oi lor fiecare proprietar
avea semnul lui pe care îl făcea cu
foarfeca sau cu preduceaua la urechea
mielului ţinut de prăsilă, la înţărcat.
Semnele mocăneşti în zona Branului
erau: barbura; preduceaua nescoasă şi
preduceaua scoasă; peleşul şi clinciul
(infomiaţie,
Ion
Şaramet,
satul
Sohodol, născut 1932). Alte semne ale
proprietarilor cu oi mai pu�ne sunt:
pişcătura, furculiţa, şuiata (numai în
spate), teşala (numai în faţă) şi cioanta.
Urechea
cu
semnul
trebuia
prezentată de către cioban în cazul în
care oaia se prăpădea (murea sau o
mâncau dihăniile).
Pe lângă semnele individuale
aplicate la urechile oilor se folosesc şi
semnele de cârd, numite căneala,
constând din aplicarea unui semn
(literă sau număr) cu ajutorul unei
dangale din metal înmuiată în smoală.
Cârdul de oi este condus de
batali, berbeci întorşi primăvara de
târţii (în al doilea an) purtând la gât
banate, clopote mari
din tablă.
Clopotele se poartă "ca să se tragă oile
după cârd". La vaci, la cireadă se
poartă clopotele de cireadă.
Câinii ciobăneşti de pază au lătrat
gros, la urs latră mai prelung. Pe
timpuri "mocanii aveau 4-5 câini la un
cârd de oi". Un câine bun era
echivalentul unei oi bune. La câmpie
ciobanii aveau câini mici pentru întors
oile.
Produsul:
Oile se mulg de trei ori pe zi până
la Sf. Marie Mare (15 august) şi de
două ori pe zi până la sfârşitul lunii
septembrie când are loc răvăşitul.
Potrivit învoielii din primăvară
era obiceiul ca produsul să fie luat de
către proprietar, jumătate la Sf. Ilie şi
jumătate la răvăşit.Pentru vaca cu lapte
repartiţia produsului se făcea după
măsurătoarea făcută la jumătatea verii:
între 6 şi 9 kg de brânză şi I kg de urdă
(după munte) pentru fiecare litru de
lapte avut la măsurătoarea dintr-o zi.
Ritualuri şi interdicţii legate de
viaţa pastorală în satele Branului:
Până prin anii 60 ai secolului
nostru în satele Branului s-au păstrat o
mulţime de ritualuri şi interdiCJii
menite să apere animalele împotriva
forţelor malefice şi pentru detem1inarea
fertilitătii şi abundenţei.
Interdicţii:
Interdicţia de a lucra în anumite
zile sau locuri.
De Sf. Precup (8 iulie) nu se
lucra la fân şi nu se băga brânză pentru
că era rău de lup, pentru că lupii sunt

câinii Sf. Petru. La Sf. Pantelimon (27
iulie) se ţine sărbătoarea pentru că e rău
de urs.
Nu se îndruga lâna după oi pentru
că e rău de dihanii.
Bulzul un se punea pe jar până la
Sf. Petru, ca să nu se sprujească oile la
uger. Dacă ciobanul fura din stână da
pricaz (pagubă) în oi.
Interdicţia accesului femeii la
stână pe timpul verii:
Ciobanii aveau obligaţia de a
duce o viaţă de castitate pe timpul
verii. Le era interzis coborârea în sat şi
apropierea de femei, baciului până la
Sf. Ilie, iar restului ciobanilor până la
Sf. Petru.
Rituri
apotropaice
şi
de
purificare:
La strânsoarea oilor preotul făcea
o sfeşta.nie în mijlocul tum1ei şi stropea
turma şi ciobanii cu apă sfinţită.
În seara de Sf. Gheorghe se pun
mărăcini în poartă să nu vină şiştele să
ia laptele vacilor (apud. Ioan A.
comunei
Monografia
Puşcariu,
Sohodol). Când făta. vaca se vărsa
corasta pe mărăcini să nu se apropie
şiştele să-i ia laptele. în acelaşi scop se

cântăreşte viţeaua când fată,
bouleţul
se
însemnează
să
sângereze.

iar
nu

Când da laptele în foc se presăra
sare pe sobă ca să nu se crape tâtele
vacilor.
Rituri
fertilizatoare
şi
de
asigurarea manei:
Primăvara vitele sunt mânate la
munte cu o ramură verde de salcie, care
apoi este pusă la uşa grajdului. Când
vaca fată se vărsa corasta pe vale,
pentrn ca laptele vacii să curgă ca
valea.
Când oile pleacă la munte, la
ieşirea din grajd se pune un lanţ pe
prag şi la pârleazul strungii pentru ca
oile să se ţină lanţ.
Când pleacă oile la munte în
drumul lor se pune o cheie mare şi
când trec peste ea sunt stropite cu apă
sfintită, cu o ranrnră de salcie verde ca
să fie ferite de vrăjitoare.
Dacă mana a fost luată se aduce
înapoi cu ajutorul unei potcoave cu
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care, mai întâi, se freca ugerul vacii, şi
apoi se bate pe uşa. grajdului.
Pentru păstrarea norocului la vite,
înainte de a fi vândută o vacă i se taie
păr din coadă şi-l pune la căprior în
grajd.
În scurta noastră intervenţie ani
căutat să prezentăn1 cele mai însemna.te
dintre rânduielile pastorale de care
depinde bunul mers al stânii.
Deşi sumar prezenta.te, acestea,
constituie prin caracterul lor arhaic şi
de lege nescrisă, intrată în conştiinţa.
colectivităţii
săteşti,
dovezi
ale
vechimii de locuire, ale caracterului
sedentar al ocupaţiei, dar şi ale rigorii
morale a păstoritului.
Resume
le plus important de la
structure professionnelle du peuple
roumain est l'elevage, qui a ele l'objet
de nombreuses etudes en se referan/ a
dife
f rents aspects, en particulier ceux
!ies au phenomene de la transhumance,
entrepris par des chercheurs de divers
domaines: l 'histoire, la sociologie,
l'ethnographie, le folk/ore, etc.
Les recherches intrerprinses par nous,
l'element

sur plusieurs

annees

et

dans

une

tentative de saisir tous Ies aspects de la
vie

pastorale,

nous

ont

conduit

a

definir le berger comme une forme
superieure, organisee de l'elevage (pas
seulement Ies moutons) qui implique: I'
organisation du troupeau el mise en
place

d'une

bergerie,

Ies

bergerie,
aliments

/'embauche
resultes

des

animaux, la transforma/ion du !ai! el (ii
est fonde sur des regles de droit qui
regit Ies relalions entre le proprietaire
el le pasteur, provenant des obligations
reciproques

l'etablissement

de

troupeau el la dislribution de produits
laitiers). le berger a lieu sur Ies cycles
de

calendrier

avec

certai nes

caracteristiques determinees se/on la
saison et le bur de former des
troupeaux,

tels

que

la

produc/ion

resultant de la transforma/ion du !ai/
pour /'ete, /'engraissement des terres
arables ou
/'automne.

prairies

au

cours

de

12011

Piatra Craiului
EXPO-PASTORALIS
CIOBANI RUCĂRENI
Ion Muţiu
Valea Dăii hotărăşte mijlocul
Rucărului, lăsând devale Josenii, cu
căile spre soare-răsare şi soare-apune.
Când
mergi
în
Suseni,
către
miazănoapte, după Valea lui Andreiaşi,
casele se rătăcesc şi Gârla îşi
sprinteneşte
coborârea,
în
umbra
Muntişorului şi Cărmăzanului. După
Valea Tâlvei şi Valea Grozei, drumul
se îngustează, iar Râuşorul îşi repede
apele în stâncile ce vor să-i potolească
fuga. Satul se pierde în coturi şi parcă
te-ai rătăcit printre brusturi şi bozii, în
mersul care ţinteşte muntele Măra şi
Păpuşa . .
Ciobanii,
stăpânii
săraci
ai
munţilor, bătătoresc potecile, cu urcuş
la stână şi coborâş la răvăşit, păstrând
mintea nedirijată, în libertate şi uitare
de parte femeiască„.
În veacul trecut ani zilit alături de
mândria,
asprimea
şi
sudoarea
ciobanilor rucăreni.
După ce laşi în urmă Grindul
Lupului, Valea Zârnei şi Purcăreţului,
răsare
domol
păşunea
costită a
Oarzănii, vecină spre noapte cµ Valea
Porcului. Aici, pe partea de miazăzi a
Oarzănii, căscată între fălci împădurite
şi ierboase îşi trecea zilele, sărace-n
întâmplări, neica Niţă Popa Simon, oier
de plaiuri rucărene, care a vieţuit 86 de
ani. Pare mult, dar pentru stânci, viaţa
de om tine cât un ecou. Şi întoarcerea
lui povesteşte fapte de ciobani vii„.
"„. Era un timp de haznă, între o
seninare de munte şi un hău cu spaime.
Din hodină furată, m-au trezit câinii, ce
lătrau a hiară, ca să văz ditamai ursu,
ce-mi înşfăcase o rumegătoare şi o
strângea la subţioară. Când am răcnit la
el, a zvârlit oaia şi a sărit pe mine,
mormăind înfricoşător.. Ca fulgerul,
am apucat zăvodarul de la cazanul de
hiert zărul pentru urdă şi cu opinteală,
l-am izbit în moalele capului. Ursul a
căzut, fără să icnească şi n-a mai
mişcat. Nu-s om mai bun ca alţii, dar
când mi-e viaţa în primejdie, dau, de
moarte! Doamne, iartă! "
Şi umbra bătrânului cioban pleacă
spre târla oilor, târând cu dârzenie
piciorul betegit de maşinile care au
stricat dreapta orânduială. .
Sângele ciobanilor daci, cu stâni
devălmăşite şi ciobănit cu schimbul,
trezeşte gândurile umiaşilor, cu căutări
de semeni, prin preajmă . .
Drumeţi!, d e peste munţi, odată
cu câteva mii de oi, neica Niculaie
Dăncilă Căciulan a fost furat de
păşunile Rucărului, unde a robit o
viaţă . . . Mocan voinic, cu plete de dac
şi port străbun, a bătucit cărările
munţilor, muscelelor şi văilor, dând
ocol boldanelor cu iarbă, muşchi ori
jnepeni, vreme de-un veac pe jumătate.
A dăruit ţării viaţa celor doi flăcăi ai
săi şi ciobăniei trăirea sa. A dat piept
cu jigăniile pădurilor, ca să apere viata

oilor. Umbra lui a rămas stâncă vie în
furtuni şi în chinul de pe lume.
La răspântie de uliţi rucărene,
neica Moise Popa Nica face spovadă de
păs„.
"Şaptezeci de veri din nouăzeci
am ciobănit pe munţii dinspre soare

a oilor. Bârloiu, de sub Oratea, a sărit
la ursul care-i furase o oaie, de pe
muntele
Comisu,
dar jivina l-a
schilăvit. Robu, un vânător de la Podu
Dâmboviţa, după ce omorâse 20 de
urşi, a sărit cu toporu la o matahală, dar
de data asta hiara l-a sfâşiat. Mai ştiu

răsare şi-am rămas om de plai în curtea
mea, cu dor de mulsul oii-n târlă şi
vise-n treaz . . .
Pe-o noapte-n grindu lătrat de
furie cânească mi-a aruncat trupu-n
drept. Apuc o bâtă noduroasă şi-n şot
de hiu-nim Vasilică ce purta felinaru
sărim în hămiălaie. .
Din coasta gloduroasă, o naniilă
ursească cu o mioară în sub braţ ne taie
calea în momiăit spăimat. Când vede

de Nelu Olteanu din Măţău, mursecat
de urs, în munte, Ion Lemnaru şi
Dincă, răpuşi în lupta cu stăpânul
munţilor. Pe alţii i-am uitat, da-i ştiu la
număr. Rucărul se mândreşte cu
ciobani care şi-au apărat vitele cu preţ
de sânge„. "
Vecini cu locul de naştere a
Dâmboviţei, Colţii lui Andrei veghează
odihna de veci a ciobanului Stavaru,
care vreme de 98 de ani a păscut oile
prin linişte de munţi. Câte întâmplări
neştiute, cu vite, hiare şi păsările
cerului, ascunde acum pământul în
care-şi doarme somnul, acolo sus, mai
aproape de Dumnezeu, pentru ca în
arşiţa lui Cuptor, oile să pască iarba

bâta-n ridicat, hiara azârle miaua şi
răbdând buşitura cu năduf, repede-n
mine laba.
Răcnet de om unit cu ăl de hiară,
cheiptarul sfâşiat şi căzătura pe o
seninare de stâncă, cu frânt de şold şi
oase, dar oaia ani scăpat-o. "
După seninarea frântă a muntelui
Piatra Craiului, păşunea Berilei se
îneacă în Dâniboviţa de-nceput, tihnind

Câmpulung

în lunca muiată de ape şi gâlgâit de
izvoare.
Îmboldit
de
năcazuri,
vârstnicul rucărean Cicinel Răută, îşi
deapănă truda însingurată din munţii de
la soare-răsare.
"„.Cu oile am împărţit laptele şi
sarea. În vremea de azi, oile s-au
împuţinat, ciobanii căliti sânt bătrâni şi
tinerii umblă grăbiţi de tranzistoare. .
Eu păzeam oile din frăgezime şi am dat
piept cu ursul. Aţipisem de oboseală,
când m-ani trezit cu cojocul sfârtecat şi
scuipat
de
jivină.
M-a
făcut
caracatabeţe, adică m-a dat cu craci-n
sus, dar Domnul milostiv mi-a dat viaţă
a doua oară. . . Într-altă noapte, soarta
ni-a-neremenit, cu felinaru-n faţa unei
namile de urs. Hiara nu mâncă neam
carne de om, dar m-a stuchit şi m-a
ruşinat. Cu al treilea urs am fost mai
câinos decât câinii. Mi-am arătat
dibăcia prinzându-l în laţ şi l-am supus
cu hieru. în zori l-am găsit suguşat de
bradul retezat în zbatere şi l-am ucis
mişeleşte, cu bâta. Alţi ciobani rucăreni
şi-au pierdut viata, cătând s-o scape pe-
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născută din el, sufletul lui s-asculte
cum bate inima mieilor şi fluierul de pe
mormânt să doinească cânt de viaţă
ciobănească, la inimă cu sânge de

meatetoşal ŞI ŞOl8GUQ ftuCOr•CdmpuhlllQ

cioban„
Scăpat de ursuzenie în ciobănie,
Ţăţicu îşi varsă năduful după un gât de
tuică:
"Uite-aşa mărunţel, cum mă
vedeţi, sar la namila de urs, cu gură
spurcată şi cu ce-apuc, în mână. Am în
mine mânia asta şi am pe suflet cu
ursu, de când mă ştiu. . În muntele
Găinaţu, erani ciupit, adică beat, când
lătratul câinilor m-a trezit lângă ursul
ce târa o junincă. O-odată m-a luat o
apucătură şi oţărât am sărit în cârca
vacii! Da, în cârca vacii. Jigania s-a
năucit în opinteala greului şi pahoma a
tulit-0-11 râpă„ Al-dată, în muntele
Bătrâna, m-am pomenit cu săritură de
urs în cărare. Se târa în cu- şi scotea
limba în rotocoale de mirări. Cu buturi
şi-un boac, un brăduşcan, la mână, în
răcnete bojocite, dihania a cârmit-o-n
desiş . . .
Pe Valea Porcului eram călare,
când mi-a sărit un urs în faţă. Iapa a
făcut vîrtej în două chicioare şi m-a
zvârlit de n-am mai ştiut de mine.
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Rătutit şi plotogit în sânge, m-a scăpat
minunea lui Dumnezeu ca să-mi mai
văz copiii . . . "
Crescut printre mioare, berbeci,
oi şi dulăi, Gheorghiţă din Suseni,
urcând zorit, ajunge-n vârf de avut cu
multu-n mult, dar tot strângea. . . Şi-a
fost o zi în care multul nu-i mai putea
obloji beteagul mai.
Atunci, întrezărind sfârşit de viu,
şi-a luat câmpii şi-n noapte a văduvit
spitalul cu nădragii-n mototol ca să-şi
mai vază o dată oiţele din tumia fără
număr . .
Apoi în haine scumpe a lăsat
totul, cu sânge de cioban ce-i
îngheţase-n vine . .
Pe latul dinspre soare-apune,
Rucărul e apărat de scutul Căpitanului ,
cu înaltul de 1191 metri. Pe pieptişul
potecii ce duce spre vârf, straşnicul oier
Ion al Radului din Rucărul de mijloc,
îşi deschide băierile inimii, cu isteţime
voie
bună:
şi
"La suiş, norocu se vaită, da' la
coborâş, hohoteşte-n râs. . la stână,
ciobanu-i bucătar, socotitor, strajă şi
moaşă de oi. În vârf de munte uită de
muiere şi face şi trebile ei. Îşi arată
bărbăţia cu ursoaica şi lupchii . . . eu m
am bătut cu hiara, dar Dumnezeu mi-a
lăsat viaţa, pe care tot El mi-a dat-o. Pe
alţii, jivina furioasă i-a schingiuit. Prin
anu' 1955, Gheorghe Niculescu, zis
Nicu, om de plai, s-a înfruntat cu
ditamai ursu în muntele Cascoe, dar a
fost omorât de hiară. Oieru Niţă Bălan
a fost jughinit de-un urs în Valea lui
Ivan, dar după trei ani s-a bătut cu altu.
Ăsta i-a venit de hac şi l-a răpus. . . Pân
1962, Radu Popa Simon a fost
mursecat, în luptă aprigă cu coşcogea
ursu. Cam pân '970, tânărul cioban llie
Bordea, din Luţele, a sărit la un urs, să
scape o oaie, dar dihania l-a ciungit de
o mână şi tot a mâncat oaia . . . Să fi fost
pân 1975 când Nelu Mâzgaciu a fost
mursecat, în luptă dreaptă, cu un urs pe
Valea Vladului . . . "
Ciobanul nu se bate cu am1e ş i
glonţ d i n ascunzişuri, c i uită d e !Tică şi
sare la fiară cu cheptul gol şi bâta, ca
să-şi verse sânge pentru-o oaie !..
Şi ce sânge are ciobanul mărunţel
care înrruntă fiara cu tulbure de foame,
cătând să-i ia, pe drept, oaia furată! ? . . .
Cată să a i î n chip o hiară î n furii
îngherând în sânge de cioban puţintel,
care apără cu un băţ, tum1a altora!. .. Ce
sânge curat curge prin trupul ciobanilor
rucăreni ! . .
Ciobanul împarte mămăliga cu
câinii, viaţa cu dobitoacele şi uită de
muiere. Ca să se pună cu fiarele
pădurii, îi trebuie curaj de nebun,
hotărâre de fulger, braţ de oţel şi inimă
de părinte . . .
C u pre\ d e sânge şi năcaz
ciobănăşit, au plătit păstorii rucăreni
laptele oilor. . .

CIOBĂNESCUL
CARPATIN
- CÂINELE DE PAZĂ
AL CIOBANILOR
RUCĂRENI
Răzvan Pîrcălăbescu
Câinele ciobănesc carpatin este
un câine folosit de secole de ciobanii
rucăreni, pentru paza turmelor , fiind
un excelent câine de pază.
Un ciobănesc carpatin este un
bun protector al familiei şi al bunurilor
acesteia, pe care le păzeşte cu preţul
vieţii.
Criteriul de bază în selecţia
carpatinului a fost utilitatea, adică
abilitatea şi capacitatea acestuia de a
apăra turma de prădătorii mari (lup,

urs, mi sterţ sau linx) colaborată cu
capacitatea acestui câine de a se adapta
condiţiilor rele de la munte (vânt,
ploaie, frig sau zăpadă)
Caracteri sticile acestui câine sunt:
rezistenţa
şi
Robusteţea
comparativ cu alte rase se semnalează
rar probleme de sănătate.
Botul este de lungime mijlocie,
sub formă de con cu vârful tăiat.
Stopul este puţin marcat şi larg
racordat la linia nasului şi a creştetului.
Creştetul capului este foarte puţin
boltit.
Ochii sunt puţin oblici,
întinse.
având pleoapele
buzelor
Comisura
este
nomială.
Urechile sunt lăsate, usoare,
în fom1a de V cu vârful
rotunjit.
Capul este masiv dar nu
greoi, cu rruntea lată şi foarte
puţin bombată. Văzut de sus
este mai larg între urechi şi
se ingustează uşor spre stop.
Ochii, migdalaţi, sunt
destul de mici în raport cu
mărimea capului, aşezaţi
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uşor oblic, cu axele longitudinale
coborând către stop.
Gâtul este puternic, de lungime
medie în raport cu lungimea trupului şi
fom1ează un unghi de aproxi mativ 30
spatelui.
linia
cu
grade
de
Trunchiul este viguros, greabănul uşor
aparent, spatele de lungime medie,
drept, şalele şi crupa bine îmbrăcate.
toracele este destul de lat şi adânc,
coborând până la nivelul coatelor care
sunt aderente la corp; coastele sunt
bine arcuite şi abdomenul uşor
ascendent.
Părul- cu excepţia capului şi a
suprafeţei anterioare a membrelor,
unde este scurt şi neted, tot corpul este
acoperit de un păr abundent.
Culoarea este lupie de diferite
nuanţe, de regulă mai deschisă pe
părţile delicve şi mai închisă pe partea
de sus a trunchiului. Câinele poate
prezenta o mască de culoare mai

închisă pe bot, fără a altera aspectul
tipic.
minimă la
!nălţimea
Talia.
greabăn: masculi minim 65 cm, femele
minim 62 cm. !nălţimea maximă nu
negativ
influenţeze
să
trebuie
mobilitatea şi armonia câinelui.
UN ASTFEL DE EXEMPLAR ESTE
Leu , un tânăr Ciobanesc carpatin din
Rucăr, având nenumărate trofee şi
concursul
diplome
la
EXPOPASTORALJS Rucăr.
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SĂOCR-QTIM
CĂP-ti0.-ARE.L&
In g. Nicolae Oleinic
Numele

femelei

Căprioara

a

devenit şi numele generic al speciei
CAPEOLUS - capreolus. Când se face
referire, în mod special la mascul, se
foloseşte denumirea de căprior, sau,
mai rar, ţap roşu. Dintre mamiferele
faunei noastre, căprioara are fără
îndoială, înfăţişarea cea mai graţioasă:
silueta sveltă, picioarele înalte şi fine,
capul gingaş, botul fin şi umed, ochii
mari şi catifelaţi. Datorită aspectului
său fizic, căprioara a devenit un simbol
al purităţii, o făptură deosebit de
îndrăgită. Uneori, fragilitatea ei este
pusă în contrast cu forţe agresive,
cărora le cade victimă nevinovată. O
astfel de imagine simbolică, de mare
frumuseţe poetică, este cea a căprioarei
din poezia lui Nicolae Labiş, "Moartea
Căprioarei", ucisă din nevoia stringentă
a
omului
de
supravieţuire.
De

animalului, funcţionând ca un semnal
prin care starea de alarmă este
comunicată celorlalţi din interiorul
cârdului. Este cunoscut faptul că
alarma se mai propagă şi printr-un fel
de lătrat, numit "brăhnit" al căpriorului.
În
zona
din
împrejurimile
Rucărului, căprioara beneficiază de un
biotop favorabil, folosind şi unele
culturi agricole. Marea sa plasticitate
ecologică face să ocupe întreaga
Europă, cu excepţia lrlandei, Sardiniei
şi Nordul Ţărilor Scandinave.
În deplasările mele pe teren în
punctele: Podişor, Plescioare şi Valea
lui Ecle, am observat un efectiv de cca
1 O exemplare de căprioare, din care 4
masculi şi 6 femele.

Habitatul acestora este deranjat
adeseori, atât de circulaţia câinilor
vagabonzi, cât şi de unii turişti al căror
comportan1ent faţă de aceste frumuseţi
ale naturii lasă de dorit.
Este cunoscut faptul că vânatul în
general formează o unitate organică cu
mediul înconjurător. În afară de zona
montană, căprioara este întâlnită şi la
câm12ie, unde se aventurează şi în

folosite de căprioare, numai dacă fânul
este bine uscat şi nu a prins mucegai.
Căprioarele sunt animale mai
mult de amurg şi de noapte. Pe lângă
hrana menţionată mai sus, se practică
înfiinţarea unor sărării, care înseanmă
aşezarea unor bulgări de sare în
tulpinele unor arbori subţiri, despicaţi
în formă de cleştare. Sarea în general
permanentizează efectivul de căprioare
în zona unde este expusă. În modul
acesta se explică prezenţa efectivelor
de căprioare în punctele indicate mai
sus.
Subsemnatul,
mă
îngrijesc
pem1anent ca în această perioadă,
sărăriile să fie asigurate în totalitate.
Vizitez
frecvent
aceste
locuri,
nerăbdător să constat nivelul folosirii
lor, şi eventual să completez necesarul.
Ştiinţa şi practica au demonstrat
perfecţiunea cu care natura a organizat
viaţa în sânul ei; nicio vietate nu este
inutilă. Fiecare are un rol bine definit.
Arătăm
în
continuare
principalii
dăunători - duşmani ai căprioarelor:
lupul, râsul, pisica sălbatică, câinii
vagabonzi, uneori vulpea, jderul, şi în
final, unii oan1eni.
Dat fiind patrimoniul faunistic
bogat al ţării noastre, din care face
parte şi zona montană a comunei Rucăr
cu
frumuseţile
ei
deosebite,
se
recomandă iniţierea unei acţiuni de
popularizare, de dezbatere şi instruire
pe această linie, în rândul tineretului
şcolar din comună, fapt pe care voi
încerca să-l aplic în cadrul orelor de
dirigenţie; această acţiune sper să fie
înţeleasă de conducerile celor două
şcoli generale şi a liceului din
localitate.
lubirea pentru munte, faună şi
floră
trebuie
să
fie
plină
de
sentimentalism, dar, în acelaşi timp, şi
de realism.
Respectând muntele, respectăm
cu sfinţenie flora şi fauna lui, care sunt,
aşa cum frumos se spune: „UN
ÎMPRUMUT FĂCUT NOUĂ DE
GENERAŢIILE VIITOARE".

asemenea, un personaj simbolic este
"Căprioara",
una
din
eroinele
romanului "Cel mai iubit dintre
pământeni" de Marin Preda; şi aici
reiese pericolul fiinţelor sensibile,
fragile, în faţa durităţii încercărilor
vieţii. Insist să prezint în continuare
unele aspecte din comportamentul
căpriorului.
Acesta
îşi
respectă
teritoriile individuale pe care le
marchează prin frecarea coamelor de
arbori şi prin scormonirea solului cu
picioarele în anumite locuri, şi le apără
drastic
împotriva
altor
parveniţi,
masculi de aceeaşi specie. Dintre
simţurile cu care căprioara este dotată,
pe primul loc se situează mirosul, iar
pe cel de-al doilea, auzul. Durata de
viaţă este în medie de 18 ani. Ca o
caracteristică a cervidelor, menţionăm
că în jurul cozii posedă o pată mare
albă, numită "oglindă". Când căprioara
e speriată, perii se zburlesc şi oglinda
îşi
măreşte
dian1etrul.
Variaţiile
oglinzii indică gradul de nelinişte a

terenurile agricole. În zona noastră
căprioarele preferă suprafeţele cu
fâneţe, mai ales în lunile mai-iunie,
de unde îşi aleg hrana preferată. În
alegerea hranei, căprioara pare
extrem de mofturoasă; ea nu paşte
mult timp în acelaşi loc şi mănâncă
din mers, ciugulind dintr-un loc o
frunză, din altul un fir de iarbă.
Toamna, hrana căprioarei constă în
frunze de mur, jir, frunze de
zmeură, muguri, iederă, etc. Pe
timp de iamă, preferă lăstari tineri,
chiar frunze uscate de salcie
Căprească, soc negru şi roşu, lemn
câinesc, etc. De asemenea îi place
ghinda, unele ciuperci, chiar şi
merele pădureţe. Pentru asigurarea
hranei pe timp de ierni grele, se
impune o asigurare suplimentară
de hrană, forniată din fân, frunzare,
puse din timp în aşa numitele
hrănitoare. Căpitele de fân cosit în
poieni şi lăsate pe loc aşa cum se
obişnuieşte în zona noastră, vor fi
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Consilier educativ,
Pro . Oana Nicolescu

"Suntem o familie ! Împreună
construim, învăţăm, inovăm, păstrăm
tradiţiile ! Suntem o şcoală deschisă,
pentru comunitate ! Pregătim viitorii
absolvenţi pentru integrarea într-o
societate în schimbare".
„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă
învăţăm" (Seneca)
Şcoala noastră, ca de altfel toate
şcolile din ţară, a trecut printr-un
proces de înnoire, de reorientare,
devenind astfel o provocare pentru
părinţi, elevi şi, mai ales, pentru
profesori. Dascălii şi-au dovedit
priceperea şi profesionalismul prin
muncă stăruitoare, plină de tact şi
strategie pedagogică. S-a impus
astfel formarea şi perfecţionarea
metodică permanentă şi organizată a
pentru
cadrelor
didactice,
circumscrierea
învăţămîntului
în
ritmul schimbărilor, a tendinţelor
majore care au loc în educaţie.
Fiecare director, fiecare învăţător,
fiecare profesor şi-a pus aniprenta
şi
asupra definirii
identităţii
personal ităţii elevilor.
S-au făcut eforturi mari de către
întregul colectiv didactic, cu sprijinul
autorităţilor locale şi judeţene, al
părinţilor, al multor sponsori, pentru
crearea unei baze materiale modeme, a
dotării cabinetelor şi laboratoarelor cu
aparatura necesară desfăşurării lecţiilor
la parametri ceruţi de noua reformă a
învăţămîntului preuniversitar
românesc.
Flacăra culturii arde în continuare
în această şcoală, pregătind cu dăruire
generaţi i de elevi care contribuie la
sporirea zestrei noastre spirituale. Mulţi
dintre ei mărturisesc cu mîndrie şi
profundă emoţie recunoştinţa pe care o
poartă dascălilor care le-au îndrumat
primii paşi în viaţă, care le-au sădit în
suflete, pe lîngă cunoştinţe, dragostea
de muncă, pasiunea pentru studiu,
perseverenţa, spiritul de dăruire, o
înaltă conştiinţă morală şi dragostea
faţă de tot ce ne-a dăruit natura.
Şcoala dispune în acest moment
de dascăli destoinici, cu o pregătire
profesională solidă, cu pasiune, dăruire,

dragoste faţă d e profesie şi, mai ales,
dragoste faţă de copii.
Pe parcursul celor 51 de ani de
existenţă, Şcoala a obţinut performanţe
deosebite, valoarea ei fiind demonstrată
atît prin premiile obţinute de elevi la
concursurile şi olimpiadele şcolare, cît
şi prin numărul mare al celor care şi
au continuat studiile în învăţămîntul
l iceal şi apoi cel superior, motiv pentru
care, azi, ne mîndrim cu personalităţi
marcante ale vieţii ştiinţifice, culturale,
economice şi politice, foşti elevi ai
acestei şcoli.
Conducerea
şcolii,
după
înfiinţarea sa, a fost asigurată de
dascăli inimoşi şi remarcabili manageri
care au continuat să ridice prestigiul
acesteia pe trepte noi ale valorilor
învăţămîntului preuniversitar.
De-a lungul existenţei sale, şcoala
se prezintă astfel:
-1961 - a luat fiinţă LICEUL RUCĂR
-1973 - instituţia a devenit Liceu
Industrial
pentru
Materiale
de
Construcţii
-1975 - au fost iniţiate cursuri serale
-1982 - şcoala s-a transfomiat în Liceu
de Exploatarea şi Industrial izarea
Lemnului
- 1 990 - instituţia a devenit Grupul
Şcolar Forestier cu o gamă largă de

laboratoarelor şi atelierelor şcolare din
150 de unităţi de învăţământ din
sistemul profesional şi tehnic";
La
concursurile
şcolare
şi
extraşcolare s-au obtinut rezultate bune
şi foarte bune:
"' octombrie 2009, concursul judeţean
Euro-Hora. Elevii şcolii noastre au
obţinut trei locuri I la 5 secţiuni:
portofoliu de prezentare a unei ţări
europene
partenere,
albumul
de
fotografii
cu
arta
populară
şi
prezentarea unui costum popular, un
loc li la secţiunea jocuri populare din
Muscel şi un loc llT la secţiunea
cântece din folclorul zonal; "' două
locuri I , două locuri 111 şi o menţiune
la concursul judeţean „Mesajul meu
antidrog"; "' premiul I în cadrul
proiectului „Lecţia de democraţie"
pentru eseul „ Modal ităţi de petrecere a
timpului
liber";
"'
locuri
I
Ia
simpozionul naţional „Tradiţii. Folclor.
Turism"- desfăşurat la Vâlcea, în
septembrie 2007 cu prezentarea Power
Point „Tradiţii în satul meu" ; "'
premiul I
obţinut de ansan1blul
folcloric „Brezăiaşi Rucărului" la
festivalul de colinde şi obiceiuri de
iarnă „Florile dalbe" - Curtea de Argeş
-

decembrie 2007 "' Diplomă de
excelenţă -Grupul vocal "Florile
Rucărului" pentru păstrarea şi
tradiţiilor
locale
promovarea
ANFMR România, în cadrul Zilei
Internaţionale a Femeilor din madiul
rural "' premiul I la concursul „ O
barcă numită pământ"; "' premiul I I I
la concursul judeţean dedicat Zilei
Europei „Spring Day in Europe"; "'
premiul I I I şi o menţiune la
concursul judeţean Europa în şcoală
„Oportunităţi egale pentru toţi"; "'
locul I I I la concursul „Serbările
Craiului" - martie 2008 desfăşurate
la Zărneşti sub coordonarea Parcului

profiluri:
industrializarea lemnului;
protecţia
mediului;
administraţie
publică şi matematică - infom1atică;
-1995 - s-a realizat unificarea Şcolii
Generale Nr. 2 Rucăr cu Grupul Şcolar
Forestier;
-200 I - s-a organizat învăţământul
preşcolar;
- 2005 - s-au deschis cursurile liceale
cu frecvenţă redusa;
în 2006 s-a introdus profilul
TEHNIC, specializarea: TEHNICIAN
OPERATOR PROCESARE TEXT
IMAGINE ;
în 2008 s-a introdus profilul
SERVICII, special izarea: Tehnician în
turism
Liceul nostru este beneficiarul
echipamentelor livrate prin:
l.
PROGRAMUL
PHARE
2003
Fumizarea de echipament lT şi de
Office pentru şcolile din ROMÂN IA"
2. PROGRAMUL DE COEZIUNE
ECONOMICA Şl SOCIALĂ - PHARE
2006, "Fumizarea de echipament de
special itate
pentru
dotarea
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Naţional Piatra Craiului; "' un loc
I l l şi o menţiune l a concursul
„Descoperă o lume sănătoasă" - faza
judeţeană; "' menţiune la concursul
judeţean „Calculatorul în sprijinul
chimiei"; "' diplomă de merit la
Festivalul Naţional „Deschide uşa
creştine !" -Braşov 2007 "' diplomă de
merit la proiectul
naţional „Ce
înseamnă comunismul pentru mine ?"
"' diplomă de participare la concursul
judeţean de reviste şcolare cu revista
„Zig-Zag"; "' diplomă de participare la
proiectul „Să învăţăm să petrecem
timpul liber"; "' diplomă de participare
la concursul interjudeţean ,,Învăţăm
într-o şcoală, trăim într-un oraş"
desfăşurat
participare
Piteşti; "'
portofolii
judeţean
alimentaţie

la Balş; "' diplomă de
la Simfonia Lalelelor
premiul I la concursul de
din
cadrul
proiectului
„Un
corp
sănătos,
o
naturală, un mediu curat

(Chimia şi viaţa)"201 I "' PREMfUL I
la concursul „Cânt, joc si voie bună la
Focul lui Sumedru" - ediţia 1 - în
cadrul
HORA
Festivalului

12011
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ANOTIMPURILOR Braşov 20 l O; ofo
locul 1 la
sa

fii

concursul „Natura te învaţă

eco'',

secţiunea

machete;

ofo

premiul III la concursul „Calculatorul
în sprijinul chimiei" -secţiunea afişe;

ofo Olimpiada de Matematică, etapa
judeţeană: Menţiune - B ianca Buzoi,
clasa a V-a; Olimpiada de Matematică
pentru Liceele Tehnologice "Adolf
Haimovici": Locul I - E liza Moşoiu,
clasa a X-a; Locul II - Larisa Pestriţu,
clasa a IX-a; Locul IlI - Laura Corîiu,
clasa a XII-a; Menţiune - Fintoiu Ioana
clasa a IX-a; Concursul de informatică
apl icată CIA: Locul II -Andrada
Lăzăroiu, clasa a XII-a; Menţiune Maria Berdilă, Eliza Moşoiu, Roxana
Folea, clasa a X; Menţiune - Georgică
Ţintoiu, clasa a XII-a; Calculatorul în
sprijinul chimiei - secţiunea Afişe:
Locul I I I - Petrilena Mîzgaciu, clasa a
X lI-a; Menţiune - Bogdan Pantelimon,
clasa a XII-a;Concursul Judeţean "
Matematica- Rural" - Bascov: Locul
I I - Ştefania !dor, clasa a IV; Locul II B ianca Buzoi, clasa a V-a; Menţiune Olteanu Mihaela, clasa a VIII-a;
Concursul de Chimie "Petru Ponti"
pentru Liceele Tehnologice: Menţiune
- Elena Petrică, clasa a IX-a; Menţiune
- Eduard Bălăşoiu, clasa a IX-a;
Olimpiada de Tehnologi i-Turism şi
Alimentaţie:
locul
II
-Alexandra
Olteanu, clasa a XI -a; locul l I I Sabina Avram
clasa a XJ-a;
Prelucrarea Lemnului:
menţiune Mazilu George, clasa a XII-a RP;
Concurs Business Plan: Locul I I I Alexandra Olteanu, Dana Şorecoaia; ofo
etapa naţională 20 1 1 , Iaşi, Menţiune Eliza Moşoiu, clasa a X-a B.

ofo

participare la faza judeţeană a
olimpiadelor de limba română, fizică şi
concursuri pe meserii;

ofo

Educaţia

fizică

are

un

caracter

predominant, formând , în sensul că
face pregătire pentru „viaţă" , nefiind
exclus, ba chiar recomandabil din ce în
ce mai mult caracterul competitiv.
Baza sportivă a liceului permite
desfăşurarea în
bune
condiţii
a
pregătirii sportive care fac parte din
echipele reprezentative. În decursul
anilor, datorită dorinţei de a reprezenta
liceul, elevii au obţinut rezultate cu
care ne putem mândri în mod deosebit,
pe plan judeţean. În decursul acestui an
şcolar ne putem mândri cu următoarele
rezultate: Liceu Locul II cu echipa de
fotbal băieţi la faza judeţeană-Zona
Stâlpeni; Locul III cu echipa de baschet
băieţi la Cupa Holcim Gimnaziu Locul
li cu echipa de fotbal băieţi - la faza
judeţeană Stâlpeni Locul I cu echipa de
baschet băieţi - faza locală zona C-lung
Muscel Locul III cu echipa de baschet
băieţi - etapa judeţeană Piteşti Locul l i
c u echipa d e baschet fete - faza locală
zona C-lung Muscel ofo ofo participări la
manifestările locale dedicate Zilei de 1
Decembrie, Zilei dedicate marelui poet
Mihai Eminescu, activităţi organizate
în cadrul Centrului de Documentare şi
lnfomiare al liceului .

Parteneriate

cu

alte

instituţii

şi

organizaţii :
• pe plan local: Primăria şi Consiliul
Local, Postul de Poliţie Rucăr, Centrul
de Plasament, Dispensarul comunal,
Biserica, Scoala cu clasele 1-V l l l
Rucăr, Scoala Generală Dragoslavele,
Scoala
Generală
Dîmbovicioara
• pe plan judeţean:

ofo Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa
Corpului Didactic
ofo Agenţia de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Argeş;
ofo Grupul Şcolar Tehnologic Stâlpeni

Calitatea personalului didactic
este evidentă din statistica următoare:
78,42 % au grad didactic sau master,
60,8 % sunt implicaţi în activităţi de
cercetare ştiinţifică şi pedagogică,
75,42 % au avut rezultate deosebite în
pregătirea elevilor,
1 5,6 % este
ponderea personalului didactic cu
lucrări publicate (cărţi, studii şi articole
în reviste de specialitate).
În ceea ce priveşte personalul
didactic auxiliar (5) şi nedidactic( 1 2 )
este competent, flexibil şi receptiv la
nevoile şcolii, manifestă disponibil itate

în proiectul „O barcă
pământ"
numită

ofo

Grupul
Şcolar
Agricol Mărăcineni în
proiectul „ Tradiţii şi
valori
argeşene"

ofo
Asociaţia
„
Junimea", Colegiul I.C.
în
Brătianu-Piteşti
proiectul „Lecţia de
democraţie"
ofo Centrul Judeţean de
Conservare
şi
Valorificare a Creaţiei
Populare,-Argeş.
Progran1e şi proiecte
naţionale:
- Program de parteneriat cu Asociaţia
Naţională Spiru Haret, pentru ştiinţă,
educaţie şi cultură - (începând cu
2008);
- Parteneriat cu Asociaţia Naţională a
Femeilor din Mediul Rural -ANFMR
România,
pentru
promovarea
şi
conservarea
valorilor
tradiţionale
autentice;
- Parteneriat cu Asociaţia Naţională de
Turism Rural Ecologic şi Cultural
ANTREC România privind dezvoltarea
turismului în zonele de munte şi
pregătirea de specialişti în turismul
rural;
- Parteneriat cu Asociaţia pentru
Laringectomizaţi
din România: în
vedera
organizării
şi
desfăşurării
cursurilor Şcol ii "de vorbit" pentru
persoanele cu nevoi speciale.
Personalul didactic al şcolii este
format din cadre calificate: educatoare,
învăţătoare, profesori, ingineri, maiştri
instructori,
constituiţi
în
comisii
metodice
după
cum
urmează:

în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi
nu numai.
Echipa managerială:
*director, prof. Pantea Gheorghiţa
*director adjunct, prof. Stănescu Ştefan
•
coordonator pentru programe şi
proiecte
şcolare
şi
extraşcolare,
prof. Nicolescu Dana
Progran1e şi proiecte naţionale şi
internaţionale:

TEM PUS
Proiectul
I.
"Descoperirea naturii", şcoală pilot
Parteneri : Universitatea Bucureşti şi
Universitatea Marsi lia, Franţa 1 9981 999
II. Proiectul ACCES - "Şcoala
naturii" - şcoală pilot
Parteneri: Universitatea Bucureşti şi
Universitatea
Marsilia,
1 999-2000
III. Proiect PRARE "Turismul rural

modalitate d e soluţionare a
problemelor economico-sociale din
zona M uscel".

© educatoare: 3

Partener:
Asociaţia
Naţională
de
Turism Rural Ecologic şi Cultural,
2000-2001

© învăţători : 4

IV. Parteneriat privat "Calculatorul

© limba şi literatura româna - limbi
străine: 6
© matematică-informatică: 4
© fizică-chimie-biologie: 4
© socio-umane şi educaţie - fizică: 7
© catedra tehnică: 1 O
Personalul didactic este alcatuit
din 37 cadre didactice dintre care 2 7
titulari si I O suplinitori calificati.
Repartitia pe grade se prezinta astfel:
14 au grad definitiv, 6 cu gradul
didactic li, 1 7 gradul didacitc I (4
master, şi 2 cu studii postuniversitare în
domeniul Informaticii).

meu"
Parteneri : Fundatia Humanity at Heart,
Anglia şi Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor, 2000-2003
V. COMENfUS lingvistic: "Tradiţii

rurale

şi

dezvoltare

locală"

Partener: Liceul Agricol Carmejane
Franţa, 2002-2003
VI. COMENIUS lingvistic "Apa -

sursli
de
comună"

viaţă

într-o

Europă

Partener: Liceul Agricol Carmejane
Franţa, 2003-2004

VII.COM ENTUS
al bastră"

şcolar

"Pla neta
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Parteneri: şcoli din Italia, Grecia şi
Suedia, 2003-2006;
V i l i. COMENfUS lingvistic " Î n tre

trecut şi prezent - tradiţii europene
comune, ocazie de dialog pentru
combaterea rasismului şi xenofobiei"
Partener:
Liceul Clasic European
"Maria Adelaida"- Palenno, Italia,
2004-2005
PRARE
Poiectul
IX.

" Î mbunătăţirea
sistemului
de
învăţământ profesional şi tehnic"

(TVET)
Partener:
proiect implementat
de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învatamantului Profesional şi Tehnic
X.
Proiectul
LEONARDO
DA

VINCI , „Gestionarea deşeurilor
pentru protejarea naturii"
Parteneri: organizaţii din Italia, 20072008
XI. COMENIUS multilateral „ Atât

de depa rte, atât de aproape"
Parteneri: şcoli din Spania, Lituania şi
Cehia; 2006-2009
X I I. Proiectul PHARE "Identificarea

nevoilor de formare continuă a
cadrelor didactice din mediul rural''.
2006-2009
Parteneri: Ministerul J?ducaţiei şi
Cercetării
Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic
X l l l. Proiectul PHARE "Asigurarea
calităţii în IPT", 2006-2009
Parteneri: Ministerul Educaţiei şi
Cercetării
Centrul Naţional de Dezvoltare a
învăţământului Profesional şi Tehnic
XIV.
Proiectul "Europa pentru
cetăţeni" Mai 2008
Parteneri: Primăria Rucar, localităţile
Casavatore
( Italia)
şi
Slovenske
Dannoty (Slovacia)
XV. Proiectul "Cetăţeanul în primul
rând" 2009-20 1 1 ;
Parteneri:
Asociaţia
Universitaţilor
Populare din Germania.
XVI. Proiectul de educaţie ecologică
„Implica-te!" 2 0 1 0-201 1
Parteneri: Agentia Regională pentru
Protecţia Mediului Piteşti, Regiunea 3Rucăr;
Primăria
Sud-Muntenia;
Consiliul local.
XVI I. Proiectul de educa\ie ecologică
„Parteneri pentru mediu" 20 I 0-2 0 1 1
Parteneri: Agenţia Regională pentru
Protecţia Mediului Piteşti, Regiunea 3Sud-Muntenia;
Rucăr;
Primăria
Consiliul local.
XVII I. Proiectul de educaţie ecologică
"Pentru noi, pentru natură!" 20 1 0201 1
Parteneri: Consiliul Şcolar al Elevilor;
didactice; Primăria
şi
Cadrele
Consiliul
Local
Rucăr; S.C. Elyas
Mob; S.C. Unic; S.C. Geo . .. ; OMRD
Rucăr
XIX. Proiectul de parteneriat judeţean

„Un corp sănătos, o alimentaţie
naturală, u n mediu curat (Chimia şi
viaţa)" 201 0-201 1

Parteneri: Grupul Şcolar Forestier,
Şcoala
cu
clasele
I-VI I I
Podu
Dîmboviţei, Primăria şi Consiliul Local
Rucăr,
Grup
Şcolar
l.C.Petrescu
Stîlpeni,
Grup
Şcolar
AgricolMărăcineni,
Şcoala
Nr.3
"Nanu
Muscel" C-lung, Colegiul Naţional
„Carol
!"
Câmpulung,
Colegiul
Naţional „Dinicu Golescu" Câmpulung
XX. Proiectnl edncaţional - Poesis -

„ln

memoriam

Nichita

nedreptăţi, falsuri, ticăloşii dar şi a
corupliei autorităţilor statului.
lncepând
din
1 859,
fan1ilia
Baştea ocupă încet dar sigur cea mai
mare parte a proprietăţilor deţinute de
obştea moşnenilor rucăreni.

Stănescu"

2009-20 1 1
Parteneri: Fundaţia pentru copii şi
tineret Ecoking, Podu Dân1boviţei;
grupa de preşcolari „Voiniceii" de la
Grup Şcolar Forestier Rucăr.
XXl. Proiect de parteneriat- "Tradiţie
şi talent" 201 0-2 0 1 1
Parteneri: Şcoala de Arte şi Meserii
Piteşti(secţia externă Rucăr, clasa
Cusut-Ţesut);
Primăria
Rucăr;
Consiliul local.
XXI I.
Implementarea programului
Junior Achievement
de Educaţie
Economică
şi
Anteprenorială
„Succesnl profesional" 2 0 1 0-20 1 1
Parteneri:
Ministerul
Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului;
elevii claselor .XI-XII
XXI I I.
Proiectul
educaţional

„Poveste de iarnă"
Parteneri: Şcoala cu clasele I-Vil i
Coteneşti-Stoeneşti, Şcoala cu claselel
VII I „Nae A Ghica", Şcoala cu clasele
1-V l ll Podu-Dâmboviţei, Grup Şcolar
Forester Rucăr, Primăria şi Consiliul
Local Rucăr.
Proiectul
XXfV.
EUROPEAN

COMENTUS
REGIO
„Quality
Training for Professional lnsertion
and Local Development" (Asigurarea
calităţii
instruirii
practice
pentru
integrare profesională şi dezvoltare
locală)- Setubal, Prtugalia, mai 201 1
Parteneri: Primăria Setu bal; Asociaţia
de imigranti
La ceas aniversar, conducerea şcolii
aduce un respectuos omagiu tuturor
dascălilor care au slujit în această
instituţie de-a lungul celor 50 de ani,
părinţilor, elevilor care au sprijinit
constant şcoala în demersurile ei,
autorităţilor, administraţiei locale şi
judeţene, precum şi tuturor factorilor
educaţionali care şi-au pus amprenta pe
dezvoltarea
instituţională
mereu
ascendentă a acestei şcoli.

Vlad Tudor
Anul acesta s-a împlinit un secol
de la izbucnirea la Rucăr a unei mişcări
de
revoltă
a
ţăranilor
moşneni
împotriva unui mare bogătaş
pe
numele său Baştea.
Ca de fiecare dată în istoria
acestui gen de evenimente, motivul a
fost legat de înlănţuirea unui şir de
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Paraschiv Baştea ticluieşte o
ficţiune cu ajutorul a doi mandatari
neautorizaţi de obşte-şi pune la cale un
act de tranzactie cu care ocupă aproape
complet cea mai mare parte a
posesiunilor obştei rucărene.
Astfel Baştea începe în 1 9 1 O
exploatarea masivelor păduroase Valea
lui Cascoe, Piscul Steghiei şi Piscul
Mesteacănului, fllr ă ca aceste suprafeţe
să le deţină legal, ele fiind de drept
proprietatea obştei.
În primăvara anului 1 9 1 1 , în luna
iunie, Baştea aduce un număr de
aproape 7 OOO de tulpini de brad care
unnau să fie exploataţi în fabrica
sa.Moşnenii rucăreni au aflat de
această acţiune, şi hotărăsc să se opună
ridicării buştenilor şi industrializării lor
până când nu se dovedeşte modul prin
care a reuşit Baştea să taie o cantitate
atât de mare fără ca el să fie pedepsit
într-un fel.
„Lupta" era inegală de la început
deoarece Baştea avea în spate o fan1ilie
numeroasă şi puternică, precum şi
relaţii la cel mai înalt nivel, un fiu al
său fiind consilier la Curtea de Apel
din Bucureşti.
Evenimentele se precipită în ziua
de 8 iunie când Baştea se hotărăşte să
ia cu forţa buştenii, încercând să i
înlăture cu jandarmii pe cei 800 de
locuitori adunaţi pe buşteni.
Jandarn1ii încarcă arn1ele, şi sunt
la un pas de a reedita la Rucăr scene
din reprimarea armată a răscoalei din
1 907 ale cărei ecouri erau încă vii în
de
memoria
ţăranilor
români
pretutindeni.
Căpitanul de jandarmi Pătrăşescu
şi maiorul Racoviţă încep să dea ordine
subalternilor care bat şi lovesc cu
sălbăticie pe fruntaşi ai moşnenilor
cum ar fi Dumitru Brănescu, Ion
Neculae Băjan sau Alexandru Cotârleţ.
Apoi când reprimarea ia amploare, un
grup de 30 de moşneni sunt duşi în
cazanna grănicerilor de la Rucăr şi sunt
bătuţi cu frânghia udă primind între 50
şi I 00 de lovituri fiecare.
Evenimentele de la Rucăr au
avut un ecou rapid şi puternic în presa
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vremii.

Ziare

ca:

În

„Adev1\ful'',

„Dimineaţa'', „Acţiunea", „Ordinea"
au publicat ample articole referitoare la

învăţătoare

cele

întâmplate

la

Rucăr.

Opinia

anul

doanma

1 925,

Virginia

Şuboiu

Năstase N. Amorina

(mai

Negrea Valentina

târziu, elev fiind, mi-a predat muzica) a

Olteanu N. Maria

fost solicitată să participe la repetiţiile

Păunică Aritina

publică din Bucureşti dar şi din ţară a
aflat astfel că la sate mizeria , sărăcia

corului,

Petrescu Veruţa

,samavolniciile şi corupţia autorităţilor

săteni.

format

studenfi,

atunci

dascăli,

Era o

alţi

din

elevi,

intelectuali

şi

Popescu Lucia

formaţie

corală

bine

Popa Nica Steliana

talentată,

căreia

i

Răuţă Lucia

sunt prezente în continuare şi că o

structurată

eventuală reizbucnire a unei răscoale

dusese vestea prin Muscel. Se cânta cu

Samoilă Valeria

cu

dragoste şi pasiune, cântece patriotice,

Sănducu I. Maria

caracter

naţional

este

posibilă

şi

oricând.
Este de remarcat răspunsul plin

prelucrări

şi

populare

ale

de

prietenul dirijorului N. Gănescu.
În anul
1 926, corut

umor amar al

unui

ţăran,

Niţă

Moldoveanu
care
în
faţa
unor
reprezentanţi ai presei centrale veniţi să
ancheteze evenimentele a spus cuvinte

armonizări
lui

de

Jean

se

cântece
Dănescu,

Tăraş Maria
a

participat la inaugurarea monumentului

Urdea Maria
Văl imăreanu Tudora

( 1 9 1 6- 1 9 1 8), ridicat de către autorităţi

Bucureşti

în

pentru

protecţia

Ţuluca Silvia

eroilor căzuţi în primul război mondial

memorabile:„ Am auzit că aveţi în
societăţi

Simene N . Maria
Tăraş Filofteia

centrul

Altiste

comunei

Rucăr.

Această

Achim Lucia

provine

de

domnul

Băjan I. Lucia

animalelor, băgaţi-ne şi pe noi printre

infomiaţie

animalele dumneavoastră şi să ne luaţi

învăţător Constantin Gheorghe.
În anul 1 928, la înfiinţarea

Bălan Maria

Ateneului

B unescu I. Felicia

şi

pe

noi

oamenii

sub

protecţia

dumneavoastră".
Este de remarcat faptul absolut

corul

la

Popular „Mihai

rucărean,
şi

compus

dirijat

Viteazul",
din

admirabil al moşnenilor rucăreni care

persoane

au încercat să-şi arate dreptatea lor şi

Boteanu, participă la acest eveniment

pe cale legală, înaintând un memoriu

cultural, fapt consemnat de V. Mil itaru,

David Felicia

j)obrin Maria

inspector

Educaţiei Naţionale din România.
În anul 1 930, pe I O iulie,

l doraş Maria

rămas cu buştenii, iar oan1enii cu bătaia

corul

Rucăr

Lupuleţ Elena

şi aniarul în suflet.

impresionează

varietatea

Matei Adriana

din

suferinţelor

Ateneului

repertoriului

Ministerului

Busuiocescu Maria
Cioplei Didina

regelui la S inaia, memoriu rămas însă

Amintirea

al

Gheorghe

fără nici un rezultat.
Viaţa şi a urmat cursul. Baştea a

cultural

de

60 de

Băjan Maria

Popular
prin

şi

sonoritatea

sa,

cu

!dor M. Aurica
Istrate N. Maria

Mălăcea Eugenia

perioada 8- 1 8 iunie 1 9 1 1 nu s-a şters

prilejul vizitei delegafiei de feroviari

Moşoiu Lucia

însă, iar noi cei de acum avem obligatia

din ţările europene (aceştia din um1ă au

Olteanu N . Ecaterina

celor care uită

participat la un Congres Internaţional

Popescu Maria

prea uşor ceea ce nu trebuie · uitat cu

care a avut loc la B ucureşti). Oaspeţii

Popescu Zoia

morală de a reaminti

sunt primiţi cu căldură şi sunt invitaţi la

Simionescu Maria

o masă tradiţional-rucăreană, iar apoi
în
sediul
şcolii,
la o expozifie

Şerb Filofteia
Ţucă Sava

mai târziu în timpul primului război

impresionantă.
În anul 1 93 1 , marele om de

mondial, Paraschiv B aştea este luat

cultură

Vălimăreanu Maria

prizonier de annatele gem1ane şi închis

Rucărul, şi este primit cu atâta răsunet,
încât până şi presa vremii comentează

Băjan P. Ion

Rucărul de Jos unde în scurt timp va

elogios. Corul Rucărului aduce cu acest

Băjan D. Ion

ajunge să moară de foame.
Şi astfel putem spune -mai bine

prilej

repertoriul

zis putem adeveri-că acela care nu

nou.

nici un chip.
Dacă istoria se desfilşoară între
Clio şi Nemesis cea din urmă îşi face
prezenţa întotdeauna, deoarece 5 ani

împreună cu alţi locuitori în biserica

învaţă

din

greşelile

istoriei

„ Rucăr

-

1 936, corul este

transforn1area

Ateneului

Dulan1ă I. Gheorghe
Lupule( Nicolae

au

dispărut

datorită războaielor şi incendiilor.
Cu
toate
acestea,

din

generaţie în generaţie, se ştie că în
Rucăr s-a cântat în mod organizat (în
păcate,

Taraş Ion

1 97 1 ):

Tomescu Mihail

activităţile

culturale, şi mai ales activitatea corală,
s-au încheiat înainte de revoluţie.

Başi

Avram Vangheluţa

Băjan Nicolae
Băncilă N. Ion

Bălan Lucreţia

Dulmană Gheorghe

Arişeanu Maria

fonnaţiei

Rădulescu Danii
Sasu Nicolae

vechii corişti ai Rucărului (până în

Soprane

corale rucărene. Dar Rucărul a trecut şi
rucărean

Mil itar din Câmpulung.
Vă supun atenţiei lista cu

ascensiunea

din

Constantinescu Ion
anul

Popa Niţu Gheorghe

prin perioade dificile, mărturi ile vechi

însă,

Berdilă Dumitru
Coleşică Ion

susţine un spectacol deosebit la Centrul

La loc de cinste, atât şcoala,

cor),

din

Sociologică",

cât şi biserica, prin valorile lor, au

corul

impresionează

iar

Tenori

Popescu B . Gheorghe

Fost corist, Cornel Stoian

despre

la

majoră,

Ţuluca Cecilia

„Mihai Viteazul" în cămin cultural şi

001\UJ.. DIN R.Qdl\
(rlll)

la

variat

vizitează

Pârnuţă,

Editura Ştiinţifică, J 972.

contribuit

Iorga

contribuţie

În

prezent

Gheorghe

Monografie

o

este

condanmat să le repete.
Documentare:

Nicolae

Teodorescu Lenuţa

Bălan Sultana
Bucur Cornelia
B unescu I. Stela
B usuioc Maria
Busuioc N. Virginia
Cioplei Ileana
Coleşică N., Ecaterina
Dobrin Maria
Falcă Ana
Ispas Maria
Istrate Ileana
Ivaşcu Tudoriţa
Mazăre Cornelia
Moşoiu I. Maria
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Generalul
de
corp
de
armată, Iosif Teodorescu, s-a născut la
26 decembrie 1 885 în comuna Rucăr,
Judetul Muscel, fiul lui Ion şi al
Fatinei, de religie ortodoxă, domiciliati
în
Rucăr.
Căsătorit
cu
Lenuţa
Iorgulescu, de religie ortodoxă, la 2
iunie 1 9 1 3 . El a fost înfiat de mătuşa
sa, Ecaterina Fianu, din Valea Mare
Pravă\, familie cu o situaţie materială
foarte bună. A um1at primele clase în
comuna Valea Mare, după care s-a
mutat la Câmpulung, locuind la fratele
pe
mamei,
maiorul
atunci
Macedonescu,
care participase la
războiul din 1 877-1 878.
Din mariajul cu soţia sa au
rezultat cinci copii, din care cel mai
mic, Lucian, stabilit în Piteşti, decedat
după 1 989, mi-a furnizat mai multe
informaţii despre tatăl său.
Menţionez că unul dintre
băieţii săi, având gradul de locotenent,
a căzut la datorie pe frontul de est.
Se înscrie la şcoala de
ofiţeri şi devine sublocotenent activ.
Paralel
cu
activitatea
ostăşească,
urn1ează Facultatea de Drept, obţinând
la 3 august 1 9 1 1 , diploma de licenţă în
Drept.
Tânărul
sublocotenent
Teodorescu
a
fost
repartizat la
Regimentul 70 infanterie, participând
la campania din Bulgaria din anul
1 9 1 3 . ln campania din 1 9 1 6- 1 9 1 9,
la
sublocotenentul
Teodorescu,
comanda plutonului său, a participat la
luptele de la Pravăţ şi Piscul Măgurii,
fiind rănit şi internat în spital.
ca
vindecare,
După
recompensă, a fost decorat cu ordinul
„Steaua României'', clasa a V-a, cu
„Spadă şi panglică" de virtute militară.
După retragerea organizată
a armatei române în Moldova, în
luptele de la Mărăşti din ianuarie 1 9 1 7,
pentru
vitejie,
fapte
de
sublocotenentului Teodorescu, i s-a
conferit ordinul „Coroana României",
cu spadă în grad de ofiţeri, cu panglică
de Virtutea militară. El a parcurs toate
gradele avansării militare, de la gradul
de sublocotenent până la gradul de
general de Corp de Armată în 1 944.
A comandat în funcţia de
Comandant de Campanie în luptele
sângeroase
de
la
Cocargeaua
(Dobrogea) de la 8 septembrie
octombrie
19 16.
Din
Dobrogea,
subunitatea comandată de Căpitanul
losi f Teodorescu, s-a deplasat în zona
Câmpulung-Nămăeşti-Pravăţ, iar cu
ocazia unui contraatac, a fost din nou
rănit şi evacuat.
La
3
ianuarie
1 9 1 7,
restabilindu-se complet, a revenit pe

front,
încredinţându-i-se
comanda
Batalionului I, participând cu acesta la
sângeroasele lupte de la Mărăşti-Oituz
Mărăşeşti.
Pentru
competenţa
şi
eroismul de care a dat dovadă, maiorul
Teodorescu
a
fost
elogiat
de
comandantul lui de Divizie, generalul
Antonescu, arătând că este un ofiţer
excelent pregătit, de valoare în toate
situaţii! de luptă. Laudă cunoştinţele şi
aptitudinile de a instrui şi comanda în
Generalul
Antonescu
regiment.
consideră că merită să candideze la
examenul de general, deoarece îl
socoteşte un foarte bun ofiţer.
După tenninarea războiului,
este avansat succesiv, iar în 1 93 7 este
avansat la gradul de general de Divizie,
primind comanda Diviziei l i-Grăniceri,
ce avea misiunea de a apăra graniţa de
vest a ţării, graniţă ameninţată de
Ungaria Ortistă.
La
22
august
1 94 1 ,
generalul Teodorescu a primit comanda
Diviziei XI infanterie, angajată în
luptele de înaintare către Odesa. După
luptele crâncene pentru eliberarea

Basarabiei, la sfârşitul anului 1 94 1 ,
trupele Diviziei a XI-a, au eliberat
marele oraş, port la Marea Neagră,
Odesa.
Este necesar să remarc că în
aceste
lupte
crâncene,
generalul
Teodorescu se găsea sub durerea
pierderii fiului său, locotenentul de
cavalerie,
Dan Teodorescu.
După
eliberarea oraşului Odesa, trupele
Diviziei XI infanterie, desfăşurând
lupte crâncene în Cân1pia Colmucă şi
Lotul Donului, au ajuns la porţile
marelui oraş de pe Volga, Stalingrad
actualmente Volgograd.
În aceste lupte, inamicul
având de partea sa avantajul unei ierni
năpraznice, trupele române şi germane
au fost încercuite de către forţele
sovietice.
Datorită
măiestriei
şi
inteligenţei generalului Teodorescu,
marea unitate pe care o comanda a ieşit
din încercuire, rămânând încercuite
trupele germane (de valoarea unei
armate), comandate de Feldmareşalul
Von Paulas. Între timp, generalul
Teodorescu a fost chemat în ţară şi i s-a
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încredinţat
comanda
trupelor
din
garnizona Bucureşti (comandant militar
al capitalei). în calitate de comandant
militar, i-a revenit sarcina apărării
capitalei împotriva trupelor germane ce
se aflau în retragere după evenimentele
de la 23 august 1 944. El a avut un rol
hotărâtor
în
dezarmarea
trupelor
gerniane, dând posibilitatea Guvernului
să lucreze în linişte. Tot generalul
Teodorescu a fost şeful delegaţiei
române care a întâmpinat comandantul
frontului
II
Ucrainean,
generalul
Bulgarin, obţinând liniştea şi ordinea
bucureştenilor.
sale,
acţiunile
Pentru
generalul Teodorescu a fost citat prin
ordin de zi pe armată (0-Z numărul I O
din 30 august 1 944) şi decorat cu
ordinul „Mihai Viteazul". în anul 1 946,
generalul Teodorescu a fost trecut în
rezervă, iar patru ani mai târziu (anul
1 950) a fost arestat şi încarcerat la
Jilava, prin aplicarea Decretului 27 pe
1 948, privitor la crimele de război.
La proces a fost achitat, însă
în 1 952 este din nou arestat, dar
datorită stării de sănătate şi a
intervenţiei unui general sovietic, care
l-a cunoscut şi apreciat pe timpul când
îndeplinea
funcţia
de
comandant
militar al capitalei, a fost eliberat. Şeful
delegaţiei militare sovietice a avut
cuvinte de laudă pentru modul în care a
acţionat pe timpul cât trupele sovietice
au
staţionat
în
capitală,
după
evenimentele de la 23 august l 944.
Această prodigioasă colaborare a durat
până în anul 1 946, când a fost trecut în
rezervă.
Menţionez
că
generalul
Teodorescu a mai avut o soră şi doi
fraţi: pe Ion Teodorescu (Jan), care a
fost general de artilerie, remarcându-se
atât în primul, cât şi în cel de-al Ii-lea
război mondial, iar alt frate mai mic,
Constantin (Costică Teodorescu), a fost
un om înstărit, deţinând o fabrică de
cherestea în Rucăr (pe Luncă), o
moară, multe terenuri şi păduri. Costică
a avut trei fete, dintre care una
Virginia, care a decedat la vârsta de 1 7
ani. Pentru a imortaliza memoria ei, a
fost amenajat izvorul din Podişor, ce-i
poartă numele. Una din celelalte fete se
numeşte Cornelia, este de profesie
inginer, căsătorită cu un medic, şi sunt
stabiliţi în Craiova.
În 1 960, la vârsta de 75 de
ani, a decedat, fiind înmorn1ântat conform voinţei sale - în· cimitirul din
Valea Mare Pravă\.
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Doctor geolog,Radu Muţiu,
Laureat al Academiei Române
August 20 I O, Rucăr
Răsărit sub soarele străvechi
al timpului, cuibul de români rucăreni
şi-a zămislit vatra în inima munţilor, la
întâlnirea Carpaţilor Orientali cu cei
Meridionali, pe râurile Dâmboviţa ş i
Râuşor, la poalele masivului Făgăraş şi
Leaota, în depresiunea calcaroasă
străjuită de culmile Posadei, Măgurei şi
Ghimbavului, având un evident relief

calcaros (carst) cu defilee şi peşteri,
ascunzişuri pentru urşi şi haiduci,
meleaguri cu o frumuseţe unică dăruită
de Creator, amintită şi de Al. Vlahuţă
în "România pitorească".
Rucărul, din punct de
vedere ştiinţific, prezintă o mare
importanţă geologică-paleontologică,
având o bogată faună de organisme
marine fosile, ce au populat apele
Cretacice şi au atras savanţi din
străinătate încă din secolul XIX.
Aceste organisme fosile,
anioniţii,
au
o
mare
valoare
stratigrafică
în
geolofie,
fiind
identificate în deschiderile de teren de
pe Valea lui Ecle, Valea Dăii şi Pleaşa
Posadei . În această zonă a fost găsit cel
mai mare amonit cunoscut, denumit
PARAPUZOSlA
RUCĂRENSIS
MUŢIU, ce se află în Bucureşti, în
custodia
Muzeului
Naţional
de
Geologie din Bulevardul Kiseleff, nr.2.
Alături de acesta se află şi
alti amoniţi descoperiţi în pământurile
Cenomaniene din Pleaşa Posadei - vezi
lucrarea "NOTĂ ASUPRA FAUNEI
DTN
VRACO-CENOMANIENE
BAZTNUL RUCĂR", autor Radu
Muţiu, revista "Petrol şi Gaze".
Din punct de vedere istoric,
pământul rucărean este scăldat de
gloria biruinţei unei mari bătăli i - vezi
poezia "POSADA 1330 - R. Muţiu POEZII "SUB SOARELE ANILOR"
ediţia 2009, bătălie de importanţă

primordială pentru existenţa fiinţei
noastre româneşti, care s-a dat între
ungurii Craiului Robert şi românii lui
Basarab Voievod. Locul acestei bătăli i
este controversat, dar în sprijinul
atestării acesteia pe tărâmul rucărean
pot fi următoarele argumente:
I . Numele masivului Piatra
Craiului poate fi considerat ca martor
al locului unde Craiul Robert a fost
înfrânt.
2.
Bolovanii
rotunjiţi,
calcaroşi pe care îi întâlnim la poalele
Posadei au putut fi aruncaţi doar din
prisăcile române şi care nu se găsesc în

încinge fruntea ta măreaţă, lucind în nopţile de
vară,
şi fiecare biruinţă, cu haina ei de sărbătoare,
împodobeşte-a ta coroană în albele mărgăritare.
Şi din şirag de biruinţe, va străluci unul în veci:
mărgăritarul biruinţei o mie trei sute treizeci.
Lumina lui, sclipind în soare, mângâie creste ca
zăpada
şi bolovanii în prisăci, pe culmile de la Posada.
Şi codrii verzi, ce-odinioară doineau în cânt de
bucurie,
vuiesc de buciumul de luptă şi strigătul de bătălie.
Toţi voinicii se coboară, se-adun să ţină piept
oştilor strălucitoare ale lui Carol Robert.
Toţi munteni cu plete lungi, cu ochi negri, visători,
lasă fluierul şi-aleargă cu securea-n subţiori.
Rucăreni voinici de munte, arşi de soare şi de vânt,
ies ca firele de iarbă ridicate din pământ.
'Nalţi ca brazii, laţi în spete şi cu braţele vânjoase,
pe cărări cobor în cete, în cojoacele miţoase.
Vin treziţi din somnul dulce, de prin codri verzi de
brad
vin la strigătul de luptă al lui Vodă Basarab.
De din zori şi până-n seară, la Posada, sus pe creste,
se ridică-n ziduri piatra şi se-nalţă-n metereze,
Iar prin văi şi prin adâncuri, contra oştilor duşmane
se întind în ascunzişuri nevăzutele capcane.
Printre fagii rămuroşi, aşezaţi pe crengi la pândă
stau românii aşteptând pe duşmanii lor să-i prindă.
lată-i ! Vin! Se văd în zare, pulbere în nori ridică,
lasă-n urmă numai jale şi o ură ne-mplinită.
Ghiftuiţi din bogăţii luate din noroiul prăzii,
înşiraţi iată-i acum, sus pe culmile Posăzii !
Carol Robert, domn din viţa dinastiei d e Anjou,
îngâmfat, cu vocea rece, zice oştilor acu:
„Cavaleri! Azi veţi fi martori când voi scoate, luând
de barbă,
din bârlog pe-al meu cioban, ce-nainte-mi vru să
şadă."
Nici că îşi sfărşise vorba - azi norocu-i stă departe -

Posada Olt sau Prahova.
3.
Săpăturile
istoricului
rucărean Tache Băjan, au descoperit pe
Valea Oratiei, pe lângă vestigii ale
Castrului roman, şi în Rucăr o piele de
căprioară
cu
inscnpţ1a
numelui
Voievodului B asarab.
S-ar cuveni a mai spune
multe despre oamenii şi locurile acestui
ţinut binecuvântat şi credem că poezia
mioritică şi-a găsit veşnicia pe-o gură
de rai, pe-al Rucărului plai.

cel din urmă ceas le sună oştilor înarmurate. . .
S e prăvală bolovanii, fllcând văile s ă tune!
Vin ca grindina pornită, din prisăcile române.
Deodată sar românii şi s-aruncă chiuind,
beţi de sânge sar în spate, cu topoarele lovind,
Urlă, ameţindu-şi prada, dau cu pumnii, trag,
apucă,
şi cu braţele vânjoase strâng de gâturi, trag în furcă.
Lănci cu vârfuri ascuţite rup în piepturi; pârâind
trase înapoi, în grabă, ies cu sânge şiroind.
Ş i-n oştirea îngrozită umblă coasa românească,
secerând pe câmp de luptă largă brazdă ungurească.
Pe cei prinşi de vii românii, în al răzbunării semn,
capetelor prizoniere le bat cuiele de lemn.
Abia Carol Robert poate a-şi scăpa capul crăiesc,
lepădându-se în grabă de veşmântul său regesc.
Travestit în român paşnic, în costumul de cioban,
În cartea vieţii ni-i trecutul şi-i scris cu sângele scapă cu-o săgeată-nfiptă în picioru-i, prin suman.
Basarab, pe vârf de munte, la români le stă de
străbun,
veghe
cu el stă scrisă măreţia străvechiului popor român.
Crescut, din frageda-i pruncie, cu alba turmă de şi, în rânduri mai rărite, le trimit voinici în cete.
Astă oaste numeroasă, de zece ori zece mii,
mioare,
va şti să-şi apere pământul şi libertatea lui sub a căzut ca frunza toanmei din copacii ruginii.
Când a soarelui amurguri cad pe culmi
soare.
Şi mult mai dreaptă-i pare moartea când cade pe tremurătoare,
voiniceasca românime trece-n marş biruitoare! . . .
aşa frunte
Şi în locul mărturiei c ă a-nfrânt p e u n crai mare,
decât în viaţă, întinat, ruşinea să-l frământe.
Piatra Craiului înalţă numele-i de-atunci sub soare.
Şi câte fapte minunate, şi câte grele bătăl ii
ne-ar povesti bătrânul codru, de-ar avea glas şi ar
grăi!
Câţi regi cu minţile nebune de glorie şi-nfumuraţi
lăsat-au trupul în ţărână sau au fugit înspăimântaţ i!
Pe toţi aceşti bolnavi la minte şi goi de suflet i-ai
văzut
şi-atunci în tine bucuria zvâcnea în pieptu-ţi de
temut.
Coroana gloriei străbune, ce-a strălucit odinioară,
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la
aşezat
Rucărul,
confluenţa Dâmboviţei cu Râuşorul,
este străbătut de o reţea h idrografică
deasă, reprezentată prin râurj , pârâuri,
torenţi şi văi mai mici. ln timpul
precipitaţiilor
abundente
şi
cu
intensitate m are, apele ieşeau din matca
asupra
revărsându-se
acestora,
aşezărilor omeneşti, clădiri lor publice,
căilor de comunicaţie şi pe terenurile
agricole limitrofe.
Cei mai în vârstă dintre noi
îşi amintesc de grozăviile
potopului din anul 1 940,
precum şi de inundaţiile
frecvente
care
s-au
la
succedat
i ntervale
scurte de timp. Albiile
erau neamenajate şi nu
ofereau nicio protecţie
zonelor
limitrofe,
iar
transportau
torenţii
colmatând
grohotişuri
curţile,
drumurile
şi
terenurile apropiate.
Malurile joase
ale
Dâmboviţei
erau
plantate cu sălcii, iar albia
foarte mică nu oferea
nicio protecţie în timpul
Râuşorul,
viiturilor.
arteră
o
străbătând
pincipală, a fost îndiguit la sfârşitul
secolului XIX, prin executarea unor
ziduri de sprijin din piatră brută, înalte
până la nivelul celor două drumuri
adiacente şi la distanţă mică între ele,
neasigurând o secţiune suficientă
pentru debitele mari. Vechea îndiguire
s-a făcut numai în partea inferioară a
Râuşorului, de la confluenţa acestuia
cu Valea lui Andreiaş, până la vărsarea
în Dân1boviţa.
Râul Roghina, cu un curs
domol în amonte de şoseaua naţională,
forma o adevărată mlaştină în „Câmp",
iar în aval, şerpuia printre case pe care
le inunda la cele mai mici vi ituri.
Aceasta era situaţia râurilor
mari în prima jumătate a secolului
trecut, când la cele mai mici vi ituri se
produceau inundaţii, care au culminat
cu potopul din anul I 940 amintit mai
sus.
Pentru înlăturarea pericolului
inundaţiilor
se impuneau măsuri
radicale de îndiguire a râurilor mari şi
de regularizare a torenţilor şi a văilor
mai mici. Astfel, în anul I 970, au
început lucrările de refacere a digurilor

Râuşorului, pe baza unei documentaţ ii
tehnice întocmite de Oficiul de
Îmbunătăţiri
Funciare
Argeş,
la
solicitarea primăriei Rucăr, care avea la
dispoziţie suma infimă de 70 lei,
strânsă din autoimpuneri. S-a refăcut
primul tronson la cote normale de la
vărsare până la Valea lui Busuioc.
Acesta a fost începutul.
La iniţ iativa şi insistenţele
primarului de atunci, Gheorghe Miloş,
au fost atrase unităţile agricole şi
silvice de special itate j udeţene, s-a
ob(inut sprijinul organelor judeţene
competente
şi
al
Ministerului
Agriculturii şi Silviculturii (M.A.S.).
şi
urn1ărirea
Pentru
coordonarea lucrărilor de înlăturare a
calan1ităţilor naturale provocate de
inundaţii, de pe raza comunei Rucăr s-a
constituit un comandan1ent consemnat
în Procesul Verbal din 18 iunie 1 9 7 1 ,
d i n care făceau parte şefii institu(iilor
agricole şi silvice j udeţene, cadre de
conducere
din
M . A.S.
şi
alţi
reprezentanţi ai oficialităţilor locale. S
au stabilit obiectivele de realizat, cu

.

. ..;....

tern1ene de proiectare şi execuţie
eşalonate pe 3 ani ( 1 972-1 974), cu
responsabil ităţi
pe
institu(ii
şi
nominale.
Oficiul
de
Îmbunătăţiri
Funciare Argeş şi
Institutul de
Cercetare şi Amenajări Forestiere au
asigurat
proiectele
tehnice,
iar
finanţarea s-a făcut de către M.A.S.
prin 0.1.F. pentru lucrările de îndiguire
a râurilor mari (Dâmboviţa, Râuşorul,
Roghina) şi a pârâurilor mici, şi prin
pentru
Silvic
Rucăr,
Ocolul
regularizarea toren(ilor (Valea lui Ecle
şi Valea lui Andreiaş).
Toate lucrările au fost
executate
de
Întreprinderea
de
Construe(ii Forestiere (J.C.F.) prin
Şantierul Câmpulung, eşalonate pe
întreaga perioadă I 972-1 974.
Digurile pentru Dâmbovi(a
s-au executat din materiale locale
(pietriş şi balast), cu taluzele interioare
consolidate cu dale din beton, sprijinite
pe o fundaţie din beton annat, aşezată
la rândul ei pe o fundaţie elastică din
gabioane, iar pe coronament s-a
aşternut un strat de beton. Digul de pe
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malul drept începe din aval de dârstă şi
se continuă până la Podul Negru, iar
cel de pe malul stâng porneşte din
dreptul primelor case (Gheorghe
Staicu) până la Podul Morii (piaţa
comunală).
La Râuşor, digurile s-au
proiectat şi executat sub fornia unor
ziduri de sprijin care să reziste la
presiunile din exterior ale terenului şi
ale sarcinilor accidentale de la
circulaţia de pe drumurile adiacente,
precum şi la presiunea apei din interior,
în timpul v i iturilor mari. Pentru crearea
unei secţiuni a albiei corespunzătoare
debitelor de viitură, digurile s-au
ridicat în elevaţie peste nivelul celor
două drumuri adiacente şi s-au executat
la o distanţă mai mare între ele, faţă de
cea iniţială.
Îndiguirea s-a făcut din
amonte de ultimele case (în acea
perioadă - Costel Dăncilă) până la
vărsarea Râuşorului în Dâmboviţa,
folosindu-se materiale locale (zidărie
din piatră cu mortar de ciment la câteva
tronsoane şi beton monolit în rest). La
capătul
îndiguirii
s-a
executat un baraj de priză
din beton, cu rol de
reţinere a v iiturilor şi �e
compensare a pantei în
amonte, iar prin deversor
să dirijeze apele între
diguri.
Roghina s-a
-îndiguit tot prin ziduri de
sprijin
din
beton,
dimensionate pe aceleaşi
principii ca la Râuşor. În
amonte
de
şoseaua
naţională şi în aval pe
câteva zeci de metri, s-a
executat un canal de
pământ
(neconsolidat),
care a drenat mlaştinile
din zonă, iar la ieşirea din parcul
Osiceanu începe îndiguirea, până la
vărsarea în Dâmboviţa.
Spaţiul nu ne pern1ite să
intrăm în toate detal iile tehnice ale
acestor lucrări, însă ele se văd în toată
aniploarea lor şi le resimţim efectele.
În afara lucrărilor mari de
îndiguire
prezentate,
în
aceeaşi
perioadă, s-au executat şi lucrările de
canalizare a unor pârâuri şi văi mai
mici
(Valea
Preotului,
Valea
Divanului,
Valea
Răuţeştilor,
a
Podişorului etc.), proiectate de 0.1.F.
Argeş şi finan(ate prin aceeaşi unitate.
Lucrări le de regularizare a
torenţilor Valea lui Ecle şi Valea lui
Andreiaş au fost proiectate de l.C.A.S.
şi finanţate prin Ocolul Silvic Rucăr. În
partea superioară a torenţilor s-au
executat baraje din zidărie cu mortar
pentru retinerea debitului solid şi
compensarea pantei, iar de la barajele
de priză până la descărcarea în
Dâmbovi(a şi respectiv Râuşor, s-au
executat, tot din zidărie cu mortar,
canale de conducere a apelor.
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Referitor
la
modul
de
întreţinere şi protejare a lucrărilor de
îndiguire, se remarcă unele aspecte
negative, care de urgenţă trebuie
înlăturate. Astfel, albia Dâmboviţei
între cele două diguri a devenit sursa de
extragere a balastului, periclitând
stabilitatea digurilor prin coborârea
fundului albiei. De asemenea, la
Roghina, în dreptul fostei remize de
pompieri, s-a construit o magazie din
lemn, sprijinită direct pe digurile din
beton.
Creându-se
o
presiune
suplimentară pe diguri, acestea pot
ceda şi distruge.
Direcţia
Apelor
ArgeşVedea, în administrarea căreia se află
lucrările de îndiguire, să ia măsuri
pentru curmarea acestor aspecte. Nu
putem trece cu vederea nici nepăsarea
riveranilor pentru înlăturarea vegetaţiei
dintre
digurile
Roghinei,
care
favorizează depunerea aluviunilor şi
colmatarea albiei.
În afara scopului principal
pentru care s-au executat lucrările de
îndiguire şi regularizare a torenţilor,
acestea au creat premizele extinderii
perimetrului construibil în zonele
respective. Astfel, au apărut adevărate
cartiere
pe
ambele
maluri
ale
Dâmboviţei, în partea superioară a
Râuşorului şi în zonele protejate de
canalizarea torenţilor.
În urma unor îndelungate
perioade de secetă, fântânile alimentate
din pânza freatică şi care constituiau
sursa principală de apă potabilă, au
secat. Folosindu-se apa nepotabilă,
există pericolul unei epidemii de febră
tifoidă. Rean1intim faptul că în Suseni
exista o modestă alimentare cu apă,
amenajată la începutul secolului XX, şi
care alimenta circa 4-5 cişmele, din
care una în dreptul clădirii fostei
primării, şi una în dreptul şcolii
primare. Din cauza vechimii şi a
neîntreţinerii, „Bijoiul lui Iordache",
sursa de apă, a secat.
Trebuia găsită soluţia pentru
rezolvarea urgentă a situaţiei, prin
găsirea unei surse sigure de apă
potabilă şi crearea unei reţele de
distribuţie. La intervenţia primarului,
Oficiul
Regional
de
Îmbunătăţiri
Funciare Piteşti, a întocmit proiectul
tehnic în anul 1 960, iar lucrările de
captare a izvorului din punctul „Izma"
şi de construire a unui rezervor circular
acoperit
de I 00
unitate,
O.R.l.F.

din beton armat, cu capacitatea
mc, s-au realizat de aceeaşi
cu fondurile primăriei. Tot
a acordat asistenţa tehnică şi

manopera calificată la realizarea reţelei
de
distribuţie.
Forţa
de
muncă
necalificată, pentru săparea şanţurilor,
pozarea şi astuparea conductelor, a fost
asigurată de primărie, prin mobilizarea
masivă
localnicilor.
a
tuturor
Conductele au fost asigurate din prăjini
de foraj (oţel special) casate, primite de
la trustul Petrolului Piteşti, în schimbul
cărora primăria a predat fier vechi
strâns de localnici.

Insist asupra acestui aspect
pentru a scoate în evidenţă aportul
deosebit al comunităţii locale la
realizarea obiectivului de alimentare cu
apă potabilă, devenit un bun comun al
localnicilor, şi nu un mijloc fix al
primăriei, care să poată fi înstrăinat.
E de neînţeles cum de s-a
ajuns la o valoare de inventar atât de
mică, cu care s-a vândut alimentarea cu
apă, la care primăria a făcut eforturi
financiare consistente pentru captarea
izvorului, construirea bazinului de
înmagazinare, procurarea pompelor şi a
vanelor din căminele de distribuţie, la
care se adaugă valoarea prăjinilor de
şi
evaluarea
manoperei
foraj
necalificate prestata de localnici.
În plus, primăria a mai
cheltuit cu lucrările de asigurare a unei
alte surse de apă din pânza freatică a
Râuşorului, prin captarea de la Frăsinet
în anul 1 975, strămutată în punctul
Cărmazan în anul 1 984.
Reamintim şi executarea în
anul 1 975 a drumului de acces în
Căpitanu,
Fântânea şi Muntişoru,
pentru a asigura transportul auto al
îngrăşămintelor chimice la păşunile
alpine respective. Ulterior, drumul şi-a
găsit
utilitatea
şi
la
transportul
materialului lemnos din zonă, dar şi de
această dată, nepăsarea s-a resimţit prin
neîntreţinerea
drumului
de
către
utilizatori.
Pe raza comunei noastre s
au realizat în perioada 1 97 7- 1 985
lucrări
hidroenergetice de interes
general, care asigură reţelei energetice
naţionale o putere instalată de peste
I 00 megawaţi. Astfel s-a executat
barajul de la Pecineagu, construcţie
unicat pe ţară la acea dată, din
anrocamente de piatră cu mască de
beton pe interior spre taluzul amonte şi
coronament pentru impem1eabilizare,
în spatele căruia s-a creat un lac de
acumulare cu capacitate de 63 milioane
mc de apă. Acesta alimentează centrala
electrică Valea lui Ivan (Clăbucet),
care are două grupuri a câte 32
megawaţi. Barajul Sătic, înalt de I O
metri şi construit tot din anrocan1ente,
alimentează, printr-o galerie subterană,

centrala Rucăr cu o putere instalată de
27 megawaţi şi cu posibilităţi de
dublare a capacităţii. De la această
centrală,
prin
galerii
subterane
succesive, apa se dirijează la două
centrale mai mici (Valea Frăsinului şi
Pravăţ).
Am fi nedrepţi faţă de
înaintaşii noştri daca nu ani aminti de
microhidrocentrala proprie, de interes
local, construită în anul 1 93 5.
Comuna Rucăr a fost printre
primele localităţi rurale din ţară care şi
a asigurat din surse proprii necesarul de
energie electrică, la nivelul consumului
de atunci. Amplasarea s-a făcut la
ieşirea din Cheile DâmboviJei, în
punctul devenit ulterior „La Uzină".
Aceasta a funcţionat până în deceniul
Vil al secolului trecut, când datorită
cheltuielilor mari pentru refacerea
barajului în umia repetatelor inundaţii,
precum şi ca urmare a creşterii
consumului de energie electrică în
comună, peste puterea instalată a
Uzinei, a fost abandonată, odată cu
la
comunei
sistemul
racordarea
energetic naţional. Din ceea ce a fost
Uzina Electrică, au rămas doar clădirea
care adăpostea rotoarele şi tabloul
electric, şi care vor aniinti generaţiilor
viitoare că acolo a fost Uzina Electrică
a Rucărnlui, rod al perseverenţei şi
hărniciei înaintaşilor.
În concluzia celor arătate, se
desprinde ideea că în comuna noastră,
prin
efortul
tuturor
localnicilor,
îndrumaţi de organele locale, cu
aportul
fiilor satului şi sprijinul
organelor de stat, s-au realizat lucrări
de care nu beneficiază multe localităţi
din ţară.
Acesta să fie un exemptu de
urmat pentru tineretul de astăzi şi cei ce
vor veni după noi.

VICTOR BRĂNESCU
FOST fN G fNER ŞEF
La Oficiul de Îmbunătăţiri
Funciare Argeş - Piteşti
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JUO&ŢUL ARGEŞ
Urcând pe strada Păpuşa, după o
curbă a drumului care ocoleşte un grup
de case, se deschide perspectiva
sil uetei
svelte
a
unei
biserici
înconjurate de zidurile şi crucile unui
cimitir. Frumos proporţionată şi cu un
aspect care aminteşte parcă vremurile
mai mult sau mai puţin tihnite ale
trecutului, monumentul şi-a păstrat,
înfruntând vicistitudinile secolelor,
aspectul iniţial, fiind considerat,
din această cauză, unul din cele
mai reprezentative monumente
i storice, păstrat în forma originală
din Ţara Românească.
Din punct de vedere al
clasificării monumentelor istorice,
biserica se încadrează în grupa
aparţinând "noului stil": cu planul
treflat şi clopotniţă pe pronaos,
proporţii svelte şi aspectul aproape
identic al celor două turle situate
peste naos şi pronaos. Accesul la
turla clopotniţă se face prin turnul
scării, situat la nord de pronaos.
Intrarea în pronaos se face prin
intermediul unui pridvor deschis
cu 6 coloane masive din cărămidă
tencuită şi cu urme de pictură.
Între pronaos şi naos se află un
timpan din zidărie, sprijinit pe 2
coloane masive. Având o lungime
de 25 metri şi o lăţime de numai
7,5 metri (înălţimea la cornişe de 7
metri), monumentul se deosebeşte
de tipul clasic prin proporţi i le sale
alungite pe axa longitudinală.
Biserica cu hramul "Sf.
Gheorghe şi Dim itrie" a fost
construită în anii 1 779- 1 786, de
Gh. Nicula Smerna Linotopetis,
român macedonean, cunoscut în
documentele iniţiale ca "jupân
Gheorghe neguţătorul satului", iar
după
1 780, cu numele de
"Gheorghe Rucăreanu". Venit din
eparhia Castoria şi practicând negoţul,
s-a îmbogăţ it prin aprovizionarea cu
vite şi brânzeturi a annatelor turceşti
cantonate pe Dunăre în zona Giurgiu.
Căsătorit cu fiica clucerului Apostol
din Câmpulung, devine, după ce
cumpără delniţe stăpânite individual,
iar apoi părţi
din
proprietatea
obştească, unul din cei mai bogaţi
proprietari de terenuri şi munţi. Aj uns
la această situaţie înfloritoare, şi dorind
să-şi arate ataşament1!1 şi recunoştinţa
faţă de obştea în care se integrase,
pentru pomenire veşnică, hotărăşte
zidirea unei biserici mari înconjurate de
chilii pentru şcoală.
Textul pisaniei de deasupra
intrării menţionează:

"Cu aj utorul lui Dumnezeu,
ridicatu-s-a această sfântă biserică din
temelie cu toată cheltuiala dumnealui
jupânul Gheorghe Nicola Smerna
linotopitiu eparhia Castoria, hramul
Sfantului mare mucenic Gheorghe (şi
al)
Sfântului
marelui
mucenic
Dimitrie", şi continuă în l imba greacă:
"S-a ridicat din temelie de chir
Gheorghe Smerna Linotipis, ginerele
clucerului Apostol din Câmpulung,
anul 1 780, aprilie 23".
Pe tabloul votiv, existent în
pronaos deasupra intrării, sunt zugrăviţi
ctitorii: într-o parte, jupân Gheorghe,
care ţine cu mâna stângă biserica şi are
lângă el coconi i : Nicolae, Matei şi
Pandele, în cealaltă parte - cocoana
Stanca, ţinând biserica cu mâna

-::; ,-:·:;,··---

- 
· ··-··· ·-�
.„ .... . „ - -- � - - ·
.. ·-·
- --· �
--

dreaptă, şi având în stânga cuconiţele:
Ecaterina, Zoita, probabil Lafita şi
Caterina. Pe pictura exterioară (peretele
sudic) apare scris numele meşterilor
zidari:
"Constandin
(şi)
Ion ol
Câmpulung, mesiţa avgust 729 1 "
( l 782 - 1 783).
În biserică s-a slujit până în anul
1 902, când s-a construit biserica "din
m ijloc". În timpul primului război
mondial,
trupele
ocupante
au
transformat biserica în depozit de
muniţii, iar mobilierul şi i coanele s-au
pierdut. Între anii 1 925- 1 927, în locul
temeliei originale, din cuburi de lemn
de stejar care au putrezit, s-au executat
subzidiri de beton, zidurile au fost
consol idale cu centuri din platbandă de
fier, s-au introdus profile de fier la
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partea superioară a bazelor celor două
turle,
s-a
cimentat
pardoseala
pridvorului, etc.
Cu toate acestea, în a doua
secolului
trecut,
jumătate
a
monumentul se afla în stare de
precolaps,
datorită,
în
principal,
următorilor factori: calitatea slabă a
zidăriei din bolovani de piatră la pereţii
verticali şi din cărămidă la stâlpi, arce,
bolţi şi turle; cutremurele de pământ;
de
adâncimea
mică
fundare;
amplasarea de morminte lângă zidurile
bisericii; putrezirea centurilor din lemn
înglobate iniţial în masa zidăriei, şi nu
în ultimul rând, traficul greu care
circulă pe strada Mânăstirii.
Pentru a evita o prăbuşire
iminentă, la 1111ţiat1va Episcopiei
Râmnicului şi Argeşului, ing. C.
Pavelescu a întocmit în anul 1 988
un proiect de consolidare în două
faze: faza I - intervenţii de
urgenţă, constând în sprij iniri
provizorii
cu
împănare
pe
principiul "pat de ipsos", şi faza li
de consolidare a mesei de zidărie
prin ţeseri, injectări, realizarea de
sâmburi, centuri şi suprabetonări
din beton amiat. Din aceste două
faze, s-a realizat doar prima:
intervenţiile de urgenţă. Este
stadiul în care se afla monumentul
la începutul actualei campani i de
consolidare
şi
restaurare.
Dificultăţile au fost imense. În
interior se afla "o pădure" de stâlpi
ai schelelor care sprijineau arcele
şi bolţile ce stăteau să se
prăbuşească.
Prin
crăpăturile
zidurilor
pătrundea
lumina
exterioară. Din cauza tendinţei de
rupere, datorată efectului de
torsiune, pi laştrii turlelor erau
secţionaţi la partea inferioară. De
asemenea, arcul bolţii altarului s-a
prăbuşit peste catapeteasma din
cărămidă şi se sprijină pe cruce.
Lucrările de consolidare şi
restaurare începute în vara anului
1 997 au constat în principal din:
Arhitectura:
Refacerea şarpantei şi a
învelitorii la corpul bisericii şi la
turle, conform um1elor de pe baza
turlelor. Materialul de învelitoare
va fi tabla zincată.
Revizuirea
parametrului
din
cărăn1idă şi piatră şi refacerea
cornişelor zimţate din cărămidă.
Refacerea tencuielilor exterioare
şi a policromiei care decorează brâul,
cornişele zimţate şi arcadele ferestrelor
turlelor.
Refacerea
tâmplăriilor:
uşi,
ferestre.
Realizarea unui trotuar şi a unei
rigole de scurgere a apelor pluviale, din
bolovani de râu la cota nivelului iniţial
de căl care.
Refacerea tiranţilor din lemn de
stejar la arcadele pridvorului.
Refacerea pardosel ilor din lespezi
de piatră.
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Structura:
Lucrări de intervenţii urgente:
revizuirea sprijinilor existente la
interior şi exterior, a împănărilor cu
zidărie la pereţi şi bolţi; realizarea de
sprij iniri suplimentare în zona absidei
altarului.
Lucrări specifice de consolidare a
mesei
zidăriei:
injectări,
mătări,
reţeseri.
Realizarea unei reţele spaţiale de
grinzi, centuri de fundaţie, sâmburi şi
centuri înglobate în corpul zidurilor
verticale.
Consolidări la nivelul podului,
constând din grinzi, centuri şi carcase
din elemente de beton armat.
Consolidarea bazelor pătrate ale
turlelor cu sâmburi şi centuri din beton
amiat.
Carcasă şi suprabetonare din
beton armat la turla naosului.
Consolidarea turlei clopotniţă cu
o coaje interioară din beton armat.
Soluţia de intervenţie structurală
ridică gradul de asigurare la o valoare
> I .O.
lnstalaţii electrice:
Instalaţii de iluminat interior.
Instalaţii
de
prize
pentru
asigurarea încălzirii cu calorifere
electrice.
Instalaţii de iluminat exterior.
Instalaţia de paratrăznet.
Componente artistice:
Executarea
de
lucrărilor
murale
restaurare
a
picturilor
interioare.
Restaurarea picturilor ex1erioare
la cele două turle.
Lucrări de amenajări exterioare:
Trotuar perimetral şi rigole de evacuare
ape pluviale.
Sistematizare verticală.
Realizarea de suprafeţe pavate în
faţă şi lateral de biserică (colţul N-V).
Reamenajare gard perimetral şi
poartă de acces.
Monumentul a avut şansa ca
documentaţia de consolidare structură
să fie întocmită de un colectiv de
specialişti cu mare experienţă în
domeniu şi cu realizări profesionale
deosebite, aparţinând
firmei
SC
MIROGRUP
SRL
(ing.
Mircea
Mironescu şi ing. Teodor Brotea).

Constructorul care
a realizat cu mare
efort
şi
multă
dăruire
dificilele
lucrări de execuţie
a fost SC PAUL
CONSTRUCT
!MPEX
SRL,
antreprenor
Paul
Bănică.
de
Restaurarea
arhitectură şi şefia
de proiect a fost
asigurată de arh.
Victor Popa din
Biroului
cadrul
de
individual
arhitectură.
Lucrările de restaurare pictură au
fost proiectate şi executate de SC
PANGASUS RESTAURĂRI SRL,
specialist restaurator Mircea Baciu.
Valoarea de investiţie a lucrărilor
realizate este de aproape 2 mil ioane lei
- cca 500.000 euro.
Recepţia la tem1inarea lucrărilor a
avut loc la data de 30. 1 2.2008.
Nu s-au final izat următoarele
lucrări:
Montarea jghiaburilor şi a burlanelor.
Instalaţia electrică de iluminat
exterior festiv.
Componente artistice: refacerea şi
restaurarea picturilor exterioare la
corpul
bisericii
şi
restaurarea
elementelor din piatră (ancadramente
ferestre şi uşă, pisanie, etc.).
Această
importantă
realizare
contribuie la înfrumuseţarea şi
modernizarea comunei, îi măreşte
importanţa şi prestigiul judeţean, şi
în plan naţional.
Am convingerea că locuitorii
comunei şi conducătorii ei vor
aprecia şi respecta acest efort
financiar şi uman, vor proteja
monumentul, împiedicând reluarea
procesului de degradare. În acest
scop de maximă importanţă sunt
următoarele măsuri:
-Interzicerea de urgenţă a
circulaţiei pe strada Mânăstirii a
traficului greu (can1ioane şi tiruri
încărcate cu buşteni).
Oprirea amplasării de
morminte
noi
în
apropierea
monumentului.
Pentru
promovarea
turismului
local
şi
informarea
vizitatorilor comunei, este necesară
an1plasarea unor plăci indicatoare, atât
pe
strada
Păpuşa
în
dreptul
monumentului, cât şi pe drumul
naţional Câmpulung - Braşov (în
dreptul Râuşorului).
Este de preferat ca biserica să-şi
reia activitatea de cult şi să fie integrată
circuitului turistic naţional, confonn
principiului că o construcţie trăieşte şi
se menţine prin util izare, şi nu prin
părăsire şi uitare.

Arhitect Victor Popa

J\OOAMIREA
M:Alat .OO_MNQLUr
llMMUL IUSElUQ:l
PAR.QlllEI R-U('Ăl\lJL
DE J�
Local itatea Rucăr
J udeţul Argeş

Această comoară de har de la
mijlocul

lunii

august,

prazn icul

preaslăvit de astăzi , care e plin de o
tristeţe

bucuroasă,

ne

reaminteşte

lucruri foarte importante pentru viaţa
noastră ortodoxă. Şi, mai înainte de
toate, ne propovăduieşte cu putere
faptul, că moartea e o adormire, un
somn al trupului, din care ne va trezi
Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul
nostru, atunci când El va veni ca să
judece viii şi morţii, ş i că trupul omului
înduhovnicit nu e un cadavru ci e un
locaş

duhovnicesc

al

harului

Prea

Sfintei Treimi.
Însă, dacă trupul doarme şi se
odihneşte în pământ, în pământul din
care

a

fost

spirituală

luat,

din

sufletul,

om,

partea

creaţia

lui

Dumnezeu, se întoarce la Creatorul ei
pentru a primi răsplătire sau osândă. Iar
când omul a fost plin de credinţă şi de

sfinţenie, moartea nu este o dramă ci o
mutare de la tristete la bucuria şi viata
nemuritoare,
Gavriil,

la

care,

din porunca

Arhanghelul
Domnului,

a

chemat-o pe Maica lui Dumnezeu mai
înainte cu 3 zile de adormirea sa.
Şi aflăm din Sinaxarul zilei de
astăzi, cum a primit Prea Curata
Fecioară Maria şi Maica Domnului
vestea mutării ei la cele veşnice: „s-a
bucurat cu bucurie mare, şi de iubire şi
de dor câte avea pentru vestea aceasta,
că se va muta la Fiul ei, s-a suit
degrabă în Muntele Măslinilor ca să se
roage" (Mineiul pe august, ed. 1 929,
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ştiindu-te în lume, ca şi cu singur
Stăpânul nostru şi Dascalul ne

Dumnezeiasca Biserică, ne-am adunat

faptul, că lumea aceasta, de după
întruparea Domnului, nu mai e o lume

astăzi la rugăciune, retrăind cu tristeţe

a dramei, a plânsului nemângâiat, ci e o

mângâian1; dar acum cum vom putea sa

şi bucurie în sufletele noastre acest

lume

eveniment bucuros din viaţa Maicii lui

bucuroasă

şi

suferim greul acesta? Însă de vreme ce
cu voia Fiului şi Dumnezeului tău te

Dumnezeu, pentru că ştim că Maica lui

începutul nunţii celei veşnice.
Hristos

muţi spre cele ce sunt mai presus de
lume, pentru aceasta plângem, precum

va lăsa pe noi" (din Acatistul zilei), nu

Dumnezeul nostru ca să ia pe Maica Sa

vezi şi lăcrimăm, cu toate că într-alt

ne va uita, ci ne va purta mereu în

la Sine, atunci cu trei zile mai înainte a

chip ne bucurăm despre cele ce sunt

rugăciunile sale cele preasfinte şi va fi

facut-o să cunoască, prin mijlocirea

asupra ta rânduite". Acestea au zis şi

mereu cu noi.
Şi nădejdea aceasta puternică,

îngerului, mutarea sa cea de pe pamânt.
Căci Arhanghelul Gavri il, venind la

vărsau lacrimi, iar ea a zis către dânsii:
" Prietenii mei şi ucenicii Fiului şi

plină de evidenţa lucrurilor anterioare,

dânsa, a zis: "Acestea zice Fiul tau:
Vremea este a muta pe Maica Mea la

mea plângere, ci-mi îngrij iti trupul,

Mine.

precum eu îl voi închipui pe pat".

adaptată, p. 1 68). De aceea şi noi, în

care

moartea

trecere
a

Când

Dumnezeu, „întru adorn1irea sa, nu ne

că Maica lui Dumnezeu e puternica
noastră apărătoare în ispite, nevoie şi

în

la

devine
Domnul

binevoit

o

Nu te teme de aceasta, ci

Dumnezeului meu, nu faceţi bucuria

Când

s-au

săvârşit

cuvintele

necazuri, face ca bucuria să întreacă

primeşte cuvântul cu bucurie, de vreme

tristeţea acestei zile şi să prăznuim,

ce

nemuritoare".

acestea, iată a sosit şi minunatul Pavel,

vii

la

viaţa

cea

dumnezeieşte, intrarea în bucuria cea

Născătoarea de Dumnezeu s-a bucurat

vasul cel ales, care căzând la picioarele

veşnică a Stăpânei noastre, a celei care

cu bucurie mare, şi cu dorul ce avea ca

Maicii lui Dumnezeu, s-a închinat şi

a arătat în sufletul şi trupul ei totala

să se mute la Fiul său, s-a suit degrab

deschizându-şi gura a lăudat-o cu multe

supunere în faţa lui Dumnezeu.

în Muntele Măslinilor ca să se roage,

cuvinte,

zicând:

căci avea obicei de se suia adesea acolo

Vieţii,

împlinirea

Dumnezeu a păstrat cu sfinţenie despre

de se ruga. Şi s-a întâmplat atunci un

Maica Domnului adevărul preafrumos
că nu a săvârşit păcat în toată viaţa ei,

lucru minunat. Când s-a suit acolo

propovăduirii mele; ca măcar ca pe
Hristos, Fiul tău trupeşte pe pământ nu

Pentru că Tradiţia Bisericii lui

"Bucură-te
şi

Maica

încheierea

Născatoarea de Dumnezeu, atunci de la

L-an1 văzut, însă pe tine văzându-te, mi

deşi Maica lui Dumnezeu, a avut, ca
toţi ceilalţi oameni, acelaşi ajutor

sine s-au plecat pomii ce erau pe

se părea că pe Dânsul Îl vad".
După aceasta, luând Fecioara

dumnezeiesc pentru o viaţă sfântă. Însă

închinăciunea

în persoana ei, prin voia ei liberă şi

Stăpână, ca şi cum ar fi fost nişte slugi
însufleţite.

iubitoare

de

Dumnezeu

(aceasta e

munte,

şi

au
ce

dat
se

cinstea
cădea

şi
către

iertăciune cu toţi, s-a culcat pe pat şi şi
a

închipuit

preacuratul

său

trup,

precum a vrut; şi a făcut rugăciune
pentru întărirea lumii şi paşnica ei

bucuria întregii lum i ! ) păcatul a fost

După rugăciune s-a întors acasă,

biruit de către iubirea de Dumnezeu.
Pentru că s-a păstrat curată, L-a

petrecere, şi i-a umplut şi pe dânşii de

primit întru multă curăţie pe Fiul Cel

şi îndată s-a cutremurat casa cu totul,
iar ea, aprinzând multe lumânari şi
mulţumind lui Dumnezeu şi chemând

Preasfânt al Tatălui, Care şi-a construit

rudeniile şi vecinii, şi-a grij it toată

sufletul.

binecuvântarea ei. Şi aşa în mâinile
Fiului şi Dumnezeului său şi-a dat

trup din sângiuirile sale, şi pururea

casa, şi-a gătit patul şi toate cele ce se

Fecioară a rămas, ca una a cărei
feciorie a fost nevătămată de naşterea

cădea de îngroparea ei. Şi a spus cele
ce i-a zis îngerul, despre a sa mutare la

luminat şi auzul surzilor s-a deschis,
ologii s-au îndreptat şi tot felul de

mai presus de fire a Fiului din ea.
Şi când vorbim despre aceste

cer. Iar spre încredinţarea celor zise, a
arătat şi darul ce i se dăduse: o stâlpare

patimă şi de boală lesne se tămăduia.
După aceea a început Petru cântarea

lucruri mult prea frumoase şi pline de

de finic. Jar femeile chemate, dacă au

cea de ieşire şi ceilalţi Apostol i ; unii au

delicateţe
dumnezeiască,
vorbim
despre ce frumuseţe şi sfinţenie
ontologice, în firea noastră, putem

auzit acestea, au plâns cu tânguire şi cu

ridicat patul, alţii mergeau înainte cu

lacrimi şi au suspinat cu jale. Deci,
potolindu-se ele din tânguire, s-au

făclii şi cu cântări, petrecând spre

dobândi fiecare, dacă ne încredem cu
totul Stăpânului şi Domnului nostru şi

rugat să nu rămână sărace de dânsa. Iar
Preacurata le-a adeverit, că mutându-se
la ceruri, nu numai pe dânsele, ci şi pe

umblăm pe calea
poruncilor Sale.

cea

îngustă

a

toată lumea o va cerceta şi o va umbri.

Şi

îndată

ochii

orbilor

s-au

mormânt trupul cel primitor de
Dumnezeu. Atunci s-au auzit şi îngerii
cântând

şi

văzduhul

era

plin

de

glasurile cetelor celor mai presus de
firea omenească.
Pentru aceste lucruri, mai-marii

Pentru că ceea ce s-a petrecut cu
Maica Sa cea preaiubită se poate
petrece cu fiecare dintre noi, atât cât
putem fiecare dintre noi, pentru că prin
iconomia Fiului pentru noi, ne putem

Şi aşa alina întristarea cea mare cu
cuvinte mângâietoare. Apoi a arătat

deschide continuu iradierii slavei celei
veşnice a lui Dumnezeu, care face şi
din umila noastră persoană un locaş al
slavei Sale.
Şi de aici înţelegem de ce
creştinii ortodocşii se poartă cu atenţie,
cu iubire şi cu evlavie faţă de trupurile

cunoscute şi de la dânsa le era hrana.
Şi vorbind ea acestea şi învăţând,
s-a facut fără de veste sunet de grabnic
tunet, şi arătare de mulţi nori, care
aduceau de la marginile lumii, pe toţi
ucenicii lui Hristos la casa Maicii lui
Dumnezeu. Între care erau şi de

celor adormiţi întru dreapta credinţă.
Pentru că ele nu sunt doar came, ci
came umplută de har. Iar această came
sfinţită de continua unire cu Domnul şi

Dumnezeu în]elepţii ierarhi : Dionisie
Areopagitul,
lerotei
şi
Timotei.
Aceştia, dacă au aflat pricina venirii
lor, aşa adunaţi fi ind, au zis aceste

pat, tăiate de dreapta judecată a lui
Dumnezeu. Iar acela, crezând din tot
sufletul, a ailat tămăduire, şi s-a făcut
sănătos ca şi mai-nainte. În acelaşi chip

de umplerea noastră de har ne arată

cuvine către dânsa: "Noi, o, Stăpână,

şi cei ce orbiseră, crezând şi punând

despre cele doua veşminte ale sale ca
să le ia două văduve sărace, fiecare din
ele câte unul, care-i erau ei prietene şi
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iudeilor, invitând pe unii din popor, i
au plecat să se ispiteasca a surpa jos
patul în care zăcea trupul cel de viaţă
începător, şi a-l lepada pe dânsul. Dar
dreptatea lui Dumnezeu ajungând pe
îndrăzneţii şi obraznicii aceia; le-a
făcut pedeapsa tuturor prin orbirea
ochilor. Iar pe unul dintr-înşii, care mai
nebuneşte se pornise de apucase acel
sfânt pat, l-a I ipsit şi de amândouă
mâinile, care au rămas spânzurate de
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asupra lor o parte din poala patului, au

Regelui Carol I, cu ajutorul boierilor şi

păstorit

dobândit v indecare.

al enoriaşilor, după cum rezultă din

(refugiat din Basarabia), Alexandru

pisania inscripţionată

Zaliarescu,

Iar

Apostolii,

sosind

la satul

Ghetsimani, au aşezat acel de viaţă

la intrarea în

preoţi i :

Spiridon, Vasilevschi

Ioan

Vasilescu,

Zaliaria

Petrescu, Petre Ignat, Florian Căţoiu, iar

Biserică .

începător trup în mormânt, şi au stat

Biserica are formă de navă, cu

în prezent, aici slujesc preoţii Arsulescu

trei zile l ângă dânsul, auzind neîncetat

două turle, constriute din lemn, din

Ion Sebastian, preot paroh şi Lipan

glasuri îngereşti.

care cea din faţă are formă pătrată,

Florentin.

după

măsurând în lungime 30 m şi în lăţime

Între anii 2005-2007, s-au

dumnezeiasca rânduială, a lipsit unul

I O m. La exterior, în dreptul despărţirii

realizat lucrări de reabilitare a Bisericii,

din Apostoli, adică Toma, care nu s-a

celor

aflat la preamărita îngropare, ci sosind

Pronaos şi Altar), are câte două coloane

înlocuirea

cu trei zile mai pe urmă, era mâhnit
foarte şi întristat, că nu se învrednicise

pe fiecare latură. Frontispiciul, înalt şi

punerea în funcţiune a ceasului

lat cât restul edificiului, prezintă o serie

turla Bisericii, racordare la reţeaua de

să vadă şi el ca şi ceilalţi Apostoli

de panouri geometrice, iar ferestrele

gaze naturale şi dotarea cu instalaţie de

trupul; şi

sunt cu un rând de cărămidă roşie.

încălzire centrală, precum şi lucrări de

Şi

de

vreme

ce,

au deschis cu socoteală

trei

compartimente

(Naos,

cum ar fi, înlocuirea ferestrelor vechi,
clopotului,

repararea şi

mormântul pentru dânsul ca să se

Turla din faţă, are pe latura vestică,

construcţie a unor clădiri anexe

închine

şi

ceasul adus de Pr. Ion Lungeanu de la o

rean1enajarea Cimitirului.

şi

el

acelui

preasfânt

În

curtea

Bisericii

se

din

şi
află

trupului

Biserică din Ardeal, zona Braşovului.

Născătoarei de Dumnezeu. Şi dacă a

Ceasul nu a funcţionat o lungă perioadă

mom1intele fam iliilor Bastea, Bunescu,

văzut s-a minunat că a aflat mom1ântul

de vreme, însă astăzi este în stare de

preotului Ion Lungeanu şi preotului Ion

fllră de sfântul trup, şi era numai

funcţiune.
Altarul

Vasilescu.

preacurat

locaş,

adică

cu

Cadrul pitoresc al zonei este

Apostolilor şi tuturor credincioşilor, şi

semicupolă, este spaţios, fiind luminat

completat în chip fericit de porţile de

mărturie

giulgiul,

care

rămăsese

mângâiere

semicircular,

mutării

de o fereastră mare, aşezată pe axa

Născătoarei de Dumnezeu. Ca şi până

Bisericii, şi alta m ică, la proscomidie;

arhitecturii

astăzi mom1ântul cel cioplit în piatră,

spre sud, se află o uşă de intrare în

acoperite cu sită.

aşa se vede deşert de trup şi este cinstit

Sfântul Altar.

nemincinoasă

a

preabinecuvântatei

măritei

stăpânei

Este o mare cinste, pentu noi,

Catapeteasma de lemn, sculptat

ca închinăciune, întru mărirea şi cinstea

artistic

lemn de la intrare (realizate în spiritul
tradiţionale),
locale

(ornamentaţii

cu

motive

noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi

geometrice şi florale), prezintă trei

pururea Fecioarei Maria.

registre cu icoane.

enoriaşii parohiei Rucărul de Jos, să
avem ca
Cine

Naosul este dominat de

hram

principal

Praznicul

Adormirii Maicii Domnului.
nu

ştie

să

se

bucure

Biserica parohiei Rucărul de Jos
poartă ca Hram principal, alături de

turla

împreună cu Maica Stăpânului e un om

Pantocrator, largă, de formă octogonală,

Hramul secundar, Sf. Ierarh N icolae,

cu opt

necinstitor de Dumnezeu. Pentru că nu
poţi să Îl iubeşti pe Dumnezeu şi să nu

ferestre,

şi

are

un

lumini,

Praznicul Adormirii Maicii Domnului.

candelabru,

La aceast mare Praznic, redăm în

mobilierul

câteva cuvinte Istoricul Sfintei noastre

Lumina pătrunde prin cele patru ferestre
- câte două pe fiecare din laturile

necredincioşi, ci credincioşi, iubitori ai

Biserici.

cu

36

de

este

din

lemn

frumos
iar

de stejar.

iubeşti şi pe cei care sunt iubiţi de El şi
sunt plini de iubirea pentru El.
De

aceea,

să

nu

fim

hramul

exterioare. Intre naos şi pronaos se

Stăpânului şi ai Maicii Sale şi noi, cei

principal Adom1irea Maicii Domnului
şi Sfantul Ierarh Nicolae, locaş de

interpune o arcadă sprijinită pe stâlpi
laterali dubli.

care îi purtăm numele şi avem
exemplul ei în faţa noastră întotdeauna,

închinare pentru vrednicii enoriaşi ai

Pronaosul, de formă patrată, are
bolta sferică. Pridvorul, dreptunghiular, cu

să ne înţelepţim dumnezeieşte mereu şi
să arătăm că ştim ce înseamnă să fim

două camere în

delicaţi, să fim atenţi, să fim smeriţi şi

Biserica

actuală,

cu

parohiei Rucărul de Jos, este situată în
centrul localităţii Rucăr,
inferioară de pe partea

pe terasa
stângă a

părţile

laterale,

iar

iubitori de fraţi în viaţa noastră.

Râuşorului, la o altitudine de 695 m. şi

deasupra lui aflându-se cafasul, este
susţinut de doi stâlpi de zid. Cafasul este

a fost construită între anii I 890- 1 894 ,

luminat de o fereastră circulară, situată pe

bucure cu pacea şi cu iubirea Sa de

având ca epitropi de construire pe
preotul Ion Lungeanu, tatăl scriitorului

latura vestică.

Ion
Tache
Lungeanu,
preotul
Anastasescu, Iosif Bunescu şi Toma

inscripţie

Ştefănescu. Iniţial prima Biserică a fost
construită în punctul Valea lui Ecle

În timpul războiului din 1 9 1 6,
biserica a fost transformată în lagăr,

(Valea

nemţii închizând aici prizonierii.

Bisericii),

cea

de

a

doua

oameni întotdeauna, pentru rugăciunile

Deasupra uşii de la intrare, o
arată

când

s-a

construit

Biserica.

construcţ ie a Bisericii find în locul

Pictura în frescă a fost realizată

numit Cheie, apoi, în 1 749, cea de a

de pictorul Nicolae Vermont (coleg al

treia construcţie a fost realizată de
vameşii Drăghici, Hristea şi Sterie,

recondiţionată.

exact lângă construcţia actuală, loc în
care se păstrează Sfânta Masă de piatră,

Din pacate, dupa 1 948, pisania a
fost acoperită , numele regelui Carol I a

acoperită prin grija preoţilor slujitori de

fost îndepărtat cu dalta de pe inscripţia

o Sfantă Troiţă. Construcţia din I 749 a

bisericii, însă astăzi se poate citi în
întregime.

dăinuit până în 1 890 când a fost
demolată, începându-se lucrările de
construcţie a noii Biserici, prin grija

lui

Dumnezeu să vă bucure şi să ne

Theodor Aman),

însă

a

Prea Curatei Sale Maici, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Pr. paroh dr.

Arsu/eseu Ioan Sebastian

fost

După preoţii Tache Anastasescu
şi Ion Lungeanu, la această biserică au
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liULleĂ

Jon Muţiu

În
noaptea
dinainteangropăciunii bunul prieten a stat lângă
mine şi mi-a dictat. .
Pe prundişul Dâmboviţei
rucărene o ceată de copii îşi
încochelează voioşia la Podul Negru . .
Cu Căpitanu-n spate şi
Cuculeţu-n coastă cetaşii îşi măresc
numărul la Podul de Peste Vale şi-şi
împlinesc veselia pe la Podişca de sub
Vârful Crucii şi Ghimbav.
De-acum,
începe joaca

Dâmboviţei de-nceput unii-au ajuns în
vârf de piramidă, alţii-şi plutesc
rămasul, câţiva fac umbră pe pământ şi
restul tac ţărâna . .
Odată mergeam tăcut pe
lângă Râuşorul mânat de umbre şi
gând, când o maşină frânează brusc
tăindu-mi calea.
- Servus Nelule!
- lulică!. ..
- Te-am ochit de departe . .
- Vino să te sărut, prietene! Eşti
neschimbat . .
- Sunt tot scaloi, dar ologit!
- Şi eu schilod . .
- Cu ce te-a pricopsit viaţa?

Vorbea atunci Julică de parcă ar fi vrut
să-i vadă pe cei plecaţi şi să îşi ia adio
de la cei vii. Spunea că vrea să scrie
despre taica şi multe neştiute, dar
spusul se opreşte în ţărâna bătucită de
joaca noastră. .
Acum am rănias eu ca să
scriu despre tine, prieten bun, c-ai
trudit mult în isteţime, pentru culmile
lumeşti, şi rog pe Dumnezeul viu să
dea odihnă sufletului tău zbuciumat,
lulică dragă! . .

D i n volumul „Evantaie lirice", Editura
Cartega, Bucureşti, 2002
Din balconul cu zorele
Mi-arunc ochii către Cruce.
Bili face pătră.ţele,
Nuşa la săpun se duce.
11
Tărzănel, o pată neagră
Şi un piept cu floare albă,
Cât e ziulica-ntreagă
Din Negresa face salbă.
lll

noastră cu zbatul chetrei pe apa în curs,
cu grija-n mersul pe buştenii rătăciţi,
aruncatul de bolovani mărioci, ori cu
dibăcia
prinsului
de
zglăvoci
lenevoase.
Toţi eram în seamăn de voie
bună, cu lipsă de grij i şi numai statul,
culoarea-n păr şi vorbe chiteau în
osebire. Unii aveau porecle, dar pe cei
mai multi îi chemau Ion şi le ziceau
Nelu, Ionel, Niţă, Ţică şi unul singur
era lul ică, blondul istei, cu-un zâmbet
pentru fiecare.
Nimeni nu avea altă grijă
decât s-arate dibăcie în joaca scociorâtă
din orice . .
Şcoala i-a domolit pe toţi şi
mulţi şi-au p us burta pe carte.
ln vremea studenţiei ceata
s-a răsfirat, dar viaţa a curs lin printre
meandre. Ne vedeam vara la Rucăr, în
joc de biliard cu chegle, chibiţat la
poker ori în urcuş pe piscuri pentru
chiolhane la proţap.
Timpul de adevăr împilat a închegat
familii şi-a dezbinat prietenii, cu
ascunziş şi temeri.
Iar anii presăraţi cu bine şi cu tot şi-au
curs menirea-n neştiut. . .
Prietenia
ne-a
adunat,
cununia ne-a înmulţit, tulbur de vreme
ne-a-mpărţit şi moartea ne-a scăzut
numărul . . . Întâi a plecat nefericitul
Cioi, apoi Comei ucis în chip nedrept,
apoi coasa a dat ian1a prin Ioni. Din
ceata de copii care-alerga prundişul

- Cu doi îngeri. O fată şi-un flăcău. .
Mi-e dor de-o b i l ă la ţa Gica . . .
Măcar u n ramş î n brazi, pe Podişor. . .
Dar d e zglăvoci c u Nae?!
Şi-o bâză ar mai merge . .
- A m auzit că eşti membru al
Academiei şi profesor universitar!
- Vorbeşte. . . lumea ...
- Las-c-ai studiat şi-n Gennan ia!
- Le-am păpat mărcile şi-am venit
acasă . .
- Eşti mare director!
- Ştiinţific! Hai, lasă fleacurile că fac
cinste cu-o cinzeacă!
- M-ai nimerit, că am ulcer. .
- Am uitat că la crâşmă erai mereu
chibiţ . .
- Nici tu nu făceai faţă! Hai să te pup . .
Şi am mai spovedit dintr-ale noastre,
apoi nu-mi amintesc cum a plecat
lulică . . . Ştiu doar de-o lacrimă din colţ
de ochi . .
Ne-am revăzut târziu, cu
trupuri schilăvite de ani şi bisturiu şi tot
cătam pe feţe ofilite unne din ce a fost
odată . .
Tot noi eram, dar eram
altfel, tot noi gândeam dar în alt fel,
eram aceiaşi doar pentru gândul
nostru . .
Era tot Nelu ş i Iulică.
Pe la-nceput de două mii şi unşpe cred
c-ai simţit plecarea, prieten drag, căci
ai dorit cu de-a tăria să mă conduci
acasă, ca să ne an1intim de rucăren ii
morţi ş i toţi prietenii de joacă . .
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Lângă zid plânge grătarul
Peste care toarnă ploaia,
Blestemându-şi el amarul
Că nu 1-a cuprins văpaia.
IV
Dinspre sat vine Năică
Legănându-se pe gânduri,
Întrebând „Cum se explică
De-am ieşit, boali, din rânduri?"
V
Măriuţa lui, acasă,
Stă cu Ani şi Costel.
Cosmina nu prea îi lasă
Ca să plece după el.
VI
Pe poteca spre Dumitru
Se văd Gabi şi Artur.
Iulian e la pupitru
Meditând încă un tur.
VII
Iat-o şi p e coana Geana
Cu cei doi copii de mână,
Transportând în plasă cana
Plină cu lichid de frână.
Vlll
Nea Florică abia merge
Târându-şi calul şi anii
La răspântia ce-i drege
Omului - viaţa şi banii.
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XXIV

IX

O să-i sugerez să vină
Cu Lili, dacă se poate,
Şi Raluca, la o cină,
Aduşi de Beri pe roate.

Lângă dârsta de la punte
Stau băieţii „Dai boboane?",
Supăraţi că, şi la munte,
Vara are multe toane.
X

xxv
Mai târziu, către liman,
Alături de lumea bună,
O să-l chem pe Caraiman
Cu lleana lui stăpână.

Nici în lung şi nici de-a latul
Nu doresc să facă tură,
Intuind că subsemnatul
Le va da de-o prăj itură.

XXVI

XI
Taica Vorovenci ş i Doamna
Rodica Măriei Sale
Nu mai pripidesc că toamna
A sosit, deja, în vale.

Mâine, zi de sărbătoare
Cu roşu în calendar.
E Sfânta Maria Mare.
Am să pregătesc un dar.

XII

XXVII

Apare Traian, agale,
Sfătuindu-se cu Nina
Cum să găsească o cale
Pentru a schimba maşina.

Primul drum o să îl fac
La căn1inul de copii,
Unde durerile zac
În sufletul celor vii.

XIII
P e teresa cea vecină
Doanma Gabi se gândeşte
Să mai intre în piscină.
Domnu Cristi pregăteşte
XIV
Un grătar ca în poveste,
Ce nu are concurenţă
Întrucât pe jaru-i este
Tot ce are apetenţă.
xv
Prin gardul de lemn sculptat
De nea Ţică şi flăcăii,
Văd cum pitorescul sat
Dispare pe firul văii.
XVI
Dacă vremea, vasăzică,
E potrivnică şi trece,
Mă gândesc că Domn' Sulică
Ne-aşteaptă la una rece.
XVII
Pilotând „la două ace",
Către Cân1pulung-Muscel,
George un popas va face
La casa, ce zice el,
XVIII
„Stau nişte prieteni buni,
Unde-i loc, iar peste noapte,
Gândurile îţi aduni
Cu miros de mere coapte".

XXVI I I

Marian nu prea îl crede,
Ba are şi-o bănuială.
Parcă, în curând l-ar vede
Cu o nouă rânduială.
XX
Cine ştie ce Simonă
Îi va apărea în vis,
Cu parfum de anemonă
Şi chemări spre paradis.
XXI
Mă bate gândul să sun,
Să-i vorbesc, la o adica,
Primarului ce îi spun
Naşu Titi, nean1 de Ghica.
XXII
� dori să ştiu eu, dacă,
Vrea, dar lară echivoc,
Un demers acum să facă
Pentr-un amărât de foc,

.O să-i strig p e Zaharia
Şi pe Vasile Sorin,
Să le dau săraca mia
Spre a mai uita de chin.
XXIX
Ocolind prin dreapta hanu,
Voi purcede să mă-nchin
La părinţii Libianu
Cu poveţe de alin.
XXX
Din lăcaşul rugăciunii
Reveni-voi eu acasă,
Cu regretele că bunii
Nu mai stau cu noi l a masă.
XXXI
Voi privi din nou la Cruce,
Peste care ploaia plânge.
Omul vine şi se duce.
Speranţa unde se strânge?

Rucăr, 14 august 1 999

XX I I I
Că-s p e cale d e montare
Într-o vreme relativă,
Mult râvnitele contoare,
Să nu achităm la stivă.
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internaţional

de

Gastronomie

unde

datorită talentului moştenit de la manrn
sa, dar şi

cu dăruirea şi

ambiţia

caracteristică rucăreanului a reuşit să
lase fără cuvinte şi cu gura nu căscată,
cum ar fi în alte domenii, ci cu gura
plină, pe cei din juriu, obţinând astfel
cel mai mare premiu care se poate
acorda:

PREMIUL

bucătărie.

A

OSCAR

prezentat

pentru
produse

tradiţionale:
bine
gândite,
bine
preparate, bine aranjate şi foarte bine
prezentate.
Acum, la această dată, pe această
cale

şi

prin

intem1ediul

minunatei

Ion Ghidan

noastre reviste, dorim să-i mulţumim şi

Rucărul este o minunată comună

suntem recunoscători pentru faima pe

de munte, un colţ feeric de Rai, o

care ne-a adus-o arătând lumii întegi că

aşezare binecuvântată de Dumnezeu,
înconjurată de munţi, păduri şi poiene

rucăreanul este un artist desăvârşit în
tot ceea ce îşi propune să realizeze.

pline de vânat, colorate în mii de feluri

***

de frumoasele flori de munte, pline de

Şi pentru o desăvârşită gustare
mioritică vă propun
un produs

miresme. . . Să nu uităm izvoarele cu
ape

reci

şi

l impezi,

având

puteri

magice, aşa cum spunea cu mulţi ani în
um1ă
domnul
Iordache,
ctitorul
renumitei
fântâni
"Bijoiul
lui
Iordache":

să-i transmitem

că ne mândrim şi-i

original, chintesenţă a omului de la
munte, o îmbinare dunmezeiască între
brânza nouă şi mămăliguţa aurie„.
bulzul - breaz. Un bulz mai mic, la

Şi de fericire în Rucăr an1 dat

urgenţă, adică o minunăţie care se
prepară pe fugă.
Procedeul este foarte simplu: până ce

O , rece şi limpede izvor

mâncarea este gata, la stână, pentru

"Dezolat din Bucureşti am plecat

De

viaţă

dătător
tine
Din
mereu am băut
Şi
sănătos
m-an1 făcut..."
Nu că sunt
eu rucărean dar
chiar avem familii
renumite
cu
oameni
distinşi,
atât de distinşi
au
fost
premiaţi de către

încât

cele mai înalte
Foruri Mondiale.
Un mic exemplu,
un mare Om, lliuţă Cotârleţ, rucărean
get-beget, fiul renumitului 0111 de
comerţ al vremurilor copilăriei mele,

potolirea foan1ei se serveşte un mic
bulz-breaz. Acesta este o îmbinare de
savoare între brânză şi
culoare şi
mămăl iguţă,

cum îl ştiam toţi, nea Ionel Cotârleţ,
care din păcate ne-a părăsit cu mulţi ani
în um1ă, şi al distinsei doanme, Aritina
Cotârleţ.

făcându-şi

Împreună cu dunmeaei an1
depănat câteva amintiri plăcute dar şi

a

triste atunci cănd vorbeam de părinţi,
soţ şi vremurile grele în care au fost
deposedaţi
de
roadele
muncii
domniilor- lor.
Revin la renumitul domn bucătar,

fără

a

respecta nicio

regulă - pur şi simplu se an1estecă prin
frământare liberă, în mână, brânza
apariţia

la

vedere,

prin

mămăliguţă. Această apariţie explozivă
brânzei

prin

mămăligă

caracteristica de la care i se
"bulz-breaz''.
Poftă bună!

Iliuţă care ne-a reprezentat cu mândrie
cu mulţi ani în Um1ă la un Concurs
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fiind
spune

Costel Moiceanu
De-a lungul timpului au existat în
lume, iar ţara noastră nu putea face
excepţie, atât mari bărbaţi, cât ş i
merituoase femei, care prin faptele,
uneori bravurile lor, au intrat şi au
rămas în istorie.
Spaţiul nostru nu ne permite să
abordăm această problematică din
antichitate până în contemporaneitate,
dar câteva exemplificări sunt strict
necesare.
Am avut regine măreţe, precum
E lisabeta I sau Maria, am avut înalte
demnitare, miniştri, nu numai la cultură
sau învăţăn1ânt, ci şi la alte ministere
mai
pretenţioase,
femei
de
la
spălătorese ori bucătărese, la metrese şi
cheaburoaice, de Ia impiegate de
mişcarea trenurilor, la stewardese şi
aviatoare, doctoriţe, profesoare şi
inginere celebre, „sexul frumos"
acoperind toate domeniile de activitate.
Am avut eroine pe front, de la
sublocotenent
erou
Ecaterina
Teodoroiu în Primul Război Mondial,
la Elena Chiriţă în Marea Conflagraţie
Mondială a secolului al XX-iea, dar an1
avut şi eroine în timp de pace.
Femeia din Rucăr, încă din cele
mai vechi timpuri, a însemnat una din
cele mai reprezentative ţărănci din
Muscel şi nu numai.
Ea trebuie privită ca cel dintâi
educator al copilului, căruia îi este nu
numai pedagog, ci şi dascăl de lege
creştinească; mai mult decât bărbatul,
constituie temelia familiei, factor de
stabilitate şi trăinicie · a căsniciei;
creatoare de artă autentică, de la
ţesături şi icoane, până la joc, vers,
basm şi cântec. Femeia poate fi
tămăduitoare sau, când împrejurările o
cer, poate fi şi conducător.
Prof. Gh. Pârnuţă, în lucrarea sa
„Femeia
româncă
de-a
lungul
veacurilor" (prefaţă academician Virgil
Cândea), apărută în anul 1 998 în
Bucureşti, vroia să modifice imaginea
femeii din trecut, aceea de a fi
la
incultură
condamnată
şi
analfabetism, acesteia luându-i locul
femeia care a avut acces la învăţătură.
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AC UAR ELĂ D E R U CĂR
La 1 2 octombrie 1 92 1 s-a născut

învăţat şi treceau în altă încăpere, iar de

peste an, precum şi unele proiecte de

verişoara profesorului Pârnuţă, cea care

cele mai multe ori, mama îi trezea

viitor.
Fiind născută sub semnul unei

avea să devină Maria Moiceanu după

odată cu cântatul cocoşilor pentru a

căsătorie. Tatăl ei a fost Mihaiu Mihaiu

repeta lecţiile înainte de plecare. Fiind

zodii

Pârnuţă,

fiul

grănicerului

Mihaiu

cel mai mic (având cele mai puţine

Moiceanu

Mihaiu

Pârnuţă,

nepotul

Mihai

grij i), trezindu-mă într-o noapte, m-am

încercări foarte dure, pe care viaţa i !e

lui

echil ibrate,
a

trecut

balanţă,

Maria

şi

multe

peste

Calu, de la 1 604. Mania ei a fost Maria,

speriat văzând un frate care învăţa cu

a oferit, pierzând doi dintre copii, şi

fata cea mare a lui

Moise Neculae

soţul. Astfel, la 6 decembrie 1 978, în

Fintoiu,

recunoscut

ca

picioarele băgate într-un l ighean cu apă
rece, metodă folosită pentru înviorare

„primar" al Văii lui Andreiaşi, cea care

şi ţinere de minte. Ulterior, s-a dovedit

ani, VIOREL, unul dintre băieţi, a fost

a rămas văduvă cu opt copii (şase fete

a fi o metodă utilă, pentru că a avut

călcat de tren pe Valea Prallovei, în

pe

atunci

şi doi băieţi) la doar

numai

28 de ani.

în

Foarte mulţi s

succese

200 1 ,

Moiceanu

a

Maria

fiind

Comamic,

unde

îşi

desfăşura activitatea de cadru didactic.

Dată

răpus de o boală nemiloasă la vârsta de

situaţia

86 de ani, pentru ca mai târziu, în anul
2005, o altă boală cruntă să-i răpească

şi

În anul 2002, i-a decedat soţul, ION,

carieră.

primit

localitatea

în

viaţă

au întrebat de ce în
anul

ziua de Sf. Nicolae, la vârsta de 23 de

distincţia de „Mamă

financiară foarte
a
modestă

eroină"

a

familiei, hainele

PUIŢ A. Poate încrederea în Dumnezeu

Rucăr.

S-ar

putea

şi încălţăniintea

evoca destule

merite

i-a dat putere să treacă peste toate, însă
până la un punct, pentru că în data de

localităţii

se purtau de la

pe cea mai mare dintre copii, MARIA

unul l a altul, un

1 6 februarie 2009, la I l h 29'54", a

obicei foarte des

renunţat să mai lupte, fiind răpusă l a

cu Ion Moiceanu, fiul

întâlnit la noi în

rândul ei, d e o cumplită boală.

lui

sat

ce i-au aparţinut.
A fost căsătorită

acea

A fost o altă lovitură, extrem de

Ecaterinei Moiceanu.

vreme. Elocvent

dureroasă, pe care am primit-o noi,

A

Gheorghe

al

în

copii

a fost dialogul

copiii ei. Nu puteam să nu ne reproşăm

şi

două

pe

l-am

faptul că nu am apucat să-i mulţumim

ulterior

toţi

într-o

pentru că: ne-a arătat cum să învăţăni

născut

opt

(şase băieţi
fete),

şi

ai

surprins

dimineaţă,

societăţii

.având încă ochii

retrişti, cum să ne gândim

cârpiţi de somn:

dragoste şi cu bunătate la cele ce ne

româneşti. Fără a avea
vreodată

vreun

Grăbiţi-vă,

războiul de ţesut, şi-a

soarele-i

crescut copiii cu „bruma" de agoniseală
a soţului ei. Pauzele luate de la ţesut
erau atunci când trebuia să meargă cu
traista cu mâncare, împreună cu multă
lume din sat, pentru a face fânul pe
Muntişor, Iezer, Gruiul lui Andreiaşi,
Piscul

lui

Băilă,

sau

trebuia să aibă grijă de copii.
Soţul fiind tot timpul

când
plecat

că
sus

Frate: - Unde-mi sunt şosetele, că

unde le-ai cumpărat?
Mama: - De la băcăn ie!
Frate: - Dar la băcănie are numai
şosete rupte în vârf?
Mama: - Numai din astea are!

preocupările

trecut de noi toţi ceilalţi copii !
Astfel, chiar şi fără a primi „bani

noastre

de buzunar" - de unde? - toţi copiii ei

zilnice. După ce veneam de la şcoală,

au absolvit atât şcolile primare, cât şi

mergeani să o ajutăm pe mama la

studii superioare, au obţinut diplome şi

diversele treburi gospodăreşti sau la

şi-au exercitat meseria în profesiile de:

strânsul

doctori,

fânului.

Pe

perioada

unei

săptămâni, cel care „trăgea chiulul" era

ingineri,

profesori,

cadre

didactice sau silvicultori.
Pe

lângă

satisfacţia

de

a-i

fi

contabilizat de ea, iar la sfârşit, tata era
cel
care
„împărţea
retribuţia",

forniat pentru viaţă pe toţi copiii ei,

„moneda" cea mai stabilă fiind cureaua
de la pantaloni. Seara, în jurul unei

familiile lor, dăruindu-i nouă nepoţi şi

mese rotunde, foarte joasă - nu precum
cele de astăzi ale unora - , ne strângeam

şase strănepoţi . Dacă strănepoţii sunt
preşcolari sau şcolari, nepoţii au toti

aceştia,

la

rându-le,

şi-au

nicio

întrebare,

ne-a

învăţat

să

ne

atunci

când tremuram de frică şi multe altele„.

Frate: - Sunt rupte în vârf1 De

Încalţă-te şi porneşte la şcoală, că au

nostalgie

folosim mintea în modul cel mai onest

apărăni convingerile, chiar şi

nu am?!
Mama: - Sunt undeva în sălică!

�i educaţia copiilor îi reveneau tot ei.
l n acea perioadă, şcoala avea program
cu

în zilele grele, ne-a dat curaj să ne
cu putinţă, şi să nu ne fie teaniă de

deja!

pentru a câştiga hrana vieţii, creşterea

numai dimineaţa, iar eu îmi aniintesc

numai cu

înconjoară ori la cei apropiaţi, chiar şi

Mama:

„loc

de muncă" în afară de

Râuşor,

din eşecuri, cum să fim puternici în

de

ajungând oameni
nădejde

care

format

cu toţii, împărţeam străchinile de lut şi

studii superioare, îmbrăţişând aceleaşi

l ingurile de lemn pentru a lua masa de
seară. În tinda odăiţelor de pe laz, mai

profesii ca ale părinţilor, poate în plus
ar trebui menţionată profesia de ataşat

jos de ulicioara Malului, care parcă era

al statului român pe lângă diverse state

pusă acolo pentru a nu se prăbuşi

europene, cât şi cea de jurnal ist.

Poiana Maliuiului, aveani instalat într

Faniilia fiind foarte numeroasă şi

un cui bătut cu mare grijă, un difuzor

răspândită în toate colţurile ţării, ş i nu

care funcţiona zi şi noapte prin grija

numai, cea mai mare bucurie pentru ea

primăriei
locale.
Seara,
după ce
ascultani ştirile din sport, treceani la

era reuniunea de familie, care avea loc
în luna august a fiecărui an, la masă

învăţătură. Dădeam jos lampa, agăfată

luând loc aproximativ 40 de persoane,

într-un alt cui, şi o puneani pe aceeaşi

cu mic, cu mare. Cu acest prilej, fiecare

masă rotundă. Cei care trecuseră de
clasele primare aveau mai mult de

le împărtăşea celorlalţi amintirile de

dar „aşa a fost să fie"!

�f:'
dedicat dragii noastre M A M E
MARIOARA MOICEANU
După frate, după tată,
După soră, după toate,
A venit şi rândul maniei,
Să treacă-n eternitate!
Ai întâmpinat atâtea greutăţi,
N-ai dat înapoi de la nimic,
Acum, ne-ai părăsit pe toţi,
Şi nu mai stai de vorbă nici un pic!
Vino Mico, să ne vezi
Că nici nu-ţi vine să crezi,
Ce durere ne-a lovit
Ş i cât ani îmbătrânit!
Au venit copiii acasă
S-o vadă pe MAMA,
Şi găsind uşa închisă
Au făcut numai pomana.
Vino Mico, vino acasă
Că urmaşii nu te lasă,
Nu te lasă să te duci
Şi te vor iubi în veci!
Dac-ai să ne spui ceva
Spune-ne nu evita (ezita)
Că ne-ai sfătuit mereu
Să credem în Dumnezeu!
Scumpă MAMĂ, să te-ajute CEL DE
SUS!
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ADELINA MIHAELA VOROVENCI

haiku uri de
aldt(l"ln

toatvmă

I

haiku

AD&VĂl\UL M'E:U1

:&ISPcM,
p(l)_,UlfA. �AOVBNQ
o
este
poezie
de
Lectura
întâmplare fericită şi de rară frumuseţe .
doar pentru cei aleşi. Ar putea să fie o
preocupare de fiecare zi, dacă furtunile
prin care viaţa de fiecare zi ne obligă să
umblăm ne-ar permite. Sau sunt eu un
iremediabil visător, ceea ce nici nu m
ar deranja cumva.
Lectura de poezie feminină este
cu asupra de măsură preţioasă, pentru
că are a te purta înspre trăiri
particulare, emoţii indescriptibile ori
înţelesuri misterioase. Necum să mă
alătur cumva comentatorilor de ambe
sexe care dihotomizează literatura după
criterii discriminante. Îmi place, însă, o
textului
asupra
duioasă
aplecare
feminin, cu aşteptările pe care adesea le
împlineşte. Şi-mi suscită cel mult în
fundal interesul pentru o posibilă
„proiectare în plan artistic a portretului
standard al femeii [ . . . ) cu umorile
pasionalitatea
şi
incontrolabile
imprevizibilă" (Eugen Negriei). Contez
pe convingerea că, în poezie, trăirea
subiectivă este esenţială în raportul
introspectiv, cu expresia emoţională
individuală tradusă/materializată cu
ajutorul cuvintelor.
Poezia Vorovenci este dintre
lecturile alese. Cuvintele ei nu descriu
ci numesc. Ceea ce înseamnă că iscă o
din/de
rupând-o
lume
lumea
[re]cunoscută. Nimic sentimentaloid,
superficial, .,drăguţ" în versurile acestei
poete bine aşezată într-ale literaturii.
Ba chiar surprinzător de lucidă în
sensibilitatea
subtil
exacerbată
„subtilitatea
zilei
de
astăzi
îmi băşică degetele" -, neiertătoare,
directă, arzătoare în spunere, departe de
improductive,
pre-judecăţi
orice
eminan1ente sterile pentru poezie. Pare
chiar de mirare cum tânăra autoare se
poate posta în locul de unde ne place să

credem că decurge înţelepciunea, locul
nostalgiei faptelor ce nu se mai pot
întân1pla şi poate nu s-au întâmplat
nicicând. Personajul pe care-l joacă se
ascunde sub o mască de dincolo de care
poate desfide orice („sunt imaginea
defom1ată I a unui dumnezeu ce a uitat
I să alunge I netrebnicii din templu"),
dar e locul de domiciliu al Vinei, al
Rănii, al terorii neplenitudinii, al
eşecului asumat în numele tuturor.
Poezia Vorovenci evită cu succes
dimensiunea intimistă (mă exprim
delicat!], la modă, în acest început de
la
şovăielnic,
indefinit,
secol
femininele de cam toate vârstele. Ea
iese astfel hotărât din pluton [era să
scriu tum1ă, dar ani evitat la timp. . . ] şi
se (în)scrie pe sine ca şi cum ar fi
Standardul
Modelul,
trăire
de
adevărată. Rog pe cârcotaşi să nu se
lege de faptul că regulile formei de
poezie japoneză nu se aplică în acest
volum. Îi invit să observe - se vede de
departe! - că spiritul este al haiku-ului,
aplecarea spre cele mici pentru a le
dezvălui pe cele mari, importante din
viaţa noastră interioară pe care o uităn1
cel mai adesea, refugiindu-ne în
divertismentul uşor.
Poezie Vorovenci este o poezie
periculoasă, ea te poate subjuga,
precum un drog dumnezeiesc pogorât
asupra inimii. Atenţie, cititorule, pe
neştiute, vei fi răpit căci „lumina se
mişcă în jurul meu I ca un can1eleon I
flămând şi şiret". Ai curaj să-ntorci
pagina?

revelează manifestările timpului în
raport cu acestea, notează aspectele
ale
locurilor
şi
semnificative
atitudinile
gesturile,
obiceiurilor,
oamenilor, comentează hoinărind prin
lumea veselă şi tristă şi se întoarce, ca
întotdeauna, la vechea sa iubire,
poezia...
Temele frecvente sunt istoria, cu
evenimentele sale catalizatoare, natura,
de o sensibilitate exacerbată, fortuna
labilis, timpul, arta, călătoria, ... Sunt
faţa
în
atitudinea
apreciat
de
„mirajelor", muzicalitatea versurilor şi
imaginilor
emoţiile
receptării
prin
ades,
mai
cel
exprimate,
intermediul metaforei personificatoare.
visătoare",
„veşnic
e
Veneţia
„Manhattan-ul îşi ridică falnic fruntea
„bătrâna
Moscova,
cer",
către
„singurătatea
oglindeşte
doamnă",
zorilor însângerate", la Meteore soarele
aur
de
pumnu-i
„concentrează-n
timpul", Sfinxul Egiptului stă sobru
„scrutând atent nimicnicia noastră",
etc.
Călătoria poate fi continuată prin
istorie la Waterloo, Philadelphia, sau
Beinjing, atmosfera Capitoliului din
Washington ar trebui" să îmbărbăteze
sentimentul
nostru
patriotic,
şi
luxemburghezilor
seninătatea
onestitatea regelui acestora ar fi un
exemplu de urmat şi pentru lumea
noastră.
„Mirajele", notează autoarea, sunt
limba, cu
dedicate omenirii, cu
patimile, cu Dumnezeul şi cu muzica
pe care o ascultă; sunt dedicate
frumuseţilor pământului, la care nu
încetează niciodată să viseze „doanma
poezie" .

Prof. U n iv. Dr. G heorghe B ă n i c ă
U n iversitatea Piteşti

poet, Florin Dochia

Încă un pas prin porţile mereu
deschise ale poeziei au făcut în 20 I I
„Mirajele" poetei Maria Chirtoacă, prin
paginile cărora se pot escalada zidurile
spre lumea largă. Astfel, cartea se
adresează iubitorilor de poezie, dar şi
pasionaţilor de călătorii prin vestitele
metropole, pe mări şi oceane sau pe
calea aerului, peste zăpada troienită a
norilor.
Autoarea surprinde în imagini
poetice valori deja consacrate ale
patrimoniului
universal,
artistic
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Piaţa românească de carte a fost
asaltată - ani mulţi - de o sumedenie de
materiale în sprijinul pregătirii elevilor
din învăţământul gimnazial, mai ales la
limba şi l iteratura română.
Trăiesc de-o jumătate de secol
printre aceste lucrări, în care autorii lor
se străduiesc să-i ajute pe elevi Ia
însuşirea, din manualele şcolare, a
acestui obiect de studiu.
Într-o viaţă de dascăl, an1 încercat
de multe ori sentimente contradictorii
faţă de materialele cu pricina. Cartea de
şcoală, cartea de învăţătură - am avut
convingerea - , trebuie să fie şi să
rămână un obiect cultural. în sfera
însuşirii limbii şi l iteraturii materne ea
trebuie să constituie un an1plu şi p ren
abecedar pentru sufletul şi mintea
învăţăceilor.
În acest context, a apărut o
merituoasă lucrare: „Manual auxiliar
de limba şi literatura română (clasele
V-VIII). Sinteze, analize, dificultăţi,
aplicaţii,
teze
trimestriale"
de
G heorghe Ţigău, editura ADAN, 20 1 0,
.
Piatra-Neamţ. Deşi publicat la o editură
de provincie şi, prin forţa lucrurilor,
având o circulaţie restrânsă, acest
volum
onorează
şi
încununează
strălucit
activitatea
autorului
pe
, ogorul" învăţământului de limbă şi
„
literatură naţională.
Profesorul Gheorghe Ţigău s-a
născut la 1 8 octombrie 1 944 în
Rucărul Muscelului, judeţul Arge . Cu
toate că a avut o copilărie şi o
adolescenţă triste, a reuşit să învingă
dificultăţile ivite în calea devenirii sale
să se ridice deasupra lor, să-şi urmez
steaua
talentului
său
literar
şi
pedagogic, fiind un strălucit student al
Facultăţii
din
de
Filologie
Universitatea Bucureşti. Anii săi de
fomrnre au fost j alonaţi, luminaţi şi
hrăniţi de mari literaţi şi lingvişti.
Profesor-filolog în învăţământul
.
gimnazial şi liceal, director de liceu şi
inspector şcolar, Oh. Ţigău a lucrat cu

;

;

�

dăruire, seriozitate şi talent. Roadele
muncii sale se văd în şcolile pe care a
slujit şi trăiesc în elevii pe care i-a
învăţat, elevi care astăzi sunt părinţii
altor buni copii ce studiază limba şi
literatura română, apelând la cele scrise
de profesorul lor.
Dintre multele calităţi ale cărţii
profesorului
Oh.
Ţigău,
spaţiul
editorial al revistei ne permite să
subliniem doar câteva: experienţa
încorporată,
bogata
d idactică
informaţie ştiinţifică la zi pe care se
bazează, capacitatea de esenţializare a
cunoştinţelor, accesibilitatea limbajului
folosit,
căldura
omenească
şi
pedagogică
cu
care
comunică
adevărurile ştiinţifice, expresivitatea şi
eficienţa exemplelor ş.a.
Cele şase mari capitole ale
manualului auxiliar cuprind, teoretic şi
aplicativ, sistematic şi exemplificator,
toate marile probleme ale însuşirii
acestui
obiect
în
gimnaziu:
I.
Comunicarea
umană;
li.
Textul
nonliterar/nonficţional; IT!. Dificultăţi
ale
limbii
române
(fonetice,
lexicologia,
morfologia,
sintaxa
propoziţiei, sintaxa frazei, ortografia,
punctuaţia,
valoarea
expresivă
a
semnelor de punctuaţie); IV. Literatura
română (lectura l iterară, teoria literară
tipuri de texte l iterare); V. Practic
raţională şi funcţională a limbii; VI.
Variante orientative de subiecte pentru
tezele semestriale.
Cu mult talent şi pricepere
didactică, autorul corelează noţiunile şi
exemplele
tradiţionale
cu
noile
abordări teoretice şi practice, modeme,
făcându-le accesibile, familiare.
Toate conceptele operaţionale de limbă şi literatură - sunt tratate ca şi
cum ar fi rezolvate de elevi. Aici credem noi - , stă marea calitate a
acestui manual auxiliar, căci, prin acest
mod de tratare, profesorul Oh. Ţigău îşi
dovedeşte
valoarea sa de mare
pedagog. Prin informaţie şi stil, scrisul
domniei sale copleşeşte, şi nu oboseşte
cititorul, mai tânăr ori mai puţin tânăr,
încearcă sentimente intelectuale de
satisfacţie, căci autorul - profesor şi
filolog, publicist şi om de aleasă
mornlitate - , coboară discret, delicat şi
creativ lângă acesta, pentru a-l ridica
apoi, fără pretenţi i de superioritate, la
nivelul unei conduite l ingvistice şi
literare româneşti onorabile.
Manualul auxiliar al profesorului
rucărean Gh. Ţigău este o carte din
care înveţi la timp ce trebuie. După
care, ulterior, studiezi cu plăcere când
multe chestiuni de limbă şi literatură
trebuie înţelese mai profund, Ia care
apelezi şi mai târziu cu încredere
pentru a-ţi confirma cele ştiute ş
pentru a fi transmise şi altora.

�

i

Mi-aş fi dorit mult ca astăzi 30
iunie 20 1 1 să fiu alături de domniile
voastre, pentru a marca un eveniment
cultural atât de important pentru
comunitatea rucăreană, apariţia celui
de-al doilea număr al revistei „ Piatra
Craiului".
Întâlnirea de la Rucăr coincide în
chip fericit cu manifestări l aroi
prilejuite la Piatra-Nean1ţ de „Zi a
Invăţătorului", la care noi nu am
renunţat de vreme ce credem încă în
ideea potrivit căreia şcoala românească
şi exponenţii ei,
dascălii rămân
izvoarele din care se adapă cei care vor
să se lumineze din lumina sfântă
binefăcătoare, dându-ne speranţa c
ţara şi vieţuitorii ei vor răzbi poate
cândva la bine, frumos, dreptate , pace
şi adevăr.
Spunean1 aşadar că tot astăzi la
Judeţeană
biblioteca
„OTKirileanu"din Piatra -Neamţ ,
VIZlonând expoziţia „Mihai Eminescu
în documente antume şi postume",
cupnnzând
facsimile
mai
puţin
cunoscute de publicul larg despre viaţa
şi
activitatea
poetului
naţional,
documente care-mi aparţin şi pe care le
fac publice în această parte a ţării.
Dar al lui Dumnezeu, Rucărul
avea nevoie de minunata revistă
trimestrială „Piatra Craiului", pentru
istoria lui încărcată de glorie, pentru
oan1enii
lui
truditori,
statornici,
răbdători în suferinţe, cu minţi vioaie şi
cu ochii larg deschişi către orizonturile
luminoase ale vieţii.
În pofida unor omeneşti dileme,
ezitări şi imperfecţiuni, cele 2 numere
ale revistei apărute până acum ne spun
nouă cititorilor, că această publicaţie îşi
va împlini rosturile ei , că şi-a conturat
deja un număr de colaboratori ale căror
nume
şi condeie oferă garanţia
evoluţiilor viitoare.
în ce mă priveşte, voi avea grijă
ca după puterile mele, să fiu mereu
aproape de viaţa şi de spiritul revistei,
de colegii de redacţie, de comunitatea
rucăreană, din a cărei fiinţă fac parte.
Primiţi vă rog asigurarea preţuirii
mele
pentru
osteneala
domniilor
voastre care faceţi atât de mult pentru
ca spiritul Rucărului să nu se
părăduiască prin uitare, nepricepere şi
„ vânare de vânt'' .

�

ă

Piatra-Neamţ, 30 iunie 2011

Ţigău V Gheorghe-Profesor

Conse m n at telefo n i c de Stoian
Cornel-secretar cenaclu „M ihail
Lungianu"

Prof. Cezar Neacşu, M ăţău
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PAGIN1A ELEVILOR
SCO
, A\LA N�B A, Gllflc:A_

Dar am realizat
Că totul din jurui meu
Este minunat
Chiar şi-un curcubeu.

RUCĂR

Paula Comărniceanu

Totul trebuie să preţuiesc
Acest sentiment multor îl dăruiesc! ! !

8\E(CVN_il,
D u d u I ri n a,
clasa a V-a A

Aţa pe ac, eu o bag
Ea îmi coase un nădrag
Cu ceva eu o vrăjesc
Ca să-mi facă ce doresc!
O corcoaţă, aţă! Ea îmi tot oferă
Pentru c-am crescut, ea îmi dă o pernă
Eu îi tot ofer: o cană cu apă
Ea îmi tot spune să nu mă
duc la poartă . .

M işcat de forţa vieţii în El aprinsă,
Pământul s-a cutremurat în zori,
Jar garda din armata neînvinsă
Cuprinsă e de spaimă şi fiori .

S ă v ă spun c e s-a întâmplat,
Demult, cinci căţei,
O echipă au format
Cât erau de mititei!?!

Domnul s-a pogorât,
Unii oameni L-au urât ,

Dacă i-ai fi privit
Ai fi rămas uimit
Şi să-i iei în braţe ai fi dorit,
Şi pe toţi i-ai fi iubit.
I

•

Căţeluşa mea s-a îmbolnăvit
Ca să zic aşa, ea s-a molipsit.
Lăbuţa acum o are într-un
pansament
S-a îmbolnăvit, de la un
pesmet. . .
Vântul tare a bătut
Însă ea tot a mai vrut
Ca să meargă pe afară:
O lăbuţă ea şi-a rupt pe scară!

Mama m e a cea iubitoare
E mai dulce ca o floare
Cu ea mă înţeleg aşa de bine,
E bună cu orişicine.
Răzvan Pîrcălăbescu elev al Liceului N. Toniţa, Bucureşti
Intre lumile neîmpăcate .

Mămica mea mă ajută să cresc
Şi cu drag mă învaţă
Ce-i de folos în viaţă
Şi foarte mult o iubesc.

Şi-n ziua glorioasă a revederii,
Când vom zbura spre patria de sus,
Noi vom cânta în corul învierii,
Cântarea biruinţei lui Iisus .

Mămica mea m-a educat
Şi-o ascult mereu
Vrea să fiu un copil ordonat
Şi mă ajută la greu.

par El va face dreptate

Cam a doua săptămână
Ea îşi reveni
Dac-ai ştii ce va veni?!
„
Joacă! Nebunii!"
Pentru asta sunt în ţară
Atâţia copii ...

FLQAftEA <m:urtĂ

Bălăn ică A u ra -Maria ,
clasa a II-a

O floare era ofilită şi cerea apă.
Alte trei flori erau batjocoritoare pentru
că erau cele mai frumoase. Ele râdeau
de ea şi priveau la soarele strălucitor.
Stăpâna s-a uitat la floarea ofilită şi i-a
dat apă ca să-i potolească setea. Floarea
a zân1bit! Celelalte flori îi dădeau cu
noroi în petale, i-au rupt petalele şi-au
scos-o din rădăcină. Aşa că, stăpâna s-a
gândit să rupă celelalte flori şi să
rămână cu floarea batjocorită. Stăpâna
nu a mai stat pe gânduri şi a vândut
cele trei flori unei femei care avea trei
copii răi. Copiii au călcat florile şi ele
au murit. Stăpâna îngrijea floarea
batjocorită zi şi noapte. Aşa se
întân1plă când eşti rău şi batjocoritor!

Cât de moale e a lor blăniţă!
Chiar sunt drăgălaşi
De fiecare dată ei dau din codiţă
Când sunt printre fluturaşi . . .

a IQA'f& n M�lr
Ml�A'f 4t

Mama mea are glasul duios,
Ochii căprui,
Părul mătăsos,
Jar ca ea nimeni nu-i.

Joana Cozma

De multe ori m-am întrebat
Ce poate fi mai minunat
Decât un fluture ce zboară
Sau o gingaşă căprioară.
Decât un tril de ciocârlie
Şi-un spic ţesut în mândra ie,
Decât o rază de lumină
Ori paradisul din grădină.
Decât o floare colorată,
Sau marea înspumată,
Decât o fan1ilie iubitoare,
Ori şoaptele vântului mângâietoare.
Ce poate fi mai minunat?
Decât un palat?
Ori un ghiocel?
Sau un căţel.
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Iepuraşul meu cel zgribulit
Cel cu panglica roz şi frumoasă
Nu ştiu unde a fugit
Şi mi-e dor de blăniţa lui pufoasă.
Probabil că acum e speriat
Poate un căţel l-a atacat,
Chiar foarte tare m-a întristat
Fiindcă iepuraşul meu în umbră e uitat.
Dar astăzi ce să vezi
Dragul meu iepuraş a venit
Nici nu ţi-ar fi venit să crezi,
Chiar m-a uimit!
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Balchik,
Bulgaria

Palmieri,

măslini

şi

cactuşi,

vechi

întinderi troglodite
Vin

şi

trec

prin

faţa

noastră

transformate în clipite,
Marea flutură albastră

ca un

steag

întins pe sol,
Numai vântul fără margini când şi când
îi dă ocol
Şi pe-oglinda ei pluteşte-n seară ca un
giuvaer
Auriul unui soare parcă dezlipit de cer.
Au plecat demult turiştii copleşiţi de
veacul dus,
Scurs în marea veşniciei ca o clipă în
apus,
Doar miresmele grădinii peste ziduri
lin plutesc

Petrodvorets,
Rusia

C'ÂNTBQJL

P
r.Efll-QDV
�„-UI

Dar legenda lor cu toată frumuseţea
africană
Se-mpânzeşte

pe

albastra,

Mediterană . . .
Coborând pe-acoperişul

vesela

minaretului

regesc.
Şi prin aerul tomnatic când şi când
parcă se-aud
Paşii gingaşei regine răvăşind nisipul
ud.
Şi pe jilţul ei de piatră aşezându-se
uşor,
Parc-o văd nălţând privirea aninată de
vreun nor.
Şi gândindu-se la toate câte fost-au şi s
au stins,
Doamna-şi şterge lin

obrazul de

o

Washi11gto11,
USA

lacrimă atins,
Apoi trece ca o umbră şi se pierde-n
vânt domol
Peste marea ce se zbate ca un steag
întins pe sol. .

Stă măreţ Petrodvoretsul

Capitoliul se înalţă
Mânslru, falnic, nins de soare,

Încărcat de veacuri grele

Pare că de sus, de-acolo,

Oglindindu-se-n ca�cadă,

Are lumea la picioare.

Nins de lună şi de stele.

N o i păşim treaptă cu treaptă,

Nimeni nu-i cunoaşte gândul,

Îmbătaţi de pomii-n floare,

Nimeni taina nu-i pătrunde,
Numai fruntea-şi descreţeşte
În aceleaşi triste unde.
L-au cântat cândva poeţii,

de MARIA CHIRTOACĂ

Graţioase, visătoare.
Obeliscul creşte falnic,
Lincoln, Jefferson, eroi

Călători cu negre plete,

Fără număr, fără nume,

Cântecul de-atâtea veacuri

Sunt mereu aici, cu noi.

Cine, când să-l mai repete ?

Cipru

Nici Samson ce-nfrânge leul,

Din cişmea, un strop de apă
Cade lin, de diamant,

Nici Adam pe soclu stând

Steagul tlutură-n lumină,

Şi nici nimfa însetată

Imnul sună obsedant

Nu-l mai murmură nicicând.
Numai îngerii, în noapte,

Peste stânci

Când uşor adoarme firea

visează codrii

'nălţând

fruntea în azur,

Vin în taină să se scalde
Şi-i mai tulbură-amintirea.

Râd spre soare chiparoşii răspândind
parfum în j ur.

Şi atunci, pe luciul apei,

Vântul

Îmbătate de amor,

leneş

dinspre

munte

Şi mă-ntreb de ce acasă
Chiar şi cel mai bun poet,
Când vorbeşte despre ţară

spre

Lamaca se coboară

Cântă iar Petrodvoretsul

Şi candid în pragul serii, Limassol se

Muzele, cu lira lor . . .

înfioară,

Cartagi11a,
Tunisia
V A N I TAS, VANITA TUM
D i n Cartagina măreaţă m a i sunt doar
bătrâne pietre ...
Câte antice legende s-au pierdut şi câte
vetre,
Câţi eroi, câte regine, robi şi regi şi
împăraţi,
Câte-asedi i zac sub ziduri, neştiute, câţi
soldaţi!
Peste câte mări de soare şi oceane de
pustiu

Ţese-n

larg

Mediterana

voalu-i

de

mătase verde
Peste care o şalupă saltă-n valuri şi se
pierde.
Cine ştie ce năvalnic dor de ducă-n

I urne-o chean1ă
Urmărită de lumina pală-a soarelui de
aran1ă?
Poate că şi Cleopatra, de Antoniu
ndrăgostită
S-ar fi dus în larg, nebună, măcar
pentru o clipită,
Poate că şi Afrodita cea născută-aici, în
mare,
lese uneori în taină, ca o umbră, la

Au trecut cotropitorii, nici localnicii nu
ştiu,

plimbare,

Peste toate timpul trece ca fantoma şi

lumi rămas
Mai ţâşneşte spre epava din adânc a
unui vas ...

dispare,
Vântul duce iar povestea lui Atlas până
la soare.

De parfumu-atâtor roze

Sau, neliniştit, vreun spirit între două

Doamna Poezie
S-a închis în casă,
Poate că o vreme
Nici n-o să mai iasă,
Dar şi-aprinde Jan1pa
Şi-uite-aşa, la masă,
Poate să viseze
Alte lumi, sfioasă,
Poate să tresară
Dacă vede-n zare,
Când închide ochii,
Păsări călătoare,
Munti şi mări şi şesuri
Iurte şi palate,
Poate să asculte
Vântu-n larg cum bate
Şi-încă să mai spere
Că, din când în când,
O să mai colinde
Zările, pe rând ...
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MUGUR DE NESINGURĂTATE
De NICOLAE VLAD PETRESCU

Zeul care desparte
negrul de alb
mi-a trimis mănunchi de raze
luminoase
care-mi loveşte puterea amintirilor
neabsurde
Prăbuşit în somn
izbindu-mă de pereţii soartei
acoperit de ierni neastracte
prin raza răzleaţă şi fugară
cu care aprind rugul existenţei viitoare

Plutind nevinovat
prin existenţa trupului
am văzut mersul
luminii
către durerea zării
care reclama tristeţea vidului

Vreau
să rostesc cuvinte
care imprimă
nemurire. . . dar
îndoiala loveşte gândul
care
urlă abstract
spărgându-se în cristale incolore.
regret că nu mă pot juca cu viaţa

Aştern tăcerea
pe buzele vântului
care o duce în bătaia timpului
care nu mă lasă să dorm.
Cu siguranţă va veni inapoi
mai tăcută
forforescentă
mistuind destine.

Pl uteşte lin
sub ruga înălţată
contemplând ritualuri
şi
ascuns
în
puritatea
lacrimii
transforniată în
cristale. . . care smulg neantului
tăcerea.
Cuvinte zbenguindu-se
în raze
şi lacrima iertării
l ipseşte gândul
la marginea trupului tău.
Restul de timp nelucrat
petrece-l în buzunarul lui O-zeu
aproape de cântul îngerilor
departe de arderea concretă,
refugiată în uitare
privind la durerea ce moare.

Vreau cota mea parte
din visul pământean de trăire concretă
dar azi
murdarul din mine
striga la gândul rătăcit ca să privească
orologiul

Mă dezbrac de viaţă
pierzându-mă
în spaţiu altui timp
invizibil
pentru a nu fi găsit de cuvinte banale.
fără formă
clădind din ele dureri
dureri şi iubiri,
aruncate în braţele amintirilor
despuiate
arzându-le pe altarul recunoştinţei
Nu vreau răsfi\ţ în palmele
imense,
teama că mă mistuie destinul '
cuvintelor
curgând în alt timp şi spaţiu
mă agasează cu nerostire
Vreau să fug de mine
să las timpul în haos
care-mi alungă
liniştea somnului
peste marginea patului

Efemera existenţă
tremură
la auzul glasului îngerilor
care coboară lin pe raza de timp
amintind concretul naşterii

Răsfi\ţat de noaptea
care îmi mângâie
trupul de cuvinte
mă trezesc plutind
peste durerile
încărcate cu amintiri ascunse. . .
Trupul ticsit
cu dureri, iubiri şi
parfumuri
se lasă mângâiat de
cânturile care picură
la marginea lunii
care fuge bezmetică şi filră ţel

G a b riel Popescu

Păşesc spre efemerul muritor
cu un singur trup,
fugind de lume şi raţiune,
căutând cu insistenţă
nedisimularea şi
o altă ordine . . . dar
încet mă dezbrac de viaţă
şi mă multiplic în spaţiu
înghesuit
de
supradimensionaţii
eterului
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trupul se îmbracă cu spaţiu
să placă nebunilor. .. mie deloc
eu
iubesc scurgerea gelatinoasă ·
neintelectualizată
mirosul de nefericire care
nu schimbă ordinea stării de bine.
sufletul îmi umple
o formă mică
incasabilă
care se mişcă molcom
pe pânza trecerii
ascuns în lacrima pură
stau ghemuit aşteptând
filră cuvinte
ciripitul paserii măiastre

vieţii
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I eat ambrosia
the button-down a.ftemoon
improvises a rite
Lady-death bathes her heels
with pumice stane
today's subtlety
blisters my fingers

pe tavan se scurg difom1
nişte pete nepăsătoare
iar o lumină furibundă
se târă pe geamuri
nu m-an1 gândit niciodată
să râd
nici acum nu mă gândesc ...

dimineaţă labirintică
strident fardată
fetidă
îi ascult chemarea
naiv sufletul mai vrea un miracol

on the ceiling seep irregular
same careless spots
and a frewzied light
creeps on the windows
l've never thought
to laugh
nat even now

Acuarelă -Adelina Vorovenci
păstrez doar imaginea ta
ca pe un miros blestemat
ce mă acoperă
nerecunoscător
îngerul
îmi fură aripile
şi mor

I preserve only your image
like a damned smell
which covers me
ungrateful
the angel
steals my wings
and I die

m-an1 trezit
mi-ani fixat hipertensiunea
mi-am hrănit iluziile
şi mi-am văzut liniştită
de răstignire

I awoke

l abyrinthine moming
garishly, fetidly make-uped
I hear her call
my innocent soul prays for another
mi racle

mă întind molatic
pe-o emisferă proscrisă
şi rămân nemişcată un timp
îmi imaginez o moarte
neroadă şi ingrată

l'm slowly lying down
on a proscribed hemisphere
and l'm staying still for a while
l'm imagining
a crazy and ungrateful death

răsfl!ţ relativ
umbra îngerului resuscitat
mă iubeşte

I fixed my high blood pressure

1 fueled my illusions
and I went on to my

crucifixion

mă hrănesc cu ambrozie
după-amiaza descheiată la gât
improvizează un rit
moartea îşi spală călcâiele
cu piatra-ponce
subtilitatea zilei de astăzi
îmi băşică degetele

more or less spoiling
the revived angel shadow
loves me

fotografia freamătă
ca o tinereţe veşnică
din cutia de pantofi
scot alt suflet

the photo rustles
like an undying youth
in the shoe box
I pick-up another soul

BAlW' Nt
OCIQM_8M_ig
sunt o ninsoare de îngeri expresionişti
în fundal poetul scrie o balada confuză

-1JI
� &\IK
l'm an expressionist angels' flurry
on backstage the poet writes
a confused ballad

îngerii au răbdare
lumea bolnavă
închide ochii iubind trecutul

the angels are tolerant
the sick world
closes its eyes loving the past

De ADELINA MIHAELA VOROVENCI
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tll�lJL lQN
MQlaA.NQ �
P�QNAT,�
Spicuiri din ziare
în
2004
octombrie
publicam, în revista ,,Agora", un amplu
interviu cu unul dintre reperele şcolii
dobrogene. Scriam atunci: „Ne-am
obişnuit ca numele unui profesor să fie
rostit cu respect, uneori cu admiraţie.
Un prestigiu obişnuit după o muncă
tenace, care a valorificat „zestrea" cu
care vin în viaţă, de obicei, fiii de
ţărani şi o rediscutabilă înzestrare
intelectuală, oferindu-ne modelul unei
vieţi puse în slujba şcolii".
"l
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Ton :M.oiceanu

Timpul trecut de atunci a
confirmat deplin cele scrise de noi.
După ce, ca un adevărat apostol, a
oficiat în şcoli din rural (Zorile, Ostrov,
Urluia, Ciocârlia), după ce a egalat şi
apoi a depăşit mai toate recordurile cu
care opera şcoala constănţeană (cel mai
tânăr director de liceu, cel mai tânăr
profesor cu grad didactic 1, cel mai
tânăr inspector metodist), după ce a
obţinut cu elevii săi zeci de locuri pe
podiumul ol impiadelor naţionale de
istorie (inclusiv în anul 201 1 ), după ce
s-a remarcat printre fondatorii unor
reviste („Catarge la orizont", „Ogl inda
Constan ei", „Orizonturi marine",

I
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„Agora", „Piatra Craiului"), după ce la
catedră a transmis atâtor generaţii de
istoria
pentru
dragostea
şcolari
românilor , după ce printr-un parcurs
neîntrerupt s-a adresat adulţilor (prin
expuneri, conferinţe, interviuri, sute de
articole în presă, dar şi prin masivul
volum dedicat adevăratei istorii a
neamului), după ce a primit aproape
onorurile
toate
aproape)
(repet,

reconfinnă aşteptările revistei „Agora",
cuvenite unui intelectual de excepţie,
dar mai ales nu uita că noi, românii, îl
profesorul Ion Moiceanu a ţinut ultima
aşteptăm pe istoric să-şi continue sa oră la catedră.
alături de adevăraţii oameni de ştiinţă Am aflat că, semnelor
acţiunile
care
onorifice obţinute
trebuie să bareze
în
până
ziua
drumul celor ce
pensionării,
• • • .;. • „
-;- • " • • „
ne
doresc
să
conducerea
alunge istoria din
inspectoratului
manuale şi din
şcolar şi cea a
DE EXCELENŢĂ
simţire, iar pe
liceului Ovidius leromâni să-i scoată
ataşat
mai
au
din filele cărţii de
Fie-mi
câteva.
căpătâi
a
îngăduit ca şi eu să
neamului.
mă adaug lor cu
} 1 l t I l I l
Şi
următoarele
..... .... .- . .
.,- . .- . .
încearcă
să-ţi
sublinieri:
Fără
imaginezi în fiecare an prima zi de
îndoială, este o mare cinste să fii
şcoală. Eu am făcut-o. În liceu se va
distins, în ceasurile de bilanţ să ţi se
auzi sigur întrebarea: „Nu mai facem
spună vorbe de recunoştinţă, să ţi se
istoria cu domnul profesor Moiceanu?"
adauge noi valenţe sentimentelor de
Şi cum răspunsul vine... tristeţea
deplinătate, de fericire. Eu am pentru
posibililor dvs. elevi va confinna
profesorul Ion Moiceanu un alt set de
deplin că, prin pensionare, un dascăl ca
medalii. Cea mai importantă, cu
Ion Moiceanu nu va părăsi niciodată
strălucirea aurului olimpic, o reprezintă
faptele bune ale foştilor elevi, care nu
liceul.
uită ce aţi însemnat domnia voastră
pentru condiţia lor de cetăţeni
Cu aleasă preţuire
responsabili, de buni români. O
Costache TUDOR
recunoştinţă ce mă îndreptăţeşte să
A GORA, nr. 43, 2011
afirm: este sigur că o parte din viaţă ai
dăruit-o celor din jur, dovadă sigură că
ai trăit-o cu adevărat, că niciodată nu-ţi
��
va fi ruşine de ceea ce ai făcut. Îţi las
..Rla.�1 10�
PellO�.
libertatea să alegi culorile metalului
celorlalte însemne ale preţuirii. Şi mă
lr.. MQl�N'Q
gândesc la recunoştinţa pentru soldatul
credincios aflat în slujba nemuririi
Salve magister!
virtuţilor neamului nostru, la condiţia
morală a profesorului, la modelul de
prietenie pe care-l ştiu bine şi
După
o
activitate
enumerarea poate continua.
neîntreruptă în învăţământ de aproape
Mi s-a spus că în timpul
cinci decenii, profesorul de istorie Jon
festivităţii petrecute în liceu, cineva a
I. Moiceanu se retrage din activitatea
pronunţat cuvântul „bătrâneţe". Dacă
susţinută şi ca director, şi ca inspector
aş fi fost acolo i-aş fi mulţumit acelei
metodist, şi ca responsabil de cerc
colege pentru că ţi-a făcut realmente un
metodic, şi ca membru al consiliului
compliment meritat. Se ştie că
consultativ al profesorilor din cadrul
bătrâneţea este un semn al măsurii şi al
Judeţean
Inspectoratului
Şcolar
virtuţii, adică momentul când înţeleptul
Constanţa.
şi călăuza se pot manifesta plenar, un
A obţinut zeci de locuri 1, I I
tezaur de experienţă şi reflexie, poate
ş i I I I la olimpiadele d e istorie la fazele
„imaginea imperfectă a nemuririi". A fi
judeţene şi naţionale, deţine din 1 977
bătrân înseanmă a exista.
medalia de „Profesor evidenţiat"
Acum, în ceasurile de
acordată de Ministerul învăţământului,
analiză, mi-ani adus aminte că odată,
dar şi Diplomă de excelenţă primită în
nu demult, îmi spuneai că la capitolul
anul 2006 din partea Ministerului
regrete treci întotdeauna faptul că
Educaţiei.
instituţia doctoratului în ştiinţe nu a
Timp de 1 5 ani, a fost
ocupat în preocupările dvs. locul pe
profesor şi director la Şcoala din
care-l merita, că timpul a trecut prea
Adamclisi, 21 de ani profesor la Liceul
repede şi pentru alte planuri pe care le
Militar de Marină „Al. I. Cuza", iar din
făcuserăţi. îngăduie-mi, dragă prietene,
anul I 998, s-a aflat la catedra de istorie
să-ţi aniintesc cele spuse de Lope de
a Liceului Teoretic „Ovidius".
Vega: „Adevărata nobleţe nu este a
„Istoria
cărţii
Autorul
titlului, ci a inimii". Şi cum cred că aici
adevărată a poporului român", apărută
este o dreaptă cumpănă a gândirii te
în anul 2009 la Editura Dobrogea, prof.
rog, lasă slobode doar evaluările
Moiceanu a fost distins în luna
propriei inimi şi faptele tale să se
septembrie a anului trecut cu titlul de
constituie în unităţi de măsură.
„Cetăţean de onoare" al localităţii sale
dă
priorităţi,
noile
Stabileşte-ţi
natale, Rucăr.
substanţă
amânate,
proiectelor

_ „„„ „„ _.
# DIPLOMA
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tinerilor pentru tradiţiile locale, dovadă

Voluntariatul- o resursă

fiind grupul vocal de fete „ Florile

inepuizabilă pentru

Rucărului",

ridicarea comunităţii şi a

grupul

vocal

de

băieţi

„Brezeiaşii satului", cât şi ansamblul
de dansatori „Floare de colţ", care se

naţiunii române

implică

şi

participă activ

la

toate

sărbătorile Rucărului: Expopastoralis,
Focul

lui

Sumedru,

Sărbătorile

de

Crăciun şi de Paşte.
Recent,

a

condus

lotul

Constanţei la Olimpiada naţională de
istorie de la Alba Iulia, din vacanţa de
Paşti 20 1 1 , unde, în faţa unui auditoriu
format din peste 350 de cadre didactice
şi cei mai buni elevi din toată ţara, şi-a
exprimat adâncul regret de a nu mai
putea îndrepta răul făcut istoriei de
actuala

conducere

a

Ministerului

Educaţiei.

În comuna Rucăr, voluntariatul este
o iniţiativă a şcolii în colaborare cu
primăria . Anul trecut cadrele didactice
şi

elevii

din

cele

două

şcoli

au

participat împreună cu domnul primar
Ionel Dulan1ă şi funcţionari ai primăriei
, la ecologizarea spaţiilor verzi
dorim

să

existe

„

Proiecte

Ne
de

voluntariat "la nivelul fiecărei comune

i

şi oraş din România - Parlan1entul
României să emită legi în acest sens la realizarea lor să fie folosite resursele

$. M;,...Jt f,1/,./.t

materiale şi umane din comunitate .

Cdătean de

Onoare
al Comunei Ruair

- În cadrul Grupului Şcolar Forestier
Rucăr s-a înfiinţat o secţie de ţesut
cusut şi vreau să ne spuneţi a cui a fost
iniţiativa şi numele cursanţilor care, în
timpul liber , fac voluntariat la acest

„Cei
învăţământul

care

l-au

conduc

adus

pe

astăzi

cale

de

atelier .
-

La propunerea doamnei director a

prăpastie. Învăţământul în general, dar

Şcolii Populare de Arte şi Meserii

cel istoric în mod special. Din moment

Piteşti, Gabriela Pendiuc, cu sprij inul

ce academicieni ca Florin Constantiniu
cer, neavând posibilitatea eutanasierii,

d-lui

primar,

Ionel

pentru că în astfel de condiţii nu se mai
poate trăi. Cu toate că 50 de ani am

succes .

luptat

pentru

verticalitatea

al

Consiliului Local şi al şcolii noastre, s
a înfiinţat secţia
CUSUT Rucăr şi

cu disperare să vină Dumnezeu să-i ia,

Dulan1ă,

Propunerea

şi

externă ŢES UT
iniţiativa a avut

Şcolii

Populare

de

poziţionarea istoriei în cadrul planului
de învăţământ, mă tem că vom fi daţi

Arte şi Meserii a venit în întâmpinarea

afară din istorie. Şi e păcat, pentru că

perpetua meşteşugurile tradiţionale şi

Iorga spunea că am ocupat un loc în

de

lume pe care nu trebuie să-l cedăm

valorificare a artei populare muscelene.
Aceste nevoi sunt susţinute de interesul

niciodată. Dar cu astfel de conducători

nevoilor noastre, ale rucărenilor de a
a

identifica

noi

modalităţi

de

Din categoria produselor artizanale,
vom învăţa să lucrăm: feţe de masă
cusute, şervete cusute şi ţesute, fote, ii,
preşuri şi macaturi.
A fost greu la început, dar interesul
cursanţilor şi ceea ce ne-a învăţat tanti
Lenuţa,

ne-a

detem1inat

să

nu

renunţăm.
Din grupul de cursanţi fac parte elevi
şi adulţi din comunitatea locală:
Soare Costinela, elevă, clasa a Xl-a
A, Grup Şcolar Forestier
Lupuleţ Sînziana, elevă, clasa a XI
a A, Grup Şcolar Forestier
Nicolescu Crenguţa, elevă, clasa a
XI-a A, Grup Şcolar Forestier

care au făcut din istorie o Cenuşăreasă
suntem într-o situaţie dramatică. Şi îmi
pare foarte rău că se apropie clipa să
ies din sistem şi nu mai am timp să
repar din greşelile pe care le-am făcut
în

cariera

talentul,

mea.

Am

despre

vorbit

virtuţile

despre

neamului

nostru, eroism, patriotism de
i-am

adus

j aponezilor

pe
şi

a

romani

înaintea

nemţilor,

făcând

greşeala de a nu spune auditoriului meu
că aproape jumătate din neamul acesta
e nean1 prost. Avem multă uscătură
care ne-a făcut mult rău. Trădătorii nu
s-au

născut

astăzi,

trădătorii

sunt

dinainte de Burebista şi Decebal, dar
parcă s-au înmulţit prea mult. Sunt
profund mâhnit de modul în care mai
marii acestei ţări privesc istoria", spune
profesorul Moiceanu.

Simona ANGHEL
CUGET LIBER
• Vineri, 1 7 iunie 201 I
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Bănică Ioana, elevă, clasa a Xl-a A,
Grup Şcolar Forestier
Bîrloiu Bogdan, elev, clasa a Xlll-a
RP, Grup Şcolar Forestier
Mirică Letiţia elevă, clasa a VIII-a
B, Grup Şcolar Forestier
David Larisa, elevă, clasa a V III-a
B, Grup Şcolar Forestier
Feraru B ianca, elevă, clasa a VJll-a
A, Grup Şcolar Forestier
Berdilă Maria, elevă, clasa a X-a B ,
Grup Şcolar Forestier
Jenaru Angela, casnică
Vorovenci Nicoleta, casnică
Fintoiu Ionuţ, student
Mîndroc Filip, student
Lixăndroiu Georgeta, institutor,
Grup Şcolar Forestier
Nicolescu Dana, profesor, Grup
Şcolar Forestier
Care sunt obiectivele,
programul de lucru şi obiectele
din dotarea atelierului de ţesut
cusut ?
Obiectivele sunt: iniţierea
tinerilor în arta ţesutului la război
redescoperirea
modelelor
specifice zonei pentru cusăturile
artizanale şi pentru iile pe care le
poartă
femeile
şi
bărbaţii;
încurajarea
spiritului
antreprenorial prin crearea şi
valorificarea produselor propri i.
Ani fost ambiţioşi, nu am
renunţat când ne-a fost greu, pe
parcurs ne-am mobilizat şi am
reuşit să valorificăm produsele pe
care le-am creat. Ani participat la
târguri judeţene , internaţionale
unde au avut un real succes. Drept
recompensă pentru ce am făcut în
cadrul atelierului, trei dintre cursante:
Nicolescu Crenguţa, Soare Costina şi
Lixăndroiu Georgeta au plecat la
Bruxelles pentru a promova tradiţiile şi

obiceiurile din zona Muscel .
Cursurile sunt la şcoală în zilele de
miercuri şi vineri de la orele 1 400 1 600. Profesorul este doamna Elena
Bordea, un meşter popular de valoare
din Rucăr, căreia noi îi spunem "tanti
Lenuţa". Timp de o oră cursanţii
primesc
cunoştinţe
teoretice
manualul de predare folosit se numeşte
: „ Cusături populare româneşti - după

care timp de o oră urmează aplicaţia
practică.
Ionuţ Fintoiu este un
colecţionar împătimit al costumelor
populare muscelene şi la atelier se
lucrează modelele de pe iile pe care le
are în colecţie pe etamină, iar în al
doilea an de curs ne propunem să
I ucrăm pe pânză de casă pentru a
finalize o ie.
Din dotarea atelierului fac parte:
două războaie, vârtelniţe, suveici,
rotane, etc., aşadar toate obiectele de
care avem nevoie.
Cursanţii lucrează voluntar, fără să
primească

bani.

Produsele

sunt

valorificate, iar banii sunt reinvestiţi în
în
materialele
necesare
cadrul
atelierului.
- Ce urmăriţi la un produs artizanal? La

U n pericol i m inent c a re bate şi la
porţile Rucărului

Miercuri 1 1 .05.20 1 1 am participat
împreună cu alţi invitaţi din cadrul
Primăriei şi Poliţiei Rucăr ( şi nu
numai) la o întrunire, extrem de
interesantă, de actualitate ce a avut ca
temă: DROGURILE! Iniţiativa, foarte
bine gândită atât de către elevi cât şi de
către profesori, a avut loc în incinta
Grupului Şcolar Forestier Rucăr.
Această întrunire a avut ca scop
cunoaşterea
(
în
amănunt)
a
problemelor generate de consumul de
droguri şi ca element de noutate
cu
etnobotanicelor
apariţia
preponderenţă în şcoli.

' VISB.I ' aJS
TĂ :
VIATA ŞI lllERTAlEAI

crearea acestor produse cursanţii
folosesc cunoştinţele din învăţăniântul
primar ori gimnazial ?
La un produs artizanal unnărim
îmbinarea culorilor şi a formelor
geometrice. Ideea esenţială este armonia- din natură, din viaţă, din tot
ce ne înconjoară.
Cursanţii continuă ceea ce au
învăţat la disciplina
„
Abilităţi practice " din clasele
1IV.
Pentrn
îmbinarea
culorilor şi conturarea formelor
geometrice îşi pun în valoare
gândirea, imaginaţia şi spiritul
practic .
- În „ Faptele Apostolilor " o
avem ca model de milostenie şi
fapte bune , pe Tavita , o
uceniţă a Domnului Iisus . Ea
s-a îmbolnăvit şi a murit
Apostolul Petru a fost condus
în camera ei, unde multe femei
o plângeau şi-i arătau cămăşile şi
hainele pe care le făcea
Petru a
îngenunchiat şi i-a zis „ Tavita scoală
te ! Iar ea şi-a deschis ochii .
Dumnezeu să dea înţelepciune
tuturor românilor pentru a învăţa că o
naţiune se ridică prin fapte bune şi
multă milostenie - voluntariatul fiind
izvorul milei şi al binelui .
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Manifestarea a fost declarată ca
fiind
un
adevărat
succes,
materialele
fiind foarte bine
expuse atât în pagini scrise cât şi
în planşe desenate , iar pentru a
susţine cele enumerate mai sus a
fost prezentat şi un film
documentar realizat la iniţiativa
elevilor noştri rucăreni.
Personal am fost încântat de cele
prezentate, le doresc succes în
continuare, să reziste tentaţiilor care se
găsesc la tot pasul, să fie uniţi şi atenţi
la tot şi la toate din jurul lor.
De cele prezentate nu am fost numai eu
încântat astfel că la faza judeţeană
elevii şi profesorul lor au obţinut locul
cel mai înalt de pe podium, fiind
premiaţi şi cu o excursie pe litoralul
românesc.
Ca locuitori ai Rucărului avem multe
motive pentru a ne mândri cu copiii
noştri, cu şcolile noastre şi cu cei care-i
sprijină şi-i îndrumă.
Oricare dintre noi ne putem implica şi
totodată sprijini aceşti minunaţi copii,
plini de idei şi talente deosebite.

Ghidan !on

rogurile iti
controleaza

VIATA?

C'..ru.p St.:oi.r F�t:ier flu..:ar 11.052011

.
• ta.
Vl eta ta, soc i emte
lor.
Spune nu drooun
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fost

urn1ătoarele:

(Italia),

Virgil NIC ULA
Măţău, Argeş

În

fiecare

Internaţională

an,

a

Federaţia

Ziariştilor

şi

Scriitorilor pe teme turistice (FIJET) îşi
prezintă premiile Pomme d'Or.
Premiul Pomme d'Or a câştigat o

Efteling'

(Olanda),

(Yugoslavia),

acesta

turismului pe plan internaţional.
FIJET (Federation lnternationale

desfăşurată

1 974 York (Marea
Britanie),
în
1 975
Bucovina
(România),
în
1 976
Rothenburg
(Germania),
în
1 978
Sarajevo
(Yugoslavia), în 1 980 Rila (Bulgaria)
şi Pezenas (Franţa), în 1 9 8 1 Robert
Lonati (Spania) - secretar general al

1 984 Antalya

(Turcia), în 1985 Palos de la Fontera
Nicosia

1 987

(Cipru),

în

1 988
Funchal/Madeira (Portugalia), în 1 988
Mont
Pelion
(Grecia),
în
1 990
lndias

Utinah

(Columbia),

(Tunisia),

în

în

1 993

Belgiei,

FlJET

asociaţie

de

este

cea

scriitori

mai

şi

şi

veche

ziarişti

de

turism din lume. Numărul membrilor

"La Pomme d'Or" a fost decernat
pentru prima dată în 1 970 şi de atunci a

Soplao (Spania).
Pe site-ul FIJET, pe prima pagină
este o ştire scurtă, dar clară:

'The

FIJET Golden Apple to be awarded to
the three entities in Romania".
Cele trei entităţi care au primit
premiile in anul 2009 sunt:
Rezervaţia

datează din 1 975, când a fost acordat

Delta

Biosferei

Dunării (cea mai mare rezervaţie de

mânăstirii Moldoviţa, din Bucovina.
Premiile în formă de măr sunt

ţinuturi umede din Europa)

lucrate de un artist american. Fiecare

Mărginimea Sibiului, despre care

"Măr de Aur" este realizat manual.

revista Forbes spune că este „cea mai

Povestea creării lor începe în Mexic,

romantică zona de ecoturism din lume"
Compania

acolo unde bazele sunt tăiate într-o

cu

Aeriană
cea

Blue

carieră de marmură. Sunt şlefuite şi

(compania

asamblate apoi în Los Angeles - SUA,

dezvoltare din Europa de Est)

mai

dinamică

peste 40 de ani. În interiorul "merelor"

Naţionale

de cristal

(ANA T) este de părere că aceste premii

karate,

ce

pluteşte

într-un

de

lichid

special, astfel încât acesta să nu îşi
piardă

luciul

sau

să

îşi

schimbe

a

Air

Asociaţiei

Vicepreşedintele

de către un artist dedicat acestei arte de
se găseşte aur de 23

Agenţiilor

„înseamnă

în

potenţialului
României,

fapt

turistic
. . . care

de

Turism

recunoaşterea
extraordinar

este

al

insuficient

promovat şi insuficient valorificat pe

culoarea.
România

este

prima

ţară

din

plan

extern",

iar

fostul

preşedinte

istoria premiului care a câştigat trei

ANAT şi specialist în incoming opina

Pomme d'Or pentru turism în acelaşi

că „acordarea celor trei premii Mărul

an. A câştiga Pomme d'Or (Mărul de

de Aur reprezintă un salt calitativ al

Aur), poate fi considerat în domeniul

ofertei turistice româneşti ca produs de

turismului

echivalentul

câştigării

Prin câştigarea a patru Mere de
Aur

în

anii

decernează,

de

când

România se

export,

prin

suplimentare

Oscarului pentru cinematografie.

includerea
recunoscute

de
pe

valori
plan

mondial alături de locaţiile UNESCO,

se

. . . care bine prezentate în programele

situează în

turistice româneşti vor aduce sigur un

acesta

interes,

fruntea clasamentului mondial, alături

plus

de

originalitate şi finalmente, de turişti."

Belgia

şi

Spania.

Din

1 97 1 ,

un

vis
să

primim trei premii pentru trei produse
turism.

Să

fim

cum

mândri

este:

de ţara

unică

şi

cu

oan1eni foarte buni şi foarte primitori" .
S-ar putea spune că, î n domeniul
turistic, România a fost premiată pentru
toate

cele

trei

spaţii

cu

viaţă:

aer

(Compania Aeriană Blue Air), pământ
(Mărginimea

Sibiului)

şi

apă

(Rezervaţia Biosferei Delta Dunării).

în

pentru România, a fost premiat şi El

fost primit de 4 1 de beneficiari. Primul
"La Pomme d 'Or" primit de România

drept

"Reuşim astăzi

(Belgia),

(Egipt),

2003 Nemrut Dag (Turcia), în 2004
Brno (Cehia), în 2005 Split (Croaţia),
iar în 2009, alături de cele trei premii

acesteia depăşeşte în prezent 800, în
peste 40 de ţări de pe cinci continente.

turismului
realitate:

în 1 994 South
1 995 Santiago de
Cuba (Cuba), în 1 996 Caceres (Spania)
şi
Dubrovnik (Croaţ.ia),
în
1 997
Sinai

District (Belgia), în 200 I Tyr (Liban),

Franţei

devenit

(Spania), în 1 986 Cracovia (Polonia),
în

în 2002 Sharm el Sheikh (Egipt), în
ale

ministrul

de

în

turism.
Naţionale

la

Sălişte şi Sibiel, a fost caracterizată de

noastră aşa

(Finlanda),

organizaţii profesionale de ziarişti de
Fondată la Paris în 1 954 de către

Sibiului'',

WTO, în 1 982 Suzdal (URSS), în 1 983

Moscova şi Jury Lushkov - primarul

Asociaţiile

"Mărgini mea

Turku

Moscovei (Rusia), în 2000 Mol Lake

et

de

în

în

Ecrivains . du

Journalistes

trei

premii

(Belgia),

Tourisme) este una din cele mai mari

des

celor

Haulot -comisar general al turismului

Antwerpen

el,

dezvoltarea

carriage

decernării

"Mărul

care

în

Estergone

aur11

1 99 1

pentru

Sveti

1 972

Ceremo
nia

Thoiry-en-Yvelines (Franţa) şi Arthur

Cartagena de

eforturile

De

excursions/holidays" (Irlanda), în 1 973

există întotdeaună o l ista de candidaţi
concurează

în

şi

„horse

şi

mare recunoaştere de-a lungul anilor şi

răsplătind

Sicilia

1971

(Belgia)

Stefan
(Ungaria)

Conf. univ. dr.

în

Bokrijk

de

creativitate,

destinaţiile/personalităţile premiate au

Primul „Măr de Aur" din cele
trei, a fost obţinut de Compania aeriană
Blue Air, ce se dovedeşte a fi o reţea de
transport

sigură,

apreciată

de

convenabilă

către toţi

cei

ce

şi
s-au

bucurat de serviciile sale. Câteva date
referitoare la această companie aeriană
sunt

edificatoare.

companie

Blue

privată,

este

o

managementul

Air

şi

acţionariatul fiind integral româneşti.
Blue Air a început operarea curselor
comerciale în luna decembrie 2004. În
prezent,

flota

aeronave
pentru

Blue

Boeing

144,

1 36,

Air

737,

numără

configurate

respectiv

1 23

pasageri, şi jet-uri regionale, de 50 de
locuri. În mod deosebit, sunt solicitate
şi apreciate zbomrile către următoarele
destinaţii deservite de Blue Air: Italia
(Roma

şi

Milano-Bergamo),

(Paris-Beauvais

şi

Lyon),
şi

(Barcelona-Reus

Franţa
Spania

Madrid),

Maastricht (cu transfer la Bruxelles şi
Dusseldorf) şi Istanbul. în total, sunt
peste

50

de

zboruri

săptămânal,

exceptând cursele charter. S-au deschis
noi rute aeriene spre !tal ia (Verona,
Torino),

German ia

(Frankfurt-Halm),

Austria. Personal de înaltă competenţă
deserveşte această tânără companie. La
mai puţin de un an de la zborul său
inaugural, Blue Air a fost inclusă pe
lista

fin11elor similare, autorizate să

deservească toate ţările europene în
care operează, ca având un grad înalt
de siguranţă. Astfel, Direcţia Generală
a Aviaţiei Civile din Franţa confirmă şi
certifică

responsabilitatea

şi

managementul profesioniştilor acestei
companii private româneşti, preocupată
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pentru

a

asigura

pasagerilor

săi

Eforturile

şi

comercial

medievală,

siguranţă pe termen lung.
comerciale

şi

de

Sibiului

perioada

păstrează în mai toate satele româneşti,

oferit

Mărginimii

trăsături

definitori i .

dar cu precădere în cele din arealele de
munte şi deal, acolo unde tentaculele

încă

au

câteva

din

sunt

Localităţile şi-au dezvoltat o economie

emancipării contemporane au pătruns

îndreptate spre diminuarea costurilor
de transport, prin aplicarea unei noi

mixtă, bazată pe agricultură, creşterea
animalelor şi meşteşuguri tradiţionale,

mai lent. De aceea, se impune ca satul

strategii operaţionale. Este vorba, în

cu accent deosebit pe oierit.

marketing

primul

ale

rând,

aeroporturi
mult

mai

companiei

de

secundare,
mici,

cu

cu

autenticului

pe

Cele mai multe sate din zonă au

cheltuieli

păstrat puternice tradiţii spirituale şi

operarea

de

folosirea

unor

Deşi

etno-folclorice.

să rămână şi mai departe păstrătorul

progresiv

românesc,

pentru

că

"veşnicia s-a născut la sat".
Turismul rural şi agroturismul, ca
activităţi economice şi socio-culturale,

echipamente electronice de gestionare

construcţiile modeme le-au înlocuit pe

se

a datelor mult mai fiabile, cu o schemă

cele vechi, tradiţionale, atniosfera în

mediului

de personal optimă, eficientă.

Mărginimea

rămas

antropic, adică al turismului bazat pe

Incidente minore au Ioc şi la Blue
Air, ca de altfel la toate celelalte mari

neschimbată. Costumele de sărbatoare
de o eleganţă rară, brodate în negru şi

principii
ecologice.
Acest
mediu
constituie
„suportul"
şi
„materia

Sibiului

a

înscriu

în

normele

de

înconjurător,

protecţia

natural

şi

companii de transport aerian, unele cu

alb sunt purtate cu mândrie în zilele de

primă" pentru dezvoltarea durabilă a

vechi stagii de funcţionare. Aceste
incidente sunt prezentate, în general,

sărbătoare, iar meşteşugurile moştenite

oricărei economii.

corect în mass-media, deşi uneori, în

şi azi. lncă din cele mai vechi timpuri,

aspectele sale de cultură materială şi

mod

aceste populaţii

Sibiului,

Mărgini mea

din strămoşi sunt practicate cu succes

prin

de oieri au fost şi

spirituală se înscrie între cele mai vechi

senzaţional, ceea ce aduce prejudicii

continuă să fie maeştri în prelucrarea

vetre ale etnogenezei româneşti. „Să

indirecte, de imagine. De fiecare dată

lânii şi a pieilor. Pe aceste meleaguri,

aveţi

însă, Autoritatea Aeronautică Civilă
Română şi organisme similare din

turistul

Sibiului

aceşti

muzee (Muzeul Sibiel, unde există cea

tradiţiile,

1ş1

ţările

Evenimentul de faţă „e un moment

cam

exagerat,

cu

iz

de

poate

vedea

biserici

vechi,

încredere

că

în

Mărginimea

oameni
vor

vor

păstra

păstra
portul".

confirmat

mai mare colecţie de icoane pe sticlă

pozitiv, prin numeroasele lor controale,

din Europa, Muzeul Sătesc Răşinari, ce

unic pentru România care primeşte trei

starea tehnică şi serviciile Blue Air,

cuprinde piese uzuale din ceramică,

„Mere de aur",

servicii care, spre satisfacţia clienţilor,

mobilier pictat, obiecte gospodăreşti şi

ajunge în Mărginimea Sibiului. Prin

sunt

meşteşugăreşti, Muzeul din Galeş, cu o
impresionantă colecţie de costume

mărginenii,

populare şi Muzeul Parohiei Ortodoxe

oanieni care ani trăit şi trăim din turism

din Sălişte, ce cuprinde obiecte şi cărţi
vechi de cult), case memoriale ş i

rural, am arătat că suntem gazde
bune", ne asigură primarul oraşului

construcţii

Sălişte.

de

destinaţie

competitive.

au

Blue

Air

asigură

��! �

zboruri agreabile, confortabile, sigure
şi la p r

� nvenabile.

''

tradiţionale

ţărăneşti.

Cu

timpul, Mărginimea Sibiului a devenit
un punct important al turismului rural
românesc,

Mărginimea Sibiului, unul dintre
centrele

etnografiei

româneşti,

a

obţinut un binemeritat „Măr de Aur"
pentru
ospital itatea
oamenilor
şi
vechimea

agroturismului

din

Sibiel.

Mărginimea Sibiului reprezintă un loc
în care tradiţiile locale sunt puse la
mare cinste de locuitori.
"De multe ori ani avut ocazia să
vizităm România şi întotdeauna ani
găsit aici, în afară de ospitalitate, un
potential turistic enorni, adică un viitor
care poate fi strălucitor. Azi la Sibiel,

iar unul

d intre ele

intermediul locuitorilor din Sibiel, noi,
am

dovedit

că

suntem

Personal, cunosc zona de peste
douăzeci de ani şi sunt de acord că

dezvoltându-se

Sibielul reprezintă un pol puternic al

numeroase pensiuni ce oferă condiţiile
necesare petrecerii unui sejur de

turismului rural, câştigând competiţia
cu destinaţii concurente cum sunt:

neuitat.

Bran, Moeciu, Lereşti, Botiza, Vadu
!zei, Vaideeni, Marginea, Tismana,

a1c1

Atniosfera

păstrarea

intactă

obiceiurilor,

tipic
a

ţărănească,

tradiţiilor

ospitalitatea

şi

sătenilor

Polovragi ş.a.

În

special după 1 990,

măresc atractivitatea pentru aceste
locuri. La Sibiel turismul rural şi

prin agenţia de turism pe care o
conduc, ani adus la Sibiel mii de turişti

agroturismul există încă din anul 1 974,

în colaborare cu agenţii touroperatoare

când localnicii îşi deschideau porţile
pentru a primi turişti.
Prin existenţa sa milenară, satul

Tours,

românesc
continuităţii

a
reprezentat
poporului nostru,

firul

recunoscute:

ONT

Paralela

45,

Carpaţi,
Atlantic

J ' Info
Tour,

Remania International Touring.
Nicolae

Iorga

spunea

foarte

ca o

sugestiv că „fiecare loc de pe pământ

adaptare la mediul geografic, care a

are o poveste anume, trebuie să tragi

constituit creuzetul fonnării acestuia, a

bine cu urechea ca s-o auzi, trebuie un

am văzut un eşantion al produsului
turistic românesc. La Sibiel se simte, se
trăieşte turismul rural", a spus Tijani

culturii şi civilizaţiei sale. De milenii,

gram de iubire ca s-o întelegi". De aici

s-au

populare,

a plecat şi povestea cu „Mărginimea

populară,

Haddad, preşedintele F!JET, subliniind
apoi diversitatea ofertei turistice din

Sibiului", şi aşa, de la „un gram de
iubire" s-a ajuns la mai multe granie de

contemporani, care duc mai departe

aur îngemănate într-un măr.

ingeniozitatea

Cel de-al treilea trofeu a fost
atribuit Rezervaţiei Biosferei Delta

România.
Mărginimea Sibiului este o zonă
etnografică unică in România. Situată

perpetuat

obiceiurile,

traditiile

folclorul,

transmise până

arta

la creatorii
şi

populari

acurateţea

artei

populare. Acest tezaur etno-folcloric se

Dunari i.
Delta Dunării, prin valoarea de

la vest de Sibiu, limitată la sud de valea
Sadului şi la nord de valea râului
Sălişte, cuprinde I 8 localităţ i : Boiţa,

unicat a ecosistemelor sale şi în special

Tălmaciu,

ca habitat
al
păsărilor,
a
fost
recunoscută în anul 1 990 ca "zonă

Tălmacel, Răşinari, Poplaca, Gura
Râului, Oria!, Fântânele, Sibiel, Vale,

(Convenţia de la Ramsar-Iran) şi a fost

Sadu,

Râu

Sadului,

Sălişte, Galeş, Til işca, Rod,

umedă" de importanţă internaţională
inclusă
în
"Lista
Patrimoniului
Mondial Cultural şi Natural" şi în

Poiana

Sibiului şi Jina.
Pozitia
geopolitică
a
zonei,
situată la granita de sud a Transilvaniei

programul "Omul şi biosfera" MAB,
lansat de UNESCO.
Prin Legea nr. 82/1 993, a devenit

cu Ţara Românească şi în apropierea
Sibiului, puternic centru meşteşugăresc

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării -
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RBDD,

importanţă

economică: morun, nisetru, păstrugă,

naţională şi internaţională,

cegă, din familia sturionilor, purtători
ai icrelor negre.

ca

ecologică

zonă

de

De

asemenea,

un

obiectiv

important al RBDD este acela de a
protej a şi conserva ecosistemele
deltaice şi, cu precădere, de a
păstra unele zone strict protej ate
pentru

conservarea

nealterată

a

naturii de aici şi de aceea ne apare
ca

necesară

elaborarea

unei

strategii de dezvoltare a turismului
în limitele de suportabilitate ale
naturii şi ale comunităţilor locale,
care se poate realiza prin unele
având ca obiectiv principal protej area

măsuri precum: dezvoltarea economiei

şi conservarea habitatelor naturale în

tradiţionale; restructurarea forn1elor de

sprijinul

turissm

dezvoltării

susţinerea

durabile

ecologică

a

cu

activităţilor

şi

adaptarea

programelor

turistice la cerinţele de conservare şi

economice şi culturale tradiţionale -

protejare

inclusiv turismul - ale comunităţilor

Dunării; trecerea treptată la un turism

a

ecosistemului

Deltei

locale. Delta Dunarii are o suprafata de

organizat;

5640 km2 şi este a doua deltă ca

turistice şi realizarea echipamentelor

mărime din Europa. Suprafaţa aflată în

pentru turism

Rezervaţia

respecte

Biosferei

Delta

Dunării

derularea

programelor

şi agrement încât să

limitele

de

suportabilitate

(R.B.D.D) este de 4 1 78 km2, din care

ecologică, fizică, psihologică şi socială,

pe teritoriul României se află 3 .446

respectiv

km2.

peisajului; adaptarea unui management

Din

sistemul
include

deltă

mai

lagunar .
lacurile

face parte şi

Razim-Sinoe,
Razim,

ce

Goloviţa,

Delta

Dunării

s-a

format

la

de

degradare

adecvat;

eficiente

utilizarea
de

unei

politici

marketing,

pentru

vărsarea fluviului Dunărea în Marea

promovarea

Neagră. Datorită aluviunilor aduse de

informarea eficientă a turiştilor.

produselor

turistice;

Premiile "Mărul de aur" obţinute

fluviu, suprafaţa Deltei s-a mărit în
timp (creşte cu cca 40 m pe an),

de

majoritatea reliefului fiind format din

diversitatea

canale, Jacuri, grinduri şi dune de nisip.

românesc,

Aproape 80% din suprafaţa Deltei

a

suplu şi coerent pentru activităţile din
RBDD bazat pe un monitoring integrat
şi

Zmeica şi Sinoe.

minimul

cele

trei

entităţi

subliniază

peisajului

natural

conservarea

identităţii

spirituale şi etno-folclorice naţionale şi

este permanent sub apă, iar grindurile

dezvoltarea transportului

aerian.

Cu

au o înălţime între 2,4 şi 6,5 m. Cele

adevărat se poate spune că în materie

mai importante sunt grindurile Letea,

de turism în România coexistă valori

Caraorman, Sărăturile, Chilia şi Stipoc.

ale secolului XXI, alături de cele din

Acest ţinut sălbatic al apelor este

secolele XV-XVI şi de peisaje unice cu

un paradis uimitor. Inegalabila floră a

care

Deltei Dunării este dezvoltată pe mai
multe etaje, dintre acestea cele mai

dărnicia ei
Premiile

răspândite fiind nufărul alb (Castalia

reprezintă felul în care FUET omagiază

alba),

luteum). Apar şi plante riverane, cum

eforturile noastre şi speră să fie
impulsul pentru crearea unui viitor mai

sunt stuful - cele mai mari suprafeţe cu

bun,

stuf din lume (240 OOO ha) şi papura.

preşedintele FIJET „aceste premii nu se

nufăarul

galben

Ecosistemele

(Nuphar

întâlnite

pe

teritoriul Deltei Dunării sunt unice in
lume. Aici este cea mai bogată faună
ornitologică, 327 specii.
Multe

dintre

ne-a

binecuvântat
acordate

deoarece,

aşa

natura

în

României

cum

afirmă

cumpără, ci se merită".
Să mulţumim aşadar FIJET şi să
recunoaştem

că

această

federaţie

iubeşte ţara noastră mai mult chiar
speciile

de

decât unii români. Să dea Dumnezeu să

peşti întâlnite aici au mare valoare

ştim să ne iubim ţara, au spus l a unison
specialiştii prezenţi la
întâlnirea de la Sibiel,
după ce au ascultat cu
toţii imnul turismului.

'amitie d'un grand homme est un
bienfait des dieux" - Voltaire „Oedip",
1, 1

( 1 7 1 8)�rge ,.Ni��

scriitor din Rucăr, m-a rugat să public
un „Jurnal corsican", pentru revista
„Piatra Craiului". Această publicaţie a
cenaclului

literar

Mihail

Lungeanu

apare trimestrial în superba aşezare,
Rucăr,

de

pe

Dâmboviţei

cursul

(Sena

superior

al

românilor),

râu

miraculos care udă şi capitala noastră,
balcanicul

nostru

Bucureşti,

supranumit „micul Paris". Şi fiindcă
„prietenia unui om mare este o
binefacere a zeilor" accept provocarea
cu

o

oarecare

publicat

teamă

întrucât

îndeosebi

comunicări

de

an1

articole

istorie,

fără

şi

a

face

literatură. Dar trebuie să recunosc că
lectura mă fascinează încă din anii
copilăriei

şi

cred

că

nu

greşesc

afirmând că nu există într-adevăr, decât
o singură fericire pe lumea aceasta:
aceea de a aduna cu drag cărţi în timpul
zilei ş i a le citi în timpul nopţii. Primele
mele

încercări

literare

(scrise

şi

publ icate) sunt din anii de armată (an1
făcut mai mult de doi ani serviciul
militar obligatoriu în Târgu Mureş,
Turda şi Cluj). Dar aceste încercări
l iterare

le

consider

prea

puţine

şi

oarecum nesemnificative. Cred că dacă
aş

fi

continuat

viaţa

cazonă

unde

domnesc ordinea, disciplina şi rigoarea
militară, altul era destinul meu. Dar
tinere\ea este oarbă şi cineva trebuie să
ne îndrume paşii.
Altfel pierdem ani în şir şi apoi l a
bătrâneţe
(pentru

mai
a

cerşim

câteva

clipe

îndeplini

destinul),

regretând mult anii irosiţi

(cei mai

rodnici ai

ne

tinereţii).

Şi, deşi

„ochii

minţii nu văd limpede decât atunci
când ochii trupului slăbesc" (Socrate,
Banchetul) trebuie să recunoaştem că
urâtul,

bătrâneţea

şi

minciuna sunt

foarte greu de suportat. Dar, trebuie să
ne resemnăm, cunoscând că sunt două
lucruri cu care să te deprinzi, dacă vrei
să

nu-ţi pară viaţa de nesuferit:

nedreptăţile oamenilor şi neajunsurile
vârstei.
Tinereţea
visează
iar
bătrâneţea numără sau, cu alte cuvinte,
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Piatra Craiului
VOYAGE
mai exact, tinerii trăiesc din speranţe
iar bătrânii din amintiri. Şi . . . ce păcat
că Scrisorile lui Seneca mi-au picat în
mână aşa de târziu?!
„Fi convins (Luciliu n.n.) că este

...

VOYAGE

voiajuri
sale
frumoasele
descrie
americane (vezi Jurnal american, voi. l,
1 l).
Corsica, despre care romancierul
şi filosoful J.J. Rousseau (I 7 1 2- 1 778) a
avut o inspirată
intuiţie, arătând
„această
că
mică insulă va
uimi într-o zi
Europa", are o
de
suprafaţă
8.6 8 1 Kmp cu
o populaţie de
294. 1 1 8
locuitori
(2006).
La
regele
1 768
Franţei
cumpără de la
genovezi insula
care va uimi,
nu
numai
ci
Europa,
întreaga lume
prin geniul lui
Napoleon
Bonaparte (I 5
1 769
august
Ajaccio - 5 mai
1 82 1 insula Sf.
Elena), primul
împărat
al
Franţei. Eterna
Franţă este sora
mai mare latină
României,
a
asemenea
Italiei, Spaniei
şi Portugaliei.
Capitala
istorică
a
Corsicii este oraşul Corte, singurul oraş
care are o universitate şi este aşezat în
centrul geografic al insulei, care este
împărţită în două departamente: Haute
Corse cu prefectura la Bastia şi Corsica
de Sud cu prefectura în oraşul imperial
Încă din
Ajaccio.
mileniul l l l î. Hr.
există aici dovezi de
locuire, iar atestarea
documentară
a
Corsicii, datează din
anul 560 î.1-lr., când
la Aleria, greci i din
Asia Mică întemeiază
aici un oraş. Corsica,
Sicilia şi Sardinia
sunt ocupate de către
romani în secolele
l ll - 1 1 î.1-lr., care vor
deveni apoi prospere
romane.
provincii
Aici este exilat şi
marele filosof stoic Seneca (cca. 4 î.
Hr. - 65 d. I-Ir.) de către împăratul Nero
care a dat foc Romei şi care şi-a
asasinat mama (Agrippina). Dar despre
Nero Claudius Caesar (37-68 d. I-Ir.)
împărat roman (54-68) supranumit
„împăratul haimanalelor" vom mai

�
••

aşa cum îţi scriu: unele ceasuri ni se
răpesc, altele ne sînt luate fără să o
ştim, altele ne scapă ... O parte din viaţă
ne-o pierdem făcând răul, o alta
nefăcând nimic şi toată viaţa, făcând
altceva decât ce trebuie . . . Nu scăpa un
ceas. Dacă vei fi stăpân pe ziua de azi,
vei depinde mai puţin de ziua de
mâine. Toate, Luciliu, ne sînt străine
numai timpul e al nostru . . acesta este
singurul bun pe care nimeni nu ţi-l
poate da înapoi cu oricâtă bunăvoinţă".
(Seneca, „Scrisori către Luciliu", p. 3.).
Dar iată că ne-am îndepărtat de
subiect şi . . . să revenim la oile noastre.
Corsica este a patra insulă ca
mărime a Mării Mediterane, mare, care
în epoca de apogeu a Imperiului
Roman, era un „lac roman" aşa cum
mai târziu Marea Neagră va deveni un
„lac turcesc". Vom aminti cu altă
ocazie celelalte trei insule, mai mari,
ale Mediteranei, mare care înainte de
descoperirile geografice fonna „axa
navigabilă a lumii vechi". Apoi această
axă se va muta pe Oceanul Atlantic
după descoperirea Lumii Noi de către
italianul Cristofor Columb ( 1 492).
Astăzi, drumul spre Lumea Nouă se
face cu avionul aşa cum profesorul
George Nicolae Podişor, cu talent, ne
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scrie precizând doar că dinastia lulia
Claudia a dat Romei pe cel mai
strălucit - Octavian Augustus (3 1 î.
Hr.- 1 4 d. Hr.) şi pe cel mai odios
După
împăraţi.
dintre
(Nero)
înfloritoarea stăpânire romană unnează
stăpânirea bizantină şi apoi stăpânirea
arabă. În secolul XI Corsica este cedată
Pisei şi apoi Genovei (mare putere
maritimă, rivala Veneţiei) până în
secolul al XVlll-lea ( 1 768), când
insula este cumpărată de către regele
Franţei, Ludovic al XVI-iea ( 1 774 1 792).
Relieful Corsicii este mai mult
muntos (cele mai înalte vârfuri fiind
Monte Cinto-27 1 0 m. şi Monte
Rotondo-2622 m.). În munţi se găsesc
mai multe Jacuri dintre care amintim:
Capitello, Nino, Melo, lac du petit
Rinoso, Jac du grand Rinoso. Clima
este mediteraneană cu două anotimpuri.
Ţărmurile insulei sunt crestate şi pentru
apărarea contra invadatorilor, veniţi
şapte
d inspre mare, s-au construit
cetăţi puternice -tip fortăreaţă: Bastia,
Ajaccio, Bonifacio, Calvi, Corte,
Porto-Vecchio şi Saint Florent (vezi
harta). Viaţa economică se bazează, în
special pe turism dar şi pe agricultură
(creşterea vitelor: oi, capre, vaci şi
cultivarea viţei de vie). În ale sale
„Caiete" (3 volume), filosoful şi
eseistul Emil Cioran ( 1 9 1 1 - 1 995) ne
arată că cel mai frumos loc din lume se
găseşte în insula Corsica, la Girolata.
Va urn1a!
Prof. Vintilă P u rn ic h i

Preşedintele fililalei „ Muşcel" Câmpulung a S.Ş.I. din România.

Carina Purnichi în faţa
hotelului Negresco (francez

(Fotografia
aparţine doamnei Mariana Gherman)
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