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PIATRA CRAIULUI

2016""

VOI'Eo/OCDVL, LOC'VL ŞI IWI�
'Voiewtfufera pun tfe 9ântfuri şi tfe si:mţiri nemăsurat tfe
atfânci.Simţise cliemarea sorţii, tfar era pun tfe erija pe care tre-

6uia să o aibă faţă tfe toţi cei. pe care-i încreâmţase viaţa şi în

tâmplările. <Duşmanii. se apropiau mereu şi- i ameninţau liotare

(e stăpânirii pe care o primise tfe /â strămoşi, cu stra.şnic4 po

runcă să aibă erijă tfe ea şi să o tfucă mai tfeparte cu curaj, cin

ste şi tfraooste.'Era copfeşit, awa tfe afes intre a răm4ne pe foc şi

afi supus pierii, cu tot cu stăpânire, sau a pfeca şi a 9ăsi. un foc

untfe să facă. tume nouă, în foc nou, tfar cu sujfetuf, oamenii. şi
tfatinife în care crescuse. lntr-o noapte atfonni, m4cinat tfe muC..

te afe mintiisi
' ' afe su+r-.r.·i
, _„_
Şi visă

ceva

neasemuit tfe frumos.'Era intr-un foc fără

seamăn tfe frumos, cu munţi înalţi puni tfe toate 609ăţiife, cu tfouă râuri mari ce se uneau /â un wja

a6ia sfo6otf tfe strânsoarea unor stânci coljuroase, cu păd'uri pune tfe animale 6fântfe tfar şifioroase, şi

păşuni pune tfeflori cu miresme tfe rai

'Văzu şi o fată tfe o frumuseţe nepăm4nteană, cu păru{ LUng, neoru, tfespfetit care-i trecea tfe

mijfoc.q>urta straie a!Ee şi a!Eastre, pe care cu roşu, a!Eastru şi 'Viofet mai afes, tfar şi cu afte culori,
erau puse tfouăffori, una cu petafe raşii iar alta cu petafe al6-9a!Eene, care tfucea un ufcior ptin cu apă
timpetfe ca facrima şi rece ca 9/ieaţa. Oe/iii ei şi intreaoa eifăptură păreau a-{ cliema şi a-i spune :
'Vino 'Voinicule, să ne potoum am4tufoi setea care ne artfe. "
Se trezifericit, sprinten şi fu.minat, tfe parei. s-arfi născut a tfoua oară.ftt{ună oamenii. tui cre

„

âmciaşi, şi (e spuse că mere cu toţii săfacă. viaţă nouă 6inecu'Vântată, în foc 6inecu'Vâ.ntat.
Luă annura

sa

neagră, care nu-i um6rea totuşi fu.mina âm oe/ii şi din suffet, catuf neoru şi

săffiatic pe care numai e{ putea să-{ stăpânească, curăţă annefe şi fe făcu străfucitoare ca soarefe , şi

porni 'l'recură peste mufte focuri, iar cântf era între6at tfe untfe ştie untfe tre6uie să ajungă, fe spunea

că-1i întrea6ă sujfetu[„pentru că ace/â nu se înşeală niciotfată. !ntr-o zi, 'Vara /â vremea săr6ătorii
fecioarefor măiastre, tfupă 9 zife tfe mers, ajunseră în foculdin vis.
Şi cliiar cântf au tfescăfecat, minuneafemeiască 'Visată, apăru cu ulcioru{şi ii t!Mu să-1i poto

fească setea. Se uită în oe/iii ei, şi ştiu. âm prima clipă că se aşteptaseră unulpe celălalt tfe /â începu
turile vremii

(f)raoostea for nu s-a stins niciotfată, a trecut in feoentle şi powşti, şi a zidit un neam şi o ţară
fără seamăn pe LUme.
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REVISTA „PIATRA CRAIULUI"

iului" editată de către cena
clul „Mihail Lungianu" din
Rucăr - Muscel începe să fie
tot mai cunoscută în ţinutul
dintre Dunăre şi Mare. Nu mă
refer numai la constănţenii
originari din Rucăr care pri
mesc revista cu prilej ul fiecă
rei apariţii. Mă refer aici

-

de

pildă - şi la locuitorii unei
comune din judeţul Constanţa
- Mereni e numele ei - unde
revista aj unge cu regularitate
din 2011. Pentru prima dată
am

primit-o eu, colaborator al

revistei fiind, iar de vreo doi
ani o primeşte si econosmistul
-

şef

al

Primăriei

Mereni,

domnul Tănase Liviu, unul
dintre sponsorii revistei „Pia
tra Craiului". De la el, revista
ajunge în Olanda, unde e sta
bilită fiica lui şi de aici, evi
dent, la românii din preajma
ei.

În ce mă

priveşte, re

vista nu se opreşte la mine. E
o revistă valoroasă datorită
muncii şi efortului unui colecrP---.

APRECIATĂ ÎN DOBROGEA!
În

Cultural, coordonator al an

revistă sunt pagini pe care se

samblului folcloric „Flori de

pune mare preţ pe tradiţiile şi

măr" al tineretului din comu

obiceiurile nu numai din Ru

nă, folosit în program o pagi

căr, dar şi din fostul judeţ

nă semnată de Colonel în re

Muscel şi împrejurimi. Filele

zervă Gheorghe Rădescu (din

de istorie sunt nelipsite, pagi

numărul 11-12/2014 - an 4 )

nile de artă la fel, poezia ocu

al revistei „Piatra Craiului",

pând un loc de frunte!

pagină din care poezia referi

tiv

Revista „Piatra Cra

-

redacţional

valoros.

Spuneam despre co

toare la veterani, a impresio

legiul de redacţie al revistei

nat asistenţa! Din aceeaşi re

că este unul valoros, cu un

vistă, în programul clasei sa

secretar al Cenaclului extrem

le, doamna învăţătoare Elena

de harnic. Numele lui este

Monica Jitaru şi elevii săi, au

Cornel Stoian şi cu mândrie

impresionat asistenţa cu poe

spun că el mi-a devenit prie

zia „Cine sunt dacii" de Gellu

ten. Sunt onorat! La fel se

Dorian.

bucură de prietenia lui - mai
mare - şi Liviu Tănase

-

eco

A fost interesant, im
presionant chiar!

Revista a

nomistul

Primăriei

Mereni.

făcut posibilă realizarea unei

Datorită

domnului

Stoian,

punţi „de suflet" între cele

revista ajunge la noi şi în alte

două localităţi : Rucăr şi Me

locuri din ţară. Spuneam că

reni !

revista, aici în Mereni, nu se
opreşte la mine!

Mulţumim colectivu
lui

Am prezentat câteva

redacţional

al

revistei,

pentru că se implică cu toată

numere directorului Căminu

dăruirea!

lui Cultural - Gheordănescu

Stoian,

Ion şi câtorva cadre didactice,

cu care primim de la Rucăr nu

printre ele doamna învăţătoa

numai revista „Piatra Craiu

re Elena - Monica Jitaru. Cei

lui" ci şi alte materiale cultu

doi,

rale din zonă!

n-au

ezitat

ca

într-un

Mulţumim

Cornel

pentru proptitudinea

moment important, pe 9 iunie
(

Ziua

Eroilor

- Înălţarea

Domnului ), la serbările şco
lare organizate cu acest prilej ,
să

introducă

artistic pagini

în

programul

potrivite

din

-revista „Piatra Craiului". Astfel,

directorul

Căminului

https://biblioteca-digitala.ro

Cu aleasă consideraţie,
Ing. agronom Damian
Avrămescu

Colaborator al revistei
„ Piatra Craiului ",
Cenaclul „Mihail Lungianu "
Mereni - Constanţa
22 gustar - 2016
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INTERVIU CU MAESTRUL EMERIT PROF. GAVRIIL PRUNOIU
PARTEA a-II-a
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� pian zicea: „Hai să cântăm"! În

1965 după tenninarea liceului

1 964 eram în clasa a unspreze-

am fost solist la „Doina Arge

cea de liceu când am înregistrat

şului"şi am cântat un an de

la radio primele mele piese, şi

zile cu Ion Luican, că am avut

mai ales „Foi în prun şifoi sub

de la cine să învăţ, aici a fost

•

cântec

prun"

care

a pătruns

foarte mult în inima românilor.

pentru mine ca un laborator.
Ion

Luican,

Rodica

Lăzărescu,

Bujor,
Ileana

Care au fost momentele de-

Ştefan

cisive care v-au marcat cari-

Constantinescu,

era, câte piese şi câte albume

Sinulescu, Tita Bărbulescu, şi

aţi lansat?

cu Maria Lătăreţu am cântat,

Benone

Am vreo opt albume şi piese

dar cu câţi n-am cântat.Eram

im6oU: [uptă,{uptă, cufege, înregis

am peste sută, la radio înregis

un copil atunci, aveam 22-23

trează [a rarfio„.aşa afăcut şi ef'.

trate, intrate în arhivă, dar toa

de ani când cântam cu ei.

te sunt valori, am cules numai

Când cântau e1, eu stăteam

valori.

„Zamfir îmi rfărfea întottfeauna un

Îl consideraţi pe Gheorghe
Zamfir un mentor , un ma
estru în arta cântecului po
pular?

„Mentor în sensul că am furat
de la el lupta aceasta pentru a
studia folclorul, lupta lui pentru
a fi deasupra întotdeauna, el nu
s-a lăsat să fie călcat în picioare
de oricine, şi mi-a plăcut lucrul
acesta

că

Zamfir

îmi

dădea

întotdeauna un imbold: luptă,
luptă, culege, înregistrează la
radio, aşa a făcut şi el. Întot
deauna când găsea o casă cu

îmi

spunea

într-o parte să văd ce fac ei,

ai

deschis

cum cântă ei,ce cântece au ei,

dumneata uşa la radio ? Cu

cum lansează, cum de au suc

doina aia de toamnă- D-alelei

ces aşa mare pe scenă. Am

voi brazi înalţi-extraordinară

cântat cu adevăraţi interpreţi

este". Aşa i-am învăţat şi pe

de muzică populară pe care şi

copiii mei, elevii de la şcoala

acuma îi visez, şi acuma mă

de muzică, să înveţe să culea-

gândesc

gă folclor şi să-l valorifice.Mă

aveau.

Cineva

mie:„Şti

cu

ce

la

ei,

ce

cântece

întreabă foarte mulţi, cum de

-va urma-

câştigă un nume, de ajunge la

yrof Tudor ')l{atf

un nume un interpret, şi eu leam

spus:

cântecul te face.

cântecul îti dă un nume. În
3
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INTERVIU CU BOGDAN LUNGIANU - FINANTIST
-PARTEA a-II-a
'

T.V.: Unde plasaţi dumnea

T.V.: Un om care se ocupa

scrie poveşti pentru copii, bas

voastră opera bunicului în con

de legende, dar şi î ntr-un areal

me, basme inventate de el. Crea

textul Rucărului şi al Muşcelului

destul de mare, geografic

tor de basm, adică Petre Ispires

pentru că este pur şi simplu o

vorbind . . .

chestiune de realitate. E o aşeza

B.L.: Şi învăţând la facultăţi

re geografică foarte precisă. A

şi făcând atât de multe facultăţi,

adorat zona asta.

nu mai avea timp şi pentru el.

B.L.: Mai povestea despre

Ce însemna timp pentru el? Să

Giuvala. Puţini oameni mai pro

vină să culeagă. Cine erau oa

Giuvala.

menii pe sus prin pajişti, erau

nunţă astăzi cuvântul

ciobanii vechi, ca să ştiţi că

Ştiţi unde este Giuvala?

T.V.: Da.

atunci era a lui Cioplei. Ce face

B.L.: Spre Braşov. Şi se ve

fii-so astăzi e nimic din ce făcea

dea dinspre Moeciu,

drumul

Carului, aşa îi zicea. El Ideea
care este? Cred că poziţia scrii
torului Mihail Lungianu în lite
ratura română are o polivalenţă

extraordinar de mare, pentru că
s-a dus peste nişte datini strămo
şeşti, neaoşe, din zona Rucăr
Argeş, foarte puţini, nu s-a dus
nici până la Fundata. Aici şi
Dâmbovicioara, tot timpul flăcă

tac-so înainte. Eram acolo când
cosea, când frământa el. Aşa

era, supraveghea totul . Aşa era
şi înainte şi aceşti oameni ce se

duceau cu turmele, îşi luau fe

toate

administrativ

poveştile
erau

era mai simplu. O să vedeţi în
astea că foloseşte un limbaj de

multe ori greoi. El a uitat că a
trecut de la aceste romane la
aceste chestii spre bătrâneţe. Şi

multe le-a reeditat şi a păstrat
acelaşi limbaj foarte greoi, au

tentic de altfel.

T.V.: Până la urmă ajunge
la basm cult.

B.L.: Da, da, da!
fie creator de basm cult, creator

obiceiuri, pe deoparte, să scrie

de basm cult.

romane, inspirate tot din nişte

B.L.: Te duci şi vezi basme.

acţiuni şi întâmplări petrecute în

Eu nu le-am citit, dar sunt con-

zona Argeşului, aici în Rucăr, să

ăstea,

aceleaşi.

era Rucăr-Dâmbovicioara.

localizat

exemplu, pentru ca limbajul lui

că el a reuşit să strângă aceste

spunea nimic de Dragoslavele,
E

mai accesibil pentru copii, de

T.V.: Ajunge ca specie să

Dragoslavele era tot aşa, nu

T.V.:

mi-a plăcut foarte mult, era mult

meile şi mergeau departe. Faptul

ii din Dâmbovicioara şi cei din
Rucăr,

cu, un mare scriitor de basme,

foarte

strict.

B.L.: Da, foarte strict, dar pe
deoparte n-am mai citit un alt
scriitor care să facă aşa ceva,
decât mi-aţi spus dumneavoastră
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vins că dacă m-aş băga puţin, aş

Deci, ca poziţie în literatura

T.V. : Hai să luăm problema

câştiga bani buni. I-aş da in ju

românească mi se pare că n-are

si din alt punct de vedere . . . Da

decată şi i-aş acuza de plagiat.

egal itatea genurilor de scriere.

că a avut atât de multă valoare, a

A, îl iubesc pe Sadoveanu cu

fost polivalent, de ce a fost atât

"Neamul

de necunoscut până acum, adică

T.V. : Pentru că sunt plagia
te masiv.
Îl cheama Prâslea, îl

B.L.

Şoimăreştilor" !

Bă,

dar el asta a scris!

în u ltima jumătate de secol, un

T.V. : Pe asta s-a ţinut!

de a fost până acum scriitorul

păstârnacul. Nu mai e Prâslea si

B.L. : Da, pe asta s-a ţinut şi

Mihai l Lungianu din Rucăr.

merele de aur, de exemplu. Dar

a fost bun şi aşa mai departe. Şi

de ce nu ar fi şi nucile de cocos?

a fost în comitetul central şi

cată problema, să nu uităm ceva,

Păstârnac şi nucile de cocos. Eu,

avea casă de vânătoare. Bunicul

el a produs lucrări cu mult suc

Bogdan, n-am putut să fac trea

n-a putut să facă chestia asta

ces având acele 3 premii ale

ba asta cu primele fetiţe ale me

pentru că i se cerea autobiogra

academiei, până să intre comu

le, care acum au 43 de ani, dar

fia. Şi acolo apărea cu pământul,

niştii în România în perioada

fac cu acestă fetiţă de 8 ani ju

pentru că săracul era mij locaş.

interbelică, după care a venit

mate, când mă roagă să-i mai

Din partea mea, din fami lie am

această nenorocire asupra noas

spun: "Tati, mie basmul cu Mov

şi acum 6 mii de metri in Piteşti,

tră, a fost un nor aşa de opac

Împărat îmi place! " Şi atunci se

unde faci dreapta, te bagi pe sub

încât n-a mai crescut nici un fir

duşmăneşte cu Roş Împărat, cu

un pod şi pe urma faci stânga. Ş i

de iarbă. Şi atunci, în perioada

Verde Împărat şi au trăit fericiţi

e u vreau s ă v in spre Braşov,

asta, udând un ogor cu cana ca

până la adânci bătrâneţe, şi fata

spre Rucăr, fac dreapta, mă bag

să supravieţuiască, n-a avut so

lui că era fată frumoasă, s-a că

pe sub un pod, apoi ies de sub

luţie, a murit în 1 966 pe data de

sătorit

Roş

pod şi pe stânga e un părculeţ, şi

25 ianuarie. În '55 eram la 1 3

Împarat. Î i fac eu basme, i le

sus e un platou la 6 mii de metri,

ani după ce a venit, deci ce pu

inventez.

dar neamul meu l-a vândut. Eu

tea să facă, nu putea să facă ab

am muncit pentru el, dar cum

solut nimic. Au venit vremurile

să-l vând, ce o sa zică bunicul?

revoluţiei, au apărut alte criteri i,

Adică. . . eu să-mi vând terenul,

alte valori, nu ştiau cum să dea

mai ales să-l dau pe nim ica toa

din coate . . . s-au desfiinţat tipo

tă, în ziua de astăzi. Lasă-l aco

grafii au apărut tipografii, priva

lo, o fi fi i-mea care va face trea

te care tipăreau şi făceau lucrări

ba aici. Universal am pus pro

pentru cei care îi plăteau ca lu

blema, aşa ceva nu există în

mea. Eu am dreptul de autor de

lume şi în nicio l iteratură, dar să

la Mihail Lungianu timp de 50

ştiţi că am intrat pe multe ches

de ani. Şi vreau să vă spun că 50

tii pe internet şi vreau să văd,

de ani se fac la anu'. La anu' se

basme, a nordicii mai au basme,

fac 50 de ani de când a murit

puternic de tot, restul nu au

bunicul, a murit în' 66.

cheama Păstârnac.

cu

băiatul

E frumos

lui

T.V.: Ţineţi tradiţia ca fiind
creator al familiei de basm.

B.L. : Da, şi îmi place lucrul
acesta, deoarece o văd cum po
vesteşte. Nu 1-am citit până
acum nicio poveste până la opt
ani jumate, deoarece i-am spus:
"O să le citeşti tu, nu trebuie să
ţi le citesc eu."

T.V. : Şi când va avea capa
citatea să le înţeleagă aşa cum
trebuie.

B.L. : Şi începând de la anul

basme !

va fi tocmai bună ca să-i dau să
lllir...

2016�

citească

opera

B.L.

:

Măi, este foarte deli

va urma
prof. Tudor Vlad

străbunicului.

51):tm .
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PENTRU CEI CA NOI
inimile generaţiilor anterioare.

de cuvinte, în care ne-am dorit

Pentru că noi, tinerii de la ţară,

să încadrăm IA de Muscel,

suntem pregătiţi să luptăm cu

aleasă de Reginele României

mândrie pentru istoria, cultura

ca ţinută de înaltă ceremonie

şi folclorul care ne oferă iden-

oficială,

titate naţională şi ne diferenţia-

bogate şi modelelor cusute cu

ză cu uşurinţă de celelalte po-

măiestrie. Este cunoscut faptul

poare.

că iile femeieşti din zona noas

datorită

cromaticii

Arn pornit de la premisa

tră au devenit adevărate em

că, indiferent câte schimbări s-

bleme naţionale, întrucât erau

De aproximativ jumăta-

au produs în evoluţia neamului

purtate cu bucurie la sărbători

te de an, la iniţiativa unor tineri

nostru de-a lungul timpului,

le ţării de Regina Maria şi, îna

cu vibraţie românească, am pus

satul muscelean încă mai păs-

intea ei, de Regina Elisabeta.

bazele

RegalIA.

trează în componenţa sa esenţa

„Cămeşoaia" musceleană este

Aceasta a luat fiinţă din dra-

tradiţiilor populare, care supra-

şi astăzi, pentru noi, un ele

goste: pentru frumos, pentru

vieţuiesc tocmai pentru că oa-

ment de referinţă, de nobleţe,

oameni şi locurile natale, pen-

menii au nevoie de ele.

de eleganţă.

Asociaţiei

Izvorâte din experienţă

tru portul popular muscelean,

înţelepciune de viaţă, din

Am văzut cum, în ultimn

ani,

a căpătat amploare

pentru tradiţiile şi obiceiurile

ŞI

străbune, care au rămas vii în

bucurie sau durere, din năzuin-

acest curent tradiţionalist de

mediul rural şi nu şi-au pierdut

tele şi dorurile noastre, din

promovare a iei româneşti în

originalitatea, dar care necesită

setea de linişte sau din iubirea

toate zonele ţării, cum în Ma

continuitate.

de oameni, elementele de eul-

ramureş cel puţin 1000 de oa-

simţit că noi, tinerii

tură şi tradiţie populară creează

meni îmbracă straiele populare

de la ţară, avem datoria morală

punţi de legătură între genera-

la o nuntă obişnuită, cum 5000

să ducem mai departe atât

ţii, iar obiceiurile, portul po-

de bistriţeni au jucat concomi

moştenirea materială, cât şi pe

pular şi folclorul românesc

tent Roata de la Runc, cum

cea sufletească, lăsate de cei

sunt comori inestimabile, care

Festivalul „Hora Bucovinei" a

care au trăit şi muncit pe aceste

definesc

nostru,

reunit 40.000 de persoane în

meleaguri înaintea noastră. Noi

făcându-l unic, statornic şi ne-

2016, cum de la Hobiţa până la

muritor în ciuda scurgerii tim-

Târgu Jiu, mii de suflete s-au

pului.

prins într-o paradă populară

Arn

nu vrem

să

fim vreodată mar-

tori la dispariţia unor lucruri

---

impie care au bucurat cândva

poporul

Denumirea asociaţiei,

RegallA , a apărut printr-un j oc

fără sfărşit,

în „RomânlA Au-�
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tentică". Şi ne-am gândit: unde

Iar pentru că nu putem

Roată, ţăranul „cu gâdilici la

este Muntenia pe această har-

sta locului, am căutat şi, bine-

limbă". Iar moldoveanca din

tă? Unde se află Argeşul ş1

înţeles, am găsit un locşor fain,

mine este mru emoţionată ca

Muşcelul? Unde aşezăm Rucă-

pe care l-am înfrumuseţat cu

oricând.

rul?

motive tradiţionale şi l-am nuEste

portanta expoziţie "Crăciunul

al

cu măşti" de la Castelul Bran,

drum, chiar dacă nu ne aştep-

rucărenilor, un spaţiu în care

la care am reprezentat cu mân

tăm la cifre ca cele deja menţi-

am adăpostit obiecte vechi şi

drie

onate. Primul şi probabil cel

ţesături donate de oameni cu

unui interior tradiţional speci

mai frumos eveniment organi-

inima largă, şi în care ne întâi-

fie zonei noastre. IA bogată de

zat de noi, "Şezătoare-n ian", a

nim, de fiecare dată, să trăim

Muşcel, minunata fotă „cu ber

avut loc astă-vară, într-un ca-

poveşti noi. Am avut o deschi-

ze",

dru feeric din Posada istorică,

dere fastuoasă, chiar de

multă

Astfel, cu câteva idei şi

mit

muncă,

acum

cu vreo

200

am

pornit

la

de suflete, după

,,Zestrea

Bunicii".

Am lăsat la urmă im-

muzeul

cembrie,

nostru,

1

Rucărul

prm

şervetele

refacerea

„cu

cocoşei",

De-

plocadul şi săricile rucărene au

cu dansuri, cântece

înfrumuseţat odăile medievale

estimările noastre, dar cu un

patriotice şi poezii recitate de

reci în perioada

1O

început promiţător. Atunci am

şcolari şi preşcolari.

2016- 8

2017.

transformat o odăiţă în muzeu

ianuarie

decembrie

Au venit sărbătorile de

Trăim vremuri destul de

de

iarnă şi sătenii noştri şi-au des-

tulburi şi dezbinătoare, cu mul

muscelene

chis din nou sufletul. Înainte de

tă răutate şi invidie, de aceea

pe piedestaluri de lemn şi am

Crăciun am pus la cale o seară

sufletul

învârtit cu drag hora mare în

magică, cu colinde, ceai cald şi

nevoie de trei ingrediente: pa

jurul lor.

cozonac pufos, am împodobit

triotism,

brăduţul

Vorba aia „ poţi scoate omul

pentru o zi, am înălţat
costume

populare

50

Am participat apoi la

tradiţional

ş1

1-am

nostru românesc are

folclor

ş1

tradiţie.

Sărbătorile Argeşului şi Muş-

încântat pe bătrâneii de la Cen-

din

celului, de la Muzeul Goleşti,

trul Medico - Social cu vocile

scoate România din om". Ştiu

cu produse româneşti, din gos-

noastre duioase.În prezent pre-

şi mă bucur că există printre

podăriile noastre, şi ulterior la

gătim şezătoarea de

Expopastoralis - Zilele Cornu-

ne,

nei, unde am implicat copiii de

Principatelor.

la Atelierul de Ţesut- Cusut în

Adunare ad hoc (şi să sperăm

Preşedintele Asociaţiei

activităţi de lucru manual înfă-

să fie cât mai mare) , din care

Regal/A,

ţişând momente pastorale.

va face parte inclusiv Moş Ion

Dulamă Maria - Simina

când

24

sărbătorim
Vom

România,

dar

nu poţi

ianua-

noi persoane bune, generoase

Unirea

şi săritoare. Trebuie doar să se

avea

o

unească. Poate pe la şezători.

7
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A cincea şezătoare anu-

stele: Nicolae George Podişor,

ală rucăreană organizată de ce-

Ion

naclul

Gheorghe Rădescu.

literar artistic „Mihail

Muţiu, Puiu Stoicescu şi

11......L �„.L.;.

Şezătoarea Rucăreană

-o:;.���·

Felicitări şi mulţumiri

Lungianu" şi revista „Piatra Cra-

--

-

i...:. 1S "t"il 201' .... '14 [,..

lui Vlad Tudor preşedinte şi

iului".

Au trecut 6 ani pe scara

celorlalti membri ai cenaclului,

un grup de

domnilor: Mihai Epure, Romu

oameni de iniţiativă şi-au propus

lus Popa Bran, Radu Muţiu,

să continue tradiţionala spiritua

preoti lor Gheorghe Cârstina şi

litate a Rucărului contribuind Ia

Arsulescu Ion, profesorului Ion

naşterea cenacului literar.

Moiceanu şi tuturor celor care au

sificat, instructiv cu înţelepte şi

Revista Piatra Creaiului

încurajat şi susţinut în perma

mobillizatoare mamifestări lite-

a ajuns la un număr de 1 7- 1 8

nenţă în această perioadă activi

rare, culturale, artistice şi sim

prezentând oameni, fapte, idei şi

tatea Cenaclului.

ţăminte patriotice marcând creş

timpului de când

actiuni l iterare, artistice, cultura

Ne gândim cu respect

terea din an în an a calităţii acţi

le spirituale şi instructiv educati

şi călduroase mulţumiri la dom

unilor cenaclului literar artistic

ve valoroase.

nii: Neacşu Cezar, Mîrzac Ion,

„Mihail Lungianu".

Ea a preluat numele re

Miu Agricola Constantin şi alţi

vistei din anii 1930 apărută sub

încurajatori şi susţinători de la

alte

numele de „Lumina Muscelului"

alte cenacluri şi formaţiuni cul

„Mihail Lungianu" vor fi mai

tural ştiinţifice.

multe

şi ulterior „Piatra Craiului" înfi
inţată din

iniţiativa

Festivitatea a avut Ioc la

preotului

cadre

ale

şcolare

cenaclului

rucărene

care să continue şi să răspân

„Hanul

eru.

recentă care se remarcă în spaţiul

ţionalele

Suntem la a V-a sărbă

său generos şi o înţeleaptă preo

culturale, ştiinţifice şi artistice.

toare anuală a acestor activităţi

cupare pentru aplicarea tradiţio

ale cenacului literal - artistic

nalei priceperi rucărene de utili

biei

„Mihail

zare a lemnului în construcţii

"Mihail Lungianu" pe nesfârşitul

valoroase.

oceanului spiritualităţi.

devenită

tradiţie.
Ne închinăm cu respect
memoriei iniţiatorilor plecaţi în
aceşti ani, dintre noi, ale căror
suflete sunt acum în drum spre

Locaţia

construcţie

festivităţi

Ion Răuţescu şi a doctorului Uli-

Lungianu"

Veseliei"

Nutrim speranţa că şi la

respectivă

dească în rândul tineretului tradi
activităţi

spirituale,

Vânt bun la pupa Cora

cenaclului

literar-artistic,

poate asigura acum tot felul de
întâlniri specifice la Rucăr în

toate timpurile.
Şezătoarea respectivă a

15-august-2016
ing. Pietrăreanu Ion
Ion

cuprins un program bogat, diver-
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DIN COMORILE ZESTREI COMUNITĂŢII RUCĂRENE
Sezătoarea rucăreană - ediţia a V-a, 15 august 2016

_

'

În luna lui „Gustar" august cu prilejul sărbătorii ortodoxe

„Adormirea

Maicii

Domunului" - a avut loc un im
portant

eveniment

cultural

artistic Ia pensiunea „Hanul Ve
seliei" - patronat

de

Pestriţu

Gheorghe, local aşezat pe malul
stâng al râului Dâmboviţa,

la

poalele muntelui Căpitanul. Ma
nifestarea cultural - artistică fost
organizată de Asociaţia Culturală
" Ruffa

Arbor", Cenaclul Cultu-

localităţii a operei complete a
soţului

dispărut,

prin

Cornel

Stoian.
La şezătoare au partici
pat peste I 00 de persoane, marea
majoritate oameni de cultură din
Rucăr, Dâmbovicioara, Dragos
lavele, Măţău, Câmpulung, Schi
tu

Goleşti,

Godeni,

Piteşti

Bucureşti (din care 10 artişti şi o
echipă numeroasă de dansatori).
Evenimentul a fost ono
rat de reprezentanţi ai Primăriei

şi consilieri) şi Primăria Dragos

şi Revista „Piatra Craiului" Ru

lavele ( Băcioiu Ion - primar), iar

căr, respectiv de: prof. Tudor

şcolile de pe raza comunei Rucăr

Vlad, artist Iosif Nistor, ing. Ion

au fost prezente prin prof.

Ghidan şi economist Cornel Sto

rector Oana Nicolescu şi prof.

ian. Sponsorizarea acţiunii s-a

Gina Pestriţu (Liceul Victor Slă

făcut de d-na Cornelia Nicolae -

vescu Rucăr) iar Şcoala Gimna

sponsor

principal

Mihai Epure;

-

diplomat

economist Liviu

Tănase şi cei 4 membri fondatori
care s-au ocupat de organizare.
Şezătoarea a debutat cu o
expoziţie de carte - opera com
pletă, JO titluri de carte - a d-lui
arhitect-scriitor,
memoria

acestui

Ion Muţiu,

în

mare om

de

cultură al Rucărului, din iniţiati
va d-lui Cornel Stoian şi cu spri
jinul şi aportul soţiei sale, d-na
Georgeta. În plus, d-na Georgeta
Muţiu a donat tuturor participan
ţilor din interior şi exteriorul

membru al Cenaclului Rucărean.

şi

Rucăr (Vorovenci Ionuţ- secretar
ral - Artistic „Mihail Lungianu"

jos - d-l Sebastian Arsulescu,

Nu ar fi de ajuns dacă nu

aş aminti printre participanţi de
vază: diplomat Epure M., ing.
Pietrăreanu Ion, ing. Miu Agri
cola C-tin şi colonel Mârzac I.,
membrii de onoare şi colabora
tori ai cenaclului şi ai revistei,
care au fost cu inima şi sufletul
Ia activităţile şi acţiunile noastre.

Di

zială „Nae A. Ghica" prin prof.

Alături
noastră

au

fost

de

sărbătoarea

prezenţi

d-na

prof. Maria Vlad şi d-l Vintilă
Pumichi - prof. - membri ai
Cenaclului, care ne-au sprijinit şi

Doru Avram şi prof. Mihaela

sfătuit în activitatea noastră. Tot

Vorovenci. De pe plaiurile satu

cu

lui Podul Dâmboviţei a poposit

Vorovenci şi Alina Duruian au

la Rucăr echipa de dansuri -

organizat o expoziţie cu obiecte

ansamblul „Oratia" condus cu

de artă populară, ţesături şi cusă-

competenţă şi cu mare dragoste

turi

de actul de cultură - d-na Car

bucurându-se de succes.

acest

prilej,

prof Mihaela

tradiţionale

rucărene

men Bîrloiu, un om de mare

Ca şi la celelalte ediţii şi

valoare culturală şi artistică a

de această dată maestru de cere

satului său şi a Muscelului.

monii, a fost prof. Tudor Vlad -

Nu putem uita prezenţa

preşedintele Cenaclului - printr

preasfinţiei sale - preot - paroh

un spici scurt, de o înaltă ţinută,

al Bisericii ortodoxe Rucărul de

a descris evenimentul cultural artistic, arătând scopul şi

9
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prezentat

cu

competenţă

fiecare artist la momentul intrării

sprijinit artistic Cenaclul, a cân

interpretat:

Suita

din

Muscel,

tat în grupul vocal „Florile Ru

Suita din Argeş şi Suita din Olt.
În partea finală, artistul

cărului".

5. 1van Cristina din Dragoslavele, o

Iosif Nistor şi-a lansat noul al

artistă, care va deveni în curând

bum de muzică populară „Amin

o certitudine pe drumul cântecu

tiri din Rucăr", care a fost primit

de peste 4 ore artişti vocali şi

lui

o

de asistenţă cu bucurie şi satis

instrumentişti care au cântat şi

prezenţă activă la radio, la TV

facţie, cu aplauze prelungite, cu

încântat

muzică

Favorit, la Galele de Folclor, la

mulţumiri de la cei ce au primit

polpulară, muzică folk şi dansuri

teatrul Davila - Piteşti şi Centrul

cadou albumul.

populare,

Cultural Mioveni.

în scenă, la adevărata lor valoare
artistică.
-

Şi au dat concursul timp

asistenţa

primind

cu

aplauze

la

popular

românesc,

este

Prima parte a spectacolu

6. Duruian Nicuşor, un artist în

lui artistic a fost filmată de tele

care se preocupă de

viziunea ClarTV Muscel - Câm

artişti care au dat un adevărat

muzica populară şi muzica folk,

pulung, care a fost dată pe post,

record de recitaluri de folclor

activează

dar tot evenimentul a fost filmat

popular, după cum urmează:

tia", fiind un bun dansator.

scenă deschisă.
În

continuare

amintesc

devenire,

în ansamblul „Ora-

de cameramanul rucărean, dom

din Schitu

7. Tăraş Ştefania, o artistă care în

Goleşti - Muscel - un talentat şi

prezent este o speranţă pe dru

autentic rapsod popular munte

mul muzicii populare, trebuie să

Din partea participanţilor

nesc, care a fost alături de noi.

se perfecţioneze pentru a deveni

a luat cuvântul ing. scriitor din

o certitudine.

Godenii

I. Radu Ştefan-Tatan,

2. Iosif Nistor din Rucăr, un artist

cu un talent valoros şi de presti

8. Moiceanu

nul Gigi Muraru - un om deose
bit, un prieten adevărat.

Muscelului,

domnul

Stoica

Constantin Agricola Miu, care

giu care s-a ocupat de partea

Răzvan (din Rucăr) doi artişti

apreciază evenimentul, modul de

artistică a Cenaclului, şi de pre

instrumentişti

care

desfăşurare,

gătirea evenimentelor artistice -

instrumentele

la

cântă,

de organizatori şi mulţumeşte de

ca director artistic.

acompaniază artiştii vocali destul

modul cum au fost primiţi şi

3. Fintoiu Ionuţ din Rucăr este un

de bine, se preocupă de perfecţi

trataţi.

artist fascinat de costumul popu

onarea lor pe tărâmul muzicii şi a

lar autentic, de cântecul popular,

folclorului românesc.

Răzvan,

stăpânesc

care

activitatea depusă

La final a luat cuvântul
domnul economist Comei Stoian

este un interpret valoros şi face

9. Ansamblul de dansuri "Oratia"

- secretar Cenaclu care prezintă

parte şi cântă pe diverse scene cu

pregătit şi condus cu mult suflet

pe participanţii invitaţi, prezintă

grupul vocal „Zavaidoc" al cen

de

doamna director artistic -

pe artiştii care ne-au bucurat cu

trului Cultural Piteşti.

Carmen Bîrloiu, a cules ropote

cântecele şi dansurile lor, le adu

de aplauze la scenă deschisă.

ce mulţumiri sincere şi declară

4. Radu Carmen din Rucăr, o artistă
prezentă pe diferite scene, care

Acei copii frumoşi, bine

are ca preocupare, perfecţiona

pregătiţi,

rea, are un stil aparte de mun

pop. ular autentic muscelean au

teancă în

îmbrăcaţi

în

evenimentul încheiat.

portul

Economist Cornel Stoian,
Secretar Cenaclu

folclorul popular, a
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COLONEL ÎN REZERVĂ - ION MÂRZAC - SCRIITOR
MOTTO :
„Din cearta cu ceilalţifăurim retorica; din cearta cu noi înşine dăm la iveală poezia."
W.B. Yeats
lor întru Lumină" 1, domnia sa

reprezenta,

fiind din Măţău, leagăn al inte-

grad, Cultura Română la marile

lectualităţii muscelene.

Academii ale Spiritului din lu-

Bănuiala că mă înşela-

Până a-l cunoaşte pe poe
tul-colonel Ion

Mârzac,

puiam ca pe un militar dur, osta
şul beton, l ipsit de sensibilitatea
creatorilor metaforei, poet de
garnizoană, care scrie despre
tunuri, tancuri, lupte, oştiri şi

Cât adevăr în acest „ra-

zac mi-a fost confirmată, mai

port'', câtă sinteză a spiritului

ales prin primirea „raportului",

acestui măţăoan de la poalele

transmis prin „copilul de trupă",

Chiciorei, dezvăluind câtă sen-

profesorul Tudor Tiberiu Vlad,

sibilitate ascunde haina cazonă a

care suna astfel:

colonelului Mârzac. L-am cu-

„Domnule Jon Mârzac,

noscut mai bine, m-am apropiat

General în Armata Spiritului,

mai mult de sufletul colonelului-

corpul de armată comandat de

poet acasă la mine, în Domneşti,

dumneavoastră a câştigat,

în

când a venit, împreună cu un

mod zdrobitor, războiul împotri

grup de prieteni musceleni care

va forţelor Răului şi ignoranţei

m-au vizitat, făcându-mi o mare

mentale şi spirituale.

bucurie. De asemenea, ne-am

Utilizând arma de geniu

văzut la Zilele Măţăului, acasă

a poeziei, aţi provocat pierderi

la domnia sa, atunci când, într

devastatoare inamicilor şi, mai

un cadru festiv, a oferit premiul

mult decât atât, le-aţi făcut im

în bani celui mai bun elev de la

posibilă orice regrupare viitoa-

Şcoala din Măţău, fapt ce se

re.

petrece de câţiva ani. Alocuţiu

muniţii, un om la care poziţia de
drepţi e prea puţin. Am vorbit cu
domnia sa la telefon, mai acum
un an, şi parcă nu era ceea ce
crezusem, nu era tipicul colonel
ostaş al Armatei Române, licen

Din aceste considerente,

nea domniei sale a fost plină de

Statul Major al Spiritului vă

dragoste şi preţuire pentru locu

coriferă titlul şi medalia de Ca-

rile natale şi pentru oamenii

vaier de Onoare al poeziei şi

acestor

prozei, precum şi dreptul de a

harnici şi ospitalieri, buni şi

ţiat al Academiei Forţelor Teres
tre de la Sibiu, care ştia doar de
ordine ca „drepţi" şi „la loc co
manda". Glas blaj in, vorbire de
o modestie greu de întâlnit azi.
Îmi doream, şi chiar am realizat

lllir...

mea noastră".

sem asupra colonelului Ion Mâr-

fiu al

Chiciorei muscelene, mi-l închi

în cel mai înalt

1

meleaguri

muscelene,

demni.
Ion C. Hiru, Neosteniţi intru Luminii. Argeşeni

acest lucru, a-l cuprinde în vo

şi muscelenl, volumele I-IV, publicate între anii

lumul al patrulea al „Neosteniţi-

Alfa, laşi.

2013-2015, la Editura Tiparg, Piteşti şi la Editura

Ostaşul care terminase,
în anul 1 9 6 7, Academia

11
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Forţelor Terestre de la Sibiu,

cum poftesc să visez că am um

urmează între anii 1974 şi 1978,

plut golul genunii".

la Bucureşti, Facultatea de Zia

„Plugarule de viţă veche,
în zori cine îţi dă, întâi, bineţe,
crăiasa bărăganelor, ori

În cele 236 de pagini ale
celor două

cat-o, iubind-o cu adevărat. Nu

Nesfârşitul elogiu, poetul prea

aş vrea să fiu eu primul,

s-a oprit aici. Mil itarul-ziarist

măreşte, admiră, aduce laudă

s-arăm cu sârg nemărginita zare

promovează, în anul 19 87, cur

adevărului, amintirilor, arăturii,

până ne cheamă Dionis,

surile Universităţii Naţionale de

ceasornicarului, părinţilor, ere-

ori Ganymede, la zeieştile ospe-

Apărare din Bucureşti. Timp de

dinţei, îngerului, marmurei şi.. .

ţe."

45 de ani, colonelul-poet, ziarist,

şirul ar fi prea mare, pentru că

Mai proaspăt, Ion Mâr-

prozator, a îmbrăţişat cariera

paginile celor două volume nu

zac scrie bine şi epigrame, fiind

militară în paralel cu cea a con

sunt altceva decât elogieri, care

membru al Clubului Epigramiş

deiului, publicând poezie şi pro

mai de care mai frumoase, pline

tilor şi Umoriştilor Musceleni.

ză în ziare şi reviste cu renume.

de substanţă, de metafore şi sen

Deseori gânditor, tăcut,

sibilitate. „Elogiu badelui", de

CU MINTE, poetul Ion Mârzac

prin

dicată profesorului Cezar Neac

îşi împarte timpul între Bucu

în 2005 vo

şu, este o invitaţie la optimism,

reşti, Măţău şi Câmpulung, tra

Nesfârşitu/ elo

la luptă, pentru a învinge temeri

seu pe care îl parcurge deseori,

iar în 20 1 3, al doilea volum.

le şi a putea năzui la biruinţă

purtând cu dânsul „Elogiul tăce

asupra tuturor piedicilor:

rilor" şi nu numai, dedicate pre

În anul 2003 îi apare
cartea de versuri Sanch o
deşertul metafizic,

lumul întâi din
giu,

În 20 1 4 şi 20 1 5 îi apar două
volume, purtând titlul Patima
vântului străveziu

studiu

literar,

şi apoi un
Femeia

în

epopeele antice greceşti şi /ati-

ne.

volume

intitulate

raza dulce-a soarelui-răsare?

ristică, meserie pe care a practi

,Jntâiul pas când îl vei
face (chiar peste o clipă) oare?

veziu, poetul dedică versuri pline

(a vieţii şi-a ideii)?

să-i dai un sens scânteii?
hai,

hotărăşte-te

şi

Blaga,

de pe cărare!"

Nazim

doar Dumnezeu mai are vreme
să le-asculte,
acolo sus, să le adune-aş vrea,

nvinge pârleazul şi întunericul

Milton,

„Tăcerile-mi profunde şi
oculte

de !umină şi preţuire lui Lucian
John

poet Lucian Blaga:

iar cărăruia unde duce

ţi-i teamă să porneşti,

În Patima vântului stră

feratului domniei sale, filosoful

într-o corolă vie
în prima, a nemărginirii, poe
zie. "
tăcerile profunde, de pripas,
vor prinde oare-n primăvară,

Hikmet, Ion Caraion, versuri în

„Elogiu arăturii" îi este

care „pofteşte" la eterna dragos

dedicată de autor lui Zaharia

te a lumii, la viitorul binelui şi

Stancu, cel care a slăvit, şi el,

frumosului, la nesfărşita dragos-

munca plugarilor „de viţă ve-

voi întomna cu ele-n guşă, ca un
cuc?
le-oi trece iarna în de

te a vieţii: ,,poftesc, Doamne, să

che", a oamenilor care trudesc

sagă de haiduc?"

dau de rădăcinile curcubeului/

din zori şi până în noapte:

ir.... 1 i,J

glas?

Prof. Ion C. Hiru,
Domneşti de Muscel

....

....„1611....................................................................................................................;
.
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ION MUŢIU - SCRIITOR
Arhitectul metaforei rucărene
Vorbeam destul de des
cu arhitectul rucărean Ion Mu
ţiu , fără ca vreunul dintre noi să
se pl ictisească în timpul lungi
lor convorbiri telefonice, pl ine
de substanţă, uneori hazlii, al
teori nostalgice, mai ales când
era vorba de Rucărul copilăriei
sale, de oamenii acestui pito
resc teritoriu încărcat de legen
dă şi adevăr, de datini şi tradiţii
pe care rucărenii le ţin la mare
cinste. Nu o dată, figura mamei
domina discuţiile noastre, chi
pul celei care îl veghea de Sus
şi căreia îi „săruta umbra de
gând a mâinii'' ce-l legănase,
care-l învăţase semnul Sfintei
Cruci, care i-a pus condeiul în
mână şi i-a „şters de pe obraz
lacrimi.fără vină. . . "
Aşa începe cartea de
eseuri 2 scrise, ca toate celelalte,
„Scurt în proză scurtă. Miez de
scurt, verticală cu gânduri oar
be. Rucăr în grai", ca o splen
didă îngenunchere, ca o fi loso
fie a PLECĂRII şi un dor de
IERTARE. Şi spune, în final,
autorul : ,,Anii mi-apropie ple
carea şi-n bunătatea ta, ce
niciodată n-ai ştiut să cer/i, cu
îndrăzneală de copil te rog şi
acum, măicu/ă, să mă ier/ii"
2

ION MUŢIU a publicat următoarele volume

de proză scurtă: .Parte din inima ta - Vârsta

senectuţii, 34 de schiţe• în 1996, "Suflete

curate - început de tinereţe, 35 schiţe• în anul

1997, •nmbet amar - Epoca adevărului împi

lat, 54 schiţe# în 1998, •nnta dragostei -

nnereţe vinovatli, 46 schiţe• în 1999, "Pentru

flliclil şi moşi - Trliiri la toate vArstele, 40

schiţe" în 2000, "Diblicie şi clrcalli la Ruclir -

Caractere ruclirene, 29 schiţe• în 2004, "Rucli
rul în noua Europă" şi .Ruclir - Grai şi joacli,

Bazaconii şi alandale" în anul 2011. în manu

scris, pentru publicare, .Poveşti ruclirene",
.Icoane şi atei", .cuvânt de necuvânt, ciobli
naşe ruclirean" şi .scurt de vorbli pe mus

cele" ,
•

Nostalgia
artistului,
pentru că Ion Muţiu rămâne un
mare artist muscelean al planşe
tei, suflet sensibil, bun şi înţe
lept, se arată atunci când lasă
„din glob de lumină spre colţ
de ochi să se strecoare o lacri
mă, fărâma vie din curat de
suflet ( . .) Lacrimă, micuţă la
crimă, de ce-ai plecat din liniş
te de neştiut şi ce vrei să-mi
spui? ( . .) Lacrimă curată de
târziu, îmi pare rău că-fi tulbur
somnul ca să te fac un călător
sinucigaş şi să îmi laşi tristeţe "
( . .) Micuţă lacrimă, ca un pi
cur de lumânare aprinsă, eşti
jet.fă pentru viu neşters!"
Un admirabil mânuitor
al metaforei elevate, care nu-i
la îndemâna tuturor, descifrată
cu greu de gândurile elitelor,
arhitectul Ion M uţiu îmbină
minunat cuvintele, dându-le
conotaţii greu de tradus, pentru
că numai el ştie că „în Capela
cu Sfinţi şi viu de stană, zâmbet
de mort reînvie în jur clipe de
fost. .. ", iar „după Slujba cu
rugă de iertare către Domnul,
în Capela cu Sfinţi şi viu în
stană, sărutul cel de pe urmă
amesteca sarea lacrimii cu
3
gândul meu suguş "
În cele patru volume
4
Neosteniţi întru Lumină, arhi
tectul Ion Muţiu excelează în
ceea ce priveşte dragostea pen
tru plaiuri le natale, pentru Ru
căr şi rucăreni, pentru Câmpu
lungul „încărcat cu doruri mul
te", vibrând la auzul cuvântului
„muscelean".
•••

3

�-.-„� ..........„_
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Iubeşte
Râuşorul
rucărean, apa Gârlei, cândva
curată ca lacrima, azi „spurcată
de tu/burul ploilor şi scârbele
oamenilor". Iubeşte pădurile,
urăşte huruitul drujbelor ce
produc răni sângerânde codrilor
şi îşi aminteşte că „înainte de a
tăia un brad, românul îşi făcea
semnul crucii, ca iertare răului
pe care-l face codrului şi natu
rii create de Dumnezeu". De
asemenea ne spune despre pre
viziunile lui Nea Tică, „păţău5
dibaci din Rucăr de Muscel,
căruia i se năzare o ţară împu
ţinată de dator, fără glas în
lume, apărată de străini piz
maşi, cu legi de pripas pentru
nevoiaşi harnici ori cu huzur de
o11.(, , o Jrumoasa necercetata, cu
aleşi în rostogol. . . " Câtă drepta
te are arhitectul când exclamă
că este „duhoare în văzduh şi of
de năduf! "
V

V

Suguş, suguşe, s.n. (reg.) cârcel de fier (la

tânjală);

(a)

suguşa,

s u

guş, vb. I. Tranz. (înv. şi reg. ) A gâtui, a sugru

5

Pliţliu s. v. păţanie. (DEX)

6

Oţ s.m., arh. - vezi .Hoţ".

ma. - Su(b) + guşli.
4

Ion C. Hiru, NEOSTENIŢI ÎNTRU LUMINĂ.

Musceleni şi argeşeni, volumele I-IV .

13
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În scrierea Grai în uita
re, maestrul planşetei ridică
Cerului un imn plin de destăi
nuiri: ,,În via/a dăruită mie am
urcat 81 de trepte, pe scara
întinsă de Dumnezeu ca să mă
apropie de El, dar păcatele m
au coborât." Ce cugetare ne
maipomenită, ce înţelepciune,
ce filosofie despre OM : „Pe om
îl cunoşti dacă-l simţi şi vorba
lui o in/elegi dacă-i citeşti tăce
rea. "
Nimeni până la domnia
sa nu a „scos din uitare de min
te rucăreană iubitoare de grai
osebif', ziceri din Rucăr cu
interpretări filosofice, vorbe
isteţe ce ,,zac în uitarea netrezi
tă", despre care Ion Muţiu spu
ne: „Cititorule, trezeşte-le, căci
ele iubesc nesomnul!" Tot el
face tălmăciri, de la A la Z,
cum ar fi : abureală (ameţeală,
zăpăceală); acătării (mai potri
vit, mai nimerit, mai bun, mai
frumos, mai de treabă), şi lista
continuă pe circa patruzeci de
pagini. Găsim aici: Nume speci
fice Rucărului; Reguli la nere
guli (otel în loc de hotel); Ba
zaconii şi năstimirF în tălmăci
re alandala, cum ar fi abecedar
(savant în faşă), acont (momea
lă în târg), şi multe altele, până
la litera Z, zugrav (murdărit de
curăţenie) etc.
8
Alandale pe
coclauri,
un alt capitol interesant, din
care redau dialogul următor:
Ţa Sico, cum faci
caşu '?
- Pui capcană şi prinzi
laptele. . . "
„

7

Nlstlmlre, n6stJmlrl, s.f.

plante)
năstlmeală.
8

apariţie,

2. (fig.) naştere; facere, creare.

ALANDALA adv. (Fam.)

dezordine,

( reg.) 1. (despre

Ivire,

rlsărire,

fără

nici

o

La îndmplare, în
noimă;

pe

dos.

[Var.: Niland•la adv.]
Din ngr. •Ha
and""la .unul în locul altuia•. (Putem sl o

,,Joacă în uitare - scoa
să din amintire colbuită'', o altă
metaforă, în titlul altui capitol
în care se definesc, în mod haz1 i u, obiecte, nume de animale,
îndeletniciri (amnar, de-a baba
oarba, capra, cu/itul lui Pepe
lea) şi multe altele.
Finalul cărţii Rucăr grai şi joacă este de-a dreptul
impresionant. Autorul, scriito
rul-arhitect Ion Muţiu face o
dedicaţie-destăinuire demnă de
picurul lacrimi i : ,,Mulţumesc
ochilor frumoşi ai soţiei mele,
care au ajutat neputinţele ochi
lor mei." La Editura Făt Fru
mos, din Bucureşti, a apărut
cartea Dibăcie şi cârcală la
Rucăr. Lecturi interesante, do
uăzeci şi nouă la număr, pur
tând titluri pline de metafore,
specifice autorului, omului de
cultură, patriotului rucărean,
înţeleptului Muţiu care ştie bine
să rostuiască vorbele ticluite cu
miez. În povestirea „Ciungiţi
de bine", Ion Muţiu introduce
cititorul în spaţiul rucărean:
„Rucărul, reazem de mun/i, işi
spală truda în apa Râuşorului
sau Gârlei, cum îi zic sătenii.
Casele cu şindrilă, ferite de
dealuri, sunt cuiburi de hodină
şi drăgosteală pentru cosaşi,
ţapinari, şcoliţi şi ciobani, di
baci la greu şi meşteri la vorbă
întoarsă." Ne mai vorbeşte în
scriere despre ciurdarul satului,
un nătărău care striga: ,,Nia,
măăă!. . . Cai, vaci, bognaţi!
Nemţi, Rucăr! . . . Nia, băăă!"
Autorul continuă: ,,Nimeni nu-l
în/elegea, nu tălmăcea vorbele.
Dar el a prevestit, în gângăvea
la lui, războiul, prăpădul pe
coclauri."
Ne sunt prezentaţi oa
meni ai satului: veteranul Chiri
ţă, „cu cioareci-n opinci şi că
meşă albită de Virtutea milita-

numim licenţă poetică, pentru că acest cuvlnt
.--nu are, de fapt, formă de plural).

ră, că/ată9 pe in ros ( . .) erou
durat in slab de os, un cercetaş
al milei necerşite, sărmanul
Culăică, tiz de gângăveală,
boierul Baştea care schimbase
puful cald cu lespedea cea rece,
nu cunoscuse zicerea învaţă,
omule, să dai! " Apoi, omul mic
cu fa/a de bulz copt pe jar, care
striga uite roata! ", sintagmă
nein/eleasă de mul/i. Maria lu '
Miron, pu/ină la trup şi la vor
bă; Omul-trunchi de la Podul
lui Busuioc, ciungit de mâini şi
târâşul la picioare, care picta
durere multă; Niţă al lui
Ghidan, voinicul mult, lucrător
la joagăr, la potriveală de buş
teni; Vergina, bătrâna de lângă
cimitirul fostei mănăstiri, cu ie
şi fotă musceleană, ascultă în
zile de sărbătoare glasul părin
telui Libianu; Nae care striga
Bă, domnu '! " (. . .) Hanul lui
Nea Ionel, transformat in crâş
mă de doi bani, unde Nelu/u
Cioc scurge paharele, sorbind
ce a mai rămas prin cinzece;
Năstase, uriaşul care sărise de
doi metri, Ciubucică, sărmanul
cu mintean de căpătat, care a
văcărit o via/ă şi s-a ales cu
somn în grajd, prostit de ne
mâncare, .fără să ştie ce- i scalJ curat, pan-a a1uns m
du!JO ue
rai; Moisică, bogatul tânăr,
sărăcit, ajuns bătrân nefericit,
singur şi orb, din pufuri, dus in
grajd " (.. .) Oameni şi locuri,
ciungiţi de bine, de la care ră„

„

„

A

9

De

la

•

A

AGAŢĂ, agăţ, vb. I. 1. Tranz. A

(a)

atârna, a suspenda ceva de un cârlig, de un cui
etc; a spânzura.

+ A prinde fără voie o ţesltură

într-un obiect ascuţit, care o găureşte sau o

rupe.

+ Refi. (Despre ţesături) A se rupe,

prlnzandu-se într-un obiect ascuţit.
acosta o persoană (de sex opus).

+ (Fam.)

2. Refi.

A

A

se

apuca, a se prinde de ceva sau de cineva; fig. a
se

crampona.

[Var.: aciţj vb. I]

Lat. • acca pti a re (< captiare .a prinde•).

10

De la sc:Al.o.l, scalde, s. f. (Pop.) 1. Loc de

scăldat; scilldătoare. 2. Vas mare pentru imbil

��
.......r6-„ „„„„„ „„„ „„„„„ „„„

lat; cadii. - Din

sdlda (derivat regresiv)

�
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mân doar amintiri din răzle/iri
de gând".

Scrierea îşi încheie ros
tul cu zicerile înţeleptului:
„ * Când vezi ne
ferici/i, dă Slavă Dom
nului de binele ce-l ai!
* De prinzi un
fur, să-i dai folosul fără
muncă.
* Când vezi un
om, întreabă-l de nevoi.
* Când trece,{',
iI
un mort, arunca-1 s1anţul ,
gândind că-ţi vine rândul să
n/epeneşti, ca el."
Povestile rucărene sunt
v

•

'

dedicate de către Ion Muţiu
„iubitului nepot Ioan Bogdan.
Cu toată dragostea adunată de
aşteptare."
„Poveştile
rucărene, spune scriitorul, au
sâmbure cu amestec de adevăr,
legendă şi născocire de amurg,
sunt amintiri cu săteni de po
veste şifiri înfel de fel."
Fiul Ursoaicei, Şi florile
plâng,
Păcală
la
Rucăr,
Ciubucică - ciurdarul de po
veste, Povestea lui Uitucilă,

doar câteva titluri de istorisiri al
căror fir e deşirat de talentatul
12
povestaş care nu uita sa amintească: „întreaga mea viaţă a
'

V

V

o

fost o poveste cu 82 de pitici,
fugari, dar eul meu a cam ră
mas acelaşi visător, deşi veş
mântul e altcum. Şi cât balsam
reverşi în suflet când spui c-ai
fost şi tu odată! "

Pe coperta unu a cărţii
Rucărul în noua Europă se află
11

SFANŢ, sfanţi, s. m. Veche monedă austriacă

de argint având valoarea de aproximativ doi lei,
care a circulat şi în Ţările Române la începu
tul sec. XIX;

sorocovăţ; p.

gener. monedă

măruntă, ban, para. O Expr. A nu avea niciun

sfanţ = a nu avea bani. [Var.: (înv.) sfiinţlh s.

m.] - Din germ. Zwanzig[er].
12

POVESTA$, povestaşi, s. m. (Reg.) Povesti

tor. - Poveste + suf. -aş.
.

o fotografie de o simbolistică
rară: pe fundalul Iezerului ş1
Păpuşii, poate al Pietrei Craiu
lui, pe drumul spre Rucăr (sau
dinspre Rucăr), o caleaşcă din
vremuri vechi, trasă de boi, în
faţa cărora un rucărean în cos
tum popular muscelean priveşte
cu semeţie muntenească spre
drumul care duce, poate, spre
Europa. Lângă caleaşcă, domni
şi domniţe în costume de epocă
se odihnesc, respirând aerul
proaspăt al stâncilor de pe Ma
teiaş. Să fi fost oare drumul
spre Europa? ! Rău îmi pare că,
în desele mele convorbiri tele
fonice cu arhitectul -scriitor Jon
Muţiu, nu l-am rugat să îmi
tălmăcească tâlcul ascuns al
fotografiei. Sunt sigur că sim
bolizează profunzimea cuvinte
lor din Pe faţă:
,,Deşi zice omul că scri
sul rămâne, Iisus şi-a pus gân
dul pe nisip, arătând că scrie
rea dispare şi rămâne numai
A devărul.
Anii vieţii au învăţat
doar adunarea şi totalul, eu
cunosc adunarea cu multe zeci,
dar nu ştiu totalul şi-aş vrea ca
adevărul şi ideile mele scrise în
linişte de suflet să rodească la
iubitori de gând pentru frumos,
de limbă şi inimă românească.
Judec, simt prezentul, şi
slăvesc pe Dumnezeu care îmi
ceartă păcatele, crezul mi-l
încearcă şi mă vede cum îmi
pregătesc plecarea. . . Eu îmi
mărturisesc
nevrednicia,
rugându-l să mă miluiască cu
un locşor la marginea Viitoru
lui Luminat".

1 9 septembrie 20 1 5 .
Vestea trecerii în nefiinţă a ar
hitectului Ion Muţiu, OMUL cu
vorbe blaj ine, pline de înţelep
ciune, m-a îndurerat. Am trecut
prin minte şi inimă convorbirile
noastre telefonice prelungite,
sfaturile părinteşti primite, în-

2016

„

demnurile privind scrierile me
le, dragostea domniei sale pen
tru Rucăr şi rucăreni, mândria
de a se afla în fruntea eşalonu
lui celor şapte arhitecţi rucăreni
despre care a scris în paginile
cărţii mele Neosteniţi întru
Lumină, despre mândria sa de
a fi rucărean.
Şi, peste toate acestea,
mereu simţeam sufletul domni
ei sale aproape de mine la im
pasurile în care mă aflam, privi
toare la publicarea volumelor
cărţii la care m-am referit. Ba
mai mult, sprij inul financiar,
pornit dintr-o inimă mare de
pensionar, se afla în contradic
ţie cu refuzurile repetate ale
Consiliului Judeţean Argeş de a
sprij ini publicarea acestor patru
adevărate abecedare de suflet,
fiecare de circa 650 de pagini,
în fi lele cărora sunt musceleni
şi argeşeni de seamă.
Sunt sigur că Cel de Sus
îi va fi îndeplinit ruga şi l-a
miluit cu „un locşor la margi
nea

Viitorului

Luminat".

Rucărenii, şi nu numai, aprind
luminiţe în candela de sub cru
cea din Cimitirul de la „Biseri
ca de mijloc Rucăr" unde, pen
tru eternitate, stă scris:
JON
MUŢIU
8-X- 1 929
1 9-X20 1 5
-

„Când priveşti ţărâna,
care-l acoperă la Rucărul cu
brazi, te miri, ce multă dragoste
lumească a fost înăbuşită de
doi metri de pământ."

F ie-vă
iubite prieten !

ţărâna

uşoară,

Prof. Ion C. Hiru,
Domneşti de Muscel

15
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ŞEZĂTOARE PE „FOCUL LUI SUMEDRU"

A zecea întâlnire li-

bună voie, cu cele apărute în

zie, caricatură şi umor. Fie

terală cu ocazia sărbătorii

revistă. La alte întruniri au

care invitat a adus un plus

locale „Focul lui Sumedru"

participat,

de

din Dragoslavele, ne-a îm

istoricul

bogăţit anul acesta prin par

venţionale", prof. univ. dr.

Şi cum umorul nu se

ticiparea

Antoaneta

Ciochircă,

face „pe burta goală", gazda

de suflet, prof. Tudor Vlad,

dl.A.Monea cu distinsa sa

l-a stropit cu ceva vinişor de

maestrul

ş1

soţie, truditori ai revistei"

Focşani şi ţuică de Cetăţeni,

domnul Cornel Stoian. Au

Carte de la Curtea veche'',

pe lângă bulzurile, friptura

fost alături de noi : prezenta

tineri artişti locali şi membri

şi pastrama dragoslo-veană.

toarea T.V. şi artista Corina

ai Consiliului Parohial.

prietenilor

Iosif

noştri

Nistor

Dănilă, cu fratele său Nicu

Sterian

Pricope,

„Istoriilor

necon

valoare

evenimentului,

recitând din propria creaţie .

Ca o încoronare a acestui

După terminarea sluj 

eveniment,

maestrul

Iosif

Constantin

bei Tedeum, d e la biserică şi

Nistor, a încântat „cinstitul

(pictor, epigramist) cu dis

degustarea litiilor,vinului ş i

auditoriu" cu o suită de cân-

tinsa sa soţie (epigramist),

dulciurilor aduse ca ofrandă

tece, vechi şi noi, interpreta

ing. Constantin Agricola -

Sfăntului Dimitrie, s-a parti

te la acordeon şi voce, cum

Miu, preşedintele C .E.U.M.

cipat la aprinderea şi con

numai dumnealui

ş1 redactor şef al revistei

sumarea

lui

facă. Artista şi prezentatoa

,,Accidava"

Sumedru" ş1

la momentul

rea T.V. Corina Dănilă, care

soţie, Elena, domnul colo

artistic desfăşurat în Grădina

a participat la mai multe în

nel, prozator, poet şi epi

publică, cu acest prilej .

tâlniri de acest gen, a rămas

Dănilă,

Nelu

gramist Ion

ş1

distinsa

Mârzac,

sa

„Focului

ştie

s-o

care

Întorşi acasă, la părin

surprinsă că la ţară, este po

acum se ocupă de noul for

tele paroh Cîrstina şi doam

sibil astfel de manifestaţii

mat al revistei ,,Accidava'',

na prof.Tatiana,

dl.Ioan

soţia,

adevăratul festin literal, cu

prof.Maria

prezentarea ultimelor cărţi şi

Pavel,

doamna

Chirtoacă,

cu

responsabil

de

a început

reviste de epigrame şi poe-

� 1 6J

cultural-artistice.

„Ţine Doamne obiceiul" !

„Gazda"

�
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DISCURS LA ÎNMORMÂNTAREA COLONELULUI ÎN REZERVĂ
RĂDESCU GOGU
8

martie

20 1 6

C i m itirul M i l itar Pite ti
Înainte de a ţine spiciul
propus la catafalcul celui dispărut

pământul din care a
fost plămădit.

aş dori să spun:

Ce zi, 8 Martie

Nu s-a bu

20 1 6- zi

curat de copi lărie,

ua femeii pe planeta Pământ (se

dar s-a bucurat de

xul slab , gingaş şi frumos) în loc

muncă şi de carte

ca d-ul colonel Gogu Rădescu să

şi după terminarea

fie în viaţă şi să ofere flori soţiei,

studii lor, încă din

ficei, nepoatelor şi celor dragi,

fragetă tinereţe,

noi: femei şi bărbaţi am venit să-i

îmbrăcat

aducem multe coroane şi flori .

m i litară,

Întfureratăfamifie, cernită atfunare

a

haina
fiind

un

soldat, un ostaş şi

În prag de primăvară, în

un ofiţer credincios şi conştiin

luna lui Mărţişor s-a stins din

cios al armatei române, urcând

viaţă, la o vîrstă venerabilă ruda,

treaptă cu treaptă în ierarhia mili

prietenul şi colegul nostru drag

tară.

Gogu Rădescu - colonel în re
zervă în armata română. După o
grea suferinţă, o boală năpraznică
la răpus, părăsindu-ne omul năs
cut pe plaiurile muscelene din
nordul Muscelului.
S-a născut în frumoasa şi

A pornit în cariera milita
ră de la simplu soldat şi prin dis
ciplină, instruire, muncă asiduă,
competenţă

şi

acumularea

de

cunoştiinţe a ajuns la gradul de
colonel.

A

sluj it cu devotament şi

pitoreasca comună Rucăr, sat de

abnegaţie, cu onoare şi credinţă

oameni harnici şi frumoşi, aşezat

armata şi naţia română până la

la poalele munţilor Piatra Craiu
lui, Căpitanului şi Iezer -Păpuşa
şi la izvoarele râurilor Dâmboviţa
şi Râuşor care brăzdează localita
tea, din vremuri străvechi .
A plecat dintre noi dis
cret, aşa cum a şi venit pe această

pensionare şi chiar după, până în
clipa morţii.
Toată viaţa sa a fost un
om gospodar, muncitor, a aj utat
şi a făcut mult bine semenilor,
cunoscuţi

şi

necunoscuţi

apreciat de comunităţile unde a

lume, a traversat această viaţă cu

trăit şi a muncit.

ani. A părăsit această viaţă cu

tată

succese şi insuccese timp de 86

fiind

A fost un soţ minunat, un
devotat, un bunic şi străbu

bune şi cu rele, plecând pe alte

nic iubitor şi aşa va rămâne în

tărâmuri necunoscute, dincolo de

conştiinţa lor.

viaţă, în universul stelar să se
întâlnească cu cei dragi şi apropi
aţi lui, cu prieteni i rucăreni: prof.
scriitor N icolae George- Podişor,
arhitect-scriitor Muţiu Ion, scri i
tor Stoicescu Ion Puiu, prof. uni
versitar dr. Pâmuţă Gh. , etc ..

Azi într-o zi superbă de

primăvară ne părăseşte un MARE
OM,

stabilindu-se

în

infinitul

univers stelar, de unde ne v-a
veghea pe noi cei rămaşi pe acest
pământ plin de invidie, ură şi
răutăţi să ne ducem viaţa mai

S-a născut într-o fam ilie

departe, cu bune şi cu rele.

modestă de oameni muncitori şi

Noi, rucărenii, am pierdut

gospodari, a învăţat de la fami l ie

un om onest, un prieten drag, un

omenia,

respectul,

cinstea

şi

morala creştină, pe care nu le-a
abandonat şi a plecat cu ele în

mare sfătuitor şi de onoare, lă
sând un mare gol în inimile şi în
sufletele noastre.

A fost sufletul cenaclului
"Mihail

Lungianu"

din

Rucăr

Muscel şi al revistei "Piatra Cra
iului" redactată de cenaclu, fiind
membru de onoare al cenaclului.
Colaborator şi redactor al revistei
noastre, un participant activ al
tuturor

manifestărilor

cu ltural

artistice şi spirituale organizate
de noi .
După pensionare s-a im
pl icat activ în foarte multe activi
tăţi organizate de Cercul Militar
Piteşti şi veterani i de război, ală
turi de confraţii săi militari şi
civili.
A colaborat cu Jurnalul
de Argeş mergând pe teren pen
tru a lua interviuri mu ltor vete
rani, în special rucăreni.
Pot

afirma

că

azi

am

pierdut nu numai un ofiţer al
armatei române, dar şi o mare
valoare umană pe care din stimă
şi respect pentru domnia sa vă
rog şi vă solicit să nu-l uitaţi, să-l
aveţi veşnic în memoria domnii
lor voastre, pentru că îl merităm
cu prisosinţă.
În

numele

cenacliştilor

rucăreni, ai colaboratorilor revi s
tei prin persoana mea, doresc să
transmit fam iliei îndoliate sincere
condeoleanţe,

să

aveţi

tăria

şi

puterea să treceţi peste această
m are şi grea pierdere.

Vn sincer}f<DIO tfe fa ceipruenţ�
Stoian Come{
secretar cenacfu
17
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Bătălia cărtilor
.

-

I O noiembrie 20 1 6, o zi
târzie de toamnă, mohorâtă cu
precipitaţii bogate.
În această zi la Şcoala
Gimnazială „Oprea Iorgulescu"
din municipiul C-lung Muscel
s-a desîaşurat un eveniment
cultural educativ-instructiv de o
importanţă deosebită pentru
dascăli şi elevi.
Este vorba de concursul
naţional „Bătălia cărţilor", faza
locală, din anul şcolar 201620 1 7, realizat în parteneriat
între şcoala gimnazială „Oprea
Iorgulescu"şi Biblioteca Muni
cipală „Ion Barbu" C-lung, cu
titlul „Cartea, leac pentru su
fet".
Pentru acest concurs au
fost propuse spre lectură cărţile
care fac parte din lectura supli
mentară a elevilor de gimnaziu
şi liceu- categoria 1 1 - 1 4 ani
respectiv clasele V-VIII unde s
au înscris un număr de 23 elevi.
Acest concurs a ajuns la
ediţia a III-a, proiectul s-a în
dreptat pe însuşirea de către
elevii participanţi, a competen
ţelor de lectură:
înţelegerea textelor literare;
capacitatea şi înţelegerea
pentru comentarea unor
fragmente literare;

CONCURS NATIONAL, Ediţia a 111-a 2016
'

capacitatea de reflecţie;
exprimarea de opinii, ar
gumente şi interpretări pro
prii.
Finala concorsului a
constat într-o dezbatere cu tema
„Convinge-mă să citesc". Ele
vul participant şi-a prezentat şi
susţinut cu argumente cartea lui
preferată şi a răspuns la între
bările comisiei de evaluare.
Această comisie de eva
luare a ţinut cont de mai mulţi
factori : argumentare, exprimare,
convingere şi originalitate.
Elevul care va răspunde
cel mai bine cu argumente soli
de va deveni "Cititorul anului",
iar cartea care s-a bucurat de
aprecieri elogioase fiind votată
cu cel mai mare punctaj va de
veni „Cartea anului"
La festivitatea de înmâ
nare a premiilor şi diplomelor
au participat:
dl. director al Şcolii Gim
naziale "Oprea Iorgulescu"
dl. director al Bibliotecii
Municipale "Ion Barbu" C
iung-preot Ştefan Ştefănes
cu;
- dl. Comei Stoian secretar
general
al
Asociaţiei
„Ruffa Arbor" Rucăr;
- doamnele profesoare în
drumătoare: Banu Gabriela,
Horobeanu Gabriela şi
Bitan Angela;
- peste 50 de elevi .
Evenimentul a fost des
chis de dl. preot Ştefănescu Şte
fan, care a scos în evidenţă
scopul, rolul şi importanţa con
cursului „Bătălia cărţilor". În
conţinuare aduce mulţumiri d
lui Comei Stoian, care a sprij i
nit acest concurs prin donarea a

https://biblioteca-digitala.ro

46 cărţi, care vor fi date ca prem11.
Comisia de jurizare a
analizat fişele de lectură şi în
urma notării dezbaterii finale au
acordat premiile: - 1 3 premii I; 7
premii II; 3 premii I I I .
L a concurs au participat
40 de elevi din care 2 3 au fost
premiaţi cu diplome şi 2 cărţi
de fiecare.
Festivitatea a fost filma
tă de Clar TV, echipă condusă
de dl. Sorin Durdun
La finalul festivităţii a
luat cuvântul dl. Cornel Stoian:
„Este o mare onoare
pentru a fi prezent în acest lăcaş
de educaţie şi instrucţie, unde
îşi desfăşoară activitatea un
corp profesoral de excepţie
condus cu profesionalism de
conducerea şcolii.
Sunt mândru de invitaţia
făcută de dl. preot Ştefan Ştefă
nescu, directorul bibliotecii la
un eveniment de excepţie „Bă
tălia cărţilor"ediţia a III-a găz
duit de prestigioasa şcoală
„Oprea Iorgulescu".
La 9 mai 20 1 6 s-au îm
plinit 347 de ani de la atestarea
documentară a celei mai vechi
şcoli domneşti în limba română
din Ţara Românească şi 87 de
ani de la construirea acestei
clădiri de filantropul câmpulun
gean Oprea D. Iorgulescu.
Felicitări celor 23 pre
miaţi şi doamnelor profesoare,
care au dus la final „Bătălia
cărţilor".
Participant,
Ec. Cornel Stoian,
Rucăr-Muscel

„
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EVENIMENTE CULTURAL ARTISTICE
RUCĂR - C=LUNG
La final de an 20 1 6 au
avut loc două evenimente cultu
ral artistice de o importanţă
deosebită pe tărâm artistic şi
cultural în Rucăr şi C-lung
Muscel la care am fost invitat şi
la care am şi participat din par
tea Asociaţiei Culturale „Ruffa
Arbor" şi a Cenaclului literar
artistic „Mihail Lungianu" din
Rucăr.
Complexul de servicii pentru
copilul În dificultate Rucăr
Cu ocazia sărbătorilor de
Crăciun şi de Anul nou sub di
recta conducere şi coordonare a
doamnei director Rodica Arsene
şi a domnişoarei Simina Nicu
lescu au reuşit să prezinte asis
tenţei un program artistic de
excepţie, datini, tradiţii şi obice
mn, toate încorporate într-un
spectacol de o rară frumuseţe
susţinut de un mare grup de
copii de vârste diferite, pregătiţi
cu profesionalism artistic de d
ra S im ina Niculescu şi Cătălin
Luţea, care a asigurat partea
tehnică şi muzicală.
Pe lângă copiii Com
plexului, profesori şi educatori,
salariaţi, au participat din afară
mulţi invitaţi de profesii diferi
te, printre care şi feţe biseri
ceşti-preoţii
Ion
Sebastian
Arsulescu şi Florin Lipan.
Începe
spectacolul
susţinut de nişte copiii talentaţi,
frumoşi şi bine pregătiţi cu pa
rada portului popular rucărean
susţinuţi cu ropote de aplauze
de o asistenţă numeroasă şi în
acest timp îşi face apariţia şi
„Moş Crăciun"cu sacul plin de
cadouri.
Urmează
scenetaobiceiuri, tradiţii şi colinde de
Crăciun, recital de poezie, cân
tece etno-folk, cântece la vioară

şi fluier, dansuri, apar copiii cu
pluguşorul, cu steaua şi sorco
va.
Spectacolul se încheie
cu un superb dans ţigănesc sus
ţinut de un grup de fetiţe fru
moase, superbe şi talentate, co
regrafia şi pregătirea acestui
dans le-a aparţinut lor în totali
tate şi au fost răsplătite cu apla
uze îndelungate .
D-na director ţine un
discurs scurt în care aduce mul
ţumiri ş1 apreciază eforturile
corpului de profesori şi educa
tori, salariaţiilor care s-au ocu
pat de educaţia şi instruirea co
piilor în 20 1 6, urându-le un an
nou cu sănătate şi prosperitate.
Mi s-a dat cuvântul, în
care am spus:
„Sunt o prezenţă con
stantă de mulţi ani la spectaco
lele de Crăciun şi Anul Nou,
apreciez eforturile conducerii, a
factorilor de răspundere din
complex pentru asigurarea con
diţiilor de viaţă, de educaţie şi
instrucţie a copiilor şi elevilor.
Aţi reuşit să supliniţi
cu brio la aceşti copii lipsa unei
familii, în special a mamei şi a
tatălui, reuşind să-i înconjuraţi
cu dragoste şi iubire, formând o

mare familie, unde aceşti copii
să se simtă mai bine ca acasă .
Aici este familia lor, casa lor.
Doresc ca anul ce vine să fie
mai bun , iar noi să fim mai
buni."
Au luat cuvântul şi cei
doi preoţi, care au apreciat
munca şi eforturile conducerii
pentru grija zilnică ce le oferă
acestor copii cu destine neferici
te, după care au vorbit cu evla
vie şi dragoste despre Naşterea
lui Iisus, cea mai mare sărbătoa
re a ortodoxiei române .
Aici se termină eve
nimentul artistic, iar Moş Cră
cmn este înconjurat de copiii
Complexului, mici şi mari, iar
Moşul le împarte pungi cu da
run.
Muzeul de istorie secţia de Et
nografie şi artă populară C
iung
Sfărşit de decembrie,
sîarşit de an 20 1 6 ne găseşte la
secţia de
„Etnografie şi artă populară" a
muzeului de istorie din prima
Cetate de Scaun a Ţării Româ
neşti , muncipiul C-lung.
Este pentru a doua oa
ră când intru în acest lăca et
nografic şi artă
19
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populară musceleană care mi-a
făcut o impresie deosebită.
Am fost condus de ce
le două gazde, doamna muzeo
graf Livia Pitulan şi d-ul Ionuţ
Fuscel în sala costumelor popu
lare muscelene. Aici urma să
aibă loc un eveniment cultural
foarte important, la care au par
ticipat oameni de cultură şi artă,
valori muscelene de profesii
diferite, personalităţi care iu
besc cultura, spiritualitatea şi în
special cartea de proză, poezie,
epigrame şi catrene, etc.„
Aici a avut loc o dublă
lansare de carte, autori prof.
scriitor Mariana Chirtoacă ş1
Ioan Pavel-Gabriel Cotenescu.
La acest eveniment lansare de carte- a participat un
public numeros, sala a fost ne
încăpătoare, participând oameni
din municipiu, dar şi din comu
nele de pe Muscele; Rucăr, Mă
ţău, Lereşti, Godeni, Curtea de
Argeş, etc... reprezentând : Cena
clul de arte plastice, Cenaclul
"Moş Andrei", Cenaclul Cultu
ral Muscelean, C.E.U.M şi Ce
nacul „Mihail Lungianu" din
Rucăr.
A participat la eveni
ment şi televiziunea Clar TV
condusă de dl. Sorin Durdun,
care a filmat toată manifestarea
artistică şi lansarea de carte.
Manifestarea a început
cu colinde tradiţionale cu prile
jul Crăciunului şi Anului Nou20 1 7. A fost un spectacol artis
tic deosebit, unde şi-a dat con
cursul o formaţie de excepţie de
la Complexul de servicii pentru
copilul în dificultate din C-lung,
pregătită cu măiestrie de d-na
prof. Rodica Voicu, primind
aplauze îndelungate.
În acest timp a sosit şi
Moş Crăciun adevărat în per
soana publicistului Doru Pavel,

care face aceată meserie de pes
te 20 ani.
Acest spectacol s-a ţi
plocadelor
sala
în
nut
muscelene de o frumuseţe deo
sebită, cu mare tradiţie pe plaiu
ri le muscelene.
D-ul inginer scriitor
Constantin Agricola Miu- pre
şedintele C.E.U.M şi al Cena
clului Cultural Muscelean mo
derează cele două lansări de
D-na poetă Mariana
carte
Chirtoacă îşi lansează pe rând
cele şapte cărţi apărute în anul
20 1 6- cărţi de poezie, proză,
epigrame, etc„ ., fiind primite de
publicul prezent cu mare interes
şi bucurie.
Titlurile cărţilor lansate sunt:
Timpuri nostalgice, Cu musca
pe căciulă, Pâine şi circ, Uf şi
năduf, Adevărul gol prostuţ,
Poezia între teorie şi practică,

Sub vraja curentelor literare.
In continuare ing. publi
cist îşi prezintă cartea de proză
şi poezie - Unul pe faţă, unul
pe dos-autori ing. Ioan Pavel şi
publicist
diacon Gabriel
Cotenescu.
Primul autor îşi deapănă
povestiri adevărate, reale, având
un stil l iterar aparte de j urnalist,
de miner adevărat, dar şi de
„Moş Crăciun" adevărat având
în preajma sa tot timpul pe
„Crăciuniţa" Georgeta.
Cel de al doilea autor,
este un om religios autentic,
cartea fiind o mare surpriză,
pentru domnia sa aflând despre
ea la lansare. A scris cu iubire şi
dragoste despre mari personal i
tăţi, care au marcat istoria.
Citez din postfaţă: „
Cartea are o structură unitară,
degajă seriozitate, se remarcă
prin tonul cu iz muscelean , şi
ţinuţă de paradă" - Constantin

11i..2 0J

r.. ACTUALITATE �

GodeniMiu,
Agricola
1 7. 1 2.20 1 6.
După prezentarea celor 8
cărţi lansate de către cei 3 autori
au luat cuvântul mai multe per
sonalităţi prezente elogiind în
cuvinte şi expresii frumoase
cărţile lansate şi pe autorii lor
după cum urmează: Nelu Con
stantin preşedintele Cenaclului
„Negulici", Dorin Durdun- pre
şedintele Cenaclului "Moş An
drei'', Constantin Agricola M iu
preşedintele Cenaclului Cultural
Muscelean şi al C.E.U.M, toate
din C-lung Muscel; George
Cîrstea- membru fondator al
cenaclului „Nicolae Velea"
Curtea de Argeş şi Cornel Sto
ian - secretar cenaclul „Mihail
Lungianu" Rucăr, prof. Dudu
Marius
Măţău,
VlădăuBascacov- editor editură, etc...
În cuvântul meu am scos
în relief activitatea prodigioasă
a poetei şt epigramistei prof.
Mariana Chirtoacă în domeniul
scrisului, care a scris peste 3 0
de cărţi pentru copii şi adulţi.
Este o profesionistă a
scrisului şi face cinste culturii
muscelene şi nu numai, fiind şi
membră a U.S.R, recunoscută
pe plan naţional. Treptat lansa
rea dublă de carte s-a transfor
mat într-o adevărată şedinţă de
cenaclu unde mai mulţi oameni
de cultură au recitat poezi şi
epigrame propm printre care
exemplific: Mariana Chirtoacă,
Constantin Agricola Miu, Ga
briel Cotenescu, Nelu Constan
tin, Ioan Pavel etc...
La final Moş Crăciun a
oferit cărţi tuturor participanţi
lor.

Ec. Cornel Stoian,

Rucăr-Muscel
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EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ „CRĂCIUNUL CU MĂŞTI
- OBICEIURI DE IARNĂ DIN RUCĂRUL DE FĂGĂRAŞ ŞI RUCĂRUL DE
ARGEŞ
Castelul Bran şi Serviciul
Cultură Tradiţională din cadrul
Centrului Cultural „Reduta"vă
invită sâmbătă, 1 0 decembrie
2016, ora 1 2 : 00, la vernisaj ul
Expoziţiei Naţionale „Crăciu
n u l cu măşti" care va avea loc la
Castelul Bran.

rii localităţii Rucăr din j udeţul
Argeş de către locuitorii satului
Rucăr din Ţara Făgăraşului, apar
ţinând în prezent de comuna Viş
tea.
„

Iar când au fost la cursul anilor

de la Adam 6798 (1290), fiind în
Ţara Ungurească un voievod ce
l-au chiemat Radu! Negru Voie

vod, mare herţeg pre Almaş şi
pre Făgăraş,

rădicatu-s-au de

acolo cu toată casa lui şi cu mul
ţime de noroade: rumâni, papis
taşi saşi, de tot feliul de oameni,
pogorându-se
Dâmboviţii,

pre

apa

început-au a face

ţară noao. "

Anul acesta adunăm între
zidurile castelului ce străjuieşte
vechea vamă, oameni şi obiceiuri
din două localităţi ce poartă ace
laşi nume, dar se găsesc de o par
te şi de alta a Carpaţilor: Rucărul
muscelean Gud. Argeş) şi Rucă
rul făgărăşean (corn. Viştea).
Conform legendei „descă
lecatu lui" Ţării Româneşti, în
anii 1 290, Negru Vodă a trecut
Carpaţii dinspre Făgăraş şi s-a
stabilit la Curtea de Argeş unde a
întemeiat un voievodat. Dincolo
de elementele de legendă, numew:oşi istorici susţin ideea întemeie-

(Fragment din Letopiseţul
Cantacuzinesc privind întemeierea Ţării Româneşti)
,,În acest contex, Expoziţia Naţi
onală „Crăciunul cu măşti'' or
ganizată la Castelul Bran, în luna
decembrie, doreşte să aducă în
atenţia publicului obiceiuri de
iarnă din două localităţi, aparţi
nând de două zone etnografice
diferite, dar legate de o istorie
comună.
Rolul zeiţei preistorice în iposta
ză zoomorfă este interpretat la
Crăciun şi Anul Nou de feciorul
cetei de colindători care îmbracă
o mască bovină numită, în raport
de zona etnografică, Turcă,
Boură, Cerb, Capră, Brezaie etc.
Astfel, în Rucărul de Făgăraş
întâlnim obiceiul colindului cetei
de feciori cu Berbece, iar în cel
muscelean, Brezaia.

•

Expoziţia este structurată în trei
secţiuni : reconstituirea unui inte
rior ţărănesc muscelean, prezen
tarea
obiceiurilor
de
iar
nă Brezaia şi Ceata de feciori cu
Berbece din Rucărul de Făgăraş,
precum şi o expoziţie de fotogra
fie veche.
În zilele de sâmbătă şi duminică
ansambluri din judeţul Braşov
vor prezenta colinde şi obiceiuri
de iarnă," au declarat organizato
rii acestui eveniment.
Organizatori: Castelul Bran şi

Serviciul Cultură Tradiţională
Centrul Cultural „Reduta"
Regalia,
Parteneri: Asociaţia
Asociaţia Ruffa Arbor Gud. Ar
geş) şi Primăria Comunei Viştea.
DAN STRĂUŢI
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O ZI CU AMINTIRI
O altă dorinţă a micului
grup era să vadă florile de colţ
obiectiv pe care nu au reuşit să-l
realizeze până la întâlnirea noas
tră, aşa că m-am oferit, renunţând
la programul meu, să le satisfac
această dorinţă.

Am condus micul grup
pana la cel mai accesibil punct
unde creşteau 2 exemplare de
floare de colţ, fapt care a impre
sionat, şi cu această ocazie între

noi s-a cimentat o prietenie de
durată. După ce am ajuns la Po
drumeţiei,
omul a redescoperit natura. Împo

rucăreni de odinioară şi poteca de

dul Dâmboviţei dorinţa grupului

acces sprijinită pe piloni metalici

triva consecinţelor nefaste ale

încastraţi în stâncă, lucrare reali

a fost ca in ziua de 3 1 iulie 20 1 3

sedentarismului,

moder

zată la iniţiativa subsemnatului,

Cheia de Sus a Dâmboviţei, acţi

ne,pentru păstrarea vigorii fizice

pe o zonă greu accesibilă din

şi a câştigării încrederii în forţele

pereţii Cheii de Jos a Dâmbovi

proprii, ca antidot al poluării,

une pe care am condus-o cu plă
cere .

ţei.

drumeţia s-a dovedit de neînlocu

astă dată mai numeros, pe vârful

diverse culori şi peisaje, prietenia

deoarece pe la mij locul traseului
m-am întâlnit cu un micro grup
de turişti format din 3 persoane-o

şi solidaritatea omenească se lea

tânără ingineră din Bucureşti şi 2

Ghimbavului, pe muntele Căpita

gă atât în momente de contempla

fetiţe. Acest micro grup a plecat

re a frumosului, cât şi în unele

de la Rucăr punctul „vechea uzi

momente grele care se ivesc une
on.

nă" pe albia Dâmboviţei, prin

Cu

ajutorul

vieţii

it. Ochiul se încântă de cele mai

În rândurile de mai jos voi

apă,

Dorinţa nu mi s-a realizat

spre

meţiei, acţiune pe care încă o

frumuseţilor

îmbrăţişez şi o practic cu tot su

ia de Jos a râului Dâmboviţa,

ce ale Cheii de Jos a râului

după cum urmează :
În dimineaţa zilei de 29

boviţa

I ulie 201 3 am plecat singur din

pârâului Valea Cheii.

totodată

vizionarea

netului " Gura Cheii de Jos" a

centrul localităţii Podul Dâmbo
viţei pe albia râului Dâmboviţa în

aval, echipat pentru a merge prin

fletul.
Despre

Carpaţii

Româ

neşti spunea Alexandru Odobes

cu: „Sunt coloana vertebrală a
pământului

Românesc.

împărtăşim

din tot ce ne oferă

Să

ne

munţii : tărie, frumuseţe, măreţie,

apă, având ca scop vizitarea
„Gurei Pereţilor" aflat lângă con

perenitate, gingăşie, poezie, le
gendă si poveşti.

fluenţa pârâului Ghimbavu cu
Dâmboviţa.

muntelui Valea Caselor pe cheile

Dâmboviţei.

noaşterea

râul

condus grupul de turişti format de

acţiuni a fost

prezenta un moment trăit pe Che

şi

În cursul aceluiaşi an am

nul etc.
Revin la fondul introducerii for
mulată la începutul acestui arti
col, referitor la binefacerile dru

Podul

Scopul acestei

să viziteze Peştera Urşilor de pe

Rucăr, 18 Mai 2016

Subsemnatul

Ing Olenic Nicolae

doream să revăd traseul plutaşilor
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GHEORGHE AL STANCHII ŞI MINISTRU!
Cum tatăl meu, şeful cio

La Drăganu, vestitul mun
te (dar ceva mai mic mai bine zis,
un picior de munte) aflat pe
atunci în proprietatea IAS C
I ung, s-au făcut nişte amenajări,

ba chiar sau îmbunătăţit: păşunea,
drumurile de acces, vechea stână
a Duţeştilor veche de sute de ani
„ S-a dus" ' şi s-a construit alta.
Păcat că vechea Casă a lui Bălan
de la minunata pepinieră s-a şters
şi ea de pe faţa Drăganului. Se
putea reamenaja dar. ..
S-a făcut o frumoasă ca
bană-binecunoscută- bine dotată,
inclusiv cu lumină electrică.

tov, . . . mai

dă-i

dracului

de

banilor- nu numai că se ocupase

tovi(! ?), că ăştia m-a dat afară din

de amenajări, m-a cuplat şi pe

mil iţie, şi dă drumul poveştii cu a

mine la treburi pe acolo mai ales

treia cizmă-n cur? !

că pe dl. ministru trebuia să-l

Pe lângă altele- Gh al

scoată cineva „în decor", să se

Stanchii a fost nu doar sarea şi

plimbe.

piperul- felul lui l-a amuzat şi

Aşa că nici eu nu mă duc

distrat la

culme pe tov. Domn

singur, îl iau cu mine pe Sulică Popa N ica, pădurarul de canton.

M inistru, rămânând peste noapte

Am o mare surpriză Nea

D-le ministru mai zice

Ion - gătit ca scos din cutie- cu
uniforma de pădurar ca de para

Gheorghe, . . . ce şapcă aveţi, parcă

dă, cu „petliţe" de catifea, frunza

i s-a părut lui Gh. de „babiţă"o

de stej ar stălucea ca argintul viu.
Proaspăt ras, pălăria cu pampon

ciupercă ce creşte pe sălcii - ia
Gheorghe şapca, se uită, o învârte

şi smoc de păr de mistreţ ! Ce

şi o pune pe cap ! ?

1 -2 zile acolo.

e de „babiţă" . . . o şapcă maron, ce

mai ! Om cu bun simţ - mergea

Deloc dl ministru nu s-a

să-l vadă pe ministru, gătit ca la
paradă, .. parfumat.
Dar altă surpriză! ! Nea

supărat, ba ia dăruit şapca. Uite
aşa, pe negândite, hâtru de Gh. Al
Stanchii, fost miliţian a creat la

Ion Sulică, aşa a vrut el, să-l ia şi
pe Gheorghe al Stanchii-bineştiut

Drăganu o bună dispoziţie înaltu
lui oaspete "scutindu-ne pe noi de

O stână nouă în fond ş.a.
lucrări bineînţeles cu destui bani.
Că de la bani pleacă mai toate, şi

de rucăreni, fost miliţian la Bra

alte atenţii şi obligaţii.

şov, o figură agreabilă şi pito
rească a Rucărului.

Aşa cum toată lumea îl
ştie, Gheorghe are în orice mo

povestea ce urmează, tot de la
bani începe ...

Inspirat a fost nea Ion
Sulică, cu Gheorghe al lui- dar al

ment o replică de bun gust, ca un
fel de bufon de uliţă cu sare şi

Pe atunci, Ministrul Agri
culturii- se afla musceleanul Ni

Safti i.

piper.
Hâtru, cu bun simţ, chiar

colae Teşu din Ţiţeşti - „Cheia"
prin care conducerea IAS- direc
tor dr. Tăutu- au cerut banii nece
sari lucrărilor. Pe atunci 1 97 1 1 972, gura pungii cu bani, nu era
prea deschisă, nici pentru agricul
tură.
Aşă că, dl ministru vrând
să vadă cum s-au cheltuit banii
luaţi pe mâna dânsului a făcut o
vizită de câteva zile la Drăganu.

cu umor de calitate, între Gheor
ghe şi dl. M inistru pe lângă un
coniecel şi o ţuiculiţă de poftă de
mâncare, la jocul de table, s-a
legat pe bune, un simpatic dialog
amical, domnul ministru, nu tov.
M inistru îi tot dădea Gheorghe, şi
dă o perlă:
- Eu nu vă zic tov. Minis
tru-aici nu ne aude Ceauşescu- la
toţi peste tot, numai tov,

Ăsta

e

Gheorghe

al

Stanchii - miliţian în Braşov
Fost! ! Căruia tovarăşii .. .i-au dat a
3 -a cizmă-n cur! ! . .. aici să mă
pupe tovarăşii, zice Gheorghe.
Eu daia nu vă zic d-stră
tovarăşe ministru cu la toţi, zic
domnule, să vă spună şi la Băni
că-adică eu.
Asta ştiu, şi asta spun,
Eu Bănică din Boteni
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La cabana, Căpitanul într-o

nu Breazu - Breasu . . . iar Fintoiu

cu un fel de a fi, curat apropiat cu

domnule cu Z- Breazu, nu poţi să

Aşa,

mica destindere şi o gură de aer

- vrând să facă pe profesorul . . . zi

a fost şi prietenul României - itali

zici ZÎ - aşa Z de la brânză.

curat -printre oaspeţi- Ioan Chirilă
anul C. Trentini- redactor şef al
ziarului sportiv
logna".

„Estadio de Bo

Din una în alta, ca la ca

bană, s-a ajuns şi la discuţii. Nea
Fintoiu - ca orice rucărean ce-i

place să vorbească şi să iasă în
faţă,

tot

dădea

şi

el

cu

gura.

Îl frământa tare pe Fintoiu

treaba cu Z, crezând el că italianul

face pe deşteptu, nu vrea să pro
nunţe bine ?! !

Şi nu pot uita acest episod

mai puţin plăcut de la cabană cu
altul de jos, din sat.

Cu cei de acolo inclusiv oas

oricine.

mi-aş permite a aminti de

educaţie, de bun simţ faţă de alte
comportamente nu doar rucărene.
Totdeauna,

"

mult aduce" . . . .

vorba

dulce,

Şi-am cunoscut prea puţini

rucăreni de felul lui nea Ion Moi

ceanu - la vorbă , la salut , la tot
ce-i stă bine, mai bine omului - nu

şi de bun simţ. Aşa îmi aduc amin

Vorbăraie avea în italiană I. Chirilă

petele , am facut o vizită per-pedes

te de

rupea bine româneşte.

la frumoasa vilă - Anastase - fost

Bârloiu

. . . .. Un om - nenea Ion Moiceanu

Berdilă sau nenea Cosma cu „caii

o vorbea bine , dar şi Trentini o
Cam

cu

tupeu

nea Fintoiu

vrea el să ştie să priceapă din vor

prin Rucăr la H .T.R. Ne-am oprit
sediu de ocol - Farmacie pe atunci

bele dânşilor - italiana şi româna

-

zice :

aproape inertă ! ?

seamănă dar Fintoiu nu pricepea şi
-

Domnule Italian . . . . dacă o

rupi româneşte, de ce nu vorbeşti
ca noi ?! . . . .

io capisco - înţeleg

tatăl

lui

Moiceni

Aurel

- bolnav,

Îşi

ridică

ş1

cu

pălăria

celorlalţi

(Gât

)

distinsul

lui" - oameni deosebi

�

prin vorbă

salută

colţoşi - sincer i-am uitat .

Pe alţi mai ţăndăroşi , mai

Care atrage atenţia în mod plăcut .

nea Ion Moiceanu , lăsat de Dum

primar

Miloş„ nea Tice Nistorică , Mitică

şi

grupul, aşa aparte mai deosebit? ! .

Tache

Roşca , nea Ion

şi felul lor de-a fi.

Un câine frumos - Breazu - a

O

Moiceanu, dr.

Cotârleţ,

mână

Aşa italianul îi strânge mâna , şi îl

de Trentini, îl striga

Ionel

o

româneşte, dar mai puţin vorbesc
fost îndrăgit

dl.

SiCvicu[tor

fotografiază pe omul deosebit ne

Octavian 2lănică-2loteni

nezeu - cu vorbă bună şi blândă,

POVESTE STRICT AUTENTICĂ ŞI ADEVĂRATĂ

" În munţii Rucărului"-

da în exploatare I.F-ului ca produ-

locul destinat, lăsându-ne să facem

se accidentale .

treaba urmând ca noi să revenim

de comisie între părţi, Ocol ca pro-

Răchita.

re. Drumul se construise special

râm. Marian Popescu (zis Gopo )un

strucţia drumului forestier Răchita-

sei lemnoase din zonă.

cu mâna goală propune căutarea

nişte acte între O.S. Rucăr şi I.F.

subsemnatul şi ing. Marian Popes-

presupus acidentări de arbori prin

(Cilibiu de la Pod) şi ing. Gică

lupii urlau şi vara, de răsunau văile

(martor-

renumitul

om,

vânător,

inginer s i lv ic N. Olenic, care la

Ba că, s-a stabilit un fel

vremea aceea a auzit-o)

prietar, I . F-ul beneficiar- exploata-

1 977, I . F .-ul Rucăr, terminase con-

pentru scoaterea, exploatarea ma-

Era la sfârşitul lui iulie

Nemţoaica, şi trebuiau întocmite
( investitorii). Lucrările aferente au

"puşcare"deoarece prin explozivi,

alţi arbori accidentaţi, ce trebuiau

Din

partea

O.S.

Rucăr

pe jos la Pod la vi itoarea colonie
Facem

ce

trebuia

rămânându-ne destul timp să cobo

m are amator de mitărci să nu plece
prin pădure - de fapt şi atunci şi
azi,

pe

Dâmboviţă cresc

destui

cu, de la I.F. ing. Tiucă Viorel

bureţi şi nu numai. Mie si lui Puiu

Jubleanu.

zis, fie .. .iar nea Gică Jubleanu a

Maşina Ocolului (nea Ţi-

Tiucă nu prea ne-a surâs ideea, am

renunţat,

luând-o

per-pedes

la

in ve ntaria -cu baţi şi a se
că doraş
AG
) ne - a d u s l a
�
· 1;'2jJ
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Dl Cotenescu ce să zică,

Schimbăm şi noi muzica,

drum s ă prindă o maşină spre C

cu huooo lupii, câini ţineau isonu l ,

prea sincer spunea Marian,- ţi s-a

Marian mai pornit, pleacă

Marian d e p e muchia cealaltă ne

părut, o fi fost nişte câini . . . ?

depărtându-se de mine şi de Puiu.

seconda, vârtos, Puiu urla mai ta

Noi, mai de gură cască, am urcat

re . . .

iung acasă, mai devreme.

Ce câinii? Noroc cu
câinii care au auzit şi lătra, să spu

mai sus de la capătul drumului să

N o i am luat-o pe drum

nă Tavi, şi Tiucă, că doar au fost

privim spre Piatră, spre Mânăstirea

spre Răchita, Marian a coborât pe

cu mine. Marian făcea naveta de la

şi mai departe . . .

altă parte . . .

C-lung şi sosea mai devreme de

7

nişte

Eu, umflat d e râs c u Puiu,

la Ocol. Când sosesc şi eu a trebuit

câini ciobăneşti ce se găseau prin

era gata să desconspir recitalul, dar

să confirm la început, dl Cotenescu

preajmă cu oile la păscut. Frică, nu

Puiu o drege .. măi Mariene, băăă,

mai să creadă . . . Până la urmă, şi

ne era- eu ca vânător mai luam aşa

dacă nu venea câinii, ne mânca

Marian s-a lămurit că lupul a fost

să fie şi flinta cu m ine.

lupii, a venit spre noi, venea către

Viorel Tiucă, care n-a vrut decât să

tine . . .

întărâte câinii, nu să-l sperie pe

Dar,

ne-au

simţit

Dar, ce-i vine "hâtrului

Marian.

Viorel'', avea un fin simţ al umoru

Marian c u frica în sân

lui, aşa , să întărâte câinii, nici

vizibil şi sincer marcat de întâm

vorbă de ce a urmat, . .pune mâinile

plare, agitat, aproape tremurând,

lupii nu prea urlă vara. O fac în

la gură şi începe să- i : „Urle exact

spune că chiar i-a auzit fugind pe

timpul împerecherii, în

ca lupul, de ziceai că e lup îi tot

deasupra lui? ! ! -relatând trăirea lui

februarie, pe zăpadă şi ger.

părul şi năravul" ...

cu o sinceritate dezarmantă .

şi

eu

în

urlet

mai

bufuindu-mă şi râsul...

ianuarie

După cîte ştiu povestea a

Băăă fraţilor, bă Mariene,

auzit-o de la dl. Cotenescu şi d l .

să te rogi la D-zeu că ai scăpat, să

Ing. Colea Olenic . . . A zâmbit de

pui lumânări la biserică, zice Puiu.

sigur amuzant

Câinii, agitaţi, hărmălaie
mare, . .intru

După cum bine se ştie,

Ştrengărie de "oameni ti

Tavi (eu adică) în loc să

punând

cum

era

cazul totul pe seama "şotiilor rafi

neri, care se mai prostesc şi ei" ...

dea gură s-a dus către lupi să-i

nate" de umor inteligent ale regre

auzi să faci, să urli ca lupii, şi va

împuşte în loc să tragă în aer să-i

tatului ing. Tiucă Viorel., bun prie

ra? !

sperie, dacă nu venea câinii

te

ten şi coleg cu mine la Dinicu Go

După Marian, a r fi fost 3 -

au cunoscut din armată şi război ca

Noi urlam. Câini lătra şi

mânca lupii . . .

mai tare, .. hărmălaie nu glumă.
Bietul Gopo depărtat bine
de noi, ( şi acum râd cu aceeaşi

4, precis lupul şi lupoaica c u 2-3

lupii

măăă,. . .

de

musceleni şi buni camarazi.

căţălandri ...

trăire ... ) dă drumul la nişte chiote,
huooo,

lescu, descoperind că taţii noştri s

Cu

Seriozitatea lui Marian pe

regrete

nostalgie

repovestesc

şi

sincere

povestea

în

răsuna

moment, m-a făcut să nu-i spunem.

memoria lor; pentru că unul Tiucă

valea, era bine legat la trup cu o

Aşa a rămas. Nea Ţică ldoraş mai

a plecat dintre noi atât de surprin

voce puternică pe măsură.

să creadă şi el că lupii urlă vara,

zător în floarea vârstei( un gest de

"Lupul" de Viorel, întărâ

mai ştii, se poate, după ce Viorel-îi

neînţeles), iar Marian, abia ieşit la

tat de Marian, ridică tonul la urlete,

face cu ochiu l . .. Ba mai pune şi

pensie doborât de o boală nemiloa

de credeai că e adevărat...câinii şi

paie pe foc, ... dl inginer, vezi că nu

să şi necruţătoare, recent.

ei agitaţi se apropia de noi, nu de

e

Marian? Bietul Gopo- rămas sin

dracului de mitărci...

gur, dă la chiote şi huiduieli de nu
ziceai că e adevărat...
" Băi Tavii, .

bine

singur în

pădure, ... dă-le

La Ocol a doua zi, Mari
an abia aştepta să raporteze eveni

Bănicăăă,

Doi oameni, doi colegi şi
buni prieteni, care au trăit cu bune
şi rele o bună parte din viaţă şi la
Rucăr.

mentu l . D1e ing. Cotenescu, să ve

În memoria lor mie m i-a

Vioreleee, huooo lupii:, Viorel urla

deţi din ce am scăpat ieri, ... o haită

rămas

şi mai tare, eu mă prăpădeam de

de lupi la Nemţoaica Sus, gata să

adevărată.

râs. Şi la munte, cum unii mai ştiu,

ne mănânce (? ! ) urla de suna va

sunetele se aud mult mai departe,

lea, .. o fi fost turbaţi ...

mai tare . . .

în

suflet

această

poveste

Silvicultor
Tavi Bănică Boteni

I 2s.d.
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MARI PERSONALITĂTI RUCĂRENE SI MUSCELENE
'

"

Invătător
Daniil Rădescu

'

sim la Ciocanu - Dâmbovicioa
ra, iar din 1 922, este transferat la
şcoala din Rucăr, unde a servit
cu credinţă şi devotament. Pentru
a poalele muntelui numit
că a fost membru al P.N.Ţ. , a
„Vârful Crucii", lângă
fost dat afară de către comuniştii
Cheile Dâmboviţei, des
veniţi la putere, aduşi de tancuri
părţite de râul Dâmbovi
le sovietice şi este silit să se pen
ţa, se găseşte o casă băsioneze din învăţământ, în 1 94 7.
trânească, unde a văzut
În anul 1922, în 1 6 septembrie,
lumina zilei Daniil, al
se căsătorea cu domnişoara Ma
patrulea copil din cei şapte al
ria Constantinescu, musceleancă
familiei Rădescu. Vine pe lume
din Hârtieşti, cu care a avut un
în ziua de 9 februarie 1 897, în
mariaj fericit, iar din acest mariaj
Rucărul Muscelului, în familia
a rezultat un copil, pe nume Ma
Maria şi Năstase Rădescu, o fa
ria care, la timpul ei, s-a căsătorit
milie înstărită de agricultori de
Pregătirea deosebită, pu
cu Ilie(Gică) Răuţă, având o feti
oameni gospodari şi bine văzuţi
terea de muncă, priceperea de
ţă.
de comunitatea rucăreană şi de
care dădea dovadă în toate împre
Daniil Rădescu a fost un
autorităţi. Copilăria şi-a petrecut
jurările vieţii, comportamentul
om
bun
şi
talentat
ora
o împreună cu fraţii săi, lângă
ireproşabil în relaţiile cu oamenii,
tor,electrizând asistenţa căreia se
familie. În anul 1 904, îl găsim pe
au făcut ca autorităţile adminis
adresa, şi un foarte bun organiza
Daniil Rădescu în clasa întâi, la
trative
să-l promoveze în a con
tor,în special de şcoli.În afară de
Şcoala primară de patru clase din
duce treburile obşteşti din Ru
profesia de învăţător, a fost o
Rucăr, după care urmează cursu
căr,obligaţie de care s-a achitat
perioadă director de şcoală,unde
rile Şcolii Normale „Carol I" din
cu cinste şi onoare,spre binele
şi-a făcut cu prisosinţă dato
Câmpulung Muscel, timp de şap
comunităţii . Menţionez funcţiile
ria,îară a abdica o clipă de la ide
te ani, între 1908 şi 1 9 1 5. În toată
obşteşti pe care le-a deţi
ea de a ridica şcoala rucăreană.A
perioada cât a fost elev, la ambele
nut:preşedinte al Obştii Moşneni
fost promovat, datorită abilităţilor
şcoli a fost elev foarte bun, disci
lor Rucăr, preşedinte al Comisiei
sale, în funcţii importante, şi
plinat şi ordonat, fără a crea pro
de cenzori la Cooperativa: „Fră
anume: revizor şcolar al judeţului
bleme şcolii şi familiei, şi a fost
ţia", Rucăr, consilier în Consiliul
Muscel, inspector şcolar în alte
premiant al prestigioasei şcoli
de administraţie al Băncii Popu
judeţe ale ţării,inspector şcolar în
câmpulungene. Obţine diploma
lare „Piscul Mănăstirii", Rucăr,
Chilia Nouă din Basarabia (până
de învăţător şi, în toată perioada
consilier
în conducerea Casei de
în 1944). A fost promo
de treizeci de ani cât a profesat ca
Ajutor Reciproc a Pensionarilor,
abilităţilor
sa
vat,datorită
dascăl în învăţământ, la diferite
Câmpulung Muscel(după pensio
le,inteligenţei şi competenţei ce-l
şcoli, din diverse localităţi, şi-a
nare).
caracterizau. A fost coleg, prieten
făcut datoria la cele mai înalte
După ce a fost dat afară
de nedespărţit, împărtăşind acecote, conform cerinţelor vremuri
din învăţământ (pe motive politieaşi opinie politică, cu învăţătorul
lor de atunci.
ce, cum am mai spus, fiind ţărăToma Ştefănescu.Rucărenii l-au
Afost dascăl de elită al
nist), Dan Rădescu era urmărit de
apreciat pentru munca la catedră,
şcolii româneşti. Şi-a făcut debu
Securitate, deci a plecat din Rupentru pregătirea, cunoştinţele pe
tul în localitatea Plosca, Teleor
căr,pentru a nu fi arestat şi pentru
care le poseda, pentru talentul,
man, după un timp îl găa i se pierde urma. A ajuns liM
bunătatea, tactul său
l��--------------------------------------...apedagogic.
„.-.-.„.........„„„......„„„„...„. .
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Vulcan, Petroşani, unde s-a anga

multe privaţiuni, dar s-a acoperit

rucăreni, ridicat în centrul comu

jat la Întreprinderea S.A. Sovrom

de glorie, în calitate de ofiţer ac

nei, construcţia Uzinei electrive

- Construcţii

tiv, locotenent. Pentru actele sale

de pe Râul Dâmboviţa, Rucăr,

magazmer

de eroism pe câmpul de luptă,

mărirea capitalului social al Coo

gestionar al cantinei, de unde s-a

pentru sacrificiul de care a dat

perativei „Frăţia" din Rucăr.Pe

pensionat definitiv în anul 1 957.

dovadă, pentru patriotismul său

timpul vieţii nu şi-a construit o

Dar, din păcate, şi aici 1-a urmărit

înălţător, i-au fost acordate: Bre

locuinţă pentru fami lia sa, în

ghinionul, fiind judecat şi con

vetul Ministerului

de Război

schimb a contribuit financiar la

damnat, în 1 952, pentru delictul

„ Crucea Comemorativă" a războ

construcţia unor obiective edilita

de „abuz în serviciu", şi i s-a im

i ului 1 9 1 6- 1 9 1 8, acordat de rege

re pentru comunitatea rucăreană.

putat, pe nedrept, că a eliberat

le Ferdinand, la 1 iulie 1 9 1 8, Or

El s-a născut, a trăit şi a murit în

lui,pe

Valea

funcţia

de

Drăganu

alimente unor muncitori din în

dinul

„Coroana României" în

casa bunicilor şi a părinţilor săi.

treprindere pentru zilele de du

grad de Cavaler, acordat de rege

Domnia sa a părăsit această lume

minică şi sărbători legale (când

le Mihai I, la 1 martie 1 930.Fiica

la l martie 1 98 1 , împăcat că, în

aceştia,neputând merge în locuri

lui Daniil Rădescu, Maria Răuţă,

toată viaţa sa, şi-a cinstit ţara,

le de baştină, rămâneau la unita

acum în vârstă de optzeci şi doi

profesia. Ne-a părăsit la vârsta de

te).

septembrie

de ani, s-a confesat semnatarului

optzeci si patru, plecând într-o

decembrie 1 953 este privat de

acestor rânduri, în martie 20 1 4,

l ume mai bună, unde nu e chin şi

libertate, dar s-a găsit un OM DE

amintind că tatăl său îi spunea

suferinţă şi unde toate

BINE care a intervenit unde tre

adesea: „Din învăţător, revizor

sunt libere şi egale.

buie şi l-a eliberat din coşmarul

şcolar, director de şcoală şi după

Pentru că l-am cunoscut

în care fusese aruncat. Nu se fă-

ce am avut atâtea alte demnităţi

personal pe Danii) Rădescu, am

cuse cu absolut nimic vinovat, a

obşteşti, am fost dat afară din

rămas cu o stimă şi un respect

considerat doar că acei muncitori

invăţământ, am

pensionat

deosebit pentru domnia sa, căci a

trebuiau să mănânce, chiar dacă

forfat şi am făcut şi închisoare

fost şi va rămâne o personalitate,

era duminică şi nu lucrau.

nevinovat ".

pentru rucăreni şi musceleni, un

În

perioada

A participat
conflagraţii
Război

la

mondiale

ambele

fost

Domnul Dan Rădescu a

ţ

(Primul

contribuit

Mondial, 1 9 1 6- 1 9 1 8 şi

propriu, l

financiar,din

rucărene: onstrucţia

al, 1 939- 1 945),

Rucăr,

unde

a

suferit

om neostenit întru Lumină.

salariul
Ec. Cornel Stoian

rmătoarele obiective

cel de-al Doilea Război Mondi

Rucăr

Spitalului

onumentul

sufletele

eroilor

Prof. Mircea Rădescu
Într-un sat de munte, Podul Dâmboviţei, care aparţinea

familia mărindu-se cu o fată, An-

Rucăr, unde urmează cursurile

gelina, şi încă un băiat, Dănuţ.

gimnaziale, pe care le termină în

administrativ de comuna Rucăr,

Mircea Rădescu şi-a pe-

1 956, cu rezultate la fel de bune

se năştea un pui de om, într-o zi

trecut copilăria în familie, în satul

ca în primele clase. Este înscris la

de vară, în zodia Leu. Puiu de om

natal,într-o zonă mirifică, de ex

cursurile liceale la Dinicu Goles

avea să devină, peste ani, un pro

cepţie, la poalele Cheilor Dâm

cu din Câmpulung Muscel, pe

fesor de excepţie. A venit pe lu

boviţei, pe Valea Cheii. La vârsta

perioada 1 956- 1 960,când îşi ia

me în 1 4 august 1 942, într-o fa

de şapte ani, în septembrie 1 949,

Diploma de Maturitate cu rezul

milie foarte modestă, de oameni

merge la clasa întâi, la Şcoala

tate de excepţie. Merge mai de

muncitori şi gospodari, tatăl chi

primară din satul natal şi o absol

parte la studii, la Bucureşti, ur

rigiu, mama casnică, o femeie

vă în anul 1 953, cu rezultate foar

mează Facultatea de Filologie din

foarte inteligentă. Este primul

te bune la învăţătură, frecvenţă şi

cadrul

băiat dintre cei trei copii ai soţilor

purtare.

anii 1 960- 1 965, terminând cu brio

Angelina şi Ion Rădescu, după el
�

Merge,

începând

cu

1 953, în comuna de reşedinţă,

Universităţii,

studiile. Este încadrat ca

între

I 21 �
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iniţiator, promotor ş1

membru

tâlnirii istorice cu fraţii rucăreni

profesor de limba şi literatura
română la Liceul Rucăr, dar pro-

fondator

fesează şi la Şcoala generală nr.2,

Barbu" şi „Luceafărul" ale elevi-

la

până la pensionarea sa, pe caz de

lor din şcolile generale şi liceu,
cenacluri pe care le-a condus cu

rucărenii le-au întors vizita, la

Încă din clasele primare, a

competenţă şi cu rezultate foarte

"Floare de stâncă", cu participare

fost un îndrăgostit de cărţi şi de

bune. A fost un culegător pasio-

naţională, întâlnirea cu fii satului,
în 1 972.

boală.

al

cenaclurilor

„Ion

din Vrancea, în vara anului 1 968,
Rucăr,

iar în anul

1 969,

Soveja, organizarea Festivalului

literatură şi, la orice treabă făcută

nat, un iubitor de folclor autentic

în gospodărie, avea o carte la el,

din

Dâmboviţei-

În cartea „Colinde şi obi-

era nedespărţit de lumea cărţilor.

Rucăr şi din întreg Muscelul,

ceiuri de iarnă, Muşcel Argeş" ,

Era un copil foarte econom, orice

căruia i-a dedicat întreaga sa via-

coordonată de profesori universi-

bănuţ strâns era investit în cărţi

ţă şi activitate folcloristică. A fost

tari Adriana Rujan şi de prof.

şi, pentru comportamentul său,

unul dintre membrii fondatori ai

Costin Alexandrescu, pe lângă

era iubit şi protejat şi mai mult în

Asociaţiei Folcloriştilor Argeşeni

alţi culegători de folclor (colin-

familie. Mai târziu, la liceu şi

„C-tin Rădulescu -Motru", unde a

de), şi-a adus contribuţia şi profe-

facultate, era interesat şi preocu-

sorul Mircea Rădescu, cu două-

pat de literatura veche, dar şi de

publicat teme de cercetare de
interes major pentru cultura

cea

îndrăgit

musceleană şi argeşeană. În acest

Menţionez că domnia sa a

mult opera argheziană, precum şi

scop, publică în Caietele de folc-

fost un neostenit scormonitor, un

dramaturgia lui Tudor Muşates-

lor teme de cercetare cum ar fi
:folclor zonal, satul românesc de
munte, obiceiuri tradiţionale,

neastâpărat culegător de colinde,

şi apreciat. În timpul studiilor,
Mircea Rădescu scria în presa

îndeletniciri pastorale etc.

vremii şi semna cu pseudonimul

şi reviste de literatură, cum ar fi

contemporană,

a

cu, avea o relaţie specială cu "nenea Tudorică", fiind foarte iubit

zona

Podul

sprezece colinde.

umblând prin „lada de zestre" a
familiei, a satului scoţând la lu-

cu

Gazeta literară, Luceafărul, Arge-

Bunghez. Pe timpul cât a profesat

şui, poeme clasice, fabule, repor-

la Şcoala generală nr.2 şi la Lice-

taje, epigrame, eseuri, comentarii
literare. Este un participant activ

mina zilei colinde ca: Sub un pom
rodat(în 1 970) Lenuţa în grădina, În poartă la Şerban Vodă, În
grajdiul de piatră, Sub poale de
măgurere, La doi meri şi la doi
peri, Boul negru se sculară.
De asemenea, a avut foar-

Arghezu,

iar

mai

târziu,

ul Rucăr, a fost un dascăl bun,

A publicat în diverse ziare

inteligent, foarte bine pregătit

la diverse manifestări culturale,

te multe compoziţii propm de

profesional, ştia să se facă iubit şi

spirituale şi religioase, cu ocazia

poezie, din care enumerăm câte-

ascultat de elevi, şi apreciat de

sărbătorilor tradiţionale ale ro-

colegi, era un filozof de excepţie.

mânilor

A fost un îndrăgostit de

Sfăntul Dumitru, Paşte). Dar nu

cultură şi folclor, fiind un mare

este doar participant, este iniţiator

va: Mai treacă-şi frunza culorile
de toamnă, Humoreasca, Mireasa, Vine o vreme, Jmn, Cumpăna,
Unde-ţi sunt, Şi ţine ... , Şarpe

animator al activităţii cultural-

şi organizator al unor evenimente

albastru cu solzi de noapte, Unde

artistice şi literare, dând avânt

şi obiceiuri de tradiţie la români:

rătăcitu-s-au . . . , Lacrima, Elegie,
Lumina, Ritoal.
Îmi permit să-l citez pe

(Crăciun,

Anul

Nou,

unor generaţii de elevi şi tineri

focul lui Sumedru, Brezaia. Co-

din zona Muscel-Argeş, spre a-şi

linde de Crăciun, Obiceiuri de

valorifica înclinaţiile şi talentul.

Anul Nou (Pluguşorul, Steaua,

Fiind dotat cu o inteligenţă ascu-

Capra). S-a implicat în desfăşura-

profesorul ş1 scriitorul Nicolae
Geo rge -Podişor (prietenul meu

ţită şi cu talent, şi le-a pus în valoare, fiind autor de texte literare,

rea unor mari manifestări organi-

care, din nefericire a trecut în
lumea de dincolo}, ce se referă

satirice,sceciuri umoristice, texte

zate de factorii de decizie ai comunei, înainte de „aşa-zisa revo-

pentru brigăzile artistice de amatori. Alături de profesorul-

luţie", cât şi după: sărbătoarea
anuală
a
comunei
Rucăr,

l11ii.ciifţjor Victor Zaharescu ,a fost

Expopastoralis, organizarea în-

foarte elogios la adresa lui Mircea Rădescu: „ Îndelung răbdător, binevoitor până la extrem,
plin de bunătate, nu se laudă, n�
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-„

se umflă de mândrie, nu se poar
tă necuviincios, nu caută folosul
său, nu se mânie, nu se gândeşte
la rău, acoperă totul, crede totul,
nădăjduieşte totul, suferă totul,
înţelepţeşte totul ".

De asemenea, doamna
profesoară de biologie Angela
Rusea (sora lui Mircea Rădescu)
afirma despre el: A fost un bun
"

creştin ortodox, practicant, dar
nu habotnic, a fost mic de statu
ră, dar a fost un gigant în gândi
re şi în inteligenţă, era generos,
iubea tot ce înseamnă viaţă. "

Profesorul Mircea Rădes
cu a fost căsătorit cu domnişoara
Lucia Băjan, iar din această căsă
torie au rezultat 2 copii, un băiat
şi o fată. După pensionarea sa pe
caz de boală, pentru modul cum a
fost tratat şi îngrijit în spital, din
respect şi recunoştinţă pentru
oamenii în halate albe, a scris
două articole: Curaj, domnule
doctor şi Omul în halat alb.

Semnatarul acestor rânduri a ape
lat la profesorul Mircea Rădescu
pentru a-l ruga să compună o
poezie de 8 martie, de Ziua Fe
meii, dorinţă ce mi-a fost înde
plinită, poezia aducând un elogiu
sincer mamei, soţiei, fiicei, prie
tenei, Femeii, în general. Poezia a
fost recitată de subsemnatul (pe
atunci; preşedintele S indicatului
Cooperativei de Consum Rucăr)
la sărbătorirea zilei de 8 martie,
la care au participat peste optzeci
de persoane şi s-au bucurat de un
succes deosebit. Mult mai târziu,
a fost recitată pe postul TV Mus
cel ,la emisiunea „Identităţi cultu
rale", în cinstea tuturor femeilor
rucărene.

La vârsta de şaizeci ş1
unu de ani, nemaiputând duce, în
continuare, lupta cu boala şi sufe
rinţa, care i-au măcinat sănătatea,
s-a predat şi a părăsit această
lume, în data de 26 noiembrie
2003 . Acest OM a plecat dintre
noi când încă mai avea multe de
spus în toate domeniile în care a
profesat şi cărora s-a dedicat toa
tă viaţa. Este o mare pierdere
pentru şcoala rucăreană, pentru
cei care l-au iubit şi respectat. A
fost ş1 va rămâne în memona
comunităţii rucărene ca un „ne
ostenit întru Lumină."
Ec. Cornel Stoian Rucăr Muscel
Nota autorului. Iată încă o
mărturie a respectului şi dragostei
de care s-a bucurat profesorul
Mircea Rădescu, o scrisoare a
unui fost elev al domniei sale:
Dragul meu Dascăl,
Întotdeauna sunt, în vre
mea copilăriei, oameni pe care-i
întâlneşti în momente care, mai
târziu realizezi,ţi-au sch imbat
decisiv viaţa. Un astfel de om a
fost şi dascălul meu de limbă
românească, Mircea Rădescu.
Vreme de patru ani, în şcoala
generală şi un an de liceu, Mircea
Rădescu a fost DASCĂLUL de
basm al copilăriei mele . . . şi un
pic din adolescenţă.
Îl văd aievea în faţa ochi
lor mei de copil curios: blând,
bun, serios într-ale gramaticii,
hâtru într-ale literaturii, dar me
reu devotat nobilei m1s1um cu
care fusese trimis în lume de un
Învăţător . . . neasemuit. Avea un
mare har de a povesti întâmplări
din viaţă, din şcoală sau din cărţi,

iar creaţii le sale literare purtau
amprenta geniului. A fost,în
acelaşii timp, Ion Creangă al po
vestitului şi Mihail Sadoveanu al
scrisului, de aici din sat, din Ru
căr de la noi . De fiecare dată
când comenta o operă literară, îi
găsea noi înţelesuri, cu o ştiinţă
care astăzi, în cea mai mare parte,
a rămas doar o amintire.
Iubea
nespus
datinile
noastre strămoşeşti. Le aduna cu
pasiune şi metodă, apoi instruia
un grup de copii cu ele, şi parti
cipa la manifestări j udeţene de
folclor şi tradiţii. Îmi aduc aminte
de lumina şi fericirea pe care le
avea pe chip în anul în care gru
pul condus de domnia sa a luat
locul I la o fază judeţeană de
acest gen. Era pătruns de credin
ţa, nezdruncinată de nimeni şi de
nimic, în valoarea extraordinară a
limbii şi literaturii române, a tra
diţiilor şi a tot ce înseamnă cultu
ră şi spiritualitate românească. A
încercat toată viaţa să transmită
pasiunea sa tuturor celor cu care
se potrivea în spirit. Acum am
înţeles că, de fapt, domnia sa a
fost pentru mme primul Mare
Maestru Spiritual într-ale literatu
rii şi tradiţiilior, iar recunoştinţa
mea nu va avea sfârşit.
La vremea sortită, Învăţă
torul care-l trimisese cu atâta har
în lume, l-a chemat la El, în Aca
demia Sa Cerească. Poate că-i
plăcea peste măsură să-l audă
povestind . . .Atâta doar că ne este
tare dor de el nouă, tuturor care 1am iubit şi înţeles. Dascăle, vino
înapoi ! Unui modest elev al
domniei tale îi lipseşti tare mult.
Prof. Tudor Vlad

I 2 9.._
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ISTORII NECONVENŢIONALE DIN MUŞCEL VOL. III / 2015
AUTOR - STERIAN PRICOPE - economist
Economistul şi jurnalistul

pentru a populariza astfel mai

de azi, a văzut lumina zi lei la

eficient istoria acestor locuri."

30.09. 1 962, luna lui Răpciune,

ţii„ „Alexandru Ioan Cuza" - Iaşi,

Prin intermediul televiziu
nii Muscel TV, l-am cunoscut pe
jurnalistul, economistul şi mai
ales OMUL - Sterian Pricope, ca
pe un om corect, echilibrat, com

Facultatea de Ştiinţe Economice,

petent şi profesionist în profesie,

promoţia 1 988, ocupaţia de bază,

în viaţă şi în societate. Adevărata

economist, la Spitalul Municipal
Câmpulung-Muscel.

întâlnire cu domnia sa am avut-o

În paralel cu activitatea de

la multe manifestări şi evenimente

bază desfăşoară şi alte activităţi în

culturale. Am rămas plăcut im

mass-media scrisă şi audio vizua

presionat că acest om venit de pe

zodia Balanţă, pe plaiurile mol

dovene, municipiul Bârlad - Vas
lui. Este absolvent al Universită

la lansarea primei cărţi, precum şi

lă, pentru care este apreciat de

meleagurile moldovene s-a legat

confraţii domniei sale. Destinul ş i

trup şi suflet de Muscelul nostru

soarta face să părăsească Moldova
Muntenia, pe plaiurile mioritice
musc elene, în prima cetate de
Scaun a Ţării Româneşti - Câm

drag, scriind un gen de carte pe
care nu l-am întâlnit la alţi scriitori.
În acest volum I I I a scos
în evidenţă şi Rucărul nostru cu

pulung Muşcel, în anul 1 990.A

bune şi cu rele, din vremuri de-

îndrăgit presa scrisă şi televiziu

mult apuse. Am căutat să selectez

nea şi a început să scormonească

acele pasaje cu referire la Rucăr şi

arhivele şi lada de zestre istorică

la evenimentele istorice în care a

musceleană şi în special, câmpu

fost implicată şi comuna noastră

lungeană, unde a scos la lumina

în trecutul îndepărtat.

şi să se stabilească definitiv în

tiparului şi a publ icului de pe

muscele şi nu numai, a ce lor 4
volume, apărute în anii 20 1 320 1 6 şi este în curs de apariţie

voi. V I 20 1 7.

Vizita domnitorului Carol I Ia Piteşti, Curtea de Argeş
şi Câmpulung relatată de Mon itorul Oficial
Data de 1 o mai 1 878 avea

ciafirmă,
Autorul
tez:„Intenţia mea se vrea a fi

o dublă semnificaţie: pe de 0 parte

plasată între istorie şi jurnalism.

rul Carol I depusese jurământul

era ziua în care, în 1 866, domnito-

„Istorie fiindcă se referă la

de credinţă faţă de ţară, dar se

trecut, fără să urmăresc să-i con

împlinea şi un an de la declararea

curez pe istorici, ci doar să supli

independenţei României.[ . . . ]

nesc cumva eforturile lor. . . iar
jurnalism fiindcă am ales şi am

Conform Monitorului Oficial nr. 1 04 din 1 2 mai 1 878 ,

încercat într-o manieră cât mai

domnitorul Carol I a sosit în gara

captivantă să prezint subiectele

Piteşti în după amiaza zilei de

pentru publicul larg şi le-am

mai. Venea de la Craiova, dar în

raportat la timpul prezent,

vizita lui prin Oltenia, trecuse

trupele române care încă mai staţionau în Bulgaria, la Rahova şi la
Yidin. Carol a ţinut să revadă
locuri unde românii s-au luptat
pentru independenţa ţării lor, parcurgând,

conform

Monitorului

Oficial, întregul câmp de bătaie al
luptelor din 7 şi 9 noiembrie 1 877
[ · · ·] A fost primit cu cele mai
mari

onoruri,

ca

un

adevărat

învingător. Dincolo de paradele
oficiale şi de discursurile festive,

domnitorul a vizitat spitale, decorând răniţi de război, a depus

personal flori la mormintele celor
căzuţi, iar la Rahova a asistat la o
slujbă religioasă în memoria mai-

orului muscelean Dimitrie Giurescu şi a celorlaţi bravi musceleni, argeşeni şi olteni care s-au
sacrificat aici pentru independenţa
ţării."

Pe 1 2 mai 1 878 domnitorul soseşte la Câmpulung, pe carel

vizitează,

oficialităţi

şi

fiind

însoţit

de

alţi

fruntaşi

ai

oraşului, dar cu o zi înainte vizitase Curtea de Argeş împreună cu
suita

sa,

făcând

popasuri

Muşeteşti şi Domneşti.

la

pe la Bechet, inspectând
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Arcul de triu mf
de la Câmpulung

A doua zi, pe data de 1 3
mai, a fost programată o escapadă
la Rucăr, descrisă în Monitorul
Oficial nr. I 08, din I 7 mai 1 878.
Domnitorul s-a oprit la mânăstirea
Nămăieşti, „a caria biserică să
pată în stâncă, merită de a fi ad

Moşneni rucăreni în portul lor

din
iar
vârful
Mateiaşului, a scrutat şoseaua
nouă şi lucrările de artă prin care
s-a făcut legătura cu Dragoslave
le,
ocolind
muntele
Piatra
Nămăieştilor. [ . . . ]
La Dragoslavele, aflând că
există doi răniţi din războiul în
cheiat în urmă cu un an, Carol I a
ţinut să-i cunoască şi să-i decore
ze personal . A ajuns apoi la Ru
căr, unde era aştepta de fruntaşii
comunei, de elevi şi de rucăreni şi
rucărence în straie de sărbătoare.
Principelui suveran i s-a oferit o

tradiţional Ilustrată de epocă

mirată ",

„col/aţiune " (gustare) în casele

familie Baştea, „cel mai însemnat
dintre moşnenii acelei comune ".

Monitorul oficial consemna că
„Gazda şi sociul ei au

avut

onorea de a lua loc la masă la
drepta şi la stenga Domnitorului "

şi că „Măria Sa a admirat cu deo
sebire costumul naţional atât al
gazdei cât şi al tuturor locuitori
lor din Rucăr, unde acesta e con
servat în toată corecţiunea şi

Timp
de două ore a durat această agapă,
în care Vodă s-a interesat de sta
rea comunei, de văduvele şi răniţii
de război, dar şi de lucrările la
drumul către Bran.
splendorea tradiţională ".

Trăsurile cu oaspeţi au luat
apoi calea întoarsă iar la Câmpu
lung [ . . . ]".
Rucărenii aşteptându-l pe prin-

cipele Carol I la una din
viziteleacestuia în Muscel (foto
grafie de Carol Popp de Szat
h mary)
Puterea, opoziţia şi statuia lui
Negru Vodă
"Ca să ne înalte
' inimile si
' să ne
procure nişte momente din cele
maifericite"
1 5 august, I 898, centrul Câmpu
lungului. În capătul de nord al
Bulevardului Pardon, în dreptul

bisericii „Sf. Nicolae", are loc o
ceremonie publică: este momentul
dezvelirii statuii voievodului Ne
gru Vodă, patronul istoric al capi
talei Muscelului. Sunt de faţă ofi
cialităţi locale, care după moda
vremii, îşi etalează mustăţi mân
dre, membri şi delegaţi ai guver
nului trimişi special de la Bucu-

2016„

reşti, un adjutant regal, moşneni
şi ţărănci în splendide straie
muscelene de sărbătoare, precum
şi un număr foarte mare de lo
calnici, dar şi de vilegiaturişti
veniţi la sfârşit de săptămână
pentru o cură de aer curat la
Câmpulung.
Inaugurarea
monumentului lui Radu Negru
(Corespondenţă particulară a
„Trib. Pop.", Câmpulung, 29 Au
gust 1 898)
Un popor care nu ştie
cinsti memoria bărbaţilor aleşi, nu
e vrednic să trăiască. Cetăţenii
câmpulungeni
însufleţiţi
de
adeverul acestei aserţiuni, încă
înainte de asta de trei ani au
adunat paralele trebuimcioase
ridicărei unui vrednic monument
Voevodului Radu Negru, care
din Ţara Oltului trecând munţii a
pus temeiul ţării româneşti.
Monumentul a fost aşezat
în capătul de din sus al
şului bulevard. După celebrarea
serviciului d-zeesc, pe la oarele
1 2 musica a intonat rugăciunea
obicinuită, după care s-a început
şirul vorbirilor, care de care mai
frumoase şi mai însufleţitoare.
Cel dintăiu a vorbit preşedintele
comitetului de iniţiativă pentru
ridicarea monumentului, d. Sa
chelarie, mulţumind contribuenţi
lor, artistului Mirea, architectului
Săvulescu. D upă aceea primarul
oraşului ia în primire monumen
tul. După primar a vorbit un învă
ţător din Rucăr, despre care sat se
susţine, că e întemeiat de însuşi
Radu Negru. A depus şi o fru
moasă cunună.

31
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re plină de patriotism. Spune că

reportajul său, stârnesc şi astăi

rucărenii cred că satul lor este

zâmbete, dar interesante sunt şi

fundat de marele Voevod, sunt
dovezi pentru aceasta, şi vin să

amănuntele despre

depună o coroană pe monumen

lavele şi Rucăr, până la destinaţia

tul marelui Voevod, ca dovadă

de unde se întoarce beteag şi de

de admiraţiune şi recunoştinţă

celălalt picior!

pentru Întemeietorul ţărei, după

ru Haret, ministrul Instrucţiunii
Publice şi Cultelor (în dreapta
soclului), a primarului Petre

Zamfirescu (în stânga soclului) şi
a altor oficialităţi.
(Din albumul „Chipuri de odini

oară din Muscel ", autor Adrian
Săvoiu)

Şi după cum ve spuneam,

am plecat în escursii. . . [. . . ] Da,

cu toţii la prima chemare a Ma

am lăsat tot şi am plecat. . .

vorba de apărare a ţării.

gru Basarab, în prezenţa lui Spi

şi

despre drumul greu, prin Dragos

cum şi acum sunt gata să alerge
relui Nostru căpitan, cînd va fi

Inaugurarea statuii lui Radu Ne

localnici

Muscelul şi Câmpulungul în
presa vremii
O excursie cu bucluc la
Dâmbovicioara
munţilor
Frumuseţea
Muscelului nu a fost întotdeauna
pe măsura aventurilor turiştilor.
Este şi cazul păţaniilor unui bucu
reştean, autor al unei savuroase
relatări despre o excursie ratată la
peştera Dâmbovicioarei. Textul a
fost publi cat pe prima pagină a

·

Dar unde credeţi c 'am
plecat?. . .Aşa ceva nu se mai întreabă. . . Bun înţeles la Rucăr şi
d 'aci la Dâmbovicioara, cum îi
zice în partea locului. . .
Am petrecut de minune,
n 'am ce zice! Am petrecut aşa de
fain că nu me rabdă inima să
tac... Şi, uite, că me pui pe spuse.

Şi spui. . .
Am plecat noaptea. . . Era o
vreme
poetică. . . Lună,
stele,
recoare şi lipsă de praf..Şi ceva

Discursuri
mai poetic ca tot, - a dracului
După oficierea serviciului
revistei „Universul Literar", apă poezie, -noi, - mai multe famelii,
divin, muzica intoneză rugăciu
între care şi eu cu fameliunea
rută la data de 7 ( 1 9 August)
nea. Cel d' intîi care ia cuvântul
mea,
- eram cu toţi c/ae peste
1 895, fiind semnată „Marion",
este d. Sachelarie, preşedintele
grămadă într 'un car cu doi boi, pseudonimul gazetarului şi scrii
tribunalului local preşedinte al
nemîncaţi de doue septămâni, - şi
torului Dumitru Marinescu. Pore
comitetului de iniţiativă şi pentru
cu. . . cerul drept coviltir!. . .
clit în epocă "poetul soacrelor" el
ridicarea monumentului. În puţi
Când am ajuns în culmea
a scris mai ales cărţi cu conţinut
ne, dar bine simţite cuvinte, d-sa
Matiaşului entuzasmul nostru n 'a
umoristic, aşa după cum au fost
arată marea importanţă a acestui
mai avut margini!.. . Era în
„ Viaţa la mahala ", „D-a valma "
monument. Mulţumeşte obştei
reversatu zorilor. . . Înfaţa noastră
sau „Cartea soacrelor ". Ca amă
moşnenilor,
artsitului
Mirea,
o privelişte de nedescris... Munţi
nunt interesant, unele din articole
architectului Săvulescu şi tuturor
uriaşi cu căpăţânile vârâte în
le sale le-a semnat şi cu alte pseu
cari au conlucrat la această operă
nori, ne înfruntau par 'că cu ma
donime, printre care şi „Dumitru
de adevărat patriotism, şi termină
jestatea lor. . .Jos, şerpuitoare, Câmpulungeanu".
urînd sănătate Regelui îi întregei
murdară din Bucureşti, Dâmbovi
Aflat în vilegiatură la
familii regale.
ţă apă dulce, curată ca o fecioară
Câmpulung, de unde mergea la
D. Zamfirescu, primarul
din poveşti, desmierda în trecerea
băi la Bughea unde se trata pentru
oraşului, mulţumeşte şi d-sa
ei doue maluri verzi ca smaraldul
o afecţiune la un picior, împreună
obştei moşnenilor pentru opera
cel mai verde. . .
cu familia sa şi cu alte familii se
lor, şi ia în primire Monumentul .
Frumos, nu se poate mai
hotărăşte să viziteze cheile şi peş
D. Nae Năstăsescu, Învă
frumos!„ .
tera Dâmbovicioarei. Ghinioanele
ţător, din Rucăr, în numele
Am trecut prin Dragoslav,
sale, pe care le puteţi descoperi în
rucărenilor ţine o cuvânam dejunat aci, - mămăligă �i
�...i�............................................................................................................................................... .
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ouă, -şi, - în sfârşit, - după opt

P IATRA CRAIULUI
("Universul Literar ",

2016„

Nici

necontenit până a doua zi la orele
1 1 , au reuşit să scoată viu pe
an, care din fericire n' a fost aco
perit de cât de sfărâmături de
pietriş amestecat cu pământ. El a
fost internat în infirmeria comu
nei Rucăr, având mai multe con
tuziuni şi o rană mai gravă la
laba piciorului drept.
Ceilalţi duoi au fost scoşi
abia după trei zi le de sub
mături.
Maniştii Iancu P. Anastase, N.
Duţescu şi Moise Ţuluca conce
diază muncitorii care cer aplicarea contractului colectiv
Câmpulung 1 2 (prin tele
fon) - La Comisia Locală din
Câmpulung, s'a prezentat o
delegaţie de muncitori din sindi
catul forestier Rucăr. Delegaţia a
înmânat un memoriu prin care
cere să se ia măsuri împotriva
patronilor manişti
Iancu P.
Anastase, Nicolae. Duţescu şi
Moise Ţuluca. Aceştia îşi conce
diază lucrătorii cari îşi cer dreptu
rile legale prevăzute în contractul
colectiv.
La cererea j ustă a munci
torilor, Iancu P. Anstase a răsouns
prin inj urii grave la adresa Gu
vernului şi Confederaţiei Genera
le a Muncii. Lucrătorii au fost daţi
pe uşă afară cu următorul răspuns:

n 'apucărăm să eşim bine din
Rucărşi ne-apucă o ploae că par

„să vă plătească guvernul"; „eu
sunt destul de tare şi nu mi-e frică

că se deschiseseră cataractele

de nimeni"( „Scânteia", 1 4 iunie
1 947)
În numărul viitor al revis
tei care va apărea în anul 20 1 7 voi
relata pasaje şi texte cu referire la
evenimentele petrecute în trecutul
interbelic în Rucăr din volumele I
şi II.
Selectate de ec. Cornel Stoi.,...__„
din Rucăr - Muscel

ceasuri de căruţă, vai, piciorul şi

7 (1 9 August) 1895)

burta mea, - am ajuns la Rucăr,
la vestitul Rucăr, în care ofticoşii
găsesc repede repede vindecare
de boală. . .
Unde am tras n u ve pri
veşte. . . Destul e că ştiţi că ne-a
jupuit şi în schimb nu ne-a dat
nimic. . . Aşa e la Rucăr, n 'ai ce 'i
face. . .
Peste doue ceasuri eram
călări. . .
Drumul până la Dâmbovi
cioara e de o frumuseţe nespusă. . .
Treci printre doue şiruri de munţi
înalţi, că par 'că dau cu nasul de
cer, şi netezi ca şi cum ar fi daţi
la rândea de mână omenească. . .
Brazii, drepţi ca lumînarea, cres
cuţi pe culmea munţilor te ame
ninţă ca şi stâncile să cază peste
tine. .. Dâmboviţa, pe care o treci
de vr 'o doue zeci şi mai bine de
ori, urlă selbatecă căzend din
înălţimi uriaşe . . .
A m ajuns la Dâmbovicioa
ra. .. Toţi ne am aprins luminările
de ceară şi am intrat în peşteră ca
să

admirăm

stalacmitele,

stalactitele
cărţile

de

şi

vizită,

precum şi inscripţiile, sute şi mii,
de pe pereţi. . .
Credeţi că s 'a sfârşit dan
danaua?.. .

Ei

aşii

Vilegiaturiştii treceau munţii spre
Rucăr sau Dâmbovicioara cu
căruţele localnicilor

Fapt divers Cimpu-Lung
Starea sanitară a oraşului e
pînă în prezent foarte bună; la
Rucăr, însă, bîntuie angma
difeterică, contra căreia se va lua,
cred, în grabă, măsuri mai energi

ce. („Adevarul'', 8 decembrie
1 900)
Groaznica nenorocire din Rucăr
În ziua de 24 aprilie spre
seară, pe când muncitorii
Paraschiv Ţinţioiu, Ion
Tiţa
Bărdoiu
şi
italianul
Magaropa lucrau la carierele de
piatră de var ale d-lui Gh.
Brănescu din Rucăr (Muscel) s ' a
prăbuşit blocul sub care săpau şi
i-a acoperit pe câteşi trei.
Alergând în ajutor autorităţile
comunale şi locuitorii şi lucrând

cerului. . . Şi nici tu umbrelă, nici
tu coviltir, nici tu nimic, de cât
nişte sdrenţe de pardesiu. . .
Acum zac pe coaste, dar
deşi olog cum sunt, tot nu me las
de escursii şi mîine plec la Curtea
de Argeş să vez n 'oi remânea şi
ciung ca să 'mi asigur viitorul. . .
J,a revedere dar. Marion
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UN CETĂŢEAN DIN CETĂŢENI ÎŞI DEAPĂNĂ AMINTIRILE
Autor: lng Prof Nicu Lăcătuşu
Segmente de drum roman
sunt prezente la Posada Rucăru

lui. Tot aici, la Ruc ăr se află mo
numente ce amintesc de eroii
Razboiului de Independenţă şi al

Primului Razboi Mondial.
Local itatea Dragoslavele
şi-a legat numele de eroismul
Muscelenilor care, la Pravaţ, dar
si în locuri învecinate le-au aratat
duşmanilor, aşa cum s-a întâm
plat

şi

la

Oituz,

Mărăşti

şi

Măraşeşti că „pe aici nu se tre
ce".
Am reuşit să cunosc acest

OM deosebit prin lecturarea cărţii
domniei sale pe care mi-a îm
prumutat-o prof. Vintilă Purnichi.
Am luat legatura telefonic cu
autorul, mi-am exprimat impre
sii le despre carte şi l-am rugat
să-mi tri mită un exemplar pe care
în două zile l-am primit, pentru
care-i multumesc. M-am gândit
că ar fi util să selectez pentru a fi
publicate în revista noastră acele

pasaje care fac referire la Rucăr
şi împrejurimi, i-am cerut acordul
autorului, pe care l-am primit.
Argument
Autorul acestor pagini,

euri situate pe cursul superior al

Urmează localităţile Dra

Dâmboviţei.

goslavele (muzeu în aer liber al

Prof. Alex Constantinescu
Istorie, legendă, ortodoxie pe
cursul superior al Dâmbovitei
Cine a cutreierat ţara, fie

arhitecturii populare muscelene)
şi Rucăr. Acest ţinut este unul
dintre cele mai frumoase din ţară.
Rucărul stă cuibărit în inima Car

că ne referim la provinciile istori

paţilor, la răspântia a două ape:

ce: Transilvania, Muntenia sau la
Moldova s-a convins de frumuse

Râuşorul şi Dâmboviţa.

ţea pamântului românesc, frumu

face legătura între Muntenia şi

seţe dată de varietatea formelor

Transilvania, oferind la tot pasul

de relief-câmpii, dealuri, munţi.

privelişti de un pitoresc deosebit.

Culoarul Rucăr - Bran

călătorului şi plaiurile muscelene,

O parte a cheilor săpate de râul
Dâmbovicioara în pereţii munţ i

prin varietatea şi sălbăticia unor

lor Piatra Craiului a fost declarată

locuri cum sunt cele de pe cursul

rezervaţie naturală.

Peisaje de neuitat oferă

superior al Dâmboviţei, începând

De la Podul Dâmboviţei,

Nicu Lăcatuşu a avut privilegiul

cu locurile de unde-şi adună ape

urmând cursul Dâmbovicioarei

să se nască într-o zonă în care

le acest râu şi continuând cu aşe

spre satul cu acelaşi nume, se

istoria, legendele, datinile şi tra

zările pe care le întâlneşte în

ajunge la Peştera Dâmbovicioara

diţiile se întâlnesc la tot pasul.

drumul lui către vărsarea în Ar

şi, după 2 km, la Peştera Urşilor,

Situată pe vechiul drum de cără

geş. Vorbesc aici despre Dâmbo

unde au fost descoperite resturi

uşi e

care făcea legătura între

vicioara,

Rucăr,

Dragoslavele,

scheletice ale ursului de cavernă.

cele două foste capitale ale Ţării

Lunca Gârtii, Slobozia, Stoeneşti,

Româneşti, Câmpulung şi Târgo

Bădeni, Coteneşti, Cetăţeni şi aşa

(comuna Dâmbovicioara) - este

vişte, comuna Cetăţeni 1ş1 are
originea numelui de la Cetăţuia

mai departe. Fiecare dintre aceste
locuri este legat de legende, isto

situată în partea sudică a Masivu

Negru-Vodă, leagănul ortodoxiei
şi legendelor acestor Io-

rie, dar şi de credinţa strămoşeas
că, de ortodoxie.

Peştera

Dâmbovicioara

lui Piatra - Craiului, zona Rucăr,
pe drumul spre Cabana Brusturet.
Această peşteră se carac
terizează printr-un relief carsticlllll
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variat, spectaculos. Lungă de fie soli ungureşti, măcar solii pe
care îi voi trimite domnia mea în
peste 250m, are aspectul unei
Ţara Ungurească. "
galerii puţin ramificate, traseul
său fiind puţin ascendent. local- IF.:=;;=����=:;:=:iiii�
nicii o cunoşteau înainte de 1 579,
an în care Dâmbovicioara este
atestată documentar, pe vremea
lui Mihnea Turcitul.
Epilog
Valea Dâmboviţei a fost
drum domnesc,
cu deosebire
Localitatea Cetăţeni aşa
după ce capitala s-a mutat la Târ
dar, a făcut parte din acest drum
govişte, atât legăturile economice
domnesc.
cât si cele politice cu Braşovul şi
Dacă Dâmboviţa şi pădu
cu cancelariile apusene au fost
rile ce o străjuiesc ar putea vorbi,
motivele pentru ca acest drum să
câte
n-ar avea de spus din trecu
fie străbătut de caravanele negus
tul istoric al aceste ţări. Loc mi
torilor cât si de trimişii domniei.
nunat, unde stânca de piatră a
Un hrisov al domnului
Cetăţuii domină valea Dâmbovi
Duca Vodă, la 1 674 atesta impor
ţei cu schitul unde călugării păs
tanţa văii Dâmboviţei pentru le
trează
cu sfinţenie ortodoxismul.
găturile dintre Ţara Româneasca
Pelerini din toată ţara găsesc aici
şi Braşov: „Am lăsat domnia mea
o oază de linişte sufletească şi de
pe obiceiul cel bătrân cum a fost
rugă către cerul albastrului de
mai dinainte de veac, ca să ţie
Voroneţ.
solii drumul Rucărului si în vii

��l�!�!�!!�i!

Mi-a picat la suflet
temerarea dăruire a domnului
Nicu Lăcătuşu, originar d in
această localitate cu stramoşii
veniţi din Ardeal asemenea altor
zeci de aşezări ale Muscelului
unde s-au stabilit cei veniţi din
Ardeal .
Lăudabilă aplecarea spre
domnului
Nicu
cultură
a
Lăcătuşu, cu acest volum-album
prin care-şi cinsteşte părinţii şi
satul natal.
frumuseţea
Prezantând
împrejurimilor satului, obiceiurile
si folclorul foarte bogat, locurile
unde a crescut şi întâmplările
autorul
specifice
vârstei,
realizeză o adevărată oglindă a
comunei Cetăţeni.
Prof. Valentin Vişinescu
Turda-August 20 1 3
Selectate de Economist
Cornel Stoian,
Rucăr Musce/
-

toare şi în ducătoare, măcar să

J:.itere 'I'inere
Născută în 1 97 9 l a Rucăr.

Prof. .'Aâefina 'Vorovenc

Absolentă a Facultăţii de Filologie - Universitatea Braşov.
Poetă cu 4 volume de versuri publicate şi 2 volume de proza.
Pictoriţă cu expoziţii şi grafică de carte. Premiul I pentru picture în Colora
do, SUA.
La răscruci de dangăt de vale, cuibuşor de muntenaşi rucăreni cu nume de
ispravă. Iscod.
Cei vechi în vânj , tineri-n crud şi tot în chingă.
Firav de fată în joc de litere şi culoare, soţ de straj ă şi scut.
Cleo p uicuţa lor a iscat viu de drag si bine-n mult. Ade, clocuţa mumă cer
ne litere tinere, chip pastelat şi înalt de cetaşi. Condei tânăr de nou, versuri
noian cu scapăr ori gâce, portret de premiu meritat. Rod in har. Onor.

Arhitect - scriitor Nelu Muţiu Rucăr
35
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Am venit să te colind iubito
Dar vin de prea departe
Şi drumul e lung şi greu
Şi plin de răni-vămi
Şi la fiecare vamă
Las o a noua parte din vise
Din toate ale minţii
Din toate ale sufletului
Din toate ale mele
Şi când ajung la tine
Bătrân de-o vreme cu timpul
Văd că a mai rămas
O petală d-albă
O frunză verde
Şi-un pic dintr-o stea de gheaţă
Şi-o scânteie din vatră
Şi-o răsuflare de fum pe horn
Şi-o pisică tolănită pe sarică
Şi cizmele mele puse lângă sobă
Şi-o amintire de vară

IUBIREA, VĂPAIE
Iubirea mea-i văpaie arzând nedomolită,
Nu-i spuza-o care farul doar pâlpâie mocnit.
Şi tot mereu va arde, văpaie infinită
De dorul tău, când fi-voi de-a pururi adormit
ILUZII
Eu nu am fost prea răsfăţat de soartă
Şi după ani, am tras două concluzii :
Ea a tăcut din mine o paiaţă
Şi mi-a vândut de când mă ştiu iluzii.
POPA ZICE. POPA FACE?
Te ştiu de-o viaţă tot sărac. Mi-e milă,
Prea ai tăcut şi tu ce popa zice!
De-ai fi tăcut ce face el, amice,
De mult aveai Toyota, bani şi vilă!

Şi-un cântec de lup
Cu ecou de Ier
Şi le adun pe toate
Le pun într-o cupă de
lalea albastră
Ţi le dăruiesc cu ple
căciune
Şi ţi le aşez la piept şi
la picioare
Mă uit în ochii tăi şi
văd că te bucuri
Şi tăcerea ta e melodia cea mai de preţ
a colindului care sunt
Zâmbesc ... şi plec ... mai departe
Să mă duc să mă înnoiesc
Pentru că un an
Trece uneori ...prea repede
......creată astăzi 25. 1 2.20 1 6 .... când mă uitam la ful
gii de nea, la soare şi la munţi.. . .în ecou de colinde şi
de colindători ....

Iar mâna lui pe creştet blând m
atinge.
Am să te rog să mă trezeşti în
zon
Când stele încă strălucesc pe
cer,
Să plec cu cete de colindători
Cântând ca altădată: Lerui-ler!
Să nu mă cerţi de-am să mă-ntorc târziu,
Când seara peste sat vine tiptil,
Îţi sărut mamă părul argintiu
Că m-ai lăsat să cred că-s iar copil.

LINIŞTE
Mergeam prin pădure
Era atâta linişte
Încât se auzea magma,
Clocotind în cazanele din străfunduri !
Nu mai cîntau păsările,
Se oprise şi vântul

DIN NOU COPIL
Mai lasă-mă să cred că-s iar copil
Şi că Isus din Cer cu îngeri ninge
Şi cu petale albe de April,

https://biblioteca-digitala.ro

•

„n

ARS LONGA, VITA BREVIstj
Parcă de ani de zile
Pădurea părea de piatră...
Într-un târziu, am înţeles de ce:
Eminescu "plecase"
Şi luase cu el
Freamătul codrului
Şi scânteieri le lacului„.
Nici Labiş nu mai e
S-a înălţat unde-i soarele
Şi odată cu el
Au murit căprioarele ...
E linişte, prea multă linişte.„
Poate că aici se odihnesc sufletele poeţilor
Şi pentru ele,
Pădurea se reculege cu adâncă durere
Păstrând o firească şi profundă tăcere.

Î N VAN SPERANŢE?
Anii m-au gârbovit, dar eu îmi spun,
Că tot mai e o rază de speranţă
Să fie pe un taler de balanţă
Cândva, mai greu ce-i drept, cinstit şi bun.
Mai cred şi eu precum credea Poetul
Că plaiului acesta plin de dor,
I-e hărăzit un mare viitor.
Dar spune-mi, Doamne, când va fi momentul?
Că anii trec ... un an ... şi înc-un an,
Copiii cresc ...mor trişti ai lor părinţi
Ducând în Ceruri rugă câtre Sfinţi
Măcar copiii să nu spere-n van !
De-or trece veri şi s-or mai duce toamne
Şi-n ce-am sperat, ca fumu-n vânt s-o pierde,
Atunci pe lumea asta voi mai crede
Doar în alt Ţepeş! Şi în Tine, Doamne!

POETA, TOAMNA ŞI
MUSCELUL
Vine Toamna Musceleană
Cu mici, bere, must, pastramă,
Şi mişcare subterană,
Că ce-i vechi azi se destramă!

Fuge timpul ca din puşcă,
Pacea, peste tot domneşte.
Unii mănâncă plevuşcă,
Alţii dau cu băţu-n peşte !

- •
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CINE EŞTI?
Când îţi cânt cu dor
Seara la izvor,
Când blând te dezmierd
Şi din ochi te pierd,
De ce pe sub gene
Mă priveşti alene
Şi porţi parcă-n ochii
Vrajă de deochi?
Spui că îţi sunt drag
Că m-aştepţi în prag ...
Dar cu alt flăcău,
Te zăresc mereu
Atunci te blestem!
Dar din nou te chem
La mine să vii
În nopţi reci, târzii,
S-aud râsul, iar,
Cristalin şi clar
Să-ţi văd ochii-stele
Sub genele grele
Şi-aştept până-n zori
Când e luna-n nori
Să simt trupul tău ...
Dar mă minţi mereu!
Spune-mi cine eşti
De ce m-amăgeşti?
Cine eşti tu oare,
Eşti o vrăj itoare
Sau eşti zână bună
Când sunt nopţi cu lună
Ori eşti zână rea,
Sau eşti dragostea?!
Dar oricine-ai fi
Eu te-aştept să vii
Şi-n nopţile reci,
Eu te aştept să treci.
Vino, vis de dor,
De vii pot să mor
Când sunt nopţi cu lună
Dragoste nebună.

Reacţia-i invalidă:
Tot cu somon se tratează,
Poezia e acidă,
Doar poeta„. gravidează!

1 6. 1 0.20 1 6
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Pe tot parcursul nopţii şi harpa o
deşiră,
Trăirile-ţi conduce, ERA TO, mi
titică,
Cu versul ei erotic emoţia-ţi ridi
că!

În mână cu stiloul sau cu vechiul
papirus,
Apucând versul epic, l-a curăţat
de virus,
Stăpâna poeziei, laurul inocenţei,
E mândra CALLIOPE, e muza
elocvenţei.

Şi muze de muzee, ce stau pe
alizee,
Cântate prin licee, cu miez de
epopee,
Au umflat de plăcere Heliconul
stingher,
Care crescu mândru şi-aj unse
pân-la cer.
Şi zeii cei olimpici, nestăpâniţi
din fire,
Găsiră pe Pegasus, căluţul de
oştire,
Care cu o copită , foarte uşor a
dat,
Şi iată, Heliconul, pe loc s-a
desumflat.

Dar ce apare-n zare, albastru în
p lin soare,
Incoronată-n stele, e tot o muză
oare?
URANIA, ce şansă, ne caută
mândria,
Cu cele opt planete dar şi cu ge
ometria.

Deaceea când văd muza, că face
pe obtuza,
Că-mi urmăreşte buza ca să-mi
păteze bluza,
Imi folosesc acuza, exact ca bu
buruza,
Ce pune greu ventuza, dar nicio
dată „.scuza !

Se vede MELPOMENE, e muza
tragediei,
Încoronată toată cu frunza verde
a v1e1,
Cu forţa-i chinuită, o mască ţine
n mână,
Ca soarta unor neamuri, în chi
nuri să rămână!

MINTEA, GÂN DUL
Mintea, gândul, vorba zboară
Printre norişori pe-afară;
Ne oprim, că nu e gară,
Ne-amăgim aşa-ntr-o doară!

A fost muza plăcerii, şi chiar a
bucuriei,
Cu flautele sale opri forţa trufiei,
Recitând poezia de l irică aleasă,
Ce pentru EUTERPE cu drag
fuse culeasă.
MUZELE DE LA MUZEE
M-au atacat din zările confuze,
Nouă fecioare cu statut de muze,
Patroane ale artelor elene,
Ce trec prin vieţile noastre pă
mântene.

Şi căţărate sus pe Helicon,
N-au avut mintea să spună nici
pardon,
Atunci când Mnemosyna le-a dat
viaţă,
Jar Zeus n-a crâcnit, fiind de faţă!
Şi înzestrate de mama natură,
Bune la scris dar bune şi de gură,
Încununate cu iederă şi lauri,
Feresc Olimpul de demoni şi ba
lauri.
Fecioara-n alb, ce ţine-n mână-o
carte,
Încununată-n lauri, cu gându-n
altă parte,
O recunoşti, e CLIO, mereu plină
de glorii,
Fie în versul epic, fie în vechi
istorii !
Apoi încununata cu iederă târzie,
Ce-i şefă şi pe scenă, dar şi pe
comedie,
E THALIA, e muza ce renunţă la
mască,
Şi cu toiagul tainic, tot răul îl
demască.
Apare-n rochie largă, în mână cu
o liră,

POLYHJMN lA-ncheie bilanţul
fără scuze,
Şi trecutul eroic al celor nouă
muze.

A lături TERPSICHORE ce cântă
şi dansează,
Cu corul antic tipic, universul
testează,
Dansul şi melodia ce lira ne-o
dezmiardă,
Acesta-i tot avutul cu grija să nu
l piardă,
A fost zeiţa mimei, cântată de
istorici,
Azi este muza imnei şi a nobilei
retorici,

Simt sclipirea că nu minte,
Gândul fuge înainte,
Vorba, ca să nu greşeşti,
O întorci cum o primeşti !
Mintea, gândul, vorba, zboară?
Mă înşel. A câta oară?
Nu pricep al vieţii joc,
Că eu zbor! Nu stau pe loc.
Şi dup-atâta zburat,
Să trăiesc am învăţat.
Dar, la ce-mi va folosi
Dacă nu ştiu a muri? !
Moartea vine într-o zi„.

1 1 . 1 1 .20 1 6 GODENJ
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Poeme legănate-n palmă - 20 1 6

Autor prof. dr. Baciu George
1.
Pe zi lele din mine e-atâta praf

mirâdu-mă

-

din ceaiul de-a doua zi
2.
Trăiesc conştiincios ca un drum
pe care noaptea-I calcă încet
să nu strivească praful
din zilele-mi vraişte.
Când treci, iubito, pârleazul di
mineţii,

roua tresare din somn

Poate mâine
vom trece amândoi
dinspre amurg înspre noapte.
Şi când se va crăpa de ziuă
nu va mai fi decât un pas
până ce moartea ne va prinde
într-o pleoapă.
Ieri am căzut în dimineaţa
ochilor tăi.
Mă împiedicasem de o lacrimă.

13.
Te luase amurgul la dans.

Vântul tuşea frunze
în nasul toamnei,
în vreme ce eu treceam,
cu mine de mână,
pe sub pârleazul privirii tale

şi aleargă cu capul în jos
pe sub emoţia călcâiului tău.

4.

Oraşul seamănă cu tine
când te ciupesc de obraz.

albastre.
1 9.

Pe strada dinspre coapse
trece vântul cu cerul în privire.
La fereastră zorile se varsă

În restaurantul cu nume de schi

5.

ori,


dului
ce te ţine pe umăr.
E încă devreme de tine.

6.

Poate am să te iubesc
într-o frântură de răgaz,
când falangele toamnei
vor zornăi pe osemintele lunii
plecate să moară pe buzele dimi
neţii
adormite sub bărbia sânilor tăi.

7.

Pădurea sforăie sub cotul lunii.
Tu stai pe o frântură de vis,
aşteptând dimineaţa
să-şi facă rugăciunea înainte de

Dacă ar fi să plec în zori de zi,
când tace luna,

la fiecare vecernie a inimii.
9.

1 0.

3.

culcare
8.

Domneşti d e Muscel

şi-am s-o plimb prin mine

că abia mai tuşesc ridurile.
Ca să nu mă plictisesc,
te gust de fiecare dată la prânz
şi te mărturisesc într un cub de
gheaţă

Dimineaţa cade în somn.
Tu bei cafeaua pe balconul gân

-

te sărutasem într-o seară de iarnă,
când strada fugise să se plimbe

cu telegondola,
iar viscolul schia pe maidanul
cu iubiri pasagere.
26.
Eşti singură cu tine,
atât de singură
că dimineaţa a ucis noaptea scur
tă

a iubirii
cu un infarct de rouă
rămasă încă de-aseară
sub streaşina gurii„.

32.
Hai să ne viscolim sufletele
cu un gând de toamnă ploioasă,
ca să ni se răcorească sărutul
căzut peste pleoapele toride
ale amiezei în care ţi-am spus
că încă te mai iubesc . . .

Stelele miroase a fân cosit,
noaptea şi-a zidit pântecul pe
lună,
vântul leagănă sămânţa ta
de Ană cu inima altar
şi ochii fereşti către cer.

40.

Dumnezeu are degetul la gură
şi stă în genunchi pe scândura de

stejar
din biserica desenată în sufletul
pârâului
ce picură din pleoapa Anei.

41.

Cântecul dimineţii picură
pe geana râului ce curge,
fărâmă cu fărâmă.

49.
Nimge peste umbra lunii

aşezată pe genunciul dealului
plecat să colinde satul
aţipit în poveştile din barba buni

cului.
51.
Tu semeni c u u n rid a l dimineţii
aşezat de-a curmezişul tâmplei

toamnei
ce-mi creşte în trup

57.

Ce frumoasă eşti, iubito!
Semeni cu pământul
pitit în buzele pârâului

ce cade trist din ochii Anei.

cu cerul pe genunchi

am să-ţi iau umbra de mână

III..
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60.
Am mângâiat un fir de iarbă,
umed de rouă,
am lustruit gândul despre tine
şi am coborât în pivniţa inimii
să te aştept
la celălalt capăt al meu.
61.
Hai să ne jucăm ascunsa
prin si labele din de cu seara ochi
lor
şi să ne prindem săruturile la şold
ca pe nişte săbii,
cu nasul înfipt în cruciada
îmbrăţişărilor.
62.
Tu erai dincolo de mine
Ca o umbră aşezată-n coapsa
străzii
Care
duce
spre
mahalaua
găndului

Rucărul
Din Rucăr se vede-n zare
Vârful Crucii, Cheia mare,
Păpuşa cu capul gol,
Mândrul plai din Muntişor,
Pleaşa cel despădurit,
Cuculeţ roata-ngrădit,
Ghimbav, Măra, Căpitanul,
Unde urşii sunt tot anul,
Unde cerbii toţi s-arată
Cu coroana lor bogată,
Capre negre se pitesc,
Rucărul e pitoresc.
Dâmboviţa aici străbate
Chei în calcare sculptate
Şi ascunse numai clean,
Păstrăv, mreană şi boiştean

ARS LONGA, VITA BREVISI

63.
Eu stau pe umărul vântului,
ea suspină pe neliniştea râului,
eu mângâi braţele copacilor,
ea se leagană pe cearcănele pie
trelor,
eu îi simt în pleoape umbra gân
dului,
ea mă plânge cu lacrima trupu
lui.
71.
U ite, Doamne, câtă singurătate
se odihneşte în mâinile mele !
Pune-mi altă coastă ca să mă pi
păi
şi la celălat capăt.
93.
Dragostea mea te ţine în dinţi
în mansarda inimii.
Sufletul îşi piaptănă părul
ca o ploaie cu oasele în buzunar.

97.
Zilele cu ochi albaştri
ascultau vântul strivindu-şi aripi
le
în acoperişul caselor cu buze de
şindrilă.
1 02.
Trupul mi se copilărea
sub pardesiul privirii tale albastre
Oasele vântului învăţau
să cânte dimineaţa
mahmură de bătâneţe.
127.
Un vers e un penel cu strănut
liric,
o strofa - rochia sub care se as
cund
conferinţele priviri i,
poemul e orişicare zice arată cu
degetul
vopseaua din vene.

Vezi potecile-n în zig zag
Haşurând păduri de fag,
Defileuri mici tăiate
Prin gresi i, conglomerate,
Iar pitica azalee
Stă pe-a crestelor alee;
Rucărul e pitoresc,
Este satu muntenesc

Şi în lacuri se îmbin,
Iar sălbatice raţe
Vin de ele să se-agaţe
Sub arcadele de brad,
Luna cu greu se strecoară
Să pătrundă din afară ;
Rucărul e pitoresc
Este locul ce-I iubesc !
Un Rucăr nou

Râuşorul dintre munţi,
Îmbrăcaţi cu brazi cărunţi
Se repede zgomotos,

Păpuşa, Leaota şi Craiul,
Cu Codrul lor bătrân, tăcut,
S-au luat cu apele, cu plaiul
Şi toate Rucăr s-au făcut

Lovind mai bolovănos,
Peste care zboară ciori
Şi se-aud doinid păstori
Din fluier şi din caval
Aşezaţi în şa pe cal,
Iar dulăii lângă ei
Păzasc turmele de miei ;
Rucărul e pitoresc,
Este satul păstoresc
De prin văi se-aude cântecul
Şi miroase-a floare vântul,
Apele curg în suspin

E Rucăr, da, comună mare

S-au mai născut un basm, un vis,
A răsărit în munte-o floare,
Ca pomul vieţii-n paradis
Iar apele ce udă locul,
Sunt apa vieţii - dar divin,
Din şapte părţi le sună jocul,
Din şapte părţi ecouri vin
Şi setea aici de mult s-a stins,
S-au stins durerile şi fierea
Ş i-n locul lor de-odat s-a prins
A curge laptele şi mierea
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R ucărul e o minune,
U n ţinut de basm şi sfânt,
C u m nu-l altul pe pământ !
A pa, muntele şi totul spune:
Rucărul e o minune

E ca-n Eden la început,
Ne sunt flămânzii toţi sătui,
De bucurie cânt-un mut,
Ascultă surzii versul lui.

E codrul prin de căprioare,
Se umflă apele de peşti,
Nuntesc acvilele sub soare
Şi zboară fluturi la fereştri

!
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Domneşti de Ilfov

Elevă liceu, clasa a IX-a
1 .Monotonia
Singurele lucruri care-mi alină

3.Uceul

sufletul

Liceul,

Sunt Soarele timid şi arta pără

Obositor şi rece,

sită

Dormind, visând, sperând,

Pe care am văzut-o de diminea

Oboseală şi răbdare, speranţă şi
..._ maturizare,

ţă pe zidul
Dărâmat şi uitat de lume

Închisoare de libertate cu propria

Artă părăsită şi zid u itat, pere

cheie.

chea perfectă.

2.Am legat...

Elevi pe holuri alergând,
La ore întârziând,

Soarele care încearcă

Am legat munţii la ochi

În zadar să încălzească

Cu mirosul florilor de colţ

Zile de naştere serbate,
Amintiri în inimă stocate,

Sufletele reci din jur

Şi le-am spus să mă găsească

De viaţă îngheţate.

Şi m-au găsit în petalele catifelate de

Doar Soarele şi arta, pete de culoare

vânt.

Adaugă un plus de viaţă rutinei plic

Cămăşi, cravate-mprumutate, nu
lăsăm pe nimeni în spate,

.... Am legat florile la ochi

tisitoare

Cu zumzetul alb de albine

Şi-ntr-un final reuşesc

Şi le-am spus să mă găsească

S-aline suflete-ngheţate,

Alături de altele multe.

Un şoptit un copiat corigenţe nu
prea-am l uat,
Obligaţii, presiu ni, n-avem parte de

"Şi m-au găsit în zborul lor avântat.

Ca al meu şi altele poate,

Am legat cărţile la ochi

M ulţumesc.

Cu anii ce au trecut tăcut peste ele

minuni,
Doar speranţe adunate, cu ambiţie
alimentate,

Şi le-am spus să mă găsească
_ Şi m-au găsit când am întors pagina.
Am legat visul la ochi

Liceeni cu multe vise, de comisie
admise.

Cu dorinţa de a deveni realitate
Şi i-am spus să mă găsească
Şi nu m-a găsit; eu dispărusem între
timp.

g/j(.CVCA Ş'l'E'F� !M.019E - Albeşti
CE-I CUVÂNTUL ?
Ce-i cuvântul mă întreb eu oare?
Are-un rost pe lume? Are.
Căci de n-ar fi fost cuvânt
N-ar fi pace pe pământ
Făr cuvânt, noi cum am fi
Nu
111... am mai putea vorbi

de Muscel - elevă
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N-am mai putea comunica
Nimic bun nu s-ar vedea
N-am înţelege ceea ce vrem
Am fi inculţi, n-am şti să scriem
N-am putea a ne exprima
Nu am mai fi cineva
Fără cuvânt n-am mai fi evoluat lliiiiiii
iii
iiii
ii
iiii
ii
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Necuvântătoarele ne-ar fi trădat
Ne-ar fi condus, ne-ar fi mâncat
N-am mai fi cooperat
Nu am mai fi la putere
Nu am mai fi speciali
Am fi fiecare cu o părere
Făr de cuvânt-artificiali„.

POEZII PENTRU SUFLET
Nu-mi găsesc de zile-ntregi
Gândurile-acasă
Dar e real-nu tre să negi
Căci ştiu că nu le pasă
Le strig dar iată, nu-mi răspund
Şi nu vor să se întoarcă
Dar oare poate nu m-aud

Căci nu mai pot să tacă
Nu-mi găseam de zile întregi
Iubita-mi inspiraţie
Dar s-a întors din căutarea
Noilor creaţii
Mă aştepta în pragul uşii
Cu o foaie şi-un condei
Lângă atracţia întâlnită
În căutarea ei

Economist PETRESCU NICU
AZI
Azi m-am trezit cu teama
că se crăpa în două de ziuă
sfidând neîncorsetata vreme
dar„.a plouat cu aer incolor
peste fereastră mirosind a noapte.

Gâdilindu-mi plăcut insomnia
cuibărită la marginea pleoapei
şoptesc cu glas tabagic
<paşte aerul dusului minut>
nu încerca să oboseşti c lipa
punând băbale luminii.
REGRET
Am regretat enorm
că n-am fost iarbă
cu clorofila prin vene curgând.
Cuvântul agăţat de trup
îmi extrage roşul din lumină.
Vrei să nu fii gândire?
Vrei tu să fii prea trist?
Nu-i simplu să fii verde
Simţul se poate pierde
Şi multul e prea mult.
NEGARE
Aruncat dincolo de materie
Nu dorm să visez îngeri
Şi nici cui în carnea lui Iisus
Mai bine nemiros şi netrăire
Inert şi f'ară de plutire
Fantasma întru negândire
Şi fără dor şi nemâhnire
neîncărcat cu fericire
fereastra pentru neiubire.

Stau singur cu clipa de vorbă
i -am spus celei ce vine şi pleacă
Aşteaptă să-mi dizolv chipul
în neaua de mult pregătită
Negare de sfera-mpuţită
Mă prinde în jocul de-a timpul
Nu-s însetat de aripa ploii
Şi strigătul pietrei nu mă inundă. . .
fiinţa literei
un martor
pentru suflet nedevorat de prezent.
AZI
Azi am dormi
ca să visez luxoase candelabre
agăţate de înaltul cer
deasupra cinei cea de taină.

Privesc cum timpul naşte timp
cum cl ipa rea
s-a lepădat de ora puritană
decent
izvorul nou îndemn la fericire
plângând cu frunze verzi şi
netomnate:
Da! Doamne fă din cifra 7
O amforă să beau pe săturate.

ce întâmplări închiriaă fără BANI
care vinde toiege şi har
şi scâncet sau trai arbitrar
ş1 curge
prin vremuri timid
înnoptând pe la margini de vid
dă ierbii verdele crud
sămânţa plouată şi nur
gonind după calul ceresc
spre taina cea fără de sens

ÎNDEMN
Să stăm agăţaţi
Ciorchini de cuvinte
pe ramurile iubirii
nu litere singure
fără noimă şi crez.

SECUNDELE STAU AMEŢITE
Economic Doamne
a strigat îngerul la zămislirea mea
TIMP
şi umbra neînţeleasă
Locuieşte-n tre cer şi pământ
leneveşte peste mormântul de
uneori fulgerând
cuvinte
alteori mult prea blând
sub tăcerea stelelor
nevăzut
care varsă lumină
dar superb
peste partea de pieire
ancorat la margini de nerv.
Oare sunt?
Digerat de a fi
Mirosind a planetă
sau nefiind
De parcă nu am fost
şi gând
şi negândind
risipesc în vid
cum a fost şi va fi concurând.
mă macin?
2 Încet şi fără rost
El e cel
�
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HOTĂRÂREA CEA MARE, CEA GREA ŞI DECISIVĂ
1 00 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL*
*

Acest articol apare şi

în revis

ta „Agora" nr. 63 -64, Constan
ţa, 20 1 6

Coroană de la Sinaia, din 3
august 1 9 1 4, desfăşurat sub
bagheta regelui Carol I cu puţin
de

timp înaintea morţii sale, să se
S-a spus, pe

bună dreptate,

că dacă România nu intră în cel
de-al Doilea Război Mondial
am

decidă şi să adopte poziţia neu
tralităţii care a corespuns cel
mai bine condiţiilor concret

dacă
ţara noastră n-ar fi intrat în

istorice în care se găsea atunci
România.

Primul

Război Mondial n-am fi
pierdut şi vaporul şi avionul?
Eu cred că da!
Cercurile politice româneşti,

Să nu-şi închipuie cineva că
perioada neutralităţii
( 1 9 1 41 9 1 6) a fost cumva uşoară, ci
dimpotrivă, uneori a fost la fel

conducătorii ţării de atunci n
au fost surprinşi de izbucnirea
primei conflagraţii mondiale,
pentru că aceasta devenise imi
nentă din cauza contradicţiilor,
orgoliilor şi rapacităţii marilor

de grea ca în timpul participării
efective la război, asta cel puţin

în scris principiile care să stea
la baza viitoarelor convenţii.

din câteva motive: 1) tratativele
cu Antanta şi scoaterea Româ
niei din Alianţa cu Puterile

Mai întâi, Statul Major

fi pierdut trenul, dar

puteri, dar au fost

surprinşi de

Centrale care dura din
trebuia

1 8 83,

dusă într-un strict secret

Rus

prezenta un proiect de conven

ţie lui I.I.C. Brătianu care, ne
încrezător în ruşi de la încălca
rea Convenţiei din 4 aprilie

repeziciunea cu care s-au desfă

pentru

suspiciunile

1 877, a cerut ca acest document

şi celeritatea
cu care s-au făcut declaraţiile
reciproce de război între statele

Germaniei care putea interveni

să fie mai complet şi să se în
cheie cu toţi aliaţii, nu numai
cu Rusia. Discuţiile au conti
nuat la Bucureşti, Moghilev,

şurat evenimentele

a

anula

brutal în orice moment; 2) pen
tru eforturile uriaşe pe care sta
tul

sau

român le-a făcut pentru
înzestrarea, dotarea şi echiparea

Paris şi Chantilly, dar au

Tripla Înţelegere din care fă

armatei noastre care din acest

greoaie, obositoare şi trenate de

Franţa, Anglia, Ru

punct de vedere se afla la nive

şi Puterile Centrale sau Tri
pla Alianţă din care făceau par

lul anului 1877 când ne-am
cucerit independenţa; 3 ) poziţia
strategică, ieşirea la Marea
Neagră, statutul de ţară riverană
la care se adaugă potenţialul
economic şi militar care, râvnit
de ambele părţi, nu putea lăsa
indiferentă niciuna din cele
două grupări.

neînţelegeri, suspiciuni şi chiar
ameninţări cu demisii şi retra

grupate in cele

două alianţe

politico-militare:

Antanta

ceau parte
sia
te

Germania, Austro-Ungaria

şi Italia, cărora li s-au alăturat
pe parcurs şi alte state, în func
ţie de interesele fiecăruia.
N-a fost deloc uşor ca, la iz
războiului, România
să adopte o poziţie fermă, clară
şi definitivă, de partea căreia
dintre cele două puteri să se

bucnirea

alieze, pentru ca la Consiliul

Pentru

a

scurta

perioada

discuţiilor şi a tratativelor orale,
s-a considerat necesar a se fixa

fost

geri de la tratative. La insisten

ţele şi cu influenţa Franţei,
Stiirmer, noul ministru de ex
terne al Rusiei, în locul lui
Sazanov, înştiinţează pe aliaţi
că primeşte condiţiile solicitate
de România şi dă ordin lui
să semneze
Convenţia politică şi militară în
forma propusă de IIC Brătianu.
(N.B. Să recunoaştem,

Poklevski Koziell
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un nou succes al primului mi

Poklevski,

în

Brătianu era antantofil regele

nistru român).

geantă cele cinci exemplare ale

rămânea indecis şi că e posibil

tratatului, semnate şi de ceilalţi

să-l înlocuiască pe Brătianu cu

reprezentanţi ai Antantei.

Titu Maiorescu, recent invitat

Se încheia astfel o lungă,
anevoioasă,

dar şi laborioasă

care

adusese

la palat, dar, evident, s-a înşe

însă

Deasupra mesei pe care s-au

meritul, răspunderea sau vina

semnat convenţiile, pe perete,

luării hotărârii finale, de o gra

se afla portretul impunător al

Ionel Brătianu îi comunică

vitate şi importanţă rară sea

tatălui fraţilor Brătianu, Ion C.

lui Czernin că e capabil să men

măn,

Brătianu care, înainte cu patru

ţină neutralitatea, iar Ferdinand

decenii înfăptuise un alt mare

le spuse celor doi, lui von dem

act istoric - independenţa.

Bussche şi lui Czernin că, chiar

campanie

nu,

diplomatică,

reveneau lui I I C Brătia
bărbatul

care întrupa un

patriotism sublim, o înaltă inte

Telegramele s-au expediat

ligenţă şi o extraordinară capa

lat.

dacă s-a semnat ceva, pe el nu

cancelariile

l leagă cu nimic şi că nu va

Paralel cu această „mane

aliate, dar unde de suspiciune şi

semna actul de mobilizare a

vră" de schimbare a orientării

semne de bănuială că s-ar fi

armatei.

politicii externe a României, în

semnat astfel de documente au

care au fost implicaţi şi noii

apărut curând.

rapid

citate politică şi diplomatică.

către

toate

spună:

suverani Ferdinand şi Maria,

Deci spionajul era în floare

avea loc şi o supraveghere zil

şi atunci, nu numai azi? ! La

nică

numai

de către agenţii Puterilor

trei

În acest sens, regele avea să

zile,

von

„mult

m-a

costat

să

mint, cum am mai făcut-o şi
ieri cu Czernin".
Decizia lui I I C Brătianu de

dem

Centrale, iar regele şi Brătianu

Bussche îi spunea lui Brătianu

a

erau nevoiţi să facă eforturi

că dacă România permite ruşi

într-un moment dificil pentru

pentru

lor să treacă pe teritoriul ei fără

Antanta, a fost un risc asumat

a

care a avut ca raţiune promisiu

a

fanteziste

dezminţi

zvonurile

care circulau în pu

blic.

i se opune sau dacă-şi va

permite

Redactarea Convenţiilor cu
Antanta fusese făcută de

II C

să

atace

Austro

angaja

România în

război

nile făcute de Antanta de

a

Ungaria, România va fi atacată

sprijini România pe toate căile

imediat de Germania.

pentru că noi, spunea el:

,,nu

Brătianu în colaborare cu l .G.

Şi mai bine informat de spi

Duca şi C. Diamandy, iar sem

oni, Czernin află de semnarea

tatori nepoftiţi, noi intrăm

narea lor a avut loc în ziua de

Convenţiilor, dar nu le cunoştea

război ca nişte aliaţi doriţi şi

41 1 7 august 1 9 1 6, ora 1 1 00, nu

conţinutul şi credea că, deşi

ceruţi". Vezi solicitarea rusă:

la sediul guvernului sau la locu
inţa lui Ionel Brătianu, ci în
casa fratelui său, Vintilă Brăti
anu, aflată în strada Ţăranilor
(azi strada Aurel Vlaicu), pen
tru a deruta reţeaua de spionaj .
Veniţi din locuri diferite, fă
ră maşini sau trăsuri, pe o stra
dă

pustie din cauza caniculei

din acea zi de august, în casa
lui

Vintilă

s-au

întâlnit

cei

cinci: Ionel şi Vintilă Brătianu,
I. G. Duca, Diamandy şi
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,,Acum ori niciodată".
Tratativele dintre România

şi Antanta, precum şi cele din
tre comandamentele militare
au fost şi ele anevoioase şi
contradictorii, dar s-au concre
tizat prin semnarea la 41 1 7 au
gust 1 9 1 6, la Bucureşti, a Tra
tatului politic şi a Convenţiei
militare.
Documentul secret
semnat de reprezentantul Ro
mâniei ş1 reprezentanţii celor
patru puteri aliate avea următo
rul conţinut:
Art.

I : Franţa, Marea Brita
nie, Italia şi Rusia garantează
integritatea teritorială a Regatu
lui României pe toată întinderea

frontierelor sale actuale.
Art. II: România se angajea
ză să declare război şi să atace
Austro-Ungaria în condiţiile
prevăzute de Convenţia milita
ră; România se angajează toto
dată să înceteze, în momentul
declarării războiului, toate rela
ţiile economice şi schimburile
comerciale cu toţi inamicii Ali
aţilor.
Art.

III: Franţa, Marea Bri
tanie, Italia şi Rusia recunosc
României dreptul de a anexa

teritoriile monarhice Austro
Ungare stipulate şi delimitate la
articolul IV.
Art. IV: Stabileşte limitele
teritoriale după cum urmează:
Bucovina până la Prut; Transil
vania şi Banatul în întregime,
iar Crişana până la o linie care
se întindea aproximativ de

la

vărsarea Mureşului în Tisa, în
faţa Seghedinului, până la văr
sarea Someşului în Tisa, trer...

când cam la 6 km est de De
breţin. Era prevăzută şi o servi
tute militară în faţa Belgradu

negocien migăloase, dificile,
dar consecvente ŞI tratative
laborioase, suple, dar ferme se

lui, inclusiv o despăgubire a
sârbilor care părăseau Banatul.
Art. V: Franţa, Marea Brita
nie, Italia şi Rusia pe de o par
te şi România pe de altă parte,
se angajează să nu încheie pace
separată sau pace generală de
cât împreună şi în acelaşi timp.
Franţa, Marea Britanie, Italia şi
Rusia se angajează, de aseme
nea, ca la tratativele de pace
teritoriile Monarhiei Austro
Ungariei stipulate la art. IV să

regăseau

fie anexate României.
Art. VI: România se va bu
cura de aceleaşi drepturi ca şi
Aliaţii ei, de tot ce are legătură

cu preliminariile, cu negocierile

în

majoritatea

din

cele 1 7 articole ale Convenţiei
militare semnată în aceeaşi ZI
de 41 1 7 August, la Bucureşti,
de I .I.C. Brătianu, preşedintele
Consiliului de Miniştri şi minis
trul de război; colonelul M.F.
Despres, ataşat militar la legaţia
Franţei din Bucureşti; colone
lul C.B. Thomson, ataşat mili
tar la legaţia Marii Britanii din
Bucureşti; locotenent-colonelul
L.G. Ferigo, ataşat militar la
legaţia Italiei din Bucureşti;
colonelul A. Tatarinov, ataşat
militar al Rusiei în România.
Convenţia militară stabileşte
la început, la art. 1 , intrarea în

păcii, precum şi cu dezbaterea

acţiune a armatei române contra

problemelor ce vor fi supuse
hotărârilor Conferinţei de Pace.
Art. VII : Puterile contrac
tante se angajează să păstreze
secretă prezenta convenţie până
la încheierea păcii generale.
Încheiat la Bucureşti, la

Austro-Ungariei, la 1 5/28 au
gust 1 9 1 6, respectiv la opt zile
de la începerea ofensivei aliaţi
lor pe frontul de la Salonic. La
art. 2, Rusia se angajează să
acţioneze imediat pe tot frontul
cu Austro-Ungaria, iar la art. 3
Rusia să trimită cele două divizii de infanterie şi una de cava

4/1 7

august

1 9 1 6 în

cmc1

exemplare:
Ministrul Franţei, semnat
Saint Aulaire
Ministrul Marii Britanii,
semnat Barclay
Ministrul Italiei, semnat
Fasciotti
Ministrul Rusiei, semnat
Poklevski
Preşedintele Consiliului de

Dobrogea. La art. 4, aliaţii se
angajau să furnizeze zilnic sta
tului român cel puţin 3 00 tone
de muniţie şi materiale de răz
boi. (n.a. nerespectarea acestor
obligaţii asumate de aliaţi, des
pre care am scris şi vom mai
scrie, a reprezentat doar una din

Miniştri ai României, semnat
Brătianu 41 1 7 august 1 9 1 6.
Principiile câştigate pnn
Tratatul politic semnat după

cauzele înfrângerilor catastro
fale pe care armata română le-a
suportat curând după intrarea
în război)

lerie la frontiera României din

f 4s)�
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păcii în Balcani. Ultimele răz-

presmne din partea unui ele-

boaie

distrugând

ment străin, care nu constituie

statusquo-ul, i-au impus o nouă

decât o minoritate în mijlocul

linie de conduită. Intervenţia sa

diverselor naţionalităţi din care

cel ocupat de armata uneia din

a grăbit pacea şi a restabilit

se

tre părţile contractante

echilibrul.

Ungar. Toate nedreptăţile sufe-

La art. 9 se fixa ca obiectiv
principal

al

armatei

române

Transilvania, iar conform art.

1 O, pe teritoriul naţional sau pe
nu vor

balcanice,

compune

statul

Austro-

actualul

rite de fraţii noştri au întreţinut

interesul general şi cu consim

război, România, la fel cum a

între ţara noastră şi Monarhie

ţământul scris al statului

făcut Italia, a declinat de a se

un element continuu de animo-

asocia la Declaraţia de Război

zitate pe care Guvernele Rega-

Când totul era aproape gata

a Austro-Ungariei, despre care

tului nu au aj uns să-l potoleas-

(cu excepţia dotării şi pregătirii

ea nu a fost prevenită de către

că decât cu preţul unor mari

armatei), regele Ferdinand con

Cabinetul de la Viena.

dificultăţi şi a numeroase sacri-

Când

pătrunde trupe aliate decât în
res

pectiv.

izbucnit

de

În prezenţa unei modificări

cele

atât de radicale a situaţiei crea-

voacă al doilea Consiliu
Coroană care să notifice

a

monarhia

a

izbucnit

actualul

război, se spera că Guvernul

Declaraţia de Război a Româ

Ungară şi România, aceasta din

Austro-Ungar cel puţin în ulti-

niei înaintată Austro- Ungariei

urmă şi-a reluat libertatea sa de

mul ceas, va sfârşi prin a se

în aceeaşi zi. Pentru

informa

acţiune.

convinge de necesitatea urgenţă

rea cât mai exactă a

cititorilor

adopte

între

Când

Austro-

două documente şi să

te

ficii.

Aderând în 1 8 83 la grupul

noştri redăm integral conţinutul

de

România,

nedreptate care punea în pericol

acestui document:

departe de a uita legăturile de

nu numai relaţiile de prietenie,

sânge

populaţiile

dar însăşi raporturile care trebu-

din Regat şi românii supuşi ai

iau să existe între state vecine.

Italia nu avea după însăşi decla

monarhiei

Doi aru de război, în timpul

raţiile guvernelor decât un ca

văzut în raporturile de prietenie

cărora România a păstrat

racter esenţialmente

conserva

şi alianţă care s-au stabilit între

tralitatea, au dovedit că Austro-

tor şi defensiv. Obiectivul său

cele trei Mari Puteri, o garanţie

Ungaria, ostilă oricăror

principal era de a asigura ţările

preţioasă pentru liniştea

aliate împotriva oricărui atac

temă, ca şi pentru îmbunătăţi-

bună viaţă popoarelor pe

dinafară şi de a

rea

le guvernează, s-a arătat la fel

„Alianţa
Germania,

încheiată

între

Austro-Ungaria

şi

consolida sta

rea de lucruri creată prin trata
tele anterioare. În dorinţa de a

puteri

centrale,

de a face să înceteze această

care

unesc

Austro-Ungare,

soartei

a

sa m-

românilor

din

Austro-Ungaria.

refor-

me interne, putând să facă mai
care

de promptă în a le sacrifica şi

Speranţa pe care noi ne-am

pune de acord politica sa cu

făcut-o din acest punct de

aceste tendinţe

dere aderând la Tripla Alianţa a

pacifiste, Ro

neu-

ve-

neputincioasă a le apăra împotriva atacurilor exterioare.
Războiul

la

care

ia

parte

mânia s-a alăturat acestei alian

fost înşelată. În timpul

unei

aproape întreaga Europă pune

ţe.

perioade de mai mult de 30 de

în discuţie cele mai grave pro-

ani, românii din monarhie

nu

bleme privind însăşi dezvolta-

construcţie internă şi fidelă ho-

numai că n-au văzut niciodată

rea naţională şi însăşi existenţa

tărârii sale ferme de a rămâne

introducându-se o reformă

de

Statelor. România, mânată de

în regiunea Dunării de Jos

un

natură a le da clar o aparentă

dorinţa de a contribui la grăbi-

element de ordine şi echilibru,

satisfacţie, dar ei au fost, dim-

rea sfârşitului conflictului, sub

România nu a încetat de

a

potrivă, trataţi ca o rasă inferi-

imperiul necesităţii de a salv-

contribui la menţinerea

oară şi condamnaţi să sufere o

garda interesele de neam, se

Datorită operei sale de re-
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silită de a intra în linie
alături de cei care îi pot asigura

vede

realizarea

unităţii sale naţiona

le.
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desăvârşit" ;2. Campus, E., Din politica externă
răspunzându-i lui P.P. Carp săa României 1 9 1 3 - 1 947, Editura
şi ia copiii înapoi şi să-i dea în
politică, Buc., 1 980
armata germană. Consiliul de3. Duca, l.G. - Amintiri politice,
m-am

angajat

consideră, începând din acest

Coroană început de dimineaţă
vol. I, Miinchen, 1 98 1
îşi încheia lucrările la ora4. Kiriţescu, C. - Istoria războiului

moment, în stare de război cu

1 300,

Austro-Ungaria".

Co

vintele: „Cu Dumnezeu înain1 9 1 4- 1 9 1 9, Editura Ştiinţifică
'
şi Enciclopedică, Buc., 1 989
te' , iar a doua zi maiestatea sa,
împărtăşea românilor hotărâ-5 . xxx Istoria Românilor, vol. VII,
rea cea m are şi le trimitea cutom II, Editura Enciclopedică,

troceni avea

să pună capăt di
vergenţelor interne şi să lase

Buc., 2003
vântul său de îndemn la datorie,
de însufleţire, de speranţă şi6. Luca, I. - Lecturi din izvoarele

acţiuni conj ugate a
tuturor forţelor politice indife

nădejde.
istorice române, Buc., 1 928
În momentul când Declara-7. Moiceanu, I. - Pagini din istoria
ţia de război era înmânată la
adevărată a poporului român,
Viena, de-a lungul Carpaţilor,
Editura Dobrogea, C-ţa, 2009

Pentru aceste motive, ea se

Bucureşti, 1 4 august 1 9 1 6
Consiliul de Coroană din 1 4
august 1 9 1 6 de la Palatul

loc unei

rent de culoarea
pentru

şi doctrina lor

realizarea

interesului

naţional suprem.

când regele a spus cu-

pentru

întregirea

României

Acest Consiliu, convocat de

trecătorile, văile şi
plaiurile acestora, soldaţii ro

- Prefaţa la vol. IV „România în
primul război mondial. Făurirea

Ferdinand,

a luat act de lupta
care s-a dat în sufletul suvera

mâni, eliberaţi din chingile neu
tralităţii în care au fost ţinuţi

României Mari", Editura Next
Book, C-ţa, 20 1 5

n-a şovăit în a-şi
sacrifica legăturile şi preferinţe
le sale personale, învingându
se pe sine însuşi. Regele face

doi ani

îşi luau avântul peste

- Un veac de la prima confla

crestele muntoase trecând în
fraţilor lor şi întregirea neamu

graţie mondială; cauze, forţe
angajate, urmări şi învăţămin
te", în ,,Agora", anul XIV, nr.

un apel

mişcător rugându-i pe
cei prezenţi să-l susţină în în
făptuirea măreţului act pe care

55-56, octombrie 20 1 4
lui românesc.
Ziua intrării României mg_ Popa, M.N. - Primul război
mondial 1 9 1 4- 1 9 1 8, Buc., 1 979
război ( 1 4 august 1 9 1 6) a fost

şi- l propusese. IIC Brătianu a

apreciată de marele istoric N.9. Popescu, D. - „Podurile din
Sarajevo şi Podul de peste
Iorga ca fiind „ceasul pe care-l
aşteptam de peste două veacuri,
Prut"' în ',Agora"' anul XIV'
nr. 55-56, C-ţa
pentru care am trăit întreaga

prin toate

nului care

evocat momentele

importante

arătând că am
stat neutri între 1 9 1 4- 1 9 1 6,
pentru că la început victoria
ale ultimilor ani

părea să atârne de partea Ger
maniei, dar azi e clar că victo

Transilvania pentru eliberarea

1 O. Preda, D.

noastră viaţă naţională".
Despre

ceea

ce

a

urmat,

- „România şi

Antanta. Avatarurile unei mici

într-un număr viitor.

puteri într-un război de coaliţie
ria - spunea el - va fi de partea
1 9 1 6- 1 9 1 8"
celor care au resurse superioa1 1 . Preduşel, I . - România în primul
Bibliografie selectivă
1
.
Atanasiu,
V.,
Iordache
A.,
Iosa
război mondial. Ispăşirea, vol.
re, adică Antanta.
Cauza românismului a făcut
M., Oprea M., Oprescu P. II, C-ţa, 20 1 4
România în Primul război1 2. xxx România în anii primului
un pas gigantic înainte - spumondial, Editura militară, Buc.,
nea acelaşi mare om politic război mondial, vol. I, Editura
Militară, Bucureşti, 1 984
1 979
din moment ce patru mari puteri au recunoscut dreptul nosProf. Ion Moiceanu tru de unitate naţională. „Eu
Constanţa

f
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�
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MOMENTE DEOSEBITE PE CULOARUL BRAN-RUCĂR
DRAGOSLAVELE-PRAVĂT-MATEIAS
'
' TRIMESTRUL IV 1916
Bunicul şi tata m-au dus
de mititel la mausoleul Mateiaş,
cunoscut şi sub denumirea
„Golgota
Muscelului"
( 1 ),
istorisindu-mi evenimente trăite,
unele poate inedite şi mai puţin
cunoscute.
Cu doi ani înaintea de
clanşării primului război mondi
al, se stabilise la Dragoslavele un
neamţ pe care oamenii îl numeau
domnul Piper.
El se ocupa cu vânătoarea
în munţii şi pădurile obştilor
moşneneşti din zona Dragoslave
le,Rucăr şi Dâmbovicioara. A
intrat în conflict cu localnicii,
între care şi bunicul meu, Iosif
Pietrăreanu, pentru că le otrăvise
câinii de la stânele de oi,cu ca
davrele cailor otrăviţi pentru răpi
toarele, că zicea că le vânează.
Reclamat la primărie, a plătit
pagubele ce le făcuse oamenilor.
Oamenii au uitat repede
de acel „Piper".
A început Primul Război
Mondial.
Pasul Bran, puternic forti
ficat de armata română, nu a pu
tut fi străpuns de nemţi, cu toate
eforturile depuse.
În
septembrie
1 9 1 6,
printr-o mişcare de înlănţuire,
ocolind masivele Piatra Craiului,
trecând peste munţii din zonă,
nemţii apar surprinzător aproape
de Rucăr, creându-se o situaţie
extrem de grea.
În fruntea unităţilor alpi
ne bavareze, conducându-i pe căi
furişate, de el cunoscute, şi pro
babil ridicate în plan şi pe hărţi
de el făcute când o făcea pe vână
toru I, era fostul „domn Piper".
Cu măsuri de urgenţă au
fost aduse trupe românesti de
sprijin.

În seara zilei de 4 oc
tombrie 1 9 1 6, au sosit primele
eşaloane ale regimentului 70,
formate
în
majoritete
de
muşceleni.
Cunoscători ai acestor
Jocuri, a intrat în luptă în aceeaşi
noapte, au asigurat stabilizarea
frontului.
Citez din Monografia
comunei Dragoslavele (2) cele
scrise de preotul nostru Ioan
Răuţescu, trecut de mult în cele
veşmce:
„ În fiecare noapte, în ce
le 4 5 de zile cât s-au împotrivit
cu îndârjire avântului sălbatic al
trupelor nemţeşti . . . niciunul din
luptători nu şi-au părasit posturi
le, dimpotrivă, femeile şi copiii
veneau pe ascuns în timpul nopţii
să-şi vadă părinţii şi soţii, cărora
le aduceau mâncare şi tutun . . .
veneau fără frică, întâmplandu-se
.
orice. „ "
Au fost lupte crâncene, cu
multe sacrificii din partea mil ita
rilor şi cetăţenilor din zonă.
Pravăţul şi Mateiaşul, ul
timele bastioane naturale de a se
pătrunde în Muntenia prin acest
culoar, nu au putut fi depăşite
Din toate comunele jude
ţului
jert
Muşcel,s-au
fit,rămânând sub glie în primul
război mondial,mulţi militari
între
care:.Boteni- 1 04 ,Bughea72,Câmpulung-2 1 4 , Dragoslave
le-92, Dâmbovicioara-58, Mihă
eşti-2 1 4 , Poenari- 1 82, Rucăr
peste 3 00, Lereşti şi Voineşti-260
ş.a(3).
În toate comunele fostului
judeţ Muscel se găsesc monu
mente simbol în amintirea celor
care,cu pieptul şi sângele lor ,au
înscris în istorie încă un "pe aici
nu se trece".

comuna Dragoslavele
au rămas din acele timpuri două
cimitire:
-cimitirul românesc de la
Pravăţ(la poalele Mateiaşului) şi
-cimitirul nemţesc l ângă bise
rica "Adormirea Maicii Domnu
lui'', pentru 1 3 00 de militari
germani, căzuţi în luptele din
această zonă(4 ).
În 1 923, a început şi ridi
carea mausoleului Mateiaş.
Ele găzduiesc osemintele
sfinte ale românilor,căzuţi la da
torie,apărându-şi ţara,şi care ne
întreabă acum:"voi ce faceţi pen
tru România care v-am lăsat-o
prin jertfa noastră?"
Dascălii şcolii noastre
primare,pentru toţi din generaţia
acelor vremuri,prin munca şi
lor,ne-au
învăexemplul
ţat,omenia,rostul
şi
valoarea
muncii,respectul faţă de natură şi
oameni,dragostea de ţară,sfintele
şi valoroasele tradiţii româneşti.
În inimile noastre păstrăm
cu respect amintirea lor, între
care: Toma Bustea, Florian B ă
dic, Constantin Predoiu, Paul
Cartinescu, Iosif Gavescu, Preoţii
Ioan Răuţescu şi Ion Pârvu (au
predat religia şi educaţia cetăţe
nească) ş.a.
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ale fostului Teatru de bătălie,l-a
f"''I"\
rugat pe Părintele Răuţescu, (care
""" 1��)„\� !"�,\'tt
M;:.r.:1�"::�: zl:i:� ;....{'),tN\
vorbea fluent limba franceză şi
germană) să traducă în limba
română un manuscris redactat în
limba germană după jurnalul zil
nic al acestui subofiţer german
altirelist participant la l uptele din
zonă.A apărut astfel, în 1 993, în
limba română cartea "Luptele din i:;;;i::;;;;;i;i;ii;;:i;:;;iiiiOii�
culoarul
Bran,Rucăr,Dragoslavele, Mate
refaceri şi îmbunătăţiri ale locuri
iaş" autor Fritz Ortllep.
lor de veci. Se ridicase şi o placă
Am citit-o şi comparând
comemorativă.
După ceremonialele rel i
cu cele scrise de Părintele
Răuţescu în Monografia Dragos
gioase ţinute la cimitirul german
şi mormântul eroilor români din
lavele, m-a surprins plăcut ţinuta
şi obiectivitatea celor prezentate
comună, de către Preotul Gheor
ghe Cîrstina (vajnic urmaş al
în cartea sa.
Am reţinut, cu mult inte
Preotului Ioan Răuţescu) şi preo
res şi apreciativitate , ce a scris
tul german, am considerat, ca fiu
al comunei şi membru al Filialei
Dl Ortllep la pag 1 55 " ... Tinerele
generaţii româneşti şă înveţe de
Argeşene a Asociaţiei Cultului
la părinţii lor cum şi-au apărat
Eroilor: " Să le mulţumim pentru
patria"
acţiunea lor, am reamintit cum ne
M-au impresionat aprecie
pregăteam şi sărbătoream Ziua
rile respective, fiind cu atât mai
În vara anului l 929(la 1 3
Eroilor şi ne-am manifestat
ani de la luptele din zonă)a sosit
valoroase, cu cât vin de la cei cu
ranţa că omenirea va începe să
în comună un neamţ.L-a căutat care bunici, părinţi şi fraţi de-ai
înveţe de la evenimentele şi
pe Părintele Răuţescu Ioan, cel
noştrii s-au l uptat la baionetă în
le triste ale istoriei, înlocuindu-le
care în Monografia Dragoslavelor
cu prietenia, respectul, colabora
1 9 1 6.
descrisese cu multă acurate
În septembrie 20 1 O, mă
rea şi întrajutorarea între oameni,
ţe,profesionalism şi obiectivita
aflam în comuna natală. Trecând
ţări şi popoare.
te,luptele din zonă Trim N 1 9 1 6.
întâmplător pe lângă cimitirul
Personajul
respecnemţesc, am văzut un grup de
Ing. Pietrăreanu Ion
tiv(neamţul vizitator), după ce a
militari germani şi români, fiind
- Piteşti
vizitat cele două cimitire şi zone
plăcut surprins că se ocupau de
Bibliografie:
I';!!!!!!���
1.
Golgota Muscelului- Formula AS nr. 4 09/
Mai 200 1 , pag.2 1
2. Monografia Dra
I.
goslavelePr.
Răuţescu ş i prof. Ră
dulescu ed. 1 923, pag.
33 7
3 . Cartea eroilor Argeşu
lui şi Muscelului, Bi
blioteca Dinicu Go
lescu
A.S.
nr.
4 . Formula
4 09/mai 200 1 , pag.2 1
Sub îndumarea D-lor, în
răspunderea noastră copiii şcolii
primare în acele vremuri era şi
îngrijirea mormintelor din cele
două cimitire(românesc şi ger
man),ne-au învăţat să respectăm
şi cum să ne comportăm de Ziua
Eroilor,care se ţinea cu regulari
tate,în fiecare an,la cimitirul de la
Pravăţ(la
poalele
Mateiaşului),zonă păstrată şi în
grijită special acestui scop.
Era o întrecere între
noi,care să se prezinte cu mor
mântul cel mai bine îngrij it,cine
recită şi interpretează cele mai
frumoase poezii şi cântece.
Când se cânta "Presăraţi
pe ale lor morminte",plângeam şi
noi copiii şi lăcrimau şi oamenii
cărunţi când îşi depuneau flori
le,orfrande ale veşniciei,pe mor
mintele celor care şi-au dat viaţa
pentru dreptatea neamului, apăra
rea şi întregirea Patriei.
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COMPORTAMENTUL ARMATEI GERMANE INAMICE
PE TERITORIUL DE NORD AL JUDEŢELOR ARGEŞ ŞI MUSCEL
ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
bulgăreşti, dar şi armatele aliate

stalaţii pentu fabricarea sucuri

ruseşti şi franceze.

lor. I-au pus pe români la treabă.

În amintirile sale, comisa

În anul 20 1 4 s-au împlinit o
sută de ani de la declanşarea
Primul Război Mondial. Prima
conflagraţie mondială a fost stu
diată de marii istorici militari şi
civili ai mapamondului şi au fost

accentuează

particularităţile acestui război.
Ne-au rămas puţine surse de
informare care să descrie prin ce
cată direct în teatrul de război.
Puţini au fost istoricii şi scriitorii
care au avut izvoarele de inspira
ţie, dar şi curajul ca să redea
adevăratul comportament al ar
matelor de ocupaţie de pe terito
riul României; cum s-au compor
Mondial,

--... armatele de ocupaţie

liiiii

germane,

austro-ungare,

----

------

geş, vine cu noutăţi care vizează

german. Acesta venea acasă la

comportamentul armatei germa

primar, bea o ţuică, dar plătea!

ne inamice în zona satului Vâl

După ce au câştigat războiul,

săneşti din Judeţul Argeş şi a

românii au scăpat de nemţi şi au

întregii zone de nord a judeţelor

distrus tot ce făcuseră tot ei, sub

Argeş şi Muscel. Menţionăm că

administraţia ocupantului

Nicolae Costilă s-a născut în

man. S-a ales praful şi pulberea

anul 1 909, deci la intrarea Ro

de uscătoarele de fructe, de

mâniei în război, avea 7 ani, şi că

seminţele

tatăl său era primarul Comunei

culturile de grâu, de fabricile de

Vâlsăneşti. De la el ne-au rămas

marmeladă. Mare blestem pentru

informaţii ce ne sunt de mare

acest popor! După o sută de ani,

folos.

în zilele de astăzi, se întâmplă

[I]

acelaşi lucru. Cum nu este timp

disciplina

tabloul

ocupantului

ger

de

selecţionate,

de lamentări, să dăm cuvântul
comisarului Costilă:

(1 ]

Nicolae

Costilă

într-un teritoriu cucerit, săracit şi

AMINTIRILE UNUI COMI

populat de oameni care suferă

SAR DE POLIŢIE-Ediţie în

nevinovaţi. De data asta aflăm şi

grijită de Constantin Agricola

alte faţete caracteristice primului

Miu -EDITURA

război mondial.

a trecut populaţia română impli

tat în primul Război

pletează

menţine ordinea şi

acelaşi timp,au ieşit la iveală noi
care

şeful Poliţiei din Curtea de Ar

paţie, mai ales stilul german de a

induse după încheierea păcii. În
documente

Valescu reluate de Costilă, com

tul general al armatelor de ocu

cauzele, efectele, transformările

Alexandru

rul de poliţie Nicolae Costilă,

Cunoaştem comportamen

analizate din toate unghiurile,

lui

Amintiri le

PRISMA -

Râmnicu Vâlcea -20 1 2

Ocupanţii germani au iden

Nemţii au introdus in fiecare

tificat loturile nelucrate şi i-au

comună Jandarmeria Germană

obligat pe proprietari să le mun

care patrula pe drumuri. La

cească, în caz contrar erau con

Curtea de Argeş se infiinţase o

fiscate şi atribuite spre folo-sinţă

Comandatură

celor fără pământ. Germanii au

administra oraşul şi comunele

adus seminţe selecţionate pentru

învecinate.

cultivarea

grâului, au făcut us

Comandatură era soţia lui Filon

cătoare de fructe, au făcut făbri

Vâlsănescu, iar in comună era

cuţe de marmeladă, au adus in-

Mihai Ciolcă, cel care fusese la

Germană

care
la

Translator

�� .
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Bucureşti la un stăpân neam/,

mărie. Aceştia sunt rugafi să

militare care să menţină liniştea

unde a învăţat limba germană.

aducă

şi

de

acasă

ce

au

de

ordinea.

Măsurile

extreme

re. S-au strâns toate păsările

erau aplicate în primul rând îm

se terminase de mult. Nemţii se

posibile, ţuică,

etc. Ofiţerul,

potriva hoţilor, tâlharilor, parti

instalaseră bine în Oltenia şi

văzând plocoanele, s-a uitat la

zanilor, trădătorilor. Toate ordi

Muntenia. Patrulele lor circulau

tata şi împreună cu interpretul,

nele ce trebuiau executate se

prin sate şi menţineau ordi-nea

au intrat într-o cameră de la

afişau la primărie. Interesant este

şi liniştea. Primarii erau chemaţi

Primărie. El i-a spus primarului

faptul că localnicii , ocupaţii, ră

în fiecare săptămână la Curtea

ca să dea jos clopotele şi să le

mâneau cu primarul şi consiliul

de Argeş. Din sat nu prea aveau

îngroape bine. Mâine vine din

local, organe alese de cetăţenii

ce să ia. Era o sărăcie de nede

nou, caută cu vergeaua şi dacă

local ităţii, ei fiind recunoscuţi şi

scris. Primarii informau autori

le găseşte, le ia. Tata nu ştia cum

agreaţi de armata de ocupaţie.

tăţile germane despre această

să dea cloptele jos, pentru că

Comandamentele de ocupaţie nu

stare. Comandantul le spunea:

erau mari şi grele şi-i era teamă

lucrau direct cu cetăţenii, totul se

Dacă aş şti că hainele de pe

să nu le spargă. Atunci a venit

dirija prm conducătorii

mine ar fine de foame, le-aş da

neamţul, a cerut un fierăstrău şi

care fuseseră aleşi în mod demo

bucuros! Lumea din sat era

singur, ajutat de tata, a coborât

cratic de locuitorii localităţii.

obişnuită să se ducă la vale după

clopotele pe podeaua clopotniţei.

Înainte de ocuparea satelor

porumb. În anul acela nu s-a

Neamţul a plecat în altă comună,

ageşene şi muşcelene de către

putut din cauza războiului şi

dar a promis că le va căuta cu

nemţi, statul român făcuse rechi

oamenii din sat nu aveau mămă

vergeaua. Clopotele au fost în

ziţii la sânge, astfel că la venirea

ligă. Comandatura luase măsura

gropate chiar în cimitir. Neamţul

ocupanţilor, aceştia au găsit sate

ca aproape zilnic să distribuie

a fost îndrumt spre alt loc,

le sărăcite, populate numai de

un fel de ciorbă care era adusă

proaspăt răvăşit. Aici a încercat

copu, bătrâni, invalizi, femei,

cu butoiul în sat. Mi-aduc aminte

cu vergeaua. Nu s-a găsit nimic.

populaţie cu care nu putea să

că în sat era un om bătrân,

Toată lumea a rămas mulţumită.

facă lucrări de construcţii sau

Hopşorel după poreclă,

care

Au mai întrebat şefii nemţilor de

fortificaţii.

avea un cal şi o telegă cu un

clopote, dar au fost lămuriţi că

înlocuirea mămăligii cu pâine

butoi cu care aducea ciorba de

au fost ridicate de demult.

pentru eradicarea scorbutului. S

Zarva cu refugiul nostru

la Curtea de Argeş. Tot el mai

Nemţii au început să taie

S-a

locali

încercat

au adus seminţe selecţionate, s

mergea şi la Slănic şi aducea

pădurea

Stroiasca,

au făcut culturi de grâu, s - a dis

apă sărată, pentru că era o lipsă

lemnul era făcut scânduri şi tri

pus lucrarea tuturor parcelelor

mare de sare.

mis în Germania„ .

nelucrate şi confiscarea lor în

seculară

Nu după mult timp soseşte

Povestirile ne fac să ne

cazul când rămân nelucrate. Să

în comună un ofiţer însoţit de

schimbăm în parte, viziunea asu

tenii au fost obligaţi să strângă

patru solda/i, cu ordin ca să ri

pra durei ocupaţii germane. Este

toate fructele şi legumele. Le-au

dice clopotele de la biserică.

adevărat că în prima fază de

fost aduse, atât cât a fost posibil,

Tatăl meu a rămas trăznit când a

stalare

utilaje de făcut sucuri, bul ion,

auzit acest lucru. Ofiţerul i-a dat

mul lucru pe care l-au făcut

ordin să dea clopotele jos. Ele se

panţii a fost instalarea coman

Au fost ajutaţi localnicii, ca în

aflau în turla bisericii. Atunci

damentului german în localitatea

final să-şi rezolve singuri asigu-

convoacă pe toţi oamenii la

respectivă, organizarea patrulelor

a

ocupaţiei

nemţeşti,

marmeladă, etc.
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rarea hranei. Pentru cei foarte

cei bogaţi ! Mica industrie ali

totul diferit, fascismul şi comu

săraci se aducea hrană

mentară s-a prăpădit, fructele au

nismul reuşind denaturarea soci

de la popotele nemţeşti.

rămas în pomi, iar foametea ŞI

etăţii omeneşti. Remarcăm în

Poate că ceeace povestim pare

sărăcia s-a accentuat în casele

aceleşi timp şi modul exemplar

idi lic, dar real itatea asta a fost.

mâncătorilor de mămăligă. Dar a

în care statul român s-a compor

Asta nu înseamnă că n-au fost şi

rezultat

Adevărată

tat cu etnicii germani de cetăţe

excese, că de multe ori s-au luat

România Mare- graţie acestor

nie română. Nu ştiu de ce, dar

măsuri punitive împotriva unor

oameni, ţăranii, sacrificaţii tutu

aceste timpuri de normalitate mi

oameni nevinovaţi.

ror regimurilor.

se par astăzi de domeniul trecu

În Moldova se retrăsese

România

Este interesant să se ştie

tului unui popor adevărat. Cu

s-au comportat şi

regret, astăzi, după o sută de ani,

populaţiei care părăsise zona

armatele româneşti în teritoriile

constat că parcă, am devenit o

ocupată de nemţi. Aici izbucnise

ocupate în timpul aceluiaşi răz

„populaţie", iar ţara va deveni în

o pandemie de tifos exan-tematic

boi . Ce spun locuitorii din secu

curând

care făcuse o mulţime de victi

ime când au fost ocupaţi de ar

S imţim că ţara asta nu mai este a

me. Având în vedere aceste reali

matele române la începutul in

noastră, dar politicienii de azi se

tăţi, în zonele ocupate de nemţi,

tervenţiei lor în anul 1 9 1 6 . De

fac că nu ştiu de ce? Constatăm

au fost aduşi medici germani

asemenea ce spun maghiarii des

astfel cât de grea este propria

care se ocupau nu numai de tru

pre armatele române care au

ocupaţie!

pele lor de ocupaţie, dar acordau

ocupat Budapesta în anul 1 9 1 9

CONSTANTIN AGRICOLA

asistenţă medicală şi populaţiei

pentru a-l alunga de la putere pe

MIU

autohtone,

comunistul Bela Kun.

armata română şi o mare parte a

pentru

prevenirea

unei catastrofe.

cum

un

„teritoriu"!

Păcat!

GODENJ- FEBRUARIE 20 1 5

Despre ocupanţii bulgari

N.A. În perioada documentării

lucruri,

ştim ce atrocităţi şi excese au

acestui articol am străbătut nor-

tragem concluzia că armata ger-

făcut pe teritoriul nostru, căutând

dul judeţului Argeş-Muscel, aşa

mană de ocupaţie îşi asuma şi o

explicaţii la participarea Româ-

cum îmi place mie, pe bună

serie de responsabilităţi, care la

niei la al doilea război bal-canic

dreptate, să-l numesc. Străbătând

pnma

par anacronice

din anul 1 9 1 3 şi anexarea Cadri-

localităţile implicate în bătăliile

Poţi gândi că armata rusă, bulga-

laterului. Despre aliaţii ruşi nu

primului

ră sau maghiară, ar fi fost capa-

este cazul să discutăm în lucrarea

ajuns, graţie Părintelui Cârstina

bilă de aceste fapte? Popoarele

de faţă. Este necesară o abordare

din Dragoslavele de Muşcel, să

civilizate fac deosebirea şi în

separată.

aflu lucruri deosebite, unele in-

Amintind

vedere

aceste

timp de război !

război mondial,

am

Despre aliaţii francezi nu

trate în legendă, despre luptele ce

Păcat că spiritul german a ple-

poţi spune nici-un cuvânt. Este

au avut loc în apropierea Câmpu-

cat o dată cu armata germană.

suficient să mergi în cimitirul

lungului.

Tot ce s-a făcut bine s-a distrus !

Belu din Bucureşti şi să vezi

Studiind la faţa locului

mormintele eroi lor francezi ma-

modul cum apărarea românilor a

împroprietărirea unor ţă-

grebieni, de religie musulmană,

fost dată peste cap de atacatorii

întorşi de pe front, care nu

căzuţi pentru apărarea României.

germani, nu am putut realiza

Articolul de faţă se rezumă

cum aceştia au apărut pe neaş-

la primul război mondial .Cel de

teptate în spatele armatelor noas-

al doilea război mondial este cu

tre, care rezistaseră cu brio pe_..

Regele Ferdinand a făcut
rani

dispuneau de
LII.._ricole
,_.
___a

unelte,

şi vite de

utilaje

muncă.

În

�I, pământuri le au aj uns tot la
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Prisma,

Râmnicu

Vâlcea,

2016

folosit în război. Cunoscând ş1

Misterul l-am aflat de la profeso

20 I O şi pentru comportamentul

potecile, cu uşurinţă a deplasat în

rul pensionar, Constantin Catri

său de om civilizat şi priceput la

siguranţă, o întreagă armată, care

na, profesor de filiozofie, care a

toate, îl antrenau în activităţile

a ocolit linia de rezistenţă româ

predat 3 0 de ani la liceul din

lor. Astfel, văzându-i slăbiciunea

nească de la Mateiaş şi a căzut în

Rucăr. Fără să-i cer permisiunea,

pentru vânătoare, îl luau în gru

spatele armatei române, care a

de dragul intâmplărilor adevărate

pele lor de vînători, ca pe unul

fost înfrântă. Valea Jiului căzuse.

şi a ştiinţei căreia ne-am dedicat

de-al lor. Neamţul iubea fructele

A căzut astfel şi Mateiaşul, nem

cu pasiune amândoi, este vorba

de pădure şi nu rare ori era întâl

ţii au înaintat rară să mai aibă

de istorie, chiar dacă am profesat

nit culegând ciuperci, zmeură,

oponenţă majoră până la Mără

alte discipline umaniste sau teh

fragi, pe care apoi le prepara

şeşti. Astfel, Oltenia, Muntenia,

nice, mă simt obligat să arunc o

singur, iar dulceaţa era dăruită

Dobrogea au fost invadate cu

rază de

copiiilor.

rapiditate, Bucureştiul devenind

lumină

asupra celor

amintite mai sus.

Devenise

o

figură

aproape indispensabilă satului.

capitala învinsă.

Bătrânii din Dragoslavele

De multe ori îl întâlneau pe mun

De aceea, ori de câte ori

povesteau că, cu câţiva ani înain

te, în pădure, pe drumurile şi

străbat satele muscelene şi văd

te de intrarea României în primul

potecile montane, cu tolba p l ină

monumentul vulturului, ridicat în

război mondial, în sat a apărut un

de fructe şi plante medicinale. Îi

memoria celor căzuţi în luptele

cetăţean străin, venit de la Bra

plăcea să umble şi singur şi să se

de la Mateiaş, din primul război

şov sau Bucureşti, care rupea

bucure de frumuseţea peisajelor.

mondial, mintea şi imaginaţia mi
se întorc la povestea nevinovată

binişor pe româneşte şi care a

Dar într-o zi, neamţul a

fost obligat să rămână o noapte

dispărut. Lumea nu şi-a făcut

a unui turist german.

să doarmă aici. A găsit o gazdă

probleme. Toţi erau siguri că se

N.A.bis. Klaus lohannis, noul

care l-a tratat cum se cuvine, a

va întoarce, nu putea să fie altfel.

preşedinte al României mă face

doua zi s-a trezit, a văzut frumu

Şi într-adevăr s-a întors. Dar în

mai optimist. Am speranţa că el

seţea locurilor şi a promis că va

cele câteva luni, poate 2- 3 ani,

cunoaşte poteca care să ne scoată

mai veni pe la Dragoslavele. N-a

multe

schimbaseră

din situaţia actuală şi să ne con

trecut mult timp şi turistul, neamţ

radical. Începuse de doi ani răz

ducă spre Europa cea dorită de

de origine, s-a întors în sat. De

boiul mondial, de curând intrase

noi .

data asta s-a cazat la o gazdă

în război şi România. După ce

Constantin Agricola Miu

pentru mai mult timp. A început

armatele noastre au trecut munţii

- inginer

să cunoască lumea, să se înca

în Ardeal şi au obţinut victorii,

Godeni de Muscel

dreze în viaţa satului . Chiar a

acum

sărit în ajutorul celor care aveau

armatelor germane. Odată cu

nevoie

intrarea

de

medicamente,

a

lucruri

se

se

retrăgeau
nemţilor

din

în

faţa

Dragos

împrumutat pe nevoiaşi cu bani,

lavele,

a meditat copiii sărmani ca să

„neamţul lor" care avea grad de

pătrundă la şcoli, etc. În scurt

colonel

timp devenise „neamţul lor!"

trupelor germane de atac.

Sătenii îl stimau

şi-a
şi

făcut
era

apariţia

şi

conducătorul

În perioada „româneas

[2] Constantin Agricola Miu,

că", ofiţerul cartograf german

„Tatăl meu-ln memoriam" Editu-

trasase hărţile pe care apoi le-a

l s3)_.,
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OMAGIUL EROILOR CĂZUTI ÎN CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE
'

MATEIAŞ. În urma acestui

Sfântu Gheorghe pe teritoriul

natale,

război s-a făurit ROMÂNIA

judeţului Covasna, Iernut şi

aducem omagiu celor ce se

MARE . astfel s-a alipit ŢĂ

Oarba

odihnesc sub glia strămo

RII ROMÂNEŞTI: Ardealul

Miscolt şi Debreţin, Munţii

şească şi care au fost purtăto

care fusese sub Ungaria 800

Tatra în Cehoslovacia până la

rii vieţi continue pe aceste

de ani; Basarabia sub Rusia

victoria deplină asupra Ger

meleaguri, ei nu au îngenun

din timpul războiului Ruso

maniei.

chiat şi au făcut parte din

Turc din anul 1 8 1 2; trei jude

armatele unor mari voievozi,

ţe de la Limanu Nistrului şi

aceste războaie a fost : "Vie-

mari conducători de oşti, au

două judeţe din sudul Dobro

torie, victorie asupra celor ce

luptat cu vitejie pentru apăra

gei .

ne-au cotropit!"

Din dragoste pentru
frumoasele

plaiuri

de

Mureş,

Deviza

Carei,

armatei

în

N-a durat decât 2 0 de

Din cadrul comunei

ani această Românie întregită

Rucăr au murit în primul

Faptele lor eroice au

pentru că cu pactul MOLO

război mondial 2 1 4 eroi, iar

fost dovedite mai mult ca

TOV-RIBRENTOV din au-

în al-2-lea război peste 1 00,

oricând în războiul pentru

gust 1 9 3 9, ni s-au răpit cinci

iar din cadrul comunei Dâm-

independenţa României, în

judeţe din ARDEAL, BA

bovicioara 37 eroi.

primul şi al 2-lea război

SARABIA şi tot ce câştiga

mondial.

sem în primul război mondi

şi jertfa lor supremă ne-a

al .

adus nouă: Linişte, pace, li

rea poporului împotriva co
tropitori lor străini.

În războiul din 1 877 -

Eroismul,

sacrificiul

1 94 1 ,

bertate şi de 72 de ani n-am

la RAHOVA, PLEVNA şi

armata română aliată cu ar

mai avut conflicte pe teritori

SMÂRDAN . În urma acestui

mata germană a declarat răz

u l ROMÂNIEI.

război ROMÂNIA a obţinut

boi Rusiei, luptând pe terito

Sarcina noastră este

INDEPENDENŢA

riul Rusiei timp de trei ani

să cinstim numele eroilor

până la 23 august 1 944 când

căzuţi pe câmpul de luptă, să

război

armata română a întors arme-

ne aplecăm cu pioşenie în

mondial început între marile

le împotriva armatei germa-

faţa mormintelor , să aprin

blocuri militare ANTANTA

ne.

dem o candelă şi să ne rugăm

1 878 au luptat ostaşii noştrii

DE

STAT.
În

primul

La 22

iunie

şi PUTERILE CENTRALE

Armata română a fost

armata română a luptat la

aruncată în luptă pe teritoriul

Ancu Ion

MĂRĂŞTI,

româniei: la Bod, lângă Bra-

Sat: Podu-Dâmboviţei

d ITUZ,

MĂRĂŞEŞTI,

BRATOCEA

şi

şov Ilieni, Chilieni, Dabali,

pentru ei .

....ij
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RUCĂRENE în

•

a II-a j u mătate a secolului XIX

şi prima j u mătate a secolului XX

Dezvoltarea şi diversifica
rea sistemului

de

ani i

1 902- 1 906 la şcolile din

asigurarea posibilităţii de frec

Câmpulung-Muşcel,

ventare de către tineri a unei for

(judeţul Roman) şi Stâlpeni (ju

me de instruire teoretică şi practi

deţul

Muşcel)

Damieneşti

unde tatăl

său

că, sporirea interesului tinerelor

funcţiona

generaţii pentru ştiinţa de carte şi

tor.Frecventează cursul inferior al

dobândirea unei temeinice pregă

Gimnaziului

tiri intelectuale, pe fondul progre

din Câmpulung-Muşcel pe care îl

selor remarcabile ale ştiinţei şi

absolvă în 1 9 1 O, după care ur

culturii universale de la sfârşitul

mează cursul superior la liceele

sec.al X IX-iea şi începutul sec. al

„Gheorghe Lazăr" şi „Mihai Vi

XX-iea au favorizat formarea şi

teazul" din Bucureşti între anii

afirmarea unor noi personalităţi

1 9 1 0- 1 9 1 4, încheindu-şi studiile

în variate domenii în ţările lumii,

liceale cu susţinerea şi promova-

fenomen petrecut şi în ţara noas-

rea cu succes în anul 1 9 1 4 a

prin

tră.Acest proces s-a manifestat şi

examenului de bacalaureat.

zentate la congresele şi conferin

judecă

ca
„Dinicu

Golescu"

comunicările

ştiinţifice

în comunitatea rucăreană de la

În anul 1 9 1 4 îşi începe

ţele internaţionale de specialitate,

sîarşitul sec. al XIX-iea şi din

studiile universitare frecventând

prin articolele ştiinţifice publicate

prima jumătate a sec. al XX-iea

cursurile secţiei de Matematică a

în revistele româneşti şi străine şi

din rândurile căreia s-au format şi

Facultăţii de Ştiinţe din Bucu

prin lucrările din domeniul geo

afirmat noi personalităţi care s-au

reşti, pe care este obligat să le

metriei, axiomaticii, algebrei şi

tăcut cunoscute pe plan naţional

întrerupă între

1 9 1 6- 1 9 1 8 din

teoriei numerelor abstracte.Drept

şi internaţional contribuind astfel

cauza războiului pentru reîntregi

recunoaştere a valorii sale ştiinţi

la sporirea prestigiului localităţii

re naţională, reluându-le după

natale.

terminarea

acestuia

şi

fice este ales membru al o serie
de

societăţi

ştiinţifice

de

româneşti

şi

ca

personalităţile

finalizându-le în anul 1 920 când

tate

rucărene de seamă se numără şi

obţine licenţa în Ştiinţele Mate

etatea

marele matematician şi valorosul

matice.În vederea unei înalte spe

etatea Germană de Matematică",

poet Dan Barbilian care s-a tă

cializări ştiinţifice Dan Barbil ian

preşedinte al Secţiei de Geome

cut cunoscut în ştiinţa şi literatura

frecventează cursurile Universită

trie la Congresele de Matematică

românească sub pseudonimul de

ţii din Gottingen - Germania în

de la Praga şi Oslo, secretar gene

Ion Barbu . Deşi s-a născut la

urma cărora obţine titlul de doc

ral al Societăţii Române de Ştiin

Rucăr la data de 1 9 martie 1 895

tor în ştiinţe matematice în anul

ţe, etc.

ca fiu al judecătorului de Ocol de

1 929 după susţinerea tezei cu

Din aceleaşi considerente,

la Rucăr, Constantin Barbilian, el

titlul „Reprezentarea Canonică a

Dan Barbilian este numit în anul

a fost declarat şi înregistrat la

Adunării

Funcţiilor

1 93 5 conferenţiar universitar la

Oficiul Stării Civile din Câmpu

Ipereliptice".În perioada care a

Facultatea de Ştiinţe din Bucu

lung-Muşcel de unde provenea

urmat Dan Barbilian s-a tăcut

reşti, pentru ca în 1 942 să fie

Smaranda

cunoscut ca un valoros matemati

confirmat ca profesor univ.'"'*"�.....

învăţământu-

cian prin cercetările efectuate,

la aceeaşi facultate unde v

Printre

mama

•

învăţământ,

lui primar le frecventează între

sa

....Ş oiculescu.Clasele

Română

străine
de

Ştiinţe",
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ţiona timp de 1 5 ani până la pen
sionare.
În această calitate, savan
tul rucărean şi-a sporit
prestigiul pe plan naţional ş1
internaţional datorită cursuri lor
de înaltă ţinută ştiinţifică predate
generaţiilor de studenţi ai facultă
ţii menţionate. În anul 1 94 8 devi
ne membru fondator al Institutu
lui de Matematică al Academiei
Române din care este îndepărtat
în 1 959 pe considerente pol iti
ce.Prin lucrările ştiinţifice de
mare valoare publicate în decur
sul anilor impune şcoala româ
nească de matematică şi îmbogă
ţeşte Ştiinţele Matematice cu
teorii şi date fundamentale.
În acelaşi timp, Dan Barbilian
a fost atras şi de literatură în spe
cial de creaţia poetică.Debutează
în domeniul literar în anul 1 9 1 8
în revista „Literatorul" condusă
de către Al. Macedonschi cu poe
zia „Fiinţa".În anii care au urmat
Dan Barbilian publică diverse
poeme sub pseudonimul literar
revistele
în
Barbu
Ion
„Sburătorul",

„Umanitatea",
„România Nouă", „Cuvântul li
ber", „Viaţa Românească" şi
„Contimporanul" .Opera sa poeti
că este constituită din volumele
„Joc secund", „După melci'',
„lsarlîk", „Uvedenrode" şi „Rit
muri pentru nunţile necesa
re" .Creaţia literară a lui Ion Bar
bu cuprinde şi articole programa
tice şi medalioane dedicate unor
personalităţi literare sau matema

HISTORIA MAGISTRA VITAE

Astfel 1. Barbu a devenit
cel mai important reprezentant al
poeziei
pure autohtone, fiind promotorul

anul 1 898, în care funcţionează
astăzi Şcoala generală nr. 1 cu

„ermetismului", iar conţinutul
acesteia considerat ca formă a
modernismul ui .El este considerat

clasele I-VIII . De asemenea, în
urma strădaniilor sale, la Rucăr
au fost înfiinţate importante instituţii administrative ca: subprefectura, Judecătoria de Ocol, cazar-

unul dintre poeţii români fundamental i ai secolului XX care a

ma companiei de soldaţi şi instituţii sanitare necesare ca spitalul

avut o influenţă decisivă asupra
contemporanilor şi generaţiilor

şi farmacia.Din iniţiativa şi sub
directa conducere a primarului
Nae A. Ghica s-a început îndiguirea râului Râuşor care străbate
Rucărul şi amenajarea grădinii
publ ice din localitate.Pentru bogata şi fructuoasa activitate depusă didactică, culturală, constructivă şi de sprij inire a învăţământului, Nae A. Ghica a fost decorat

care au urmat.
0 personalitate importantă a Rucărului din ultimele decenii ale sec. al X IX-iea şi prima
jumătate a sec. al XX-iea este
Nae A. Ghica. După absolvirea
cursurilor primare ale tinerei
Şcoli primare din localitatea natală, Nae A. Ghica urmează cursuri le Seminarului Central din Bucureşti pe care le absolvă în anul
1 878.În urma absolvirii Seminarului Central Nae A. Ghica revine
la Rucăr unde este angaj at ca
învăţător la şcoala primară din
această localitate.La scurt timp
după angaj are tânărul învăţător se
remarcă prin calitatea activităţii
didactice desfăşurate şi prin im-

de către Ministerul Învăţământului Public.Luând în considerare
activitatea administrativă desfăşurată ca primar şi rezultatele
apreciabile obţinute, Nae A. Ghica a fost numit în anul 1 922 de
către Guvernul României ca prefect al judeţului Muşcel, funcţie
în care s-a remarcat pe tot parcursul exercitării acesteia.
Între
personalităţile
rucărene din ultimele decenii ale
sec. al XIX-iea şi prima jumătate
a sec. al XX-iea figurează şi Dimitrie I. Anastasescu care s-a
născut la Rucăr la data de 23 ianuarie 1 8 77 .A urmat cursuri le

plicarea sa în problemele vieţii
locale.Ca urmare a acestor aprecieri favorabile, Nae A. Ghica
este ales de către rucăreni ca primar al localităţii natale.Una din
primele sale preocupări în calitate
de primar a reprezentat-o înzes- primare la Şcoala primară nr. I
trarea localităţii cu un local de
din Câmpulung-Muşcel unde
şcoală care să satisfacă necesităţidomicilia familia sa. După absolle locale.În acest scop, prin orgavirea ciclului primar frecventează
nizare de serbări şcolare, prin
cursurile Gimnaziului „Dinicu
tice. Deşi redusă ca dimensiuni
întocmirea de liste de subscripţii
Golescu" din Câmpulung-Muşcel
opera sa poetică este deosebit de
şi donaţii, Nae A. Ghica a reuşit
şi îşi continuă studiile liceale la
� :� oasă prin conţinut şi prin să construiască un frumos şi im- Liceul „Gheorghe Şincai" din
� r
� ele de exprimare.
punător local şcolar inaugurat în
Bucureşti.Atras de silv icultur�
•liiiil
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Dimitrie I. Anastasescu urmează
cursurile Şcolii silvice de la Bră
neşti (Ilfov) între anu 1 8961 899 .În vederea perfecţionării
pregătirii profesionale, devine
prin concurs student al Şcolii
superioare de ape şi poduri din
Nancy (Franţa) ca bursier al sta
tului francez, ale cărei cursuri le
frecventează între 1 899 şi 1 903 şi
le absolvă cu bune rezultate în
anul 1 90 3 devenind un reputat
specialist în acest domeniu.
în
Revenind
ţară Dimitrie I. Anastasescu este
numit într-o serie de funcţii ca:
şef de Ocol silvic la Mihăieşti
(Muşcel), Horezu, Râmnicu
Vîlcea,
Nucet
(Dâmboviţa),
Câmpulung-Muşcel,
Babadag
(Tulcea) între anii 1 904 - 1 9 1 9 .Pe
baza rezultatelor obţinute ş1 a
aprecierilor de care se bucura, în
anul 1 9 1 9 a fost numit inspector
si lvic, funcţie pe care o va exerci
ta până în 1 924 când devine in
spector general , consil ier silvic al
Casei Pădurilor şi consilier
administrator al Casei Pădurilor,
funcţii pe care le deţine până în
anul 1 9 34 .Activitatea pe care a
desfăşurat-o Dimitrie I . Anasta
sescu în funcţiile pe care le-a
deţinut s-a bucurat de elogioase
aprecieri din partea aurtorităţilor
centrale ale vremii.Pentru bogata
activitate administrativă şi ştiinţi
fică desfăşurată, acest valoros
rucărean a fost răsplătit în mai
multe rânduri cu diverse decora
ţii.
O altă personalitate re
prezentativă a Rucărului din pe
rioada de srarşit a sec. al X IX
.Jea şi prima jumătate a sec. al

PIATRA CRAIULU I

XX-iea este Marioara Fărcăşa
nu născută Poţincu.Această valo
roasă rucăreancă s-a afirmat din
tinereţe ca o bună cunoscătoare şi
promotoare a artei ţesăturilor şi
cusăturilor populare din zona
natală şi din celelalte ţinuturi
româneşti. În vederea perfecţio
nării pregătirii sale profesionale
în acest domeniu, Marioara Făr
căşanu a urmat şi a absolvit o
şcoală superioară de specializare
de la Leipzig din Germania deve
nind profesoară în această specia
litate.Preocupată de stimularea
interesului opiniei publice pentru
arta populară românească, a or
ganizat o serie de expoziţii per
sonale naţionale prin care a pus
în evidenţă arta cusăturilor popu
lare româneşti, precum şi costu
mul popular naţional. Pentru a
face cunoscută arta populară ro
mânească pe plan internaţional
Marioara Fărcăşanu a organizat
expoziţii personale la Paris, Vie
na, New York, Cairo şi în alte
mari oraşe, prezentând cu acest
prilej minunatele ţesături şi cusă
turi populare româneşti şi frumo
sul costum popular naţional.De
asemenea a realizat o combinare
a artei naţionale româneşti cu arta
modernă, evidentă mai ales în
vestimentaţia feminină.
În vederea pregătirii vii
toarelor specialiste în acest do
meniu, profesoara Marioara Făr
căşanu a înfiinţat în anul 1 920 în
Bucureşti, Şcoala de artă româ
nească pe care a condus-o timp
de cincisprezece ani şi care s-a
bucurat de un interes deosebit şi
aprecieri laudative.Având în ve
dere interesul crescut al publicu-

2016

lui pentru obiectele de artă popu
lară, Marioara Fărcăşanu, împre
ună cu alte doamne cu aceleaşi
preocupări a deschis în Bucureşti
la Athenee Palace primul maga
zin de artizanat din ţară.Ca urma
re ea s-a bucurat de o deosebită
preţuire pe plan naţional figurând
în rândul femeilor de seamă ale
ţării după cum rezultă şi din arti
colul „O Rucăreancă" scris şi
publicat de marele istoric Nicolae
Iorga pe prima pagină a gazetei
„Neamul Românesc".
Pentru bogata activitate de
popularizare a artei populare ro
mâneşti şi de crearea de şcoli cu
un asemenea profil, Marioara
Fărcăşanu a fost decorată de mai
multe ori de către Ministerul În
văţământului Public şi Ministerul
Culturii.
O personalitate a Rucăru1 ui din ultimele decenii ale sec. al
X IX-iea şi prima jumătate a sec.
al XX-iea de notorietate locală şi
regională, este învăţătorul Ion
Ştefănescu.Născut în anul 1 88 1 a
urmat cursurile primare la şcoala
din localitatea natală, iar după
absolvirea acestora, le frecven
tează pe cele ale Şcolii Normale
„Carol I" din Câmpulung-Muşcel
pe care le absolvă în anul
1 896.Acesta s-a afirmat de tânăr
ca un cadru didactic cu apreciabi
le calităţi de educator, pasionat
de profesia îmbrăţişată şi apropiat
de copii şi de locuitorii comunei.
Datorită acestor calităţi în
anul 1 905 a fost numit, la numai
24 de ani, director al Şcolii pri
mare de băieţi din Rucăr funcţie
pe care a îndeplinit-o, cu 1me�
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întreruperi, până în anul 1 9 3 8.În
anii ocupaţiei germane
a Rucărului -1 9 1 6- 1 9 1 8- din
timpul Primului Război Mondial,
învăţătorul Ion Ştefănescu a rămas în localitate, asigurând împreună cu
încă două cadre didactice funcţionarea şcolilor rucărene procedând la mixarea claselor datorită
reducerii numărului de elevi în
urma plecării multora în refugiu
şi a folosirii a doar jumătate din
impunătorul local al şcolii din
cauza transformării de către ocupanţi a restului spaţiului şcolar în
lagăr de prizonieri.
În calitate şi de primar al comunei în timpul Primului Război Mondial învăţătorul
Ion Ştefănescu a refuzat să colaboreze cu armatele germane de
ocupaţie, consemnând, în procesul-verbal întocmit de către comisia constituită după retragerea
acestora, pagubele provocate
populaţiei, administraţiei şi instituţiilor localităţii .A fost considerat un dascăl model datorită
punctualităţii, seriozităţii, pregătirii profesionale, interesului ŞI
atitudinii faţă de elevi şi de locuitorii comunei.
Totodată învăţătorul Ion
Ştefănescu a manifestat interes şi
pentru cultură stabi lind relaţii cu
o serie de reprezentanţi din acest
domeniu după cum o demonstrează locuirea în casa sa pe
perioada şederii la Rucăr a scriitorului Panait Cerna, a criticului
literar Mihail Dragomirescu, a
pictorului Nicolae Grigorescu,

HISTORIA MAGISTRA VITAE
trativă învăţătorul Ion
Ştefănescu s-a bucurat de

aprecieri elogioase
din partea
autorităţilor şcolare judeţene şi
centrale ca şi din partea locuitorilor comunei.
O personalitate de seamă
a Rucărului de la sfârşitul sec. al
XIX-iea şi începutul celei de a
doua jumătăţi a sec. al XX-iea
este generalul de corp de armată
Iosif Teodorescu. După absolvirea ciclului primar al Şcolii primare din localitatea natală, urmează cursurile Seminarului
Central din Bucureşti, la îndemnul familiei adoptive, pentru a
deveni preot.Provenind dintr-o
fami l ie rucăreană cu nouă copii,
renunţă la preoţie pentru care se
pregătise şi îmbrăţişează cariera
militară.În paralel cu activitatea
militară, urmează cursurile Facultăţii de Drept din Bucureşti obţinând licenţa în această specialitate, numărându-se printre puţinii
ofiţeri ai armatei române din primele deceni i ale sec. al XX-iea
cu studii universitare.Tânărul
ofiţer Iosif Teodorescu participă
la cel de al doilea război balcanic
din anul 1 9 1 3 şi apoi la Primul
Război Mondial luptând cu vitej ie şi eroism pentru apărarea loeurilor natale atacate de către
armatele germane şi austroungare şi în bătăliile de la Mărăşti şi Mărăşeşti. În perioada interbelică este avansat în ierarhia
militară până la gradul de general
şi decorat pentru acte de bravură,
pentru modul în care a condus
unităţile militare comandate ŞI

celui de-al doilea război mondial
a luptat împotriva U.R.S.S.-ului
fiind avansat la gradul de general
de corp de armată, iar în anul
1 943 a fost numit Comandant
militar
al
capitalei
ţării
Bucureşti.A jucat un rol deosebit
în vara anului 1 944 cînd a evitat
declanşarea unui război civil în
Bucureşti, a contribuit în mod
hotărâtor la înfăptuirea actului de
la 23 august 1 944 şi a eliberat
Capitala de sub ocupaţia armate
lor hitleriste.Pentru strălucita sa
activitate militară desfăşurată pe
parcursul a patru decenii, genera
lul Iosif Teodorescu a fost citat în
nenumărate rânduri prin ordine
de zi pe armată şi a fost decorat
cu cele mai înalte decoraţii ŞI
României
ca:
ale
ordine
I .Ordinul „Coroana României"
cu spade în grad de Mare Ofiţer
şi cu panglică de Virtutea Milita
ră; 2 .0rdinul „Steaua României"
cu spade în grad de Mare Ofiţer
şi cu panglică de Virtutea M i lita
ră; 3 .0rdinul militar „Mihai Vi
teazu"; 4 .0rdinul militar „Mihai
Viteazu" cu spade;S.Ordinul
„Apărarea
Patriei";6.Distincţie
specială pentru activitatea excep
ţională ŞI merite deosebite
„General â la suite".După anul
1 94 8 generalul Iosif Teodorescu
a fost înlăturat din rândurile ar
matei de către regimul comunist
instaurat în România, expulzat
din Bucureşti şi arestat de trei ori,
desconsiderându-i-se
meritele
deosebite pe care le-a avut în
viaţa ţării .
Va urma

întreaga sa activitate
pentru calităţile sale militare,
Prof. Romulus Popa Bran tică, obştească şi adminisprofesionale şi morale.În timpul
Constanţa
�
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DRAGOSLOVENI ŞI RUCĂRENI
LA „OBÂRŞIA MIORIŢEI"
Despărţiţi sute de ani,
firul istoriei se înnoadă

p-un

„

picior de plai, pe-o gură de Rai"

deosebite, purtând fiecare nu
mele cetei de obârşiejerindu-se
a se înrudi între ei"

în vatra Caşinului. În 1 2- 1 4 au

Cel mai minunat lucru care s-a

gust,20 1 6, la iniţiativa „Asocia

întâmplat, a fost reluarea legătu

ţiei Caşin-Tezaur de frumuseţe",

rilor cu fraţii noştri din Moldo

un grup de

şi

va. Primirea a fost minunată.

rucăreni, au refăcut drumul de la

Am fost cazaţi la cel mai frumos

obârşii, la noua vatră. Din Dra

hotel din Oneşti, unde ne-am

goslavele au fost prezenţi preo

întâlnit peste patruzeci de per

tul Gheorghe Cîrstina cu soţia

sonalităţi din ţară şi Republica

şia M ioriţei este Sovej a. Con

prof. Tatiana, primarul Ion Bă

Moldova, profesori universitari,

stantin Tudose, arată că baciul

cioiu, cu soţia Camelia, iar din

decani ai unor facultăţi, pictori,

vrâncean, ar fi

Rucăr: prof. Tudor Vlad şi Iosif

restauratori, poeţi, scriitori, rap

moldovan, ar fi căşinean, iar cel

Nistor. Vălul de pe cursul istori

sozi, preoţi şi politicieni. Sufle

ungurean,

ei a fost luat. Au fost zile dem

tul evenimentului,a fost „Miori

(Loc.Breţcu)

ne de fixat în scris. Să fi trăit

ţa", iar întâlnirea a fost posibilă

acum moş Toader Brebene,care

cu

era depozitarul istoriei moştenite

căşunean,

dragosloveni

ar

sovej an,

cel

fi

breţcan.

pe

această

Discuţiile

dă

temă, au fost deosebit de intere

munteanul-

sante. Comunicarea ştiinţifică,

din bătrâni şi care mărturisea

moldovan" Constantin Tudose,

făcută de profesorul de istorie

conform „Monografiei Comunei

şi a inimosului primar Daniel

Tudor Vlad, din Rucăr, a fost

Caşin" scrisă de eruditul învăţă

Soroiu.

primită cu ropote de aplauze.

truda

unui

„fălos

Pentru ca disputa obârşi

tor Nicolae Pâslaru că: „demult,

Cu sprij inul Consili

tare demult, aceste locuri, erau

ului Judeţean Bacău, reprezen

ei

încă păduri dese, când au venit

tanţii institutelor de etnologie şi

caşineni şi breţcani să fie mai

cu oile lor, patru cete de cio

folclor din România şi Republi

interesantă,

bani de la Rucăr şi Dragoslave

ca Moldova, au „disecat M ioriţa

Cîrstina din Dragoslavele de

le, jude/ul Muscel, de la Secări

în fel şi chip", arătând că sunt

Muscel, aruncă „paie pe foc",

şi Suseni din Transilvania. Şi

peste 2500 de variante ale capo

venind cu o nouă idee, cum că,

plăcându-le frumuse/ea locuri

doperei, păstrate în tot arealul

obârşia

lor şi bogă/ia ierburilor şi mul

unde au trăit şi trăiesc păstori de

dragosloveano-rucăreană. Astfel

Jimea izvoarelor cu apă limpede

origini valahe, din nordul Greci

aduce următoarele argumente:

ca lacrima, s-au aşezat pe locul

ei, Macedonia, Albania, pân� .

unde astăzi este satul Caşin,

dincolo de Nistru. Profesorul

asemănătoare cu cea din Soveja

construindu-şi case pentru ei şi

sovejan

a

adăposturi pentru oi. S-au aşe

Monografiei Comunei Sovej a,a

zat în patru tabere(mahalale)

scos în evidenţă faptul că obâr-

Iulian

Albu,

autorul

M ioriţei,

dintre
preotul

sovejeni,
Gheorghe

Mioriţei

ar

fi

1 . O variantă a M ioriţei,
fost

păstrată

de

bătrânii

dragosloveni .
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Vizitarea singurei bise

Ea a fost descoperită de

sfinţenia amintirilor şi dragostea
de neam.

satul

rici în stil muntenesc din Caşin

dragosloveni din Soveja (nu în

-Moldova (cum scria Nicolae

Un alt lucru inedit,care

Iaşi) şi aranjată de

Iorga), precum şi recitalul în aer

nu cred să fi fost cunoscut până

Vasile Alecsandri. Deci adusă

liber, lângă monumentul eroilor

acum la noi sau în ţară, a fost,

aici de cei veniţi din Dragosla

caşineni,

nume

parada căruţelor cu „coviltir".

vele, Muscel.

dragoslovene şi rucărene), îm

Caii frumoşi şi căruţele echipate

Caşin

brăcaţi în costume populare,

pentru drumuri lungi, cu obeze

dragoslovenii şi rucărenii au

similare celor muscelene, au fost

groase,unse cu zmoală şi păcură,

păstrat nealterate, portul, l imba,

„cireaşa de pe tort". Monumen

ajungeau cu marfă, cele din

obiceiurile de nuntă, înmormân

tul a fost dezvelit de primarul

Dragoslavele şi Rucăr, până la

tare, ouăle încondeiate, numele

Ion Gosav şi prof.Remus Bălă

Constantinopol, iar cele din So

de fami lie, de ce să nu fi păstrat

nică, în prezenta zecilor de vete

veja şi Caşin, până în Basarabia

şi „Mioriţa".

rani şi a părinţilor parohi.

şi Crimeea.

Russo,

Alecu

2. Dacă

în

în

Soveja

ş1

(plin

de

Bineînţeles că nu suntem ab

O vizită pe una din uliţele sa

Doamne, frumoase clipe

surzi să afirmăm că geneza

tului, ne-a tăcut să vedem, ce au

de istorie ne-au fost aduse să

„Mioriţei" ,este Dragoslavele şi

pierdut

Rucărul din Muscel,ci doar că

rucărenii, adică minunatele porţi

aceste comunităţi, au păstrat

sculptate din Caşin, care prin

În timpul cinelor festive,

oriunde

împământenit,

iniţiativa domnului Constantin

o formaţie de muzică populară

această capodoperă,a neamului

Tudose şi lucrarea monumentală

locală şi un rapsod foarte cunos

nostru, alături de tezaurul mul

„Porţile de lemn ale satului,

cut şi

timilenar.

Porţile sufletului", apreciată în

Moldova(un fel de Tudor Ghe

ţară şi Republ ica Moldova, a

orghe al nostru), a tăcut deliciul

fost cunoscută în „lume".

seri lor comune. Dar ultimul cu

s-au

Seriozitatea comunicărilor le
gate de tema „Obârşia M ioriţei",

dragoslovenii

ş1

privim,ca o

cronică

istorică,

multi -seculară.

apreciat în

Republ ica

au fost condimentate de gaz

Pe uliţa satului, în carti

vânt, l-am avut noi muşcelenii,

de cu planificarea unor vizite,

erul dragi lor, plecaţi din Dragos

care la iniţiativa maestrului Iosif

în satele vecine, anume comuna

lavele după ce l-au umilit pe

Nistor,

Mănăstirea Caşin, cea mult în

primul domnitor fanariot Nico

ridicându-i pe toţi la joc, până la

drăgită de familia Regală, până

lae

reparându-i

epuizare, cântând din acordeon

în munţi, unde s-ar fi văzut dacă

caleaşca, fără să-i pună banda

şi voce cum numai dumnealui

nu era ceaţă, localitatea Breţcu

metalică,la o roată, care mai

ştie s-o facă. Acum am observat

(baciul ungurean). Şi la aceasta

apoi, a fost nevoit la Rucăr să

că ei căşinenii, păstrase toate

am avut rezervele mele, arătând

treacă în Ardeal pe jos, călcând

jocurile

că în Muntenia, localităţile unde

cu talpa domnească, glodul mo

ungureasca şi celelalte.

s-au aşezat cei veniţi din Ardeal,

jicilor munteni. Am fost primiţi

Ne-am despărţit cu la

s-au numit: ungureni ex: Bădeni

ca nişte rude apropiate, cu mese

crimi în ochi şi am hotărât, ca

pământeni,

ungu

frumos împodobite, cu toate

întâlnirile de acest fel să conti

reni, Boteni pământeni, Boteni

bunătăţile, toţi în costume tradi

nue şi în ani i următori.

ungurenieni.

ţionale

Pr. Gh. Cîrstina - Dragoslavele -

----

Bădenini

Mavrocordat,

muscelene,dând

zilei

a

electrizat

noastre:brâul,

Muscel

sala,

sârba,
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DRUMURILE TRADIŢIONALE, DE LA HOTARUL SATULUI ŞI PÂNĂ
DINCOLO DE MARGINILE SPATIULUI
ROMÂNESC
'
Mircea

trăit în mod spontan, şi în care

presiv şi mai bogat document al

orice abatere de la tradiţie repre

istoriei neamului. Aceasta pentru

zenta forma desfigurată a unei

că deseori adevărata istorie începe

măreţii pângărite, un loc pe care

acolo unde se sfărşesc documen

Eliade :
„Materialele etnografice şi folclo
rice numai prin asemenea eforturi
de înţelegere răscumpără truda cu
care au fost adunate, clasificate şi

trebuia să ţi-l doreşti dacă voiai

tele scrise. Pe această cale, mersul

editate.Munca pe care mii de sa

să fii cu adevărat om, şi un loc în

în trecut este mai real, mai adânc

vanţi au depus-o în ultima sută de

al cărui hotar

si mai rodnic.

ani ar fi deznădăjduită cheltuială

adevărat, ai fi putut cu adevărat

Civilizaţia română sătească este o

de pasiune şi inteligenţă dacă prin

să-ţi găseşti mântuirea. Este cea

realitate unică. Din orice punct de

ea nu am putea pătrunde în anu

mai frumoasă definiţie dată vreo

mite zone de cunoaştere unde nu

dată satului românesc.
ţiei şi culturii, de-a lungul timpu

vedere am privi-o, ea reprezintă o
viaţă, un sens, un fel propriu de a
fi . Nu are nimic monumental si
nimic titan, dar are în schimb, o

lui în funcţie de posibilitatile ma

ţesătura maestru alcătuită, are un

matrice a civilizaţiei româneşti

teriale

firesc şi o armonie deplină. Satul

clasice a suscitat si continuă

modificari

răzbat celelalte instrumente de

investigaţie."
Satul românesc tradiţional ca
să

dacă ai dorit cu

Pe măsura dezvoltării civiliza

ale

vremii,au

în

nu se poate măsura cu oraşul în

suscite atenţia etnografilor şi so

structura esenţială a satului şi

planul realizărilor temporale, dar

ciologilor deopotrivă.Satul româ

gospodăriei.

îl întrece, desigur, în acela al va

nesc poate fi privit ca ipostaza

Civilizaţia românească sătească

privilegiată a simplităţii umane,

are un gen propriu, pornit dintr-un
fond străvechi, pierdut în negura

lorilor spirituale.
Satul tradiţional are o structură de
echilibru şi armonie, o structură

că satul este cel mai expresiv şi

veacurilor, şi pe care încă îl poate

organică,

mai bogat document al istoriei
neamului.

arăta strălucit mitologia precreşti

tuturor realităţilor şi întâmplărilor

nă aflată azi în satele noastre de

legate de condiţiile naturii .

Satul era forma culminantă a

pe o parte, şi alta a Carpaţilor, şi

Din sat a pornit d e fapt tot c e în

ethosului românesc, un fel de

are o perfecţiune, o experienţă

seamnă drum, loc de popas, târg,

empireu coborât pe pământ , în al

vie, de continuă îmbogăţire către

cărui perimetru locul zeilor fusese

forme pure, aşa cum ne-o arăta

han oraş, şi mai apoi legături c o 
merciale care au trecut de limitele

luat de obiceiurile ţăranilor.Un

mai ales arta noastră populară.

spaţiului geografic românesc, în

loc unde duhul păgânismului era

Satul românesc este cel mai ex-

toate direcţiile.

dar în final se poate concluziona

uneori

apărut

esenţiale

un

fel

asemănător

Pe lângă drumurile transhuman
ţei, un element extrem de impor
tant este legat de meşteşugul tra
diţional al chirigi ilor, fie cu care

trase de boi, fie cu care trase de
cai. Cărăuşii aveau drumuri le lor
bine stabilite, care aveau
din loc în loc locuri de popas,
numite fie dejugători, staţii de
poştă sau storişti, acestea fi ind

locuri unde chirigii înnoptau sau
îşi refăceau puterile.
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Pe aceste drumuri circulau
atât mărfurile oamenilor, dar şi
viaţa lor cultural-spirituală, dru
murile cărăuşilor cuprinzând va
duri peste apele principale, punc
tele de la trecătorile munţilor, sau
zonele de contact dintre marile
unităţi de relief. S-a format de-a
lungul vremii, o viaţă comercială
prosperă, iar locurile de popas ale
chirigi i lor s-au transformat în
târguri şi mai apoi în oraşe.
Dintre toate categori ile de dru
muri care au definit mişcarea
socio/istorico-economică a spaţiu
lui românesc,"drumurile oilor"
sunt unele dintre cele mai cunos
cute rute.
Transhumanţa era o uluitoare
desfăşurare de forţe, minuţios
organizată, însă nu era vorba de o
migraţiune, cum spuneau unu
istorici străini care susţineau teo
ria imigraţiei în ceea ce priveşte
prezenţa românilor pe aceste me
leaguri. Este mai mult o "pendu
lare", e adevărat la distanţe im
presionante, însă într-un areal
bine delimitat şi stabilit, cu rol
strict funcţional în cadrul econo
miei pastorale, în care criteriul
climei şi al locurilor de păşunat
joacă un rol important. Turmele
se duc şi se întorc periodic, pe un
traseu cu locuri de popas bine
stabilite, care în timp devin ade
vărate "emporii", spaţii în care
fami liile de ciobani cumpără
locuri unde se construiesc
case sau staule, devenind relee
sigure pe un drum întins pe mii de
kilometri. Mai mult, în aceste
locuri se stabi lesc în mod perma
nent membri ai familiilor de cio
bani.

Această întreprindere a
transhumanţei este una din expli
caţiile pentru care există sate de
români întinse până-n munţii Ca
ucazului, alături de "moldoveni"
fiind numeroşi urmaşi ai români
lor transilvăneni, după cum de
monstrează cele două texte. Obiş
nuiţi să gândim în limitele fronti
erelor modeme, pentru mulţi din
tre noi este o mare surpriză să
aflăm că, înainte vremi, grupuri
de români s-au răspândit pe o arie
aşa de întinsă.
De-a lungul Evului Mediu,
păstorii români au însoţit turmele
de oi pe toată întinderea Carpaţi
lor, apoi în nord, până în Moravia
şi Silezia, la sud de Dunăre, în
Alpii Dinarici, Balcani, în stepele
ponto-caspice, dincolo de Nistru
şi Prut, până în Crimeea şi nordul
Caucazului.
Dezvoltarea acestui tip de păsto
rit a fost posibilă datorită structu
rii inedite a pământului românesc:
o cunună de munţi cu fiineţe şi
păşuni alpine ce puteau fi folosite
pastoral numai pe timpul verii şi
întinse pajişti în zonele pericarpa
tice ce completau baza furajeră a
turmelor pe timpul iernii", crede
cercetătorul . Acesta spune că
drumurile oii aveau direcţie radia
ră, cu plecare din zona Carpaţilor
şi cu puncte terminus aflate şi la
peste o mie de kilometri distanţă.
Drumurile pastorale se mai nu
mesc şi drumurile lânii, ale untu
lui, drumuri mocăneşti sau "plaiul
oilor".
Timp de mai bine de 1 .000 de ani,
păstorii "vlahi" au circulat, în
"evul întunecat", din munţii Tatra
până-n Pind, mai apoi în stepele
cuprinse între Carpaţi şi Caucaz,

asigurând astfel formidabila uni
tate de limbă, cuget ş1 simţire
românească şi dovedind că nicio
dată munţii Carpaţi nu au fost o
barieră între fraţi . Fragmentele
prezentate ilustrează numai un
ecou târziu al acestui "amestec"
interior permanent al românilor.
În sfârşit, nu trebuie u itat că păs
torii transi lvani au fost cei mai
aprigi apărători ai credinţei orto
doxe în faţa încercărilor de unia
ţie din veacul al XVIII-iea. Nu
mai invocarea numelui Sfiintului
Oprea M iclăuş din Săliştea Sibiu
lui ar fi de ajuns pentru a ilustra
acest lucru. Cu întinsele lor legă
turi în întreg spaţiul românesc şi
dincolo de el, cu spiritul lor învă
ţat liber şi cu forţa lor economică,
aceşti păstori au înţeles să-şi păs
treze credinţa străbună, preferând
chiar să plece cu turmele lor spre
alte ţinuturi unde-şi puteau ex
prima credinţa în mod liber. Dato
rită în mare parte luptei lor, Orto
doxia a renăscut în Ardeal, iar în
traiste aceşti ciobani au dus până
departe cărţi de grai românesc şi
simţire creştinească.
Ciobanii transilvăneni, au fost cei
care prin drumurile lor neîntre
rupte vreme de secole, au înte
meiat numeroase sate şi în j udeţul
Muscel, cum ar fi :Bădeni, Ungu
reni, Valea Mare, Bărbuşi, Galeş,
Corbi, Bughea de Jos şi Bughea
de Sus.
Oraşele din j udeţul Teleorman,
Alexandria şi Roşiorii de Vede,
au fost locurile unde s-au stabilit
mulţi mocani Bârsani .
Deşi s-ar putea crede l a o
privire sumară asupra fenomenu
lui migraţii lor generate de activi
tăţile pastorale, că ciobanii erau
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ca organizare doar la nivelul rân
duielilor tradiţionale de la stână, o
cercetare amanunţită de arhivă
scoate la lumină lucruri deosebit
de interesante.Astfel, dintr-un act
dat la Satulung-Săcele,din 1 9 mai
1 9 1 3 reiese că mocanii bârsani,
erau organizaţi într-o „Companie
a Oierilor", fapt ce denotă un simţ
organizatoric şi economic deose
bit pentru o activitate tradiţională
a cărei vechime se pierde în negura vremii.
După drumurile oilor, ca impor
tanţă urmează "drumurile sării".
România adăposteşte cea mai
mare concentrare de resurse sali
fere şi sare gemă, aşa că mănun
chiul de drumuri ale sării pornea
din spaţiul carpatic spre toată
Europa. Transportul se făcea fie
pe cal - un animal putea căra în
tre 60 şi 80 de kilograme -, fie cu
pluta.
Unul dintre ele, care pleca
de la Ocnele Mari din judeţul
Vâlcea şi ajungea în comuna Pa
deş din Gorj . Avea două variante
- unul dintre drumuri urca în
Munţii Ţarcu şi Godeanu, pe la
Pietrele Albe şi pe Plaiul Bulzu
lui, până la Râul Şes. La Cloşani
erau depozite şi o vamă a sării, iar
altul era în Lunca Cernii. De la
Cloşani, drumul trecea Valea
Cernii, urca Plaiul Bulzului, oco
lea pe la sud Munţii Godeanu şi
ieşea la Râul Şes, unde, pe un
platou, se ţinea o nedeie renumită.
"Informaţiile etnografice atestă
aici existenţa unei pieţe libere a
sării, de unde se aprovizionau
păstorii hunedoreni şi bănă
ţeni" .Al doilea drum al sării este
râul Mureş: sarea pleca din locali
tatea Uioara, de lângă Ocna Mu�

PIATRA CRAIULU I
reş, iar drumul pe uscat ajungea la
Alba Iulia, unde sarea se încărca
pe plute ce ajungeau în depozitele
de la Dobra, Şoimuş şi Hălmagiu.
La Dobra funcţiona şi o vamă a
sării.
Pe lângă drumurile de pe uscat,
erau intens folosite şi drumurile
pe apă, cu plutele, podurile pluti
toare, luntrele din scândură sau
din trunchi de copac.Cursurile
superioare ale marilor râuri, dar şi
vadurile de trecere erau elemente
le hidrografice de bază ale acestui
gen de transport, folosit şi atestat
pe întreg cuprinsul spaţiului ro
mânesc.
La final cea mai bună
formulă, ar putea fi cea care reie
se din cuvintele lui Traian
Herseni, un mare cercetător al
satului românesc şi al realităţilor
lui cultural- spirituale : „Să nu
uităm că dacă în ştiinţele naturii
putem distruge şi chiar ucide ca
să aflăm adevărul, cunoaşterea
unui neam purcede în primul rând
din dragostea faţă de el.Aici ade
vărurile nu se desvăluesc dacă te
apropii numai cu socoteala rece a
minţii şi odată stabilite, ele n-au
valoare decât dacă neamul se în
alţă prin ele şi creşte organic.
Dragostea de adevăr trebuie să se
îmbine cu dragostea de neam,
pentru că numai aceasta ne duce
la cunoaşterea adevărată, şi ne
ajută să alegem căile cele mai
prielnice pentru o vieaţă sănătoa
să care să fie şi omenească dar şi
românească."

Prof. Tudor Vlad
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„Adevărata valoare a unui neam se măsoară prin felul în care ştie a se împărtăşi de veşn icie ! "

[ROMÂNI

! ] Fiţi voi înşivă, nu imitaţi p e nimeni.

Aveţi sub picioarele voastre izvoare d e apă vie. N u invidiaţi popoarele bătrâne ci priviţi-l
pe al vostru. Cu cât mai adânc veţi săpa cu atât veţi vedea ţâşnind mai multă viaţă.
Jules Michelet

Românii între întunericul veacului si
' Lumina lui

HRISTOS

Partea a II-a

Desigur există şi în zilele
noastre oameni de diverse pro
fesii, vârste şi preocupări care
apreciază cum ştiau

străbunii

aţi, ba chiar contemporani celor

duhovnici şi teologi ai neamului

din vechime,oricât de adâncă ar

nostru ne-au lăsat scrieri de ma-

fi această vechime. Sunt tainici,

re valoare spirituală.

modeşti, neînţeleşi ,poate chiar

Ne îndeamnă Cucernicia

huliţi pentru stilul lor de a trăi

sa, că e bine să poposim o clipă

în lumea veşniciei lumini în

în afara alergării noastre neînce

care trăiau străbunii noştri. Sunt

tate şi să privim istoria. Nu în

dincolo de timp, răniţi în suflet

zadar un sfânt numea timpul

că nu-şi întâlnesc prea des pe

„Distanta

cei asemenea lor, iar de încearcă

Dumnezeu şi răspunsul omu

a se inocula această stare de

lui„. Temelia este credinţa în

spirit, puţini sunt cei care nu se

I ISUS HRJSTOS, DOMNUL şi

plictisesc ascultân-du-i.

DUMNEZEUL lumii, Împăratul

noştri, altfel decât „omul zilelor
noastre";
cunoscându-i

întâlnindu-I
sau

ş1

„citindu-le"

sensibilitatea cu care zugrăvesc
câte ceva din vechile cruguri
româneşti, tresare ceva în sufle
tul nostru-o lumină, o adâncime
şi o pace pe care ne-am dorit-o
şi noi. Deşi trăiesc astăzi şi sunt
foarte buni cunoscători „ai aces
tor vremuri cu toate ale lor"-

dintre

chemare

lui

Nu l-am cunoscut perso

Păcii, Soarele Dreptăţii, Calea,

nal pe părintele creştin-ortodox

Adevărul şi Viaţa. În această

Mihai Andrei Aldea, dar una

Credinţă Sfântă se află temelia

din scrierile sale cu titlul de mai

şi tot rostul vechii culturi româ

sus

m-a determinat să redau

neşti. Crucea, prin care DUM

acest articol spre adevărata cu

NEZEU, a mântuit lumea, apare

noaştere a originii şi credinţei

pretutindeni în lucrarea si gân

poporului nostru; iată că adevă

direa Românului - mărturii sunt

raţii slujitori ai bisericii noastre

prezentările

se pot remarca şi prin folosirea

alcătuirea materială românească

peniţei, aşa cum numeroşi mari

a vechilor Români, în basme,

Sfintei

Cruci

în

sunt fraţi buni şi apropiliiiiiii
ii ...
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poveşti, nunţi, înmormântări si

nia limbii era pentru ei un ele

periului, oameni legaţi de pă

la orice zidire. Pe lângă această

ment atât de important încât nu

mântul pe care trebuiau să-l

îmbinare discretă între Răstigni

renunţau la ea nici sub presiu

sfinţească prin viaţa lor. Stabili

re si Înviere, apare mult mai des

nea civilizaţiei greceşti, nici în

tatea şi rezistenţa în faţa migra

deplină Crucea Învierii cu braţe

urma stagiului militar roman.

ţiilor s-au datorat Bisericii şi

le înmugurite în Chipul Treimii

Singura putere care a reuşit să le

Puterii Dumnezeieşti ce lucra

- Crucea Înălţării -Crucea din

schimbe limba a fost Creştinis

prin

vârful turlelor bisericilor plutind

mul, încât poporul român este

neam prin Naşterea Bisericii,

deasupra pe norii si seninul Ce

singurul popor născut în şi prin

Formarea unui neam prin Zidi

rului, ca

Biserică. În această formă naş

rea Bisericii.

terea poporului român apare

Părintele Petroniu de la Athos,

pentru prima oară la Părintele

confirmă că românii sunt singu

mânesc nu a fost un eveniment

Dumitru

(ibidem),

rii care folosesc numele de Ma-

întâmplător, modul în care a

iar actul de naştere al Neamului

ica Domnului, care include în el

apărut lămureşte o parte din

Românesc îl constituie textul

si fecioara şi calitatea de mamă

scopurile înalte

care

din Faptele Apostolilor( 1 6,8-

a lui Dumnezeu, precum adevă

Dumnezeu l-a chemat la exis-

40) în care se arată activitatea

rata înfăţişare a puterii Sfinţeni

tenţă. A înţelege pentru ce exis

Sîantului Apostol Pavel în co

ei Preacuratei ca o sinteză mile

tă poporul din care aparţii prin

lonia Română Filipi, aflată în

nară a conştiinţei ortodoxe des

Voia Lui Dumnezeu înseamnă

unul dintre cele mai puternice

pre Cea care s-a învrednicit a

aţi clarifica în mare parte din

ţinuturi tracice din Macedonia.

naşte pe Dumnezeu Întrupat.

rostul existenţei tale individua

Textul acesta Biblic - este certi

Fireşte nu trebuie să neglijăm

le. De recăpătarea conştiinţei

ficatul de naştere al Neamului

importanţa armatei romane, în

adevăratei noastre origini de

Românesc!

cadrul de formare a poporului

HRISTOS

deasupra

Betaniei.
Apariţia neamului Ro

pentru

Stăniloaie

aceasta,

Naşterea

unm

pinde existenţa noastră ca neam,

Au fost multe asemenea

român. Sîantul Ioan Botezătorul

singura teorie ce susţine ştiinţi

centre creştine apostolice în

nu a cerut militarilor să renunţe

fic este cea a formării românilor

inima triburilor traco-ilire înfi

la meseria armelor(Lc 3 , 1 4 ) nu

din traco-ilirii romanizaţi, dar

inţate de apostoli şi ucenicii lor,

a cerut aceasta nici Sîantul

cu o precizie fundamentală

în acei ani minunaţi ai începutu

Apostol Petru, atunci

romani-zaţi prin Creştinism

lui Bisericii, încât membrii lor

când a botezat pe Corneliu şi

Preot Dumitru Stăniloaie.

nu mai erau iliro-traci păgâni

casa acestuia ( F. Ap. Cap. 1 O),

Limba tracilor era pentru

dornici de lupte si aventuri, ci

astfel că Ortodoxia este potrivi

ei o linie sîantă, cultura lor eso

iliro-tracii creştinaţi şi romani

tă cu spiritul militar - cavale

terică şi aproape totală. Sfinţe

zaţi, cetăţeni de nădej de ai Im-

resc, luat în sensul cel mai

I
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împărat al Neamului Românesc.

minunata

S-a născut la Niş şi a crescut în

Românesc, unitatea dintre Bise

acest lucru, prin imensul număr

complexul

mediu

traco-

rică si Români a adus roade

de

romanilor

s1

protoromânilor

Sfinte din cele mai vechi tim

curat al cuvântului. Sfinţii militari

au dovedit cu

martiri ,

prisosinţă

apărătorii

în faţa

duşmanului, dar si al păgânilor,

aflaţi

Imperiu.

puri ale istoriei creştine - S - au

al pământului străbun si al spa-

Drumul său către Hristos a fost

revărsat „Oameni ai Duhului„

ţiului

ca la aproape toţi oamenii, un

zămislind Neamul Românesc şi

drum lung şi greu, cu multe

devenind părţi Sfinte ale lui aşa

aderenţa la Creştinism şi viaţa

ispite, fiind multă vreme influ-

cum sunt Sfinţii Apostoli : Petru

militară defensivă, s-au distanţat

enţat de religia tatălui său. Con-

si Pavel, Andrei, Luca, Filip,

de restul romanităţii formând o

vertit la Creştinism, ca propo-

Timotei, Andronic, Tit si Sila,

nouă comunitate, devenind baza

văduitor al Creştinismului nu a

întemeietori ai Neamului nostru

unui nou popor - Poporul Ro-

persecutat alte religii. Prin mu-

care au dat Bisericii şi Neamu

mân, aproximativ între anii 40-

tarea capitalei de la Roma la

lui roadele sfinte si curate ale

3 1 3 ai erei creştine, Romania -

Bizanţul Tracic apare Romania,

Vieţii

Vechiul

Terra Romanurum, încât Roma-

„Ceasul bate s1 loveşte" „Vre

ma

mea trece vremuieşte"

creştin.

Protoromânii,

strămoşi traco-iliri prin

nume

Roman, de

al

Imperiului

Răsărit - Statul

la

putere

al

avea

o

în

naştere a Neamului

nouă

Romă-

Veşnice.

Străromânilor în forma sa pro-

Constantinopol-ca părinte ocro-

Avem o istorie destul

priu-zisă (circa 3 1 3 -602) cu o

titor a cărei

influenţă asupra

cărcată spiritual! ! Î n memoria

limbă ce avea principalele for-

spiritualităţii româneşti a fost

strămoşilor noştrii, în cinsti

me gramaticale si maj oritatea

profundă. Cu excepţia apariţiei

rea Sfinţilor care au zămislit

vocabularului fundamental, cu o

unei

străromane

Neamul Românesc, cum folo

spiritualitate

deschise de F lavius Iovianius,

sim noi timpul între „Chema

împărat ortodox(363-364)

Im-

rea lui Dumnezeu si răspun-

Urmează o serie de împăraţi

periul Roman de Răsărit ( RO-

sul nostru„ spre a ne împărtă

păgâni, prigonitori si persecu-

MANIA ) va fi transformat de

şii de Veşnicie? Răspunsul îl

tori ai ucenicilor lui HRI STOS,

Heraclius în Imperiul Grecesc

găsim în vieţile şi pildele Sfin

după

zis Romaic-Cunoscut ca Impe-

ţilor Părinţi -dar să nu fie

riul

prea târziu

românească

deja

închegată.

care

primul

Împărat

Străromân
lmpărat

Constantin cel

Sf'
antul

noi

dinastii

Bizantin. Este o realitate

de în

„ . „ .

Mare

incontenstabilă ştiinţific faptul

lui

că traco-ilirii au avut o cultură

Dr. Antoaneta - Gabriela -

Constanţius Chloros si ai Sfintei

cel puţin la fel de avansată ca

Anghelina Colţ

Elena si ea de origine dacică,

cea grecească, sortită însă să

(305-3 3 7)
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primul şi cel mai mare

rămână în umbră. Izvorâtă din

Va urma
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EPIGRAME - N PRAF DE RIMĂ - 2016

Antologie 201 6 - autor Constan
tin Agricola M iu G oden i

ION AVRAM-RUCĂR

Lui Moise A vram
Din Pecineagu, lac de-acumulare,
Ai coborât, tu, fire de artist,
Să ne arăţi acum la fiecare,
Acumulările de ... epigramist!

,Lui Cornel Stoian
Noi rucărenii, pe bune, n-am ştiut,
Şi dăm acum alarmă pentru ştire,
Că nu eşti doar omul la toate pri
ceput,
Ci şi epigramist, dar sub acoperi
re!
DAMIAN AVRĂMESCU- ME
RENI - CONSTANŢA

Lui Cornel Stoian
Aleargă şapte hotare,
De parcă şapte vieţi are!
N-aleargă după cucoane,
Ci pe la . . . simpozioane !
Iubirea sau banul?
Când vorbe dulci tu mi-ai şoptit
tot anul,
Speram într-o iubire ca-n poveste !
Dar când în contul meu, un leu nu
este,
Tu, pleci . . . mi-e clar: iubirea ta
e„.banul !
Rugăminte

De faci Doamne vre-o minune, în
aceste zile sfinte,
Scapă-ne de sărăcie, că ne eşti ca
un părinte !
Când grăbit va bate-n geamuri
îngheţate, Anu) Nou,
Să faci leul cât dolarul ! Ar fi cel

Nenoroc
Prea iute-a trecut viaţa ş1 m1-a
venit sorocul
Şi de-am trecut prin viaţă boem,
cam fără rost,
E fiindcă lângă leagăn, voi, urs i 
tori, n-aţi fost,
Nici Tu, Mărite Doamne, să-mi
hărăziţi norocul...

GHEORGHE CÂRSTINA
DRAGOSLAVELE

Sus Române, sus!

Chiar de-ajunge-n parlament
Prostul, cel mai "tura-vura"

Pare om inteligent;
Cu două feţe!
Am dus-o la Altar„.părea sfioa
să „ .
Dar am aflat curănd ce e
„."Năpasta":
Calvar îmi era viaţa cu nevasta!
Cum e fructul unui „.păr!
Şi-am "Şters-o" într-"O noapte
furtunoasă!"
MARIA CIDRTOACĂ

CÂMPULUNG

Vedetele
Printre vipuri, evident
Că se află şi cucoane
Care n-au de loc talent,
Dar răzbat prin siJicoane„.

Dacă nu deschide gura.
Sfat părintesc

Fără carte mamă nu se poate ,
Ce dacă te-ai născut în est
Că viaţa îţi va oferi de toate ,
Dar numai să apuci spre vest.

Pshihiatru
Respectat în lumea-ntreagă ,
Că e mare diplomat,
Face pe om să înţeleagă
Că-i „ . sonat!
Constatare
Tu mă placi şi esti voios,
Ca te uiţi "De sus în jos".

Eu te plac precum am spus,
Şi mă uit "De jos în sus".

Criticul literar
Pentru că în proză n-are
C a şi- n versuri, niciun har,
Şi-a găsit o alinare:

Cea de critic l iterar...

NELU CONSTANTIN
C-LUNG

Cazul N. Constantin

Toată viaţa mă voi bate ,

Ursitoarele
Nici minte nu mi-au dat prea
multă
Nici n-am avut frumoasă moa
că,
Şi pe deasupra, ca insultă ,
Mi-au pus şi numele
"Chirtoacă"„.

Pentru cinste şi dreptate ,
Vreau să mor ca un erou,

Doar sunt "Taur" nu sunt bou !
Speranţe

iluzorii

În oraşul meu frumos

Toate merg cu susu-n jos,
Şi speranţa mea s-a dus ,
Ca s-a pus cu josu-n sus !

mai bun cadou!
Dispută

Pe femeie n-o aplaud,
Fiindcă ea râvneşte mărul,
Dar nici pe bărbat nu-l laud,
Că-i netru "adevărul"„.

Uşor pocăite

Fostele mele iubite
Erau tinere, focoase.
Azi pioase şi smerite,
Pe )a moaşte, pupă oase!!

I
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Nostalgie
Când eram tineri vânjoşi,
Pupam sânii tari, frumoşi.
Azi ne-am lăsat de cucoane,
Pupăm geamul la .. .icoane !
LILI CONSTANTIN
C-LUNG
Autoportret
Pentru cine vrea să ştie,
Cred c-am fost bună soţie,
Pentru prunci o bună mamă,
Pentru "Acidava"-dramă?

El şi ea
Toţi ştim rostul omului
Pe faţa pământului:
Eu sunt cu demografia,
El pictează ... poezia!
Valurile vremii
Eram tineri, plini de vise,
Speranţe şi idealuri,
Dar din toate cele scrise,
Timpul le-a pierdut pe valuri.
LIVIU CIOACĂ-C-LUNG

Omul şi maşina
Omul bun, cel obosit,
Trebuie înlocuit,
Cu roboţi, calculatoare.
Mai e bun doar la ... votare !
Constatare
De nu mă vrea domnu'Miu,
Şi-mi respinge epigrama,
Mă apuc de tâmplărie,
Ca să-mi cioplesc singur. .. rama!
JEAN FLOREA-C-LUNG

Personală
Sunt acum un poet mare
În piele nu-mi mai încap
Daţi-mi mai des la picioare,
Ca să nu mi-o iau în cap

Confidenţă dlui Miu
Sunt măgulit şi-mi vine ca să
zbor,
Mai avansat la gradul de amic,
Dar dacă eu nu am prea mult
umor
Las nasu-n jos şi tac chitic.
Domnului inginer Miu
Domnul Miu e profesor,
Se dă tare rău la noi
Şi n-ar vrea ca epigrama
Să ajungă la gunoi.
Lui Gigi Mitroiu
Eşti haios, eşti cool bărbate,
Ai limba cu un dar divin,
Dar uneori, pe neaşteptate
Poţi să scoţi din ea venin
GHEORGHE FULGA
C-LUNG

Realizare
Sus pe munte, Nea Ioniţă,
A cărat degeaba tolba,
C-a vânat-o pe băciţă,
Nu cu flinta, ci cu ... vorba!

Pictorului Nelu Constantin
Te apreciem fără reţineri
Că ai bătut ai anilor poteci ;
Te comparăm c u brazii cei mai
tineri,
Şi nu te dăm pe patru
de . . . treizeci !
CONSTANTIN AGRICOLA
MIU- GODENI

Crez muscelean
Câmpulungeanul nu se lasă,
Deşi la el foamea e lungă;
Din sărăcie vrea să iasă,
Doar la Flămânda să n-aj ungă!

Răspuns d-lui director Cioacă
Domnul M iu preţuieşte,
Şi tabloul, dar şi rama,
Ş i pe cel ce tâmplăreşte,
Dar refuză ... panarama!
Autocritică?!
Sunt bolnav,ca să se ştie!
Eu sufăr de modestie,
C-ăsta este stilul meu:
Peste tot sunt şef,mereu !
IULIAN CITER MARINESCU
C-LUNG

Revistei Acidava
Cititorii-i rămân trişti
Însă n-au cui s-o reclame.
Are mulţi epigramişti,
Dar puţine epigrame !
Actualitate

Nimeni, azi, nu e sătul
Căci toţi se vaită cu foc:
Cei bogaţi-că n-au destul,
Cei săraci că n-au deloc !
ION M ÂRZAC-MĂŢĂU

Lui Cincinal Pavelescu
Nu sunt nici chel, nici păr nu am
din abundenţă
Talent? ... voi ştiţi mai bine da
că,totuşi,am sau n-am
Să-l mulţumesc pe C incinat, ba
să-l întrec cu-n gram
Şi-această epigramă să mă
scoată-n evidenţă.
Soţiei
Mă-îndrept, în fiecare dis-de
dimineaţă, către piaţă,
Cu draga mea sacoşă . . . dornică de
ndestulareAm câţiva pol i în buzunar şi a
nevestei listă de bucate
Şi mă întorc acas, spre prânz, de
dragul ei, cu-o . . . floare
·

Musce/eanulfioros!
Cu pălărie şi mustaţă,
Tudor vine de la Rucăr.
Dacă îl vedeţi prin piaţă,
E un domn, nu face ... şucăr!
�
�
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CONSTANTIN MOISE
C=LUNG

Amăgiri
Epigrama-i preparată
Cu cerneală şi din „cioace".
Poanta trebuie gustată
Numai dupa ce se . . . coace !

Recunoştinţă
Cum legiuni le romane,
Veneau ades la noi în vatră,
Le ducem şi noi azi plocoane,
Nu legiuni, ci câte-o şatră!
IOAN PAVEL-

CÂMPULUNG

Zvonuri
La T.V. văd ştiri bizare;
Cică, se măreşte leafa
Numai data,mi se pare,
Când şi-o vedea mutu . . . ceafa!

O seară plăcută!
Miu, multe-a realizat
Prin cultură şi . . . lectură,
Vintilă a criticat,
Zicând că e . . . umplutură!

Serbare câmpenească
Beau,mănâncă şi se roagă.
Se mai plimbă pri noroi.
Toţi au lipsă cîte-o doagă!
În afară de . . . butoi!

ADRIAN

Explicaţie
Că-i îngâmfat,este exclus,
Dar câteodată,când se coboară,
Umblă cu nasul pe sus,
Că-i vecina,sus,pe scară!
Epigrama
E prăj itura bine coaptă,
Din foitaj ,la foc domol,
Ş i-n crema bine asortată,
Se pune-un strop de . . . vitriol!

Ca la noi la nimeni
În ţara noastră-avem şi rege,
Ş i preşedinte,şi-mpărat.
Când strică unul,altul drege.
Suntem o ţară „ . unicat!
Domnul C.A. Miu
În felul său,echilibrat,
De sănătate nu se plânge,
Nici chiar atunci când s-a aflat
Că are epigrama-o . . . sânge!

GABRIEL PĂTRU

GODENI

Ciobanilor rucăreni
Ei sunt ciobani cu simţul fin,
Ş i chiar de-i ger şi ploaie,
La calitatea brânzei ţin,
Şi când o fac de . . . oaie !
CORNEL STOIAN -RUCĂR

Piatra Craiului -revista
rucărenilor
Sunt multe Pietricele azi în lume,
Dar cea mai dragă sufletului meu,
Este revista noastră cu-acest nume,
Vegheată chiar , de bunul Dumne
zeu.

ION VLĂD ĂU-SUSLĂNEŞTI,
MĂŢĂU

201

Lui Cornel Stoian
Trecătorii să ia seamă,
Că de o sută şi un an,
Nu mai e la Rucăr vamă,
Dar e don ' Cornel Stoian !
Clarificare
Unii spun că epigrama
Nu şti cu ce se ocupă,
Până să iei bine seama,
Ea te-nţeapă,şi te pupă.
Miu şi gogoaşa
Are-o reţetă domnul Miu,
La cât de bună e gogoaşa,
A câştigat cu ea pariul,
Şi-a-furiat-o chiar pe naşa!
CORNELIA

VASILOIU

CÂMPULUNG

Asta el
Miu ne-a dat o gogoaşă,
Caldă,fragedă şi bună!
Nu-l pot critica acuma,
Chiar de spune o minciună!

ION OCTAVIAN BĂNICĂ
BOTENI

Păstorel

Unic rămâne Păstorel,
Şi „genial" când stă la cramă;
Nu vom avea altul la fel,
Frigând pastramă-n . . . epigramă.

Concluzie
Dacă trenuri nu ajung,
Mai e gară-n Câmpulung?
Nu mai e , în aste vremuri,
Pleacă gara după . . . trenuri !
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SUNTEM OE LA ŢARĂ (COUNTRY)
D u pă o nepermis de îndelungată absen ţă ! revenim cu texte din li rica
genu l u i cou n try! De dragoste, din dragoste, versuri de la ţară (country) ! ! !

'Tratfucerea şi atfaptarea:'Two-4Joors, an ofăantfwifă countryfan
IF

TOMOROW NEVER COMES-Garth Brooks

Dacă ziua de mâine n u va mai veni niciodată
D i n când în când, târziu în noapte
Stau întins, treaz, şi o p rivesc
C u m doarm e cufu n d a tă în vise l i n iştite
Aşa că am stins l u m i n ile, şi stau acolo în în tuneric
Ş i gânduri îmi trec prin minte:
Dacă nu m-aş mai trezi n iciodată
Ar ana ea v reod a tă v reo în doială
D espre cc s i m t eu , pentru ea, în i n i m a mea

D acă ziua de m â ine nu va mai veni niciodată
Ar şti ea cât de m u lt a m i u b i t-o
Aş încerca În o rice fel, În fiec a re zi, să-ai a ră t că este n u m a i a mea
Şi dacă tim p u l meu pe l u m e ar fi pe sfâ rş it
Şi a r trebui să înfru nte lu mea fă ră m i n e
D ragostea pe c a re i-a m dă ruit-o î n trec u t, ar fi d e aj uns ?
Pentru că în v iaţa m ea, i - a m p i e rd ut pe u n i i pe c a re i - a m i u b it
Ş i ei n u au şti ut n i ciod ată cât de m u lt
Acum t ră iesc c u reg ret u l că n u l e - a m a rătat, adevă rate le m e l e se nti m e nte
Aşa că m i- a m p ro m i s m i e î ns u m i, s ă - i s p u n în fieca re z i ,
C â t de m u lt însea m n ă p e n t r u m i n e
Pentru c ă d i ncolo de î m p rej u ră ri, s - a r p utea s ă n u m a i f i e o a d o u a ş a n să
S ă - i s p u n ce s i m t pentru ea

Aşa că s p u n e i acu m celei pe c a re

o

i u beşti, ce g â n d u r i a i

Dacă ziua d e mâine n u v a mai veni niciodată ...

https://biblioteca-digitala.ro

AGAINST THE WIND-Bob Seger
Alergând împotriva vântului
P a rcă a fost ieri, d a r s-a întâ m p lat cu m u lt timp în u rmă
E a era încâ n tătoare, era regi n a n opţilor mele
S t â n d acolo în în t u n eric,cu radioul dat încet
Secretele pe care le-am îm p ă rţ i t
M u nţii pe care i - a m m u t a t
Prinşi c a înt r-un foc săl ba tic, d ezlă nţuit
Până când n-a m a i ră m as n i m i c d e a rs
Şi n imic de d oved it, u n u l cel u i l a l t
Ş i - m i a m i n tesc c e spu nea, c u m îmi j u ra
Că n-o să se term i n e n iciodată
Şi n-o să uit niciod a tă, cum m ă strâ n gea în b ra ţe
Aş v rea să nu ştiu acum, ce n u ştiam a t u n c i
Alerga m împotriva v â n t u l u i
Eram t in eri şi putern ici, ş i a lerga m împot riva v â n t u l u i
A n i i a u t recut încet, şi acum s u n t singur
Î nconj u rat de stră i n i pe care i-am c rezu t prieteni
M-am trezit depa rte de casă, c red că m i-a m pierdut calea
Deşi erau atât de m u lte d ru m u ri, pe c a re aş fi putut m e rge
Tră ind pentru a a lerga, şi a lergâ n d pen tru a t ră i
F ă ră să-mi pese c â t a m d e plătit, s a u cât d at o rez
Î ncâ lcâ nd toate reguli le, fă ră să m ă îndo iesc v reo clipă
Căutând din n ou, şi din nou o îm b ră ţ i ş a re

Alergând împotriva vântul u i
M - a m trezit a lergâ n d împotriva v â n t u l u i
S u n t bătrâ n , dar încă m a i a le rg împotriva v â n t u l u i

Căutând o îmbrăţişare.„alergân d împotriva vântului...
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