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PIATRA CRAIULUI 2014

EDITORIAL
VARA FĂRĂ DE.SFÂRŞIT A TINEREŢII...
Suffetu� [a je[ ca şi viaţ� omu[ui clar şi a natu
rii, are anotimpurife safe.
Şi cfîiar clacă toate suntfrumoase şi ele mare tre6u
inţă, parcă orice ai face tot [a vară te-ai opri, vara ar tre6ui să nu se sfârşească nicioaată.
}Ir tre6ui să trăim cu toţii o vară şi o tinereţe fără
ele sfârşit pentru că atunci toate sunt neasemuit ele fru
moase. o/ara e vremea sfârşitu[ui ele an ele studii, a 6ucuri
ei că ai scăpat ele grija e:{_amenefor, şi că [a toamnă eşti
ficean, stuclent, masterancf..în fine..eşti cu un an mai ma
re, şi faci cu clrag pfanuri ele vacanţă, din care evicfent că
nu fipsesc marea şi muntefe.
o/ara este vremea câna aaunărife cu prietenii [a
tacfafe, [a petrecere sau [a un foc ele ta6ără pe ma[u[ gârfei
acompaniat ele cântece cu cfîitara, fac noaptea ceas, iar
dimineaţa câna mijesc zorii unei noi zife te prinele mirarea: „ Când o fi treeut noaptea aşa de iu
te?" }Itâta aoar tre6uie să ai mare grijă să nu cumva să te nimereşti fo noaptea ele Sânziene, câna

vin 9vtăiastrefe şi joacă prin poieni .. .căcifrumuseţeafecioarefor din aftă {ume...te va mistui toată
viata.
J

I

o/ara e mai afes vremea marifor iu6iri-cfîiar clacă nu aurează clecât atât cât tine vacanta vremea câna ai în suffet un vufcan, câna cauţi să. te ascunzi cu iu6irea în coarii ele nepătruns ai
J

J

munţifor sau ai sziffetu[ui.
La vremea verii, căpiţefe ele fân [a care ai contri6uit cu
mare arag-cfîiar şi atunci câna zicea vreo gospodină„
©aţi mai iute că acu vi.ne pfoaia" ! !! sunt semn ele mare
-

6ogăţie şi vreclnicie pentru orice gospoclar elefrunte.
<De [a o vreme câna au început a se întoarce printre noi
aatinife şi poveştife cefe frumoase ele aemuft, tot vara e
vreme şi ele şezătoare unele tinerii îşi arată măiestria [a

lîorit şi jucat, şi ele festiva[ ele <E,v 9vtediu, unele vreanici
cavaferi şi mânare clomniţe arată tuturor cum tre6uie
trăită viaţa cu curaj şifrumuseţe.
Şi ce fericit te trezeşti dimineaţa, într-o zi ele vară cu
ofeacă ele fene şi cu o um6ră ele aufce somn auzincl uncle
.
va [a raclio, uncleva cleparte-aproape:„
'Vara amintirilor/Clipe

ce

nu mor"...

Vn pierele-vară. afde fJ'ud'orică..
.
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BANCA COOPERATISTĂ PIATRA CRAIULUI

BANCA

COOPERA

TISTĂ PIATRA CRAIULUI

1.

În privinţa acordării de

membrilor cooperatori

credite, menţionăm că acestea

cu prioritate:

CÂMPULUNG este organiza

2. persoanelor fizice, per

tă potrivit legii ca organizaţie

soanelor juridice ori altor

cooperatistă de credit şi func

entităţi

ţionează în baza Ordonanţei

juridică, ce domiciliază, au

imobiliare

de

Guvernului

reşedinţa sau locul de muncă,

credit care îndeplineşte cumu

99/2006 privind instituţiile de

respectiv au sediul social şi

lativ următoarele condiţii:

urgenţă

a

fără

personalitate

credit şi adecvarea capitalului,

desfăşoară activitate, în raza

aprobată

teritorială de operare a băncii

Legea

şi

modificată

227/2007,

31/1990

privind

a

prin
Legii

categorii:

1. Credit pentru investiţii

�

�

este

reprezintă orice

-

garantat

cu

ipotecă

în

scopul

imobiliară;
este

acordat

dobândirii

c) derularea de credite, în

societăţile

ori

menţinerii

cu

numele şi în contul statului,

drepturilor de proprietate

completările

din surse puse la dispoziţie,

asupra

destinate

unei construcţii, realizate

comerciale,

republicată,

modificările

şi

ulterioare.
BANCA

cooperatiste;

se încadrează în următoarele

persoanelor

prevă

unui teren

şi/sau

COOPERA

zute la lit.b) şi/sau destinate

ori

TISTĂ PIATRA CRAIULUI

finanţărilor unor proiecte de

realizeze,

CÂMPULUNG îşi desraşoară

dezvoltare/reabilitare a activi

reabilitării,

activitatea pe o rază teritorială

tăţilor economice

şi sociale

consolidării ori extinderii

de operare proprie care cu

din raza teritorială de operare

unei construcţii sau pentru

prinde întreg teritoriul judeţu

a băncii cooperatiste;

viabilizarea unui teren;

lui Argeş.
Banca

d) operaţiuni de plăţi;
cooperatistă

e) emitere şi administrare

desf'aşoară, în limita autori

de mijloace de plată, cum ar

care

urmează
sau

în

să

se

scopul

modernizării,

2. Creditul de consum
credit, altul decât cel prevăzut

zaţiei de funcţionare acordate

fi: cărţi de credit, cecuri de

de Banca Naţională a Româ

călătorie

niei, următoarele activităţi:

inclusiv emitere de monedă

2. l .Credit de consum pentru

electronică;

nevoi personale, ce se poate

a) atragere de depozite sau

f)

de alte fonduri rambursabile
de

la

membrii

cooperatori,

şi

alte

asemenea,

tranzacţionare

în

cont

propriu şi/sau în contul clienţi

precum şi de la persoane fizi-

lor, în condiţiile legii, cu valu-

ce, juridice ori alte

tă;

entităţi

la punctul 1., şi care poate fi :

acorda

pentru

următoarele

destinaţii:
a)

nevoi

personale

minalizate

ale

neno

solicitan

care domiciliază, au reşedinţa

g) servicii de consultanţă

tului sau, după caz• ale

sau locul de muncă, respectiv

cu privire la structura capitalu

solicitantului şi ale coplă

au sediul social şi desfăşoară

lui, strategia de afaceri şi alte

titorilor acestuia;

activitate în raza teritorială de

aspecte legate de afaceri co

operare a băncii cooperatiste;

merciale,

b) acordare de credite:

servicii

legate

de

fuziuni şi achiziţii şi prestarea
altor servicii de consultanţă.
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b) dezvoltarea
agricole
proprii;

în

producţiei
gospodăriile

PIATRA CRAIULUI 2014.
c) comercializarea

ţi o narea de bunuri aflat( e)

Capitalului de Lucru pentru

din

în derulare la organizaţia

desfăşurarea activităţilor cu

cooperatistă însăşi ;

rente de către beneficiarii mă-

obţinute

selor

agricolă

producţia

ACTUALITATE

produîn

unui

I

de

consum

starea animalelor - porcine şi a

sebite (vacanţă, căl ătorii,

pentru achiziţionarea de

Convenţiei Privind Finanţarea

căsătorie, botez, etc.);

bunuri aflat(e) în derulare

Capitalului de Lucru pentru

gospodariile proprii;
d) pentru evenimente deo-

e) operaţiuni de înlocuire a
expunerilor

pentru
la

derulare

de
în

organizaţia

cooperatistă însăşi ;

de

credit).

surii 215

-

plăţi privind bună

desfăşurarea activităţi lor cu
rente

de

către

beneficiarii

schemei de plată unică pe
suprafaţă (SAPS) campania

BANCA

COOPERA

TISTĂ PIATRA C RAIULUI
CÂMPULUNG

efectuează

BANCA

2012,

COOPERA

TISTĂ PIATRA C RA I ULUI
CÂMPULUNG,

afiliată

Ia

operaţiuni în mandat pentru

Banca Centrală Cooperatistă

unui/unor

încasarea facturilor emise de

Creditcoop, prin sediul cen

de

consum

Cez Vânzare, Distrigaz Sud,

tral,

nevoi

personale

Romtelecom,

Piteşti, Argeşul Curtea de Ar

f) preluarea
credit(e)
pentru

instituţii

acestor

nevoi

aflat(e)

personale

acestei/

(identificarea

aferente

credit(e)

unui/unor

unor

g) la alta instituţie de credit

existente

(refinanţarea),
consum

f) preluarea
credit(e)

aflat(e) in derulare la alta
(identificarea
acestei/acestor

instituţii

de credit).

ş1

Orange.

credit

de

instituţie

Cosmote

sucursalele

Muntenia

geş şi punctele sale de lucru

De asemenea, efectu

situate în localităţile Rucăr,

ează plăţi în contul APIA

Domneşti, Stâlpeni, Dărmă

pentru primele acordate fer

neşti,

mierilor din j udeţul Argeş.

Boteni, Schitu Goleşti, Băli

Aninoasa,

Cetăţeni,

2.2. Credit de consum pentru

Începând cu I una oc

leşti, Davideşti, Brăduleţ, Le

achiziţionarea de bunuri, cum

tombrie 2012, în urma semnă

reşti, Albeşti, Corbeni, Tig

ar fi:

între

veni, Mălureni, Bascov, Poia

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii

na Lacului, Costeşti, Călineşti,

pentru

(APIA),

Miroşi, Rociu, Vedea, Oarj a,

Fondul de Garantare al Credi

Topoloveni, Priboieni şi Mio

tului Rural I FN SA şi Banca

veni, acordă credite în lei

m

a) autovehicule

de

once

natură
b) aparatură electronică ş1
electrocasnică

Actului

adiţional

Agricultură

<<

c) mobilier

Central ă

d) alte bunuri de folosinţă

Creditcoop la Convenţia Pri

gibili

îndelungată care nu fac

vind Finanţarea capitaJuJui de

reglementări lor

obiectul creditelor pentru

Lucru

desfăşurarea

pentru finanţarea capitalului

investiţii imobili are

activităţi lor curente de către

de lucru pentru desfăşurarea

beneficiarii plăţilor naţionale

activităţii.

e) operaţiuni de înlocuire a
expunerilor
(refinanţarea),
unui/unor
consun1

pentru

AGRO

>>

beneficiarilor eli

(fermierilor)
sale

conform
interne

existente

directe complementare în sec

aferente

torul zootehnic la speciile bo

Preşedintele Consiliului de

de

vine şi ovine/caprine 2012, a

achizi-

Convenţiei Privind Finanţarea

Administraţie
AVRAM MI RCEA

credit( e)
pentru

Cooperatistă
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TOAMNĂ LA PARIS

Vedi Napoli e poi mori . . .

era cândva o chemare, un în
demn la îndepl inirea unui vis de a trăi măreţia creaţiei divi
ne dăruite omului ce a ştiut să
o înnobileze cu geniul său
creator.
Cartea Toamnă la Paris,
un volum cu frumoase coperte
în culori de flacără, semn al
emoţiei profunde, scris de
pricepute doamne în mânuirea
cuvântului - Doina Moraru
Epure şi Monica Făcăianu
Zodie - este una dintre cele
mai reuşite ode în proză dedi
cate oraşului luminilor, Paris,
în l imba română. Dacă france
zii ar citi volumul, ar zice într
un glas "Merei beaucoup"
pentru omagiul pe care l-aţi
adus frumosului dăltuit în pia
tră, pentru dăinuirea talentului
creativ al poporului nostru.
Prin tot ce aţi văzut/ admi
rat/ descris/ relatat aţi preamă
rit truda anonimilor spre a
edifica măreţia care exprima
orgoliul monarhilor, Ludovici
lor noştri, sau geniul creatori
lor arhitecţi, pictori, sculp
tori, întru veşnicirea subli
mului ce, împodobeşte fruntea
Mamei-Geea în acest spaţiu.
Poate că putem afirma, fără să
greşim, că Roma, Parisul, Vi
ena, Praga, Londra, Veneţia,
Budapesta, Moscova sunt per
le ale coroanei Terrei prin
sârgui şi efortul celor chemaţi
să o împodobească cu talentul
lor, conferindu-i astfel o măre
ţie demnă de ceea ce chiar

Creatorul Suprem i-a dăruit cu
atâta dragoste şi generozitate.
Poemul în proză, Cântarea
Parisului, volumul se impune

prin exactitatea, rigoarea, so
brietatea şi densitatea informa
ţiilor referitoare la falnicele
edificii ce constituie mândria
oraşului de pe Sena, unde şi
au dat întâlnire veacurile cu
toate personalităţile ce i-au
sporit faima şi greu egalabila
frumuseţe şi bogăţie de mo
numente, pala-te, catedrale,
grădini, construcţii ce veşni
cesc talentul şi dăruirea omu
lui. Parisul este oraşul marilor
palate, Luvru, Palatul Regal,
astăzi unul dintre cele mai
bogate şi renumite muzee ale
lumii, pentru vizitarea căruia
ţi-ar trebui trei ani neîntrerupţi
să poţi vedea tot ce adăposteş
te, acordând un minut fiecărui
tablou sau obiect expus. Aici
au nemurit arta Leonardo Da
Vinci, Raphael, Tiţian, Giotto,
Veronese, Botticelli, Rem
brandt, Rubens şi mulţi, mulţi

dintre vechi şi nou, afirmaţie
care se referă la piramida de
sticlă aflată în curtea palatului,
spre a-i echilibra energiile.
Autoarele trec în revistă
sistematic toate marile reali
zări ale epocilor, amintind
evenimente sociale şi istorice
importante, care şi-au pus am
prenta de neşters pe chipul
uriaşei metropole.
Abundenţa de date, pre
cizări în varii domenii - isto
ric, arhitectonic, literar, cine
matografic, muzical, coregra
fic, până la drame ale marilor
pictori, muz1c1eni, scriitori,
oameni de stat - generali, regi
sau împăraţi - fac din această
carte citită într-o zi un prieten
ce ţi se dăruieşte sincer şi total
spre îmbogăţirea cunoaşterii
cu date precise temporal şi
istoric. Bogăţia de citate din
literatura şi fi losofia multor
nume celebre, armonios îm
pletite cu exactitatea datelor,

alţii. Turnul Eiffel, construcţie
emblematică la a cărui înălţare
a contribuit cu geniul său şi
Anghel Saligny, ale cărui sfat
şi idei au fost preluate de Gus
tav Eiffel ; Sacre Coeur, Notre
Dame,
Domul
Invalizilor,
Panteonul, Versail les, Opera şi

conferă cărţii valoare docu
mentară excepţională şi de
invidiat.
Dacă o citeşti după ce ai
vizitat oraşul, constaţi că eşti
departe de a şti totul despre
ceea ce ai văzut şi mulţumeşti
autoarelor pentru completările
făcute cu atâta conştiincio
zitate. Dacă n-ai văzut cetatea

alte minuni care au fost văzute
de milioane de oameni şi de
autoarele cărţii sunt prezente
în paginile ineditului volum,

de pe Sena, cartea te aj ută să
recunoşti mai repede şi mai
exact ceea ce vezi. Şi, dacă
n-ai să aj ungi niciodată în uri

j urnal de călătorie, ghid com
plex care prezintă oraşul cu

aşa urbe, cartea ţi-o duce în
minte şi în inimă cu bogăţia ei
de minuni.

splendorile lui, cu armonia
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Un alt cuvânt de laudă me

ACTUALITATE

Manhatan-ului

new

yorkez,

Doanrnelor, vă rog să vizi
taţi Micul Paris şi să-l vedeţi

rită autoarele pentru că nu au
uitat numele marilor români,

spre a arăta că ei ştiu ce este
astăzi în l ume, dar nu dărâmă

Brâncuşi, Enescu, [onescu,
Cioran, care au contribuit cu

arta inegalabi lă a Renaşterii, a

rele şi nemuritorul Paris şi

Rococoului, a Goticului, pen
tru a înălţa aceşti monştri,

scrieţi un poem al oraşului cu
aceeaşi pasiune de intelectual

oribi lităţi le

de înaltă ţinută, înainte ca Bu

geniul lor la amplificarea şi
nemurirea frumosului concen

care

oripilează

cu ochii cu care aţi văzut ma

cureştiul să devină o amintire.

nă singularitatea Parisului n-a
fost uitat. Locuitorii, edi lii,

ochiul şi insultă talentul.
Comparaţia poate fi făcută de
oricine fără efort şi fiecare va
înţelege ca frumosul trebuie

administraţia marii urbe şi-au
iubit atât de mult oraşul , încât
i-au păstrat chipul fermecător,

protejat, păstrat, iubit, admirat
şi cântat în versuri sau în pro
ză. Un cântec este şi cartea pe

patra oară minunea de pe Se
na. Auziţi-i vocea: A bientot,

refăcând totul în stilul originar
şi original al creatorului iniţi

care v-o recomand ca pe un
generos prieten ce vă va îm

pour voire hommage!

al. Spre totala noastră admi
raţie, parizienii au construit La
Defence, cartierul din metal
ş1
sticlă evocator al

bogăţi cw1oaşterea, vă va
emoţiona inima şi vă va pă

trat în acest oraş unic în fel ul
lui. Nimic din ceea ce înseam

trunde în suflet.

Felicitări pentru realizare
şi

mul/urniri

pentru

aceste

pagini prin care am revăzut a

mes damesl Merei beaucoup

Doina Moraru Epure
şi
Monica Făcăianu Zodie

PERSONALITĂŢI MUSCELENE - LIGIA VIŞOIU
În zodia „Săgetător",
vme pe lume, pe meleaguri
muscelene, într-o căsuţă mo

boierului Moţoi. Datorită lipsei
de afecţiune din partea părinţilor, a avut o copilărie neferici-

terminarea celor zece clase, se

destă din satul Suslăneşti, aşe
zat pe râul Argeşel , un puişor
de om, aj utat de moaşa satului

tă, devenind un copil singuratic, retras, dar care a avut parte
de dragostea şi ajutorul străini-

- Lina - în data de 28 Noiem
brie 1 937. Este al doi lea copil

lor.

torie forţată. Ratează cu puţin
admiterea la medicină, al doilea
insucces al vieţi i ei, pentru că
mai ratase coroniţa în prima

Vine anul 1 945 şi micuţa
Lacrima merge la şcoala prima-

clasă de şcoală. Acest episod,
care a avut loc la vârsta maturi

ră din comuna Ţepeş Vodă.
Termină şcoala în anul 1 949 cu
rezultate foarte bune, fiind
apreciată de învăţătorul Calcan.

tăţii, n-a înfrânt-o, din contră, a
întărit-o, şi a determinat-o să se
înscrie la Institutul de Chimie
din Bucureşti, cu durata de 3

Singurii ei prieteni au fost căluţii Sura şi Roibu, de asemenea
căţel uşul Victoraş. Pe care i-a

ani . Termină studi ile de aici şi
urmează Facultatea de Ştiinţe
Naturale a Universităţii din

al familiei Lucia şi Neculai .
Primul copil , Nicuşor, părăsise
această l ume în urma unei ră
celi puternice.
Al doilea copil , o fetiţă,
Lacrima sau lina, a fost un co
pi I mai puţin dorit, în special de

pregăteşte pentru facultatea de
medicină, renunţând la o căsă

tatăl ei, în schimb bunica ma
ternă a înconj urat-o cu toată iubit mult. În anul 1 949 revine Bucureşti . În anul II de faculta
dragostea ei.
la Câmpulung, unde urmează te se căsătoreşte. Termină stu
Când a împlinit vârsta şcoala elementară, după care diile cu note foarte bw1e. Rade 3 ani, în anul 1 940, fami l ia liceul, care avea o durată doar tează postul de Ia Universitatea
ei s-a mutat în Dobrogea, în de trei ani. Ia examenul de ma- din Piteşti şi primeşte repartiţie
comuna Ţepeş Vodă, pe moşia turitate cu note mari. După la Liceul nr.2 din Câmpulung.

------(
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C RA 1u L u 1
_ _ _

Era anul 1 964. F uncţionează
aici timp de peste 3 0 de ani,
făcându-şi datoria în mod
exemplar.
În anul 1 995 se mută la
Bucureşti şi timp de zece ani
predă bioiogia la Liceeie Tudor
Vladimirescu, Mihail Sadovea
nu, Gheorghe Asachi. Se pen
sionează încheind o activitate
de succes, iubită fiind de colegi
şi elevi.
În paralel cu activitatea
şcolară, frecventează Şcoala
Populară de Artă - Secţia Pictu
ră, unde îşi dovedeşte talentul
şi obţine bune rezultate. Are
numeroase expoziţii şi vernisa
je în toate şcolile unde a predat,
dar şi la Măţău, Câmpulung,
Bucureşti, unde obţine nume
roase premii, diplome şi meda
lii. Din căsătoria cu inginerul
Vişoiu, astăzi p lecat dintre noi,
rezultă doi demni moştenitori:
Elena Danteş, medic la Con
stanţa
şi
Paula
Vişoiu
Găitănaru, inginer în Oakland
California, SUA. De la cele
două fete are 3 nepoţei, astăzi
mari: Roxana-Maria Danteş,
absolventă ASE- Relaţii Inter
naţionale şi Luca -Alexandru
Găitănaru şi Carina- Ilinca
Găitănaru în Statele Unite.
La îndemnul nepoatei de la
Bucureşti, în anul 2001 începe
să scrie l iteratură, astfel că în
perioada 200 1 -2014, văd lumi
na tiparului peste 40 de cărţi. În
anul 200 1 debutează cu 3 cărţi
pentru copii, care apar conco-

_

___

_

rea mamei.

______
_

Apoi urmează o

perioadă fecundă:
../ 2002:

../ 20 1 0: Cărţi de copii - Eu
sunt flincuţa dacă vreţi să ştiţi;

Cărţi

copii-Familia
gâscanului Gogu; Romane-

Romane - Înva/ă să ier/i
../ 20 1 1: Cărţi de copii - Dom

Trandai
f rul frânt; Cealaltă

nişoara Mimi; Topul Campionilor;

femeie

../ 2003:

Romane - Doamna

Dirigintă; Blestemul pietrei

../ 2004: Cărţi de copii-Madam
Piţigoi-

pentru

grădi niţă-

Romane - La miezul

nopfii; iubeşte-te femeie

../ 20 1 2: Romane - În ajunul

Crăciunului

../ 20 1 3 : Cărţi copii

-

Dialo-

grupa mare şi clasa I; Moaja, Şchioapa şi Bătrâna pentru clasa. a II-a; Interviul

- Vârste, anotimpuri trecătoa

Porcului - pentru clasa a III-

re; Nostalgii târzii

a şi a IV-a; Romane - Viole

gresul Melcilor; A jutaţi bia

Ligia Vişoiu a căutat să cu
noască civilizaţia lumii şi
pentru aceasta a coiindat prin
mai multe continente, vizitând

ta barză; Dansul literelor;

numeroase ţări. În anul 2000,

Teatru - Numele meu este
„Matilda"; Note de călătorii

face prima vizită în America California - şi s-a întors deza
măgită . O visase alttel !

te mov

../ 2005: Cărţi de copii - Con

-

A merica între vis şi reali

tate .

../ 2006: Cărţi de copii - Vede
te; Ambiţioşii; Romane - De
doi bani speranfe; Schiţe şi

nuvele - Du/ceafă de cireşe
amare

../ 2007: Cărţi de copii - Pui
şorii; - A lo, vecine, vrei o
alună sau o nucă?; Romane:
-

Durerea de dincolo de su

f et
l

../ 2008 : Cărţi de copii - Eu
sunt o scriitoare şi mă nu
mesc Lessy; Eu sunt
prietenul doamnei

Vip,

boxerife

Lessy; Eu sunt Luca şi vreau

să fiu prietenul vostru
../ 2009: Cărţi de copii

-

Spu

guri; Veniţi cu toţii la serbare;

Familia veveriţei Rozy; Poezie

Soţia semnatarului acestui
articol, este o fostă elevă a pro
fesoarei Ligia V işoiu. Ea se
numeşte Angela Minciună
Stoian şi-i poartă o deosebită
stimă ca dascăl, scriitor, artist
plastic, educator şi om!
Îmi permit să afirm că
doamna
profesoară
Ligia
Vişoiu, care face cinste şi onorează
Muscelul,
este
o
măţăoancă „ neostoită întru
l umină'', o mare Doamnă a
culturii româneşti, care merită
tot ce este mai frumos de la
viaţă, alături de stima şi respec
tul pe care i-l purtăm cu adevă
rat!

nefi voi cine este mai frumos;

Romane: - Mirajul celor mai
mitent: Domnişoara „Miss"; frumoşi ani
Regina Balului şi La aniversa-

--------1(
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ACTUALITATE
MIHAIL DIACONESCU:
TEOLOGIA ORTODOXĂ ŞI ARTA CUVÂNTULUI.
INTRODUCERE ÎN
O nouă carte a profesorului
universitar doctor M ihail Dia
conescu, o lucrare amplă, ela
borată la un înalt nivel profe
sional, îmbogăţeşte litera-tura
şi cultura noastră, demon
strând din nou harul, profesio
nalismul şi rafinamentul aces
tui mare artist, critic, teoretici
an şi istoric literar.
"Teologia ortodoxă şi arta
cuvântului.
Introducere în
teoria literaturii'', apărută spre
sfârşitul anului 2013 la Iaşi,
cuprinde trei volume caracte
rizate prin bogată investigaţie
documentară
şi
responsa
bilitate ştiinţifică .
În primul volwn, intitulat
"Aspecte generale. Personaj ul
în literatură", comentează me
tode şi criterii ferme în cerce
tarea
lingvistică,
funda
mentarea teologică ortodoxă a
demersul ui descriptiv, analitic,
sintetic, speculativ şi axio
matic în teoria literaturii .
Sunt prezentate momen
te şi aspecte din evoluţia ide
ologiei noastre literare (creaţia
geto-dacilor, ideile literare din
cetăţile greceşti, din Dacia
Pontică şi din Dacia Roma
nă, din epoca stră-romană şi
din perioadele următoare: feu
dală, wnanistă, clasică şi ro
mantică.
Teoria l iterară, abordată
în relaţie cu ştiinţa şi discipli
nele ştiinţifice, tematici pre
cum sinteza limbajului interior
şi a celui exterior, elemente

TEORIA LITERA TURH...

despre stil, temă şi motiv, de
spre funcţiile comumcaru,
despre strnctura operei l itera
re, despre curente, personali
tăţi şi opere, despre modalită
ţile de rel iefare a personaj ului
în opera literară ş.a.m.d„ toa
te stârnesc interesul cititorilor
prin noutate, viziune ştiinţifică
şi grijă pentru detali i .
Volwnul a l doilea, "Ge
nul epic. Genul l iric" sinteti
zează
date despre aspecte
generale ale celor două genuri
literare. Sunt comentate diver
se tipuri de narator, timpul şi
spaţiul ca în care se conturea
ză acţiunea operelor artistice,
forme şi specii ale genului
epic în versuri şi dimensiuni în
proză. Genul liric este abordat
pe etape literare, distingându
se forme ale liricii populare
sau culte, laice sau religioase,
precwn şi speci i le lirice cu
formă fixă.
Finalul volumului al doi
lea aduce în discuţie decăde
rea şi resurecţia l iricii actuale,
toate observaţiile fiind făcute
cu responsabilitate, reflecţie
filozofică şi morală, profesio
nalism. Cel de-al treilea vo
lum, dedicat genului dramatic
şi receptării operei literare
("Genul dramatic. receptarea
operei literare"), abordează
psihologic şi sociologic pro
blematici
despre conflictul
literar şi conflictul dialogic,
despre tipuri de comic, despre
specii ale genului dramatic
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fundamentate pe categoria
estetică a comicului şi specii
literare derivate din dramă.
Sunt vizate, de aseme
nea, elementele paremiolo
gice, traducerile, mediile cul
turale şi instituţiile literare
(cenacluri, edituri, redacţii şi
reviste, biblioteci şi librării).
Problematica protocro
nismului, complementar sau
coexistent cu sincronismul,
este exemplificată prin opere
le lui Mircea Eliade, Florian
Franta, Ivan Krasko, sau prin
invenţiile lui Henri Coandă,
Nicolae Paulescu, Petrache
Poenaru.
Ultimul capitol al aces
tui volwn, dedicat tradiţiei,
valorilor patrimoniale şi ino
vaţiei în l iteratură, evidenţia
ză, ca şi celelalte, de altfel,
abnegaţia şi grija continuă
pentru destinul limbii române,
pentru tot ce înseamnă res
ponsabilitatea şi respectul de
sine şi de limbă a creatorului.
Această carte se adresează
cercetătorilor,
profesorilor,
studenţilor, elevilor şi tuturor
celor interesaţi de generoasa
zonă a teoriei literare. Tim
pul, obiectiv şi subiectiv, vor
demonstra, cu siguranţă, pro
fesionalismul, zelul, rafina
mentul şi vasta cultură a aces
tui talentat şi neobosit scrii
tor, profesorul universitar doc
tor Mihail Diaconescu.
Maria Chirtoacă
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COMEMORAREA PREOTULill IOAN RĂUŢESCU LA 40 DE ANI DE LA
TRECEREA SA ÎN VEŞNICIE.
l unii cireşar,un sobor de pre

8 iunie 20 1 4-o zi sfântă în
calendarul ortodox român, şi
anume Pogorârea Sfântului
Duh - Rusali i le, în duminica a
8 a după sfintele sărbători de
Paşti.
Am avut privilegiul de a
participa la o manifestare spi
ritual-religioasă în comuna
Dragoslavele,
la
biserica

oţi, în număr de 4, din Dragos
lavele şi Rucăr, au oficiat
sluj ba de pomenire şi come
morare a 40 de ani de la tre
cerea la cele veşnice a preotu
l ui paroh, Ioan Răuţescu,
( 1 . 1 0. 1 892 - 1 9.05. 1 974) care
a sluj it cu credinţă şi devota
ment, pe enoriaşii săi din pa

„Înălţarea Domnului", alături

rohie, vreme de 54 de ani.
Preotul a făcut studii la Se
minarul "Central" din Bucu

de aproximativ 1 00 de persoa
ne: enoriaşi, oaspeţi invitaţi
din Bucureşti, Caşin-Bacău,
Braşov, Câmpulung, Rucăr,

reşti ( 1 905- 1 9 1 3), mai târziu
la Facultatea de Teologie din
Bucureşti ( 1 927- 1 93 1 ). A fost
apoi preot în Dragoslavele
( 1 9 1 4- 1 968),
hirotonit

Stoieneşti şi din alte localităţi .
Pe parcursul a circa 3 ore,
într-o zi superbă de vară, a

I

lă, întemeiate pe material do
cumentar inedit, bun cunoscă
tor al folclorului local.
La ceremonia de pomenire
şi comemorare, s-a ţinut servi
ciul rel igios atât la biserica în
care a slujit cât şi la mormân
tul său şi la casa sa natală, din
Dragoslavele - Suseni. La
această manifestare au fost
invitaţi oaspeţi importanţi,
personalităţi culturale, oficiali
tăţi locale, dar şi din alte zone
ale ţării, rude ale celui come
morat, enoriaşi din localităţile
din comuna Caşin-Bacău, o
delegaţie condusă de primarul
şi vice-primarul din Câmpu
l ung, din Braşov scrii-torul
Adrian Muntean, scriitorul
Radu Petrescu din Stoieneşti,
profesor doctor în istorie Mi
hai Cotenescu, preşedintele
Obştei Moşnenilor Dragoslo
veni - profesor Marcel Mogoş,
dar mai ales fiicele sale,
doamnele, Elena Răuţescu
Petroşanu şi Maria Răuţescu
Bădescu, la care se adaugă cu
modestie şi semnatarul acestor
rânduri.
De remarcat faptul că
domnul Marcel Mogoş a făcut
toate demersurile necesare
pentru ca una din cărţile de
căpetenie a lui Ioan Răuţescu,
Monografia „ Dragoslavele",

C MPULUNG-MUSCEL
lt I 411 tll \I fi

iconom stavrofor. A între
prins cercetări de istorie loca

! t 11 11

să fie reeditată în ediţie ana
statică, la Editura ,,Arania" -
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Braşov, la 7 7 de ani după
ediţia din 1 93 7 -făcând astfel

p.

ACTUALITATE

(premiată

de

Academia

Muscel, făcută în anul 1 840
din

Română);

porunca

mitropolitului

un exerciţiu deosebit de resti
tuire documentară a unei cărţi

� Cân1pulung Muscel .

Monografie istorică, Cân1pu

1 965, nr. 9 - 1 O, p. 875 -900.

de excepţie, premiată de Aca

lung, 1 943, X+ 426 p.;
� Schitul Nămăieşti, în GB,

A publicat diferite broşuri
cu caracter religios, articole cu

an. XVI,

nr. 8-9, p.

caracter istoric în "Biserica

565-586,
� B isericile din Rucăr, în

Ortodoxă Română", "Glasul
Bisericii".

demia Română.
La dezvelirea plăcii co
datată - mai
memorative
2 0 1 4-aşezată pe faţada casei,
în prezenţa unui sobor de pre
oţi, a unui numeros public,
preotul Cârstina Gheorghe, a
trecut în revistă întreaga acti
vitate precum şi opera vastă a
celui comemorat, o personali
tate excepţională care şi-a
dedicat întreaga viaţă bisericii,
enoriaşi lor
i storiei
ş1
muscelenilor.
Ca o recunoaştere a meritelor
sale deosebite, a activităţii sale
în domeniile istorie, publicis
tică, etnografie şi folclor, tra
duceri etc.,
preotul Ioan

I 95 7,

Neofit,

GB, an.XX, 1 96 1 , nr.9- 1 O, p.
8 1 6 - 836;

);;>- Ştiri documentare privitoa
re la biserica din Schitu Go

leşti

(Muscel),

în

GB,

XXI , 1 962, nr. 9- 1 O, p.
864-876;

an .

�

din
Boteni
Bisericile
Muscel şi sluj itorii lor, în GB,
an. XXI I I , 1 964, nr. 9 - I O, p.
883 - 896;
� Catagrafia

fostului j udeţ

Răuţescu a fost premiat de 3
ori de Academia Română, la
secţiunea Istorie.
Iată
câteva din lucrările sale mai
importante:
� Colinde, Bucureşti, 1 9 1 9,
48 p.;
� Dragoslavele, ed. I Câmpu
lung - Muscel, 1 923, VI+ 432
p. (în colaborare cu Constan
tin Rădulescui Codin), pre
mia-tă de Academia Română
ed. a II-a, revăzută şi adăugită,
Câmpulung, 1 93 7, V I I I + 553
p. (singur);
� Mănăstirea Aninoasa din
j ud.
Muscel,
Câmpulung,
1 933, V IU + 258 p.;
� Monografia satului Topolo
veni, Câmpulung, 1 93 9, 239
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în

GB,

an. XXfV,

La această ceremome au
luat cuvântul personalităţi
culturale, oficialităţi, iar eve
nimentul a beneficiat de aten
ţia şi mediatizarea cuvenite
din partea postului de televizi
une „ Muscel Tv." din Câm
pulung.
Cornel Stoian, secretar Ce
naclul Literar „ Mihail
Lungianu " din Rucăr.
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ALTFEL DE ŞCOALĂ
LA LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU" DIN RUCĂR
În ziua de 1 O aprilie 20 1 4 , fundaţia pentru copii „ Ecokind"din Câmpulung-Muscel şi cercul
de istorie „Profesor universitar doctor Gheorghe Pâmuţă" au organizat la L iceul „Victor Slăvescu"
din Rucăr o interesantă activitate cultural educativă. I ată câteva detalii:
mocrat - patriotice, duse de
fiind prea mici, şi destul de
ORGANIZATORI:
obosiţi
după prima expunere,
elita
românească,
civilă
şi
miFundaţia pentru copii şi
tineret „Ecokind" Câmpulitară, împotriva regimul ui
lectorul, scriitorul Constantin
comunist, instaurat de armateAgricola Miu, a hotărât, ca
lung Muscel, preşedinte
tema aceasta să fie dezbătută
le sovietice în România, după
ing. Aurel Sergiu Monea.
numai cu elevii de liceu. De
cel de al doilea război mondiCercul de istorie „Profeaceea, împreună cu publicistul
al, reliefând lupta armată dusă
sor Universitar Doctor
de grupurile de partizani din
Ioan Pavel, a desfăşurat un
Gheorghe Pârnuţă" din
cadrul Liceului Tehnolomunţi.
dialog interactiv cu elevii ,
mari şi mici, pe teme de eduS-a pus accentul pe acţiugic „Victor Slăvescu" din
Rucăr, preşedinte, profenile întreprinse de grupul de
caţie a copiilor din satele
muscelene.
partizani, care a fost localizat,
sor Ţincu Iuliana.
Pe peretele clasei erau
DATA DESFĂŞURĂRll: 1 O
în flancul sudic al Munţilor
afişaţi o mare parte a scriitoriFăgăraş, l a Nucşoara. Numit şi
Aprilie 20 1 4, Orele 1 0- 1 2
„ Haiducii Muscelului'', acesta
lor români. Plecând de aici,
pARTICIPANŢI:
Peste 40 de elevi din claa fost cel mai numeros şi cel
s-a evocat personalitatea şi
mai bine organizat grup din
opera Majestăţii Sale L iterare,
sele a V I-a, a I X-a şi a
cum a fost numit de lectori,
X I-a, însoţiţi de doamnele
ţară. A fost condus de fraţii,
Toma şi Petre Arnăuţoiu, la
poetul M ihail Eminescu. S-a
profesoare Ţincu Iuliana
care s-a raliat şi colonelul Arpovestit şi o întâmplare legată
şi Nicolescu Oana.
de poet, scrisă de Geo Bogza.
senescu. Cu mari greutăţi şi
De la Câmpulung Muscel:
1 . ing. Aurel Sergiu Moneasacrificii, luptele duse împoS-a făcut apoi şi o descriere a
preşedinte fundaţie.
triva regimului comunist şi a
trenului numit „Mocăniţa'',
Securităţii, au durat timp de
2. ing. Pavel Ioan - publ icist
care încă mai circulă pe V alea
1 0 ani, între anii 1 948 şi 1 958,
Vaserului. Cei doi lectori au
3. prof. Ion-Dudu Vlădău
4. prof. Lavinia-Simina Bădudupă care, datorită trădărilor,
reuşit să anime asistenţa, conpartizanii au fost înfrânţi.
ferenţierea terminându-se întrlescu
5. Laurenţia Arnăuţoiu, nepoaMulţi dintre ei, au murit în
o notă optimistă, destinsă şi
plină de interes pentru toţi cei
luptă, iar ceilalţi au fost aresta fraţilor Petre şi Toma Arnăuţoiu
taţi, j udecaţi şi condamnaţi la
prezenţi în sală.
moarte. O mică parte dintre ei,
În încheiere, doamna
- De la Godeni:
1 . ing. Constantin Agricola
profesoară Oana Nico lescu a
a supravieţuit, fiind amnistiaţi
de regimul comunist, în anul
mulţumit oaspeţilor pentru
Miu - scriitor
expunerile prezentate, ru1 964. Aceştia au beneficiat de
2. chimist Elena Miu
3 . tehnician Adrian Pătru
o libertate supravegheată de
gându-i să revină. Elevii, care
organele de represiune.
păreau plictisiţi şi nerăbdători,
- De la Rucăr:
Pe această temă, dom1 . Cornel Stoian-secretar al
la începutul expunerilor, au
aplaudat cu mult entuziasm şi
nul profesor Ion Vlădău, poet
Cenaclului „Mihail Lungianu"
din Rucăr.
şi eseist, a dat citire mai mulau părăsit clasa, destinşi şi cu
zâmbetul pe buze. Oaspeţii au
În prima parte a manifestor poezii personale, care au
care
a
durat
o
emoţionat pe cei prezenţi .
fost mulţumiţi şi au promis că
tării,
vor reveni .
În partea a doua a acţiunii,
oră,doamnele Lavinia Bădu!eseu şi Laurenţia Arnăuţoiu,
trebuia să se desfăşoare o exCornel Stoian, secretar
au făcut o incursiune în culisepunere privind educaţia şi
Cenaclul Literar „ Mihail
le luptei anticomuniste şi deşcoala la englezi. Participanţii
Lungianu " din Rucăr.
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ACTUALITATE
LANSARE DUBLĂ DE REVISTĂ
LA SEDIUL FUNDAŢIEI ECOKIND" DIN CÂMPULUNG
„

ORGANIZATORI:
Fundaţia pentru copu ş1
tineret „Ecokind" Câmpu
lung Muscel, preşedinte
i ng. Aurel Sergiu Monea.
Clubul Epigramiştilor şi
Umoriştilor
Musceleni
CEUM- de pe lângă Casa
de Cultură „Tudor Muşa
tescu" Câmpulung.
EVENIMENT: Manifestare
cultural-artistică, care a cu
prins 2 părţi:
Lansarea ultimelor apari
ţii ale celor două reviste
de cultură muscelene,
respectiv „ Cartea .. de la
C urtea Veche"-nr.6 şi
„Acidava"-nr.2, editate de
cei doi organizatori.
Muzică instrumentală.
DATA DESFĂŞURĂRII:
1 1 APRILIE 20 1 4
PARTICIPANŢI:
Peste 40 de persoane din
Câmpulung, Rucăr, Mă
ţău, Godeni, iubitoare de
cultură, tineri, artişti in
strumentişti şi personali
tăţile:
De la Câmpulung Muscel:
1 . ing. Aurel Sergiu Monea
preşedinte fundaţie.
2. ing.Pavel Ioan - publicist.
3. prof. Ion Dudu - Vlădău.
4. ing.Cioacă Liviu, directorul
Casei de Cultură „Tudor Mu
şatescu"

5 . prof. Durdun Sorin, preşe
dintele cenaclului „Moş An
drei".
6. pictor Nelu Constantin,
preşedintele
cenaclului
„I.D.Negulici"
7. geolog Gheorghe Vintilă,
preşedintele „Clubului Epi
gramiştilor şi Umoriştilor
Musceleni"- CEUM.
- De la Rucăr:
1 . prof. Vlad Tudor, preşedin
tele cenaclului „Mihail Lungianu".
2. Cornel Stoian-secretar al
Cenaclului „Mihail Lungianu".
3 . prof. Avram Gheorghe,
membru fondator al cenaclu1 ui.
- Evenimentul s-a bucurat
de prezenţa celor două televi
ziuni locale: TV Muscel şi
Clar TV.
După prezentarea celor
două noi reviste de către pro
ducătorii lor, au luat cuvântul
foarte mulţi participanţi, care
au scos în evidenţă, activitatea
celor două reviste muscelene.
S-a accentuat situaţia inedită
din Câmpulung, în care Casa
de Cultură, nu are sediu, pala
tul acesteia, monument de
arhitectură de valoare interna
ţională, îmbinând arhitectura
neo-bizantină cu barocul târ
ziu, fiind în reparaţie de peste
1 0 ani . S-a accentuat, că ast
fel, activităţile celor două re
viste, au loc la domiciliile
private ale domnilor Aurel
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Sergiu Monea, preşedintele
fundaţiei „Ecokind" - Câmpu
lung, şi Constantin Agricola
Miu, redactorul-şef al revistei
„Acidava", la Godeni.
Evenimentul s-a trans
format într-un adevărat cena
clu literar, unde s-au spus po
ezii - compoziţii proprii - pre
cum şi epigrame şi . . catrene.
Din discuţiile purtate şi din
dorinţa de promovare a cultu
rii muscelene, s-a surprins
încă odată necesitatea existen
ţei unui sediu, oamenii doritori
de frumos, artă şi de istorie
literară, cerând imperios acest
lucru.
„Ostilităţile" s-au fina
l izat cu un program muzical,
prezentat de un grup de elevi,
condus de prof. Ţuţea Ecateri
na, care au executat muzică
instrumentală - vioară şi clari
net - obţinând aplauze la scenă
deschisă. Programul muzical a
fost încheiat de d.ing. Ioan
Pavel, care la tinereţea
maturităţii sale, a susţinut un
recital de muzică folk, pe
strune de chitară.
Domnul Aurel Ser
giu Monea amfitrionul activi
tăţii a mulţumit tuturor parti
cipanţilor, pentru că au reuşit
să organizeze o reuniune de
excepţie.
Cornel Stoian, secretar
Cenaclul Literar „ Mihail
Lungianu " din Rucăr.
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DISCURS DE ZIUA ÎNĂLTĂRII
�

Doamnelor, Domnilor,
Stimaţi invitaţi,
În această zi marcantă
şi, totodată, marcată cu roşu în
calendarul creştin ortodox,
care este sfânta zi a înălţării la
ceruri a Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, şi pe care oame
nii au asimilat-o simbolic cu
Ziua Eroilor, ziua jertfei su
preme a fiilor lui, membrii
Cenaclului Literar Artistic
„Mihail Lungianu", precum şi
colectivul de redacţie al revis
tei de actualitate, cultură şi
tradiţii „Piatra Craiului", am
bele din Rucăr, sunt
alături pentru a cinsti
şi comemora lupta
înaintaşilor
pentru
adevăr şi dreptate,
care şi pe unde l i se
vor fi întâmplat să-şi
dea viaţa pentru aces
tea.
Ne-am propus resti
tuirea către generaţii-

Ie de azi a tot ce ni se pare
demn şi valoros pentru etapa
istorică pe care o trăim şi care
aparţine tezaurului local sau
naţional al trecutului mai
apropiat sau mai îndepărtat,
retrezirea şi ieşirea din letargie
şi indiferenţă a sentimentului
naţional din ce în ce mai ame
ninţat în substanţa dăinuirii
sale pe cale de a fi anihilat
prin pervertire si diferite m
fluenţe.
Ajungând la nr. 1 1 re
vista Piatra Craiului a încercat
tot timpul sa scoată în relief

dimensiunile şi valorile care,
pentru veterani au reprezentat
năzuinţa, vocaţia şi chemarea
din care şi-au făcut un crez şi
o conştiinţă jertfitoare.
Aceste valori, care dau di
mensiunea rostuirii noastre ca
neam şi patrie, sunt înveşmân
tate în noţiuni concrete şi nu
abstracte, devenite argumente
puternice ale luptei pentru
împlinirea lor ca luptători şi
oameni, aparţinând unui pă
mânt pentru care nici o jertfă
nu a fost prea mare. Au de
monstrat-o cu prisosinţă ori de
cate ori nevoile cele mari ale
ţării i-au chemat sub scut.
Revista noastră „Piatra
Craiului" îşi propune să culti
ve prin mij loace ce ţin de spe
cificul activităţii sale literar
artistice, tot acest tezaur de
gândire şi simţire strămoşeas
că, să cultive în rândul tuturor
cititorilor dragostea pentru
frumos, respectul pentru tre
cut, conservarea şi transmite
rea valorilor făurite cu price
pere şi talent de înaintaşi
pentru generaţiile viitoare.
Aducem în aceste momente de aducere
aminte, prinosul nos
tru de recunoştinţă
rucărenilor
tuturor
veterani, eroilor ştiuţi
şi neştiuţi ai neamului
românesc din toate
timpurile.
Costel Moiceanu,
Secretar revista
„Piatra Craiului "
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ACUARELĂ DE RUCĂR
RODIRE ŞI SPERANTĂ
�

Cunoscător şi părtaş al
unor eforturi şi acţiuni ale
Cenaclului „ Mihail Lungia
nu" pentru continuarea
şi
promovarea
tradiţionalelor
preocupări rucărene, cultural
spirituale
şi
instructiv
educative, îngăduiţi-mi vă
rog să felicit şi să mulţumesc
cu mult respect:
- Domnului inginer care sem
semnând anonim „un inginer
silvic" a publicat în aproape
toate numerele revistei „ Pia
tra Craiului" articole preţioa
se prezentând cu multă com
petenţă profesională, dăruire
sufletească şi foarte docu
mentat aspecte ale naturii din
zona noastră, numindu-le ge
neric „ Raiul coborât pe pă
mânt".
A spus inspirat un mare ade
văr, confirmat de proba aspră
a timpului „singurul j udecător
neinfluenţabil", şi anume că
întotdeauna „codrul a fost
frate cu românul'', trăind din
cele mai vechi timpuri în bună
înţelegere cu natura sub toate
formele ei, respectându-se şi
ajutorându-se unul pe celălalt,
şi astfel români i au putut dăi
nui pe această glie binecuvân
tată de Dumnezeu, şi prin jert
fa şi osemintele înaintaşilor
noştri.
Faptul că au respectat va
loroasele noastre tradiţii, cre
dinţa, cultul muncii, familia ca
celulă de bază a societăţii,
conştientizarea tăriei fiinţei
noastre naţionale dar şi patrio
tismul, ospitalitatea, prietenia,
convieţuirea în bună înţelegere

atât cu natura dar şi cu alte
etnii, i-a încurajat să facă faţă
furtunilor, evenimentelor şi
uneori erorilor istoriei - nu
puţine - care le-au adus sufe
rinţe, le-au impus şi sacrificii
uneori supreme - dar nu i-au
doborât. Continuarea acestora'
participarea noastră şi cu
această bogată zestre, va întări
înţelegerea, respectul şi cola
borarea, cu alte ţări şi popoare
nevoite să se refugieze ca pie
se pe tabla de şah a istoriei în
funcţie de noi situaţii istorice
şi stări conjuncturale.
Am înţeles şi strigătul
rupt din suflet lansat de cole
gul amintit în articolele sale '
să fie oprit jaful asupra pădurii
dar şi violenţele de tot felul
asupra naturi i .
Este de fapt ş i strigătul
mustrător al tuturor strămoşi
lor noştri:„ Ce faceţi cu ce v
am lăsat? Ce lăsaţi celor care
vin după voi"?
„

'
. .

\
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O altă nelegiuire foarte gravă
este şi încercarea de desfiinţa
re a proprietăţii comune în
devălmăşie-a obştii moşneni
lor rucăreni, prin diferite ten
dinţe de dezmembrare şi în
străinare, dar şi de vânzare a
unor părţi însemnate din pa
trimoniul obştei.
Acest patrimoniu s-a for
mat încă din vremea primilor
domnitori Basarabi, care i-au
răsplătit cu munţi şi păduri pe
locuitorii acestor meleaguri
pentru servici ile prestate la
punctele de vrună, paza grru1i
ţelor, cât şi pentru formarea,
consolidarea şi suveranitatea
primelor formaţiuni statale.
Obştea moşnenilor ca de
fapt toate celelalte obşti au
valoare şi semnificaţie sa
cră,aceasta trebuind păstrată şi
transmisă cu sfinţenie. De-a
lungul timpurilor, obştile au
avut un rol deosebit în viaţa
eco�omică, socială şi spiritua-

IPIA.TRA CRAIULUI
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restier al moci depinde func
� h panmdrii necesari,,
ai insbbţiib �
oons.tJuite pe dol Dimbovi)la

organizatorică, ea trebuie gos

dar şi pe alţi afluenţi, nevoia
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români in 1oote vn:murile_
Dacă in zilele pe care le
1liim de la o vreme,, multi şi
au pierdut speranţa din păcate
in f.aţa degradării reJatiilor

-

inter-umane, a faptelor antiso

reguli

tot mai mare de energie fiind

ciale, a negativismelor de tot

silvotehnice clare, în confor

una din marile probleme ale

felul, cred că totuşi oamenii

mitate cu prevederile obliga

societăţii zilelor noastre.

încep să înţeleagă şi să se fră

după

podărită,

torii ale Codului Silvic, acela

-

care cuprinde singurele pro

pect

Mulţumiri, stimă şi res
neobositului

profesor

e totuşi un început pozitiv,
chiar dacă este firav.

grame ştiinţifice pe baza căro

Domnul Tudor Vlad

ra se pot elabora strategii pe

articolul numit „

Decalogul

În fapt suntem ce şi cum

termen mediu şi lung de gos

schimbării la faţă a Români

gândim, ce şi cum vorbim,

podărire a pădurii. Sunt atâtea

ei", publicat în revista „Piatra

cum ne comportăm unii cu

exemple în lume care confir

Craiului'',

30,

alţii, ce şi cum înfăptuim la tot

nr.6,

pentru

mânte pentru acel „mai bine"-

pagina

mă convingător faptul că de

minunată sinteză şi invitaţie în

pasul.

existenţa pădurii şi convieţui

acelaşi timp a ceea ce trebuie

om rău, perioadă istorică nu

rea în bună înţelegere şi res

să înţelegem şi cum trebuie să

mai bună sau numai rea, şi

pect

depinde

procedăm fiecare dintre noi,

omul şi etapele istorice au şi

însăşi viaţa omului, iar toţi cei

pentru ca mult-râvnitul obiec

una şi alta, depinde de care

care

tiv general aşteptat de noi toţi,

parte a dezvoltării acestora te

acel „mai bine" să-l determi

raportezi, ele desfăşurându-se

pentru
şi-au

natură

zis:„După

mine

potopul" ! ! ! , nu au dăinuit.
Pădurea

are

numeroase

funcţiuni, nu numai funcţia de
producţie de material lemnos,

CI

ŞI

stabilitatea

climatici,

factorilor

echilibrul. apei

năm a sosi mai repede şi la

DOI .

există om bun şi

şi în funcţie de credinţă, edu
caţie, cultură, sănătate, influ

- Mulţumiri tuturor mem
brilor

Nu

Cenaclului

„

Mihail

enţe

conj uncturale

şi

multe

altele.

în

Lungianu'', pentru publicarea

natură, protecţia şi combaterea

în revista „Piatra Craiului", a

mai sus menţionate începutul

eroziunii solului, a poluării,

numeroase

pozitive

rodirii speranţei. Cred că vor

funcţii de agrement, de dez

de personalităţi, scrieri, înfăp

fi din ce în ce mai mulţi dintre

voltare a turismului, de con

tuiri şi realizări de toate feluri

noi care vor începe să se în

vieţuire în echilibru a tuturor

le, în toate domeniile, exemple

trebe: Ce am făcut azi mai

formelor de viaţă.

demne de urmat.

exemple

Mai mult decât atât, în

Societatea omenească a avut

zona noastră ca şi prin alte

mereu nevoie de ele, şi le-a

Sunt în toate exemplele de

bine decât ieri ? Cum şi ce voi
face mâine şi în continuare în
acelaşi sens ? Şi poate astfel
sigur va dispare acel „ impo
sibil acum"
articolului

de la sfârşitul
domnului

Tudor

Vlad articol amintit mai înain
te.
Fie ca bunul Dumnezeu şi
înţelepciunea care nu a dispă
rut încă la toţi românii, să ne
conducă în primul rând prin
noi înşine spre mai BINE.

Inginer Pietrăreanu Ion.
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ARS LONGA, VITA BREVISI
CRISTIAN ŞTEFĂNESCU - UN TÂNĂR POET MUSCELEAN
S-a născut la 1 6.03 . 1 996, în oraşul Plo
ieşti şi este elev în clasa a X I-a la Liceul Teore
tic "Dan Barbilian"Câmpulung Muscel.
Pasionat de călătorii, filozofie, astrolo
gie şi enigmele Universului, este fidel crezului:
"M-am născut să schimb ceva ,singura condiţie
este să nu schimb motivul pentru care m-am
născut: să schimb." - Cristian Ştefănescu
Este:
- membru al cenaclului "Mihai

Moşandrei"

Câmpulung M uscel
- membru al cenaclului "Apollon", Urziceni
Activitate online:
pagina de blog poezie(Cristian Ştef'anes
cu blog - ,J'f._egru pe alb")
Premii obţinute:

Premiul I I - Festivalul de umor"Tudor Muşa
tescu"Câmpulung Muscel, ed.a - XVIII-a, 20 1 3
Menţiune - Concursul de Creaţie Literară"V ara
visurilor mele" ed. a-XI I -a Bucuresti, 20 1 3
Menţiune - Festivalul Naţional de Poezie"Ion Budai Deleanu'', ed. a -III-a, Geoagiu, 20 1 3
Premiul I- Concursul de creaţie artistică organizat de Ambasada României la Roma cu ocazia "Zilei
Limbii Române", 20 1 3
Premiul I- Concursul naţional "Poeme de alungat singurătatea"ed. l Mălureni , Argeş, 20 1 3
Premiul special "Nichita Stănescu" - Concursul internaţional de creaţie literară"Vis de toamnă", ed
I, Urziceni, 20 1 3
Diploma de merit acordată de Asociaţia multiculturală"Nicu Hagi"Carpaţi şi Pind, Câmpulung
Muscel
Premiul I - Concursul interj udeţean "Copii i de azi, artiştii de mâine"Adj ud, 20 1 4
A publicat în:
&

Revista Societăţii Culturale "Apollon'', Urziceni

&

Revista "Amurg sentimental " Bucureşti

&

f.ritologia de poezie şi proză "Toamna la Apollon"

&

Antologia Concursului" Peregrinări", Dublin(secţiunea poezie)

&

Revista "C arte de Ia Curtea Veche", Câmpulung Muscel
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I PIATRA

CRAIULUI

BINE Al VENIT ÎN PAGINILE REVISTEI „PIATRA CRAIULUI",
TINERE POET!
nu în vătrai ci pe hârtie.

Cerând suferinţă

S-a scris că omul are închise-n
sine aripi şi zboară cu gândul,

Pe un cer de-amărăciune,

dar oare gândul poate să zboare la om?

Ochii mei s-au înălţat,

Ei şi ce, dacă sunt un avion în blugi?

N-am văzut nicio lumină,

Şi ce dacă sunt o piatră ce izvorăşte?

Şi-n genunchi m-am aplecat.

Dă-mă în j udecată, inimă,căci poezia o iubesc.
Nu-i aşa ,Nichita?

Tatăl meu cu glasul blând,
Nu Te văd şi nu Te-ating,

Încă un "Vu"

Cazi la mine-n orice gând,

Fragmente din viitor,

Eu Te vreau şi nu Te-alung.

s-ar releva în trecut,
dacă n-ar fi prezentul .
Te-am mai cunoscut cândva,

Iar cum fătul, lapte cere,

irisul meu drag . . . iubita mea,

Lasă-mă să-Ţi cer şi eu,

însă te ştiu doar de-acum.

Doar o clipă de durere,

Nu cunosc ordinea lumii,

Însetat suflet plebeu.

însă nici lumea nu cunoaşte
ordinea mea.

Şi-obosit de întrebări,

Se intersectează oare iluzii

Căutând ca să-mi răspunzi,

cu vise,destine ,cu aparenţe?

Sfinte sunt crude dureri .

Parcă am mai respirat odată

De ce mi Te mai ascunzi?

sau doar aerul s-a inspirat în mine?
Parcă am mai văzut odată

Ca o lacrimă,ce-mi curge,

Sau doar văzutul mi-a intrat în ochi?

Vino Tu pe cerul meu

Nu mai caut răspunsuri,

Şi arată-mi ,Demiurge,

deşi întrebările nu le ştiu.

Că asculţi la lutul tău!

Am fost al tău,ai fost şi tu
sunt al tău şi eşti a mea,

Elogiu
Ce rămâne-n urma noastră,
e dovada vieţii tuturor,

Şi-a bătut joc ordinea universului

fie prinţ sau cerşetor.

că-i doar un deja vu.

de ordinea mea,
sper că şti i şi tu.

Faptele sunt seminţele,
urmările lor sunt primăvara.
Am cunoscut şi eu un făptuitor odată,

prins în mrejele leoaicei tinere-iubirea,
nu ştiu de-a găsit iubirea,dar felinele
nu pot fi închise în inimi domestice.
Mai ştiu că aerul curat e ca un gând,
el l-a gândit,1-a lăsat să ardă şi acum,
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Pastel

Manifest ul

Nu mai plângeţi, bătrâne oase,

E zgomot,dar nu cel din metropole,

Nu vreţi să pierdeţi încă o lacrimă,

Ci, ca dintr-un loc uitat

Vă spun . . .

de ultimul fulg ce-a trecut pe-aici.

Nu mai căutaţi explicaţii,fraţii mei de nume,

Conturul nori lor ocărâţi de cenuşiu,

Suntem ucişi de vorbe şi cumpăraţi

se înnălbeşte acum în ghioceii primăveri i .

cu lucruri de şantaj pentru sărăcie,

Trăgându-şi poalele, praful d e cocaină,

Vă spun . . .

ce dă iluzia unui imaculat adânc,

Nu mai căutaţi răspunsuri,

zăpada, lasă loc bordurilor sparte

Voi cei cu onoare, onoarea - i de prisos,
Când sufletul cere dreptate,

de ambiţia gheţii infiltrate

Însă, vă spun . . .

cât mai adânc, nu doar în beton ci şi-n inima mea.

Nu jugul aprinde flacăra mâniei,

Deşi au tăcut o vreme, glasuri de "înnaripaţi

Ci dorinţa de dreptate,

menestrel i"

Ce n-avem curajul s-o afirmăm,

încep a carameliza atmosfera în primăvăratice

Însă ea ne face să j induim la o lume mai bună,

zaharuri .

Vă spun,

Din colţul blocului,de la etaj ul unde stau,

Capul plecat nici sabia nu-l taie,

întind mâna-ncetişor să prind un strop de iarnă;

Dar demnitatea nu există sub forma îngenunchierii

îmi cade-n palmă, îmi intră-n piele,

de către cei de acelaşi neam dar fără durerea

şi cum e apă caldă,

colectivă,

pătrunde-n gheaţa inimii mele,

Vă spun acum . . .

şi simt cum ciclul se repetă:

Nu vă mai trăiţi vieţile sub tocul pantofului de lux,

iarăşi este primăvară!

Ce calcă pe suferinţa noastră!

O med itaţie

Scriu cu o pană, ruptă de la Phoenix-ul gânduri lor

Am numărat, o iubire, o credinţă şi o viaţă,

mele,

De când sunt pământ cu apă,

scriu, nu din plăcere, ci din plăcerea de a-mi alina

Am trecut printr-un ghiocel, printr-o frunză verde,

suferinţa,

şi-apoi una moartă, ca să sfârşesc într-o lacrimă

căci de câte ori am murit ca să renasc iară,

îngheţată.

de-atâtea ori am suferit, doar să fiu fericit iară,

Ce am văzut,în patru,fiecare cu trei a câte patru,

de-atâtea ori m-am cruci ficat, să sufăr iară,

Am rămas să mărturisesc, pe o lespede de

de-atâtea ori

amintiri, acum.

17

}-

https://biblioteca-digitala.ro

am

suferit, să fiu curat iară.
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MIHAI EPURE -

DEMISIA DIN VIAŢĂ

Rucăr . . . Plai de poveste,

Răsare, care îşi împinge ad

vulgar, grosolan, îi recită ma

într-un colţ de rai, unde Soare

versaru dincolo de marginile

rele crez al vieţii lui de slugă,

le, şi Luna, şi Stelele îşi lasă

terenului unde stăpânesc cin

dar M ihnea rămâne neclintit în

lumina să zăbovească a odihnă

stea, adevărul, credinţa, iubi

cinste,

şi a rodire de cuvânt . . . Aici,

rea, truda onestă şi tăcută,

Sigur,

în Cetatea Eternă a Munţilor,

aruncându-i în mocirla neoa

suferinţe

în văile largi, în care susură

menilor, a trădării, a laşităţii, a

ponsabilitate care îi venea în

apele ducând la şesuri zvonu

ticăloşiei şi a hoţiei.

suflet,

dreptate
cu

cuget

şi

adevăr.

preţul

unei

asumate,

res-

şi

comportare

dintotdeauna, de

la neamul

rile trecutului, se nasc în pacea

Cele trei mari părţi ale vo

zilelor şi nopţilor pagini de

lumului cuprind trei mari lumi

său, care nu a înţeles să îşi

viaţă grăitoare despre ale su

în tumultul unor epoci diferite

vândă

fletului şi minţii omului fră

din istoria ţării, care constituie

cunoaştere

mântat de întrebări cu sau fără

perioade

ale

structurilor statului din etapa

răspuns.

vieţii personaj ului

principal,

de dinaintea evenimentelor din

Aici, în clipe în care vuieş

semnificative

conştii nţa.
a

Profunda

mecanismelor

1 989 mă îndeamnă să cred că

Mihnea.

te l iniştea firii, Mihai Epure

Partea întâi a cărţii este cea

trăieşte în altă durată întâm

mai amară experienţă a omu

Drama este atât de perfect

plări şi evenimente fami liale

lui cinstit/educat/instruit, silit

redată în toate meandrele şi

sau sociale în încercarea de a

în mod nedrept de monştrii

reverberaţiile ei, că numai cine

le descifra sensurile întru cu

zilei să nu-şi poată realiza

o trăieşte le poate surprinde şi

noaşterea semenilor şi a lumii

menirea - apărarea intereselor

reda cu atâta acurateţe a cu

pe a cărei scenă îşi are rolul

ţării, întărirea relaţii lor ei cu

vântului mânuit cu adevărată

său . . .

poporul j aponez, certamente

pricepere, ceea ce mă îndrep

Paginile - câteva sute - apă

unul dintre cele mai harnice si

tăţeşte să îl consider pe autor

rute sub titlul „Demisia din

corecte neamuri ale Terrei.

scriitor de

viaţă," sunt grele de semni

Mihnea gustă cea mai abjectă

Cândva, pe vremea autorului

ficaţii şi trăiri. Să apari în faţa

laşitate din partea celui care

omniprezent, omnipotent, om

oamenilor spre a te citi/ anali

reprezenta interesele Români

niscient, creaţia era consecinţa

za/ lăuda/ critica/înţelege cu

ei în acea parte de lume, am

fanteziei şi puterii imaginaţiei

cel de-al paisprezecelea volum

basadorul, care, prefăcându-se

de a croi viaţa după chipul şi

înseamnă oare demisia din

bolnav, cu acceptul Cabinetu

asemănarea celei reale. De la

viaţă sau, dimpotrivă, este o

lui 2 de atunci, lasă greutatea

Marcel Proust încoace marile

intrare în uriaşul ei ring între

în seama lui : aceea de a j usti

izbânzi ale prozei romaneşti

corzile căruia rânjesc colţii

fica un decont al unei impor

sunt acelea care pătrund adânc

celor gata să te sfăşie? Meta

tante sume care a luat drumul

în fiecare colţişor al trăirii

foric, Mihai Epure este un

altor conturi. Cerberul apără

plenare a unei stări. Aceasta

luptător de summo, sportul

tor al mezinului familiei pre-

este una dintre însuşirile ro

supergreilor din Ţara Soarelui

zidenţiale, un grobian incult,

manului pe care îl prezentăm:

ţ
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analiza profundă a psihicului

cii Domnului. Capitolul intitu

lui, otrava sufletului în dulcea

tuturor personaj elor în com

lat Ferestre de suflet ce aparţi

ţa victoriei vieţii asupra morţii

plexul situaţiei acelui moment

ne ultimei părţi, opune hărni

prin mucigai şi putrigai, cres

istoric.

cia,

cinstea,

cut în mlaştinile inşilor născuţi

iubirea de frumos

cadavre ale unui timp de mâz

Partea a doua este retrăirea

onoarea,

răbdarea,

truda,

unei decepţii mai amare, mai

tuturor nemerniciilor săvârşite

adânci,

deoarece

este

trăită

în celelalte capitole ale operei,

într-un

timp

speranţelor

salvând astfel lumea prin cer

te,

spulberate de iureşul trădării

titudinea că "Tot ce-i româ

cele mai pătrunzătoare radio

şi

nesc nu piere/Şi nici nu va

grafii în infraroşu a unei nopţi

îi

pieri". Trăiesc în aceste pagini

de coşmar, pe care o trăim cu

aparţine cu fiecare fibră a fiin

copiii, tineri, maturi şi foarte

toţii, dar pe care el a demas

ţei sale. Am citit multe pagini

vârstnici, care nu s-au abătut

cat-o cu talent, dăruire, şi mai

serise despre ceea ce trăiesc

nicio clipă de l a misiunea nu

ales cu un acut simţ al datoriei

românii după 1990, dar n-am

mită VIAŢĂ, ce nu poate fi

faţă de adevăr. Convingerea şi

văzut nicăieri o redare atât de

îndeplinită decât aici cu dem

sugestia mea ar fi

pertinentă a tot ce se petrece

nitate, credinţă şi dăruire. Este

romanul a lăsat prin cea de-a

sub ochii noştri. M-a amuzat

lumea aceea caldă, bună, ge

treia parte deschisă fereastra

teribil faptul că indivizii, auto

neroasă,

lui

unei alte cărţi în care să apară

rii evenimentelor, apar cu pse

Mihnea încrederea în sine şi în

numele prezentate în capitolul

udonime

puterea tămăduitoare a scri

Ferestre de suflet, căci acolo

păstrând iniţialele, pentru a nu

sului,

al

pot fi găsite toate datele nece

fi uitaţi de cei care le vor rosti

combustiei interioare, care a

sare creării lumii care face

cândva numele cu blestem şi îi

mistuit în flăcările necruţătoa

frumoasă viaţa pe Pământ.

vor condamna pentru abomi

re ale demnităţii urâtul care a

Felicitări, domnule Mihai

nabila

rămas astfel o amintire. Din

Epure, pentru ce dăruiţi oame

adresa meleagurilor străbune:

călătoria prin

înstrăinarea şi devalizarea lor.

gatoriu

al

vânzării neamului

mântului

căruia

de

Mihnea

mare

ticăloşie

şi pă

sugestie,

comisă

la

care

i-a

actului

redat

eliberator

gă.
Cartea lui Mihai Epure es
cu siguranţă,

una dintre

aceasta:

Infern

şi Pur

nilor şi literaturii şi nu conte

întotdeauna

renaşti

niţi să scrieţi, căci doar " Scrip

Cea de-a treia parte a cărţii

purificat. Devii Pasărea Phoe

ta manet" .

este un omagiu adus OMU

nix care îşi reia ciclul şi zbo

Spor, succes ş i alte împliniri!

LUI care are sute de nume din

rul, chiar dacă va mai arde

zeci

încă o dată şi încă o dată. . . Cu

de familii de pe toate ţinuturile

sublimă satisfacţie se ia de la

dacice, care formează univer-

capăt, pe un alt drum, un alt

sul durabil, întreg, rotund a

urcuş în vârful căruia se

ceea ce

fac aripile într-un zbor elibera-

des-

se numeşte suflet curat, năs

tor. Scriitorul adevărat trans

cut şi crescut în Grădina Mai-

formă, prin alchimia cuvântu-
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PETRUTA PURNICHI - VERSURI
�

RUGĂCIUNE
TE AŞTEPT

COVOR DE VISĂRI
Sfântul Francisc din ASSISI

PATRIC IEL lumină vie

Lui Eminescu
DOAMNE, fă-mă o unealtă a
PĂCII TALE

Cocorii se-adun-a plecare,

Te-aştept ca pe-o rază de soare

Unde-i ură, lasă-mă să SEMĂN

Din vii curg licori către cer,

Să scuture frigul din mine;

IUBIRE,

Ni-s umerii grei de uitare,

Plecarea ta e-o mare-ntrebare

Unde-i jignire, IERTARE

Ne-nvăluie timpul M I STER.

Ş i fiece clipă trăită mă doare.

Unde-i disperare, NĂDEJDE

Ne prinde iar, toamna de mână,

A plecat bucuria cu tine

Unde-i întuneric, LUMINĂ

Puzderii de gânduri se-adună;

Tristeţea ţâşneşte-n şuvoaie

Unde-i tristeţe, BUCURIE.
O, STĂPÂNE DUMNEZEIESC,

Cad fructele coapte-n grădină,

Nu pot să cred că nu eşti cu mine

Şi-un greier mai cântă-n surdină.

Şi lacrimi tot vin în şiroaie

Cocorii se strâng a plecare

Tu eşti lumina spre care privesc

Fereastra se închide a iarnă;

Tot ce ating vorbeşte de tine

Mai cade o frunză-n cărare,

Eşti iubire: UN DAR ÎNG ERESC

Covor de visări să ne-aştearnă. . .

Ce scutură frigul din mine

Unde-i îndoială, CREDINŢĂ

fă să nu caut să fiu consolat
atât de mult pe cât să conso
lez;
să fiu înţeles, pe cât înţeleg;
să fiu iubit, pe cât iubesc;
Pentru că DÂND, primim;

Petru/a PURNICHI

IERTÂND suntem I ERTAŢI;

Petru/a PURNICHI
15. NOV. 2002

Octombrie 1 989

Şi murind, ne naştem ÎN V IAŢA
VEŞNICĂ".

TE SIMT
Te simt în gesturi şi-n gând

Revolta mă-ncearcă-n zadar

În trupu-mi vlăguit de durere

Venirea ta a fost cerescul meu dar

Doar gândul că vom fi-mpreună curând

Să mulţumesc CELUI ce mi te-a dat

Îmi dă pentru viaţă un strop de putere.

Pe cine să cert că mi te-a luat?

Dar timpul se scurge greoi . . .

Ochii tăi calzi şi frumoşi pentru mme

Mă rog să învăţ a trăi doar c u sufletul tău

trăesc
Îl simt şi acum că mă cheamă

Ce lege neînţeleasă de noi

Pentru ce reprezinţi îţi mulţumesc

Te-a chemat ? . . . Mă trag întrebări către

Cu suflet prea încercat de mamă.

hău

Petruţa PURNICHI
28 FEB 201 1
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BALADĂ PENTRU VETERANI
Îi vezi trecând pe stradă aplecaţi,

Sperând şi ei să aibă bucurii

Căci peste ei trecut-au dureros atâţia

În ţara asta plină de hoţii

an i . Teri . c?lnit:
m i . l ocotenenti
sau chiar
-

Si 1 1n<le au mai răma s <loar dltiva vetera n i .

soldaţi,
Azi, socotiţi ca o povară şi uitaţi

Şi-n ' 89, în Revoluţie, au fost,

Aceşti năpăstuiţi de veterani .

Dar n-au fost mulţi, că nu-i ajută anii,
Au vrut să facă-n ţară un alt rost

Istoria acestei ţări s-a scris c u sânge.

Alături de cei tineri pe baricade-au fost,

Şi, asta e! O ştim de mii de ani .

Dar nu cer drepturi şi certificate veterani i .

Azi, cel ce-a fost erou mai rabdă încă
Cu lacrimi udă pâinea ce-o mănâncă

Î n haina lui cea veche, de dimie,

Acest năpăstuit de veteran.

Purtându-şi la rever insigna ce i-au dat
E semnul de virtute, de cinste, bărbăţie, Recu-

La

l'l tsuu, m
-

Arueai :;; 1 pana n
.

-

i

atra

Au alungat din ţară pe duşman . . .

nu :;; un �a, <..:e

u

poarta <..: u manune

Acest brav veteran, ce ieri a fost soldat.

Acolo unde un rănit a fost ş i tata
Şi unde mulţi rămas-au părăsindu-şi

Se scaldă hoţii în milioane, mii

vatra.

Îşi vând conştiinţa, ţara, de dragul unui ban.

El a venit. E azi un mândru veteran.

El, din puţinul lui, împarte la copii,
Din pensia de patruzeci de mii

„

vru

1511a yc;11u u

vi'.l.l c;

.

a 1 UJJL<ll

I-a fost furată sărmanului oştean,
În ţara lui a fost înfometat,

Sunt tot mai rari eroii ce ne mai cer ceva,

A fost bătut, închis sau deportat

Au ochii trişti, sunt gârboviti de ani,

Acest năpăstuit de veteran.

Ei nu mai au nici dreptul de-a spera
Şi nici un doctor nu-i mai poate vindeca

Cei ce au vrut o Românie Mare

Pe aceşti năpăstuiţi de veterani .

P1erzanctu-ş1 tinereţea in zeclle cte ani,
Ei astăzi nu mai au un loc sub soare,

Din când î n când ne pleacă-n nemurire,

Când iarna se-ncălzesc la lumânare

În lumea celor drepţi, şi asta an de an,

Acesti năoăstuiti de veterani .

Când cloootele bat ca să ne dea de stire.

A u muncit pământul şi au crescut copiii,

Că suntem mai săraci cu toţii, prin părăsire,

Cu sânge şi sudoare în acest amar de ani,

Cu înc-un oropsit de veteran.
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CÂNTEC
Frunzuliţă verde ram

Frunzuliţă trei zmicele

Frunzuliţă dalior

De brad mândru, de tufan

Fetele noastre-s lalele.

Oamenii la noi nu mor.

Eu sunt fiu de muşcelean.

Sunt muşcate, micşunele,

Se fac lacrimă şi dor

Moştenind neam după neam.

Iar flăcăii toţi sunt munţi

Când se duc pe porţi domneşti

Şi când sunt la frunţi cărunţi.

Sunt eroii din poveşti.

Frunzul iţă matostat, Făt

Frunză de mere gustoase

Frunzuliţă verde ram

Frumos când a plecat

Casele la noi nu-s case.

Tot ce-i fiu de muşcelean

De-aici calu-a-ncălecat.

Sunt lacrimi de chiparoase

E român din neam în neam.

Zânele când s-au născut

Cu bărbaţi, copii, soţii

Şi-n senin şi-n vreme rea

Musceleancă le-a făcut.

Raiuri sunt şi-mpărăţii.

Am fost şi-am rămas aşa.

LA ŢARĂ
Dar iată o speranţă la margine de sat!
E dimineaţă, zi de mai, cocoşii harnici au cântat.

Se vede fum în valuri, semn că se face ţuică.

Ţăranii s-au sculat şi ei şi robotesc pe-afară,

M-apropii cu sfială şi uit că sunt murat,

În curte, zeci de păsări grăunţele-au mâncat,

În flăcări ca de iad, miroase-a măr din luncă.

Aşa începe-o zi de muncă dacă trăieşti la ţară.
E bine. aici e cald, povarnă este plină
La câmp, la prăşilă ei se adună-o cârduri, încep

Iar cel ce face ţuică-un om cum rar găseşti,

lupta cu iarba, cu buruianul hâd.

Vecin şi bun prieten. Ion al lui Gulină

Lucesc în soare sape când le priveşti pe rânduri.

Mă-ndeamnă să dau nota la ţuica de Băj eşti.

În urma lor e pace şi plantele surâd.
Aici purcoi de oameni cu haine pe ei ude Mă
Dar iată-o depărtare când totul e frumos

nâncă cartofi copţi, beau ţuică din ciocan

Iar ei vorbesc de toate, ce s-a mai întâmplat.

Fac glume şi se-agită ca nişte paparude.

Se-aude glas de tunet şi cer întunecos.

Lipseşte doar patronul - Niţică al lui Voican.

Se-apropie furtuna şi totul s-a stricat.
Când seara peste case încetişor se lasă
Începe vânt şi ploaie cu stropi grei ca de plumb

Se văd cirezi de vite ce-au fost la păşunat. Gâş

Iar oamenii sub haine, sub ploaie stau purcoi

tele cu bobocii vin legănat spre casă

Când se revarsă cerul peste întregul câmp.

Şi l iniştea se lasă peste întregul sat.

Natura mârrioasă îşi bate joc de noi .
E pace iar afară, tradiţii s-au culcat
Puhoi de ape tulburi în valuri curg ltţ vale

Iar alţii stau la mese. acum s-au liniştit.

Şi spală-o urmă totul ce noi am pângărit: Gu

Dar nişte paşi se-aud . de om întârziat.

noaie şi mizerii, dejecţii, sticle goale.

Şi un lătrat alene de câine răguşit.

Lăsând curat în urmă şi totul lustruit.

Nelu Constantin
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Domnului Napoleon Săvescu
Când Herodot a scris cine sunt dacii,

Războaiele-au trecut fără să schimbe

Dacii trăiau de mult pe-acest pământ,

Vreun semn în curgerea unui cuvânt -

Erau cei mai vitej i dintre toţi tracii

Legile daci lor nu erau strân1be

Vorbeau o limbă clară, în cuvânt.

Ca să le schimbe cineva pe-acest pământ.

La început a fost cuvântul dac

Din cernerea pe care timpul o adună,

Ce-a pus pecete peste ţara-n care

Sub lucrul omului trecut prin vremi,

Cei ce se năşteau, ca frunza pe copac

Ne-au mai rămas cuvinte ce răsună

Se-nţelegeau în limba vorbitoare,

Şi azi în graiu-n care vrei să chemi,

Se-nţelegeau ca apa cu ţărâna

Să te-nţelegi cu cel plecat departe

Când pui sămânţa să se facă rod,

Şi revenit aici ca-ntr-un descânt,

Ca bezna, când în ca cată lumina

La matca vieţii lui fără de moarte,

Arc peste stele, peste timp un pod.

Precum în cer, aşa şi pre pământ.

Peste petrecerea de timp şi lume,

A da dreptate celor care

Sub cerul sprij init de stâlpi cereşti,

Au spus că dacii au murit de mult

Dacii aveau de la înalt un nume

Iar noi suntem rătăcitori în zare

Ş i-o limbă-n care şi acum vorbeşti.

E o minciună-n care au crezut

Pe Kogaion, în nopţile cu stele,

Doar cei ce-au vrut să ne ascundă-n vreme,

Dacii se-nţelegeau cu Dumnezeu

Uitaţi de cei ce vin din neam în neam,

În graiul lui vorbeau bune şi rele,

Din azi în mâine, peste timp să cheme

Cum pe pământ e bine sau e greu.

Numele-n care singuri ne aveam
Mai puri decât romani i, roxalani i,

De mii şi mii de ani, nimeni nu ştie

Demni ca în Kosovo, dardanii

De când sunt dacii în câmpii şi munţi

Stau ca înaltul cerului de foc .

Cuvintele în care şi-acum se scrie

Cl'e-acest pământ ei, dâcii!

Erau şi-atunci vorbite de părinţi
Au năvălit barbarii peste daci,
Le-au ars cetăţile şi grâul
Dar n-au putut ascunde vorbele în saci
Pe care să-i înghită-n moarte râul.
Au re-nviat mereu după furtună
Ca pietrele sub apă au rămas,
Pecetluiţi de vorba cea mai bună
Şoptită sau cântată într-un glas.
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CULOAREA VIETU DE ÎNCEPUT
Rânduri pentru d-na Aretia Răuţă
�

Păşesc pe lângă colora
te cuiburi de case, şi un val
imens de emoţie mă urmăreş
te, lăsând agitaţia pieţii în ur
ma mea. Îmi îngrop picioarele
în asfaltul negru, îmi urmez
l inia gândului şerpuitoarea ca
timpul scăpat din braţele ceru
l ui .
O clădire mare c u sca
ra exterioară largă îmi apare la
orizontul privirii . Este casa ei
a D-nei Aretia Răuţă dascăl şi
formator al sutelor de genera
ţii. Mă întâmpină în poarta
deschisă. Era inedită acea ră
sărire a formei mici cu părul
alb şi mereu frumos aranjat,
aşezat deasupra unor ochi stră1 ucitori. Mi-a tăiat răsuflarea
acel zâmbet larg. Vreau să-mi
ridic piciorul pentru pasul
următor, însă acesta rămâne
inert. Braţele erau aripi. Îmi
las trupul în voia lui să ducă
zborul către certitudine, să
găsească l iniştea . . . Revin târ
ziu . . . pentru că nu vreau să
înot în pasivitate, vreau să fiu
proprietarul unei întâlniri de
senate frumos. Am găsit pri
măvara înapo_i a porţii . Urcăm
cu răbdare treptele largi, cu
amintiri ascunse , cu tăcerea
între noi prin care timpul fuge
tiptil, amnezic, frustrat că am
lăsat soarele afară nesuprave
gheat. Privesc chipul din faţa
mea şi văd valuri imense de
trai vulnerabil, neobosit, văpăi
orbitoare, călătorii spre ferici
re, ignorări glaciale, existenţe
cotidiene . . . ca cea de faţă.
Nu miroase a neferici
re cu toate că voluptăţi veni
noase i-au impregnat chipul .
Văd locul unde pumnul de fier
al destinului a lovit, zdrenţu-

ind viaţ� şi peticind zilele cu
aşteptări zadarnice. C iopârţit
de amintiri stau legat la ţărmul
decenţei nesupravegheate - un
bastonaş, ... o liniuţă ... ,-A
mare de tipar, -a-mic de mâ
nă ... ana are mere ... etc...
stăm rară glas în faţa celei ce
aceste începuturi i-au fost crez
şi călăuză şi mi-a transmis
ipotezele şi dilemele vieţii de
mai târziu. Ascultam inocent
şi paral izat vocea din faţa mea
, ca un ecou al l iniştei, ca un
refren nechinuit prin haraba
bura fiinţei mele. Sunt debuso
lat , descuraj at în faţa eternită
ţii vorbitoare. Tac acoperit de
ridicol dar sorb vorbele pline
de amintiri ale interlocutoarei.
E călătoarea care nu-şi târăşte
eul , dimpotrivă
e martorul
neplauzibilului care stă la tai
fas cu stânca din depărtare ce
se iţeşte la fereastra largă.
Scurte pauze pentru
aduceri aminte garniseşte gra
i ul d-nei Arethia. Reţin puţin
din aceste amintiri dat fi ind
emoţia la superlativ, agasată
. . . şi totuşi . . . odată primarul
Gheorghe Miloş a chemat-o la
Primărie pentru că fiul lui,
Gabi se urcase în podul şcolii
din Suseni (aşa îi ziceam noi
atunci) şi dărâmase o parte din
tavan . . . şi culmea nu a certat
o ci dimpotrivă a apreciat-o.
La un moment dat amintirile
se estompează. Îi amintesc
episodul acela când ne învăţa
să coasem ciorapii, cum ne
desculţa iarna şi ne usca cio
rapii uzi pe lângă sobă şi ne
dădea mere şi bomboane. Ge
neraţii au trecut prin mâinile ei
neobosite de timp. Încet mă
lovesc scânteietoare imagini

------1(
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când iarna ne scotea afară pen
tru bătaia cu zăpadă. Urme ale
poftei de râs inundă încet ochii
scânteietori şi hipnotici. E
atâta lumină în ei, atât trai
concludent, . . . Pe neobservate
stânca din zare se aprinde sub
lumina soarelui aflat la apus,
Ce fuge timpul şi avem atâtea
de spus. Acopăr lumina cu
pleoapele străj uite de paznicii
întunericului pentru a readuce
în amintirea nedistructivă pe
d-na mereu elegantă şi impu
nătoare încrezătoare că mine
va fi mai bine ca azi. În faţa
palpabilei fiinţe, aleg timpul
şi liniştea pietrei.
Pluteşte materială şi
conştientă deasupra liniştei
mele. După atâta netrăire din
ultimii ani călcând peste sufe
rinţă şi depresie, taine nedez
legate şi zboruri frânte trăieş
robia
durerii
te
sub
necicratizate. Renaşte duioasă
şi puternică, invulnerabilă şi
clocotitoare din care primejdia
ricoşează. Respiră decent ae
rul îmbâcsit al veşniciei, tră
ieşte în afara zbaterilor, lupte
lor, spaimelor.
Pentru moment renunţ
la întrebări. Stânca dispare
cotropită de spaimele nopţii.
Lumina din cameră însufleţeş
te chipul din faţa mea. Am
sentimentul c iudat că în mo
mentul rostirii de vorbe, liniş
tea va muri. Nu vreau acest
lucru şi totuşi . . .
Bună seara d-nă învă
ţătoare Arethia Răuţă şi mul
ţumesc pentru tot.

Consemnate de Petrescu Ni
cu, unul din miile de elevi ai
D-nei Învăţătoare.

I
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ARS LONGA, VITA BREVISI
AMINTIRI DE NEUITAT
Eu

Cornelia, soţie bună şi mamă

este dăruită de Cel de Sus pe

am fost condusă spre o clasă

iubitoare, din care au rezultat

care o petrece cu bune cu rele.

mică, mai puţin lum inoasă,

cinci vlăstare: trei brăduţi şi

Când aj unge la o vârstă înain

lipsită de spaţiu între bănci . La

două flori. Norocul şi plăcerea

tată - bătrâneţe trăieşti din

intrare în clasă m-a întâmpinat

mea a fost când pe l ista unei

amintirile tinereţii .

in colectiv de băieţi, căci sis

serii de elevi a apărut Ionuţ,

În calitate d e învăţătoa

temul şcol ar era demixtat. Toţi

fiul cel mare al acestei familii.

re pensionară, de peste două

şi-au îndreptat privirile spre

L-am primit cu multă dragoste

Viaţa fiecărui individ

răsfoit

decenii,

am

şi cercetători.

şi m-am preocupat să-i dezvolt

carierei

mele, retrăind mo

Nu-mi amintesc numele mul

aptitudinile şi năzuinţele lui.

mente emoţionante, de neşters

tora dintre ei, dar: Nicolae Gh.

Ş i acum când ne întâlnim, că

din memorie. Să încep cu în

(Şerb)

Nic.

este şi el om cu carte şi fam i

ceputul.

cel mai

Vorovenci I . Dobroiu Florin şi

list, ne bucurăm şi ne îmbrăţi

fericit din viaţă a fost când am

Olteanu Genei sunt şi astăzi

şăm cu drag.

obţinut diploma de învăţătoa

apropiaţi de mine. Elevul Ni

Astăzi, profesorul Nico

re. Această importantă şi fru

colae stătea în prima bancă.

lae George Podişor este o per

moasă profesie, de a instrui şi

Era de statură mică, plinuţ la

sonal itate marcantă a Rucăru

educa tinerele

am

corp, îmbrăcat modest şi curat.

lui, prin darul şi talentul său

copilărie,

Cărţile şi caietele le purta într

de compozitor şi scriitor al

având ca model pe neuitaţii şi

un ghiozdan de fotă croit spe

multor cărţi, care cuprind şi

regretaţii mei dascăli, Lucreţia

cial pentru rechizite.

Avea o

dezvăluie teme izvorâte din

şi Gheorghe Dulamă.

figură drăgălaşă cu ochi blânzi

viaţa oamenilor din sat şi ne

şi atent la lecţii. Îşi pregătea

umplu sufletul de mândrie.

Momentul

dobândit-o

agenda

clasa pe care o conducea.

vlăstare,

din

După doi ani pe�recuţi pe
meleagurile argeşene,

mine, curioşi

Vorovenci

m-am

temele în mod conştiincios, cu

„Te felicit cu multă since

întors în comuna mea natală

toate că fotbalul îl practica în

ritate şi îţi doresc ca bunul

Rucăr. Era toamnă. Ziua de 1 5

fiecare recreaţie. Era inteligent

Dumnezeu să te aj ute să o ţii

septembrie ' o zi frumoasă cu

şi cu multă voinţă în tot ce i se

tot aşa, spre binele şi mândria

soare blând pe cer, marca în

cerea. Astfel, a devenit printre

familiei şi a satului aşa cum a

ceputul anului şcolar 1 955-

cei mai buni elevi din clasă.

fost şi renumitul scriitor Gh.

1 956.

Eram vizitată des de o bătrână

Pâmuţă şi Mircea Rădescu.

foarte

modul

Cel din urmă nu a avut noro

preună cu părinţii lor, se adu

cum învaţă, cum se compor

cul să trăiască, să-ţi fie poate

nau în curtea şcolii din Suseni.

tă,cum vorbeşte şi cum se j oa

alături în această nobilă activi

Eu, plină de emoţii, am păşit

că, căci ştie ea că băieţii sunt

tate.

pentru prima oară pragul aces

năzdrăvani, spunea „Maica",

tei şcoli în calitate de cadru

aşa i se adresa el.

Grupuri de elevi îm

interesată

de

Multă baftă în tot ce faci !"

didactic. Am fost primită cu

Ş i aşa, după ani" şi

căldură de regretatul director

ani, micuţul elev Nicolae a

O parte din acest articol a

Urdea Ion şi de colectivul de

aj uns profesor la l iceul din

apărut în nr.2 al revistei

colegi .

Rucăr.

Destinul

i-a deschis

După festivitate, fieca

calea şi spre întemeierea unei

re cadru didactic a purces spre

familii frumoase, cu distinsa
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LEGENDA IZVORULUI TĂMĂDUIRII
DIN PARCUL "PODIŞOR" RUCĂR
acestora.

Nistru şi Tisa. Categoria cea

popoarelor din toate zonele

Majoritatea legendelor cunos

mai numeroasă de legende o

geografice ale lumii se găsesc

cute astăzi prezintă evenimen

formează

numeroase mituri şi legende

te,

momente

local, care au apărut în urma

apărute în urma unor impor

istorice petrecute pe parcursul

unor evenimente, întâmplări

tante evenimente şi întâmplări

secolelor, care au impresionat

şi momente din viaţa comuni

reale sau create de imaginaţia

puternic conştiinţa şi

tăţilor respective.

oamenilor, stimulată de fe

oamenilor care le-au îmbogă

O asemenea legendă

nomene naturale inexplicabile

ţit cu date şi informaţii puţin

locală este şi cea din zona

sau de faptele unor personaj e

sau deloc cunoscute şi le-au

localităţii Rucăr - Muşcel care

istorice. Legendele şi mituri

imortalizat pentru posteritate.

este legată de izvorul din Par

În

cultura

şi

civilizaţia

le, în marea lor maj oritate,

corespunzătoare

întâmplări

a

şi

viaţa

cele

cu

caracter

Asemenea legende şi

cul „Podişor", apărută la în

conţin informaţii

reale sau

mituri se găsesc şi în cultura

ceputurile Evului Mediu în

credibile

asemenea

şi civilizaţia românească şi

spaţiu!

fe

acestea se referă la evenimen

legendă a fost generată de

nomene şi personaje ocultate

te, momente şi întâmplări din

evenimentele politico-mi litare

sau trecute cu vederea de că

existenţa seculară a locuitori

de la începutul secolului al

tre

documentare

lor care au trăit pe teritoriul

XIII-iea din sud-estul Tran-

scrise şi contribuie Ia cunoaş

dintre Dunăre, Marea Neagră,

silvaniei şi nord-estul Va!ahi

terea detaliată şi explicarea

Ceremuş,

ei. Atacuri le repetate ale tri-

despre

evenimente,

întâmplări,

izvoarele

-----------1(
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buri lor cumamce, de origine

sec. al X I II-iea cca. 2000 de

dlea, Râşnov şi Prej mer men

turanică asupra Ţării Bârsei,

membri răspândiţi din Pales

ţionate de către documentele

teritoriu

tina, locul de înfiinţare a aces

istorice şi confirmate de către

regatului maghiar, începând

tuia în 1 1 90- 1 1 9 1

descoperirile

cu mij locul sec. al XII-iea

cruciaţii germani sub numele

efectuate pe parcursul timpu

pnn

coloniştilor

de „Ospitalierii Sfintei Maria

lui în această zonă.

germani, a saşilor, creau o

a Germanilor" până în Ger

La scurt timp după aşeza

permanentă stare de nesigu

mania, se aproximează că în

rea lor în Ţara Bârsei cavale

ranţă, ameninţând menţinerea

anul 1 2 1 1 au venit în Ţara

rii teutoni vor avea primele

acesteia sub noua dominaţie

Bârsei

Borza

confruntări armate cu forţele

străină şi împiedecau extinde

toponimic care ar proveni de

cu.mane pătrunse în acest teri

rea ei la sud de Carpaţi.

la numele tribului cuman al

toriu din sud-estul Transi lva

consolidarea

borcenilor) 40-50 de cavaleri

niei prin trecătoarea Rucăr

stăpânirii asupra noului terito

ospitalieri. Aceştia, împreună

Bran-Braşov. După alungarea

nu,

cu însoţitorii lor(scutieri, paj i ,

cumanilor din Ţara Bârsei,

statului maghiar în această

sluj itori,

un

cavalerii ospitalieri porniţi în

zonă şi declanşarea expansiu

contingent de câteva sute de

urmărirea acestora, pătrund în

nii la sudul Carpaţilor, regele

persoane, care datorită disci

părţile nord-estice de la sudul

maghiar

plinei

pregătirii

Carpaţilor, unde vor lua cu

( 1 205- 1 23 5) aduce în anul

militare şi experienţei practice

noştinţă de existenţa unei aşe

1 2 1 1 , cu acordul Papalităţii,

de luptă şi strategie, constitu

zări valahe, descoperită ante

Ordinul

iau o forţă militară de luat în

rior de către saxonii aşezaţi de

seamă pentru acele vremuri

timpuriu în sudul Transi lvani

integrat

aşezarea

Pentru
secunzarea

Teuton

Andrei

în

cadrul

graniţe-lor

al

I I-iea

monaho-cavaleresc
căruia

i-a

stabilit

(Terra

etc.)

de către

alcătuiau

specifice,

arheologice

printr-o diplomă regală obli

Având în vedere obligaţii

gaţii le militare de apărare a

le asumate faţă de regalitatea

ROCHEN, toponimic care s

Ţării

Bârsei de atacurile cu

maghiară la aşezarea lqr în

ar traduce prin „satul din spa

manilor turanici, de sprij inire

Ţara Bârsei, cavalerii teutoni

tele munţilor" datorită aşeză

a politici i sale, precum şi pe

acţionează începând cu anul

rii sale geografice. Cavaleri i

cele rel igioase de propagare a

1 2 1 1 pentru impunerea con

cruciaţi au parcurs de mai

rel igiei catolice în rândurile

trolului asupra căi1or de co

multe ori drumul Bran-Rucăr

autohtone

municaţie şi de pătrundere

Câmpulung pentru alungarea

româneşti din regiune, ca şi

dinspre Valahia în acest teri

din zonă a cu.mani lor turanici

privilegiile de care beneficia.

toriu folosite de către cumanii

cu care au avut confruntări

Politica de expansiune terito

turanici în incursiunile orga

armate până în

rială promovată de către rega

nizate permanent în sud-estul

când au obţinut o victorie

litatea maghiară coincidea cu

Transilvaniei,

î1itre care şi

decisivă împotriva acestora.

cea a Bisericii Romei de con

trecătoarea Giuvala. În acelaşi

Cu ocazia luptelor purtate de

vertire la catol icism a români

timp cavalerii cruciaţi proce-.

către cavaleri i

lor ortodocşi şi a cumanilor

dează la fortificarea teritoriu

creat o legendă care a intrat în

turanici

în

lui încredinţat spre apărare,

tradiţia locală, aj ungând până

vedere că Ordinul Cavalerilor

construind cetăţile de 'piatră

în zilele noastre. Potrivit aces

Teutoni număra la începutul

de la Feldioara, Braşov, Co-

teia, în timpul unei confrun-

populaţiei

păgâni.

Având
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care

au

denumit-o

anul

cruciaţi,

1 224

s-a
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tări armate sângeroase cu for

zile la Rucăr, sănătatea cava

De asemenea şi alţi domnitori

ţele turanice desfăşurată între

lerilor cruciaţi s-a îmbunătăţit

valahi care au staţionat la

RUCHEN

şi

radical cunoscând o vindecare

Rucăr,

(Câmpulung),

neaşteptată datorită efectelor

( 1 593- 1 60 1 ),

Radu

Şerban

1 3 cavaleri teutoni au fost

miraculoase ale apei izvorului

( 1 602- 1 6 1 1 ),

Radu

de

grav răniţi. Întorcându-se spre

din Podişor.

Afumaţi

(Rucăr)

LANGENAU

Ţara Bârsei cavalerii cruciaţi
s-au oprit în modesta aşezare

Refacerea sănătăţii

celor

ca

Mihai

Viteazul
la

( 1 522- 1 529), Con

stantin Şerban ( 1 654- 1 65 8),

1 3 cavaleri cruciaţi grav răniţi

Mihnea

al

I II-iea

( 1 658-

VICUS

EX

în luptele împotriva cumani

1 65 9),

Constantin

(Satul

din

lor turanici a fost considerată

veanu

( 1 688- 1 7 1 4),

ulterior

de către cavalerii ospitalieri

probabi l au cunoscut acest

RUCHEN. Datorită stării gra

ca şi

de către majoritatea

izvor tămăduitor şi au benefi

ve a celor 1 3 cavaleri s-a sta

membrilor comunităţii locale,

ciat de efectele terapeutice ale

bilit tabăra pe promontoriul

ca rezultat al intervenţiei Di

apei sale, ca şi unii principi ai

de la poalele dealului din par

vinităţii, ca răsplată pentru

Transilvaniei care au poposit

tea de vest a localităţii, denu

lupta dusă împotriva duşma

în această localitate.

mit astăzi Podişor, care per

nilor religiei creştine. Având

mitea o foarte bună suprave

în vedere efectele miraculoase

despre

ghere a căilor de comunicaţie

ale apei izvorului din Podişor,

Cavalerilor. Teutoni în Ţara

din zonă, o apărare eficientă,

manifestate în cazul celor 1 3

Bârsei şi în zonele învecinate

o intervenţie rapidă în caz de

cavaleri, acesta a fost denumit

se găsesc în izvoarele docu

primejdie şi dispunea de

un

de atunci „Izvorul Tămădui

mentare scrise, maghiare şi

izvor cu apă potabila de cali

rii . " Această tămăduire mira

germane din epoca respectivă,

tate. Pentru prevenirea înrău

culoasă a dat naştere unei

care au permis cunoaşterea

tăţirii rănilor celor 1 3 cava

legende care a devenit cunos

detaliată a activităţii desfăşu

leri, însoţitorii au procedat la

cută în zonă încă din momen

rate de către acesta şi a rolului

spălarea şi dezinfectarea aces

tul producerii fenomenului şi

pe care l-a j ucat în istoria teri

tora cu apa izvorului existent

a dăinuit în conştiinţa localni

toriilor

aICI.

cilor şi după plecarea forţată a

prezenţa cavalerilor ospitali

starea

Ordinului Cavalerilor Teutoni

eri în această zonă geografică

fizică a cavalerilor grav răniţi

în anul 1 225, în urma conflic

şi aspectele activităţii lor mili

a cunoscut după scurt timp o

telor cu regele Ungariei An

tare, religioase şi de construc

surprinzătoare

drei al II-lea, ajungând până

ţie vorbesc în lucrările lor şi

depăşind momentele deosebit

astăzi datorită transmiterii ei

istoricii muşceleni C.D. Ari

de dificile în care se aflau la

din generaţie în generaţie.

cescu, Dimitrie Băjan şi Gh.

românească
MONTIBUS
munţi)

devenit

Potrivit

legendei,

amel iorare

sosirea lor în această zonă.

Efectele

terapeutice

ale

Brânco
foarte

Date şi informaţii bogate
prezenţa . Ordinului

menţionate.

Despre

Pârnuţă.

Conducătorii forţelor cruciate

apei „Izvorului Tămăduirii"

Menţiuni despre prezenţa

au hotărât prelungirea şederii

din Podişor se presupune că

cavalerilor cruciaţi în Ţara

lor la

RUCHEN, în urma

au fost cunoscute şi de către

Bârsei şi rolul lor în lichida

schimbărilor produse în starea

fostul domn al Valahiei Vlad

rea pericolului reprezentat de

de sănătate a cavalerilor ră

Ţepeş

1 45 6- 1 462,

cumanii turanici prin campa

niţi, pentru a le asigura condi

1 47 6), care îşi stabilise în

niile militare întreprinse pe

ţiile necesare deplinei refa

anul 1 459, pentru o vreme,

drumul

ceri. După o staţfonare de 7

reşedinţa domnească la Rucăr.

Câmpulung se găsesc şi în

( 1 448,
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însemnările călătorilor străini

de formă pătrată, care dăinuie

de conştiinţă, de exprimare şi

prin Transilvania şi Valahia

şi astăzi, ridicată în memoria

manifestare a credinţei create

din perioada secolelor XVI

fiicei

de revoluţia din

XVHI, ca: Jacques Bongars,

proprietar local Baştea care l

Filippo

a botezat Izvorul Virginia.

telor sale tămăduitoare şi a

În timpul regimului comunist

legendei

( 1 945- 1 989) datorită politicii

primăvara anului

sud-estul

adoptate de contestare a rolu

rul izvorului din Parcul Podi

Transilvaniei şi în trecătoarea

lui religiei în viaţa societăţii şi

şor a fost construită o frumoa

Bran-Rucăr, ca şi activitatea

a

vindecărilor

să troiţă cu hramul Sfinţilor

pe care au desfăşurat-o între

miraculoase prin puterea cre

Apostoli Petru şi Pavel, iar pe

1 2 1 1 - 1 225, s-au bucurat

dinţei, această legendă locală

frontispiciul

de atenţia cuvenită din partea

care conţine

scris numele de „Izvorul Tă

reputaţilor istorici români

oase a fost dată uitării astfel

măduirii

că generaţiile

nu au

Domn.ului" care i-a dat perso

putut lua cunoştinţă de conţi

nalitate şi îi sporeşte reputaţia

nutul ei. Cu toate acestea, ea

în

s-a păstrat în memoria per

vizitatorilor săi.

Pigafetta,

Fr.

I.

Sulzer, etc.
Prezenţa Ordinului Cava
lerilor

anii

Teutoni

în

:

sale

de

oamenilor,

către

a

marele

elemente religi

1 989.

Ca semn de preţuire a efec

ce-l înconjoară, în

-

20 1 3 în ju

acesteia

Izvorul

a

fost

Maicii

Eudoxiu Hurmuzachi, Dimi
trie Onciu, Nicolae Iorga, C
tin Giurescu,

Al. Lepădatu,

Ştefan Pascu, Şerban Papa
costea, P.P. Panaitescu, ş.a.,
având în vedere influenţa lor
asupra vieţii şi istoriei din
teritoriile româneşti menţio
nate. Legenda efectelor tămă
duitoare ale apei izvorului din
Podişor-Rucăr apărută la în
ceputul

sec.

al

XIII-iea

în

condiţiile prezenţei cavaleri

lor cruciaţi în această localita

te a dăinuit în timp, determi
nând majoritatea locuitorilor
să-i dea deplină crezare, fapt
demonstrat

de

folosirea

şi

astăzi de către mulţi rucăreni.
Cu ocazia amenaj ării Parcului
Podişor, în anul

1 934 izvorul

existent aici a fost captat şi
încadrat

într-o

construcţie

specifică din piatră şi ciment,

tinere

rândurile

localnicilor

soanelor vârstnice graţie căro
ra a fost readusă în actualitate
în condiţiile deplinei libertăţi
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29 Aprilie -ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI
'l veteranul de război să aibă
vârsta de 60 de ani, să fi luat
parte la războaiele României,
să nu fi fost condamnat pentru
infracţiuni prevăzute în Codul
Justiţiei Militare, dezerto
rii,trădătorii, criminali i etc.
Decretul mai prevedea ca
pensii le veteranilor să fie scu
tite de impozit. După cel de al
doilea război s-au comis mul
te abuzuri şi nedreptăţi. Majo
ritatea ofiţerilor supenon,
comandanţi de unităţi sau
mari unităţi au fost trecuţi în
rezervă, iar o mare paiie au
fost arestaţi umplând închiso
rile comuniste de la Aiud,
Sighet, şi altele.
Motivaţia a fost aceea că au
J luptat pe frontul de est, împoTot în sprij inul veterani lor de
Anul acesta, la data de
29.04. 1 902 s-au împlinit 1 1 2 război a fost emis Ordinul triva Rusiei Sovietice. De men
ani de la instituirea prin decret nr.23 50 din 7.02. 1 909, al mi ţionat faptul că printre cei ares
regal de către regele Carol I a nistrului învăţământului, în taţi şi condamnaţi a fost şi geIosif
Teodorescu,
calităţii de „Veteran de Răz care se prevedea scutirea de neral ul
toate taxele şcolare, pentru rucărean de origine. El a fost
boi".
Hotărârea a fost luată· în semn copii veteranilor de război,iar arestat în anul 1 948 şi eliberat
de recunoştinţă faţă de ostaşi i prin ordinul ministrului de printr-o întâmplare fericită în
români, participanţi î n 1 877 la interne , veterani i de război anul 1 952. Generalul Teodo
Războiul de Independenţă.
erau scutiţi de efectuarea ser rescu a fost comandant de di
În cuprinsul decretului, la viciului de strajă pe care erau vizii pe frontul de la Stalinarticolul 2,
se prevedea ca obligaţi să-l execute noaptea grad. El a avut marele merit că
în acea perioadă dovedind
fie�ărui ostaş veteran de război precum şi alte drepturi.
să i se asigure 1 iniştea şi ocu
După · terminarea Primului. multă măiestrie şi cultură mili
paţiw1'ea penţru tot restul vieţii, Război Mondial, în anul 1 925 tară, reuşind să scoată din în
şi i se vor pune la dispoziţie, s-a constituit „Asociaţia Mili cercuire marea unitate pe care
ce.le necesare ca stimulent pen tarilor Participanţi pe Front" o avea sub comandă, salvând
tru . viitor. La eliberarea Jnaltu acordându-li-se anumite drep astfel pe subordonaţii săi de la
luiI· decret s-au avut în vedere turi, inclusiv împroprietărirea o viaţă de prizonierat.
Între timp a fost numit co
Convenţia . Statelor Riverane cu anumite suprafeţe de pă
dio 1 870 de la Geneva. Luptă mânt. După cel de-al Doilea mandant militar al Capitalei,
torii din răZboiul din - 1 877- Război Mondial, pe data de având misiunea de a menţine
1 878 care' �u s��t în a'imată 1 4.06. 1 945, se semnează de liniştea, ordinea şi disciplina în
cu gradu! inferior sunt �9utiţi cretul-lege nr.440 pentru acor Bucureşti. El a fost acela care a
de prestaţii pentru drum�i, , darea calităţii de veteran de reuşit să evacueze capitala de
precum şi de alte datorii civice. către Ministerul de Război . trupele germane, rară multe
Pentru aceştia se prevede ca pierderi umane şi materiale.
„
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După 23 august 1 944, trupele
germane au început să bom
bardeze Capitala, iar printre
pierderi a fost şi distrugerea
Teatrului N aţional, aflat în
vecinătatea Palatului Telefoa
nelor. Tot el a fost acela care la
începutul
lunii
septembrie
1 944, a primit protocolar arma
tele sovietice, avându-l co
pe
mareşalul
mandant
Bulgarin, comandantul Frontu
lui de Sud, acesta a rămas cu o
impresie foarte bună de modul
cum a fost primit de către ge
neral ul Iosif Teodorescu.
În 1 95 1 o delegaţie militară
sovietică, a făcut o vizită în
România, iar şeful delegaţiei
şi-a adus aminte de generalul
român, dorind să-l întâlneas
că,Generalul Teodorescu se
afla în acel moment, în închi
soarea de la Sighet, dar a fost
imediat eliberat, astfel încât a
putut să se întâlnească cu dele
gaţia sovietică. A fost pensio
nat acordându-i-se o pensie
modică. S-a stabilit la I=
Câmpulung, unde a decedat I I
în 1 956, fiind îngropat la
cimitirul de la Valea Mare
Pravăţ.
În urma participării ţării
noastre la toate conflictele
militare, din 1 877 şi până
În 1 945, armata română a
înregistrat pierderi de 2
milioane de soldaţi, morţi,
răniţi, mutilaţi, eroi jertfiţi
pentru idealurile naţionale,
de independenţă, unitate şi
integritate teritorială. Peste
400.000 dintre aceşti eroi ai
neamului odihnesc somnul
de veci pe pământul patriei
în mausolee, cimitire mili
tare sau în alte locuri de înhu-

mare, răspândite pe întreg teri
toriul ţării . Mai mult de 95.000
de militari români decedaţi în
luptă sunt înhumaţi în 1 45 0 de
localităţi în 30 de state ale lu
mii. În acelaşi timp ca urmare
a participării în calitate de ali
aţi sau inamici în luptele ce au
avut loc pe teritoriul românesc,
75 .450
militari
aparţinând
altor 1 7 naţiuni sunt înhumaţi
în peste 1 1 00 de cimitire, pe
teritoriul României. În cele 3
războaie - cel de independenţă,
precum şi cele două războaie
mondiale, au participat 1 500
de rucăreni, din care au căzut
la datorie, aproximativ 400;
astfel în 1 877 au căzut 8 ostaşi,
în primul război mondial
252,iar în cel de al doilea peste
1 00 de soldaţi. Astfel Rucărul
se situează pe primul loc în
j udeţul Muscel ca tribut de
sânge dat ţării . Numele şi nu
mărul lor sunt înscrise pe cele
3 monumente situate în centrul
comunei dar şi în Parcul Podi-

din i niţiativa unui grup de ve
terani, avându-l în frunte pe
generalul de armată Marin
Dragnea, s-a constituit Asocia
ţia Naţională a Veterani lor de
Război, cu structuri în toate
j udeţele ţării .
Acesta este u n act d e dreptate
socială faţă de fii patriei, care
au luptat şi sângerat pe câmpu
rile de luptă în războaiele
amintite anterior.
Odată cu constituirea A.N.V.R,
s-a reluat o tradiţie istorică
aparţinând primului veteran al
României„ regele Carol l .. S-a
readus şi pus în circuitul politic
onorantul titlu de „veteran de
război", ca o recunoştinţă şi
cinstire„ a meritelor celor care
au pus pieptul la hotarele ţării,
în vremuri grele de război .
Odată c u trecerea ani lor, majo
ritatea veteranilor au trecut în
eternitate, iar noi cei care sun
tem în viaţă, avem obligaţia,să
predăm tinerilor testamentul
iubirii de ţară, scris cu sângele

şor şi Grădina Publică. După
actul revoluţionar din 1 989,

lor. În judeţul Argeş, fil ialele
A.N. V .R cuprind aproape 900
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de membrii, veterani, invalizi
de război, văduve de război, şi
urmaşi de veterani, organizaţi
în 5 subfiliale, respectiv în
Piteşti, Câmpulung, Curtea de
Argeş, Costeşti şi Topoloveni.
În Rucăr, odată cu decretarea
legii nr.44 din 1 993 erau în
evidenţă aproximativ 1 80 de
veterani, dar cu trecerea timpu
lui, numărul lor s-a împuţinat,
mai fiind în viaţă doar 9- 1 O
veterani, în vreme ce văduvele

de veterani sunt aproximativ
45.
Un rol deosebit l-a avut şi încă
preşedintele
are
mai
î-1
A.N.V.R generalul Dragomir
Marin, trecut de 90 de ani, şi
invalid de război. El este un
om foarte activ, omenos şi
conduce cu multă fermitate
asociaţia.Fi binecuvântat vete
ran de război, care porţi pe
pieptul tău ordinele şi medalii
le de război acordate pentru
curajul, vitejia şi bărbăţia ta de

care ai dat dovadă, pe câmpul
de luptă pentru independenţa şi
suveranitatea ţării .
Pe voi camarazi de arme tre
cuţi În lumea umbrelor, de la
soldat la general, vă binecu
vântăm

amintirea şi

stim memoria,

vă cin

rugându-l pe

bunul Dumnezeu să vă odih
nească În pace şi să vă aşeze
În ceata celor care stau veşnic
În preajma Sa.

Voi încheia cu o poezie de
dicată veterani lor de război :

De aifost general sau simplu soldat

,,Priveşte copile cum trec veteranii

Pefront nu contează!Nu este o lege

În şiruri tăcute, bătrâni luptători

Să-i apere gradul!Eşti doar un bărbat

Se duc, se topesc şi odată cu anii

În luptă cu moartea-şi moartea n-alege

Dispar în neant anonimi călători

Din est până-n vest, întregul pământ

Se sting veteranii lăsaţi în uitare

Cu sângele lor în război /-au udat

Încet în tăcere şi-n lacrimi se sting

Cu trupuri uitate sub cruci şi-n mormânt

Şi nimeni tţu-i plânge, pe nimeni nu doare

Tot drumul Golgotei a fost jalonat

Că mor veteranii -nici ei nu mai plâng

De aceea copile când trec veteranii

Priveşte-i trecând resemnaţi spre vecie

Cu feţele supte, de sfinţi bizantini

Păşind maiestuos ca lumea să ştie

Opreşte-te în loc, căci ei sunt titanii

Că n-au cerşit, nu s-au plâns, n-au crâcnit

Istoriei noastre! Şi lor să te închini !

A u luptat, au muncit, au tăcut şi-au murit

Sunt candele sfinte !cât pâlpâie încă
Mai dă-le onoru/!Aceşti oameni trişti
Ţi-au durat viitorul în lumină şi stâncă
Şi-au murit pentru tine, ca tu să exişti !

-

Colonel În rezervă-Gheo rghe Rădescu
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VIAŢA ŞI MOARTEA: ADEVĂRUL DESPRE PARTIZANUL
ANTICOMUNIST DÂMBOVIŢEAN TRAIAN MARINESCU - GEAGU
În decembrie

primul

În timpul regimului comu

noi, l ivrat populaţiei când şi cum

n i st, scriitorul Ion Och inciuc şi-a

vrem noi". O repl ică pe l i n ia

lot a fost transportat la Bucureşti,

completat CV-ul şi cu o carte

profeticei cărţi

fiind j udecat de Tribunalul Regi

despre gruparea de

în

" 1 984",

publ icată

1 949,

de George Orwell, parti

unii a l i-a M i l itare. Spre stupe

anticomunistă " Hai-duci i M usce

cipant la război u l civi l din Spa

facţia j udecători lor, dar şi a an

l u lui", condusă de Lt. colonelul

n ia, unde a as istat, neputincios, la
"canibalizarea" "tovarăşi lor de

chetatori lor, toţi deţinuţii au re

nescu . Probabi l că-l rodea invi

drum" din guvernul republ icat de

le,

d ia, i-o l uase înainte Petre Dumi

către comun işti, instructaţi de

prin aplicarea torturii fizice şi

triu, cu "Vânătoare de v ulpi".

consi l ierii N K V D-işti .

psihice. Toţi, în afară de Alexan

rezistenţă

câmpu lungean Gheorghe Arse

Putea să scrie l i niştit, Dumitriu
îşi l uase dem u lt tălpăşiţa din ţară.
Documentaristul de odinioa

1 949

fuzat să-şi recunoască dec laraţii
arătând că au fost obţinute

este ch iar anul l ich idă

dru Alexandrescu. În aceste con

rii de către Securitate a grupării

diţii, Tribunal ul a amânat sentin

"Dragoslavele-Muntele

ţa, cerând un "supliment de an

1 949

Roşu",

ră de la ARLUS (organism ironi

dar şi anul înfiinţării grupării

chetă". În această fază a procesu

zat în taină ca reprezentând acro

"N ucşoara", în care Arsenescu

lui, considerând că nu mai le este

n i m u l de la "Al ipirea României

are al iaţi de nădejde pe fraţii

necesar, dar şi pentru a-i i ntim ida

la Uni unea Sovietică") oferea

Toma ş i Petre Amautoiu, cărora

atât de cei lalţi deţinuţi cât şi pe

Securităţi i încrederea necesară şi

le şi lasă, în timp, conducerea. În

potenţial i i susţinători ai partiza

i s-a permis, în

accesul la

cazul primei grupări, Securitatea

n i lor, organele de Securitate i-au

voluminoasele dosare, astăzi la

1 97 3 ,

şi celelalte organe de represiune

înscenat lui Traian . Marinescu

CNSAS. O acţiune "benevolă",

cu care aceasta colabora - sub

Geagu o "fugă de sub escortă" în

ca şi "Cartea albă a Securităţii",

coordonarea regionatelor de par

timpul unei reconstituiri plan i fi

scrisă de M ihai Pelin. ''Nopţile

tid - în cadrul aşa-numitelor

cate în localitatea sa natală, Lz

prezintă

"Comandamente U n ice" teritori

voarele (azi în componenţa co

c ititorilor i maginea edu lcorată a

ale, a j ucat un rol m i nor. A avut

munei Voineşti - Dâmboviţa). N

Securităţii, "Eroi ai Poporul ui",

colonelului

Bârsan"

şansa nesperată de a-l captura

ar fi fost prima. Pe

ce se confruntă cu bandiţii, cu

rănit, dar v i u, la Izvoarele -

1 95 0,

"Duşman i

Dâmboviţa, pe Traian Marinescu
Geagu. Prin m ij loace specifice

tică acelaşi scenariu, executându-

ai

Poporul ui".

Cartea apărea la aproape

10

ani

1

4

februarie

o altă echipă a pus în prac

pe profesorul Dumitru Apostol,

a u lti

(uti l izate inclusiv azi, la Abu

l iderul altui grup de insurgenţi

printre

Ghraib - Irak, sau Guantanamo -

din j udeţul M uscel, în localitatea

care se aflau numeroşi bărbaţi şi

Cuba), a obţinut primele infor

sa natală, Suici.

femei, orăşen i şi ţărani care tăcu

maţi i, confirmate şi amplificate

de la eliberarea, în

1 964,

m ilor deţinuţi pol itici,

seră parte din ambele grupări
" Haiduci i M uscelului" înfiinţate
şi conduse de Lt. col. Gheorghe
Arsenescu ( Dragoslavele - M un

de una din gazdele sale, A lexan
dru A lexandrescu din DragoslaInformaţi i

vele - Muscel.
sufic iente

pentru

arestarea

tele Roşu, respectiv N ucşoara).

condamnarea în anii

Aşa încât - sub aparenţa unui

aproape I 00 de persoane,

ş1

1 949- 1 95 0

a

atât

roman pol i ţist - cartea avea sem

"bandiţi" din munţi ("elemente

nificaţia unui avertisment echiva

dispersate'', conform j argonului

lent cu rescrierea istoriei: "Noi

Securităţii), cât şi "bandiţi" ră

ştim bine ce-aţi tăcut, ce-aţi de

maşi în localităţile de baştină,

c larat şi ce-aţi semnat. N imeni nu
va afla decât adevărul fi ltrat de

susţinători

logistici

("elemente

nedispersate").

33

Stranie

coinc idenţă.

zori i aceleiaşi zile de
1 950,

februarie

duba carcerală a oprit la

intersecţia şoselei Câmpulung Târgovişte cu drumul ce ducea
către b iserica din centrul localită
ţii Izvoarele. l -au scos lanţuri le i
cătuşele şi i-au spus ca e liber.
După pri m i i paşi, a fost împuşcat
în spate. Şi, pentru că nu murise,
încă, i s-a înfipt baioneta în ini
mă. Fam i l iei îndol iate nu i s-a
permis să-i ridice cadavrul, pe

)1-----
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care Securitatea l-a mai ţinut sub

extrem de b ine documentată car

pază încă două zile, fiind înmor

te a Doamnei Arnăuţoiu.

încadrat decât în contextul gene
ric al "FA LSIF ICĂ RII A LEGE
R ILOR DIN

N O I EM B R I E

fe

Spre marea mea deziluzie,

În epocă, certifica

m i -a fost dat să constat recent

1 946",

tele de deces menţionau şi cauza

existenţa unor erori mai mult sau

alegerilor în acea comuna, prin

decesului, dar pentru tânărul care

mai puţin însemnate în ceea ce-l

tre extrem de puţinele din Româ

nu împlinise

priveşte pe martirul Traian Mari

n ia în care comun işti i au fost

nescu Geagu, unch iul meu, cel

obligaţi să repete alegeri le. Aici,

mântat creştineşte abia pe
bruarie

1 950.

27

6

de ani s-a evitat

completarea acestei

rubrici în

19

determinând

repetarea

căruia preotul profesor Gheorghe

şi, desigur, în cadrul general al

din

Cotenescu, bun icul meu matern,

"REZISTENŢEI

decembrie, urmaşii i-au ridicat

i-a oferit găzduire şi pentru care

N ISTE DIN M UNŢI", aşa cum

un monument funerar ch iar pe

s-a pus chezaş faţă de Gheorghe

de altfel apare numele său la

locul în care a fost asasinat, do

Arsenescu, pe care îl cunoştea

Sighet,

nând Memorialului de la Sighet

din perioada interbelică, de pe

haine care i-a fost dat să le mai

hainele lu i Traian, păstrate cu

vremea când el era profesor la

poarte în scurta sa viaţă.

sfinţenie.

partizanului

Seminarul orfani lor de război

b) Confundarea j udeţu lui Dâm

dâmboviţean, aj uns fugar urmărit

"Miron Patriarhul" din Câmpu

boviţa cu Argeş ( localitatea Iz

registrul de stare civi la.
După

evenimentele

Hainele

ANTICOMU

împreună

cu

ultimele

la nivel naţional după arderea

l ung-Muscel, iar Regimentul

urnelor de vot la

M uscel a aj utat la stingerea de

află astăzi în componenţa comu

vastatorul u i incendi u din

nei Yoineşti, dar întotdeauna a

1 946

19

noiembrie

în comuna natală, constituie

30

1 934

voarele; în

1 946

era comună, se

un exponat tulburător, i lustrând,

care a afectat un întreg cartier,

făcut parte din j udeţul Dâmbovi

tăcute, barbaria sistemul ui totali

transformând

ţa);

tar de tip comunist.

ruina.

şi

în

c)
Astfel, la

N u am reuşit să aj ung per

Seminaru l
24.05 .20 1 4

am

TRAIAN

M A RIN ESCU

G EAGU nu a fost "dus cu duba

sonal la S ighet, să vizitez Memo

găsit postat pe site-ul M emoria

în curtea propriei case şi împuş

rialul, aşa cum au făcut-o până

l ul ui de la Sighet un eseu al D-lui

cat acolo, în faţa vecinilor".

acum zeci de m i i de români,

Romulus Rusan intitulat "Romu

bătrâni şi ti neri, dorn ici să înţe

lus Rusan, Cronologia şi geogra

intersecţia dintre drumul Târgo

leagă cum a fost posibil ca gene

fia

Recensământul

vişte - Câmpul ung M uscel şi

raţii întregi să se nască, să trăias

populaţiei concentraţionare din

"Gura U liţei" ce duce către bise

că, să iubească şi să moară sclavi

România ( 1 945- 1 989)".

rica parohială din fosta comună

represiunii.

La capitolul "Morţii din

într-o Românie comunistă. Ur
măresc cu interes, totuşi, partici

detenţie", î n paragraful care în

pând la manifestările pe care

cepe cu cuvintele ,,În ani i

Fundaţia Academ ia C ivică

1 956

le

El a fost dus cu duba la

Izvoarele. Adică nu "în curtea
propriei case",

ci la marginea

1 949-

unui sat. Iar TRAJAN MARJ

au fost m i i de crime comise

N ESCU GEAGU nu a fost "îm

refuzau

puşcat acolo în faţa vecini lor'',

pe

colectivizarea sau, mai grav, se

asupra

pentru că amplasamentul respec

strada Jean Louis Calderon, ex

răsculau contra ei [ ... ], există o

tiv, un sat, nu are "vecini", adică

poziţia temporară (apri l ie-mai)

succesi une de erori pe care încerc

oamen i . A fost împuşcat în se

realizată împreună cu Doamna

să le sintetizez:

cret, asasinat demonstrativ, fără

Ioana Raluca Voicu-Arnăuţoiu,

a) Introducerea acţiunii lui TRA

ca localnicii să aibă cunoştinţă

I AN

despre această crimă (s-a aflat,

organizează în Capitală.
Recent

am

la comemorarea a

55

vizitat,

de ani de la

ţărani lor

care

MARJNESCU

G EAG U

procesul şi execuţia membri lor

(arderea urnelor de vot la

grupării de la Arnauţoiu, expozi

noiembrie

ţie în care nu apărea nicăieri fo
tografia Lt. colonelului Gheorghe

în contextul generic al "CO

samentul

Arsenescu, în defi n itiv fondator

LECT I V IZĂRI I". Actul curajos

rar, nu "în curte" ( ! ), ci chiar în

şi prim lider al organi,zaţiei de l a

al l ui TRA I AN MARINESCU

intersecţia descrisa, dovedeşte cu

Nucşoara, aşa cu m reiese şi di n

GEAGU de atunci nu poate fi

certitudine locul real al execuţiei.

1 946

19

î n comuna Iz

voarele din j udeţul Dâmboviţa)
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după câteva ore,

de la câteva

ţigănci aflate întâmplător la şosea
în dimineaţa aceea).

Ampla-

monumentului

fune
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HISTORIA MAGISTRA VITAE
Pe m in e

personal, ca

atlet. Să vă spun câteva lucruri

infern), Editura Vasile Cârlova.

despre dânsul. Acţiunea lui anti

Autorul, împreună cu N icolae

rudă directă, mă doare această

comunistă a început LA A L E

Enescu şi Gheorghe Arsenescu

constatare,

GERILE DIN

[ . . . ] Când a

au constituit primul nucleu al

faptu l

că

l ucrările

'46.

unor oamen i cu responsabi l ităţi
uriaşe faţă de acest popor urgisit,

văzut el că se măsluieşte urna, a

organizaţiei,

intrat în şcoală, unde era centru

capi de lot, cu pedepsele cele mai

includ astfel de erori. În primul

de votare, peste toţi soldaţii ăia

grele.

moment m-am gândit că poate nu
Dl . Rom u lus Rusan a redactat

care erau în faţă şi îl somau. [ . . . ]

p.

Şi el a intrat în şcoală, a luat

a fost scos şi n-a mai apărut în

respectiva lucrare, poate că dân

urnele, a ieşit cu ele afară, le-a

lot. Căpitanul îl avertizase pe

sul doar a semnat în nume pro

spart în m ij loc ul curţii şi a văzut

Enescu că dacă nu va semna

priu

colaboratori lor

că foate sunt măslu ite cu "soare

dec laraţia aşa cum a ticluit-o el îl

le". Atunci A DAT FOC LA

va face înger ca pe G EAG U . O

Cazu l partizanului antico

U RN E şi a j ucat Hora Un irii

afirmaţie care deven ise real itate.

mun ist TRA I AN MARIN ESCU

acolo. Ş i de atunci el era urmărit,

Bărbatul care putea ucide un om

GEAG U , tratat înainte de De

da' n-a fost pri ns până în

cembrie

Din

"operele"

domniei sale.

1 12

fi ind

consideraţi

- "[ ... ] TRAIAN G EAGU

'49.

cu-o singură lovitură de pumn

el Îacea parte din zona

fusese împuşcat. Securitatea nu i

dă locală, a fost Îacut cunoscut

l ui Arsenescu - Rucăr, Bran. În

a iertat aventura de la primăria

ca o simplă legen

1 989

'48

publ icului larg de foşti deţinuţi

primăvara de care vă ziceam, era

satului cu urmări tragice. Căpita

politici, de istorici, de sociologi,

prin martie, a trecut omu' pe

nul L-A DUS ÎN LANŢU R l Ş I

inclusiv

apărute

acasă să se sch imbe, să mai ia

CĂTUŞ E LA M A RGIN EA SA

în

publ icaţii

ch iar sub egida Fundaţiei Aca

ceva de mâncare, dar casa era

TU LU I şi rară nici o reţinere l-a

dem ia C ivică. Menţionez în con

supravegheată. . . . grenada de

împuşcat sub pretextul unei ten

tinuare

lucrări

fensivă i-a Îacut explozie în mâ

tative de evadare de sub escortă.

PRINT care ating lim itele inter

nă, da' nu l-a omorât. . . . . Dar a

Prizon ierul în lariţuri şi cătuşe

valu l u i

în care pre

scăpat cu viaţă. Însă, ducându-se

cutezase să evadeze, ce înscenare

supun că se încadrează şi posta

la un dispensar din împrej urimi,

grosolană. C i ne putea crede· ase

doar
1 993

-

câteva
2006,

rea ON LINE, respectiv materia

ca să-l panseze, a aflat securita

menea ticăloşie.

lul PRINT apărut sub numele

tea de el şi l-a prins acolo. Deci

lanţuri le şi cătuşele şi l-au predat

D-lu i Romulus Rusan pe site-ul

necondamnat,

n-apucaseră să-l

fam i l iei pentru înhumare. Era o

Memorialului de la Sighet.

condamne,

1 993

- I rina N icolau şi Theodor

N itu (editori), cu prefaţa de Ga

l -au deztegat

să-i facă dosarul

demonstraţie de intimidare pen

pentru Tribunal ul M i l itar, a fost

tru cei care ar mai cuteza să se

l uat

confrunte cu organele de Securi

de

securitate,

DUS

LA

briel Li iceanu - Povestea El isa

MARGINEA SATU L U I ŞI ÎM

betei Rizea din N ucşoara urmată

PU ŞCAT, într-o dim ineaţă [ ... ]

de Mărturia lu i Comei brăgoi,

M i-a spus c i neva cum a fost.

tate".
2004

- Cicerone lon iţoiu,

V ictimele

terorii

com un iste.

torturaţi,

întemn i ţaţi,

Relatarea aparţine unor ţigănci

Arestaţi,

CARE ERAU PE ACOLO. [ . . . ]

ucişi. Dicţionar, volumul

' 50,

Când au văzut cum se zvârcoleş

M ).

într-o zi, a fost scos din închi soa

te, şi era numai piele şi oase şi

pag.

re, dus în marginea com unei

urme de la cătuşe, CA SĂ N U

ian Gh. (zis Geagu). N ăscut la

Suici şi împuşcat. În aceeaşi zi a
fost luat, necondamnat, de la

S E ASM UTĂ SATU L, s-a dus

apri l ie

unu' de i-a tras un glonţ în cap şi

comuna

penitenciar

1-a term inat.

Funcţionar şi student la Acade

Editura H uman itas.
(p.

1 12

-[ . . . ] profesorul Dum itru

Apostol [ . . . ] în primăvara lui

ş1

împuşcat

ÎN

COMUNEI

IZ

1 1 1

6

( l itera

- "MARIN ESCU, Tra

1 92 3 .

26

D in satul Izvoarele,

Voineşti.

Dâmboviţa.

- Ion Constantinescu

mia Comercială. Membru P.N.Ţ.

VOARE Traian Marinescu, zis

Mărăcineanu, Cuibul cu bibelo

A participat la protestul consăte

Geagu. Fusese student. U n tip de

uri, volumul

n i lor faţă de falsificarea alegeri-

MARGIN EA

1 996

3

(Coborârea în
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lor din noiembrie

1 946

(repre

eveni mentul ui

apar

chipurile

excepţionale cu care s-a confrun

fost

rudelor mele, preotul profesor

tat (torturi sălbatice şi şantajarea

prinşi introducând bu letine false

Gheorghe Cotenescu şi TRA I AN

cu di strugerea întregii fami l i i,

de vot în urnă, în urma dispoziţi

MARIN ESCU GEAGU, perso

inclusiv a preotului-gazdă Ghe

ei prefectului Gogu Popescu). În

nalităţi cu "pedepse" şi cu roluri

orghe Cotenescu) i s-a impus

s-a alăturat mişcări i de

diferite avute în cadrul grupării

sacrificiul suprem pentru ca noi,

"Haiduc i i M uscelului".

cei de astăzi să trăim în l ibertate,

zentanţi i

1 949

comuniştilor au

rezistenţă condusă de Gheorghe

să ducem o viaţă normală.

Arsenescu. Prins şi arestat în

Din nefericire, even imentul

în urma unei trădări. Tortu

nu a avut o reflectare la n i vel

U rez mult succes în conti

rat în timpul anchetei la Securita
tea Piteşti (anchetatorul Cârnu).

naţional, dovedindu-mi încă o

nuare Fundaţiei A lianţa Civică şi

data superficialitatea de care dă

tuturor celor implicaţi în exem

1 949,

A FOST

dovadă majoritatea mass media

plaru l proiect care se dovedeşte a

DUS LA M ARGINEA SATU

din România, care se mob i l izează

fi Memorialul de la Sighet. Şi,

LU I IZVOARELE ŞI Î MPU Ş

exemplar doar pentru a reflecta

bineînţeles, o diversificare şi o

CAT. CADA VR U L A

La

februarie

6

1 95 0

FOST

ştiri de tip comercial, de genu l

verificare mai atentă a surselor

LĂSAT LA LOCU L EXECU

"breaking news".

de informaţii, apelând în primul

ŢIEI, ca un avertisment pentru

Rezistenţa

ţărani i recalcitranţi".
2006 - Josef Pildner,

în "Univer

sul dâmboviţean" nr.
i un ie

2006,

ampla

7

din

rând la rudele în viaţă ale foşti lor

nu dă bine nici în presă şi nici pe

deţinuţi pol itici şi ale persoanelor

sticlă.

asasinate de regimurile total i tare
Îi rog din

2-8

a publicat o mult mai

biografie a

anticomunistă

inimă şi pe

această cale, atât pe Dl. Romulus

studentul u i

Rusan cât şi pe colaboratorii

M ARJ-NESCU

dânsul ui din cadrul Memorialului

G EAGU, preluată integral şi de

de la Sighet, să ia de urgenţă

autori i M i hai Oproiu şi Eduardt

măsurile necesare pentru el imi

Samoilă în monografia "Înfrun

narea în cel mai scurt timp a

TRAIAN

tând veacu-rile. Aşezări şi mo

erorilor care îl privesc strict pe

numente dâmboviţene", publicată

TRAIAN

în

GEAGU, din toate postările ON

2009.

MARIN ESC U

Aceasta în condiţi i le în care

LINE şi materialele PRINT lan

în numeroase comunicări şti inţi

sate de Memorialul de la Sighet,

fice, eseuri, lucrări, articole şi

în Români a şi în străinătate, în

conferinţe comemorative, în pe

l imba română şi în alte l imbi de

rioada

circ ulaţie internaţională.

2005 - 20 1 4,

personal am

detaliat aceste adevăruri despre
prima

grupare

Demersul meu are men irea

anticomunistă

strictă de a restabi l i în demnitatea

"Haiduci i M uscelului" ( Dragos

lui firească pe acest tânăr căruia,

lavele - Muntele -�?şu), despre
.
unchiul meu, TRAIAN MARI

indiferent de scăderile sale, ţi
nând seama de semnificaţia isto

N ESCU G EAGU, şi despre bu-

rică a evenimentelor la care a

nicul

participat

meu,

preotu l

G H EORGHE

profesor

COTENESCU,

amândoi arestaţi în mar.tie

1 949

(unul fiind partizan în munţi,

(m itingurile

cratice studenţeşti din
brie

1 945

şi I O mai

rile falsificate la

8

demo
noiem

1 946;

19

alege

noiembrie

celălalt oferind doar sprij in logis

1 946;

tic, fiind şi m u lt mai vârstnic).

munţi i Muscelului, ca membru al

O astfel de conferinţă am
ţinut şi la

uneai dintre cele mai i mportante

la Târgo

organizaţii de rezistenţă antico

v işte, iar pe afişul de semnalare a

munistă), dar şi de circumstanţele

7

mai

hăituirea sa prin ţară şi în

20 1 4,
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ce au afectat mai multe generaţi i
d e Români .

Cu respect,
Radu Petrescu-Muscel
(pseudonim literar pentru
Jon-Gheorghe Petrescu)
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ARHITECTURA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ
ÎN ZONA RUCĂR-MUSCEL s e c . XIII-XIX.
Satuf a fost un izvor de înţefep

timp, între om şi lumea sa, nu

ral-spirituală-biserica.

ciune, tfe artă, tfe energie ". -<Ernest

există vreo opoziţie - omul
este parte a firii, a lumii, aflate

arhitectură au ca element co

în întregimea ei în mâinile
grij ulii şi pricepute ale Creato

mun faptul că materialele şi
tehnicile de construcţie s-au

rului.
Zona etnografică a Muscelu
lui are extrem de multe ele
mente de individualizare, în

păstrat aproape neschimbate
vreme de secole.
Astfel
temelia caselor de
lemn, predominante la noi , a

<Tot ce are preţ în viaţa aces

ceea ce priveşte arhitectura

constat din vremuri străvechi

măcar trecut prin sat. :Nimic trai
nic nu s-a încfiegat între aceste

tradiţională, fapt ce o plasează
între zonele cu potenţial de
cercetare deosebit. Un element

fiotare fără e[ "- 5Mircea o/uCcănes

aparte îl reprezintă arhitectura

până în timpuri apropiate
dintr-un şir de lespezi scoase
din maluri sau strânse din
vaduri înainte de-a fi rulate de

cu

tradiţională. Studiul de faţă îşi
propune să analizeze e catego
rii de arhi tectură cu realizări

„

<Bernea.
,,Satu( a fost şi rămâne pen
tru deapururi energia noastră vita

ta "...

( o/aCer Ceuca, qfieorgfie <J3{etfea)
Tara <Durerilor-reportagii şi evo

11

cări ")
„

tui neam e venit tfe {a sat, sau

Nevoia de a avea un adă
post a fost una din nevoile
fundamentale ale omului de
oriunde s ar fi aflat el, indife
rent dacă aceste adăposturi
sunt mai dezvoltate sau dim
potrivă, mai simple.
Locuind în astfel de adă
posturi, omul descoperă şi
făureşte rosturi ale lumii şi
existenţei sale în acestea, pe
care le întipăreşte mai apoi
în toate elementele asupra

majore din punct de vedere
tehnic şi artistic:
arhitectura de habitat
/ocuinţa
- arhitectura cu funcţie socio
economică-dârsta şi stâna
- arhitectura cu funcţie cultu-

cărora se opreşte în explora
rea sa, până când lumea
întreagă îi devine familiară.
În tihna adăposturilor lor,
ţăranii români înţeleg rostu
rile lumii într-un mod speci
fic. În viziunea lor, omul
ocupă un loc privilegiat în
l ume, fiind făptura cea mai
însemnată a Creatorului,
asupra căreia acesta ve
ghează şi rânduieşte cu ne
contenită grijă. În acelaşi
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Toate cele trei tipuri de

ape şi rotunj ite. Oamenii
aveau posibilitatea să aleagă
din întinsele păduri multise
culare lemne groase, trainice,
din care ciopleau bârnele. S-au
păstrat în multe zone deluroa
se şi muntoase ,până în tim
puri apropiate, case cu pereţi
din trei bârne, o talpă aşezată
pe temelia simplă de piatră, o

2014

I

PIATRA CRAIULUI

bârnă intermediară secţionată
în locul ferestrelor şi uşilor
adâncite în talpă şi înălţate în
grădina superioară care susţi
nea acoperişul.
S-au terminat însă cu timpul
copacii multiseculari, iar pen
tru construirea pereţilor s-au
folosit lemne mai subţiri şi
mai tinere, care necesitau o
mai bună protecţie contra
wnidităţii din sol şi a apelor
de scurgere la suprafaţă, de pe
acoperiş şi de pe plante. Te
melia de piatră a caselor s-a
înălţat cu timpul şi s-a conso
l idat. De la un rând de pietre
s-a ajuns la mai multe, iar
printre ele s-a pus argilă, apoi
mortar din var cu nisip, ca să

li se asigure o mai mare stabi
litate.
În multe
zone, zidăria din
faţă s-a lărgit, ca şi acoperişul
de deasupra ei, obţinându-se
o prismă sau pomnol .

arhitecturii î n lemn decât în
aceea a arhitecturii în lut sau

Piatra fiind rece, nu oferea
loc bun de şedere la lucru şi
la sfat; de aceea era lipită pe

ţelor în temelie şi apoi la ca

riodic cu un strat gros de argi
lă. În multe zone, deasupra
pomnolului de piatra era o

surprindem în diferite stadi i

laviţă lată, susţinută de capă
tul mai lung al unei
bârne

piatră. Înălţarea temeliei a fost
impusă în cele mai multe părţi
pantelor.
şi de existenţa
Aceasta a dus la apariţia pivni
sele pe două rânduri.
Folosirea lemnului

o

de dezvoltare a tehnicilor de
construcţie - începând cu bâr
nele rotunde şi terminând cu
cele frumos cioplite în patru
feţe, strâns încheiate. Obişnuit

din faţă şi al unei bârne din
peretele despărţitor al tindei,
pe care se şedea zma ş1 se
dormea noaptea, după ce se

s-au folosit bârne l ungi din
aceeaşi esenţă sau două esen
ţe lemnoase, una mai tare

încălzea vremea .Aceasta, ca
ş1 pomnolul l ipit, a cedat lo-

pentru tălpi şi alta mai uşoară
pentru pereţi. În unele zone

eul pridvorului sau târnaţu
lui, apărut mai curând în aria

materialul lemnos s-a împuţi
nat; de aceea bârnele lungi

___.-__ _ _
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au fost înlocuite cu bârne scur

încă o privire de ansamblu

a constituit

te din esenţe diferite.

.Evoluţia caselor se încadrează

majoritatea zonelor. Tinda a

Pereţii
caselor
mm
vechi din majoritatea zonelor

în procesul complex, îndelun
gat, de dezvoltare a tipurilor

avut funcţii mixte, de adăpos
tire a uneltelor principale şi a

au fost ridicaţi din bârne ro
tunde, lungi, cu încheieturi

tradiţionale şi de îmbunătăţire
a acestora prin legăturile con

alimentelor, de protej are a
locuinţei
contra frigului şi

simple la colţuri, cioplite cu
securea în ape latura inferioa

tinue cu alte zone, regiuni, cu
oraşele si cu alte persoane.
Casele mai vechi arată

incendiilor prin potolirea şi

ră, pentru a se îmbina perfect
cu cele pe care se aşezau.
Este o tehnică arhaică
- frecventă

în trecut

peste

tot - care prezintă avantajul
că fereşte încheietura de băta
ia ploilor, asigurând o mai
mare durabi litate colţurilor
decât încheietura pe faţa supe
rioară sau pe ambele feţe. Ca
să nu pătrundă frigul, pereţii
au fost l ipiţi şi văruiţi fie
printre bârnele, fie în întregi
me.
Tipurile de case predominate
în zona de nord a Munteniei
şi a Muscelului arată că în
general casa, ca adăpost strict
necesar contra intemperiilor şi
loc de desfăşurare a unor ocu
paţii specifice, are un trecut
multimilenar pe teritoriul pa
triei noastre. Tipurile iniţiale
de case au apărut pe primele
trepte ale dezvoltării sociale.
Ele s-au îmbunătăţit în ţimp,
sub impulsul cerinţelor gene
rale de-a oferi o tot mai bună
adăpostire şi un spaţiu tot mai
confortabil pentru activîtăţile
casnice. La baza tipurilor et
nografice de case, specifice
diferitelor zone, se află cele
din vetrele de aşezări prefeu
dale şi feudale timpurii, asupra
cărora arheologii ne datorează

că cele monocelulare, frecven
te în perioada prefeudală şi
feudală timpurie, au fost cu
rând întregite cu încăperi des
tinate păstrării în cât mai mare
siguranţă a alimentelor ş1
uneltelor principal, îndeosebi
a celor de fier, multă vreme
scumpe şi greu de procurat. În
unele zone locuinţei i s-a ală

tipul obişnuit în

dirijarea fumului spre podul
casei, unde se păstrau o parte
din produsele alimentare.
Casele cu două încăperi s
au generalizat şi diferenţiat în
feudalism, în preocupările
generale, pe plan european, de
lărgire a spaţiului pentru des
făşurarea activităţii casnice, a
cărui insuficienţă se resimţea
mai ales în iernile l ungi. În
acest scop, cuptorul pentru

turat o cămară . La noi casa cu
cămară a fost specifică zone
lor în care resursele alimenta
re, în primul rând cerealele,
s-au procurat cu mai multă

copt pâinea a fost scos din
casă în tindă şi înlocuit cu
căminele deschise ,care încăl
zeau şi luminau locuinţa, re

trudă, ca în Munţii Apuseni,
Pădureni şi Gorj . În cele mai
multe zone locuinţei i s-a

ceară şi grăsimi , ci şi afuma
rea interiorului, văruit sau
spălat cu leşie pe bârnele fă
ţui te ale pereţi lor, cel puţin

alăturat o tindă Casa cu tindă

39
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odată în an. I

Mutarea cupto

desraşurat în mod egal ruc1

semiîngropate, în unele zone

rului în tindă a impus comple
tarea casei cu o cămară pentru
păstrarea rezervelor de hrană

sub raport zonal, nici social,
ci a început în acele zone care
au avut o stare economică
mai prosperă şi la acele pături
sociale care au avut au fost

din sudul ţării, l ipsite de pă
duri sau despădurite de tim
puriu. Faţă de locuinţele de la

mai înstărite. În evoluţia pla
nurilor şi elevaţiei, a tehnicilor
de construcţie, a detali ilor
funcţionale şi ornamentale. Un

erau atât de expuse intemperii

rol important l-a avut aşeza
rea geografică a statelor şi
legăturile lor cu oraşele. În
cele mai îndepărtate de ele,
mai izolate, ritmul înnoirilor a
fost mai încet. În cele mai
apropiate de oraş au pătruns
mai devreme tehnici meşteşu
găreşti şi elemente specifice
diferitelor stiluri i storice .
Condiţiile istorice v itrege,
rămânerea în urmă în ce pri
veşte dezvoltarea economiei,
lipsa lemnelor de foc necesare

ţele semiîngropate au existat şi
în câmpia de vest dar au dis

şi a altor produse .În unele
zone aceasta s-a alăturat tin
dei, întregind planul casei; în
altele s-a obţinut prin împărţi
rea tindei sau a locuinţei. Aco
lo unde cuptorul pentru pâine
era în afara casei, a apărut
deasupra lui un adăpost contra
precipitaţiilor, prin închiderea
cărora s-a aj uns la cuptoriţe
sau la bucătăria de vatră. Tin
da a preluat în timp funcţi i le
casei vechi .Astfel au apărut
casele cu două camere, apoi
cele cu două camere şi o tindă,
care s-au generalizat în secole
le XVI I I şi XIX. Soluţiile ad
optate în dezvoltarea planuri
lor au adus la diferenţierea
zonală a caselor, accentuată

suprafaţă, cu care au coexistat,
ele prezentau avantajul că nu
lor şi jafului duşmanilor care
au invadat adeseori Cîmpia
Română şi Dobrogea. Locuin

părut mai curând.
Bordeiul, ca locuinţă aşa cum
apreciază cercetătorii , se cu
noaşte din neolitic până în
zilele noastre la foarte multe
popoare, nefiind caracteristic
unui anumit grup etnic, ci doar
o rezolvare a unei probleme
economice, i storice sau de
multe ori chiar climatice .
Înainte de a ne ocupa de
tipurile mai frecvente şi mai
reprezentative de locuinţe
vom prezenta acest tip stră
vechi, părăsit.
Locuinţa semiîngropată a
evoluat din bordeiul simplu
îngropat în pământ, apărut în
neolitic alături de colibele de

prin detalii secundare .
La noi în ţară, trecerea
treptată la locuinţele cu trei
încăperi are loc în veacul al
XVIl-lea. Acest proces nu s-a

pentru pregătirea hranei zilni
ce şi încălzirea locuinţelor în
iernile lungi, au determinat
păstrarea până în timpuri
a
apropiate
locuinţelor
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la suprafaţă .Ea s-a dezvoltat
de-a lungul secolelor ca şi
casă cu coexistat sub impul
sul acelora şi cerinţe, de-a
oferi o cât mai bună adăposti
re şi un spaţiu adecvat pentru
desraşurarea activităţilor cas
nice. Pe lângă multele incon
veniente,
locuinţa
semi
îngropată prezenta totuşi
avantaj ul că era răcoroasă în
verile toride şi se încălzea mai
uşor iarna.
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TRADITII
•

stâlpi cu pălimar care prote

Adaptarea la înfăţişarea reli

În perioada de formare a po
porului român, la case pre

jează accesul.

domina tipul cu o singură în
căpere, tip care a dominat în

bănci, cuprinse în stuctura
pereţi lor, alcătuiesc laviţele

parteruri parţiale,
unor lipsite anexe

treaga perioadă a Evului Me
diu.

care servesc ca paturi de dor
mit sau ca loc pentru păstrarea

reşti în j urul ei, prispa şi mo
dul de rezolvare a scării, ade

La fel ca pretutindeni în
spaţiul românesc, casa tradiţi

diferitelor obiecte de uz casnic
În funcţie de bunăstarea

sea cu foişoare si balcoane

onală din Argeş şi Muscel
este alcătuită din două încă

locuitorului, de la o zonă la

elemente care conferă locuin
ţei în discuţie o notă de perso

peri, din care una constituie

O

serie

de

alta, intervin unele particula
rităţi legale de materialul de

efului,

cu

beciuri

sau

cu

adosarea
gospodă

ieşite în consolă, sunt câteva

nalitate plină de farmec.

construcţie cu structura pereţi

odaia de locuit, iar cealaltă, o
tindă cu vatra focului; o prispă
de-a l ungul faţadei, adăpostită
de acoperişul ieşit uşor în con

lor, de forma pridvorului şi
apariţia foişorului, de numărul
încăperilor reclamate de mo

solă sau de un pridvor pe

dul de viaţă al locuitorului.

(va urma)
Prof. Tudor Vlad şi
Prof. Dragoş Vrânceanu
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