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CĂLĂTORUL, ÎNŢE LEPTUL ŞI PRINŢESA
Tânărul negustor dintr-o ţară îndepărtată, din Răsărit, se pregătea din nou de
călătorie. Familia sa se ocupa cu negoţul pe toate drumurile de uscat şi de apă, vreme de
multe generaţii. Deşi era cât se poate de bogat, era în acelaşi timp foarte darnic şi generos,
era foarte educat, şi folosea toate călătoriile de negoţ drept mijloc spre a cunoaşte lumea
.
ş1 oamen11.
.

.

Avusese mulţi dascăli remarcabili, dar, doar unul dintre ei îi pătrunsese pe deplin
sufletul, pentru că reuşise ca nimeni altul, să-l conducă pe

drumurile cele de taină

lăuntrice.

Înţeleptul, care cunoştea toate tainele vieţii, cerului, pământului şi sufletului, îl
numise pe tânăr Călătorul, văzându-i dorinţa arzătoare a acestuia de a merge cât mai mult,

pe cărările din afară dar şi pe cele lăuntrice. Călătorul se pregătea din nou de plecare,
corabia era plină cu mărfuri de preţ, ce urmau să fie vândute cu ajutorul unui prieten dintr
o ţară din Apus.Mai înainte de a pleca, se duse -aşa cum făcea întotdeauna-să ceară sfat
Înţeleptului, mai ales că de la o vreme avea un sentiment nedesluşit, simţea cumva că
această călătorie nu va fi ca toate celelalte.
Înţeleptul îl primi cu mare bucurie, ştia din prima clipă ce-l frământă pe tânăr, şi-i
spuse cuvinte pline de adevăr şi de putere. „Îţi vei întâlni şi împlini destinul, în această

călătorie. O vei găsi pe Ea, iar o mare parte din drumurile sufletului se vor potoli, întru

nemăsurată fericire." „Dar cum voi şti care este Ea, cea aleasă întrebă tânărul ?"„Vei avea
un semn în destin care-ţi va arăta totul, trebuie doar să fi atent". „ Voi fi fericit şi împlinit
cu Ea mai întrebă Călătorul"?

„Te vei simţi împlinit în toate ale sufletului tău, doar atunci când vei reuni cu
nemăsurată dragoste, apusul ei, şi răsăritul tău. Şi nu te gândi că nu înţelegi acum,
drumurile minţii ajung mereu mai greu, acolo unde sufletul este deja din prima clipă".
Călătorul mulţumi şi ieşi din casa Înţeleptului, dar mai înainte de a urca pe corabie,
un fluture albastru se apropie de el, zbură un timp lângă el, şi apoi se pierdu în înaltul
cerului. Călătoria a decurs cu bine, prietenul l-a aşteptat în port, 1-a găzduit la el acasă şi
după câteva zile i-a spus să se pregătească, de un mare bal pe care-l dădea familia sa.
În seara stabilită, intrară împreună în marea sală unde se desfăşura balul. Lumea
era într-o permanentă mişcare, muzica îi unea pe toţi cu o stare sufletească de bucurie, iar
din loc în loc perechi de tineri se ţineau de mână pregătindu-se de dans. Călătorul văzu
deodată, într-un grup de prieteni, o fată neasemuit de frumoasă.
Trupul înalt, mlădios, proporţionat fără cusur, faţa albă plină de armonie, încadrată
de un păr castaniu bogat, inelat care-i ajungea până la talie îl făcu să-şi piardă sufletul şi
mintea într-o admiraţie care creştea cu fiecare clipă, privind-o fără aş mai lua ochii de la ea.
Pe rochia din fâşii de mătase galbenă, împletite cu fâşii de mătase violetă, avea în
dreptul inimii o bijuterie de safir albastru, în formă de fluture, care strălucea sporindu-i
frumuseţea ei desăvârşită.
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Îl întrebă pe prietenul său cine este acea măiastră făptură, şi află că este fata unei
familii bogate, avea un nume care i se potrivea pe deplin frumuseţii ei, dar toţi îi spuneau

Prinţesa, pentru făptura ei plină de graţie, mintea ei cultivată cu tot ce este mai frumos şi
mai nobil, şi mai ales pentru sufletul ei plin de bunătate şi dăruire... Îl rugă să le facă
cunoştinţă, şi abia stăpânindu-şi emoţiile, o invită la dans.
Fata acceptă, şi se lăsară amândoi în voia muzicii şi a destinului. La un moment
simţind o undă de tristeţe în firea ei, Călătorul spuse dintr-o dată, cuvintele ieşind de
undeva din tainiţele neştiute ale sufletului:
- Fie ca eu să fiu cel care va aduce apusul tristeţilor tale, zise Călătorul. ..
- Atunci şi eu voi fi cea care va aduce răsăritul dragostei tale, răspunse Prinţesa.
În clipa aceea, Călătorul îşi aduse aminte de vorbele înţeleptului, iar sufletul său se
transformă îndată într-un soare de iubire, razele lui reflectându-se ca într-o oglindă
fermecată, în safirul de pe rochia Prinţesei.
Au dansat nedespărţiţi până la sfârşitul balului. Părea că întreaga lume dispăruse, şi
erau numai ei doi, învăluiţi de sunetul unei muzici neasemuit de frumoase, de parcă
orchestra cânta numai pentru ei.
La scurtă vreme,

au plecat împreună, cu corabia spre ţara Călătorului. Într-o zi

admirând cerul şi marea care păreau a fi împreună un safir uriaş cu nenumărate faţete, doi
fluturi, unul alb şi celălalt albastru, se opriră o clipă lângă cei doi tineri apoi îşi continuară
zborul. Călătorul şi Prinţesa zâmbiră şi se simţiră în acea clipă, nedespărţiţi pentru
totdeauna.
În odaia sa, plină de cărţi şi manuscrise vechi şi valoroase, Înţeleptul îi vedea cu
ochii minţii şi ai sufletului, pe cei doi tineri. Zâmbi şi îşi aduse aminte de vorbele
Maestrului său, cel care-l iniţiase în tinereţe: „Omul trebuie să-şi cunoască destinul întru

zidire, dar trebuie cineva care să-i desluşească cu înţelepciune la vremea potrivită,
semnele sorţii".

Povestitor din alt veac„„prof Tudor Vlad,
Rucăr - Muscel
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CÂNTEC ŞI VERS PENTRU
MAESTRU
Iosif Nistor pentru câţiva, Viciu
Nistor pentru cei mai mulţi, şi Maestrul
pentru foarte puţini...şi mai ales pentru
mine. N-aş fi vrut ca vreodată să scriu
despre el în revistă altceva decât ceea ce
făcea el în mod inegalabil, adică artă,
cultură şi muzică.

Dar

Dumnezeu

a

hotărât că-i trebuia încă un solist în
corul ceresc. Şi în ziua de 7 ianuarie

20 19 l-a chemat la el. L-a chemat în zi

de mare sărbătoare, ca să arate tuturor '

cât de mult l-a iubit şi l-a preţuit.

Doar că noi, colegii de cenaclu,
familia, prietenii şi toţi cei care l-au
cunoscut,

au rămas frânţi, pustiiţi şi

nemângâiaţi.

Îi

ascultam

piesele,

ne

uităm la fotografii şi clipuri, ne aducem
aminte cu sfâşietoare durere de tot ce a
făcut Iosif Nistor pentru toţi. Aproape că
n-a existat eveniment cultural în Rucăr

vreme de 4 decenii în care

Maestrul

să

nu fi fost implicat. Casa lui primitoare,
pensiunea
casa

„Liniştea Serii",

noastră,

membrilor

a devenit şi

cafeneaua

Cenaclului

literară

a

Literar-Artistic

„Mihail Lungianu", şi în acelaşi timp
sediul asociaţiei „Ruffa Arbor". Acolo
s-au creat picuri de eternitate, acolo s-au
întâlnit

oameni

naţională. La

de

cultură

„Liniştea Serii"

de

său,

întru

nesfârşită

binecuvântare.
Iosif Nistor a compus o piesă de succes
naţional,

„Suflet de Român",

adică cea

mai bună definiţie a ceea ce era el cu
adevărat. A legat o strânsă şi nobilă
prietenie cu Gheorghe Zamfir, dar şi cu
toţi artiştii de talie naţională care i-au
trecut pragul casei sale. Ar trebui să
scrie cineva o antologie despre tot ce a
făcut el. Şi tot n-ar ajunge...
Tot ce pot spune eu, coleg ş1 prieten

„Mister President",

cum mă onora în

stilul său caracteristic, sunt următoarele
cuvinte: „Maestre, ştim că n-o să ne
părăseşti niciodată, dar oricum ai da-o '

ne este din ce în ce mai dor de tine. Dor
fără leac... "

talie

s-au scris

pagini de cultură contemporană rucă
reană, vrednice de orice antologie. Soţia,
Lucia Nistor şi copiii: Iosif Nistor jr. şi
Codruţ Nistor, au împărtăşit şi sporit
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Prof. Tudor Vlad,
Rucăr- Muscel
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DIN VOLUMUL „TIMPUL FUGE. .. FUGE ... SPRE VREMURI VIITOARE"
ANTOLOGIE/2019
CUVÂNTUL AUTORULUI
Am sosit în această lume pe
29. L2. I 943 - zodia Capricorn, în
pl in Război Mondial.
M-am născut în Rucărul
Muscelean, o aşezare pitorească,
înconjurată de munţi, păduri ş1
brăzdată de râuri mai mari sau mai
mici.
La naştere zânele m i-au pre
zis un destin care nu prea
m-a
avantaj at în viaţă. Am crescut o
perioadă rară tată - părinţii au di
vorţat ş1 am fost dat în grija
bunicilor materni .
Încă de la o vârstă fragedă
am ciobănit după animalele buni
cilor, practic am avut o copilărie
nefericită, nu m-am putut bucura de
frumuseţi le copi lă!iei.
Am absolvit 4 clase pri
mare, după care am fost oprit de la
şcoală ş1 am ajuns din nou la
„stăpân", mi-am luat vechea înde
letnicire „ciobănia", la baciul Nae
Răuţă - Rucăr.
După recăsătoria mamei, eu
şi tatăl adoptiv Iosif (Vică) Stoian pe timpul verii ciobăneam la stâne
în munţi, iar în restul timpului din
an lucram la pădure.
Am avut o viaţă grea, am
căutat să fug de ea şi n-am mai as
cultat de părinţi, am plecat la şcoală
în clasa a V-a, 1 959 şi am absolvit
7 clase în 1 962, la vârsta de 1 7 ani
şi jumătate, cu rezultate foarte bu
ne, fiind premiant cu coroniţă în
fiecare an.
Eram prea mare, am alergat
la toate organele comuniste pentru
dispensă, fiind refuzat şi din acest
motiv nu am putut să dau la o şcolă
mai bună .
Din nou soaita nu a ţinut cu
mine, dar aveam o voinţă de „fier",
cu „aripile frânte", am urmat o
şcoală comercială cu rezultate bu
ne, la Slatina şi Râmnicu Vâlcea.

M-am angajat în comerţ şi în
paralel am urmat cursu1ile liceale la
rară frecvenţă, „Dinicu Golescu"
Câmpulung, pe cai·e le-am absolvit
cu diplomă de maturitate în 1 968 dând examenul la Liceul „Nicolae
Bălcescu"- Piteşti (obţinând apro
bare de la armată, fiind m i l itar).
Dar şi a1c1 destinul a fost
împotriva mea - conducătorul de
raion nu mă lăsa să fac l iceul - am
trecut şi peste voinţa acestui om, cu
riscul de a-mi pierde serviciul.
Deşi aveam l i vret militai·, cu
ocazia intervenţiei Pactului de la
Varşovia în Republ ica Socialistă
Cehoslovacia, am fost încorporat în
armată la Braşov la o armă de elită,
Vânători de Mw1te, având funcţii le:
curier şi furier - birou D.S.
Revenind din armată m-am
angajat la fosta unitate, în comerţ şi
m-am apucat să învăţ isto1ia şi geo
grafia pentru a da la facultate, dar
am cunoscut actuala soţie şi m-am
căsătorit, şi tot ceea ce vroiain să
fac s-a dus de „râpă", dar nu-mi
pare rău.
Am format o familie fru
moasă, de unde au rezultat trei co
pii (o fată şi doi băieţi), care azi
sw1t oameni la casele lor, realizaţi
din toate punctele de vedere prin
munca lor, iar de la ei am cinci ne
po� (un băiat şi patru fete), care se
pregătesc cu ajutorul părinţilor pen
tru viaţă şi societate, SLmt mândru
de ei, dar şi de părinţii lor.
Î n urmă cu 1 0 ai1i m-am
lansat cu toată forţa, dragostea şi
pasiunea mea în lumea culturală şi
artistică de pe „muscele" şi nu nu
mai, în ILUllea selectă a scriitorilor,
publiciştilor, a cărţilor şi revistelor,
în media audio-vizuală, locală,
judeţeană şi chiar naţională, în
presa scrisă.
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Paiticip la evenimente cultu
ral-aitistice, spiritual- religioase cu
contribuţia mea „umilă", caut să
mi aduc aportul meu de bun orga
nizator.
Nu sunt un om de cultură, nu
sunt un intelectual (mai curând un
„autodidact"), dar iubesc tot ceea
ce înseanmă cultură, artă, cu mult
drag şi pasiune.
Am îndrăgit cărţile încă de
mic copil, nu m-am săturat nici
acum la vârsta a treia de acest
„microb", citesc foarte mult, de
asemeni şi public, începând cu anul
20 1 1 .
Iubesc tot ceea ce e frumos
şi util pentru mine.
Sunt multe de spus, dar las
publicul să se pronunţe asupra
„OMULUI"-CORNEL STOIAN,
lecturând Antologia - „TI M PUL
FUGE . . FUGE . . . SPRE VRE
M U RI VIlTOARE" şi aştept
sugesti ile domniilor voastre.
_

Sincere
Gabriela

mul/urniri

Ilie

care

d-nei

m-a

ajutat

enorm la tehnoredactarea acestei
antologii

şi

domnului

manager

Gheorghe Grigoroiu pentru sprijin
şi intelegere!
Aduc mul/urniri inginerului
scriitor
AGRICOLA

CONSTANTIN
M!U

din

Godenii

Muscelului care m-a îndemnat încă
de acum trei ani să scriu o carte,
ceea ce am şifăcut.
Mul/urniri pentru înfelegere
şi sprijin sofiei mele - Angela,
copiilor

mei:

Cornelia-Claudia,

los(fComelius, Ion-Ciprian,
cum

şi

nepofiilor

mei:

pre
Ionuţ,

Gabriela - Olivia, Eliza - Maria,
Roxana-Maria

şi

Anastasia

-

Ioana.

Publicist - Cornel Stoian,
Rucăr - Muscel
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FLOAREA DE COLT A RUCĂRUL U I
'

Mereu cu vorba blândă,

clase de pe acea vreme, dar şi o

cu privirea ageră izvorâtă din

şcoală profesională de comerţ

ochii de culoarea cerului Dum

cooperaţie.

nezeirii noastre, deschis la su

Conştiincios, ambiţios, conşti

flet şi mereu iscoditor al înţe

ent că liceul e de bun augur, îl

lepciunii, dornic de a învăţa şi

absolvă la

a

în Câmpulung, la cursuri fără

articole în reviste şi ziare, lista

frecvenţă.

preocupărilor

şti,

iscoditor

al

arhivelor

rucărene şi nu numai, argintul

„Dinicu Golescu",

Ataşat de viaţa cultural

viu al vieţii spirituale a Rucă

domniei

sale

fiind destul de mare.

rului istoric, economistul Cor

artistică, Comei Stoian (după

nel Stoian, muscelean neaoş,

tatăl

rucărean din tată în fiu, adu

roluri în piese de teatru, cântă

este

nând nestematele culturale ale

în corul Căminului Culhtral din

fondatori ai Cenaclului Literar

zonei,

în

Rucăr, fiind deseori laureat la

Artistic

,,florile de colţ" ale Iezerului şi

diverse concursuri. Privindu-şi

sau că, undeva, în volumul al

Păpuşii, prinzând glas de sim

viaţa de acolo, de sus, de pe

doilea al enciclopediei publica

ţire

transformându-le

adoptiv)

interpretează

Şi, cum pot uita faptul
că

neobositul
unul

Comei

dintre

„Mihail

în

publicaţiile

înălţimile Pietrei Craiului, scăl

tă de subsemnatul,

câmpulungene şi

chiar rucă

dat de soarele dimineţilor înro

întru Lumină",

şi

cuget

Stoian

cei

şapte

Lungianu"
„Neosteniţi

acelaşi Comei

rene, dacă ne gândim la revista

urate, oglindindu-şi ochii al

Stoian semnează două mate

„Piatra Craiului",

al cărei pi

baştri în cerul senin al munte

riale deosebite, ale unui adevă

on principal este, apărută pe

lui, privindu-şi chipul în apele

rat condeier, două portrete ale

marea tablă de şah a spiritului

Dâmboviţei, (ale cărei ape sunt

unor

rucărean.

După cum se ştie,

purtătoare ale istoriei adevărate

prin adopţie, doi medici de o

„neosteniţi",

musceleni

„Piatra Craiului" este o revistă

a locurilor şi care au fost dese

înaltă ţinută profesională, me

de notorietate în cadrul pleiadei

ori înroşite de sângele jertfel

dicul

de reviste ale Argeşului.

nicilor

(fondatorul Societăţii Culturale

Armatei

Române,

în

Remus-CorioJan

Roşca

„ Ion Barbu" din Rucăr şi care
„brazdă adâncă" în

Plin de iniţiativă, a moş

luptele din culoarul Rucăr -

tenit dragostea de muncă, de

Bran), Comei Stoian uită de

a lăsat

implicare, de la mama sa, Eca

necazurile copilăriei,

viaţa spirituală de aici) şi me

copleşit

terina, de la bunicii materni,

de dragostea pentru cei trei co

trăitori la Podu Dâmboviţei, un

pii şi, mai ales, pentru bogăţia

sat din comuna Dâmbovicioa

dăruită de Dwnnezeu, cei cinci

ra, Argeş. Nu îi este ruşine să

nepoţi ai săi.

spună că a

„ciobănit"

vitele
nici1ile

Fântâna, Dealul Sasului.

preocupă în continuare, fiind

cultural-artistice

„vioara întâi"

Salut
lansa

îl

în acţiunile de

A

făcut

autor al

epigramistul

cioban şi, concomitent, lucrător

Lansări de carte, verni

în pădure, în ciuda vârstei de

saje, simpozioane, participă la

numai unsprezece ani. Şi asta,

toate,

din cauza greutăţilor financiare

printre

ale familiei.

„Cavalerii Templieri", al
„Expopastoralis Rucâr" etc.

scrie la şcoală, în clasa a V-a,

este

Apoi
viuri,

filmări,

coorganizator,
al

Festivalului

urmează
emisiuni
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inter
TV,

aceasta

la

„Bulevardului cu tei",

acest gen, şi nu numai ale Ru

absolvind cu brio cele şapte

a

care

îndemnu] talentatului seriitor,

cărului.

După patru ani, se reîn

de

în

a activităţii sale.

Rucăr, se întoarce la viaţa de

alţii,

carte,

lează, cu modestie, o părticică

celor patru clase primare, în

şi

iniţiativa

această

OMUL Comei Stoian îşi eta

Deşi pensionar, îndelet

din gospodăria proprie, de la
Chiar după tenninarea

dicul Liviu Rion Predescu .

ing.

Constantin

Agricola Miu.
Vă îndemn să o citiţi!

Prof Ion C. Hiru,
Domneşti - Muscel
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CUVINTE DE ÎNCEPUT
De l a bun început nu
ţi vine să crezi că viaţa unui
om poate să fie atât de bine
i lustrată prin "declaratiile"
nepărtinitoare ale colegil �r săi
de generatie. Autorul a reusi t
să înmăn �ncheze î n acea;tă
carte, toate razele de soare
reflectate de ochii i scoditori ai
tovarăsi l or sai de drum
obţinâ� d unul din C.V.-uril
cele mai reuşite ale lui Cornel
Stoian.
Sunt obligat să mă su
pun reguli lor j ocului si să
întăresc parcursul unei v ieţi
care s-a desfăşurat spectacu
los acolo unde a vrut să se
îndrepte, dând peste cap pre
zicătoarele care îşi spuseseră
părerea asupra v ii torului cio
ban de pe Valea Dâmboviţei.
Cornel, cu grija şi ajutorul
Domnului, a început ca pui de
cioban îmbrăcat în cojoc de
miel. Unde a ajuns? Cartea de
faţă răspunde la toate întrebă
rile noastre.
Dotat cu o vointă de fier,
njmic nu i-a stat în cale atunci
când a hotărât să i asă de sub
vraja muntelu i si să devi nă
'
prin m uncă, personalitatea
acestor plaiuri muşcelene.
A aj uns la o vârstă
onorabi lă, un om onorabi l tată
a trei copii real izaţi şi bunic cu
cinci nepoţi care-l vor avea ca
exemplu de urmat.
În actuala carte întâlnjm
nume de rezonantă ale culturii
româneşticare apreciază cu

�

,

,

'

cuvinte
emoţionante
activitatea
toate
în
domeruile în care s-a
implicat Cornel Stoian.
la
Mă
gândesc
Ambasadorul Cultural
al României la Tokyo,
Domnul
Epure,
la
scrii torii Ion Hiru din
Domneşti şi N icolae
Podişor din - Rucăr, Ia
George B aciu din Domnesti l a
poeta Maria Chirtoacă din
Câmpul ung ş i şirul de nume
poate continua.
Încerc să folosesc cu
v inte puţine, adresate cu mul
tă mulţumire celui care m-a
ajutat foarte mult l a veni rea
mea aici unde nu cunoşteam
pe nimeru. A fost o întâmpla
re fericită să-l întâlnesc pe
i nimosul rucărean, care pe
lângă căciula mare cu care
l-am cunoscut la „Iepuraşul",
are o inimă mare, de prieten
adevărat, căruia nu am nimic
ai reproşa.
Mă rog la Dumnezeu ca
să-l ţină sănătos, să-şi poată
tennina toate l ucrările progra
mate de el, ca un intelectual
care a plecat de jos şi care a
muncit din greu ca să aj ungă
aici. Viaţa ne învaţă cum să
trăim şi să nu uităm că îngerii
nu zboară. Îngerii plutesc.
Aşa cum nu putem opri
l acrima de emotie si recunoştinţă pe care o dăruim, cu
,

,

,
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sau fără voia noastră, unui
prieten adevărat!

Inginer - scriitor,
Constantin - Agricola Miu,
Godeni - Muscel
LUI CORNEL STOIAN
Este fin ca o mănuşă,
La câştig cu el mergeam,
Că de-I dai afar ' pe uşă,
El se caţără pe geam !
SECRETARULUI
CENACLULUI
„ MIHAIL LUNGIANU"
Rucărean de v iţă-veche
Cunoscut peste M uscel
Curios fără·pereche
Ăsta . . . . e Stoian Cornel.
FELICITARE!
Membrii
C lubului
Umoriştilor „Muscelul" din
Câmpulung, de pe lângă Casa
de Cultură „Tudor Musatescu"
se alătură în a tr�nsmite
„junelui" ION DUMBI,cu
ocazia aniversării a 92 de aru
tradiţionalul „La Mulţi ani !"
multă sănătate, bogăţie şi
sprinteneală în ide i !
Semnează:Miu Agricola Con
stantin, preşedinte, Cornel
Stoian,secretar general.
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RÂNDURI PENTRU UN MARE SUFLET
Viaţa aşează mereu, fără
să realizăm uneori, oameni ca
re vor aj unge să joace un rol
extrem de important, unii în
vieţile celorlalţi. La vremea ros
tuită de legi nepământene, legă
turile se realizează, i ar scopul
pentru care unii oamenj sunt
meniţi să fie împreună, începe a
se ţese din mers, printr-o
măiastră urzeală.
Nea Cornel Stoian are o
viaţă de poveste. A depăşit cu
succes total, toate provocările
unei vieţi chiar deloc uşoare.
A făcut totul foarte bine:
fami l ie, gospodărie, serviciu.
A fost ş i consilier local,
două mandate şi consi l i er j u
deţean, de unde şi-a dat demi
sia, fii nd forţat de pol iticienii
vremi i . Dar a reuşit ceva mai
mult decât toate astea. A deve
nit un profesi onist în iubirea
de cultură. Este începând cu a
nul 2 0 1 1 , membru fondator şi
secretar al Cenaclului Literar Artistic „Mihail Lungianu",
ş i apoi sufletul tuturor mani
festăril or culturale l egate de
revista „ Piatra Craiu l u i "şi
cele ale Asociaţiei Culturale
„Ruffa Arbor", fondată în
20 1 5 , la care este de asemenea
fondator şi secretar - general .
N-a pregetat nici o c l i pă,
în tot ceea ce a făcut, pentru
di fuzarea revistei în aproape

toată ţara, dar ş i
p e teritori i d i n 5
continente.
A dat bani
din pensi a sa
modestă, pentru
o cauză nobi lă,
aceea de a tri
mite mesajul cul
tural al comunei
Rucăr acolo un
de era menit să
aj ungă . . . la oame
nii care-l preţu
iesc aşa cum merită.
Nea Comei este şi se
cretar - trezorier la Societatea
de Ştiinţe Istorice, fil iala din
Muscel unde face ce ştie el
mai bine . . . se implică maxim
în tot pentru a face toate lu
cruril e bune şi frumoase.

A impl icat revista şi
cenaclul în activităţi culturale
de rang j udeţean şi naţional,
asigurându-le un succes meri
tat pe deplin.
A rămas modest şi bun,
răbdător şi responsab i l .
Cu drag ş i dăruire.
Pentru tot ceea ce ai fă
cut şi faci în continuare, pri
meşte te rog dragă Nea Cornel
mulţumiril e şi preţuirea mea
s inceră.
Cu onoare şi recunoş
tinţă de la colegul şi prietenul
tău, cu bucurie şi înţelepci une
zic: Dumnezeu să te ţină
sănătos alături de cei dragi !

Profesor - Tudor Vlad,
Rucăr-Muscel

Nicolae Vlad - bunicul
profesorului Tudor - Vlad
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VINTILĂ - NAPOLEON PURNICHI
O VIATĂ D E D ICATĂ MUSCEL ENILOR
PRIETENII L U I VINTILĂ NAPOLEON PURNICHI ŞI GÂNDURI ALE
UNOR OAMENI CARE L-AU CUNOSCUT
AUTOR: PROF. SCRIITOR, NICOLAE MAVRODIN - OLTENIŢA, CĂLĂRAŞI
Mulţi i ntelectual i din
Câmpulung, Curtea de Argeş
şi Rucăr i -au fost prieteni ,
l-au sprij init în activitatea sa.
Printre aceştia: profe
soara de limba şi l iteratura ro
mână, Maria Chirtoacă, veci
nă de bloc, preşedintele, pro
fesor - doctor George B aciu,
economistul Cornel Stoian,
directorul Casei de Cultură
din oraşul Câmpulung-Muscel,
Liviu Cioacă şi consăteanul
doamnei Petruţa Purnichi,
rucăreanul Comei Stoian, în
gândurile sale despre oamenii
locului, despre Vintilă în spe
cial, după ce face o m i că
i ncursiune în biografia neobo
sitului profesor, ami ntind data
naşterii acestuia, 30 mai 1 942,
şi pe părinţii săi, Lucreţia şi
Napoleon Purnichi, spune că
a cunoscut, la Nicolae -

George Podişor, un scri itor şi
istoric din Câmpulung-Muscel.
În continuare, gândurile
sale se opresc la publicistul şi
redactorul revistei „Muscelul"
Vinti lă Napoleon Pumichi, la
acela care a ridicat prestigiul
cultural al oraşului Câmpu
lung - Muscel şi al j udeţului
Argeş.
Redau un fragment de
o încărcătură emoţională
deosebită, din articolul do
mnului Cornel Stoian, pu
blicat în revista „Muscelul"
Nr.9 I 2017:
„A plecat acolo, pe dru
mul fără întoarcere, unde se
va întâlni cu colegii şi cu
prietenii săi: profesor univer
sitar doctor, Pârnuţă Gh. ,
prof - scriitor, Nicolae George
-Podişor, poet Moşandrei,

inginer-fotograf
Chiţa,

Maria

Ion,

Jinga

Maria, etc. . . şi va constitui o
nouă societate de istorie pe
care o va patrona şi o va con
cura pe cea lăsată de el pe
pământ. "

Mănăstirea „Cetăţuia Negru -Vodă" - Meteora, Cetăţeni, M uscel
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LANSARE DE CARTE LA LICEUL TEORETIC
CÂMPULUNG - MUSCEL
Într-o z1 superbă de
toamnă târzie, pe 1 2 octom
brie 20 1 9, într-o atmosferă
încărcată de emoţii, alături de
prof. Nico lae M avrodin din
Olteniţa, autorul cărţ i i „Vinti
lă Napoleon Purnichi.
O viaţă dedicată musce
lenilor", împreună cu fami l i a
defunctului, profesorul Petruţa
Pumichi şi fi ica Laura-L i li ana
Pumichi, venite de pe melea
guril e însorite ale i nsulei Cor
sica, au organizat o tristă adu
cere aminte a celui ce a fost
i storicul Vintilă Napoleon
Pumichi.
La eveniment au parti
cipat membri ai Societăţ i i de
Ştiinţe Istorice din Câmpulung,
societate ce s-a născut la iniţi
ativa profesorului Purnichi,
adunând în j urul lui i storic i ,
prieteni, foşti elevi, oameni de
cultură din alte domenii de
activitate.
Evenimentul cultural a
fost deschis de actualul preşe
d inte al S . Ş . I . Câmpulung,
prof. Ion Oană, apoi au vorbit
despre activitatea istoricului
Vintilă Pumichi ca dascăl,
scormonitor al locurilor natale,
soţ şi părinte, soţia sa prof.
Petruţa Pumichi şi fi ica sa
Laura-L i liana Purnichi, stabili
te în frumoasa insulă Corsica.
Despre carte a vorbit auprofesorul
Nicolae
torul,

M avrodin, fost coleg de
facultate şi prieten vechi .
S-au ami ntit ş i alţi
colegi de facultate, cu care
prof. Pumichi ţinea o legătură
pennanentă.
Profesorul Purnichi, a
veni t pe lume ş i a copilărit în
Comuna Cetăţeni. Învăţătorul
său din comuna Cetăţeni îi va
i nsufla micului elev Purnichi,
dragostea de ţară, de tradiţii şi
i storie, dar mai ales de locuril e
natale, care prezentau o încăr
cătură i storică aparte.
Aşa a crescut prof.
Pumichi de mai târziu, cu dra
goste nemărginită faţă de locul
natal.Lucrarea sa de l i cenţă:
,,Monografia Corn. Cetăţeni".
În anul 2008 publi că
„Aşezarea de la Cetăţeni
Muşcel În epoca veche şi me
die", „METEORA ROMÂ
N EASCĂ" sau CETĂŢU IA,
SCH ITUL N E G RU VODĂ
de la C ETĂŢENI, 460 ani de
la prima atestare documen
tară. La întâlniri le pe care le
aveam la S . Ş . I . Câmpulung,
tot Limpul promova m inunatele
locuri de la Cetăţeni , respecti v
Mânăstirea Cetăţuia c a fi i nd
„cea mai aspră sihâstrie românească".
Au mai vorbit despre
profesor: ing. Constanti n Agricola M i u, preot Gheorghe Cristina, prof. M aria Chi rtoacă, scrii tor, membră U . S . R.,
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DAN BARBILIAN" -

publicistul-economist Cornel
Stoian, subsemnata şi m ulţi
alţ i i .
De o sensibilitate aparte
discursul economistu l u i rucă
rean Cornel Stoian, înlăcrimat
a umplut de emoţie sufletele
zec ilor de participanţi.
După emoţionanta întâlnire,
in memoriam, prof. V i ntilă
Napoleon Purnichi, fam i l i a a
oferit un parastas l a restau
rantul Piatra Craiului, cinstit ş i
binecuvântat d e preotul Gheor
ghe Cristina din Dragoslavele,
prieten de suflet al marelui
dispărut.
Si în acest context, s-a deşirat
caierul amintirilor care au fă
cut să lăcrimeze prieteni i pro
fesorului muscelean de înaltă
ţinită intelectuală.
Odihnească-I Dumnezeu
în pace !

Publicist - Nuşa Cantemir,
Piteşti - Argeş
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9 ANI D E EXISTENŢĂ
A REVISTE I RUCĂRENE PIATRA CRA I U LUI" DIN MUSCEL
Rucărul M uscelean vatră strămoşească din cele
mai vechi timpuri - aşezată în
apropierea grani ţei cu Transi l
vania, fiind atestată i storic la
1 9. 1 1 . 1 3 77, a dat acestei ţări şi
acestui popor mari valori , mari
personali tăţi în toate domen i i l e
d e activitate, c u care comuni
tatea rucăreană se mândreşte.
Din punct de vedere ge
ografic,
Rucărul
„RUFFA
ARBOR" - COPACUL ROŞU
este aşezat la poalele
munţilor: Căpitanul, Ţefeleica,
Iezer-Păpuşa, Piatra Craiului,
Ghimbavul, Vârful Crucii etc.
ş1 este brăzdat de râurile:
Râuşor, Roghină, Valea Tecle,
Valea Iei, Dâmboviţa, etc.
După această descriere
istorico-geografică a aşezării
Rucărului am să intru în su
biectul ce mi l -am propus.
Anul 20 1 1 a marcat două
evenimente culturale de mare
i mportanţă pentru rucăreni, ele
vor rămâne în veci în i storia
Rucărului Muscelean.
Pe plaiuril e m ioritice ru
constituit
la
s-a
cărene
1 9.O 1 .20 1 1 - Cenac lu l Literar Artistic „Mihail Lungianu"
din 7 membrii fondatori.
Iniţiativa „Scânteia" a
apraţinut profesorului Ios i f
(Viciu) Nistor care din păcate
nu mai este printre noi . Nu
ne-am oprit la constituirea
cenaclului ş1 am trecut la
înfi inţarea unei publicaţii, care
a apărut la 2 1 .04.20 1 1 sub
denumirea „Piatra Craiului"
- revistă de actualitate, cultură
ş1 tradiţii cu apariţie trimes
trială.

„

Apariţia rev istei a îm fi i nd apreciată de publicul c iti
bogăţit presa scrisă musce tor, de mari personali tăţi cultu
leană, argeşeană, şi de ce nu si rale şi din alte domenii , de
presa scrisă şi audio-vizuală.
naţională.
O perioadă revista a
Pentru a fi corecţi cu noi
înşine şi cu publ icul la care ne apărut trimestrial, după care
adresăm, paternitatea nu ne din motive d i ferite a apărut
aparţine nouă, ci vecinilor noş semestrial- două numere într
unul .
tri dragosloveni.
Am întâmpinat p e par
Pentru prima dată denu
mirea de „Piatra Craiului" a curs m ulte greutăţi, nu de ordin
apărut la Câmpulung - Muscel, financiar, c1 de faptul că din
cu subtitlu „Foaie pentru lu anul 20 1 5, redactarea rev istei
minarea poporului".
s-a făcut de o echipă din trei,
Primul număr a apărut în pnn faptul de neimplicare ş1
aprilie 1 928 la Câmpulung fuga de răspundere a unora din
M uscel.
cenaclişti, pe care din bun simţ
În localitatea vecină - nu-i nom i nalizez.
Dragoslavele - a fost exilat dr.
Cu toate greutăţi l e obiec
George Ulieru din motive poli tive, în special subiective, cei
tice, convingerile ş1 acţiuni le ce s-au ocupat de revi stă nomi
sale nu erau agreate de regimul nalizez în ordine alfabetică: ec.
la putere.
Comei Stoian, prof. Tudor
Aici a cunoscut oameni V lad ş1 profesorul Cristina
valoroşi, mari personal ităţi:
Vlădescu, au mers mai departe
preot - paroh Ioan Răuţescu şi şi vor merge în continuare.
învăţător I os i f Catrinescu ş1
Timp de 7 ani revista a
împreună cu domniile lor au fost distribuită gratuit şi cu
pus bazele revi stei „Piatra toate eforturi l e depuse perso
Craiului" având o existenţă nal, nu am mai găsi t sponsori,
scu1tă - din april ie 1 928 - mai 4 numere ale revistei au fost
1929.
sponsorizate de mg. Ionel
S ursa :
Dulamă - primar şi un an de o
Cartea „ARGEŞ ÎN S PIRIT rucăreancă cu suflet mare, care
ROMÂNESC" - autor S i l ves nu a dorit să i se ştie numele.
tru Voi nescu.
Exista marele n sc ca
Dacă primul număr ieşit revista să nu mai vadă l um i na
pe piaţă înainte de Paştel e tiparului ş i s-a hotărât de cena
anului 20 1 1 - 2 1 aprilie - avea c l iştii activ i în urmă cu doi ani
trei rubric i şi 36 pagini, ultima să fie distribuită contracost,
revistă din 20 1 9 a aj uns la 8 hotărârea fi i nd înţeleaptă şi de
rubric i şi 86 pagini, color, un bun augur.
mare salt cantitativ, dar mai
Depinde de noi , de cali 
ales calitativ, efort depus de ce tatea revistei, d e autorii cola
naclişti ş1 de colegiul redac boratori , pentru a nu ne opri
ţional de-a lungul timpului din drumul nostru.

�
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La început revista era
distribuită în Rucăr, comunele
limitrofe, Câmpulung, dar destul
de repede a ajuns în fostul
j udeţ M uscel şi actualul j udeţ
Argeş.
În ulti m i i 5 ani, revista a
pătruns în centrul ţării ş1 în
cele 4 puncte card inale ale
României: sate, comune, oraşe
ş1 mumc1p1 1 - reşedinţe de
j udeţ.
Am avut ca preocupare
pennanentă ca aria de extin
dere a revistei să aj ungă în 3 0
j udeţe a l e ţări i .
Î m i pennit s ă redau
constatarea şi aprecierea unui
profesor eminent măţăoan:
„Revista d u mn eavoas
tră este u n a din cele mai bu
n e reviste din ţară ş i poate
concura cu orice publicaţie
de gen."
Exemple de aprec1en
elogioase sunt foarte multe şi
aş aminti:
-diplomat-scriitor ,Mihai Epure,
Bucureşti;
- i nginer - scrii tor, Constantin
Agricola M iu, Godeni ;
- professor, Cezar Neacşu,
Măţău;
- mgmer - scriitor, Damian
Avrămescu, Constanţa;
inginer, Ion Pietrăreanu,
Piteşti;
- profesor - scrii tor, Ion H i ru,
Domneşti i de Muscel ;
- profesor doctor - scrii tor,
George B aciu, Domneşti i de
Muscel;
- artist, - Ştefan Radu Tatan,
Schitu Goleşti;
-mtist plastic,-Nelu Constantin,
Câmpulung Musce l ;
-profesor,
Cezar
Bădescu,
Are fu;

PtATRA CRAIULUI
- j urist, Ioan Octavian Bănică,
Boteni;
-colonel, Gigi Lungoci, Braşov;
- preot - paroh, Gheorghe
Cîrstina, Dragoslavele;
-sc1iitor, Sorin Durdun ( membru
al U.S.R.),Câmpulung- Muscel ;
-profesor, Ion Moiceanu Rucăreanu, Constanţa;
-economist-poet, Nicu Petrescu,
Bucureşti;
- economist -finanţist, Bogdan
Lungeanu, B ucureşti .
Consider c ă cea m a i mare
real izare în care m-am impli
cat total şi cu rezultate este
faptul că revista a fost distri
buită şi a ajuns pe 5 continente
în 25 de state de pe mapamond.
a.
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
l. Austria

A.

CONTINENTUL EUROPA

2. Belgia
3. Danemarca
4. Finlanda
5. Franţa
6. Germania
7. G reci a
8. Italia
9 . Republica Irlanda
1 0. Olanda
1 1 . Spania
1 2. U ngaria
b. ÎN A FA RA UN!UNll
EUROPENE

l.
2.
3.
4.

Mm·ea Britanie
Republ ica Moldova
Norvegia
Ucraina

2020

B. CONTINENTUL ASIA
l . Republica I ndia
2. Republ ica M ongo l ia
3 . Regatul Nepal
C. CONTINENTUL
AFRICA
l . Camerum
2. Ghana
3 . N igeria
D. CONTINENTUL
AMERICA D E NORD
1 . S . U.A.
a. Cal ifornia
b. Florida
2. Canada
E. CONTINENTUL
AUSTRALIA
1 . AUSTRALIA
Voi continua şi pe viitor să
merg pe acest drum pentru ca
revista prin mij loacele pe care le
am Ia dispoziţie să ajungă şi în
alte ţări, la românii stabil iţi
temporar sau definitiv, precum
şi Ia mari personalităţi din aceste
ţări.
Ultimii 9 ani am partici
pat la foarte multe manifestări şi
evenimente culturale, artis-tice,
de artă, spirituale şi reli-gioase
în diferite locaţi i , unde am
prezentat Cenaclul, Revista şi
Asociaţia Culturală „RU FFA
ARBOR'', fi ind prezente tele
v1z1um, presa scrisă şi audio,
dând interviuri .
Am scris articole despre
cenaclu, revistă şi asociaţie în
ziare şi reviste din Câmpulung,
Domneşti şi Piteşti, cu care am
colaborat şi am să continui cu
acestă m isiune pe care m1-am
asumat-o voluntar, în cal itate de
secretar Cenaclu ş1 Asociaţie
Culturală, precum şi de redactor
al revistei .

Publicist -Cornel Stoian,
Rucăr, Muscel
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BUNĂ REVENIRE! -„P I ETRELE DOAMN EI" - DOM NEŞTI, M USCE L
PUBLICAT ÎN : PIETRELE DOAMNEI NR. 1 -2 I 201 5
În prag de primăvară, în
Făurar,

lui

luna

comunitatea

domneşteană va primi cu bucurie şi interes reapariţia revistei

„Pietrele Doamnei",
editată

cultură,

de

Monea),

Fundaţia

Muşcel,

obiective,

motive

Din

S ŞIR,

revista

„Muscelul"

Vintilă - Napoleon Purnichi) -,
cât şi cu revista

„Cu rtea de la

Argeş",

tru mai mult de un an.

mician Gheorghe Păun.

lucru

a

sărăcit

nă, fapt resimţit atât de membrii

nu",

Lungia

„ Mihail

Cenaclului

cât şi de membrii colecti
redacţional

vului

revistei

al

„Piatra Craiului" din

Rucăr.

Este o cinste şi o acţiune
demnă de toată stima, pentru
grupul de personalităţi domneş
tene care s-au înhămat din nou
la drum, depăşind greutăţile ine
ş1

rente

revenind în

peisajul

cultural al Muscelului.
Î n numele Cenaclului, re
vistei şi a iubitorilor de cultură
ş1

frumos

din

Rucăr,

doresc

revistei dumneavoastră mulţi ani
de apariţie ş1 urările mele de
sănătate membrilor şi colabora
torilor revistei. Mă adresez în

neobosiţilor şi
neosteniţilor profesori domni
şani, George Baciu şi Ion Hiru.

primul

rând

Aş dori în încheiere, ca
între publicaţiile noastre să pu
nem bazele unor relaţii de cola
borare, de sprij în şi ajutor reci
proc, spre binele publicului citi
tor. Menţionez că am realizat, în
parte, acest lucru şi cu cele trei
reviste care apar la Câmpulung-

patronată de dl. acade

sentimente

cu

curate,

A.C.A . S .

Asociaţia

„RUFFA

ARBOR",

Cultural
ş1

gânduri

sincere

Cu

comu

nitatea musceleană ş1 argeşea

filiala

(prin dl.

revista şi-a încetat apariţia pen
Acest

dl.

Agricola Miu)

„CARTE.. de la Curtea
Veche„ (prin dl. Sergiu - Aurel

revistă de

„Petre Ionescu - Muşcel".

(prin

Muşcel,-„Acidava"
Constantin -

aleasă

-

Artistic

Culturală
Cenaclul
„MlHAIL

LUNGIANU" şi revista de ac
tualitate, cultură şi tradiţii „PIA

BUN VENIT ÎN PRESA ROMÂ
NEASCĂ-„SUFLET ROMÂNESC"
- DOMNEŞTI, MUSCEL PUBLI
CAT ÎN SUFLET ROMÂNESC NR.

unei noi reviste, care va promo

li 2019.

presa românească.

preţuire vă urez „La mulţi ani ! "

Î n 1 3 martie 20 1 9, prof.dr.

George Baciu

Domneştii

din

Muscelului, redactor-şef al presti
reviste

gioasei

TRA CRAIU LU I" din Rucărul
muscelean se bucură de apariţia
va cultura şi conştiinţa acestui
neam, va aduce un suflu nou în
Oamenii de cultură rucă
reni, musceleni, argeşeni şi nu
numai, iubitori de cultură, de
frumos, urează acestei publicaţii

„PIETRELE

viaţă lungă în presa scrisă ş1

DOAMN E I'', cu prilejul mani
festării culturale „GÂNDURI LA

realizrea

- NCEPUT DE S EARĂ '', pe care

propuse . .

împreună cu col.(rtg.)

Laurenţiu

tuturor

obiectivelor

Comitetul de redacţie al

de Argeş,

revistei „PIATRA CRA I U L U I"

Judeţene

Argeş „POSADA" a ANCMRR,

doreşte celor ce vor conduce re
vista „SU FLET ROMÂNESC",

o organizează lunar în oraşul

cât şi colaboratorilor ei, multă

nouă,

putere de muncă, suflet şi pasi

constituirea „ASO

une în promovarea şi păs-trarea

A

elementelor spirituale ce defi

Domnişoru din Curtea
preşedintele

regal,

Filialei

comunicat

ne-a

auditoriului,
C I AŢ IE!

C U LT URALE

ART I ŞTILOR

ŞI

S C R IITO

RILOR - ARGEVILO'', pe teri
toriul a trei judeţe: Argeş, Vâlcea
şi Olt., asociaţie ce va edita o re
vistă de cultură şi conştiinţă naţi
onală „S UFLET ROMÂ NESC".
Din diverse motive nu s-a
putut

realiza,

în

schimb

s-a

Creatori
lor de Artă şi a Scriitorilor" -

constituit„Asociaţia
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nesc identitatea naţională.
Vom căuta să colaborăm
cu asociaţia şi revista spre binele
culturii locale şi naţionale.

Publicist - Cornel Stoian,
secretar- general al Asociaţiei
Culturale „Rujfa Arbor'',
Rucăr - Muscel
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LOCUITOR ÎN MUSCELE
U rmare a evenimentelor
provocate de Fundaţia

„

Simion

Şi

descopăr că printre cei

cărora o dedică, mă regăsesc şi

Mehedinţi-Mioriţa'', din Soveja

eu, fiindcă, din curiozitate, dar

în ultima vreme, subsumate su

mai mult din setea şi bucuria de

gestiv

a găsi, de a descoperi oameni cu

unei

acţiuni

simbolice

VALOAREA. Încât trebuie să
spunem precum cronicarul:
„NASC ŞI LA M U SC E L,
Ş I LA VRANC EA OAMENI".
Şi fericit sunt că-s sunt şi eu

MER I DIANUL MIORIŢA, am

„nelinişti"

reluat legăturile culturale, de su

care m-au fericit, mă regăsesc şi

prietenul meu, de acum încolo,
CORNE L ! Şi, în lim itele admi

generând câteva întâlniri care au

„tuturor celor ca
re vor găsi timp că sufletul şi
munca dezinteresată a unui
om care a vrut să lase lumii tot
ce a adunat mai frumos în
viaţa sa". Aici am descoperit,

fost de bun augur.

din start, ce este acestă carte!

flet cu

„vatra"

de origine a so

vejenilor, cei din muscelele Ar
geşului, RUC Ă R ş1 DRAGOS
LAVELE, dar şi cu confraţii în
tru origine istorică, de la Caşin,

ca ale mele, trăsături

eu între acei

Printre mulţi oameni va

Adică o

loroşi de cultură, de acţiune, de

me de acum".

la

„vatră",

ş1

fericit să fie ş1

se ale unei lipse sau nu de mo
destie, declar că trăiesc senti
mentul datoriei împlinite.
Aşadar, la drum... la fu-gă!
Numai că lectura mi-a domolit
alergarea

gânduri lor,

stăruind,

chiar de câteva ori între paginile
scrise cu grijă, cu m igală de om

Vreme de ACU M - acest

ce caută în scrinul amintirilor,

timp al lui C ornel Stoian ce are

cu emoţie, cu grijă, luminând

am cunoscut şi pe

Comei Stoian. O revelaţie!

„ cronică de vre

printre E I

Un om modest, care la

hotarele între anul 1 943 şi acest

timpuri, oameni , fapte, întâm

primă vedere, poate trece neob

an al începutului de secol tul

plări demne de redat contempo

servat. Şi totuşi ....

bure, douăzeci şi unu.

ranilor.

Domnia sa mi-a pus în

Şi timp în care suntem

mână o carte a cărui titlu m-a

contemporani, noi şi, har Dom

acest radar ce surpri nde ritmuri,

şocat-TIMPUL FUGE ... FUGE

nului! , cu atâţi oameni de valoa

mişcări ascunse, tainice în gala

.. SPRE VREMURI V I ITOARE,

re ce ne înconjoară, sau poate

Am

pornit

la

drum

cu

avertisment -

mai bine spus ne înconjurăm.

scrisului şi a zbuciumului mus
celean
din
RUC Ă R
ş1

ANTOLOGIE, avertisment care

Căci spune o vorbă străbună:

DRAGOSLAVELE.

sugerează o întoarcere în timp.

„ Cine se aseamănă se adună".

a

pus sub un

Admir răsărituri şi apusuri

Şi totuşi, autorul, într-o anto-

Şi Cornel Stoian, OMUL de-o

de stele, de luceferi, în calea

nimie şocantă ne invită într-un

vârstă şi de aceleaşi nelinişti ca

lactee

timp ce nu fuge înapoi , ci în

mine, am trăit şi trăim bucuria

într-o continuă redimensionare.

viitor.

ce ne alimentează

culturală

a

muscelelor,

„neliniştile"

Merg pe noi căi ale robi

M-am pregătit să intru în

noastre - de a ne aduna noi cei

lor scrisului, ale trudei comune

ritmul sugerat, adică alert - fu

care ne asemănăm. El - pe cul

pentru cultură cu

ga. Şi am pornit.
Încă de la început, sub

mile Muscelelor argeşene, între

semnătura autorului, alergătorul

culmile povârnişurilor Vrancei,

Şi aflu că în aceste noi căi

de cursă lungă, (autorul are şi el

între

„Oameni de la munte",

ale robilor s-a integrat C ornel

vârsta mea, o vârstă frumoasă,

întinzându-ne o mână întru îm

mulţumitoare, motiv de mulţu

plinire ş i adăugire culturală pes

răbdare, cu stăruinţă, cu trudă,

mire Domnului ), dedicaţia vor

te Carpaţi . Şi, mulţi, chiar foarte

simţind

„chiar cronică de
vreme de acum".

mulţi, dacă nu toţi chiar ai celor

muri viitoare'',

două ţinuturi istorice, vechi , oa

cu experienţe din cele mai grele

meni cu un numitor comun

ale timpurilor grele, încă din

beşte de o

Oameni ai Muscelului ,

EU pe
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„saricile pli
ne/ hrănindu-ne. . . " pe toţi înse

taţii şi flămânzii locului.

încă

din

tinereţe,
chemarea

treptat,
spre

cu

„vre

îmbogăţindu-se
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copilărie, urcând de la munca de

„iubitor de frumos"

jos, cea dătătoare de putere, de

declară, şi se şi vede.

Cornel Stoian este un ani

cum se

mator, dar şi actor cultural în
spaţiul ce i l-au hărăzit ursitele .

răb

Şi cu certitudine are ce

dare. Şi mândru îl descopăr că e

iub i . Dincolo de familie, o lume

şi i-au marcat trecerea cu însem

a culturii ce se plămădeşte în

nul de primă mărime - unul clin

curăţenie

sufletească,

de

de acele vremuri pe care le cre
de izvor de credinţă, de nădejdi,

Rucărul şi Dragoslavele de care

cei

de putere- TEMELIE.

este legat, prin neliniştile atâtor

secretar

şapte

Cornel Stoian s-a născut

nume de rezonanţă naţională şi

Artistic

într-un timp al afirmării erois

nu numai. Un ţinut al istoriei în
mic a celei naţionale, o lume cu

susţinător,

aşa

o mare încărcătură emoţională,

Asociaţiei

cum spune, nu 1-au prezis un

valorică generată de oameni fru

destin care l-a avantajat, orfan

moşi în fapte şi gânduri, în ges

de tată rămânând, a crescut sub

turi, cărora li s-a alăturat.

binefacerea

înţelepciunii

apoi
Literar

Este

este

fondator

secretar-general

al

„Ruffa Arbor".
suflet

al

tuturor

manifestărilor culturale ale re

„Piatra Craiului"-

vistei

re

Un frumos ce, cu patru sute

vistă emblematică pentru ţ inutul

de ani în urmă a migrat peste

Muscelului, revistă ce a ajuns în

buni

cilor după mamă.

ş1

„Mihai Lungianu".

fiinţei

Zodiile,

Cenaclului

Publicist,

mului românesc întru apărarea
naţionale.

fondatori

al

Carpaţi , în Vrancea, la Soveja,

toată ţara, dar ş1 mai departe

lăriei, i s-au refuzat în aceste îm

în Moldova,

peste hotarele româneşti, acolo

prejurări.

alte

Frumosul,

bucuria

Şcoala

a

copi

cucerit-o,

dreptul la învăţătură l-a cerşit,
luptând

„cu aripile frânte"

să

la Caşin, rodind

frumuseţi. E lumea „pe
care-o iubesc şi mi-e temelie",

A fost, este, şi va fi, lo
cuitor în Muscele, flacără vie în

cum spune cu mândrie Cornel.

ajungă la o şcoală mai mare. Şi

unde români sunt.

iubind frumosul, ro

lumea culturală rucăreană, ajuns
la maturitatea gândirii şi trăirii,

liceală, în ciuda opreliştilor ce i

„noi frumuseţi şi pre
ţuri noi'', merge la braţ, de
mână cu timpul care „fuge ...
fuge ... spre vremuri noi", că

s-au ridicat în c ale. Armata, mai

rora le este şi le rămâne prieten.

a ajuns la
precum

„ şcolile cele mari",

Budulea

Taichii,

la

Şcoala Comercială, apoi la cea

apoi

căsătoria

bind la

purtând pe umerii săi învăţă
turile pe care le seamănă celor
ce vrn.
Acum a descoperit că

„timpul fuge fuge...spre vre
muri viitoare"şi se ţine de el,

spulberat

Şi, o permanenţă în mi

visul universitar. Dar nu şi ela

jlocul evenimentelor locului ş1

nul, nu şi setea de a învăţa, bu

nu numai, activ şi vibrând, a

cu sprinteneala minţii, cu ochii

devenind un auto

adunat experienţe, a cules, pre

senini ca cerul şi sufletul limpede

didact în multe ale culturi i, ale

cum albinele din florile câmpu

ca undele Dâmboviţei, mândru că

lui,

este „locuitor în

curia de a

fi,

1-au

Şi,

literaturii.
Şi soţ, tată, bunic s-a
avântat în lumea

mierea

evenimentelor

în

stupul sufletului L U I mare, cât

•..

La

mulţi

Muscele".
am,

Cornele,

culturală ş1

muscelele. Şi a pus-o în fagurii

prieten şi coleg în truda-ne co

artistică a Muscelului, a scriito

vieţi i sale, acum împărţind-o-n

mună, alături de prietenii tăi, ai

rilor ce i-au devenit prieteni, a

cuvinte puse în pagină de carte„

mei- minunaţii, ei înş1ş1 conlo

publicisticii, a cărţilor şi a revis

Gânduri de înţelept, foto

telor, într-un cuvânt în medi a

grafii, scnson, dedicaţii, auto

audio-vizuală judeţeană, şi naţi

grafe, distincţii, puse în pagina

onală, ca un radar spiritual, un

cărţii pe care o aşează

„toboşar al timpurilor".
un

credinţă căpătâi'', ca fiind
„hrisovul vieţii cel dintâi"al

locuitor al muscelelor, dar nu

tinerilor mlădiţe literare de care

unul oricare, ci implicat în lu

s-a

mea spirituală cu toată fiinţa,

mărturie a timpului ce fuge„ . .

A

rămas,

aşadar

aropiat

ş1

le-a

„ cu

încurajat,
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cuitori în Muscele.

Constantin Macarie- profesor,
Preşedinte fondator al
Fundaţiei „Simion Mehedinţi
Mioriţa" SOVEJA- VRANCEA

PIATRA CRAIUL.Ul

RÂN D U RI SI
GÂNDURI PENTRU
UN IUBITOR DE
C ULTU RĂ
Este greu de găsit un
termen, de comparaţie pentru a
surprinde esenţa personalităţi i
publicistului ş i promotorului
cultural, Cornel Stoian.
Nu exagerez dacă-l asemăn
cu un munte, răsărit în arealul
Rucărului M uscelean, cu care
se identi fică în determi nări le
sale esenţiale.
Volumul memoria li stic-an
tologic, „Timpul fuge . . . fuge
. . . spre vremuri v iitoare", ex
trem de laborios, readuce în
memoria cititorului momente
semnificative din viaţa comu
n ităţii rucărene, în care ero i i
principali, printre care şi auto
rul , fac corp comun pentru
păstrarea şi perpetuarea obice
iurilor, tradiţiilor şi datinilor
locale.
Cu cele mai sincere apreci
eri din B uzoieşti-Argeş.
Colonel - Bratu Ion

ÎNTRE BAREA ŞI
J U DECAT A VEŞNICI E I
Temp i
passati !
Ti mpuri
trecute !
Tempus edax nerum ! Timpul
înghi te totu l !
Timpul trece ! Aceasta este
expresi a ce defineşte, imperat
ivul solemn al umanităţi i . Este
ş1
întrebarea ş1 j udecata
veşniciei.
Pentru a rămâne în aceeaşi
gamă, iată încă o aserţiune:
TIMPUL FUGE . . . F U G E . . .
S PRE VREMURI V IITOARE.
Cu această expresie, am
devoalat titlul cărţii de anto
logie, semnată de d l . Cornel
Stoian neobosit căutător şi
descoperitor de izvoare şi de
valori i storice, culturale ş i
sociale din zona Muscelului, î n
general, ş 1 a Rucărului, în
special.
Apărut l a Editura „Larisa"
Câmpul ung-Muscel, volumul
este un eveniment publ icistic.
Pentru că, în Români a
noastră d e acum, a m fost pără
siţi ori ne-am l epădat de l imba
maternă decentă, de bun simţ,
de competenţă, de zidari, de
tâmplari, de medici, de ţărani „
Dar am rămas cu, sau am
i mpotiat, medicamente, ţigări,
mail-uri, zile libere.
Trăim din plin, rară să ne
do-rim, realitatea unor crize ce
nu stau la rând, nu se progra
mează. Pur şi simplu ele vin
când se produc.
În asemenea circumstan
ţe, neprietenoase, un Om pre
cum Cornel Stoian, se încăpă-
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ţânează, să-şi expri me prin
scris ceea ce simte, şi o face
sincer, direct, nepărtinitor.
Autodidact, prin exce
lenţă, autorul aparţine acelei
categorii restrânse, care i ubeşte
ceea ce face, şi face ceea ce
i ubeşte. Pentru a fi credibil,
acesta, îşi lasă o parte din
suflet în ceea ce produce.
Cel care semnează flori
legiul menţionat, este un
mărturisitor
al
destoinic
timpului
său, descrie cu
pasiune, eveni mente la care a
participat activ. Cartea sa este
un adevărat letopiseţ, despre
oameni, locuri şi întâm-plări,
din această zonă binecu
vântată de Dumnezeu cu un
farmec fără egal, Rucăr
Muscel .
Cornel Stoian, u n o m
s i mplu, deloc sofisticat, debor
dând de energie pozitivă, pune
atâta dete1m inare şi patos în
ceea ce întreprinde, încât le
propun ceva mai marilor
dregători ai Rucărului. Cât mai
este timp, să îl cloneze, să
rezulte mai mulţi, semeni ca el.
Este o nevoie acută de oameni
precum dânsul .
Confrate priceput într-ale
scrisului, confi rm ă, dacă mai
era nevoie, că nu există barieră
de vârstă, atunci când este
vorba de creaţie prin apariţia
volumului, reuşeşte să ducă
până la capăt o i ubire de o
viaţă.
Să nu uităm că i l ustrul
om politic şi ziarist francez ,

ACTUALITATE
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Georges C lemenceau ( 1 84 1 1 929), a ajuns scrii tor celebru,
şi a mers la vânătoare de
elefanţi , în India, la vârsta de
70 de ani.
Bravo, domnule Comei Stoian !
să vă ajute Cel de Sus, să fiţi
sănătos şi i nspirat !
Cu atât mai mult cu cât
atenţia şi grij a dumneavoastră,
trebuie îndreptate permanent şi
asupra Doamnei Angela, soţie
încercată de suferinţă.

PUNCTE DE VEDERE LA
VEDERE

Septembrie 2020,

CARTEA DE-O VIAŢĂ A
U N U I OM

Diplomat -Scriitor, Mihai Epure,
Rucăr-Muscel

De laudă este isprava
scriitoricească a lui Cornel
Stoian „Timpul fuge „. fuge . . .
spre vremuri viitoare", 20 1 9,
de a aduna între coperţile sale
fel şi fel de scrieri de la
scriitori de diferite profesi i şi
meseri i care au lăsat prin cărţi
le lor povestiri, amintiri, de
scrieri care v ibrează în mod
constant cu oamen i i şi l ocuril e
Rucărului„.
Antologia este un act ti
pografic ordonat ca prezentare
grafică şi fotografi i artistice ce
reprezi ntă peisaj e din l umea
Rucărului cu o istorie specială.
Astfel de cărţi după felul
sumarului conceput pot fi in
cluse în categoria cărţilor do
cument, i ar această carte in
di scutabi l că este o carte docu
ment în toată plenitudinea e i „ .
Trebuie l ămurit î n ace
laşi rând că acest autor „auto
didact" cum s ingur se prezintă
în puţinele descrieri des-pre
sine, manifestă o piă-cere de
osebită şi i nteres de a cunoaşte
scriitori, artişti, oameni de şti-
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intă ş i nu numai, fapt pentru
care este prezent la eveni men
tele culturale artistice din
oraşul lui ş i nu numai .
Astfel de întâlniri 1-au
oferit posibilitatea să i nter
acţioneze cu aceştia ca şi con
şti i nţă artistică dinamică, dor
nică de cunoaştere aducându-şi
contribuţia după s i l i nţa şi şti
i nţa lui culturală. Am avut
ocazi a să-l cunoaştem şi noi în
mai multe rânduri, invitaţi fi
ind de bunul lui prieten şi al
nostru coleg ş i colaborator,
scriitorul Nicolae George Podi
şor, plecat prematur d intre noi
la cele veşnice. Comei Stoian
îndreptăţit scrie despre acesta,
nu să-şi justifice prietenia di
rectă pe care a avut-o de pe
vremea copilăriei lor, ci pentru
a-i face portretul de scriitor
valoros: „Ne-am c u noscut din
fragedă copilărie, ne-am ju
cat împreună, am cores
pondat când era plecat l a
studii ş i la serviciu, am or
ganizat împreu nă manifest
tări culturale, lansări de car
te şi revistă, şi în alte domenii
c ultural-spirituale."
A avut o copi lărie neferi 
cită (ca şi a mea), plină d e grij i
şi nevoi, lipsurile ş i greu-tăţile
urmărindu- I l a orice pas.
A crescut rară tată, mama
l -a părăsit, noroc cu maica şi
taica, oameni care l-au încon
j urat cu multă dragoste şi l -au
ţinut în şcoli până a aj uns
profesor de istorie. Pe unde a
profesat şi-a făcut datoria cu
p1isosinţă, şi-a pus cunoştinţele
sale în slujba ţării şi a zeci de
generaţii de elevi.
Suntem în asentimentul
sc1iitorilor, dezaprobând însă

„
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lauda excesivă, nemeritată pe
care o aduce Ligiei - Maria
Vişoiu: „o mare doamnă a
culturii româneşti" ...
Asemenea
superlative
lansate de autor în spaţiul pub
l i c am mai întâlnit şi la alţi
autori, înţelegem elanul auto
rului şi respectul ce vrea să-l
aducă rucărenilor lui, totuşi
puţină grijă la vorbe nu stri
că. . . Reţinem însă fel ul prag
matic al autorului de a fi sinte
t izat antologia fără o selecţie a
autori lor pe care i-a citit şi le-a
selectat din creaţi i şi datele lor
biografice, aplecându-se cu a
celaşi zel scriitoricesc şi asu
pra dascăli lor care au învătat
generaţ i i întregi de rucăreni ,
muzicienilor, primarilor ş i al
tor categorii de oameni, fără să
lase 111m1c neconsemnat, fă
când adesea recurs l a date de
ordin statistic, de sociologie . . .
N u degeaba se spune că
omul sfinteşte locul. Cornel
Stoian prm această carte nu
doar că a sfinţit locul, a pus în
paginile ei o parte din sufletul
lui, pentru generaţiile care vor
veni, materiale scriitoriceşti în
care se regăsesc descrieri din
l umea Rucărului patriarhal . . .
Gestul lui n u poate f i nici
ignorat şi nici dispreţuit, dim
potrivă. . . A nu se înţelege că
pâna la e l nu s-a mai scris
despre Rucăr.
Lucrări de asemenea fac
tură au scris şi alti rucăreni de
ai lui de-a lungul vre m i i .
Chiar dumnealui aduce
în discuţie, pnn glasul celor
antologa�, câteva titluri de lu
crări de anvergură în acest sens,
lăsand o zestre spirituală de
neuitat pentru cei care vor veni
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după dânşii, ca fii ai Rucărului,
să-i ia ca exemplu dar şi aminte
la un titlu de carte poetic „Ti m
pul fuge . . . fuge ... spre vremu
ri viitoare".
Cine este Cornel Stoian,
omul, economistul, prietenul
cărţii din Rucăr am aflat din
pagina cinci, din cuvântul înain
te semnat cu deprindere scriito
ricească, prin simţurile lui uma
ne, fireşti, ca deţinător al unui
vocabular literar poetic plin de
frumuseţe şi căldură sufletească
semnat de Ion C. Hiru, Dom
neşti-Muscel: Mereu cu vorba
blândă, cu privirea ageră izvo
râtă din och i i de culoarea cerului
Dumnezeirii noastre, deschis la
suflet ş1 mereu iscoditor al
înţelepciunii, dornic de a învăţa
ş1 a şti, iscoditor al arhivelor
rucărene şi nu numai, argintul
viu al vieţii spirituale a Rucă
rului istoric, economistul Cornel
Stoian, muscelean neaoş, rucă
rean din tată in fiu, adunând
nestematele culturale ale zonei,
transformându-l în „florile de
colţ" ale Iezerului ş1 Păpuşii,
prinzând glas de simţire şi cuget
în publicaţiile cârnpulungene şi
chiar rucărene, dacă gândim
revista „ Piatra Craiului" este
o revistă de notorietate în cadrul
pleiadei de reviste ale Argeşului.
Plin de iniaţiativă, a
moştenit dragostea de m uncă,
de implicare de la mama sa
Ecaterina, de la bunic i i materi ,
trăitori la Podu Dâmbovi ţei, un
sat din comuna Dâmbovi
cioara, Argeş. Nu îi este ruşine
să spună că a „ciobănit" vitele
din gospodaria proprie de la
Fântâna - Dealul Sasului.
Chiar după terminarea
celor patru clase pnmare în
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Rucăr se întoarce la viaţa de
cioban şi, concomitent, lucră
tor în pădure, în ciuda vârstei
de numai unsprezece am . Ş i
asta d i n cauza greutăţi l or fi
nanciare ale fami l iei „Scrieri
emoţionnante".
De reţinut este starea so
c ială a copil ului Cornel Stoian,
vitregit de un trai precar, care
pe uni i oameni îi doboară, pe
alţii îi aj ută să urce la apogeul
reuşitei lor în viaţă. . . Autorul
face parte din categoria învin
ătorilor iar că este aşa n i se
legitimează pentru a-l cunoaşte
mai bine, ca un act de mare
responsab i l itate artistică şi cu
raj scriitoricesc: „dedic din tot
sufletul această modestă stră
danie de l iteratură, cultură ş1
chiar cronică de vreme de a
cum, tuturor celor care vor găsi
timp să înţeleagă sufletul ş1
munca dezinteresată a unui om
care a vrut să lase l u m i i tot ce
a adunat mai frumos în viaţă.
„Timpul fuge . . . fuge . . .
spre vremur i v ii toare" este
cartea de-o viaţă a unui om
care în sinceritatea lui vorbeşte
cu atâta pasiune despre oame
n 1 1 care şi-au dedicat din ti m
pul creaţi lor lor Rucărului, în
care unii au văzut lumina zilei
iar al ţ i i au fost adoptaţi .
E mul t? E puţin? Cornel Stoian
crede în scrisul lui, ba mat
mult, în rucăreni i săi, iar cartea
la care ne-am referit îi scoate
în evidenţă nu doar taletul, ci
volumul de muncă aprig aflat
în faţa col i i albe de hârtie, ca
un meşteşugar rafinat cu bun
simţ şi respect faţă de m ij lo
acele de expri mare.
SCRIITOR- ION MA CH/DON,
BUCUREŞTI
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O CARTE DOCUMENT
A m uncit şi pe munte, ş i
A apărut. Ce a apărut? acasă, a făcut sacrificii, chiar
De ce a produs o surpriză atât dacă a început şcoala mai târ
de mare apariţia pe p iaţă a ziu, a reuşit să ia bacalaurea
acestei cărţi cu un titlu aşa de tul la l i ceul N. Bălcescu din
frumos:„ Timpul fuge . . . fuge Piteşti, şi-a continuat studii l e
. . spre vremuri viitoare?"
devenind u n specialist î n do
Pentru că această ANTOLOGIE meniul economic. Cartea de faţă
este semnată de un nume foarte ţine să întărească aprecierile
cunoscut în nordul j udeţelor pozitive la adresa autorului.
Muscel şi Argeş, şi nu numai,
Să parcurgem pas cu pas
un nume simplu şi curat, stimat cele două sute de foi .
ş1 respectat de iubitorii de
I a s ă vedem Comele de
cultură: Cornel Stoian.
ce eşti tu capab i l .
Povestea acestui perso
Cineva, cineva d e valoa-re
naj este cunoscută de apropiaţii a văzut cartea, a răsfoit-o fugitiv
săi din zona Rucărului, unde ş1 a declarat că n-a înţeles
s-a născut în anu l 1 943 în l una nimic. Şi e normal. Nu este o
decembrie. Provenit d intr-un şir carte cu poze sau cu poveşti
de fam i l i i de ciobani, oameni întârziate. Este o carte în care
senoş1 ş1 muncitori, l uptători găsim tot ce dorim, tot am spus.
cu greutăţ i le i nerente generate
Privitor la viaţa culturală
de munte, a fost planificat de ş1 a oameni lor ei. Este istoria
fam i l i e să ducă mai departe preocupărilor acestor i ndivizi
meseria de cioban.
talentaţi, bogaţi în talent şi să
Când povesteşte despre raci din punct de vedere mate
aceste lucruri, îi surprinzi o rial. Nu oricine, niciun „cine"
lăcrămioară care îi j oacă în lu nu poate scrie o astfel de carte.
m i na ochilor, rebelă şi supusă, Numai o gândire analitică, cu
în acel aş i timp. El dorea să imaginaţie ş i memorie de inviînveţe, să devină un om învă diat poate să „pagineze" două
ţat, să spargă norii neputinţei şi sute de pagini. Nu este uşor să-ţi
să se apropi e de încăpăţânarea pu1 ordine în gânduri. Şi mai
lupului, cel care făcea legea în este ceva; dacă n-ai participat tu,
poienile rucărene.
efectiv, la o activitate, nu poţi,
Nu era simplu să spargi nu ai dreptul să dai calificative
zidul sonic al conceptu lui de ş1 mei să măsori efortul ş1
l ibertate primară, bazată pe calită�le unei persoane angre
compendi ul datinilor strămo nate în aceasta.
şeşti.
Cartea este frwnos copertată.
.
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Fotografiile ne aruncă în
real itatea musceleană, iar cele
câteva cuvinte ale autorului,
mie, colegului de la Acidava,
mi-au luat piuitul!
De ce? Pentru că a reuşit
să lase lumii, cum emoţionant se
exprim ă, tot ce a adunat mai
frumos în viaţa sa. .
Lucrarea de faţă este
compusă din 6 părţi şi anume:
Partea I -materiale com
puse de Cornel Stoian şi apărute
în revista Piatra Craiului.
Conţine tot, regăseşti toată
activitatea, cu amănunte care te
duc cu gândul la sentimentele şi
amintirile noastre.
Am citit cele 1 1 capitole
ale acestei părţi pe nerăsuflate şi
după peste o sută de pag1ru
m-am sim�t mai tânăr. Ajung să
cred că am fost mai valoros
atunci şi că de fapt cartea de faţă
nu este a lui Cornel Stoian ci a
mea!
Extraordinar!
Mulţumesc domnule Cornel
Stoian !
Ne-ai demonstrat pnn adevă
rurile prezentate în această
cronică că am anticipat conclu
zia prezentei antologii , că
„timpul fuge . . . fuge ... spre vre
muri viitoare."
Această parte a cărţii
trebuie recitită neapărat.
Partea 2- Conţine un
singur capitol care ne introduce
în istoria acestui popor ş1 se

,..
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încheie cu un regal de epigrame
care ne dă posibilitatea să ne
odihni m căteva clipe.
Partea 3 - M anifestări
cultural - artistice ale cenac lului
de la Rucăr. Şezătoarea rucărea
nă, datini, tradiţii, obiceiuri.
Partea 4 - Oamenii de
cultură scriu "de faţă şi în faţa
lui" Comei Stoian, cel care
"tulbu ră" somnul l i niştit al
de
Profiluri
muscelenilor.
învingători.
Partea 5 -Aprecierile u
nor personalităţi de prestigiu
despre Rucăr, despre revista
„Piatra Craiului", despre Ce
naclul Literar-Artistic "Mihail
Lungianu".
Partea 6 -Tinere speranţe,
colaborări, diplome, cărţi acor
date de man personalităţi
culturale. Fotografii şi tot ce se
atribuie unui autor de literatură
matematicizată, cu elasticitate
relativă care dă nervul ce te ur
că în pomul vieţii şi te amă
geşte promiţându-ţi nemurirea.
Citiţi cartea ucenjcului
specialist în procesarea laptelui
de oaie, dar în acelaşi timp a
neînfricatului căutător de cul
tură, omul care la nevoie nu
aşteaptă să facă altul.
Profesorii sunt mulţi, fă
cătorii de cultură puţini şi pot fi
comparaţi cu numărul de pi
cioare ale miriapodului.
Pământul
muscelean
musteşte de cultură.
Această carte document
dovedeşte că „triburile"musce-
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lene n-au stat degeaba, n-au
aşteptat cu inima mică să apară
virusul c1iminal pe fondul de
gradării cetăţii.
Domnule CORNEL STOlAN,
această carte nu trebuie să se
termine aici. Ea trebuie conti
nuată la aceiaşi parametrii , cu
acelaşi ataşament faţă de voinţa
Domnului.
Prietenul d-voastră din
Godenii de Muscel, vă doreşte
viaţă lungă ca să aveţi timp să
treceţi toate evenimentele în
cronicile scnse de Comei
Stoian, Cronicarul de la Rucăr.
Să mulţumim Domnului
pentru că ne-a dat puterea să
ducem la bun sf'arşit această lu
crare pe care acum o preţuim la
adevărata ei valoare.

PQrţ�l NqtismAI
pjqtrA Crqi4lu·
Masivul Piatra Craiului (germană Kăni9stein).

•

adeseori Munţii Piatra Craiului. doar Piatra
Craiului sau chiar Crai. este un lanţ muntos
calcaros aflat la sud-vestul Carpaţilor

•

Din punct de vedere petrografic, Masivul
Piatra Craiului se deosebeşte geologic şi
morfologic de masivele şi grupele muntoase
înconjurătoare .

•

Altitudinea maximă a Pietrei Craiului este

atinsă în vârful Omu(Baciului), avand 2244
metrii.

-� .

' ' .

Rczcrvqtja N�t4rRla
f"qţrq Crif�l4i
•

A fost instituită

mult de

200

în

anul

1 938

şi cuprinde mai

de hectare din Piatra Craiului.
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INGINER-SCRIITOR
CONSTANTIN AGRICOIA.
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Câteva consideraţii
personale despre importanţa
revistei „Piatra Craiului"
De-a l ungul documentări i
mele prin diverse arhive, am
descoperit numeroase mate
riale inedite despre Rucăr.
O parte le-am publi cat în
cele şase volume de „Istorii
Neconvenţionale din M uscel"
care au apărut până acum, o
altă parte îşi aşteaptă rândul
pentru a fi prezentate citito
rilor.
La rugămintea prieteni
lor de la „Piatra Craiului"
prin Stoian Cornel , am accep
tat ca texte apărute în cărţile
mele să fie preluate de revi sta
din Rucăr. Precizez că aceasta
nu îmi aduce niciun avantaj
personal, din contră, e o formă
de concurenţă pentru volumele
care sunt pe piaţă.
La insi stenţele îndeo
sebi ale i n imosului Cornel
Stoian, mă alătur, şi de această
dată, acestui demers, prin pu
b l icarea unor pasaje despre
Rucăr. O fac în semn de sol i 
daritate şi d e apreciere pentru
eforturi le redacţiei „Piatra
Craiului" de a menţine vie
flacăra culturii şi a istoriei în
legendara comună musceleană.
Căci în afară de l ucru
rile, indiscutabil, foarte bune ! ,
care se fac la Rucăr p e tărâm
cultural ş1 artistic, i mpresia
mea este că revista de aici nu
este susţinută pe măsura
i mportanţei sale pentru memo
na locului ş1 pentru promo
varea imaginii Rucărului.

-

Dacă este aşa, atunci
este un păcat de neiertat, căci
Rucărul are o istorie fabuloasă
care se cuvine să fie restituită
pub l icului. Şi, apoi , rev iste lo
cale apar în comune cu un
trecut mult mai sărac, dar şi cu
posibilităţi
materiale
m ai
restrânse.
Iată de ce îmi place să
cred că va exista mai m ultă
aplecare, mai m ultă înţelegere
şi, mai ales, mai mult sprij i n ş i
m a i multă consideraţie pentru
colectivul de entuziaşti care se
îngrijesc de apariţia „Pietrei
Craiului", o rev istă care este
şi trebuie să rămână o coordo
nată principală a activităţ i i
culturale locale.
Cu mare bucurie voi
colabora de fiecare dată când
voi fi sol icitat, cu condiţia de a
simţi sol idaritatea şi susţinerea
acelora din Rucăr care au că
derea şi chiar obl igaţia să o
facă. Cred însă că rucăreni i
înşişi ar trebui s ă fi e i nteresaţi
de promovarea şi descoperirea
propriului lor trecut, fi i ndcă au
cu ce se mândri !
Pentru această ediţie a
revistei „Piatra C raiului", am
selectat şi vă ofer spre l ectură
câteva pasaje din volumul 4 de
„Istorii Neconvenţionale din
Muscel".
Mai întâi, două anecdote cu
rucăreni culese şi publicate în
revista satirică „Ciulinul",
din data de 1 septembrie 1 885,
sub semnăturaNicodem (unul
dintre pseudonimele umons
tului cu ong1rn muscelene
Dumitru Marinescu).
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Preciezez că pentru păs
trarea autenticităţ i i , am repro
dus textele după normele de
scriere de atunci .

O CĂLĂTORIE SATI RICĂ
PRIN MUSCEL:
AVENTURILE UNUI
A MOREZ Ş I ANECDOTE
CU RUCĂRENI

Încă de la Începuturile
ei, presa românească a apelat
la satiră şi umor pentru a
descrie personaje sau eveni
mente, fie ca o critică " mora
vurilor societă/ii, fie ca formă
de expresie a intrigilor şi a
luptelor politice.
În acest sens, au apă
rut chiar şi reviste de profil,
iar una dintre acestea, intitu
lată „ Ciulinul", a publicat, la
sfârşitul secolului al XIX-iea,
un serial cuprinzând relată
rile acide dintr�o călătorie
turistică pe tr{lseul Piteşti
Câmpulung-Nămăeşti-R ucăr.
·

„
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CA LA TORIILE UNUI
„ CIULIN"
Piteşti - CâmpulungRucăr
Pe la Nămăeşti la Rucăr
am făcut escursiune
Tot popicele sunt cură,
şi ca mare pasiune
Este ţuica!. . . dar în
Rucăr se mai află un model,
O maimuţă ca figură
forte demn de Rafael
Este dascălul Năstase
renumit în mojicii,
Bătăuş în aste locuri,
capul cetei stacojii!
Şcola e la Moldoveanu,
ce în sat este primar!
A vând cârciume destule,
ba mai este şi birjar.
Aş vrea să scriu mai
multe de a mea călătorie
Poşta plecă însă acuma
. . . şi mă iscălesc . . . Scufie".

După efortul de a col in
da localuri le Piteştiului şi după
o noapte în care nu s-a putut
odihni din cauza puric ilor,
reporterul „Scufie" pleacă a
doua zi spre Câmpulung.
Oraşul, ca şi Rucărul,
cealaltă destinaţie a sa, este
asaltat de turişti, preocupări l e
principale fii nd jocul d e popi
ce şi, bineînţeles, ţuica !
Din Rucăr sunt înconde
iate şi unele personaj e locale:
dascălul Năstase, „renumit în
mojicii şi bătăuş" ş i ,,şeful
cetei stacojii" (adică al beţivi
lor satul ui), dar şi primarul
M oldoveanu, în casa căruia era
şcoala şi care, pe deasupra, era
şi cârciumar, şi birjar.
Dar despre personajele
pitoreşti şi despre întâmplări le
de pom ină din Rucăr aveau să

Cârciumă la Rucăr. Pictură in ulei de Nicolae Grigorescu

fie relatate, ulterior, ş i alte
amănunte haz l i i . . .
L a o lună d e l a publica
rea reportajului satiric în ver
suri, „Ciulinul" a recidi vat, de
această dată cu un serial de
relatări din Câmpulung, Nă
măeşti şi Rucăr. Pseudonimul
cu care sunt semnate materia
lele este „Nicodem", de fapt,
aşa după cwn au confirmat
istorici i L iterari , tot „Scufie",
care reia în textele sale acelaşi
traseu şi aceleaşi personaje.
În c iuda pseudonimului
din „Ciulinu l", şi identitatea
reală a lui Nicodem este cu
noscută.
El este scri itorul Dumi
tru Marinescu, o mai veche
cunoştinţă de-a noastră din
voi. 3.
Dar Nicodem avea să
şi conti nue călătoria, aj ungând
la Rucăr, i ar i mpresiile sale de
a1c1 au fost publicate în
„Ciulinul", din data de
septembrie 1 8 8 5 .
Rucăreni i sunt descrişi
ca fi i nd cartofori înrăiţi, având
idei năstruşnice, care îi asemă
nă cu un fel de Tândală şi
Păcală ai acelor vremuri .
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De aceea, textele repro
duse integral în capitolul care
utmează nu mai au nevoie de
nici un comentariu !

ANECDOTE CU
.
RUCA RENI DE LA
SFÂRSITUL SEC. XIX
EŞTI ROMÂN? NU, SUNT
RUCĂREAN!
Că/eforii Ciuleneşti
Rucăr.
lată-mă în Rucăr, în mij
locul munfilor, admirând cu
nesafiu minunile şi frumu
sefile nafurei.
E dulce viaţa în acest
satu muntos!
Aerulu curat, apa rece şi
limpede ca cristalul; excur
siunile prin munţi, contribuesc
a face să uifi de Bucureşti, şi
de zăbuşala şi prăfitiala lui
Cuptor, şi să fi să pară că te
afli în raiul atât de fermecător
al lui Adam.
Dar acest rai costă al
dracului de scump! Pentru
mâncare, odaie şi. . . altele;
locuitorii nişte urşi de munte,
caută să ia zece piei dupe tine,
ca să pată să joce Ramzul,

„
�-----
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care e la tavore în acestă Uni
versitate a Cărfilor, sau după
cum se zice p 'aici afoifilor!
Să umbli întrega /ară, de
la Severin la Dorohoi, şi nu
vei găsi un oraş care să
întreacă în jocul cărţilor pe
acest Monaco al României.
Pichetul, preferanfa, sto
sul, macaua, ramzul, sunt
jucării pentru aceşti titani şi
doctori ai foiţelor!
Nu e un singur locuitor
în această comună, devenită
urbană, mulţumită somnoro
sului senator Iorgulescu din
Câmpu-Lung, care să nu aibă
în fiecare buzunar al hainelor
cel puţin câte o pereche de
cărţi.
De la primar la vătăşel
şi de la popă până la cel din
urmă cioban, joacă şi iar
joacă din zori până în zori.
Ş 'apoi aceşti meşteri
cărturari sunt plini de înţe
lepciune! Şi, ca să vă dau o
probă de marea lor deşteptă
ciune, ascultafi următoarele
povestiri:
Într 'o zi celui mai mare
cărturar al satului, învăţăto
rul Nae Ghica Năstăseanu, îi
veni ideea să clădească o
şcoală comunală.
Spre acest scop se adu
se cele necesare şi ajunse cu
construcfiunea până la înveli
toare! Aci lucrarea încetă,
vrea să facă ceva ne mai
pomenit în analele lumeşti.
Luă două scânduri, le
aşeză d 'asupra casei pe bârne
şi cără în timp de un an de zile
pământ, pe care îl aşeză ca un
fel de piramidă. Şi în vîrfitl că
reia puse un steag cu

î'o
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inscripfiunea: Şcoala Comu
nală.
Dar, fiindcă pământul
adus, conţinea mulţime de ră
dăcini de buruieni, de ierburi
şi boabe de porumb, după vr 'o
câteva ploi bune, se acoperi cu
verdeafă.
Dascălul nostru, avea o
vacă, şi văzând iarba după
casă, i-a venit gust s 'o coseas
că pentru dânsa. . .
Dar fiindcă aceasta ce
rea timp mult şi muncă, care
nu 'i prea plăcea, s 'a gândit în
mintea lui Înfeleaptă, să sue
vaca acolo ca să manânce
singură.
Şi iată 'i a doua zi cu
duoi argaţi legând vaca de gât
c 'o frînghie şi trăgând 'o de
cea I 'altă parte a casei ca s 'o
sue sus!
Vaca ajunsă sus sugru
mată scoase limba şi dascălul
nostru văzând 'o strigă cu bu
curie, bătându 'şi palmele:
- Ia uita-ţi-vă cu ce poftă
mănâncă! V 'am spus eu că o
să 'i placă! De plăcere a scos
limba! Bravo eu! . . .
*

* *

Iacă acum şi trei anec
dote de înţelepciunea consilie
rului comunal din Rucăr, în
fruntea căruia străluceşte ca
primar d. Moldoveanu.
În odaia în care ţineau
şedinfele era grozav de întu
neric din pricina unui stajar
secular ce astupa fereastra.
Se chibzuiră fruntaşii
satului cam ce ar face ca să
scape de întuneric. Nu prea le
venia să '! taie, căci ţineau la
el ca la ochii din cap, dar fiind
că li se întâmplase o mulţime
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de boforoage după urma lui,
se hotărîră să 'l vînză cuiva
care să comită acest sacri
legiu.
Se puse la licitaţie şi fii
cumpărat de un sătean din
Dragoslavele, sat din apropi
ere.
Aşteptară să '! taie, dar
spre marea lor mirare văzură
că trecu un an şi nici o frunză
nu i se clinti din loc.
Vezând aşa se duseră la
cumpărător şi îl întrebară de
ce nu '! taie că d 'aia i l 'a
vândut.
•
Apoi să vedeţi oameni
buni de ce, răspunse dânsul,
pentru că stajarul ăsta mi-e de
mare folos când viu pe la
d-voastră, sub el mă odihnesc,
mănânc, şi dorm adesea.
Înainte mi-era teamă să nu
mă gonească cineva de sub
frunzişul lui, I 'am cumpărat ca
să fie numai al meu d 'aia nu 'l
tai.
Consiliul comunal rămas
cu gura căscată fii nevoit să
cumpere înapoi stejarul însă
cu un preţ împătrit ca cel cu
care ei vânduse, căci săteanul
nu voia altfel şi astfel scăpă de
întunGric, întunecatul cons
iliu.
*

* *

Şi fiind vorba de întu
neric, iacă a doua din anecdo
tele promise.
Nu se văzuse în Rucăr
luna de vr 'o săptămână, aşa
că Înfelepţii fimtaşi dau unul
peste altul când umblau pe
ulife.
Deci, după o desbatere
lungă, se hotărîră să caute lu
na, şi o căutară până o găsiră
într 'un puf.

„
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!at 'o,strigă primarul, a
dracului unde s 'a ascuns.I A i
s 'o scoatem iutei
Şi după ce se gândiră
mult cum s 'o scoată găsiră
ingeniosul plan d 'a se lăsa în
puţ unul finut de altul de
picioare şi mâini şi ăl care o
ajunge jos s 'o înhaţe s '� dea
celui care venea dupa dansul
şi aşa mai încolo până la c�l
din urmă, care s 'o arunce m
cer.
Când cel d 'întâiu ajun
sese în puţ şi se căsnea să
prindă luna cel de sus care îi
ţinea pe toţi, s �igă:
.
.
•
Staţi nzfel sa m1 scuip
în palmei
Şi când să 'i apuce m
tregul consiliu bălăbănea d 'a
valma în puţ.

Ş�

_ ,

�

*

* *

fată şi a treia anecdotă:
Primarul se gândea cum
să 'şi aducă din munte o piatră
de moră ce i-o făcuse nişte
pietrari.
După multă muncă de
minte găsi ce căuta.
Puse pe un argat să vâre
capul prin scobitura pie-trei
ca s 'o oprească, când o dau
dadura să nu se spargă şi îi
dete drumul.
Când ajunse jos capul bietului
argat ia-l de unde nu e.
•
o fi rămas în căciulă, zise
atunci înţeleptul primar.
Şi ca să sfârşesc:
Când întreabă cineva pe
vr 'un locuitor din acest sat:
Eşti român?
Respunde:
Nu; sunt Rucărean!
Nicodem.

*

*

*

LUPTELE DIN 1 916 D E LA
RUCĂR Ş I MATEIAŞ
RELATA TE DE DOI
M ARTORI GERMANI
Corespondentul de război
Adolf Koester şi confesorul
Julius Weis

Este binecunoscut fap
tul că preotul cifrturar dra
ooslovean l0<m Răujescu
(1892-1974) a fost şi un ade
vărat cronicar al luptelor care
s-au dat în zona Bran-Rucăr
Câmpulung, în timpul primu
lui război mondial. El a cules
şi a prezentat mărt�trii nu
..
doar ale localnicilor ş1 m1llta
rilor români, ci şi ale foştilor
inamici. În acest sens, cea
mai cunoscută lucrare a sa a
fost traducerea din limba ge�
mană a cărjii „ Luptele dm
regiunea Bran-Dragoslavel�
0 reconstituire a operajrn
nilor militare realizată de
către subofijerul de artilerie
Fritz Ortlepp, carte care a fost
reeditată în anul 2003.
Însă aceste lupte au fost
subiectul unor cărji scrise şi
de către alji autori germani,
iar printre aceştia s-au numă
rat corespondentul de război
Adolf Koester şi confesorul
Julius Weis.
Fragmente din aceste
memorii de război au fost, de
asemenea, traduse şi publica
te de preotul Răuţescu şi ele
fac obiectul materialului de
faţă.
",
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Locotenent - colonel,
Gheorghe Poenant Bordea

C u m s-au dat luptele la
Bran- D ragoslavele Câmpulung
Pentru a i ntra în atmos
fera anului 1 9 1 6 şi pentru a
înţelege eveni mentele � e a:
.
tunci este necesară o m m1ma
prez ntare a contextului i storic
al acelui moment.
Astfel, după doi ani de
neutralitate, România a i ntrat
efectiv în război în seara de 27
august 1 9 1 6 (stil nou), princi
palele operaţiuni m i l i tare ur
mărind trecerea trupelor noas
tre peste munţi, pentru eli �era�
rea fraţilor transi lvănem Ş I
rea l izarea idealulu i uniri i ro
mânilor într-un singur stat.
Operaţiunile
armatei
noastre au început chiar prin
culoarul Rucăr-Bran, la Fun
data, unde primul ofiţer ro
mân care a pierit în război,
lângă hotarul nedrept, a fost
locotenent-colonelul Gheorghe
Poenaru Bordea, adjunctul co
mandantului Regi mentului 30
Muscel. De altfel , muscelenii
au fost în prim ul eşalon care a
i ntrat în luptă!
Practic, odată cu întoar
cerea la vechile graniţe din
munţi, războiul s-a transformat

:

l'.i
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pentru noi într-unul de apărare,
iar trecătoarea de la Bran-Ru
căr avea o importanţă strate
gică deosebită deoarece de aici
începea traseul cel mai scurt
către B ucureşti .
Principala l inie româ
nească de rezistenţă a fost
organizată în zona G i uvala
(Fundata), unde „Grupul de
acoperire Rucăr-Bran" al Cor
pului II de armată executase
ample lucrări de fortificaţi i,
inclusiv cu turele b l indate de
artilerie.
Primele formaţiuni ale
corpului alpin austriac au ati ns
Rucărul în seara zi lei de 1 3
octombrie şi, după o noapte de
adevărate 1 upte de stradă, a
doua zi au reuşit să alunge
complet trupele româneşti. Tot
pe data de 1 4 octombrie a
ajuns la Rucăr şi divizia 76
infanterie prusacă şi, de aici,
s-a continuat ofensiva ger
mană, cucerindu-se, după l upte
grele, Dragoslavele, pe data de
1 6 octombrie.
M u rdărie balcanică
Dacă la Dragoslavele
preotul Ioan Răuţescu a fost,
prin forţa împrej urărilor, un fel
de reporter de front, l uptele
din nordul Muscelului au fost
relatate ş i de un corespondent
adevărat de război .
Este vorba despre ger
manul Adolf Koester, cel care
însoţea, chiar în această cali ta
te oficială, trupele gene-ralului
Falkenheyn.
Din cele 1 34 de pagini
ale cărţii sale, luptele din
Muscel sunt rezumate în circa
patru pagini din capitolul i nti-

"
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tulat "La nord de Câmpu
lung".
propriu-zis
Reportajul
începe cu prima i mpresie des
pre Rucăr: "murdărie balcani
că", urmată de câteva scurte
secvenţe care conturează at
mosfera: " Murmurul râuşoru
lui de afară dă impresia ploii.
Caii zornăiesc Lanţurile. Dela
Câmpulung se aud în pauze
lungi tunurile. ( . . . ) Dinţii albi
ai unui cal mort rânjesc din
groapă". După ce creează ca
drul general, Koester îşi începe
relatarea propriu-zisă: ,,Am pă
truns adânc În noua ţară duş
mană. Casele albe cu verande
turceşti - plugurile de Lemn din
curţi, pătulele vechi cu p
orumb - totul are o Îrifăţişare
nouă şi streină, iar În timpul
nopţii, parcă se tân-guiesc în
faţa ta. Între grădini şi garduri
căzute jos e o biserică veche
zugrăvită În stil bizantin., în
care doi bosniaci păzesc
granate de mână şi pesmeţi
capturaţi. ( . . )
Resturile unei case mari
fi1megă Încă. Miroase a postav
încins. Din ruin.ele caselor
arse, se ridică În sus coşurile
din cărămidă care În intuneric
şi fum par nişte gi-gan(i".
Atenţia reporterului se
îndreaptă apoi către oamen i :
" Înaintea bisericii o baionetă.
Înăuntru gemete, sforăituri,
suspinuri. Un miros sufocant
străbate prin uşe in aerul Li
ber. Biserica e Lagărul refi1gia(ilor şi al celor cu case
arse. Cei mai mulţi dorm în
semiîntuneric. La lumina unei
făclii, patru fărani românijoa
că cărţi: au cojoace de oaie şi
căciuli înalte şi negre. În colţ,
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cântă
o mamă româncă,
copilului său, gata să adoar
mă. Pe o căldare răsturnată
un valah bătrân cu părul şi
barba fâlfâind; o injăţişare
regească, homerică. EL vrea să
povestească multe cu tot cea
sul târziu al serii. Nu-i inţeleg
graiul, dar totuşi bănuesc ce
vrea să spună" . . .

Confesiunile bătrânului
rucărean
Jurnali st cu talent, Adol f
Koester, pus î n i mposi -bili
tatea de a dialoga cu localni c i i
d i n cauza necunoaşterii limbii
române, improvizează prin a-ş i
închipui ce i -ar relata bătrâ
nul valah cu plete şi barbă
homerice i nternat în b iserica
din Rucăr.
Astfel, acesta îi i nvocă
v i aţa patriarhală de dinainte de
război : femeile culegeau po
rumbul ( ! ) şi spălau rufele la
râu, bărbaţii m unceau la pă
dure, preotul îşi citea în tihnă
l itaniile iar „duminica veneau
excursionişti de La Câmpulung
şi Piteşti, se juca hora şi se
câştigau bani".
Dar pe neaşteptate, un
afiş la primărie şi titluri mari
de gazete au anunţat că a înce
put războiul ! Apoi, coloane
lungi de soldaţi cântând au tre
cut prin sat, înspre Giuvala.
Săteni i îi priveau cu mândrie
de la porţi şi le ridicau arcuri
de triumf din ramuri de brad:
se zvonea că întreaga U ngarie
unna să fie împărţită ţărani lor
români (sic ! ) .
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Dar nu mult timp după
aceea, au început să se întoarcă
înspre Câmpulung soldaţi răniţi
gemând de durere, automobile
grăbite şi cete tot mai dese de
milita1i .

Bubuitul tunurilor se

auzea din ce în ce mai aproape.
Un plutonier i-a spus bă
rbierului satului că armata ro
mână trebuie să se retragă. Î n
sat n-a mai rămas nici un soldat,
ba au fugit şi învăţătorul, şi pri
marul. În schimb, au apărut apoi
călăreţi străini, în haine cenuşii,
cu tunuri nemaivăzut de mari.
Le-au aşezat în marginea
satului şi au început să tragă,
zguduind casele de lemn; din

O imagine panoramică a Rucărului distrus de bomba rdamente
ifoto: arhivele militare germane)

spre Câmpulung, cădeau obuze
le româneşti care au distrus şi

Însă reporterul german nu

igienei elementare şi, m ai ales,

au ars partea de jos a Rucărului.
În casele rămase întregi s

cercetează sau nu prezintă şi

de

abuzurile

pentru civili acordată de către

au

Cei

dintre acestea fiind trăite, aflate

ocupanţi era de doar o jumătate

rămaşi pe drumuri, s-au adă

„în ace/aş loc
cei bogaţi şi cei săraci''. Zi sau

şi relatate de preotul Răuţescu.
În schimb e greu de înţe

de pâine la trei zile !
În aceste condiţii,

les de ce ocupanţii cei aşa de

amintesc de viitoarele lagăre de

noapte,

civilizaţi

concentrare naziste, au murit de

cazat soldaţii

străini.

postit în biserică
se

auzeau

necontenit

detunături şi împuşcături.

ocupanţilor,

în

o

pate

comparaţie

,,balcanicii murdari"

cu

foame.

„ Raţia

de

hrană"

care

a u ars

foame câteva zeci de persoane,

-

arhivele şcolii, obştii, băncii

printre care şi Paraschiv Baştea,

se întreba, retoric, bătrânul ru

populare, serviciului sanitar şi
ale primăriei, au devastat locu

cel m ai m are bogătaş din Rucăr.
Însă m ulţi dintre aceia care au

inţe şi mobilier şi au pus pe

supravieţuit au rămas cu sechele

foc inclusiv butoaie şi putini.
Î n cele mai bune case

restul vieţii, mortalitatea fiind

rămase

apoi foarte mare în rândurile lor.

,,De ce oare toate acestea?"
cărean.

Folosindu-l ca pe un sim
bol al populaţiei civile pe bă
trânul rucărean, Adolf Koester
prezintă

suferinţele

umane

şi

pagubele pe care le aduce răz
boiul.

E

un reproş adus ţării

noastre, cea car e declanşase
războiul
Ungariei,

împotriva
aliata

AustroGermaniei,

deci, din punctul de vedere al
autorului,

România

era

stat

agresor. Cum nu este specificată
data când el a ajuns la Rucăr,
din menţionarea aliniamentului
frontului,

se

poate

deduce

în

picioare

au

fost

încartiruiţi militarii, dar au fost
adăpostiţi şi caii şi catârii.

şi

trawne

psihice

Această

pentru

realitate

tot

con

trazice acalmia prezentată de

Dar cel m ai m are abuz

către Koester, cu ţăranii jucând

al ocupanţilor, o adevărată cri

cărţi şi cu bătrânul valah c uge

mă de război, a fost internarea

tând adânc despre nesăbuinţa

forţată a localnicilor rămaşi în

României de a intra în război!

Rucăr şi Dragoslavele, m ajori

Modul inuman în care s

tatea dintre ei bătrâni sau ne

a acţionat la

putincioşi, în biserica din Joseni

goslavele, precum şi natura şi

şi

dimensiunile

în

nişte

barăci

de

lemn

Rucăr şi
acestor

Dra

adevă

aici în ultima decadă a lunii

improvizate în curtea acesteia.
În prag de iarnă, sub pază

nităţilor de aici demonstrează

octombrie.

armată

au

şi situaţia tot m ai grea în care

suferit cumplit de frig, de lipsa

erau aliaţii germani şi austri-

faptul că Adolf Koester a aj uns

strictă,

localnicii
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ec1 , care sufereau din cauza
aprovizionării tot mai precare
de peste munţi, de la Braşov.
În perioada interbelică,
ş1 în localităţi le din M uscel
j ertfelor eroice din primul răz
boi mondial aveau să Ie fie
dedicate monumente, cimiti re
mil itare şi complexe memoria
le. Cel mai i mportant astfel de
obiectiv de aici, M ausoleul de
la Mateiaş, a fost ridicat din
iniţi ativa fi lialei locale a
societăţii „Cultul eroilor".
[mpozantele scan de
acces către terasa principală au
fost sculptate manual, cu dalta
şi ciocanul, treaptă cu treaptă,
timp de 4 ani, de către ciopli
torul în piatră Ţâru Constantin,
din Rucăr. . .
Relatarea u n u i german
despre ocuparea Rucărului
în primul război mondial
Alăturându-mă trendu
lui european de comemorare a
centenarului Primului Război
Mondial, am publicat în ulti
mele trei volume de „Istorii
Neconvenţionale din M uscel"
texte care să evoce luptele gre
le care s-au purtat în Muscel .
Într-o arhivă germană am
descoperit un astfel de text: este
vorba despre relatările cores
pondentului de război Adolf
Koester, cel care însoţea, chiar
în această calitate oficială,
trupele generalului Falkenheyn
care avea ca misiune spargerea
apărării româneşti din culoarul
Rucăr-Bran (este vorba despre
cartea lui Adolf Koester „Die
Sturmschar Falkenhayns: Kri
egsberichte aus Siebenbiirgen
und Rumânien", apărută la edi-

�
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Atenţia reporterului se
tura Albe1t Langen Yerlag din
îndreaptă apoi către oame11 1 :
Munchen, în anul 1 9 1 7).
În cele 1 34 de pagini ale ,,Înaintea bisericii, o baionetă.
cărţii, luptele din Muscel sunt Înăuntru gemete, sforăituri,
rezumate capitolul special inti suspinuri. Un miros sufocant
tulat "La nord de Câmpulung".
străbate prin uşe în aerul
Cu şti inţă reportericeas liber. Biserica e lagărul refi1că, aici sunt descrise primele giaţilor şi al celor cu case ar
i mpresi i de după pătrunderea se. Cei mai mulţi dorm în
trupelor germane ş1 austro semiîntuneric. La lumina unei
ungare în Rucăr, precum ş1 făclii, patru ţărani românijoa
episodul tragic al i nternării că cărţi: au cojoace de oaie şi
forţate a unor localnici în căciuli înalte şi negre. În colţ,
biserica din sat.
o mamă româncă, cântă copi
Reportajul
propriu-zis lului său, gata să adoarmă. Pe
începe cu prima decriere a lo o căldare răsturnată un valah
curil or: „murdărie balcanică", bătrân cu părul şi barba fâlfâ
urmată de câteva scurte sec ind; o înfăţişare regească,
venţe care conturează atmos homerică. El vrea să poves
fera: „ Murmurul râuşorului de tească multe cu tot ceasul târ
afară dă impresia ploii. Caii ziu al serii. Nu-i înţeleg graiul,
zornăiesc lanţurile. De la dar totuşi bănuesc ce vrea să
Câmpulung se aud în pauze spună" . . .
lungi tunurile. ( . . . ) Dinţii albi
Jurnalist cu talent, Adolf
ai unui cal mort rânjesc din Koester, pus în imposibilitatea
groapă". După ce creează de a dialoga cu localnicii din
cadrul general, Koester îşi în cauza necunoaşterii limbii ro
cepe relatarea propri u-zisă: mâne, improvizează pnn a-ş1
,,Am pătruns adânc m noua închipui ce i-ar relata bătrânul
ţară duşmană. Casele albe cu valah cu plete şi barbă homerice
verande turceşti - plugurile de internat în biserica din Rucăr.
lemn din curţi, pătulele vechi
Astfel, acesta îi invocă
cu porumb - totul are o înfăţi viaţa patriarhală de dinainte de
şare nouă şi streină, iar în tim război� femeile culegeau po
pul nopţii, parcă se tânguiesc rumbul ( ! ) şi spălau rufele la
în faţa ta. Între grădini şi râu, bărbaţii munceau la pă
garduri căzute jos e o biserică dure, preotul îşi c itea în tihnă
veche zugrăvită în stil bizan l i taniile iar „ duminica veneau
tin, în care doi bosniaci păzesc excursionişti de la Câmpulung
granate de mână şi pesmeţi şi Piteşti, se juca hora şi se
capturaţi. ( . .)
câştigau bani". Dar pe neaşte
Resturile unei case mari ptate, un afiş la primărie şi ti
fumegă încă. Miroase a postav tl uri mari de gazete au anunţat
încins.
că a început război u l ! Apoi,
Din ruinele caselor arse, coloane l ungi de soldaţi cân
se ridică în sus coşurile din tând au trecut prin sat, înspre
cărămidă care în întuneric şi G iuvala.
fum par nişte giganfi".
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Săteni i îi priveau cu
mândrie de la porţi şi le ridi
cau arcuri de triumf din ramuri
de brad: se zvonea că întreaga
Ungarie um1a să fie împărţită
ţăranilor român i !
Dar n u mult timp după
aceea, au început să se întoar
că înspre Câmpulung soldaţi
răniţi gemând de durere, auto
mobile grăbite şi cete tot mai
dese de m i li tari . Bubuitul tu
nuril or se auzea din ce în ce
mai aproape. Un p lutonier i-a
spus bărbierului satului că ar
mata română trebuie să se re
tragă. În sat n-a mai rămas nici
un soldat, ba au fugi t şi învăţă
torul, şi primarul. În schimb,
au apărut apoi călăreţi străini,
în haine cenuşi i , cu tunuri ne
maivăzut de mari .
Le-au aşezat în margi
nea satului ş1 au început să
tragă, zguduind casele de lemn;
dinspre Câmpulung, cădeau o
buzele româneşti care au di
strus şi au ars partea de jos a
Rucărului. În casele rămase în
tregi s-au cazat soldaţii străini.
Cei rămaşi pe drumuri, s-au
adăpostit în biserică „în ace/aş
loc cei bogaţi şi cei săraci''. Zi
sau noapte, se auzeau necon
tenit detunături şi împuşcături.
,,De ce oare toate acestea?" se întreba, retoric, bătrânul rucă
rean.
Folosindu-l ca pe un
simbol al populaţiei civile pe
bătrânul rucărean, Adolf Koes
ter prezintă suferinţele LLinane şi
pagubele pe care le aduce răz
boiul. E un reproş adus ţării
noastre, cea care declanşase răz
boiul împotriva Austro Ungariei, aliata Germaniei,
deci, din punctul de vedere al
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autorului, România era stat vieţuit au rămas cu sechele şi
agresor. Cum nu este specificată traume psihice pentru tot restul
data când el a aj uns la Rucăr, vieţi i, mortalitatea fiind apoi
din menţionarea aliniamentului foarte mare în rândurile lor.
frontului, se poate deduce faptul
Această realitate contra
că Adolf Koester a ajuns aici în zice acalmia prezentată de către
ultima decadă a lunii octombrie. Koester, cu ţăranii j ucând cărţi
Însă repo11erul gem1an nu ş1 cu bătrânul valah cugetând
cercetează sau nu prezintă ş1 adânc despre nesăbuinţa Româ
abuzurile ocupanţilor, o parte niei de a i ntra în război !
dintre acestea fi ind trăite, aflate
Modul inuman în care s-a
şi relatate de preotul Răuţescu, , acţionat la Rucăr şi Dragosla
în schimb e greu de înţeles de ce vele, precum şi natura şi dimen
ocupanţii cei aşa de civilizaţi în siunile acestor adevărate jafuri
comparaţie cu „ balcanicii mur în rândurile comunităţilor de
dari" au ars arhivele şcolii, ob aici demonstrează şi situaţia tot
ştii, băncii populare, serviciului mai grea în care erau aliaţii ger
sanitar ş1 ale primăriei, au mani şi austrieci, care sufereau
devastat locuinţe şi mobilier şi din cauza aprovizionării tot mai
au pus pe foc inclusiv butoaie şi precare de peste munţi, de la
putini . În cele mai bune case Braşov.
rămase în p1c10are au fost
încartiruiţi militarii, dar au fost
Spectacolul fascinant al
adăpostiţi şi cai i şi catârii.
ştirilor
Dar cel mai mare abuz al
ocupanţilor, o adevărată cri-mă
în presa din secolele tre
de război, a fost internarea
cute, se regăsesc numeroase ştiri
forţată a localnicilor rămaşi în
din, sau despre Rucăr.
Rucăr şi Dragoslavele, majorit
Reproducea lor este inte
atea dintre ei bătrâni sau nepu
resantă fie pentru informaţiile
tincioşi, în biserica din Joseni şi
istorice pe care le conţin, fie
în nişte barăci de lemn impro
pentru caracterul lor de fapt
vizate în curtea acesteia.
divers care le fac atractive şi
În prag de iarnă, sub pază
astăzi.
armată strictă, localnicii au
Iată câteva astfel de ştiri
suferit cumpl it de frig, de lipsa
pe care le-am publicat în acelaşi
igienei elementare şi, mai ales,
volum 4 de „Istorii Necon
de foame. „Raţia de hrană"
venţionale din M uscel"
pentru civili acordată de către
ocupanţi era de doar o jumătate
de pâine la trei zile! În aceste
condiţii, care amintesc de vii
Descoperire macabră.
toarele lagăre de concentrare
Din Câmpulung ni se a
naziste, au mutit de foame câte
va zeci de persoane, printre care nunţă că preotul G. Arnăuţescu
ş1 Paraschiv Baştea, cel mai din comuna Rucăru, lucrând în
mare bogătaş din Rucăr. Însă grădina casei safe, a găsit în
mulţi dintre aceia care au supra- dosul casei, aproape fa supra-
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fa/a pămîntului, la o adâncime
de 25 centimetri, oseminte
omeneşti, cari se vedeau cu
uşurinţă că n 'au fost îngropate
în coşciug. La o distanţă de
CÎ/iva metri numai preotul a
găsit alte doua schelete, tot la
supra/a/a pămîntului şi la cari,
ca şi cel d 'intîiu, se putea uşor
vedea că cadavrele fuseseră
îngropateforă coşciug.
Autorităţile locale şi par
chetul au fost înştiinţate şi
cercetările s 'au inceput.
Oamenii bătrîni din sat
au fost chemaţi şi întrebaţi dacă
cum-va nu-şi aduc aminte de
vre-o crimă săvîrşită în acele
locuri. Nici unul nu a putut spu
ne nimic, dar mai tofi, după
cum raportează subprefectul
din localitate, cred că acele
schelete sunt de pe timpul
enicerilor.

(„Epoca'', 5 septembrie 1 898)
*

*

*

Rucăr, 20 Sept.
Facem cunoscut d-lui
ministru de interne că primarul
comunei Rucăr - din Muscel nu merită să mai aibă însăr
cinarea de a reprezenta intere
sele comunei şi a 'i asigura
buna stare; şi înlăturarea lui se
impune.
E omul care are convin
gerea că la adăpostul demnităţei
de primar, poate şi lrebue să
nimicească pentru a 'şi mări ave
rea, patronând contrabande şi
amestecându-se în întreprinderi
necinstite.
Iar faptele vorbesc destul de
clar.

2020

Între altele ştim că, in
Maiu a. c. contrabandistul Ion
Căciulă, fiind prins de un strejer
de noapte şi constrâns să-i de o
oare care sumă de bani pentru
a 'I lăsa să introducă prin contra
bandă nişte dimie de Braşov, se
plânge primarului Ion Anastase,
protectorul său. Bunul primar
obligă pe strejer să restituie banii
lua{i şi în ace/aş timp ii dojeneşte
că rău a făcut de n 'a lăsat pe
contrabandist să treacă şi i-a
luat bani, de oare ce e om de ai
lor din sat nu străin.
Fără comentarii.
Se poate vorbi, de ase
meni despre unele furturi de vite
şi alte operaţiuni de aceeaşi
valoare.
Cerem d-lui ministru de
interne să ordone revocarea
acestui fimcţionar necinstit şi ca
urmare o serioasă anchetă pen
tru constatarea isprăvilor lui.
Ştiind cum se fac câte
odată, unele anchete de acest fel,
adăogăm că e de primă nece
sitate ca insărcinarea de-a an
cheta să nu se dea unor persoane
cari s 'ar crede obligate să spele
de ruşine pe vinovat. Nu trebue
să se ia in seamă „ domnu pri
mar " e „ om bogat şi cu greu
tate ".

care întrecea pe to/i in joc.
Regina chemă la sine pe acest
copil, îl Întrebă cum ii cheamă
şi- l sărută.
Ca amintire dela Moşi,
primăria Capitalei oferi micilor
principi diferitejucării.
micul
pentru
Asţfel
principe Nicolae pregătise un
clown, o trâmbifă şi o cutie cu
soldat. Pentru mica principesă
Maria o păpuşe şi un elefant.
Pentru principesa Elisabeta un
elegant neceser, iar pentru
principele Carol o copie În bronz
după lupoaica Romei.
la orele 7, suveranii şi
familia regală făcură o vizită pe
jos prin Moşi, oprindu-se pe la
diferiţi negustori şi înteresându
se de aproape de mersul târgului.
Întorcându-să la pavi-lion,
văzură pe o ţărancă dela Rucăr,
pe care o cunoscură. Regele,
Regina şi principii moştenitori se
duseră la dânsa, se întreţinură
câteva momente cu ţăranca, iar
Regina îşi alese din ţesăturile pe
cari le avea expuse, o cămaşe, o
ie in stil antic şi 12 prosoape.

( „Adevărul "

A născut un copil cu două fete.

,

2 2 septembrie 1 905)
*

*

*

Familia regală română la
târgul Moşilor.
Săptămână trecută s'a
deschis la Bucureşti tradiţionalul
târg al Moşilor.
Joi au vizitai târgul şi
Suveranii români cu întreaga
familia regală. Două grupuri de
că/uşeri au dansat înfafa Regelui
şi Reginei. Printre că/uşeri se
află şi un copil de 8 sau 9 ani,

("Bunul Econom",
30 iunie 1 907)
*

·:..

*

O femeie din Rucăr Oud
Muscel) a născut un copil care
avea capul cu două feţe. Fiecare
faţă avea câte doi ochi, două
urechi, gură fără limbă, nas, iar
buza de deasupra crăpată
adânc. Copilul a trăit numai 24
de ore.

(„Unirea Poporului",
3 noiembtie 1 935)
Publicist

Ec. Sterian Pricope,
Câmpulung - Muscel
�
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STIMATE DOMNULE CONSTANTIN AGRICOLA MIU,
ONORAŢI INVITAŢI,
"fir"

aparent comune şi locale în atât

entizăm

prietenului

de obişnuitele încercă1i mono

rezultatul unui efort

grafice.

raţii"

V-am cunoscut doar pe
ş1

pn n

mijlocirea

nostru comun, harnicul animator

"străjer"

sau

gândim

că

este

"peste gene

şi că ea este factorul de

al

Dacă iniţial am p1ivit-o ca

copilăriei şi juventuţii mele, ilus

pe o simplă compilaţie, o expu

disputele ştiute sau

trul meu consătean Comei Stoian.

nere aproximativă şi cumva ordo

tre membrii unei familii) care a

cultural ş1 vechiul

echilibru şi împăcare ( dincolo de
neştiute din

câteva

nată de date cronologice, fapte şi

pem1is individului să-şi poarte în

schimburi de impresii şi mesaje,

banalităţi specifice comunităţilor

lume propria pricepere şi distin

ne-am spionat adicătelea privind

rurale, pe măsura parcurgerii ei

cţie, până la urmă propria cruce.

intimităţile

vulnerabilităţile,

mi-am dat seama că se deosebeşte

preocupările şi biostările fizice şi

radical de simplele înşiruiri de

casa la

fapte istorice,

de la un moment dat) cu funcţii

Tot

pnn

psihice,

el

am

ş1

specificităţi geo

Aţi

„însufleţit" ş1 „dotat"
„purtător" ( proprietarul

nostru

fiind

(fără

vreun

grafice, economico-sociale, etno

"orăşeneşti"

câştig cât mai acătării şi fireşte

grafice etc." şi că reuşiţi - p1in

turat-o pe etaje şi compartimente,

regândirea

dibaci

prietenul

făcut

a

descifra

multiple, aţi struc

mate1ial

i-aţi atribuit funcţii aflate doar în

putea-o face mai bine. Fireşte că

avut la dispoziţie, descoperit între

stadiul de intenţie, atribuţii ale

glumesc şi nici el nu e omul, îl

timp, reanalizat ş1 adaptat unei

unei civilizaţii rurale în devenire...

consistent! ) ce ruc1 n01

cunosc de peste

n-am

60 de ani!

întregului

lucrări cu asemenea pretenţii - o

"panoramare"

Habitatul

comunitar

îşi

aş fi tare bucuros să ştie şi despre

sau rar întâlnite privitor la aportul

„diversitatea în unitate"
refăcând „traseul" încrâncenări

mine tot atât de . .. multe! V-am

ş1

Mi-a spus atâtea de Dv. că

citit ultima carte, "Casa

Godenii de Muscel",

de acasă

şi, după ce

cu valenţe deloc

individualizarea

află

factorului

lor, renunţărilor şi lipsurilor de tot

psihologic, de suflet aJ oicumenei

felul, vicisitudinilor ş1 amenin

locale sau zonale.

ţărilor

-mi comunicase titlul ei (vorbind

Aţi pus într-o ecuaţie in

"omul"

"casa„

la adresa întregii obşti,

fiecărei familii şi fi ecărei genera

„visul cu

cu nesaţ şi însufleţire despre car

timă

tea şi autorul ei după lansarea de

ndu-i şi etalându-i dedesubtu1ile

ochii",

la Curtea de Argeş la care fusese

pe

prindă aripi şi să plece în lume, să

şi

traiectul

pătrunzâ

devenirii

acestui

prezent) am crezut că se pretează

raport şi în afara căruia comu

de un oareşce calambur strecurat

nitatea se înalţă ca o construcţie

în titlu pentru a epata, ştiindu-l că

fără

ţii

până

a-ş1 vedea
adăpostul

din

care

să

se împlinească.
Aţi fost pe rând

„calfă şi

adesea se prevalează de un vreun

entitate rânduită urmare a unor

zidar", aţi
„mic rai"

renghiu pentru ca ulterior să râ

decizii plecate dinspre câmrnire şi

bine şi folositori toţi ai casei iar

dem pe seama lui. Având pe mo

pentru a îndeplini funcţiile dintre

povestea asta trebuie învăţată şi

ment alte lecturi, într-un moment

cele mai felurite ale colectivităţii.

deprinsă şi de alţii, adică de noi

"istorie şi sentimente",

o

ales locul pentru un
în care să vă simţiţi

de respiro, am luat-o pentru a mă

Pomenirea înaintaşilor nu

. . . delecta! Şi n-am mai lăsat-o din

este doar necesară şi formală în

mână până la sfărşit !

devenirea instituţională de care

faceţi cunoscut discursul livresc

facem

sunt pentru noi delicii şi adevărat

Am privit-o la început cu
ochii specialistului, însă de la p1i
mele pagini a trebuit să regândesc
poziţia

"strategică"

"particularul" ( familia,
„generalului"
vorbire,

în

cartea

dv..
casa)

conferă

(satul,

toţi.

Inserţiile

spiritual-enciclo

pedice cu care vă coloraţi şi vă

balsam pentru minte şi suflet.
Vă mulţumesc şi vă felicit!

din perspec

comunitatea) acea forţă vie, dina

A cest articol a fost pre

tiva căreia o abordasem iar pe

mică, pragmatică care aduce suflu

zentat de Sroian Cornel cu prile

parcurs să fiu cu totul absorbit şi

construcţiei,

să mi se releve un stil nou, cuce

atâtor generaţii, palpabilul şi ne

acasă " - autor: lng. - scriitor,

ritor şi fennecător în modul de

cesarul fără de care cea din urmă

Miu Agricola- Constantin

abordare ş1

nu poate exista. Câţi dintre noi

problematici

prezentare

a unor

istorico-geografice

emoţiile

locuind într-o

casă

ş1

(!)

grijile

conşti-

https://biblioteca-digitala.ro

jul lansării monografiei „ Casa de

+

George Nicolae Podişor,
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MANIFESTARE CULTURAL - ARTISTICĂ " GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE
SEARĂ " - CURTEA DE ARGEŞ
În luna l u i " Prier"
1 2.04.20 1 7 orele 1 5 în incinta
Cercului Militar, din capitala
regală - municipiul Curtea de
Argeş, a avut loc întâlnirea deja
intrată în istorie "Gânduri la

început de seară".
Întâlnirea a avut ca subiect

„Cu umorul nu-i de

••.

glumă",

la care am fost invitaţi de către
profesorul - doctor în istorie
George Baciu din Dom-neşti, un
grup de oameni de cultură de pe
meleagurile musce-lene.
Am participat la întâl
nirea dintre musceleni şi arge
şeni un număr de 24 de perso
ane, din care 8 din Rucăr, Mă
ţău, Godeni şi Schitu Goleşt i .
Din nordul Muscelului - Rucăr
a partic ipat o delegaţie compusă
din:
l . Iosif Nistor - artist- preşedi ntele
Asoc iaţiei
culturale
" Ruffa Arbor", Rucăr;
2. Tudor Vlad- profesor de
istorie-vicepreşedinte - Asocia
ţie Culturală
3.Cornel Stoian- economist,
secretar general asociaţie.
Delegaţia rucăreană s-a
completat cu:
4.lon - Dudu Vlădău- prof.
română, Măţău;

5.Constantin Agricola Miu,
i nginer-scriitor, Godeni;
6. Adrian Pătru tehnician
Godeni;
7 . Ştefan Radu - Tatan artist, Schitu Goleşti
8.Elena Radu- prof. română,
Schitu Goleşti
Cenaclul
Literar
Artistic
„Mihail Lu n gianu"- revista de
actual itate, cultură şi tradiţie
„Piatra Cra iului", care îşi des-

făşoară activitatea sub egida
Asociaţiei culturale "Ruffa Ar
bor" Rucăr au fost i nvitate la
Curtea de Argeş.

Moderatorul întâlnirii a
fost prof dr. George Baciu.
Programul întâlnirii cultu
ral-artistice a început cu Rucărul.
I s-a dat cuvântul d-lui Cornel
Stoian, secretarul Cenaclului ru
cărean care prezintă istoria ş1
activitatea desfăşurată de cenaclu
ş1 revistă sub egida Asociaţiei
Culturale "Ruffa Arbor" Rucăr
de la înfiinţare şi până în prezent.
Expune activităţile desfăşurate
de Cenaclul constituit la 1 9 ia
nuaiie 20 1 1 , în domeruul cultu
ral şi artistic, cât şi organizatoric,
greutăţile întâmpinate pe parcur
sul celor 6 ani de existenţă, mă
suri le luate pentru depăşirea lor.
În afară de activităţile
specifice în întâlniri le cenaclis
te semnalăm şi alte activităţi
cultural - artistice ca:
1 . Organizarea şi desfăşurarea
a cinci ediţii „Şezătoarea Rucă
reană" care a avut un succes
deosebit, începând cu anul 20 1 2
- 20 1 6.
2. Organizarea cu pri lejul
sărbători lor de Crăciun şi Anul
Nou a manifestărilor cultural
artistice „Datini, Tradiţii şi
Obiceiuri" rucărene şi m usce
lene o primă ediţie 20 1 4 şi va
urma a doua în 20 1 7 .
La aceste manifestări au
participat un numeros public
local şi din afară, presă şi tele
v1z1 une.
Mediatizarea cenaclului
şi a revistei în presa scrisă mus
celeană şi j udeţeană, în mediul
audio-vizual, local, argeşean ş1
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naţional, precwn ş1 la radio
Oltenia.
În
continuare expune
activitatea desfăşurată de cena
c l u şi colectivul redacţional al
revistei în vederea apariţiei pri
m u l ui număr al revistei în
apri l i e 20 1 1 -înainte de Paşte şi
a următoare lor n umere aj un
gând la numărul 1 7- 1 8/20 1 6.
Revista a ajuns în multe
comunităţi din sate, comune,
oraşe, mLm1c1pu
reşedinţă de
j udeţ, într-o treime din j udeţele
ţării.
În afară de România, re
vista a pătruns în Europa (Franţa,
Olanda, Republica Moldova,
Ucraina, Spania) şi pe continen
tul american (SUA şi Canada).
Se dă cuvântul d-lui prof.
Tudor Vlad preşedintele cena
clului rucărean care aduce în
atenţia asistenţei o serie de det
aJji, referitor
la scopul, rolul,
obiectivele cenaclului, revistei şi
asociaţiei precum ş1 rubricile
revistei .
În spiciul
său mgmer
Constantin - Agricola M i u -pre
şedintele C . E . U . M . din Câm
pulung vorbeşte despre activita
tea cenaclului şi-a epigramiştilor
musceleni,
despre
revista
,,Acidava", despre cei 4 ani de
existenţă, despre greutăţile în
tâmpinate, dar depăşite.
A avut
loc un duel
epigramatic între umoriştii m us
celeni şi argeşen i .
Activitatea d e l a Cer-eul
Militar a fost presărată cu mo
mente muzicale susţinute de
rapsodul popular Radu- Ştefan
„Tatan" acompanjat de artistul
rucărean Iosif (Viciu) Nistor la
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acordeon, p1irnind aplauze înde
lungate, făcând o impresie foarte
frumoasă şi plăcută.
În cuvântul său dl. mg
George Cârstea elogiază activi
tatea prodigioasă a C . E . U . M .
din C-lung, a epigramşitilor
musceleni şi a preşedintelui ing.
Constantin Agricola - Miu în
redactarea revistei
Acidava,
care a aj uns la nr. 1 3 şi speră să
nu fie cu ghi nion.
Întâlnirea se încheie într-o
atmosferă prietenească şi cordială
cu o masă copioasă la restaurant
oferită cu generozitate de familia
Florina şi George Cârstea din
Curtea de Argeş.
În spiciul meu cu acest
prilej , m-am adresat celor pre
zenţi după cum unnează:

„Sărut mâna doamne
lor şi domnişoarelor, bună
ziua domnilor!" Cu mult drag
şi voie bună m ica delegaţie ru
căreană din nordul Muscelu
lui, la iniţiativa d- lui prof. dr.
în i storie George Baciu, a sosit
pe aceste meleaguri pline de
istorie,cultură şi spiritualitate ro
mânescă- Curtea de Argeş, una
din cele trei capitale a Ţării Ro
mâneşti şi capitală regală.
Delegaţia s-a mărit
cu
oameni

de cultură

musceleni

de pe meleagurile măţăoane, go
denare şi de la Schitul Goleşti.
Rucărenii prezenţi
gazdă fi ind „Cercul

aici,

Militar"

Curtea de Argeş reprezentat de

dl. colonel Laurenţiu Domni
şoru, reprezintă: Asociaţia Cultu
rală „Ruffa Arbor", Cenaclul
Literar- Artistic „Mihail Lun
gianu" şi revista de actualitate
cultură şi tradiţii „Piatra Cra
iului" Rucăr.

Am să încerc să spicui
câteva probleme, desigur în mare
despre cenaclul rucărean.
S-a constituit în luna lui
Gerar, 1 9 ianuarie 20 1 1 ,
l<!
pensiunea „Liniştea Serii" pa
tronată de artistul rucărean Iosif

(Viciu) Nistor.
La înfi inţare au partici
pat un număr de 7 persoane
- profesori , i ngineri, arti şti, eco
nomişti devenind membri fon
datori ai cenac lului şi la scurt
timp numărul a crescut la 1 5 ,
cu oameni de calitate.

La întrunirile din cenaclu am
demarat diverse activităţi:
•

recitări poezi i, compoziţii
propri ale unor membri;
•
recitări poezi ale mari lor
poeţi;
•
prezentare proză proprie
ale unor memb1i ;
•
prezentare proză ale mari lor
scriitori ;
•
discutarea articolelor pentru
primul număr al revistei ce
urmează să apară înainte de
Paşte şi a numerelor um1ătoare;
•
depistarea de sponsori pen
tru primele 4 n umere apărute în
anul 20 1 1 ;
•
atragerea de col aboratori şi
redactori ;
•
atragerea pe lângă cenaclu
a peste 30 membri de onoare
din toate medii le, din multe zo
ne ale ţări i care a constituit un
mare beneficiu pentru cenaclu şi
revistă.
•
mediatizarea cenaclului şi a
revistei în presa scrisă şi audio
vizuală: T.V.R.M. B ucureşti,
Muscel T.V., Clar T.V., din
Câmpulung şi Curier T.V. Piteşti .
•
Mediatizarea la toate mani
festări le cultural-artistice şi spi
rituale cu toate ocazi i le şi pri le
j urile unde vom fi prezenţi;
•
invi tarea unor personal ităţi
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de mare val oare la şedi nţele de
cenaclu şi ale redacţiei reviste i;
•
partici parea în direct a cena
clului la radio Oltenia;
discutarea de măsuri tehnico
organizatorice
pentru
bunul
mers al activităţii cenac lului şi
reviste i .
După înfinţarea cenac lu-lui
la 3 luni apare primul număr al
„Piatra
Craiului"
revistei
înainte de Paşte.
Am trecut în anul 7 de la
constituirea cenaclului şi apari-ţie
a revistei, ani de muncă pen-tru
un act de cultură, am întâm-pinat
multe greutăţi şi probleme, pe
care o mână de oameni le-a
depăşit şi la data la care vă
vorbesc suntem la nr. 1 7- 1 8/20 1 6
care va apare până l a finele lunii.
Câteva cuvinte cu care
vreau să vă re�n atenţia referitor
la Asocia�a Culturală „Ruffa
Arbor" Rucăr un grup de 4
membri am decis să constituim
această asociaţie şi pe 9 apri lie
20 1 5 ne-am înregistrat juridic la
Câmpulung, având ca scop:
•
cercetarea, descoperirea şi
introducerea în circuitul naţi
onal a valori lor culturale, arti sti
ce şi spirih1ale specifi ce Rucă
rului, zonei Muscel şi Argeş.
Ne-am
propus
pentru
i mplementarea scopu lui de mai
sus o serie întreagă de obiec
tive, pe care din li psă de timp
nu o să le detai lez.

Cenaclul şi revista sub
egida asociaţiei a organizat:
•
5 ediţii „Şezătoarea Rucă
reană", bine organizate şi de
înaltă ţinută primind aprecieri
frumoase de la presă, televiziune
şi de la oamenii de cultură
prezenţi;
O primă edi�e a manifes
tării cultural-artistice „Datini,

Tradiţii şi Obiceiuri rucărene
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pe
şi muscelene"
ţinută
1 1 . 1 2.20 1 4 cu mari eforturi şi
multă mtmcă cu ocazia sărbă
torilor de Crăciun şi Anul Nou,
nu am mai
putut continua
um1ătoarele două ediţii din lipsă
de bani, sperăm că anul această
să ţinem ediţia a ll-a 20 1 7.
Despre revista "Piatra
Craiului" doresc să vă reţin
atenţia cu câteva fraze, nu voi
intra în detalii, dar am să vă
spun pe unde a aj uns:
- În m ulte comunităţi : sate, co
m une, oraşe şi municipi i m usce
lene şi argeşene;
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- Într-o treime din j udeţele ţări i,
m unicipii şi reşedi nţe de j ude
ţe.
- În comun ităţile româneşti din
Europa, Olanda ( Amsterdam),
Franţa (Corsica), R. Moldova
(Chişinău), Ucraina (Cernăuţi ),
Spania ( Madrid şi Valencia);
- În comunităţile româneşti de
pe continentul american S U A
(California), şi Canada (Toro
nto).
S untem mândri de ce am
putut realiza, dar mai avem
multe de îmbunătăţit, mai este
mult de lucrat, în special Ia
calitatea reviste i .

Mă apropii de final, vă
urez cu ocazia sărbătorilor pas
cale „Învierea Domnului" un
Paşte plin de bucurii ,de feri cire
cu
m ultă sănătate d-voastră,
famili ilor d-voastră.
Cu
acest
pri lej
să
încercăm cu toţ i i să devenim
mai buni , mai înţelegători, tole
ranţi, să aveţi pace şi linişte în
inimile şi sufletele dumnea
voastră.
O după amiază şi o noapte
fericită să aveţi !

Publicist - Cornel Stoian,
Rucăr- Muscel

IN MEMORIAM
MANUSCRISE DIN LADA DE ZESTRE ALE ARH.-SCRIITOR, MUŢIU ION
DATE SPRE PUBLICARE DE DNA. GEORGETA MUŢIU (SOŢIE) ŞI ING.
VOICU MUŢIU (FIU)- BUCUREŞTI
ŞERBAN I. M UŢIU
Penultimul din şase fraţi,

Î n studenţie a fost figu

Nemulţumit de mulţi-mea

ultimul la mâncare, primul în

rant, cu replici, la Opera Română

de documente care motivau noul

şcoală, ultimul la pretenţii, pri

din Bucureşti, cunos-când bine

în lucrările sale, a căutat să

mul în minister.

melodiile

rezolve totul cu logică de adevăr.

ş1

Bărbat cu minte scl ipi

principale.

toare, poet, fire singuratică şi po

Era

lemist. . .

textul

operelor

După valuri de viaţă, s-a
îndemânatic,

rea-

l izându-şi singur piese de mobi

Om de familie, şi-a iubit
meseria şi a realizat "Adevărata

lier, construcţii şi artă.

Cu

A avut relaţii apropiate cu

obârşie a Poporului Român",

oameni

lucrare brevetată ca noutate în

artişti şi şefi de tmităţi spitaliceşti

istorie.

din ţară.

Deasemeni

a

realizat

de

În

valoare,

Rucăr

a

scriitori,

înfiinţat

"Genetica Cosmosului'', lucrare

Muzeul de fotogra fii şi docu

tipărită, cu caracter de origina

mente al fami liei, cu sute de pie

litate în materie de istoria cosmo

se originale.

sului.

Când
Ca poet a scris două sute

cufundat în scris realizând o mie
de file cu caracter unic.

a

văzut

volumul

mare de lucrări şi greul în înţe

de poezii, cu caracter filozofic şi

legerea cititori lor, a început să

original itate.

condenseze opera sa într-o sută
de file.
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împlinirea

l ucrărilor

originale, rămâne un scriitor de
mare

valoare,

originalitate

bazat pe documente citate.
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MI-E DOR DE TINE, FRATE!
Deodată, Cerul s-a întu

Până-n clasa întâia, când
ai venjt în lume, al cincilea dorit,
Tăticu ţi-a păzit tihna,

Şarpe dobrogean ţi-a ursit

Ai crescut furiş de iute,
în coadă-acas şi frunte-n şcoală.
Idei le au erupt în scris
Ursita ţi-a dat soaţă cu
frwnos şi un fiu de frunte, ce-ţi

j urământului

Te cunosc prea târziu, frate !

şi-n Mut.

După

m inciună
pretext,

de

femeie a bui versat totul în moarte.

rămas în suflete, de albul de hârtie

ce

ţi-am

văzut

sutarul

martiric şi bărbăţia de Dac, care

patul

era

cu pumnii strânşi răbda aruncare

sărăcia era acwn

aur

în suliţi .

cu multe,

Frate bun, mă iartă că nu

gândit.
Refugiul a fost în sc1isul Unic.
ADEVĂRATA OBÂRŞIE A
POPORULUI ROMÂN (brevetată),

Unic, uitând de înconjur.

Unic,

TRĂDAREA

Cum, când, de ce, au

Adevărul s-a făcut în văz,

Sânt Andrei credinţă dreaptă.

talent

puri şi i ubire.

înţelepciune,
Dac ii strămoşi dârzenie şi

înţelept,

deraiere, degringoladă în rămas.

Măicuţa ţi-a dat lapte din
trup şi leagăn.

Frumos,

necat şi-un trăznet a despărţit tru

am plătit cu moa1te trădătorul, mă
iartă, căci mi-e tare dor de tine
frate drag.

Poezii (o mie) şi
CODUL GENETIC AL
UN I V E RS U L U I (tipărită).

seamănă şi zile-n soare.

C I OBANI RUCĂRENI
Valea Dăii hotărăşte mij
locul

După c e laşi

in urmă

de la cazanul de hiert zărul pentru

Rucărului, lăsând devale

Grindul Lupului, Valea Zânei şi

urdă şi cu opinteală, l-am izbit în

Josenii, cu căile spre soare-răsare

Purcăreţului, răsare domol păşu

moalele capului. Ursul a căzut,
fără să icnească şi n-a mai mişcat.

şi soare-apune. Când mergi în Su

nea cosită a Oarzănii, vecină spre

seni, către m iazănoapte, după Va

noapte cu Valea Porcului. Aici,

Nu-s om mai bun ca alţii, dar

lea lui Andreiaşi, casele se rătă

pe partea de m iazăzi a Oarzănii,

când mi-e viaţa în primejdie, dau,

cesc

sprinteneşte

căscată între fălci împădurite şi

de moarte ! Doamne iartă! Cred că

coborârea, în umbra Munţişorului

ierboase îşi trecea zilele, sărace-n

mi s-a dus vestea prin ursime, că

ş1

întâmplări, neica Niţă

de-atunci n-a mai călcat picior de

şi

Gârla îşi

Cănnăzanului.

După

Valea

Simon,

Tâlvei şi Valea Grozei, drumul se

oier de plaiuri rucărene, care a

îngustează iar Râuşorul îşi repede

vieţuit 86 de ani. Pare m ult, dar

apele în stânci le ce vor să-i poto

pentru stânci , viaţa de om ţine cât

cu vaca, niscaiva mioare, o băba

lească fuga. Satul se pierde în co

un ecou. Şi întoarcerea lui poves

nă fără dinţi, fo două outoare, un

turi şi parcă te-ai rătăcit printre

teşte fapte de ciobani vii . . .

brusturi şi bozii, în mersul care
ţinteşte munţii Măra şi Păpuşa . . .
Ciobanii, stăpânii săraci
a1 munţilor, bătătoresc potecile,
cu urcuş la stână şi coborâş la
răvăşit, păstrând mintea nej idări
tă, în libertate şi uitare de parte
femeiască . . .
În veacul trecut am zilit
alături de mândria, asprimea şi
sudoarea ciobanilor rucăreni.

" . . . Era un timp de haznă,

urs prin preajmă . . .
Acu stau singur la stână,

purcel şi cu Cazan, cânele ăsta
bătrân şi şchiop, care te-a lătrat.

între o seninare de munte şi un

Cu el mă asemui câteodat. . .

hău cu spaime. Din hodină furată,

Am tot fugit de bătrâneţe, dar ea

m-au trezit câinii, ce lătrau a

m-a prins fuguţa şi mi-a rupt un

hiară, ca să văz ditamai ursu,

p1c1or

ce-mi înfăşcase o rumegătoare şi

doar de copchii n-am avut timp

Am strâns de toate cele,

o strângea la subţioară. Când am

dăruit. . .

răcnit la el, a zvârlit oaia şi a sărit

Acu soarta m-a dovedit...

pe mine, mormăind înfricoşător. . .

Şi umbra bătrânului cio
ban pleacă spre târla oilor, târând

Ca fulgerul, am apucat zăvodarul

https://biblioteca-digitala.ro

ACUARELĂ DE RUCĂR

PIATRA C RAIULUI

cu dârzenie piciorul betegit de m-a stuchit şi m-a ruşinat. Cu al
maşinile care au stricat dreapta treilea urs am fost mai câinos
decât câinii . Mi-am arătat dibăcia
orânduială.
Sângele ciobanilor daci, cu prinzându-l în laţ şi l-am supus cu
stâni devălmăşite şi ciobănit cu hieru. În zori l-am găsit suguşat
schimbul, trezeşte gândurile ur de bradul retezat în zbatere ş1
maşilor, cu căutări de semem, l-am ucis m işeleşte cu bâta. Alţi
ciobani rucăreni şi-au pierdut via
prin preaj mă . . .
Drumeţit, de peste munţi, ţa cătând s-o scape pe-a oilor.
Bârloiu, de sub Oratea, a
odată cu câteva mii de oi, neica
N iculaie Dăncilă Căciulan a fost sărit la ursul care-i furase o oaie,
furat de păşunile Rucărului, unde de pe muntele Comisu, dar jivina
l-a schilăvit. Robu, un vânător de
a robit o viaţă . . .
Mocan voinic, cu plete de la Podu Dâmboviţa, după ce
dac şi port străbun, a bătucit cără omorâse 20 de urşi, a sărit cu
rile munţilor, muscelelor şi văilor, toporul la o matahală, dar de data
dând ocol boldanelor cu iarbă, asta hiara l-a sfâşiat.
Mai ştiu de Nelu Olteanu din
muşchi ori jnepeni, vreme de-un
veac pe j umătate. A dăruit ţări i Măţau, mursecat de urs, în munte,
viaţa celor doi flăcăi ai săi şi cio Ion Lemnaru şi Dincă, răpuşi în
băniei trăirea sa. A dat piept cu l upta cu stăpânul munţilor.
Pe alţii i-am uitat, da-i ştiu
j igăniile pădurilor ca să apere via
ţa oilor. Umbra lui a rămas stâncă la nw11ăr. Rucărul se mân-dreşte
vie în furtuni şi în chinul de pe cu ciobani, care şi-au apărat vitele
cu preţ de sânge . . .
lume.
Vecini cu locul de naştere a
După semnarea frântă a
muntelui Piatra Craiului, păşunea Dâmboviţei, Colţii l ui Andrei
Berilei se îneacă în Dâmboviţa veghează odihna de veci a cioba
de-nceput, tihnind în l unca muiată nului Stavaru, care vreme de 98
de ani a păscut oile prin l inişte de
de ape şi gâlgâit de izvoare.
Îmboldit de năcazuri, vâr munţi. Câte întâmplări neştiute,
stnicul rucărean Cicinel Răuţă îşi cu vite, hiare şi păsările cerului,
deapănă truda însingurată din ascunde acum pământul în care-şi
munţii de la soare-răsare.
doarme somnul, acolo sus, mai
" . . . - Cu oile am împărţit aproape de Dumnezeu, pentru ca
laptele şi sarea. În vremea de azi, în arşiţa lui Cuptor, oile să pască
oile s-au împuţinat, ciobanii căliţi iarba născută din el, sufletul lui
sunt bătrâni şi tinerii wnblă s-asculte cum bate inima mieilor
grăbiţi de tranzistoare . . .
ş1 fluierul de pe mormânt să
Eu păzeam oile din frăgezime şi doinească cânt de viaţă ciobă
am dat piept cu ursul. Aţipisem nească, la inimă cu sânge de
de oboseală, când m-am trezit cu cioban . . .
cojocul stărtecat şi scuipat de jivi
Scăpat de ursuzenie în
nă. M-a făcut caracatabeţe, adică ciobănie, Ţăţicu îşi varsă năduful
m-a dat cu cracii-n sus, dar Dom după un gât de ţuică:
nul milostiv mi-a dat viaţa a doua " - Uite-aşa mărunţel cum mă ve
oară. . . Într-altă noapte, soarta deţi, sar la namila de urs cu gură
m-a-ncremenit cu fel inaru-n faţa spurcată şi cu ce-apuc în mână.
unei namile de urs. Hiara nu Am în mine asta şi am pe suflet
mănâncă neam carne de om, dar cu ursu, de când mă ştiu . . .
"
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În m untele Găinaţu, eram ciupit,
adică beat, când lătratul câinilor
m-a trezit lângă ursul ce târa o j u
nincă. O-odată m-a luat o apucă
tură şi o ţărât am sărit în cârca
vacii ! Da, în cârca vacii. Jigania
s-a năucit în opinteala greului şi
pahoma a tulit-o-n râpă. . . Al
dată, în muntele Bătrâna, m-am
pomenit cu săritură de urs în căra
re. Se târa în cur şi scotea l imba
în rotocoale de mirări. Cu buturi
şi-un boac, un brăduşcan, la mâ
nă, în răcnete bojocite, dihania a
cârrnit-o-n desiş . . .
Pe Valea Porcului eram
călare, când mi-a sărit un urs în
faţă. Iapa a făcut vârtej în două
chicioare şi m-a zvârlit de n-am
mai ştiut de mine. Rătutit şi plo
togit în sânge, m-a scăpat m inu
nea lui Dwnnezeu ca să-mi mai
văz copiii . . .
Pe latul dinspre soare
apune, Rucărul e apărat de scutul
Căpitanului, cu înaltul de 1 1 9 1
metri. Pe pieptişul potecii ce duce
spre vârf, straşnicul oier Ion al
Radului din Rucărul de mijloc îşi
deschide băierile inimii cu isteţi
me şi voie bună:
"- La suiş, norocu se vaită,
da' la coborâş, hohoteşte-n râs . . .
La stână, ciobanu-i bucătar,
socotitor, strajă şi moaşă de oi. În
vârf de· m unte uită de muiere şi
face şi trebile ei. Îşi arată bărbăţia
cu ursoaica şi lupchii . . . eu m-am
bătut cu hiara, dar Dumnezeu mi
a lăsat viaţa, pe care tot El mi-a
dat-o. Pe alţii, j ivina furioasă i-a
schingiuit.
Prin anul 1 955, Gheorghe
Niculescu zis Nicu, om de plai, s
a înfruntat cu ditamai ursu în
muntele Cascoe, dar a fost omorât
de hiară.
Oierul N iţă Bălan a fost
j ughinit de-un urs în Valea lui
Ivan, dar după trei ani s-a bătut cu
"
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altul . Ăsta i-a venit de hac şi l-a
răpus . . .
Pân
1 962 Radu Popa
Simon a fost mursecat, în luptă
aprigă cu coşcogea ursu. Cam pân
'970, tânărul cioban Ilie Bordea
din Luţele, a sărit la un urs, să
scape o oaie, dar dihania l-a ciu
ngit de-o mână şi tot a mâncat
oaia . . .
Să fi fost pân 1 97 5 când
Nelu Mâzgaciu a fost mursecat în
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luptă dreaptă cu un urs, pe Valea
Vlad ului . . .
Ciobanul nu se bate cu ar
me şi glonţ din ascunzişuri, ci uită
de frică şi sare la fiară cu cheptul
gol şi bâta, ca să-si verse sângele
pentru-o oaie ! . . .
Şi c e sânge are ciobanul
mărunţel care înfnmtă fiara cu
tulbure de foame, cătând sa-i ia,
pe drept, oaia furată! ? ... Cată să ai
în chip o hiară în furii îngherând
"

SECUREA UMBREI
Bradul căzut din Podişor vecin a clăti nat brad
alb cu Pui de chiatră.

2020

î n sânge d e cioban puţintel, care
apără cu un băţ, tunna altora!
C e sânge curat curge prin
trupul ciobanilor rucăreni ! . . .
Ciobanul împarte mămă
l iga cu câini i, viaţa cu dobitoacele
şi uită de muiere. Ca să se pună
cu fiarele pădurii, îi trebuie curaj
de nebun, hotărâre de fulger, brat
de oţel şi inimă de părinte . . .
Cu preţ de sânge şi năcaz
ciobănăşit, au plătit păstorii
rucăreni laptele oilor. . .
.„

Vătămat în mădulare,
Puiul l uptă pentru Viu.

Securea Umbrelor pândea brad alb.

Seva vâscoasă frâna îndoială.

Cetina lui şi-a înecat scâncetul, minţind seva

Pâlcul

în scurs. S UFĂR.

de

brazi

înconj ur

greul.

Rugă.

Speranţă. Tai.

Mut de vaier. Chin de fibră.

Cel de Sus a-ndrăgit Puiul şi îi mai dă o

Cercul din j ur, cu da şi ba. Rana în răşină.

Viaţă. Pentru toţi. Ferice.

Cu răbufueala-n rău şi cetina plecată, bradul

Mulţam. S LAVĂ.

era cu fruntea Sus. CER.

MOŞNEAN OBÂRŞ
Umbră de mânăstire naşte moşneni rucăreni în fire şi os.
Vremuş trudit iscă vlăstar cu înalt de cinste şi litere. Un ins cătat.
Dascăl ales, Romulus a ivit încifrări istorice, l iterele le-a înflorit şi a lucit grai în paletă cu tot obârş.
Strajă legată prin sânge eşti ţintă-n Iezer prin săbaş.

CASTELANUL
Cheia Rucărului, ascunziş de umbre, grote şi legende, cu seninări pe ochiuri viclene e cuib de viaţă şi mort.
Moşi i-n respect temut, părinţi scociorâtori, nepoţii tulbură apa cu scop şi băşcău.
M i leniu de sfârşit aduce la cascadă un om alt fel. Un om. Un domn.
Plămadă de înalt, spirit viu şi litere alese cu iz de Sakura.
În zi, litere bătrâne rucărene şi bc sunt oaspeţii castelului de sub Cheie.
Flux treaz, idei în schimb, dar cetaş de litere-n rost, gentileţe de castelan. Cinste

B RADUL ALB
Vuiet de brad căzut din Podişorul prieten a răzbătut depărtare. Am vmt să-i văd ultima rămasă, dar
racul m-a ţintuit în lacrimi de cobalt. ..
Tristul m-a dus la alt brad, Întâiul brazi lor rucăreni, un brad cu cetina firavă. Am vrut să-i spun ce
nu ştia. Frate de cruce, prieten de litere bătrâne.
Gândul întors mi-a spus c-aşteaptă Voia de sus.
Racul 30 a muşcat iară răspLmsul din tăcut.
Plăpând de cetină căzuse multă acolo sub podişorul pentru dragii dragi .
U ită graba B rad A lb, c ă te-aşteaptă îmbrăţişare de prieten.

+
-==-
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REPORTAJ UMORISTIC
DĂM O FUGĂ LA SINAIA
Sună telefonu l .
de la celălalt capăt al

„.

Vocea

Să începem povestirea

nea Cornel S toian, care ne dă

al cui?

cu începutul . Ne strângem în

epigrame rucărene de unică fo

că nu mai are fir, să zicem că

faţa c lubului ARO începând cu

losinţă în schimbul a două cărţi

de la celălalt cap al discuţiei

ora şapte j umătate, sâmbătă 9

rare culese din pomul musce

telefonice, zice abrupt, impera

februarie 20 1 9, astfel că peste

lean al l iteraturii de rezistenţă.

tiv şi chiar obl igatori u: sâmbă

două zeci de m inute se dă ple

Ne măsurăm în priviri, eu pe e l ,

tă la S i naia.

Parcă-l văd pe

carea. S-au format două echipa

că el m c 1 n u m - a văzut!

Directorul Cioacă cum îşi potri

je din două m icrobuze, pri m u l

drum fraţi lor că i s e decolorează

veşte pălăria - era să zic - hăn

format d i n 8 membri i a r al doi

tablourile l u i Grigore de atâta

La

drălia pe organul de sus a l

lea doar din 7 exploratori, toţi

aşteptare. Să nu râdeţi pentru că

organismului uman căruia i se

dornici de natură şi i real.

s-au mai văzut cazuri !

În aceste condiţi i mer-sul

mai zice şi cap. Fiţi siguri că de

BUUUN !

Trecem

cu

cap nu duce lipsă, nici el dar

''în

haită" capătă un plus de

viteză prin Podul Dâmboviţei şi

mcI eu.

forţă şi echili bru la vederea unui

după ce urcăm pe drumul de

Chiar

dacă

suntem

la

m ij locul lunii februarie, chiar
dacă i arna bate filmul prin gră

ursuleţ de ALPI. Numai cu gura

costişă ce duce la Fundata, desco

îl facem praf!

perim că înfundată de aici de l a

Defilăm veseli prin Schei,

Fundata vine ! Lăsăm speculaţiile

dini ş1 pnn l ivezi, chiar dacă

ajungem la Gardă şi începem să

gramaticale pentru specialişti ş1

pătimesc după iarna imaginată

urcăm către benzinăria rusească

trecem prin Bran, pe la dreapta

de Vivaldi, nu pot să mă abţin şi

de pe dreapta. Şi „ . ne oprim: am

pe lângă Râşnov şi via Pârâul

trag un chiot la auzul cuvântului

rămas fără motorină în rezervor.

Rece, Ieşire Predeal,

S inaia. La Sinaia la Cazino.

Ce să mai comentezi !

Este clar că prietenul nos

Şoferul, un atlet model, dă

tru Grigore Stan, un excelent

nişte explicaţii, noi suntem puşi

Azuga,

B uşteni , Poiana Ţapului , S inaia.
Peste

tot

vezi

munţi .

Munţi de munţi!

pictor târgoviştean şi membru al

pe reclamaţii, se mai aud excla

Pri mul echipaj ajunge la

Cenaclului din Câmpulung- Muş

maţii, etc. Lumea nu-ş1 aduce

obiectiv. Al doilea, mai şme

cel, îşi expune tablourile pe sime

ami nte cum se numea acest tip

cher, fiice o buclă prin Dâmbo

zele ist01ice lăsate de Hohen

de pană pe vremea l u i Nenea

vicioara,

zollernii români la poalele Carai

Nicu ŞI plecăm înlăcrimaţi de

aj unge la S i naia în timp uti l .

manului. Mă bucură reîntâlnirea

razele soarelui care goneşte no

Primul popas se face l a Mânăs

cu acest spiriduş al culorilor, al

rii şi ne şprayază cu primele lui

tirea S inaia. Aflăm bcă aceasă

cerului viu şi al tablourilor cu

raze de dimineaţă. Cele două

mânăstire a fost construită de

biserici pur româneşti. Ca să-mi

echipaje înaintează bară la bară

stolnicul M ihai Cantacuzino în

termin ideea, vreau să-l fel icit,

ca două submarine aeriene ce vor

anul 1 695 după modelul celei

ŞI

să descopere Groapa Marianelor.

chiar

am

făcut-o,

pentru

alăturarea a două tablouri de bi

Groapa Lianelor deja s-a

serici, care m-au făcut mai in

descoperit pentru că se cântă

stru it.

Imnul.

Moldoviţa

ş1

B i serica

Domnească din Curtea de Argeş

Ciocanu,

Şimea

ŞI

din Muntele S i nai. Acolo, pe
acel munte a pri mit Moise cele

1 0 porunci de pe tabla legilor.
Mânăstirea noastră a fost

La Rucăr ne aşteaptă în
faţa primăriei, colegul nostru
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vecină

mai mic, noi te vedem prin ceea

cu urme de culoare în pn vm,

Godeniul ui. La Sinaia, în curtea

ce faci, din ce în ce mai mare !

dar şi cu speranţa că vom reve ni

mânăstirii este mormântul fostu

Peisajele de la munte, de la mare,

pe aici când se va instala pri

lui prim-ministru Tache Ionescu.

de la soare ne încântă pri vi rea şi

măvara, şi vom cu lege cocărăi

Înarmaţi cu aceste informaţii ne

sufletul.

de la cote, unde unii mai aj ung

Mânăstirea

Aninoasa,

În câteva cuvi nte ne des

deplasăm la Cazinoul din Sinaia.

şi pe coate !

Aj ungem rapid la Ca

facem emoţiile pe care le lăsăm

Picturile de pe si meze mi

zino. V-aţi întrebat vreodată ce

l ibere să zburde pri ntre tablourile

au rămas pe retină. Pei sajele de

este Cazinoul .

lui Grigore.

iarnă, mai ales pădurile aco

În

un

perite cu zăpadă, văzute şi în

Cazinou veritabil? Păi, aflăm că

pahar, ciocnim cu pictorul pentru

realitate pe drumul de venire, ne

aici se joacă jocuri de noroc. Toţi

frum useţile afişate.

recapi

dă bucuria de a trăi cu adevărat

j ucătorii luptă să ia banii de la

tulăm : pictorul Grigore Stan a

şi ne învaţă cum să căutăm şi să

casă, de la un inamic bogat dar

reuşit să compună o expoziţie de

găsim frumosul !

nevăzut. Regulile de joc favo

pictură cu tema Călător prin ţa

Aţi fost vreodată la un

final

închinăm

rizează casa. La Cazinoul nostru

ra

din S i naia nu se mai joacă, aici

Cazinoului din S i naia.

palatul este folosit

Să

mea, chiar în Galeria Regală a

ca centru

Evenimentul a fost orga
nizat şi prezentat de curatorul

juca la cazinourile din B ucureşti

Galeriei, doamna Mimi Necula.
Cine este pictorul?

Dornei .

Vorba lui

G i l Dobrică. Ti mpul trece şi
aj ungem la Bran. Aici nu mai

internaţional cultural. Se poate
Casa Vernescu, Mamaia, Vatra

H A I ACASĂ!

recunoşti locul unde era târgul
de "tot ce vrei şi ce nu vrei!"
Ordine,

curăţenie,

1g1enă,

civilizaţie. Liviu Cioacă ne sfătu

Grigore STAN s-a năs-cut

ieşte să nu dăm banii pe prostii,

la data de 29 ianuarie 1 955, la

să l uăm papa pentru copi i . Aşa o

fost construit de arhitectul Petre

Târgovişte.

terminarea

fi , dai· o clătită cât pălăria lui

Antonescu în ani i 1 9 1 2- 1 9 1 3 la

liceului „lenăchiţă Văcărescu"

Liviu şi wnplută cu dulceaţă de

Cazinoul d i n S i naia a

i niţiativa Regelui Carol I .
A fost inaugurat cu reci
talul lui George Enescu. Este o

După

din Târgovişte, unnează Şcoala

căpşuni nu se poate neglija. Alta

populară de artă, clasa profeso

e viaţa la Bran. Altfel, te trezeşti

rului Tiberiu Cercel.

bijuterie arhitectonică care are

Este membru al Cena

găseşte astăzi

de aite plastice „Ion
D. Negulici" din Câmpulung -

expoziţia de pictură a lui Grigore

Muşcel, membru al Uniunii aiti

Stan.

asemănări cu Cazinoul din Monte
Carlo.

Aici

se

clului

semnalizat de teutonii din Castel
şi supus caznelor inchiziţiei U.E.,
că nu şti de unde mai apai·e şi
doainna Merkel a Germaniei .
Am bătut câmpii şi câm

ştilor plastici, filiala Bucureşti

p i i le patriei şi mai avem 2-3

Comandoul pictorilor din

pictură. Participă la nenumărate

munţi şi aj ungem acasă. Liviu

Câmpul ung este întâmpinat de

expoziţii personale şi colective în

ne anunţă că o l uăm pe Şirnea

pictorul

diferite locaţii din România unde

Ciocanu - Dâmbovicioara, ca să

gazdă

împreună

cu

curatorul galeriei Regale.
I ntrăm în faimosul edi
ficiu şi ne bucurăm să vedem în

obţine mai multe premii, diplome

vedem un apus de soare ca-n

şi medalii.

tablouri le lui Grigore.

I eşim în parc, facem po

Localitatea Ş imea ţine de

Sala Mare peste o sută de tablouri

ze şi uşor, uşor, foamea ne îm

Braşov iar cea nwnită Ciocanu de

ale lui Grigore care defilează p1in

pinge la o expoziţie culinară de

Argeş. Pe teren crezi că este in

faţa noastră, făloase şi împăunate

tip "împinge tava".

vers. Nu poţi crede că eşti în

de succes.

Bravo Grigore Stan !

Mâncăm bine, cât pentru

Ardeal când vezi drumul prin

Chiar dacă cu vremea ai devenit

trei vizitatori, ne urcăm vo1oş1 ,

cipal ca o uliţă plină de noroi, cu
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case vechi ş1 dărăpănate care

Noaptea aştepta avizul de

probleme şi abandonăm maşina

nu-ţi inspiră mei o emo�e atunci

aterizare de la turnul de control

buc l ucaşă pentru că astăzi fii nd

când le priveşti de aproape.

localizat pe luna pl ină ce sta să

dum i nică, nu are c ine s-o repa

Real itatea este urâtă. M i

se ivească. Gândeam cu voce

re. Ne urcăm toţi în maşina

s e face dor de tablourile care

tare că nu mi-ar fi rrică să locu

bună şi aj ungem cu bine acasă.

tratează

sunt

iesc si ngur în această casă. Vine

În maşină, 1 5 persoane în

semnate de pictorul muscelean

lupul, eu închid uşi şi ferestre,

loc de ( nu ştiu, nu spun),

Alexandru Marinescu. La fel pot

dihania

aceeaşi

temă

ş1

rruroase,

amuşinează.

măresc densitatea de gun pe

spune ş1 de tablourile profeso

Mai cheamă vreo doi ciraci, şi se

metrul

pătrat.

rului de pictură Paulian.

opreşte la . . . la ce? ... că nu e gard !

povestesc şi nici nu ştim când

Deci casa, grajdul şi closetul stau

am

înşirate ş1

Coborâm tiptil , unu câte unu şi

o potecă pe cale de dispariţie, ce

singur, la două noaptea, în closet,

m ulţumim

şerpuieşte printre nişte ruine de

fără telefon ş1 cu lupul care

n-am păţit nimic.

grajduri

zdrăngăne uşa de la budă cu bo

ş1

magazii

prăbuşite,

neapărate.

Mă văd

brusc, spuneam, începe un drum

tul acoperit de mustăţi sîngerii

asfaltat. Ni se spune că de mei

spunându-rru parcă, că a mai

începe j udeţul Argeş. Nu mai

mâncat vreo doi pînă aici !

în

faţa

vorbesc,

de deal unde drumul este de fapt

Brusc, aproape de un vârf

aj uns

Toţi

lui

primăriei .

Dumnezeu

că

Pe l a Apa Sărată văd un
lup . . . Nu domnule, era un căţe l .
Până

la

Godeni,

adică

acasă, mai văd, numai eu, vreo

înţeleg rurruc. De jur-împrejur se

Mă scutur şi descrud ocrui

văd vile arătoase, aşezate în lo

ca să alung visul macabru, când

doi l upi j umătate care mâncau
lapte

bătut,

credeam

eu,

ş1

curi de poveste ş1 cu distanţă

simţim un zgomot ce se termină

făceau din labă aşa . . . un fe l de

între ele. Se văd şi munţii cu

cu o frână. O voce străbate înce

La revedere !

creştetele

putul de întuneric:

runse

şi

spălate de

razele soai·elui care se pregăteşte
de aterizare.

de Stan pă�tu l ! La întoarcere nu

blocată aici.

mru pupă Ş i mea pe Miu.

...

Coborâm, coborâm, mai
avem până la Dâmbovic ioara un
băgăm

în

seamă

Mai

trebuia

să

strige careva: Bingo!

kilometru şi se aude un .. fâşâit.
Nu

La anul vij tor voi merge la

- S-a rupt cureaua de la
alternator! şi maşina a rămas

Ş i-am încălecat pe-o şa şi

Mamă ! Lupul ! Cum cu

orice

loarea alb sau galben nu se vede

zgomot rebel, noi gândim, că

noaptea ca să vezi feţele călăto

avem cerebel ! Privim pe geam

rilor, se auzeau doar nişte clăn

şi zărim într-o vale sălbatică o

ţănituri neregulate de dinţi cu şi

casă destul de mare, casă care

fără plombe. Ce ne facem?

s-ai· preta să fie amplasată şi în
mij locul comunei .
Mai l a stînga, la o distan
ţă de câteva zeci de metri, este

Directorul, care a trăit pe
aceste

meleaguri ,

curaj u l

ne

inspiră

montaniardului

ş1

ne

spune că putea să fie şi mai rău.

amplasat grajdul prevăzut cu

Dar pe aici găsim doar capre, nu

etaj , cu cine ştie ce magazii şi

contează culoarea,

pentru

că

acareturi interioare. De la el, în

cele negre au fost duse de lupii

conti nuare, aproape de pădure

Moralişti în Spania sau I talia ca

se află, singuratic, măria sa,

să ne crească P.l . B .-ul.

c losetul ! Mare şi încăpător.
Totul pare bine gândit.

Şoferul o ia la vale fără
motor! Aj ungem în

Sinaia, la Stan pictorul, pe post

sat fără
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Inginer- scriitor,
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DAMIAN AVRĂMESCU: POET-PROZATOR SI EPIGRAMIST NUCSOREAN
'

'

„Mi-e dor de dealul cu mesteceni,
De lac, pădure şi de Grui,
De satul meu, de tot ce-mi spui
Când amintirile îţi depeni."
A ţâşnit în literatura ro
mână din izvoarele limpezi ale
lacului fără fund, „Învârtita",
a înflorit precum floarea de
colţ crescută pe cremenea
m unţilor Făgăraş, s-a revărsat
din Găleata Moldoveanului în
Râul Doamnei Clara, a încolţit
în pământul protector al Bord
eielor Speranfei ale jertfitorilor
din grupul de luptători anti
comunişti Amăuţoiu, pământ
plămădit în strunga oilor din
ţinutul feeric al N ucşoarei, scăl
dat în sudoarea moşilor şi stră
moşilor nucşoreni, păstrători de
datini şi obiceiuri, ascultând
cântul „privighetorii mun
ţilor", doamna baladelor şi doi 
nelor, Pifideasa (pe numele
adevărat Maria Cristoiu), acolo
sus, în satul cu nuci - inimă a
comunei Nucşoara - nuci care
au creat locuitorilor vocaţia
esenţelor tari, durabile şi valo
roase.
,Aici, spune măiestrit autorul,
dăduse Dumnezeu drumul din
palmele sale primilor oameni
de pe Pământ.
Şi, de dragul lor, risi
pise atâta frumuseţe în jur, cât
vezi cu ochii, aşa cum face
orice părinte de dragul primi
lor lui copii".

De aici, din satul cu
nuci, Nucşoara, satul jet1felor
în lupta contra comuni ştilor,
satul în care încă se mai vor
beşte despre sfârşitul dra
matic al M ariei Jubleanu, sora
buni c i i scrii torului - i nginer
Damian A vrămescu, de aici a
apărut pro li ficul prozator ş i
poet care, î n m a i puţin d e doi
ani, a oferit literaturii trei
volume de proză şi poezie:
„Clepsidre fără nisip.
Aproape de cer" 1 ,
„Poveste fără sfârşit"2
„Satul de după gratii.
De vorbă

cu

inima

mea".3

1

Damian

Avrămescu,

Clepsidre

fără

nisip. Aproape de cer (Poezii * Proză

scurtă). Editura Dobrogea, Constanţa,
2016.

2

Damian

Avrămescu,

Poveste

fără

sfârşit (Poezii), Editura Dobrogea, Con
stanţa,
3

2017.

Damian

gratii

*

(Povestiri
Constanţa,

Avrămescu, Satul de după

De
*

vorbă

cu

inima

mea

Poezii), Editura Dobrogea,

2017.
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Inginerul-scriitor,
Damian A vrămescu a coborât
la Marea cea mare din înăl
ţimile Făgăraşului, în loca
litatea Mereni , Constanţa, de
unde transmite, prin opera sa,
mesaje de iubire pentru oame
ni, de înţelepciune şi înţelege
re, de dragoste pentru neamul
său de c iobani neaoşi nucşo
reni, pentru părinţii, moş i i şi
străm oş i i m unteni , poezi i de
un l irism ieşit din comun,
încărcat cu metafore de o rară
frumuseţe, în care autorul ca
ută locuri dragi, i ubeşte singu
rătatea, încearcă resemnarea,
apoi l i niştea.
Îi place frumuseţea
calmă a verii, fuge de stresul
autumnal şi îşi exprim ă nostal
gia după ani i copilăriei („De
aş fi din nou copil"), „ dorul
de ducă " fiind îmblânzit de
„ cântecul speranţe i".
Întregul său volum este,
cu adevărat, o „ poveste fără de
sjârşif', un perpetuum mobile
l iric cu mireasmă de mir şi bu
suioc, ce dăinuie sub candela
mereu aprinsă din casele nucşo
renilor, în mijlocul cărora şi-a

ACUARELĂ DE RUCĂR
petrecut copilăria, m irifică şi de
neuitat, în raiul de Ia poalele
Făgăraşi lor.
Iată ce spune autorul
despre aceasta: ,,În copilărie
am crezut în povestea „ Tine

reţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără de moarte", fascinat fiind
de adevărul " că via/a nu are
„

sfârşit. Mai târziu, ajuns la
venerabila vârstă a înţelep
ciunii, am înţeles că nu este
posibil acest lucru şi că pot fi
adevărate şi fără sfârşit doar
poveştile trăite de oameni,
ajunse nemuritoare şi spuse
din generaţie în generaţie,
poveştile anotimpurilor în suc
cesiunea lor nesfârşită, poves
tea copilăriei,
tată-n fiu.

însuşită

din

Ajungem să înţelegem,
odată cu trecerea anilor că,
ceea ce nu realizăm în scurta
noastră viaţă, va fi înfăptuit de
cei care vin după noi, şi tot
aşa, la nesfârşit, devenim şi noi,
cu timpul, O POVESTE. . . "4

„Satul de după gratii",
cartea despre satul - erou
Nucşoara, leagănul şi adăpos
tul Haiducilor Muscelului, este
al treilea volum al autorului,
apărut în 20 1 7, Ia Editura
Dobrogea din Constanţa.
Damian
A vrămescu
ami nteşte aici de cele trei
„rude de sânge" ale sale, care
4 Citatul este de pe coperta a IV-a a

cărţii l u i D a m i a n Avrămescu Poveste

fără sfârşit (Poezii), Editura Dobrogea,
Constanţa,

2017.
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s-au jertfit, căzând eroic sub
gloanţele Securităţii comurns
te: Titu, Marioara şi Constantin
Jubleanu, martiri despre care, o
spunem cu părere de rău, se
vorbeşte din ce în ce mai puţin.
În partea a doua a vo
lumului, „De vorbă cu inima
mea", scriitorul inginer se des
tăinuie cititorilor, îşi deschide
inima printr-un lirism i mpre
sionant, vibrant, mai ales în
poezia „Testament"
(În amintirea fratelui
meu, „plecat" demult ş1 prea
devreme):
Mă sting încet. . . n-am
aur. . . nici moşii,/ Nu-ţi las nici
giuvaiere, nici palate,/ Doar
amintiri de când eram copiii Şi
acum te las... adio, dragă
frate! "
Damian
învaţă
Ne
A vrămescu cum să încercăm să
nu ne irosim viaţa („Viaţa
irosită"), cum să păstrăm secre
tul „ca-ntr-o piramidă înve
chită", cum să ne alinăm dorul
m istuitor de locurile natale, cum
să ne bucurăm de frumuseţea
naturii în once anotimp ş1,
uneon, cum să facem haz de
necaz.
Cărţile
lui
Damian
A vrămescu au ceva aparte, te
atrag, te cheamă la citire, îţi
umplu inima de nostalgie, de
înţelegere pentru oameru, de
iubire pentru bunii şi străbunii
noştri, pentru cei care au fost şi
nu mai sunt, pentru eroii martiri
ai Nucşoarei sau de oriunde ar
fi ei.
„
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Iată ce ne spune auto-m l
însuşi despre satul natal :
„Nucşoara, judeţul A rgeş, a
fost supranumit „Satul dintre
gratii", din cauza opresiunii la
care au fost supuşi locui-tarii
lui. Totul a început după 1 945,
când regimul comunist insta
urat şi abuzurile lui nu le-au
convenit sătenilor. ( . .) În
1 949, mai mulfi săteni constituiţi în grupul „ Haiducii
Muscelului" - n-au mai răb
dat, au plecat în munţi, de
unde
opuneau
rezistenţă
armată regimului comunist.
( . .) Când stau de vorbă cu
inima mea, ea doare şi bate
mai tare şi mă gândesc: Nu
cumva „ Haiducii Muscelului"
au murit în zadar în munţi sau
la Jilava, unde au fost
"
„
1mpuşcaţ1. .? ., s
prieten,
sunt
Iubite
mândru că din pământurile
insângerate ale Nucşoarei a
încolţit, a răsărit o pagină în
literatura română,
semnată
Damian A vrămescu, dus de
valurile; Râului Doamnei până,
hăt, departe, în bogata Dobroge,
scăldată de Apa cea mare,
numită în vechime Pontul
Euxin.

+ Prof Ion C. Hiru -

Domnesti, de Muscel

5 Citatul este d e pe coperta a IV-a a
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după gratii

*

D e vorbă c u i n i m a mea

(Povestiri * Poezii), Editura Dobrogea,
Constanţa,

2017.
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C RONICĂ DE CARTE
DAMIAN A VRĂMESCU - „CLEPSI DRE FĂRĂ N I S I P"
Coborâtor din înălţi
m i l e Făgăraşului, zămislit din
stânca de cremene a munţilor,
scăldat în apele de legendă ale
lacului „ Învârtita", l ac fără
fund, de o frumuseţe m i ri fi că.
Iubitor al Cheil or Doamnei,
unde râul se îngustează, udând
bolovanul i mens, aşezat aici
de m ilenii, loc unde vulturul a
răpit pruncul B asarabului.
Coborâtor pe valurile
Măriei Sale Râul Doamnei
Clara, râu când învolburat, când
liniştit, în locul de unde a
răsunat prin hăurile munţilor
dorinţa de l ibertate a „Haidu
cilor Muscelului", coloane de
Lumini ale luptei, durerii şi
credinţei în l ibertate ale acestui
inginerul
Damian
neam,
Avrămescu s-a revărsat în
M area cea M are, tocmai la
Merenii Constanţei, în şesul
mănos al Dobrogei, pornind de
aici, din munţii sălbatici ai
Nucşoarei de Muscel.
A avut şansa de a se naşte
legendar,
ţinut
într-un
Nucşoara, din care s-a ivit, de
acolo de sus, din Slătini, şi
l uptătoarea
anticomunistă
Marina Chirca (care s-a alăturat
fraţilor nucşoreni Arnăuţoiu sau
Jubleanu în lupta lor pentru
democraţie şi dreptate), precum
şi
greu
încercata eroină
Elisabeta Rizea (cea care a
vegheat la „J urământul de
credinţă" al Haiducilor).

„ Aici, spune scriitorul
Dam i an Avrămescu, fiecare
deal şi luncă au poveştile lor,
fiecare susur de izvor are
poezia lui, iar eu, cu parte din
siiflet rămasă acolo, în satul
natal, simt nevoia să-mi aştern
gândurile pe hârtie, să fac
cunoscute poveştile bunicilor
mei, iadul şi grozăviile de pe
frontul celui de-al Doilea
Rărboi Mondial, trăite de
nucşoreni.
Am scris amintindu-mi
de truda părinfilor mei, care
au vrut să facă din copiii lor
OA MENI. Din dor şi dragoste
pentru ei am scris şi voi mai
scrie. Şi pentru cântecul
ciocârliei, frumuseţea lanului
de grâu copt, mirosind a pâine
( . .) Vălurit de vântul aprig
dobrogean, lanul semăna cu
marea (. . . )".6

Clepsidre fără nmp.
Aproape de Cer este titlul cărţii
inginerului scriitor Damian
Avrămescu, frumos la chip şi
semeţ ca vulturii Nucşoarei,
frumos la suflet şi bun ca pâinea
caldă din grâul copt în lanuri le
Dobrogei, şi este o carte de
poezie adevărată, dar şi de
proză scurtă. Mulţumirea cea
dintâi este pentru mama
6 Citatul este de pe cope rta a patra a

cărţii l u i D a m ia n Avrămescu,

Clepsidre

fără nisip. Aproape de cer, E d it u ra
Dobrogea, Constanţa,

2016.
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domniei sale, cea care i -a stat la
căpătâi în multe nopţi de veghe
şi, cum spune autorul,
„( .. . ) adormeai trudită,
târziu, spre dimineaţă
Îfi mulţumesc, măicuţă,
fiindcă mi-ai dat viaţă"
(„ M am ă, îţi mulţumesc").
după
nebun
Dorul
Nucşoara natală devine pentru
poet o obsesie şi atunci el
exclan1ă:
„N-am cui să caut vină că
am plecat de-acasă!
Departe sunt, departe,
dar lumii nici nu-i pasă,
Sunt tot mereu cu gândul
la vatra strămoşească,
Chiar dacă n-are cine în
prag să mă primească . . "
(„Dor").
Ar vrea să fie din nou
copil , pe frumoasele plai uri ale
Nucşoare i : „Mai lasă-mă să
cred că-s iar copil
Şi că Iisus, din Cer, cu îngeri
ninge
Sau cu petale albe de Aprill
Jar mâna Lui pe creştet mă
atinge"
(„Din nou copil").
.

,..

...
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Răsărit din străfundu-ril e
„Învârtitei", cântăreţul dorului
de casă, al dezrădăcinării, al
naturii şi anotimpurilor nucşo
rene este chemat şi de Marea
cea M are, „tărâmul albastru şi
vrăjit" („Chemarea mări i").
Damian
Avrămescu
scrie, de asemena, pentru minu
nata fiinţă care este FEMEIA.
„Pentru că nu pot să ignor ce
spunea Anatole France:
Femeia este totul în
lume! Ea ne învaţă politeţea,
discreţia şi acea mândrie de a
ne feri să devenim inoportuni
7
sau ridicoli".
Poezii ca „De dragul
tău, Femeie!", „Am să te
aştept mereu" sunt doar câteva
exemple în care poetul dăruieşte
iubire şi tandreţe femeii, singu
rul crez pentru care este în stare
să moară şi să învie.
„Se-aude glasul roţilor de tren,
Oare-ai să vii? Să ştii, mi-e tare
frică,
Dar poate n-ai uitat vechiul
refren:
„ Hai, vino iar in gara noastră
mică"
(„Am să te-aştept mereu")
Drăguţă şi atractivă este
şi proza scurtă a condeierului de
sus, de la izvoarele Râului
Doamnei. Fie ficţiune, fie
realitate, proza domnului ingi
ner Damian Avrămescu este
7 D a m i a n Avrămescu,

Clepsidre fără

nisip. Aproape de cer, Editura
Dobrogea, Constanţa,

2016
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savuroasă, cu mult tâlc, învăţă
minte şi umor.
Fie „La Parlament",
,,Aproape de Cer" (Întâmplare
adevărată), fie „Povestea lui
Popa Onea din Nucşoara",
toate sunt scrise într-o manieră
intelectualizată şi sunt naraţiuni
savuroase, care merită a fi citite
pe nerăsuflate. Cea care mi-a
atras îndeosebi aten�a a fost
povestioara adevărată „A fost
odată, într-o vară", în care
autorul îşi evocă amintirile din
vremea studenţiei când, în
Nucşoara, s-a realizat filmul
„Răpirea fecioarelor", regizat
de Dinu Cocea, şi care-i avea ca
protagonişti pe marii actori ro
mâni Colea Răutu, Toma
Caragiu, Emanoil Petruţ, Marga
B arbu, George Constantin,
Marian Hudac, i ar cascadoriile
erau executate de trupa reduta
bilului Teodor Stavru.
Fotografiile din albumul
fami l iei stau la loc de cinste,
deoarece de fiecare se leagă o
mică sau mare istorioară,
întâmplări hazlii, ale căror
personaje sunt mam actori
români ce au poposit pentru o
vară pe meleagurile Nucşoarei,
împrietenindu-se cu localnicii,
sorbind laptele nefiert, de la
iarba
hrănite
vacile
cu
nepoluată a 1mmţilor, desfătân
du-se cu bunătatea caşcavalului
şt bulzului ciobănesc sau
aruncându-se în apa l impede a
lacului nucşorean „ Învârtita",
situat în centrul satului, lac
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despre care bătrânii spun nişte
legende care, de multe ori, te
îngrozesc.

Clepsidre fără

nisip,

titlu metaforic al unei cărţi
scrise cu sensibilitate de către
un muntean, un muscelean,
unul de-ai noştri, de pe Valea
Râului Doamnei , trăitor acum
în M erenii Dobrogei, la malul
M ării Negre, de unde deseori
îşi aruncă gândul şi privirea
spre satul natal, Nucşoara,
aşezat la peste 700 de metri
faţă de nivelul mări i, un sat de
l egendă, cu oameni frumoşi l a
chip şi la suflet, care încă mai
păstrează portul şi tradiţii le
locului.
Oameni ce-au devenit
eroi, pe câmpul de luptă, în cel
de-al Doilea Război Mondial,
dându-şi viaţa pentru libertate,
pentru eliberarea altor popoare,
eroi înghiţiţi de hăurile M unţilor
Tatra, aşa cum a fost nucşo
reanul Vasile Şerban, l uptăror
în Regimentul 30 Dorobanţi
Muscel, întâmplare povestită cu
multă emoţie, parcă printre
lacrimi, de Damian A vrămescu
în „Historia magistra vitae!"

+

Prof. Ion C. Biru
Domneşti, de Muscel
-
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CRONICĂ DE CARTE
DAMIAN A V RĂMESCU „BALADE PENTRU MAI
-

Ce dor nestins, ce lacrimă
amară, ce inimă chinuită, ce suflet
tremurând şi, vorba poetului, ce
„chin dulce" îl apasă pe Damianul
Nucşoarei, Damianul Pietrelor
Doamnei, al Lacului Învârtita, al
Gruiului nucşorean, al salciei ce
plânge în zăvoi, al Măgurei atât
de îndrăgită, cu wnbra deasă a
codrilor de fag, dorul de vioara
lăutarului Matei, care încingea
hora nucşorenilor în poiana verde
unde zăreai cârdurile de mioare,
în
apropierea
Dealului
cu
Mesteceni. Ce Dunăre, ce Mare
poate stinge dorul inginerului
scriitor Damian Avrămescu, câte
Râuri ale Doamnei n-ar trebui
oare pentru a îneca focul din
inima dezrădăcinatului condeier
care este la al nu ştiu câtelea
volum publicat, ultimul purtând
nwnele ,,Baladă pentru mai
târziu''.
Iată
nişte
versuri
emblematice din poezia cu acelaşi
nume: „Ce va fi peste ani ? Nu
ştiu,! Îţi scriu acum pentru atunci!
baladă pentn1 mai târziu. . ./ Ce
scriu acum să nu arunci/ În jar,
să
se
prejacă-n
scrum!"8
Dor, dor, dor, cuvânt
propriu românilor, cu multă
încărcătură emoţională. Numai un
suflet de sensibilitatea poetului
Damian Avrămescu îl poate
folosi, în cele 49 de poezii ale
capitolului
intitulat
sugesti v
„Păpuşarul", nici mai mult nici
mai puţin de 3 5 de ori. Îl simte şi
îl scrie, vărsându-şi lacrimile ini
mii în „bordeiele speranţei"
consătenilor grupului rezistenţei
anticomuniste din mun�i satului8

erou, Nucşoara. Î i e dor de
tinereţe, de dorurile îngropate în
ţintirimul satului, îi e dor de
acasă, simte greutatea doruri lor
mai amarnic decât povara însin
gurării, aude plânsul chemă-rii
din strigăt de dor, îi e dor de
ploaia ce învie pământul crăpat şi
se-ntreabă şi îşi dă răspuns: „Ce-a
vrut ursita pentru mine?/ Doar
dor, durere si venin. "9
De dor s-au adâncit brazdele
obrazului . . . de dor năpraznic . . . de
dorul primei iubiri de acolo, din
satul de la poalele Făgăraşului, de
Maria care, „ascunsă dincolo de
stele", e găsită „în dorurile mele".
Şi ţara e plânsă, ţară de dor:
„Mamă bună, mamă iubitoare,!
Cât mai rabzi, pradă durerilor?"
De umbra codrului de fagi îi e dor
poetului, codrii Nucşoarei, de
prietenii din copilărie, „de Lac, de
Grui şi locurile dragi. . . mi-e dor
de tine, prietene al copilăriei În
privliştea Încântătoare a Dealului
cu Mesteceni. " ,,Mi-e dor de tine
că mă doare/ Fiinţa, gândul,
amintirea tal De-ar fi să vii În
viata
, viitoare,! Chiar si atunci eu
te voi aştepta." 1 0 Dorul e
nesfârşit, dorul de ducă spre
meleagurile natale ale Nucşoarei,
pentru că firul dorului este născut
din flori albastre de Nu-mă-uita,
din cântecul din zori al păsării
măiastre, al Piţulesei, al Mariei
Cârstoiu, doinitoarea baladelor, a
dorului, a doinelor ce curg la vale
în valurile limpezi ale Râului
Doamnei, până la Marea cea
Mare,
la
Merenii
poetului
nucşorean.
'

D a m ia n Avrămescu, „Baladă pentru

mai târziu" (Poezii. Epigrame şi catrene.

Proză scurtă), Editura Dobrogea, 2017,

p.11.

9 D a m i a n Avrămescu, Op. cit.

10 D a m i a n Avrămescu, O p . cit.
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Dorul este de primăvară,
iubită de poet, „mireasa cu ochii
de sineală", pe care o imploră să
nu plece: „Când pleci, dorul de
tine să nu-mi iei/ Vino. Te-aştept!
Îfi dau din anii mei,/ Să-fi lungesc
viaţa, mândră primăvară!" 1 1 Dar
dorul e şi aşteptarea verii, sus, în
mun�i de la Nucşoara: „ Vară, te
aştept Încă un an. . . Şi dacă n-am
să mor de dor,! A m să privesc,
seară de seară/ Lumina rece-a
stelelor." Dorul de ochii iubitei,
care sunt „blânzi, căprui şi
luminoşt', în faţa l ui nimic nu
contează, nici „bani sau averi, al
nemuririi nimb": „Când vom
„pleca " În lumea „foră dor ",! Să
fim tot amândoi, ca la Altar".
Poetul ţese amintiri cu fir
de DOR, îi curg lacrimi şuvoi, îi e
dor de părin� („De dor ard, mă
fac scrum!/ N-am ce să fac. Plec
de la poartă,! Plec cu bărbia-n
piept." 1 2). Dorul a devenit o
povară, se gândeşte mereu la
părinţii ce-şi dorm somnul de
veci, chipurile lor apărându-i tot
mai des în amintire: „ Povara
dorurilor melei Crucea le-a
aplecat!" Lacrimile de dor îi curg
pe obrazul brăzdat, în suflet si mte
toamna, şi spune unui prieten:
„Prietene, te rog de mai ajungi,!
.
Apnnde tu o lumanare.1" 1 3
Mereu nostalgic după
satul natal, părinţi, prieteni ,
locurile pitoreşti ale Nucşoarei,
mereu iubitor, îndrăgostit de
�

11

D a m i a n Avrămescu, „Baladă pentru

mai târziu" ( Poezii. Epigrame şi catrene.

Proză scurtă), Editura Dobrogea, 2017.

12
13

D a m i a n Avră mescu, O p . cit.
D a m i a n Avrămescu, O p . cit„ poezia

„ R ugă m i nte", p.

57.
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ptieteni, de frumoasa sa familie,
de oameni, în general, Damian
Avrămescu ştie să şi râdă, un râs
sănătos, molipsitor, pe care-l
degajă cele 42 de epigrame şi
catrene puse sub genericul „Hoţ...

de zâmbete".
Proza scurtă, în care hoi
năreşte printre amtnttn, m-a
fascinat, m-a lipit sentimental de
sufletul nucşoreanului de la
Pontul Euxin, al pribeagului
inginer născut într-un decembrie
friguros, în 1 946. „Guşatul'',
cum el însuşi spune că i se spunea

la şcoală, face o scurtă incursiune,
privindu-şi din cerdac o părticică
a vieţii, cu întâmplări, unele
hazli i : povestea pastilelor „de
guşă'', şcoala de la Domneşti,
îndrăgiţii profesori Elisei Avram
şi Mihail Ionescu, povestiri des
pre colegi, despre dr. Teja
Papahagi care „s-a risipit pentru
alţii'', întâmplări cu inginerul
Gulie şi cu „Popa Kilometru'',
şcoala de la Piteşti, cursurile la
Facultatea de Agronomie din
Bucureşti, locurile de muncă ... o
viaţă
privită
din
crestele

2020

Făgăraşului până la Mereni,
aproape de Marea cea Mare şi

„plină de amar".
Acesta e poetul, proza
torul, epigramistul, ing. Damian
A vrămescu, ţâşnit parcă din
străfundurile lacului nucşorean
Învârtita, din cremenea munţilor,
a „bordeielor speranţei'', trăitor
azi în apropierea Pontului Euxin,
al
Tristelor
ş1
Ponticelor
ovidiene.
+ Prof Ion C. Hiru -
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Domneşti, de Muscel

SĂ NE AMINTIM D E E I
Ca de obicei, la această
periodic
rubrică, prezentăm
personal ităţi de marcă.
În acest număr, Roşca
Remus - Coriolan (29 XII 1 9 1 3,
comuna Trăsnea, j udeţul Sălaj 28 V I 1 99 1 , comuna Rucăr) de
profesie medic primar chirurg.
S tud i i le le-a făcut la l iceu în
oraşul Careii -Mari, în j udeţul
S atu-Mare, apoi a absolvit
Facultatea de Medicină de la
Cluj .
După termi narea facultăţii a
participat în teatrele de opera
ţiuni ale celui de-al doi lea război
mondial, călindu-se ca medic al
armatei române.
După război a fost înca
drat ca medic chirurg la spitalul
Câmpulung -Muscel, unde şi-a
continuat specializarea lucrând
cu renumiţi chirurgi ai vremi i ,
doctori i
Fălcoianu,
Băcanu,
N i colescu, dar a funcţionat şi ca
preparator al şcol i i de asistente
medicale.A lucrat de asemenea
vreme de 35 de ani - şi ca medic
primar chirurg şi director al
Spitalului Rucăr, în perioada

1 950- 1 985 .

Contribuţii

deosebite:

Modernizarea
şi
dezvoltarea
Spitalului Rucăr, care prin efor
turile sale a funcţionat tot timpul
cu secţiile:, chirurgie, interne,
pediatrie, maternitate, cabinet
Roentgen, farmacie, secţie de sal
vare pentru urgenţe, toate acestea
au servit în bună condiţiune
populaţia din Rucăr şt din
comunele înconjurătoare.
Cunoscut ca bun orga
nizator, manager disciplinat şi
exigent, a făcut echipă bună cu
personalul spitalului, şi cu cei 7
medici ai acestuia, cu care a lucrat
în decursul timpului., între care
doctorii U lieru, Leonte, Roman,
Predescu, Voicu şi alţii.
Participant activ la viaţa
culturală şi socială a localităţii : a
obţinut împreună cu corul Rucăr,
premiul I pe ţară-Bucureşti, 1 95 1 ,
şi Premiul festivalului tineretului-

1 953.

În 1 97 1 s-a înfiinţat So
cietatea Culturală „Ion Barbu" la
Rucăr adunarea generală alegân
du-l pe doctorul Roşca preşedinte
al acesteia.
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A fost ales deputat şi
membru al Consiliului Popular
şi pentru activitatea sa a fost
declarat „Fiu al Rucărului", iar
post-mortem strada pe care se
afla casa sa a primit numele

„Dr. Roşca Remus".
A fost pensionat în 1 985
la vârsta de 72 de ani, aducându
şi în continuare o contribuţie
prestigioasă şi după pensionare
în activitatea Spitalului Rucăr.
A decedat în 1 99 1 l a
vârsta d e 79 de ani, ş i înhumat în
cimitirul comunităţii în care a
lucrat.
S-a bucurat până în ultima
clipă cie sprij inul preţios ca
tovarăş de viaţă şi colaborator
profesional deosebit, al doamnei
asistente Tili Roşca, cu care s-a
cunoscut şi căsătorit în timpul
activităţii la Spitalul Câmpulung.
A fost apreciat, stimat,
şi recunoscut pentru prestigioasa
sa activitate, atât de lumea
medicală cât şi de populaţia din
zonă.

Ing. Pietrăreanu Jon-pensionar,
Piteşti-Argeş

„
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MAMĂ
Poate ar fi mai cuprinzător să

Un prieten care scna o

şi cultul credinţei, şi al muncii,

carte m-a rugat să-i explic înţe

dragostea de ţară, respectul şi într

spunem:

ajutorarea dintre oameni, să înţe

astral de la unic itatea creaţiei.

legem şi să preţuim natura.

„ oameni buni, de toate vârstele,

lesurile no�unii „mumă" .
M-am frământat m ult să
pot pătrunde în profunzimea
diversitatea

fenomenului

ş1

Cu posibilităţi materiale mo

res

deste a dorit şi s-a străduit să

„MAMĂ"

-Fenomen

haideţi să ne aducem în inimile,
sufletele şi gândurile noastre,

pectiv, este foarte greu de înţeles,

învăţăm carte , să-i preţuim şi să-i

Mamele încă în viaţă, pe cele

trebuie trăit.

respectăm pe dascălii noştri, şi să

plecate dintre noi, şi pe cele care

- O slăvesc poeţii în scrierile lor

urmăm exemplele şi îndemnurile

vor deveni mame. Va reveni acel

- O proslăvesc m uzicieni i

personalităţilor cu care ne inter

bine, pe care ni-l dorim cu toţii,

pândind-o în i mensitatea infinitu

sectăm

pentru societatea noastră ome

lui cu cântecele lor-

noastre.

răs-

pe

cărările

destinelor

nească, binele acesta este atât de

Ştim de la mamele noastre că

- Tezaur nemăsurat de îngrij orări,

aproape, să-l punem să lucreze.

nădej di, iubire şi sacrifici i .

familia este baza şi tăria societăţii

Dumnezeu mi-a îngăduit să-mi

omeneşti, ce este adevărul şi ce

Vă mulţumesc !

cunosc

este responsabilitatea, corectitu

Jng. Pietrăreanu Ion-pensionar,

bunicii şi părinţii până la vârste

dinea, cinstea şi pericolele ce pot

Piteşti, Argeş

foarte înaintate.

fi

o

străbunică,

bunicile,

Mama

era

o

întâlnite

în

viaţa

omului,

femeie frumoasă, înaltă, voinică,

cauzele lor şi cum să ne ferim de

cu ochii albaştri.

ele.

Ca

toate mamele era harnică,

Este foarte greu de definit ce

pricepută,

este Mama: Păstrătoare şi dătă

numai

toare de viaţă, veghe permanentă

bunăvoinţă în j urul său. Avea

asupra vieţii create, chiar şi în

înţeleaptă, curajoasă,
respectată,

răspândea

moştenise

moduri

manifestate

şcoala vieţii. Ne-a învăţat pe mine

sufletul

mamei

şi pe sora mea, omenia, rosturile

veşmc1e.

puţină

şcoală,

dar

a

după

ce

plecat

în

„Poa trz ea prz nimrzni nu chinuim a tât drz mult
ea prz propria noastra mama; poa t,e ea fiindea nici o
dragostrz nu sacrificam mai putin: a tât drz siguri
suntrzm ea nrz-a fost da ta przntru totdrza una si ea
fototdrza una nrz va irzrta. "
( J aeinto Siznavizn tiz )
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DOR D E ALE VERII
Prof. Tudor Vlad, Rucăr-Muscel
1 . Vreau tare mult să fie iarăşi vară
Nerăbdător să te cuprind, în fapt de seară
Să alergăm nebuni, prin calde ploi
De parcă-am fi pe l ume doar noi doi.

5 . lar ce-o rămâne neacoperit
Tremur în glas, sfios, dar fericit
Voi pune părul tău, de aur, pân la brâu
Mlădiu, dar şi bogat, ca spicele de grâu

2.Yreau vara mea cu m ici şi dulci păcate
Ca să mă mântui de-ale lum i i toate, îngheţate
Şi vreau din nou tot ce-am avut de mult odată
Să-mi fac iar sufletul curat şi făr de pată

6.Din vers şi cânt şi lacrim ă şi vis
Din tot ce-am spus şi încă nu ţi-am scris
Voal de argint pe umeri îţi voi pune
FEMEIE, TU, Ş I CEA D INTÂI M INUNE

3 . M i-e atât de dor să vină anotimpul cald
Ş i-n ochi i tăi degrabă să mă scald
Iar trupul tău înalt, frumos şi p l i n
Să îl acopăr cu o frunză de pelin

7 . Ş i te-oi culca apoi în margini sacre de pădure
Ţie, străj er duios, ca n imeni să nu fure
Nici o c h i i tăi, n i c i gândurile tale
Măiastră Vara mea, cu sute de petale . . .

4.Pe care sufletul m e u aprig, făcut vânt
Să o desprindă, şi s-o pună pe pământ
Şi gândurile mele toate adunate
Strai de mătase să te-acopere jumate

I

Academician Nicolae D abija - Republica Moldova, Chişinău

CE BINE A FOST ...
Ce bine a fost când a fost rău
muream pe atunci de dorul tău
totul pe atunci părea nespus
şi frunzele cădeau în sus
şi timpul blând curgea-napoi
iar Dumnezeu ţ inea cu noi
atunci în veacul celăl alt
când te-am iubit cât n-ai visat
şi când din căni cu tot alaiul
noi cerul îl sorbeam cu paiul
apoi când ai plecat cu trenul
lăsând părăginit Edenul
n-am mai ştiut ce aş putea face
după război cu atâta pace
ce rău e azi , când este bine
când nu mai mor de dor de tine
nu zic cântări şi nici suspine
dacă am greşit tu, Doamne zi-ne
azi totul e aşa firesc
„

Scrisă acum, în vremea primăverii, cu mintea
şi sujletul... la o vară neasemuită... care ar
trebui să vină... chiar un pic mai devreme.

nu mai urăsc, nu mai iubesc
nu mai bocesc, nici nu mi-i dor
nu mai trăiesc şi nici nu mor
azi nu mă sting de dorul tău
şi sunt bătrân, ca Dumnezeu
gândind la cele vremi divine
.. ce .. bine a fost ... când n a fost
bine.
D E LA NOI . . .
D e l a noi ş i pân l a voi
Ca de aici şi pân la l ună
Cad zăpezi şi pică ploi
Ca să nu fim împreună
De la voi şi pân la noi
Pe pârâul din grădină
Parcă ar trece un război
Care nu se mai termină
Soarele tăcut răsare
Peste un râu lat cât o mare
Dintr-o ţară trei fragmente
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Parcă ar fi trei continente
Iar la Prut, pe partea stângă
Într-un zid l ung nici o uşă
Şi-n icoane stă să plângă
Dumnezeu prins în cătuşă
Curge un râu spre nicăiri
Parcă-i drum de răstigniri
Fratele-şi întrebă sora
Dar la tine cât e ora ?
Pe -o moşie patru sate
Cerul ni-i de l acrim i ud
Dar te ştiu, te simt , te aud
Eşti în inima mea frate . . .
Multumesc foarte mult Marcei
Zghierea pentru că ai pus pe
muzică aşa versuri magistrale
ale poetului nafional Nicolae
Dabija !

,..
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Aurel Peteoacă - Bucureşti
SAT VALAH

ARS LONGA , VITA BREVIS!

Râul mlădie în vale, printre sălcii

Îi aşteaptă pe stăpâni, cu sfială să se

despletite,

închine.

Lângă grajdul de pământ şi o glugă

Iar în praful unei ul iţi ... trăiam clipe

Sat valah cu oameni dârzi, dar

de coceni,

fe1icite.

neînchipuit de buni,

Zace-n veghe o căpiţă, cu parfumul

Copilăria mea desculţă, alintată de

Tu ascunzi sub cruci o lume, iarba

de poieni,

bunici,

ţi creşte din străbuni.

Caii pasc făneaţa moale, domolind

Îşi revendică castele în muşuroaie

Doamne! dacă prin minune, m-aş

un

de furnici.

mai naşte a doua oară,

Luna-mi amorţeşte satul, sub o

Lângă gardtui de nuiele, peste

Tot Valailla aş alege . . . şi m-aş naşte

rază, ca o rugă.

poduri de buşteni,

tot la ţară.

Iar pădurea de stejar, îmi rânjeşte-n

Eu îmi aştept străbunii acasă, într-o

răsărit,

vatră de moşneni,

Peste capul de Gorgan, care tăinuie

Iar Câmpia mea semeaţă, spân

un mit.

zurată de coline,

dor de ducă,

SECRETUL DRA GOSTEI
A CROSTIH
Elevă A lexandra-Maria A nuţa
-

Se poate spune că-s naivă s-aştept în van i ni ma ta;
Eşti o fiinţă?. Eşti aievea?. Ori eşti h imeră-n minte
mea?
Cu tot ce eşti mi-ai dat i mboldul secretului de-a te
iubi,
Regretul, însă, mă sfărâmă, fi i ndcă nu-ţi pot
mărturi si.
Eu sunt o simplă visătoare ce-adesea se cu:fundă-n
stele,
Tu eşti cometa orbitoare care dansează printre ele,
Un dor năpraznic, dor de tine mi se-mpleteşte în
cuvânt
La care pot spera, nebună, că nu-s pierdută pe
pământ .
Dar tu departe, ca o rază, te-ascunzi de vise într-un
vis . . . .
Rămâi c u m i n e ! . . . N umai astfel eu a ş putea să-ţi
spun deschis
Acele doruri arzătoare, iele dansând în jurul meu,
Grozave gelozii amare ce-apasă inima cu greu . . .
Oricum ţi-ai împl init voinţa şi m-ai deschis ca pe
o carte
Secrete mi-ai citit din suflet şi ai lăsat i luzii
sparte . . .
Teama de cioburi de i ubire m-a întristat întreaoa
b
viaţă,
Era un început cu lacrimi şi un stărşit fără speranţă ..
I ată-m i tăcerea! Tu păstreaz-o,umplând cu ea
cruda distanţă . . .

-

Când am plecat de-acasă, străin printre străini,
Simţit-am sevă amară curgând prin rădăc ini,
Am otrăvit un suflet plăpând cu răutate
Şi a m tăiat, nebună, senina bunătate;
Am şters apoi i ubirea şi-am conti nuat să-ncerc
Să cred că totu-i bi ne, că s-a închis un cerc,
Dar strigătul din mine, izvor de grea durere
Amar mă întristează . . . Dar TU râzi cu plăcere
Doar TU-mi i mpui voinţa-ţi cu rânjetul de fiară
Tot ce-am iubit vreodată să scot din piept afară,
TU-mi arzi ce am mai sacru şi-m i laşi ce-i mai
profan,
Neregizată piesă, nereuşit rom an !
Azi m-am întors acasă şi toate-mi par străine,
U itându-mă-n ogl indă eu te-am văzut pe TINE . . .
Din och ii-mi goi dispare şi vis şi nemurire :
D e azi sunt doar o parte d i n cruda omenire !
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PROF. - SCRIITOR, GEORGE NICOLAE - PODIŞOR,
RUCĂR - MUSCEL
Prietenului meu, Cornel Stoian

PATRIA
Patria - e îngândurare de stele
estuar de amiezi cu cerul senin
pâlpâire de sensuri - coloana din ele
şi zborul păsării l i n
patria - e însingurarea d i n fiecare
ce ne prelinge în l ucruri pe veci
patria - e dorul la plecare
lunima nou-născutului deci

AUTUMNALĂ

un hram de înţelesuri ca o despovărare
în l impezimea sângelui de get
tranşee de azur pre-lăcrimare
ş i binecuvântare castă de poet
un murmur ancestral ce se developează
zidindu-ne sămânţa blândei firi
pământul nins de ape ce veghează
candoarea maic i i noastre din priviri . . .

Toamna alunecă pe săn i i de rod
se arcuieşte-n frunze o molşeală
leapădă cocorii cearcăne de lumină pe-un pod
aerian cu fire de azur şi beteală
ne-nstăpâni m în păsări ca un m i ros de toamnă
l in, spulberări de dor ţes pânza de paing
silabiseşte roua plânsori tardive, doamnă
şi boreale spaţii, i l uziile sting
mă striveşte, mă ară. . .
şi bate toamna-naltă în tâmplele d e brumă
se trag în noi ecouri neînfrunzite-n humă . . .

C E RUL, CA O FURIE OARBĂ
Prin v izuina clipei trec funii de cristal
de calpe adoraţi i mai spânzură o rană
veniţi să-ntârziem în rondul m ineral
delir amar de tainic al frunzelor de toamnă
cerul, ca o furie oarbă în sufletul tău pur
miroase - a - sănii arse prin cheutori de stele
i ncendiem iubito, vertrebele de-azur
când fumegă în păsări zăpezile rebele

SIGILIU
Cine-mi retează slova cu nuferii de seară
pândind împerecherea vestalelor sarnnite
când pielea igoane plăpândă şi fugară
îmi înveşmântă trupul neliniştii-n cuvinte?
sonuri încercuite de-nnourări, vai mie sigiliul însingurării mă subţiază-n fluturi
biet cerşetor închis în blânda colivie
a lacrimei prelinse la-nceputuri
·

vagi cotropiri de stea în purpură de seară
şenila cuvântului

Publicate în : revista „Amurg Sentimental"
Bucureşti - decembrie 2010
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POEZII DIN VOLUMUL „CEASUL D E LA S FÂNT U L G H EORG H E " 2012
SCRIITOR - ION MACH I DON, B U C U RESTI
-

'

N I NSOARE DE RUCĂR
Rucăreanului, CORNEL STOIAN om
de mare sensibilitate s i frumusete sufleteasă
cele mai bune gânduri : printr-o limbă poetic
paşnică, de ziua Zăpezi i şi-a Anului Nou.
'

ă

fentru mine iarna a-nceput la Rucăr,
In preajma ajunului S fântului Andrei,
Ş i această m inune s-a-ntâmplat Că rucărenii m-au invitat la ei acasă -

MÂNA TA DE PRI ET E N

'

'

Să vorbesc despre poezie - şi prieteni
Să vorbesc cât de dragă îmi este România
Ş i i ernile sale cu zăpezi albe de nuferi
Precum este cea de-acum, la Rucăr -

D-lui. Cornel Stoian, c u gânduri alese,

N-am ştiut de dumneata
N-am ştiut nicicum Cât
de m ult i ubeşti poeţii,
Ş i spun oamenilor că azi e ziua mea sfântă
Ce
de
suflet mare ai Pentru că merg pe sub pomi îmbrăcati în 0ohi r! ande
Intre oameni - oameni de munte M i-a vorbit, cândva, o dată Cum sunt rucăreni i mei de faţă Podişor cel cu Sanhira,
Azi,
la Rucăr, m-am convins,
Ş i e sfârşit de an, pentru altă lume renaşte
C
ine
eşti şi cum ţi-e vrerea
Doamne; cum trec în fugă, prea fugă amară

A

>

Ş ecundele - de despărţire de Rucăr In noaptea asta, cu cerul în haină de nea.
Ş i-s singur, cu gândul în şoaptă,
S pre cei la care m-aplec tremurând
De despărţirea - de meleaguri de Rucăr
Acum când ninge - dulce n insoare de i arnă.
Ş i-s singur, cu gândul în şoaptă
Spre tot ce-aud, şi-s vorbe de duh Rucăreni, bogaţi în izbândă, ş i soare de oameni,
Acum, în n insoare, şi vreme de somn !
Vineri , 2 6 nov. 20 1 0, ora l noaptea, Pensiune
Scărişoara

PUBLICATĂ Ş I ÎN: AMURG SENTJMENTAL
- BUCUREŞTI

M âna ta de prieten blând
Pentru toţi ce-ţi şti u elanul
Este o dovadă-n plus
Cât de mult i ubeşti poeţii .
Doamne, pentru tine, e u mă rog,
Să rămâi aşa, c-aşa-i e bine
Chiar de lumea asta-i rea
Tu încerci s-o faci mai bună Ş i mă uit în j ur cum ninge,
Ş i mă uit la rucăreni Zău, de-mi vi ne-a crede m i nţii
Că mai sunt astfel de oameni.
PUBLICATĂ ÎN : A M U RG SENTIM ENTA L
BUCUREŞTI
ROMANIA M ARE - B UCUREŞTI N R 1 07 1 /
FEBRUARIE 20 1 1
A
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ODĂ
DOMNULUI CORNEL STOIAN
AUTOR: PROF. - POETĂ, ADELINA- MIHAELA VOROVENCI,
RUCĂR-MUSCEL
O zi frumoasă de demult
O zi când eu l -am cunoscut
Pe nea Cornel - sentimental
Încântător şi punctual . . .

Înalt, slăbuţ, mereu glumeţ,
Ştia că arta n-are preţ
Ş i-ncerca „a sădi rod"
În m intea oricărui nărod!

O z i frumoasă d e demult
Când ' nea Cornel m-a cunoscut
Şi eu acum îmi semnez rima:
Cu si mpatie, Adelina !

Îi v izita cu pas uşor
Pe domn' profesor Podişor Punând la cale preţios
Lansări de carte - generos . . .

Atent, sensibil, ordonat
Filozofând manierat
Visează lumi de poezie
Ce nu-s doar vorbe pe hârtie . . .

P ublicată î n : Revista „Amurg
Sentimental" Bucureşti I
februarie 20 1 1

LUI CORNEL STOIAN - LA „ANIVERSARĂ 48 ANI"
J U RIST: OCTAVIAN BĂNI CĂ - Boteni, Muscel
-

30 A ugust 201 9
Cu ocazia aniversării
căsătoriei civile
Sunt 4 8 de prim ăveri
Cu toamne, ierni ce au trecut
A fost frumos ! Parc-a fost ieri
Aş vrea s-o luăm de la-nceput

Soţie dragă-ţi mulţumesc
A lături, tu, m i-ai fost mereu
M -ai înţeles, te preţuiesc
Ş i-n dar îţi dau dau - sufletul
meu !
Cu voia Tatălui Ceresc
Ai noştrii prunci - crescuţi cu
drag
Fruct ai iubiri i - îi iubesc
Căci au crescut pe-al casei prag.

Să trăim s imţind i ubirea
Ş i nectarul ei - savoare
Să înnobil eze firea
Un suav parfum de floare
Să trăim gustând i ubirea
Ca parfum suav din floare
Să-ţi înnobi leze firea
Suflet bun - în veci nu moare.

CÂNTEC D E LA RUCĂR-RONDEL
CORNEL STOIAN -ECONOMIST

_

AUTORI: MARIA C H I RTOACĂ ŞI NELU CONSTANTIN, CÂMPULUNG-MUSCEL
Rucăreanul 1111mos, cu simţ
practic ş1 bun organizator,
Cornel Stoian s-a născut în data
de 29 decembrie 1 943, la Rucăr,
unde şi domiciliază.
Este membm fondator:
-Cenaclul „Mihail Lungianu",
-Asociaţia Culturală „Ruffa
Arbor", revista „Piatra Craiului"
colaborator la revistele:
„Pietrele Doamnei", „C Arte
de la Curtea Curtea Veche" şi

„Acidava'', secretar general al
Clubului Umoriştilor Musceleni.
O, brad frumos, o, brad frumos,
De ce mi te tăiară,
Ce fel de suflet mânios
Te-a alungat din ţară
Beteală-soare luminos,
Aveai, şi luna-tiară
O, brad frumos, o, brad frumos,
De ce mi te tăiară ?
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Ş i doina-n codru-ntunecos
De jale se-nfioară,
Ş i cerbi şi ciute amiros
A cetină amară,
O , brad frumos, o, brad
frumos ! . . .
P UBLICA TĂ ÎN:
MELANCOLII
ÎNTRUCHIPATE-DIN
DRAGOSTE PENTRU
MUSCEL / 2018
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DIN VOLUMUL FREMĂTÂND PE CORABIA V I E Ţ I I
FRĂMÂNTĂRI P E CORA B I A V I EŢ I I Ş I NOSTALGII
TOMNATICE
Autor, j urist Ion-Octavian Bănică, Boteni, M uscel
Dacă piatra sau pământul;
Dacă, ger cumplit sau vântul ;
Dacă trăsnetul m-ar frânge;
Cine oare mă va plânge?
Parcă totul a fost vis ,
ca în i ad sau paradis,
vreau să las ceva în scri s !
Parcă-au fost ş i a u trecut,
azi doar sufletu-mi ascult;
Parcă, altceva voiam,
poate noroc să şi am !
Poate şi dureri călcate,
toate-au fost din zi în noapte,
zboară fără încetare,
ca fumul pierdut în zare.
Pribegi şi călători de-a pururi,
precum cocori i în ş iruri,
duşi de-a valma rânduri-rânduri,
ei n-au gânduri
Ca un blestem, sub spadă sau
secure,
cădem ca lemnul din pădure;
de, cade o ramurea
"Ce-i pasă codrilor de ea"? !
O lacrimă se prelinge, între
pleoape,
şi se frânge, cu durerile toate,
de mult adunate.
Pe o pală de vânt,
abia alergând,
muza mea soseşte
şi încet şopteşte,
poetul cu pana
îşi al ină rana.
O mare comoară
doream să apară,
pe-un drum, drept în faţă
să încep altă viaţă.

Farisei cu dublă faţă,
întâlneşti prea mulţi în viaţă,
dar, e trist şi nu e bine,
să ai unul lângă tine.
M ă trezesc din vise frânte
răscolit de gânduri tâmpe,
şi aşa nu mai dom1,
mă simt săturat de somn.
Cad cu faţa la pământ,
şi aud morţii strigând,
şi văd pe cruci le triste,
epitafuri, acatiste;
cu un geamăt prelungit,
pare ca un jeluit,
tânguire de învins,
un ecou fără răspuns.
Care cu boi, nu mai sunt
vremea lor, s-a dus de mult,
doar pe câmp-căluţi răzleţi,
ca stele verzi pe pereţi .
Văd o m i reasă gătită,
pentru nuntă pregătită,
văd alaiuri de nuntaşi,
mirii însoţiţi de naş i .
Toamna când adună nori i
ş i în şir pleacă cocori i ,
frunza-ncet, zburând ş i cade,
pe câmp om-la cules roade.
Văd uitate amintiri
şterse din închipuiri,
totul curge şi se duce
pe drumuri fără răscruce.
Privesc vârful "Deal ului"
ca străjer al satului,
bătut de vânturi şi ploi,
netemător de nevoi.

https://biblioteca-digitala.ro

Ce faci nucule băh·ân,
în grădină pari stăpân,
până când frunza-ţi rămâne,
îmi e dor şi tarea-ş vrea,
să mai stau la umbra ta.
Văd departe o cetate,
ziduri le ei înalte,
p l i ne de atâtea fapte
îngropate şi uitate.
Seara s-au oprit în loc,
stelele pe cer din joc,
văd ş i luna lunecând
vrând să v ină pe pământ,
are ea ceva a spune?
Ar vrea morţ i i să învie,
tristeţe să nu mai fie.
Aş vrea să apară
Steaua mea polară,
pe un zmeu călare
dinspre Ursa M are,
sau pe un cal voinic
dinspre Carul Mic.
Luna la păh·ar
pare ca un far,
e cravaşa nopţii
şi stăpâna bolţi i .
Bătrânul stej ar
falnic, legendar,
rămâne în timp
ca Zei i din Oli mp.
Trâmbe uriaşe, de fulgere roş i i ,
sperie cocoş i i ,
fug, c ă v i n e ploaia,
mai rău ca de "Gaia„ .
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Clopote băteau
spre sat anunţau,
hai la rugăci une,
lumea să adune,
cu gânduri mai bune !

De cei rătăciţi şi răi
scapă-mă Doamne de ei,
de duşmani ş i farisei.
Din cenuşă vreau să-mi fac,
armă să le vin de hac.

În ogradă porcul,
căutând norocul,
râmă tot cu botul
şi răstoarnă totul (ca tot porcu')

Pe malul râului bătrân
amintiril e-mi adun,
privesc i azul morii
ş i mă prind fiorii ;
N u mai e cea fost odată,
s-a scurs pe a v ieţii roată.
Ce a fost în cop i l ărie,
aş dori din nou să fie.

Tot mai des urlând,
aud lup flămând,
buba buhăind
şi păsări ţipând
şi crivăţ în crâng bătând.
Colo-n bătătură,
o şopârlă sură,
se piteşte-n i arbă
urma ei să-şi piardă.
Dintr-o amintire
m i-aş coase cu aur-fire,
o floare în piept să-mi pun,
vreau să fiu un om mai bun.
O fată frumoasă,
se vrea ca mireasă,
cu un Făt- Frumos
cât mai drăgăstos.
M i-e dor de moşi şi strămoşi
care nu mai sunt,
azi, zac în pământ,
să vină cu toţii
să-şi vadă nepoţ i i .
Arde-v-aş urâte gânduri,
în foc mare, rânduri-rânduri
şi din jurul lor,
să ţes un covor,
de vise frumoase
numai din mătase.
Din suflet, să scot săgeţi,
inima să mi-o fac scut
-pentru răul pe pământ,
şi să bag în sperieţi,
pe cei răi şi pe cei nedrepţi.

Fericit, e cu putinţă
"Cel ce moare-n suferinţă„
zic aşa sufletul său,
"că merge la Dumnezeu" !
La Sfinx m ă gândesc mereu
unde o fi sufletul său?
Şi la Babele tăcute,
ar vorbi, dar.. .Rămân m ute !
Cimitirile în odihnă
par că dorm, dar nu au tihnă,
flori răzleţe pe morminte,
parcă plâng fără cuvinte.
Să mai fiu, ce-am fost odată,
preţ aş da şi l umea toată,
m-aş găti la "patru ace
dacă vremea s-ar întoarce !
„

Ş i timpul trece ca o apă;
nestăvi lită-i l unga cale cu
fiecare clipă care trece„ . Se
scurge-ncet Comoara vieţii
tale( ce frumos spune poetul)
încearcă cu pana să-şi al ine
rana!
"Ochi i văd- inima crede",
fiecare cum purcede„ .
când e vorba d e iubire,
omul uită de-a sa fire. "
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O femeie frumoasă place
ochilor, o femeie bună place
inimii, o femeie înţeleaptă
place sufletul u i ; Prima, e o
comoară, a doua , două, i ar a
treia- de trei ori cât
amândouă! (cugeta Napoleon ! ) .
D i n amintirile iubiri i ,
fă-ţi j urnalul fericirii,
iar din suferinţă
fă-ţi scut de credinţă.
De arde sufletul tău,
ca un lemn de şemineu,
nu uita că doar credinţa
îţi aduce biruinţa,
vei gusta din" Apa vie" ce curge spre veşnicie.
E sfântă ziua de Crăciun;
Azi s-a născut M ântuitorul;
De acum avem Păstorul B un
şi înspre noi curge Izvoru l .
E u pe I i sus când l -am aflat,
totul mi s-a luminat,
Şi-am văzut că-n astă lume,
nu mai e deşertăciune.
E l isus, e "Apa vie"„.
E speranţă„ „ . Veşnicie
(Cuhman Salvator)
El, a fost şi încă este
Nu e basm sau o poveste
Este lege, e cuvânt
Este viaţă pe pământ.
N i cio zi cu soare, plină, nu
pune-n suflet lumi nă.
Lumina adevărată,
prin l isus ni se arată !
„VEN IŢI D E LUAŢI
LUM IN Ă ! "

c
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Un tată iubitor, l a fii săi cu
mare drag le dăruieşte,
cine se roagă sincer şi curat,
îndată, totul, primeşte.

Un însetat călător,
caută orice izvor,
care curge neîncetat,
"Apa vie" ni s-a dat,
e scris sigur garantat !
Deci, nu uita fii credincios,
cu grij ă şi cu teamă,
să laşi în urmă cu fol os,
în fapte bune, drum frumos,
căci pentru toţi neîndoios,
la urmă vei da seamă,
căci j udecaţi, vom fi şi noi
atunci l a "Vremea de Apoi ".
Căci dragoste mai mare, nu
există, decât i ubirea Lui
întreaga lume,
e Cerul şi Pământul precum
„Scri ptura spune" . .

Fratele meu, să iei" Aminte"
la tot ce spune Tatăl, la
sacrele cuvinte !
"E VOIA SA" toţi ne-am
născut spre a muri,
murim spre a ne "naşte",
"CUM A ÎN VIAT I ISUS
CRISTOS"
în S fânta zi de Paşte !
Pe moarte cu moarte-a călcat,
şi VEŞN I C IA V IEŢI I, de
acum nu e în mormânt!

I
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"CHRTSTOS A ÎN VIAT";
"ADEVĂRAT, ÎN CER S-A
RIDICAT"
ş i ne aşteaptă; E ADEVĂR , E
CA LEA DREA PTĂ.
"N I M IC FĂRĂ
DUMNEZEU ",
n i m ic ar fi sufletul tău,
doar chin şi amărăci une,
TOTUL E DEŞ ERTĂCIUNE!
Nu e om mai fericit,
ca cel de TATĂL i ubit,
nu mai e singur pe lume.
Cere-i tot prin rugăciune.
S incer să mărturiseşti,
tot ce sufletu-ţi apasă,
cere-i şi atunci primeşti,
să fi sigur nu te lasă.

DRUM CĂTRE T I N E , FEMEI E . . .
Eu vin către tine, FEMEIE
Smerit, dar ş i cald şi supus
Să-ţi dau un dar, Odisee
De dorul de tine răpus

Cu dragostea ce mi-a rămas
Nestinsă văpaie se ţine
Focul divin ce-a unit
FEMEIE, pe tine cu mine ,
Î n dragoste fără sfârşit

Lung drum am bătut, m ultă
Scrie-ţi voi v iaţa întreagă
vreme
Şi drag m i-a fost pasul pribeag Cântări care încă n-au fost
S ufletul tău a vrut să mă
Pe buzele tale de fragă
cheme
Prinos de sărut adăpost
Să nu mă opresc nici pe prag
Iubirea ce-ţi port va fi zestre
La N unta de aur şi foc
În părul tău l in îm i voi face
Măiastru cel dans din poveste
Vrednic şi ultim popas
Urs ită de vis şi noroc
Şi ochilor tăi le-oi da pace

Şi-om merge apoi înainte
Cătând către stele şi sori
Fericit nespus în cuvinte
Slăvind ale tale comori . . .
C reată pentru tine,
FEMEIE, azi de ziua TA,
pentru că fără tine, nu există
n ici vis, nici cânt, n ici
poveste . . .
Menestrel din vechime
TU DOR . . . V(L)AD de
Ghiers

Din volumul: .„Unirea-i lacrimă şi dor"- A n tologie/20 1 9
autor: p rof. d r. Baciu George- Domnesti, M uscel

SINGU R ÎN TARA MEA
(CÂNTEC DE SUFLET)

Singur sub soare, singur sub Lună,
Voie la nimeni nu cer să rămân,
Veşnicia mă poartă de mână
Şi dorul îmi este singur stăpân.

Mă doare gândul de o vreme-ncoace
Ş i noaptea dorm ca un străin stingher,

În râuri Dunărea se reîntoarce
Carpaţi i au înnebunit de ger.

Un ger haihui ce-n inimi ne zâmbeşte,
Ş i-n case doar bătrâni i stau la foc,
Ungaria, Ardealul îl râvneşte,
La Cernăuţi se-nvârte cazacioc.
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La Chişinău şi pâinea-i mai amară,
Un ultimatum plânge-n buzunar,
Mă simt bolnav ca si
această tară
,
,
'
Pe care-o cumpără străinii ca-n bazar.

ARS LONGA
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CÂNTEC DE ŢARĂ

Ţara mea cu doine sfinte,
Azi de a ta sărbătoare,
Cheamă-ţi fiii ca să facă
Din nou România Mare.

Sunt tot mai sigur de o vreme-ncoace
Ograda din strămoşi a degerat,
N ici Mioriţei gura nu-i mai tace,
Crăci unul ne colindă c-un Diktat.

Vin români i iar la A lba,
Sufletul e-un clopotar,
Ţară dragă, prea des ruptă,
S ângele-ţi mai e hotar.

Pe trupul ţării-o rană sângerează
Şi nimeni nu-i găseste
vindecare '
,
O doctorie-i leacul ce-o tratează'
Ş i se numeşte Român i a Mare.

Vremea-şi plânge destrămarea,
De amar plin e paharul ,
M ihai stă d e strajă-n Turda
N i meni să nu ia Ardealul !

Am buletin de România-ntreagă,
Mi l-a lăsat Viteazul pe mormânt
Şi chiar de par sărac şi fără vlagă
Hotarul ţării n-am de gând să-l vând.

Basarabia te-aşteaptă
S-o peţeşti, s-o faci m i reasă,
Bucovina, fata mică,
Vrea şi ea să vină-acasă.

O iarnă multă din Siberi i vine ,
Mi-e sufletul un steag în trei culori,
E ger în tara
care e în m i ne '
,
Chiar dacă Prutul e un pod de flori .

Să fim toţi la masa mamei,
Dacia ne fie hartă,
Să nu mai plecăm prin lume,
Tot cerşind din poartă-n poartă!

Sunt tot mai s ingur în această ţară,
Atât de singur c-am uitat să mor,
M i -e dor de fratii mei uitati afară'
Prea i-am lăsat În vrerea �turor.

De la Tisa, pân ' la N istru
Să alerge iarăşi dorul ,
Iar p e buze, rugăci unea
Să ne fie Tricoloru l . . . .

Cât Dumnezeu în grija lui ne ţine
Ş i cât deasupra de Carpaţi e cer,
O spun, să ştie orişicine:
Români i , chiar de-s despărţiţi, nu pier.
Profesor doctor. George Baciu

L a mulţi ani, frumoasă tară!
Te iubim că eşti a noastră
Ş i-o să te păstrăm în inimi ,
Ţară, chip d e floare-albastră!
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DOINĂ PENTRU UN I RE
Poetă - prof Maria Chirtoacă
Am v isat Unirea Mare
Într-o horă de narci se
Peste Prutul în vâltoare,
Peste valul blândei Tise,
Am visat-o tulburată
De la Dunăre la m are,
L-am v isat pe bietul tată.
F luturându-i steagu-n zare,

În genunchi, pe l utul rece,
Cu privirea-o depărtare,
Unde Domnul veşnic trece
Ale cerului hotare,
M-am rugat până promi s-a
Dumnezeu, că nicio hartă,
Prutul, Dunărea şi Tisa,
Ţara n-or s-o mai despartă.

Eu voi alerga
c u picioarele goal e
l a izvoru l tău
ş i voi spăla stelele căzute în
palm ă
cu mare grijă
să n u m ă murdăresc
cu strălucirea l or
ce încet se scurge peste u mărul
tău.

Să nu te sperii
Eu, arunc fantome peste amintidacă tac
rea, ce doare.
voi răsări i ar.
Iar tu trăieşte tăcerea
Ş i trage perdeaua
Ca luna să rămână afară
Eu voi asculta oasel e
carnea, ochi i , frica, noaptea,
păcatul .
Tu vei dezbrăca p loaia de
picături
vei captura izvorul obosit
ce nu vrea să rămână.

VITA BREVIS!

De atunci ştiu că odată
Iar se va-mplini Unirea
De atâţia ani visată,
Să uimească omenirea! „ .

M -am trezit strângând cu sete
Lângă piept un gol cât veacul
Şi cu faţa la perete
Am umplut de plâns i atacul .

Tu iai bucăţi din durere
şi le tranformi în măsura tim
pul u i
le fi xezi pe bolta albastră
arunci i nutilul
peste l umea
goal ă de resemnare.

I

De atunci, cu l i ra-n mână
Ard, chemând nerăbdătoare
Toată naţia română,
Să refacă Ţara Mare,

I-am visat pe moşul Roată,
Pe M ihai, pe Cuza-n horă
Ş i pe Ferdinand cu toată
Românimea tricoloră.

EU STRÂNG Î N PALME
STELELE CE CAD,

ARS LONGA

Tu ţi-ai terminat sarcina?
A i luat respiraţia să o ascul ţ i ?
A i răsturnat c l ipa să n u mai
fugă?
atunci
topeşte l umea să curgă l i n
s ă n u iasă d i n matcă„
şi„ .Iasă oraşul
să-şi îmbrace
vesta încărcată cu vise
şi te rog
nu respira odată cu e l . .
e toxic„
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Din voi. „Valsul Cuvintelor"
în curs de apariţie ..

autor economist Nicu Petrescu
Bucureşti

U mbra-mi pribeagă
încet se duce
pe l ângă eul
nedefinit.
În prag de seară
ea se ascunde
în marea neagră
de i nfinit.
O s i mt cum fuge
cu paşi simetrici
şi nestatornici
spre apogeu.
B ătrâna umbră
pătrunde-n c lipa
şi defineşte
ce a trecut.
Supune caznei
treceri deşarte
ce fără număr
s-au perindat.
tă-ţi un prieten
albul din trai„
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Motto
Ce simte marea
Când primeşte lacrima mea
Îi sporeşte oare măreţia, put
erea şi chinul?

ARS LONGA , VITA BREVIS!

M i-aţi dat u n nume, un număr
şi mi-aţi furat l ibertatea
eu m-am născut l i ber, l i ber
ştiţi ce e aia l i ber?
L I B ER
de gânduri ascunse
de faptel e duse.

Iau bucăţi de mare în palmă
Întind degetul către cer
Fără ea am luat marea în palma
şi simt depărtarea de condiţia
şi am salvat o stea să nu cadă
umană
depărtarea de l ibertatea naşterii . să-şi lovească, strălucirea de
păcat.
Hai să facem un joc, vrei?
Ce trist e oraşul ascuns sub norii ce stau şi m-apasă, un bloc se ridică mai sus, iar mar
ginea l u i e o coasă, ce taie în gri u l celest o pagină ce trebuie-întoarsă.
Ce trist e oraşul sub nori şi m işună oameni ca v ierm i i , îşi caută sluj ba de zor prin sute ş i
m i i d e milenii, î ş i mestecă gândul sub nori, îşi soarbe cafeaua-n maşină, alunecă somnul stingher
pe geamul deschis de o doamnă.
Ce trist e oraşul de azi . . . şi nimeni nu îl bagă în seamă, aleargă cuvântul prin chip sub o
muzică de primăvară stingher un claxon se despică iar verdele stop s-a blocat, cineva îşi sărută-o
i ubită, şi gândul concret i-a plecat, se-cheltuie oraşul cuminte încet, anonim şi discret.
Autor ec. Petrescu Nicolae, Bucureşti
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I UB I RE A, ETERNA POVEST E : „ATUNCI, ACUM, ÎNTOTDEAUNA"
DE MARIA- IOANA VASILOIU, B ucu reşti
Iubirea, aceea c are-l face

esenţa întregii cărţi, dar şi a des

Moti vui mâini lor e prezent şi în

pe om cel mai frumos dintre

tinului feminin. „Atâta este tot ce

alte poezi i :„Dă-mi darul mâinii

pământeni, a fost, este şi va fi în

ştiu,/ Povestea nu mai spune alt

tale, e-o eternitate I De când

centrul trăirilor noastre, pentru

ceva'', conchide autoarea („Po

I-aştept şi timpul ce lw1g mi s-a

că, în ciuda capriciilor timpului şi

veste"). Pe măsură ce parcurgem

părut! " („Rosteşte-mi nwnele") .

ale destinului omenesc, rămâne

paginile

aceeaşi,

evoluează de la înfiriparea ado

viaţă: „i ubirea I Ne-a-nviat din

lescentină a primelor semne, pâ

morţi/ Cu dragostea/ Pe ură căl

nă la suferinţa exacerbată.

când"(,,Înviere"), este „Cântec de

candidă,

nemuritoare.

Mitico-legendară, sau în ritm cu
Am avut această

paşii noştri, iubirea tot atempo
rală rămâne.

cărţii,

trăirile

erotice

Sfârşitul copilăriei, cu „zbengu

Iubi rea e, pe rând, izvorâtoare de

vielă'',este şi „dar divin" („Da

iala", cu j ocul nevinovat al pri

rul").

rite de cartea unei poete dragi

mei îmbrăţişări, a rămas ecoul

certă, i ubita, onestă, nu renunţă,

mie, Maria-Ioana Vasiloiu.

peste ani în poezia ,,În care dintre

luptă, având ca armă însăşi sufe

noi". Jocul continuă şi în „Fruct

rinţa. Femeia devine „O pofti

de aur", w1de

basmul pare că se

cioasă Evă" în poezia „O, brad

una"),împleteşte armonios sensi

aur, mandarină, I Vreau să fiu şi

frwnos" ! , recurge la magie, des

bilitatea, graţia şi talentul aceleia

eu regină /Pentru cel ce I-oi ale

senzaţie pe parcursul lecturii ofe

Volumul,
titlu

predestinat

pwtând
iubi1ii

un

nemu

ritoare („Atunci , acwn, întotdea

îmbină cu realitatea: „ Fruct de

ge. I I te-arunc. Te va culege?"

Când aceasta devine in

cântându-şi i ubitul cu aj utorul
busuiocului („Magie").

care mărturiseşte:„ a fost alcătu

Totul începe în joacă, dar

„Infinit": „Ce m ică e sticluţa! I

it (volumul) pe parcursul a câteva

se continuă cu înstrăinarea de

Nici n-ai crede/ Cât „Infinit" se

pe care abia am menţionat-o şi

Descântecul

continuă

ş1

în

deceni i", dar nu este „un hronic

sine şi identificarea cu alte ima

poate-ascunde-n ea! . . ./

al vârstelor'', ci „o oglindă plim

gini feminine: „Eu nu sunt eu".

Trei picături Ia ceafă, Ia ureche,/

bată de-a lungul drumului spre
<< unica vecie dată nouă>>".

Se pare că poezia „Alchimie"

Trei picături aici, pe sânii goi . . . /

constituie trecerea spre maturitate

Î n zorn zilei, p e la cântători/

pnn insistenta încercare de a

S fârşi-voi cu descântul, cu şop

puterea

cunoaşte structura sufletească a

titul; /Tu vei visa, pe undeva, prin

noastră de a-l stăpâni e privit în

celui iubit: „ Aş vrea să te aflu, aş

vrea să te ştiu! I Aş vrea să des

nori,/ Că mai adulmeci, încă,

simfonie de-a lungul pagini lor şi,

copăr, s-aţâţ focul

prindă ieşirea din contingent şi

pe deasupra, foarte frumos ilus

mocneşte. Să-nlătur zgura/ De pe

interferenţa cu alte sfere, cel pu

trat cu motto-uri bine alese din

metalul

ţin atingerea norilor. . . Mai de

cele mai frumoase opere ale unor

Gândul să ardă, să işte scânteia"

scriitori

(„Alchimie").

Observ, de altfel, că sen
timentul

acesta

peste

diacronie, ca într-o c locotitoare

celebri :

Lao

Tse,

tău

viu

nobi l.

/Care

Făptura,/

Shakespeare, Apollinaire, Jerome

Continuând lectura, observăm cât

K. Jerome, Vasile Voiculescu

de

etc. Cea dintâi poezie preia un

„Cu pleoapele-nchise de săru

enunţ din „Arta de a nu scrie un

turi,/ Torc visul meu cel feme

roman" de Jerome K. Jerome:

iesc/ Şi mâini lor, subl ime scu

„Trăia odată un bărbat şi o fe

turi,/ Le spun în gând că Ie iu

meie îl iubea" şi pare să cuprindă

besc"(„ Mâinile lui").

intens

devine

sentimentul :
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lnfinjtul."Versurile par să sur

parte

sentimentul

vârşitor.

Femeia

devine
se

co

consideră

„clocotitoare, mândră ş1 năval
nică'', oricând capabilă să nască
valuri , spume, irizări, pentru a
stinge „focul . . pustiitor şi crud" al
iubitului.
O extraordinară metaforă înche
ie poezia „Foc şi apă": „Chiar de

„

2020

n
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I

mă tulburi, nu o să mă rrângi,

gustul mărului aduce pedeapsă şi

/Dar de mă bei, iau forma cupei

suferinţă:„ Plata-i o dezamăgire

eşti cwnva în preajma
.
,
m ceva.I") .
( „Arata-rru-te
-

tale."

/Şi gustând din măr dulceaţa,/

Dispariţia iubirii, sau a iubitului,

mea"

În „Focul"iubita mărturiseşte

Chiar otrava ai să guşti".

aduce iarăşi nelinişte: „Printre

„Sunt focul tău nebun şi viu,/

Şi cum „Treaba-i făcută", fiecare

morminte/Sunt
plâng.

Sunt focul tău cel fără de păcate".

muşcând, bărbatului, atavic,

A început războiul, inspirat, poa

revine

te, de unitatea şi lupta contrari

„veninul" („ Paradisiacă").

„dulceaţa",

iar

îi

femeii,

Şi

nwnai

plâng.

Şi

eu . . . Şi
plâng."

(„Printre morminte"). Femeia ce
duce povara acestor sentimente

ilor, căruia femeia i se va lăsa

De aici încep pentru femeia

abandonată în cele din urmă,

bolnavă de iubire insomnii, nopţi

ai mai avea de dat, I Afar' de

pentrn că şi înfrângerea înseamnă

nedormite,

suferinţă şi-un somn adânc de

pentIU ea fericire. Ce altă dovadă

somn"), dor („Mi-e dor de tine"),

moarte ?" („Bilanţ ").

rugi

nopţi

aride

(„Ne

îşi încheie bilanţul cu viaţa :„Ce

Rămâne

(„Rămâi cu mine"), venin

dorul fără odihnă: „Când am să

iubire, care se situează între rea

(„Venin"), motiv de îngrij orare: „

uit? Ai îndurare ! " („De profundis

„J ar", „VraJa
· - " )?
.

Tu, dragul meu motiv dengri

clamavi").

jorare,/

de

Alte adăugiri fractal ice nici nu

Chiar atunci când iubirea ajunge

mari nelinişti . . . " („ Motiv de

şi-ar mai avea rostul . Atâta dra

primejdioasă, suferinţa e dulce şi

îngrij orare"), Se ajunge la neso

goste, câtă puteau să poarte două

suportabilă: „Sub ochii tăi de

cotinţă în poezia „Nesocotită, iu

suflete,

căprioară/ Sticleşte alb surâs de

birea", l a mare de lacrimi: „Su

moarte", soarta, destinul, sau ce o

lup; /M-ai prins în gheare într-o

fletul,/ Cărăuş istovit,/ Se as

fi, desparte cuplul: " Acu,-ntre

doară, /Şi-acwna colţii tăi mă

cunde". („Mare de lacrimi").

poate

fi

adusă absolutului în

l itate, vis şi vrajă (poeziile „Vis",

rnp." („Di lemă").

Constant

aducător

sfârşeşte

„nwnai

prin

noi, el te-a ales/ Pe tine, cel mai

I ubitul devine, la rândul său, „nu

bun" ("Atâta dragoste").

Sfidarea inoportunităţii în iubire

tocmai un srant stăpân": „Stăpân

Personajele mitice apar adesea în

ajunge până acolo, încât femeia

a tot întinsul cerurilor mele,/

pagini le cărţii . Eurydice îi repro

se ia la întrecere cu soarta: „De-a

I ngrat stăpân ce-şi izgoneşte scla

şează lui Orfeu că a „schimbat

curmezişul nimeni să nu-mi stea,

va". Ce splendidă metaforă este

mitul", Parcele îi aşteaptă pe

/Nici oamenii, nici viaţa şi nici

în poezia „Stăpân a tot întinsul

îndrăgostiţi. Anteu, Danae, Sisif,

tu!" („Sfidare").

cerurilor mele"! Bărbatul este şi

Prometeu devin simboluri, ca şi
personajul din basme:

I ubirea, devenind obsesivă, a

voltairian, dar şi

m inteşte de suferinţa l ui Hrist:

mâini de temnicer,/ Mi-ntinzi să

reasa

„Obsesia îmi intră-n came/ Ca o

mbuc, uscată,/

"Cenuşăreasa"), sau ca masca

cel care „Cu

Cenuşă

( poezii le„ În treacăt" şi

saltea de cuie" („Obsesia ").

A-nsingurării pâine" („Triadă") .

l irică a Cătălinei . Din B iblie este

Şi furia ia amploare: ,,Îmi muşc

Suferinţa femeii, d e o înălţime

amintită

zăbala,

spirituală

frâu-mi rod" („Nerăb

incontestabilă,

Eva . Uneori destinele

duce

şi rostul acestora sunt inversate

dare"), pe când aşteptarea dobân

uneori şi la revoltă: „ De ce îmi

(Eurydice preia rolul lui Orfeu,

deşte chipul zădărniciei în poezia

dai,

„Te aştept". I ubirea se transformă

mult mai greu s-o poarte o sin

Hyperion).

în „Maladie", dorul ajunge necu

gură fiinţă ! " („ Revolta").

care „a călcat pre moarte,/ Acum

o, Tată, atâta suferinţă? /E

Cătălina

se

prinzător („ Mi-e dor de tine„),

FinalLLI cărţi i e zguduitor printr-o

femeie": „I ubitule, I A te dori pe

evlavioasă simpl itate şi profundă

clamavi "),

aimonie cu natura: „ Arată-mi-te

altele:

tine/ Sau a dori Luna/ E totuna."

în ceva,/ Să ştiu că ai rămas,/ Că

iar chemarea

pare "Cântec de

Ca în povestea bibl ică, din nou

expriină

ca

un

Pe lângă tema iubirii

şi pururi . Amin"(„De profundis
pot fi semnalate şi

viaţa, moartea, singură

tatea: ,,În casa mea tăcută, doar
ceasul se aude,/ La mine-n casă
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totul, miroase a trecut" („ Casa
mea"),

destinul : „Mi-ai luat tot

ce-ai vrut,/ Cumplit m-ai făcut/

Sunt impresionante
„chinuri

grele",

epitetele :

„dor

fierbin

trăirile,

reale.

Monologul

liric

demonstrează forţa de a readuce

te"(„Paradisiacă"), „paşnice efe

în

prezent

pattenerul

iubi1ii,

meride nedonn ite", „nopţi le ari

căruia i se realizează, cu nenu

greşel i le;" („Bilanţ), dorul, nălu

de"(„Nesomn"),

mărate reveniri, uimitor, portre

ca:

„Clocotitoare, mândră şi năval

tul .

Să pătimesc
„Eşti

şi

să-mi

plătesc

tu? Chiar tu? .. ./ E

Fermitatea eului l i ric în

nălucire? E sunet ce aud?E-nchi

nică" ( „ Foc şi apă"), repeti�ile

iubire este demnă de invidiat, dar

puire? Eşti ori nu eşti? ("Eşti
tu?"), sufletul : ,,În valea asta de

aş vrea să te ştiu ! IAş vrea să

şi

îndrăgostită

suspine,/

descopăr . . . "(„Alchimie"),

propria carte, aprigă l uptătoare pe

copii cărunţi ! " („ Ce greu îi este

"Sunt Solweig, Margareta,/ Sunt

frontul iubirii. O urmăreşte nu

sufletului ! "). Motivele cele mai

Jeana d' Arc/ şi sunt lsoda", („Eu

doai· în planul terestru, prin mas

des întâlnite sunt fruntea, palma,

nu sunt eu"). Dar alegoria este

ca Evei, ci şi dincolo de moatte,

sărutul, dulceaţa, veninul, jarul,

dramatică şi aminteşte de zbu

întruchipată în gingaşa Euridice.

lacrima, chinul mărul, luna.

ciumul

în

Balzac subliniază faptul că „Un

Metafora, frumoasă şi revelatoare

poezia „Tabula rasa": „ Când

singur ceas de dragoste face cât o

ca neantul sufletului omenesc,

sunt cu tine făuresc,/ Din visul

viaţă întreagă" („Pielea de şa

împânzeşte cartea de la Lm capăt

meu cel femeiesc,/ Un edificiu

gri"), iar Platon ne aminteşte în

vis trăit o zi,/

nalt, ceresc./ Ţi-l dau în grij ă;

„Banchetul" că „Nu există om

Iar eu - o rană vie" („Nu eşti ce

Năzuiesc, /Când mă întorc, să-l

atât de laş, pe care iubirea să nu-l

regăsesc/ Mă duc, revin, şi ce

transforme în erou". Este fnunos

zăresc?/ Locul unde era casa -/

spus şi aşa am sim�t

Tabula rasa./ Ş i iar

paginile cărţii de faţă. Salut cu

Aj ută,

la altul: „Tu eşti
ar

IA

Doamne,

un

doi

trebui să fii"), sau: „La moara

pustie

sufletului

meu/Mă

macin doar pe m ine" („Moara
pustiei"),

sau: „Ochi în ochi cu

şi enumeraţiile: „Aş vrea să aflu,

meşterului

reclădesc/

Şi

tot

Manole

m-apuc să
aşa,

CLun

- I înalţ din dor şi lacrimi, casa".

apoi te cert/ cu gura"( „ Afurisiţii

Maria Vasiloiu este e poetă pro

ba te cert, I Ba te bat, ba te dez

versurile

m ierd

cusm ale literaturii române.

spLme-rni"),

cresc/ Pe locul gol - Tabula rasa

fundă, care ştie să-şi croiască
canoanele

fără

Uneori surprinde prin metaforă,

şi plâng de-odată" („ De ce?").

alteori prin si mplitatea expresiei,

Comparaţia exprimă profimzimea

dar întotdeauna - prin viaţă, prin

iubiri i : „Când capu-mi culc în

trăiri

palma ta/ Ca într-un ghioc ocro

mature. Metrica tradiţională se

titor" („Mâinile l ui"), sau: „ M i-e

completează annonios

exacerbate

şi

gânduri
cu cea

dor de tine ca de apă, mi-e dor de

moder-nă, poezia fiind valoroasă

tine ca de soare" („Mi-e dor de

atât prin ideatică şi trăiri, cât şi

tine II"), ori următoarele versuri :

prin muzical itatea rimei şi spon

„ca

taneitatea

şarpele

te-ncolăcesc/

Cu

ritmului.

"Atunci,

braţul meu de Evă"(„ O, brad

acum, întotdeauna" are meritul că

frumos ! ").

„actanţii"

iubirii

sunt

şi eu

în

în

zie) această frumoasă carte de

te antiteza: „te iert/ cu inima/şi

(„Doamne,

eroină

dragoste ( eternă dragoste de poe

tre" („Ochi în ochi"). Nu l ipseş

sau: „ Şi simt extaz şi jale,/ Şi râd

devine

mereu

trudesc/ Să văd

după

exemplu grăitor. Femeia

zidurile

infinitul/ Am stat în orele albas

tăi de ochi"), sau: „ Ba te mângâi,

Lm

vii
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iubire, ce prinde viaţă în mâinile
celui care o citeşte . . .
Maria Chirtoacă
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MIHAI EMINESCU - PATRIOT ŞI MARTIR

Atenţie, i storici literari,
făuritori de programe şi manu
ale şcolare !
Nu credeţi c ă a venit
timpul să se reducă din atenţia
dată criticii lui Maiorescu şi să
se extindă şi să se aprofundeze
studiul operei lui Eminescu?
Conform unui şablon
convenabil, Eminescu a fost
mereu prezentat ca o fi i nţă la
bilă, neadaptabi lă, un alcoolic
care ar fi murit nebun, bolnav
de sifi l is. Eroare !
Eminescu a fost o fiin
ţă puternică ş i de o luciditate
ieşită din comun.
El a fost bine ancorat în
viaţa politică, destul de zbu
ciumată, a vremi i lui, a fost un
militant activ pentru dreptu
rile românilor din Ardeal,
pentru unitate. A fost un mare
ziarist şi un v izionar.
Genialul poet a fost de
clarat nebun într-un moment
decisiv pentru Ţară, când Gu
vernul României urmărea sem
narea „pactului wni l i nţei" cu
Austro-Ungaria, prin care ur
ma să se renunţe la drepturi le
asupra Ardealului, iar toţi naţi
onaliştii care se opuneau deve
niseră indezirabili. Eminescu
nu a acceptat compromi suri,
devenind astfel periculos.

El plănuia înfi inţarea
unei organizaţii, alta decât cea
a francmasonilor, care să tre
zească spiritul români lor şi ca
re să încerce refacerea Daciei
Mari.
P.P. Carp îi transmitea
lui Maiorescu, de la V iena:
„Mai potol iţi-l pe Eminescu!".
Şi ordinul a fost executat de
francmasonul Maiorescu pe 23
iunie 1 883, când Eminescu a
vea 33 de am. Carp era la
V iena ca să încheie un con
tract secret cu Tripla Al ianţă
(Austro-Ungaria,
Germania,
ltalia),conform căruia România
trebuia să se orienteze politic
spre Austro-Ungaria, nemai
putând astfel să revendice
Ardealul.
Ardelenilor, vemţt în
număr mare la B ucureşti, nu l i
s e mai perm itea s ă lupte din
capitală pentru drepturile lor,
nu mai aveau voie să-şi ridice
glasurile pentru a cere e libe
rarea Ardealu lui. Tratatul le-o
interzicea. Printre multele voci
din Regat care cereau l ibertate
pentru Ardealul nostru, poate
cea mai rezonantă era cea a lui
Eminescu. Deci trebuia decla
rat nebun. La 28 iunie 1 883,
Austro-Ungaria a rupt relaţii le
diplomatice cu România pen
tru 48 de ore.
Cancelarul Bismark îl
ameninţa pe Carol I cu război .
Au avut loc percheziţii la
sediile organizaţiilor care lup
tau pentru Ardeal, printre care
ş1 „Societatea Carpaţi", unde
activa Eminescu. Emil Galii
este expulzat din Ţară şi ziarul
său, „L' independance rou
maine" este închis.
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Unii ardeleni, cum ar fi
Simţian, Chibici, Ocăşeanu şi
Siderescu, pentru a-ş1 scăpa
pielea, trădează cauza. La fel ,
Grigore Ventura, ziaristul cri
ticat de Caragiale prin perso
najul „Rică Venturiano".
Toţi aceştia s-au impli
cat în internarea lui Eminescu
la ospiciu. Trebui a executată
comanda Vienei: „Mai potol i
ţi-l pe Eminescu!".
Ministrul P. Grăditeanu,
aflat şi el la V iena, îşi cere în
public scuze pentru organiza
rea sărbătorii dezvelirii statuii
lui Ştefan cel Mare care avuse
se loc la Iaşi. Aici Eminescu a
citit poezia manifest „ Doina".
Poetul este urm ărit mereu de
poliţie, mai ales că făcea parte
din multe organizaţii care lup
tau pentru drepturil e româ
ni lor din Ardeal şi pentru eli
berarea de sub stăpânirea
austro-ungară:„Român ism ul",
„Orientul", Români a j ună",
„Societatea Carpaţi".
Din aceasta din urmă
făcea parte şi Ioan Slavici.
În organizaţie erau infiltraţi
inform::�tori, ca Ocăşanu, cel
care a adus la cunoştinţă lui
Maiorescu întrunirea publică a
societăţii, din 4 iunie 1 882.
La rândul lui, M aiorescu î l
informează p e ministrul Casei
I mperiale austro-ungare, con
tele Kalnoky.
În ziarul „Timpul' ' , Eminescu
a sens un articol în care
îndemna pe studenţii ardeleni
veniţi la studi i în Român ia ca,
în timpul vacanţelor, să m i l i 
teze pentru a orienta populaţia
în direcţia Daciei M ari, ceea

HISTORIA MAGISTRA VITAE
ce a condus la des fi inţarea
„Societăţii Carpaţi".
Ziarul „Timpul", deve
nit cotidian naţional, era o pâr
ghie pentru propagarea ideilor
lui Eminescu. E l demascase
a1c1 corupţia politicieni lor,
comisioanele încasate la con
cesionarea căilor ferate, condi
ţiile umi l itoare impuse Româ
niei de către puteri le euro
pene. Chiar în dimineaţa când
avea să fie dus la balamuc, îi
apare în „Timpul" articolul
„Pentru libertatea presei ş1 a
j urnal istului", care demasca
măsuril e represive ale G uver
nului
B rătianu
împotriva
j urnalistului E m i l Gal i i .
Varianta care s-a vehi
culat a fost următoarea: pe 28
iunie, Eminescu(care stătea de
câtva timp la S lavici acasă) s-a
sculat dim i neaţa ş1, într-un
acces furibund de nebunie, a
început o ceartă cu soţia lui
S lavici, unguroaica Ecaterina
Szoke M agyarosy. Aceasta, l a
şase dimineaţa, î i trim ite un
bil et lui Maiorescu şi îi cere să
o scape de E m inescu.
Maiorescu merge di-rect
la doctorul Ş uţu şi, pentru trei
sute de lei, aranj ează cu acesta
internarea lui M ihai Eminescu,
şi nu examinarea lui, cum ar fi
fost normal.
Lui Maiorescu 1-a fost
teamă că planul său nu va
reuşi, deoarece în acea dimi
neaţă Eminescu şi-a schimbat
traseul său obişnuit şi s-a dus
la „Capşa", lângă care era
sediul Ambasadei S . U . A„ pre
cum şi reşedinţele mai multor
ambasadori occidentali (e vor
ba, mai ales, de Eugene
Schuler, mare apărător al drep
turi lor omului ş1 pe care

c
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Eminescu îl cunoştea perso
nal), unde poetul mai semnala
se abuzuri le Guvernului ro
mân.
La „Capşa" este abordat
de G rigore Ventura, care apoi
declară m mc1unt, cum că
Eminescu a ţinut acolo un dis
curs politic, a scos un pistol şi
a ameninţat-o pe soţia patro
nului, strigând că va merge
să-l împuşte pe rege, aceasta
fi i nd singura soluţie de a re
zolva situaţia. Ventura, în loc
să-l l iniştească, îi ţine isonul şi
îi propune să meargă amândoi
la Cotroceni . Regele însă nu
era acolo, fii nd p lecat din
Bucureşti . Ventura îl duce
apoi pe Eminescu la băil e
publice „Mitraşevski", unde î l
lasă singur. A anunţat apoi
poliţia spunând că un nebun
s-a închis în băil e publice .
S iderescu ş1 Ocăşanu,
ştiind despre ce e vorba, au
venit cu cămaşa de forţă ş1
l-au dus pe Eminescu l a doc
torul Ş uţu, unde dej a i se re
zervase un loc. Ventura a
m i nţit însă. El nu apare în
procesul-verbal al pol iţiei ca
martor. Cei doi care au venit
cu cămaşa de forţă spun că nu
ştiu ce s-a întâmplat înainte, ei
nefiind de faţă. Povestea cu
pistolul era o invenţie. Soţia
patronului de la „Capşa" nu
menţionează în declaraţia e1
scena ameninţării cu pistolul.
Ş i era puţin probabi l ca
Eminescu, ziarist fi i nd, să nu
ştie că regele nu era în
Bucureşti . Nu se mat amin
teşte nimic despre armă.
Oricum, m1s1Unea dată
de Maiorescu fusese îndepli
nită. Poliţia a percheziţionat
casa poetului, umblându-i prin

„
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manuscrise, cu speranţa că vor
găsi ceva compromi-ţător.
La ospiciu, „tratamen
tul" aplicat de doctorul Ş uţu îl
transformă pe Eminescu într-o
legumă. Peste am, fi ica lui
Maiorescu, Livia, trăitoare la
Câmpulung, î i scna marelui
eminescolog Ilie Torouţiu:
„Toţi cei care au încercat să
cerceteze mi ntea lui Eminescu
au avut un mare cusur - căutau
miezul zilei la ora paispreze
ce". (Trebuie să menţionez
aici că Ilie Torouţi u a petrecut,
împreună cu soţia, mai multe
ven la Domneştii de Argeş,
îndrăgostiţi fi i nd de pitorescul
locului şi de firea localnicilor.
Au locuit la fami l i a Ion
Piuaru, căruia Torouţiu îi bo
tează fiul, punându-i numele
său, I l ie.
Soţi i Torouţiu s-au sinu
cis mai apoi, în casa lor din
Bucureşti, în urma ameninţă
rilor Securităţii comuni ste şi a
percheziţiei făcute l a domici
liul lor, când biblioteca, actele,
manuscrisele lor au fost arun
cate la gunoi. Informaţ i i le le
deţin din scrieril e prof. umv.
dr. Nae Georgescu.)
Maiorescu însuşi ştia că
Emi nescu nu era nebun. Poetul
este transferat în noiembrie
1 883 la un sanatori u l din
Viena. Med ic i i v ienezi ştiau şi
ei adevărul , dar considerau că
este mult mai convenabi l să-l
ţină departe de ţară. Când avea
să se întoarcă în ţară, îi va
scrie lui Gheorghe Panu:
„Zvonuri fără funda
ment, în afară de suferinţa mea
de picioare nu am absolut ni
m ic". Medicii de l a Viena,
până la urmă, îl declară sănă
tos. Dar Maiorescu nu avea
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niciun interes să-l aducă în
ţară, chiar dacă Obstreiner
insista. Poetul nu-şi avea locul
printre bolnav i i psihici. Poate
de aceea, toate fişele lui medi
cale au dispărut în mod miste
rios, pentru ca cei interesaţi să
susţină, în continuare, m itul
nebuniei lui Eminescu.
Titu Maiorescu aranjea
ză apoi plecarea lui Eminescu
în Italia, pentru ca acesta să se
refacă, chipurile.
La întoarcere, poetul
vrea să vină la Bucureşti, dar
Maiorescu îl ţine depa11e.
Eminescu îi cere cu in
sistenţă lada lui cu cărţi şi ma
nuscrise, dar criticul rămâne
neîndu p I ecat.
Eminescu nu se poto
l eşte şi este trimis cu forţa la
ospiciul de pe lângă Mănă
stirea Neamţ, fii nd i nternat ca
alienat, deşi nu era adevărat.
Din noiembrie 1 886 până în
aprilie 1 887 este sechestrat în
acest ospiciu. Gardienii arun
cau pe el găleţi cu apă rece,
este bătut cu funia udă, toate
sub pretextul că trebuie cal
mat. Face o tentativă să fugă
din ospiciu. Se obţine mutarea
lui la Iaşi, sub îngrij irea docto
rului Iszac, care-i pune diag
nosticul „sifilis congeni tal ma
tern". Aceasta pentru ca
Eminescu să fie total anihilat,
să nu mai poată publica în
ziarele vremi i . Acelaşi doctor
Iszac a fost cel care i-a admi
nistrat lui Eminescu doze mari
de mercur (în jur de 5-7 gra
me), motivând că îi tratează
sifi l isul. Un alt psihiatru din
Bucureşti , Panait Sozin, fără
măcar să-l cunoască personal
pe Eminescu, doar din cores
pondenţa cu Henrieta, sora sa,
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aj unge la următoarele conclu
z11 aberante: psihopat eredi 
tar, nopţi albe, orgii, m istuit de
narcotice ş1 excitante, psiho
pat alcoolic, sifi l itic.
Tocmai Emi nescu, care
era un mare adversar al narco
ticelor şi alcoolului.
În 1 888, Veronica M iele
reuşeşte să-l smulgă din mâi
nile doctorulu i Iszac şi îl duce
la Bucureşti . Aici, Eminescu
începe iar să pub l i ce dar, în
urma unm articol viru lent
împotriva Guvernului, apărut
în „România l iberă", poetul
este i nternat iar cu forţa tot la
spitalul doctorului Ş uţu, unde
de altfel va şi muri nu peste
mult timp. M oartea a survenit
în urma unei lovituri la cap cu
o piatră. Doctorul Marinescu,
cel care i-a făcut autopsia, nu a
făcut analiza la microscop a
creierului ca să dovedească da
că poetul fusese sau nu bolnav.
Înainte de a arunca la
gunoi cre ierul geniului, medi
cul a fost totuşi nevoit să con
semneze mărimea impresio
nantă a creierului . Actul de
deces este „semnat" de am
prentele degetelor a doi mar
tori analfabeţi din personalul
spitalului.
Întrebare: „De ce pu
b l icistica lui Eminescu a fost
trecută sub tăcere, interzisă,
cenzurată? Activitatea lui de
j urnalist a avut aceeaşi am
ploare ca opera lui poetică.
Dar publicistica lui a fost total
i nterzisă, după cel de-al doilea
război mondial.
Efectele acestei inter
dicţ i i se văd şt astăzi, când
n işte întunecaţi la minte spun
despre cultul lui Eminescu
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cum că ar fi o „dimensiune
confecţionată".
Prin diversiune, se cre
ează impresia că eminescia
nismul este un element nefast,
un inamic al democraţiei şi al
evoluţiei
Statului
Român.
Gheorghe Grigurcu, un adevă
rat mercenar antieminescian,
compara cultul pentru Emines
cu cu acela al lui Ceauşescu.
La fel, „românul" Horia
Patapievici, care fără pic de
ruşine îl numeşte pe Eminescu
„cadavrul nostru din debara,
de care trebuie să ne debara
săm, dacă vrem să i ntrăm în
Europa".
Spun unii că Eminescu
ar fi fost mason. Nu. El lucra
pentru crearea unei organizaţ i i
româneşti, numită „Societatea
M atei Basarab", în afara ma
sonerie i .
Ţinta acestei organizaţii
era unirea tuturor români l or.
În cai1ea sa „Amintiri de
la Junimea' ', G heorghe Panu
notează unul d intre sfaturile
date de Eminescu: „Panule, să
ştii tu că în l umea asta nu este
nimic mai interesant decât
istoria poporu lui nostru, trecu
tul lui . . . ".
bacă toate acestea se
ştiu, de ce să nu-1 acordăm
poetului, în continuare, cinsti
rea şi respectul ce i se cuvin?
Sau, cum am mai spus,
de ce nu s-ar putea, mai puţin
Maiorescu
ş1
mai
mult
Eminescu?
Răspundeţi, români de
bună credinţă!

l±Prof. scriitor Ion C. Hiru I
-

Domneşti, M uscel
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A FI PATRIOT ...
„ Cine bea apă din pumni streini, n u se satură niciodată ".

Anton Pano

Pat1iotismul, iubirea de

societăţii, ca şi bărbatul care iu

românesc. Fuga din ţară, chiar

ţară, este sentimentul cel mai

beşte celelalte femei cu aceeaşi

dacă e mai la îndemână şi chiar

înalt, care înnobilează sufletul şi

dragoste ca pe a lui proprie".

dacă apare ca o soluţie în indem

ridică pe oameni deasupra fiinţei

Patria, pentru noi, româ

nul făcut de un preşedinte pripit

„Patriotismul,

nii, este m unca strămoşilor noştri,

în afirmaţii, nu este o rezolvare

lor

trecătoare.

spunea Emile Faguet, este sănă

amintirea faptelor şi gândurilor

pemrnnentă, ci una de moment.

tatea popoarelor. Numai popoa

lor, monumentele rămase de la ei,

Acolo nu găsim râuri de lapte şi

rele bolnave nu-l au".

munţii semeţi ş1 văile încântă

miere, nici m unţi de pilaf, găsim

Dragostea de ţară însea

toare, câmpiile mănoase, Dună

oameni nepri mito1i, inimi reci, nu

mnă sentimentul nobil, puternic,

rea albastră şi Marea cea Mare,

calde ca ale fraţi lor noştri, acolo

ce exprimă legătura dintre individ

„Balada" l ui Ciprian Porumbes

suntem

ş1 patria sa. Vorbele poetului

cu, „Doina" lui Mihai Eminescu,

înrobim pentru un pumnişor de

„Cântării României" sunt edifi

„Rapsodia" lui Enescu, „Poarta

bani.

„Patria, spune Alecu

catoare.

e

aducerea-aminte de

Sărutului"

săpată-n

piatră

de

A.

aspru j udecaţi

D.

Xenopol

ş1

ne

afirma:

şi am fost iubiţi. . . câinele care se

strămoşi lor. O mănăstire sau o

„Oamenii ce nu se pot înfelege
printr-o vorbire comună, sunt
împiedica/i de a lucra împreună.
Acei ce vor-besc altă limbă sunt
pentru noi străini. Deosebirea
graiului atrage după sine deose
bire în felul gândirii, în concep/i

juca cu noi. . . sunetul clopotului

bisericuţă ne aduc aminte de vo-

unile estetice, ftlosofice (. . . ) pe de

bisericii satului ce ne vesteşte
zilele frumoase de sărbătoare. ..

1evoz11 iubitori de ţară, pereţi i
San11 izegetusei, lăsaţi astăzi în

altă parte, traiul mai unit al ace
lor ce vorbesc aceeaşi limbă, uni
fică moravurile şi obiceiurile,

Russo,

zilele copilăriei. . . coliba părin
tească cu copacul cel mare din
pragul uşii. . dragostea mamei. ..
plăsmuirile (nevinovate) ale ini
.

Brâncuşi şi multe, multe altele.
Peste tot sunt umbrele stră
moşilor noştri. O cruce din cre
mene, o cetate din care au rămas
doar ruşte ziduri năruite ne aduc

mii noastre. . . locul unde am iubit

aminte de faptele vitejeşti ale

zbieratul turmelor, când se întor

plângere totală, ne aduc aminte

ceau în amurgul serii de la păşu

de Marele Rege Decebal şi de

restrânge

ne. . . fumul vetrei ce ne-a încălzit

Impăratul Traian.Toate constituie

comune(. . . ) Este deci firesc lucru,

falnice amintiri.

de a iubi mai mult pe conafionali
decât pe străint'.

în leagăn, înălţându-se în aer. . .
barza de pe streaşină, ce caută
duios spre câmpie. . . şi aerul, care
nicăierea nu este mai dulce . . . "

Barbu

Ştefănescu

Delavrancea

interesele

materiale

neamuri, dar nici iubirea altor po

spunea că „Patria nu e pământul
pe care trăim din întâmplare, ci e
pământul plămădit cu sângele şi
întărit cu oasele înaintaşilor
noştri". Dacă uneori suferim ne

poare mai presus de poporul tău.

dreptăţi, nu este vina patJiei, ci a

cătoare, trăind în palatele lor lu

oamenilor.

xoase, rupţi de popor, aplecându

Iubirea
înseamnă

ură

de

patrie

împotriva

Adevărate

sunt

nu
altor

vorbele

Nepăsarea

vremelnicilor

conducători ai neamului, îndem
nurile lor pripite şi negândite sunt
noei ve. Ei nu înseamnă patrie, nu
înseamnă neam, sunt fiinţe tre

Statelor

Oricât de nedreptăţiţi am

ş1 urechea doar la m inciunile

Unite, Roosevelt, spuse cu peste

fi , nevoile noastre nu t1·ebuie să le

consilierilor l inguşitori. Ei uită de

şase decenii în urmă: „Omul care

punem pe seama patriei, dar nici

patrie, uită de acest duios ş1

iubeşte celelalte ţări în acelaşi

mai presus de nevoile morale şi

grad ca pe a sa, este vătămător

materiale ale neamului

îndemnuri, cum ar fi acesta, scris

fostului

preşedinte

al

nostru
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adânc cuvânt. N u iau in seamă
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de Simion Mehedinţi : , ,Î n toarce

/i-vă, oriunde vefi.fi, cu ochii spre
acest scump pământ, pe care, de
mai bine de două mii de ani, au
trăit, au muncit, au luptai şi au
murit părin/ii noştri. Ridicafi-i în
sufletele voastre un altar de veş
nică dragoste".
Caracterul românului, su
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de ispravă, ca poporul româ
nesc".

pentru istoria unur neam care

Cât adevăr scoate la iveală

„niciodată nu se vinde", dar pe

această

scriere

a

suron, pentru casa părintească,

cărturarului

care, din păcate, suntem nevoiţi

patriot! Să nu crezi, popor român,

să o încuiem, s-o lăsăm pradă

că astăzi, cei peste o mie de oa

pânzelor

de

păianjen,

ne

adăpostim

să

nevoiţi

meni (ce au strâns averi cât să le

fiind

ajungă până la al nouălea neam),

cameră străină ş1 rece, pe alte

într-o

nu vor fi nevoiţi să dea înapoi, fie

continente. Un popor nu poate să

fletul său nobil, a fost descris ast

lui Dumnezeu, fie neamului aces

trăiască o viaţă demnă, muncind

fel de marele Alecsandri : „Mie

ta, „copil bătut", bun şi blând, dar

pentru

mi-i drag Românul şi ştiu a pre
fui bunătă/ile cu care l-a dăruit
natura. Mi-i drag să-l privesc şi
să-l ascult, căci el e simplu şi
frumos în înfăfişarea lui, căci e
curat, infelept, vesel şi poetic în
graiul său. Îmi plac obiceiurile
sale patriarhale, credinţele sale
fantastice, dan{Urile sale vechi şi
voiniceşti, portul său pitoresc,
cântecele sale jalnice şi melo
dioase şi, mai ales, poeziile sale
aşa de armonioase".

care se va trezi şi va trebui să

împrumu-tându-se

lupte pentru dreptatea lui.

îngenunchindu-se fi nanciar, înge

Tot

referitor

la

popor,

Alexandru Vlahuţă afim1a:

„Poporul nostru e încă
sub spaima primejdiilor pin care
a trecut. El nu-i strângător,
pentru că a strâns de mii de ori şi
de mii de ori a fost jefuit; el nu-i
încrezător în dreptatea şi rându
iala omenească, pentru că mereu
s-a încrezut şi mereu a fost înşe
lat, şi de oameni, şi de soartă. El
e acum, bietul, ca un copil bătut,
un copil bun, blând, înzestrat cu
cele mai alese însuşiri - comori
ascunse dorm in siţfietul lui, ca şi
în pământul în care trăieşte - şi
în ziua când, înseninat şi trezit la
adevărata viafă, va fi chemat să
şi le arate, nu va.fi popor pe lume
mai cuminte, mai generos şi mai

Crede� că este vreo deo

alte

nunchind

popoare,
la

genera�ile

111c1
străini,

viitoare,

sebire între preşedinţii/ miniştrii

ce-şi vor b lestema trecutul şi pe

care conduc ţara şi poporul care,

înaintaşi,

cu munca mâinilor şi a capului,

miliarde de euro.

lucreză

la

propăşirea

patriei?

plătind

datorii

de

A. D. Xenopol spunea:

violenţelor, a vărsărilor de sânge,

)ndată ce un popor cu
getă că un altul întrupează fru
mosul şi că un altul îi îndepli
neşte binele, el nu mai are niciun
rost de trai în această lume şi
poate să dispară, foră ca prin
aceasta să se piardă vreo notă
din armonia cea mare a civili
zaţiei universale". Dar noi, popo

a jignirilor şi a plecării a aproape

rul român, nu vom pieri.

Nicio deosebire. Atât numai, de
preocupare, de îndeletnicire.
Meritul conducătorilor, de
fapt îndatorirea lor este de a
asigura locuri de muncă oame
ni lor, munca dezvoltă energia şi
este leacul împotriva patimilor,
împotriva ieşirilor în stradă, a

trei m i lioane de români în neagra
străinătate, rece şi neprim itoare.

Pentru

că,

de-a

lungul

istoriei noastre, după cwn bine

Voltaire spunea: „Siliţi pe

spune Alexandru Vlahuţă, „vijelii

oameni la muncă, şi-i veţi face

cumplite au trecut peste noi, la
toate am finut piept, şi nu ne-am
dat, ş-aici am stat. Ca trestia ne
am îndoit sub vânt - dar nu ne
am rupt".

cinstiţi". Acolo unde munca, lo
curile de muncă lipsesc, domneş
te anarhia, sărăcia, cu tot lanţul
lor de nenorociri.
Să ne deşteptăm, să vă tre
ziţi măcar azi, când vedem pri
mejdia cu ochii, căci mâine va fi
poate prea târziu.
Şi această trezire înseamnă
tot dragoste de ţară, de poporul
pe care îl cârmuim, după cum
patriotism înseamnă şi dragoste,
respect

faţă de

părinţi,
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fraţi,
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A FOST ODATĂ, CA NICIODATĂ ...
Am fost ş1 voi rămâne

Sârba,

în război, a fesurilor şi, mai ales,

Brâul, Jocul de

mereu un mare iubitor al eferves

a maramei ce împodobea chipu

doi, niciodată nu au fost inter

cenţei culturale şi artistice a sa

rile angelice ale artistelor autenti

pretate mat bine decât o făcea

tului românesc, mereu izvor nese

ce,

formaţia de dansuri din Stăneşti,

cat de nestemate, de briliante fol

kitsch.

fără

machiaj

ş1

zorzoane

instructor

fiind

regretata

clorice, de personalităţi ce au în

Unde este Corul Căminu

învăţătoare Maria Dudu care, la o

scris pagini de aur în cultura şi în

lui Cultural din Călineşti, dirijat

emisiune locală a Centrului de

istoria noastră.

multe decenii la rând de preotul

radio-ficare Domneşti, îmi spu

Adevărat grăia filosoful că

„veşnicia s-a născut la sat".

1 947, perioadă istorică grea.

Ion Ionescu, cor înfi inţat în anul

nea, prin anul 1 968: „Suntem o

formaţie veche. Am ocupat locul

Oare a murit acea eferves

Formaţie corală care, în

întâi şi doi la consursurile pe (a

cenţă a satului românesc contem
poran? Oare ni s-au stins anima

riu de peste 25 de cântece, obţine

ră. N-am avut pic de răgaz. Ne

torii şi, odată cu ei, animaţia satu

locul întâi pe judeţul Muscel, loc

lui argeşean în care erupeau, ca

obţinut şi în 1 948. Urmează locul

findu-ne repertoriul.

întâi pe ţară, în 1 950, locul doi în

Am avut, bineînţeles, şi
greutăţi. Trebuia să înfrângem

mai puţin de un an, cu un reperto

vărate orgi, echipele de dansuri,

1 95 1 . Corul şi dirijorul său sunt

dintr-un vulcan, acele coruri, ade
care rupeau pardoselele scenelor

aplaudaţi de participanţii la cel

cu Brâul, Sârba ş1 Jocurile de

de-al treilea Festival al Tineretu

doi, acei instrumentişti coborâţi
din Vârful Brătilei sau Iezerului şi

lui şi Studenţilor de la Bucureşti
( 1 953). În 1 954, ocupă din nou

care doineau din fluier şi caval

locul întâi pe ţară, interpretul la

doinele şi baladele noastre.

am pregătit încontinuu, îmbogă

mentalitatea că doi tineri căsăto
riţi nu mai au ce căuta pe scenă.
Căutam la hora satului noi

fluier Gheorghe Neacşu, cu doi

talente, le găseam, şi apoi tinerii
noştri se căsătoreau. Şi apoi, iară
la hora satului, căutam„ .
În final, am reuşit să învin

nele şi sârbele lui, ridicând în pi

gem aceste prejudecăţi, aşa încât,

interpretau melodii populare din

cioare publicul din sălile de spec

în anul 1 953, peste 60% dintre

zona lor folclorică, nealterate, au

tacol bucureştene.

dansatori erau perechi căsători

Unde sunt acei solişti care

te".

tentice, aşa cum le cântau în serile

Unde este echipa de călu

lungi de iarnă, în şezători, unde

şari din Coloneşti, care, îmi amin

învârteau rotanul, torceau caierele

tesc şi acum, a rupt pardoseala

dansatorilor

de lână, umplând, cu o măiestrie

scenei

Parcul

zdraveni şi fete ca nişte Ilene

rară, fusele cu fire ţigaie, sau mâ

Ştrand al Piteştiului, executând

Cosânzene, arătând în obrajii arşi

nuiau sucala care zbârnâia ţevile

dansul popular Căluşul aşa cum

de soare şi sănătoşi, bronzul căpă

din soc bine uscat?

era învăţat de la străbuni.

tat prin munca de la câmp şi efec

improvizate

în

Ieşeau flăcări din opincile
stăneşteni,

feciori

Nu sunt un nostalgic, nu

Unde-s dansatorii de la Pucheni şi

tul benefic al jintiţei de la stânele

tânjesc după acele vremuri trecte,

Boteni? Unde-s vremurile când

nu vorbesc de guverne şi guver

echipa de fluieraşi din Vaideeni,

din Leaota şi Zârna.
Îngreunate de pluşul ma

nanţi, mă străduiesc doar să rea

dirij or

învăţător,

siv, cortinele marilor scene ale ţă

mintesc tuturor acea „fierbere"

ajutat de vârstnicii fluieraşi Victor

rii se deschideau. Ropote de apla

exuberantă, mat ales din timpul
repetiţiilor, pline de sudoare, ale

I.

Stănuşescu,

Ionescu şi Dumitru Zăvoi, cu ale

uze veneau să răsplătească tabloul

lor

impresionant oferit de albastrul

formaţiilor de amatori, în preajma

Jieneasca, Învârtita, Hai,
odor, hai, păsărică şi, mai ales,

concursurilor şi festivalurilor, ca

cu Jieneasca Vaideenilor, au fost

fir de borangic, cu fluturi aurii, de

re transformau întreaga ţară într-o

finalişti la mai multe concursuri

maramele revărsate în jurul chi

imensă scenă, brodată cu frumu

pe ţară? Vremuri pe care eu,

purilor angelice ale muntencelor

seţea fotei şi iei, a betelor ţesute

tânărul de atunci, le-am trăit.

din Domneşti, din sânul cărora
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răzbătea parfumul busuiocului şi

muzică clasică. „Prin muncă şi

re, vreme îndelungată, a modelat

al sulfinei.

transpirafie, îmi spunea maestrul

sufletele micuţi lor, dar şi ale copi

Alfons Popescu, am câştigat atâ

i l or mai mari, ale dansatori lor stă

ta neagră, poalele brodate ale că

tea trofee la consursurile pe ţară,

neşteni, meşteri la muncile câm

măşii, în contrast cu albul cioare

am

Alături, pentru bărbaţi, ves

României,

pului şi la creşterea oilor, dar şi la

ci lor bătuţi în dârstă şi cu pălăriu

preţuirea publicului care se ridi

dansuri româneşti . Şi câţi mulţi

ţele ciobăneşti negre.

ca în picioare şi ne aplauda mi

alţii nu au îmblânzit cu sufletul,

nute în şir, în timp ce eu şi coriştii

cu iscusinţa şi dăruirea lor, acele

plângeam de emoţie.

vremuri pe care un.i i le numesc

Toate

aceste

minunate

straie muscelene îmbrăcau trupu
rile celor peste două sute de co

câştigat

Erau

stima

lacrimile

În 1 954,

bucuriei

rişti, pline de sănătatea tinereţi i , a

pentru succesul, pe bună drepta

bulzului şi a pastramei perpelite

te, meritat.

în j arul din faţa stânelor de la
Brăti la, Valea Rea, Zârna.

ţară, în 1 956, premiul III.

premiul

I pe

Unde sunt formaţiile ar
tistice de amatori din acele fru
moase zile, unde este efervescen

retului, în 1 959, premiul J şi titlul
Premiul

„de tristă amintire".

I la Festivalul Tine

ţa festival uri l or şi concursuril or,

Corului din Domneşti, în l umina

de Laureat. în J 961 se repetă suc

reflectoarelor de la Sala Palatului,

cesul. A m refuzat, Nelule, premiul

cei de azi le numesc tot „grele

de

ofe rit de Ministerul Culturii, con

moşteniri"? Unde sunt Căminele

Ateneu sau de la Sala Si ndicatelor

dus de Contanţa Crăciun, pentru

noastre Culturale, luminate până

din Bucureşti, reflectoare focali

că meritam mai mult ".

la miezul nopţi i , la început nu cu

Acesta era tabloul poetic al

zate

la

Opera

pe

Română,

această

la

argeşean şi muscelean? Pe toate,

orgă

A fost cândva un „odată",

lumină electrică, ci cu lămpi, feli

umană albastră, care la fiecare a

„ca niciodată", au fost coruri cele

nare, petromaxuri? Poate că aces

pariţie

bre în Argeş: Rucăr, Căl ineşti,

tea nu vor rămâne doar nişte în

îi

purta

imensă

de

unde sunt talentele satului nostru

pe

spectatori

într-un tărâm mirific, cu Feţi Fru

Domneşti. Şi nişte dirij ori care au

trebări retorice, poate că ci neva

moşi şi I lene Cosânzene.

sorbit din apa succeselor de multe

îmi va răspunde.

di rijorului prof. Alfons Popescu

ori, îndrăgostiţi fiind de Euterpe
şi Terpsihora. Într-o bună zi, au

răspundă?!

care apărea, ca un purtător de apă

plecat, tăcuţi şi singuri, înspre

vie, după ce intrau în scenă două

veşnicie. Poveşti adevărate cu

buciume mari , un bucium curbat,

naluri triste: preotul Ion Ionescu,

NEORTODOXE

Aceasta era poezia muzici

fi

Dar

C INE

să-mi

Căci N E P Ă SAREA, GOANA
DUPĂ AVERI şi PRACTTCILE
sunt

mereu

fi uieraşi. Cu mersul său de fost

M i rcea Cotolan, A l fons Popescu,

tăcute.

dr.

fotbal ist la „Unirea Tricolor", cu

Gică Gomoiu. Ca un tremur de

capul în pământ, aj uns în m ij locul

I ± Prof. scriitor Ion C. Hiru I

vers de baladă au rămas numai

Domneşti, Muscel

scenei, maestrul se întorcea cu

umbrele mâini lor minunate, vor-

faţa la publ ic, îl saluta, apoi reve

bind despre „sunet de frunză şi

unsprezece tulnice şi

nelipsiţii

Roman,

Emanoi l

Popescu,

nea cu faţa spre „copiii" săi, dă

stele,/ sunet al inimii mele,! sunet

dea tonul , tăcea un gest discret şi

de frunză şi iarbă,/ lasă-mi inima

„orga" începea.
Repertoriul corului încânta

să fiarbă''.

dar

„ca

A fost un „odată",
nicio-dată",

o

mana

pe toată lumea, fie că era vorba de

măiastră de învăţă-toare, un suflet

Cântecul fapinarilor, Joacă şi tu,

nobil de coregraf, care ani de-a

domnişancă, De la Domneşti mai

rândul, a umplut de bucurie inimi

la vale, Valurile Dunării, Cântec

le

de leagăn,

iubitori lor dansului

popular

Balada haiducească

românesc autentic, o mare doam

sau Balada hidroce ntralei, Bala

nă pe care o chema M aria sau

da ciobănească, Bc111dura şi chiar

„doamna învăţătoare Dudu" şi ca-
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BLESTEMUL UNUI ŢINUT MIC, DACIA, MAI TÂRZIU ROMÂNIA
ÎN MIJLOCUL UNOR MARI IMPERII
Unirea

Principatelor,

Moldova şi Ţara Românească
şi-a găsit o primă expresie geo
grafică la 24 ianuaiie 1 859 sub
conducerea col. Alexandru Ioan
Cuza. Era un început pe urmele
paşilor măreţi şi nobili ai lui
Mihai Viteazul.
Primul război mondial, în
care poporul român a sângerat şi
suferit ca nici un alt popor.
A pierdut aproape un mili
on de oameni în acel măcel
mondial dar, a început să-şi refa
că existenţa.
B lestemul istoric a lovit
din

nou

mişeleşte.

fărâmiţată,

rănită

Împărţită,
şi

umilită,

România se sprij ină pe afinitatea
de neam cu Franţa, Anglia şi
S .U.A. care nu au ţinut cont şi

Viena în palatul Belvedere, sem

Poporul român nu ştia ce

narea Dictatului între Ribbentrop

pregăteşte, încă din anul l 943 .

- Molotov şi Ciano - ginerele lui
Mussolini, p1in cai·e România a

i-a promis lui Stalin încă de la 20
februarie 1 943 cadou România.

silită

să

cedeze

aproape

j umătate din teritoriul Transilva

octombrie

te,

Europa de Răsărit sunt promise

tratatul rămânând în istorie

România se găsea între doi

tratat, ministrul de externe al

cucerit Franţa.
dictatori : Hitler şi Stalin.
Prin pactul R ibbentrop -

În alt document secret din

niei în favoarea Ungai·iei ho1thys
cunoscut ca „odiosul dictat de la
Viena". La semnarea acestui

Ge1mania

Preşedintele Roosvelt ( S U A)

fost

a

ne-au abandonat.

se

Rusiei

de

1 944,

România

către

şi

Churchill

(Anglia) şi cu acordul S.U.A..
Marii

trădători

demon

strează duplicitatea, cinism ul şi

României a leşinat.
România făcea eforturi şi

inconştienţa politică a celor doi

1 939

pentru a păstra un echilibru intern

mari vinovaţi de trădarea occi

România şi Polonia răsăriteană

rupt şi de domnia tmui rege au

dentului care sunt Roosvelt şi

toritar, corupt şi vicios, Carol

Churchi l l . Ca urmare a acestor

Molotov din

23

august

erau date Rusiei.
După

ultimatumul

dat

României de Stalin la 26 1Urue
1 940, Basarabia şi Bucovina de
Nord

şi

ţimmtul

Herţei

sunt

alipite Rusiei.
Străvechea provincie

ro

mânească, ţinutul dintre Prut şi
Nistru cu peste 4 milioane de
locuitori este ocupată de armata
sovietică.
Peste numai două luni, la
30 august 1 940, va avea loc la

al I I- lea. Acesta nu a avut curajul

trădări

să ia o poziţie în faţa lui Stalin,

influenţa U .R.S.S. pentru o j umă

aceasta ducând la pierderea Basa

tate de secol.

rabiei şi B ucovinei.

ajunge

sub

România îşi aminteşte din

Din punct de vedere mo
ral, Cai·ol al I I-iea era jos.
El a avut trei căsători i :
no în data de O 1

România

istorie de cutremurătoarele ocu
paţii ruseşti din an ii 1 806 - l 8 1 2,
1 828- l 834,

l 848- l 85 1 ,

1 877-

prima la Odessa cu Zizi Lambri

1 878 şi din 1 9 1 6. Dar, cea mai

septembrie

cumpl ită ocupaţie a fost la 23

rea regină Elena la 1 O martie
1 9 1 8 ; a doua la Atena cu viitoa

august 1 944.

1 92 1 şi a treia în 1 947 în Brazilia

România a plătit daune de război

cu amanta sa Elena Lupescu.

pentru invazia U . R . S . S . alături de
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Gemrnnia nazistă pentru a repara

apar scene de luptă c u dacii şi

la Nistru. Ştefan poattă multe

urmările Dictatului lui Stalin din

sinuciderea lui Decebal.

războaie cu turcii, printre care
cele de la Vaslui/ Podul Înalt şi

26 iunie 1 940 şi a recupera pro-

Al doilea i mperiu care a

vinciile româneşti Basarabia ş1

cucerit Ţări le Române şi le-au

Bucovina fapt care nu s-a realizat

subj ugat, a fost imperiul Otoman

În anul 1 489, după lungi

care a profitat de conducători i

războaie purtate cu turcii, Ştefan

slabi din ambele ţări româneşti

cel Mare a semnat un tratat de

Stalin, poporul român a trebuit să

care

de

pace cu sultanul otoman Moha

lupte alături de unul împotriva

galbeni . Cei mai viteji Domni din

med al II-iea. Acesta din urmă

celuilalt, neavând ce altceva să

acea perioadă au fost Mircea cel

s-a angajat ca în schimbul unui

facă deoarece întreaga Europă era

Bătrân

bir

la pământ şi tremura sub cizma

Românească

nici până astăzi .
Victimă a lui

H itler ş1

au

plătit

tribut

m11

1 3 86- 1 4 1 8 pentru Ţara
ş1

Dobrogea,

ş1

Ştefan cel Mare 1 457 - 1 504

nemiloasă a lui H itler.
Pentru a răspunde titlului

Războieni, unde iese biruitor.

plătit

moldoveni

anual
să

nu

de

către

mai

atace

Moldova.
În acea vreme Moldova

pentru Moldova.

acestui articol, am să dau câteva

Ţara Românească a fost

era o poartă a creştinătăţii şi dacă

date despre imperiile care ne-au

atacată de Baiazid în anul 1 394

aceasta va ceda, creştinătatea din

subj ugat şi exploatat peste 2000

iar Mircea cel Bătrân avea 1 O.OOO

apus ar fi în „pericol şi primej 

de ani .

cu o armată de 40000 de ieniceri,

die".
Ştefan

cel

Mare

a

sunt:

de oşteni. Lupta a avut loc la

Impe1iul Roman, Imperiul Oto

Rovine şi oştenii lui Mircea cel

construit foarte m ulte mânăstiri şi

man,

Bătrân i-au spulberat pe turc i .

cetăţi şi a avut mulţi copii în toată

Aceste

imperii

Imperiul

Austro-Ungar,

Această victorie a româ

Moldova.Imperiu I Austro-Ungar

Primul război al lmperiu

nilor asupra turcilor l-a i nspirat

a apărut ca urmare a aşezării în

lui Roman împotriva Daciei şi a

pe Eminescu la scrierea Scrisorii

Câmpia

lui Decebal a fost în anul 87 d.

a ill-a.

hunilor asiatici ale lui Arpad în

lmperiul Ţarist şi URSS.

Hr. unde Decebal iese învingător.
Anul

următor o mare armată

După moartea lui Mircea
cel Bătrân la 3 1 ianuarie 1 4 1 8,

Panonică a hoardelor

ani i 896 - 900.
După consolidarea puterii vor

romană vine peste Decebal care

Ţara

o

întreprinde numeroase campanii

va fi înfrânt în Banat la Tapae, pe

provincie unitară, independentă,

împotriva statelor din centrul,

lângă Porţi le de Fier.

cu ieşire la Marea Neagră şi cu

estul şi vestul Europei.

un prestigiu în Europa. Pe tronul

Românească

rămâne

Traian 98 - 1 1 7 d. Hr.,se hotă

Moldovei la 1 456 se afla Petru

feudali maghiari ŞI a c lerului

răşte să-l înfrângă pe Decebal.

Aron, fiul lui Alexandru cel Bun

catolic de a catoliciza populaţia

Noul împărat al Romei,

Prima încercare a marilor

Al doilea război roman

care se învoieşte să plătească

ortodoxă, a fost o expediţie con

din vara anului 1 05 d. Hr., face

tribut turcilor de 2000 de galbeni

dusă de Carol Robert de Anjou

ca dacii să piardă confruntarea

pentru a înlătura pericolul care

regele Ungariei, împotriva Ţării

cu romanii şi

venea din partea lor.

Româneşti cu scopul de supu

Decebal să se

sinucidă în anul I 06 d.Hr.. În
urma acestei înfrângeri

În anul 1 457 Petru Aron

nere. Bătălia are loc între 9 şi 1 2

Dacia

este înlăturat de pe tronul Moldo

noiembrie 1 330 în locul num.it

devine Provincie Romană până în

vei de Ştefan cel Mare. Acesta

Posada.

anul 27 1 . Ca o încununare a

duce mai multe lupte cu turcii

acestei

nevrând să le plătească tribut. În

victori i,

Basarab

I,

domnitorul

regele

Traian

Roma

celebra

vremea domniei lui Ştefan cel

Câmpulung, rămâne în istorie ca

Columnă a l ui Traian pe care

Mare Moldova se întindea până

un

construieşte

la
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încercări de cucerire a unui popor

graniţele

a

Imperiului Otoman, încheiat în

paşmc

atrage de partea sa popoarele

anul 1 8 1 2 . Iniţial, ruşii au cerut

strămoşeşti de către maghiarii

aflate

fixarea graniţei

care aveau obiceiu1i de expan

ţarismul rns susţinea pe faţă

anexarea Principatelor Yalahiei şi

siune către vecini.

eliberarea

Moldovei,

pe

meleagurile

sale

Moldovei.

sub

Pentru

stăpânire
acestor

otomană,

popoare

ş1

pe Dunăre ş1

care

urmau să

fie

formarea de către ele a unor state

unificate într-o gubernie rusească

reuşit să stăpânească şi Transil

naţionale independente, dar în

intitulată pompos Regatul Daciei.

vania confruntându-se cu multe

realitate dorea să le subj uge.

Însă, în cele din urmă, ruşii au

Imperiul Arstro-Ungar a

răscoale ale populaţiei băştinaşe

La 1 3 april ie l 7 l l dom

anexat doar Moldova dintre Prut

asuprite. Aceşti cotropitori veniţi

nul Moldovei, Dimitrie Cantennir,

şi N i stru, care mai târziu, a deve

din nordul Mongol iei călare pe

convins de temeinicia afirmaţiilor

nit Republica Moldova.

cai, au reuşit să subj uge Transil

lui

vania până la sfărşitul primului

posibilitatea acordării

război mondial când la 1 decem

Petru

cel

Mare

Vecinătatea

despre
indepen

rusească

a

avut consecinţe nefaste pentru

denţei principatului, a încheiat cu

români. Chiar dacă români i au

brie 1 9 1 8 a luat naştere România

acesta

antiotomană.

recuperat trei j udeţe din sudul

Mare. La acea dată se reunesc

Principala continuatoare a acestei

Basarabiei în 1 856, Rusia le-a

toate

provi nciile

vorbitorii
adică,

de

unde

Transil vania,

al ianţă

trăiesc

politici a fost Ecaterina I I , când

anexat din nou, în 1 878, la finalul

română,

războaiele ruso-turce se înteţeau

unui nou război contra turci lor, la

Bucovina,

şi ţările române deveneau teatrul

capătul căruia România, condusă

limbă

Basarabia,

o

Crişana,

lor de luptă. Adevăratele intenţii

de Carol I, şi-a dobândit inde

Maramureş, Sătmar şi Cadrila

Banat,

iveală: ,,Ecaterina II a dus două
războaie Împotriva Turciei. În
1 772- 74, armatele ruseşti au
ocupat amândouă principatele,
şi Ecaterina se gândea să le
transforme În provincii ruseşti.
Ea i-a silit atunci pe boierii
moldoveni să-i facă o cerere În
care, Între altele, aceştia cereau
ca În fruntea administraţiei
militare a Moldovei să fie pus
un general rus."

pendenţa.

terul, cu Regatul României.
După 22 de ani, la 30
august

1 940,

când

se

semna

Dictatul de la Viena, România o
fost obligată să cedeze nord
vestul Transi l vaniei în favoarea
Ungariei horthyste.

În
felul
acesta,
mişeleşte, prin fraudă şi swprin
dere, ca de tâlhari în miez de
codru - avea să consemneze
diplomatul de carieră Raoul
Bossy - a fost vremelnic ucisă
România Mare, mai întâi de
Stalin, apoi de Hitler şi Mussolini
prin uneltele lor, Ribbentrop şi
Ciano ".
„

Teritoriile

din

estul

ale rnşilor începeau să iasă la

Dar adevăratele tendinţe

România

a

recuperat Basarabia, iar graniţa a
fost restabilită pe Nistm. Însă
doar pentru 22 de ani, pentru că,
în 1 940, ruşii au anexat din nou
pământul dintre Prut şi N i stru,
num.it Basarabia.
În 1 94 1 , România a intrat
în

Cel

de-al

Doilea

Război

Mondial, tocmai pentru a recu
pera Basarabia, însă, la finalul
război ului, acest teritoriu a fost
din nou ocupat de ruşi. De data
aceasta, ruşii nu s-au mulţumit cu
atât, ci au impus în România un

începeau să ia amploare.

regim dictatorial comunist care a

Războiul din 1 787- 1 79 1
s-a

dat

în

mare

măsură

pe

lungul

ani în şir întinse regiuni româneşti.
În anul

La începutul secolului al
XV i l l-lea, Rusia se apropia de

Mondial,

Primului

române abia acwn, după 1 775,

teritoriul nostru, ruşii ocupând

schimb între diferitele ocupaţii.

finalul

ruseşti de expansiune spre ţările

României vor fi folosite de-a
i storiei ca monedă de

Război

La

pornit

un

nou

1 806, ruşu au
război

contra
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OAMENI GENEROS! - TRAIAN GĂISTEANU
„ Cuvintele sunt lacrimile celor care ar fi vrut
aşa de mult să plângă şi nu au putut. "
Da, în viaţă întâlnim tot
,Jurnalul de front"al fi răbdând? Ce ne aşteaptă În
felul de oameni ! Dar priviţi-i ofiţerului Constantin Sturza este anul acesta nou? Câte năpaste
scris cali grafic, cu nwne şi date veni-vor Încă pe capetele noas
atent pe cei cu sufletul curat.
tre? Se slujeşte azi un parastas,
O vorbă veche spune: exacte ale evenimentelor vremii.
Este un „Jurnal al Între În câmp afară, pentru morţii
„scrie supărările pe nisip şi
girii Neamului".
mulţumirile în piatră".
Regimentului 9, pentru toţi cei
Redau mai jos două zile căzuţi vitejeşte, dar atât de
Acest minunat Om, dom
nul Traian Găişteanu îm de sărbătoare, consemnate de zadarnic, În faţa duşmanului.
preună cu so�a sa, doamna Lili, ofiţer:
Schina ( Mihai Schina a fost
Duminică 25 Decern- unul dintre generalii Armatei
locuitori a1 corn. Dărmăneşti
satul Piscani, plai binecuvântat brie.
Române În Primul Război
Posomorât
Crăciun! Mondial, n. red.), numit de
de Dwnnezeu, au ţinut aceste
minunate mărturii, acest ,Jur Departe de tot ce iubeşti, de tot curând comandantul Diviziei
nal de război'', vreme de peste ce-ţi e drag, cu ciuda învin ( deşi e Încă Colonel şi cu toate
50 de ani. Cu harul lui Dumne sului în inimă, cu jalea unei că Pierre Greceanu e General),
zeu ş1 la îndemnul unm „ne jumătăţi de Ţară pierdute, cu vine să asiste la parastas. "
ostenit cărturar"- prof.Ion C. supărarea părăsirii celor scu ........ (p.212)
Hiru , au fost scoase la lumina mpi acolo, în ţara cotropită de
„Între 28 iulie 1 9 1 4 şi
tiparului, deci la cunoaşterea duşmani, în mâna brutelor 1 1 noiembrie 1 9 1 8 , mai mult
noastră. Cartea a fost inti-tulată spurcate cu neliniştea sufle de 70 de milioane de militari au
„JURNAL DE RĂZBOI", tească de a nu şti nimic de fost mobilizaţi, iar 1 5 milioane
pentru a nu se confunda cu dânşii şi niumic de noi Înşine. de oameni au fost ucişi. M ulţi
cartea preotului Radu Drăgoi .
Şi mereu aceeaşi mirare ş1-au pierdut viaţa în spatel e
Jurnalul
aparţine
l ui dureroasă de a vedea împreju liniilor frontului, datorită l ipsei
CONSTANTIN R. STURZA rul tău o nemaipomenită resurselor de bază (mâncare,
( 1 882- 1 952), magistrat şi avo inconştienţă, o nepăsare de căldură sau combustibil), mobi
cat (nepot al lui Vasile Sturza, neÎnţeles, de a fi Înconjurat de l izate cu. piioiitate pentru ali
unul dintre cei trei caimacami ai oameni aproape veseli, cari mentarea armatelor."(p.328)
Moldovei, care au sprijinit ale râd, glumesc, cântă, mai au
Datele din j urnalul ofiţe
gerea domnului Unirii, A lexan obrazul să petreacă, să bea, rului Constantin R. Sturza sunt
dru Ioan Cuza, în 1 859) şi care sti-şi bată joc de chiar neno cu lux de amănunte, necesare
a luptat, ca ofiţer de rezervă, în rocirile noastre şi cari mai gti generaţiei de astăzi , pentru cu
Primul Război Mondial, în Re sesc cuvinte de admiraţie şi de noaşterea adevărului !
gimentul 9 Roşiori, fiind martor simpatie pentru Nemţi!.(p.209)
Aceştia sunt „Cetăţenii
'

direct al evenimentelor legate
de şa1ja de la Robăneşti.
(Jurnal de Război Constantin R. Sturza Coordonator:
Traian
Grăişteanu -p. 298)

DUMINECĂ 1 Ianuarie
1917.

Anul Nou! Cu ce
vremuri! Cum l 'or fi trăind cei
de dincolo şi ce nenorociri vor
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de onoare" ai Grădinii Maicii
Domnului ! Vă mulţwnim d-le
T. Găişteanu.
Pubbcist, Nuşa Cantemir Piteşti, A rgeş
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E RO U L N ICOLAE BĂLCESCU, DOUĂ SECOLE DE LA NAŞTE REA SA
„Patria este norodul, nu tagma j efuitorilor"
Născut în vremuri des-tul
de aspre pentru ţară, la 29 Iunie
1 8 1 9 în Bucureşti, N ICOLAE
BĂLCESCU istoricul, scriito
rul şi revoluţionarul român de
mat
târziu,
dovedeşte o
inteligenţă sclipitoare încă de
mic copil. Răscoala ţăranilor
din 1 82 1 , deşi îl prinde în bra
ţele mamei, când răsculaţii lui
Tudor Vladimirescu trec Oltul
şi se îndreaptă spre B ucureşti , îl
va marca peste câţiva ani . Eroul
nostru îşi va aminti dmmul par
curs de mama sa , împreună cu
ceilalţi fraţi spre Cotrneana,
apoi continuând spre Câmpu
lung şi mai departe spre Rucăr.
A încurajat şi s-a alătw-at
totdeauna confraţilor săi în
lupta pentru înlăturarea rându
ielii apăsătoare, a eliberării de
opresi unea străină.
Fiind fiu de moşnean
adevărat din Vladim ireştii Gor
j ului, ager ş i curajos ca şi rădă
cinile sale, se avântă de tânăr în
armtă. Astfel găsim pe tânărul
absolvent al Colegiului Sf.
Sava, Nicolae BĂLCESCU, la
13 iunie 1 838, cerând angajarea
în cadrul oştirii Ţării Româ
neşti. După foarte puţin timp, la
8 Iilie 1 83 8 i se acordă gradul
de iuncăr (ofiţer) în Regimentul
din Capitală - Escadronul I I I de
cavalerie.

În tot acest timp, fi ind şi
profesor, vorbea soldaţilor des
pre actele de vitej ie ale marelui
M ihai Viteazul, spunându-le:

„Prin popor se înţelege
adunarea tuturor oamenilor
dintr-o ţară "
Poporul nostru va cu
noaşte zile slăvite când toată
patria română fi-va un singur
simţământ şi o singură lege.
Penru aceasta au luptat
înaintaşii, încă din cele mai
vechi timpuri, împotriva pu
hoaielor năvălitoare, care
întunecau văzduhul cu săge
ţile şi lăncile lor. "(p.57- Fănică
„

N. Ghe - „Martirul")..... .
Tânărul profesor cuce
nse inimi le tinerilor soldaţi,
care aşteptau cu drag revederea.
Dar, au loc schimbări şi i uncă
rul, ofiţerul nostru este j udecat,
condamnat şi eliminat din rân
durile oştirii.
Astfel este condamnat la
trei ani de închisoare
Din
octombrie 1 840- mattie 1 842 îl
găsim în închis01ile de la
Gorgani şi Mărgineni.
Aici
reîntâlneşte
pe
poetul Grigore A lexandrescu.
Venit din străinătate, Ion Ghica
îi vizitează la închisoare.
Starea sănătăţii i se înră
utăţeşte brusc, dar respectul său
pentru ţară şi pentru oştirea
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română, nu ii vor părăsi nicio
dată. Spunea tutw-or:
„ O, mândră oaste va

avea România, când îi va veni
şi ei rândul pe lume!. . (p.96)
.

Dar vârsta îşi spune
cuvântul ş1 tânăra Luminiţa
Florescu îi va ţine tovărăşie
până la finalul vieţii .
Conştient de boala sa,
ştiind că zilele îi sunt numărate,
încredinţează manuscrisele sale
„Istoria
Românilor
supt
Mihai Voievod ViteazuJ"-lui
Ion Ghica -spre a fi publ icate
nea-mului românesc ş1 nu
numai. Cei doi fraţi Goleşti Ştefan ş1 Alexandru se vor
ocupa de tipărirea lucrării sale.
Moare ca un adevărat martir pe
meleaguri străine , fiind refuzat
de Vodă Ştirbei să revină în
ţară, la nu-mai 33 de ani , dar
cu gândul la ţara sa.
„

Je suis ne sous une
etoile mauvaise"... . .... „ Virtus
Romana Rediviva! ".... (p.200).
Este îngropat în groapa
săracilor a călugărilor capucini
din Sicilia, dar faptele şi scrie
rile sale vor dăinui veşnic în
sufletele românilor cu drag de
locul unde 1-a hărăzit bunul
Dumnezeu.
N uşa Cantemi r - Piteşti,Arge

�
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IMPLICAŢ I I ALE BISERI C I I ORTODOXE ÎN
CONTEXTUL ŞI REALIZA REA MARII UNIRI Partea a II-a
-

Al doilea mare moment
din procesu l de reîntregire
naţională a statului unitar
român a avut loc la 1 5/28
noiembrie 1 9 1 8, când Con
gresu l general al Bucovinei,
format din reprezentanţii
aleşi ai românilor şi ai naţio
nalităţilor din Bucovina, a
hotărât, în
unanimitate,
„unirea necondiţionată şi pe
vecie a Bucovinei, în vechile
ei hotare până la Ceremuş,
Colacin şi Nistru cu regatul
României ' ' .
Românii d i n acest teritoriu
românesc s-au integrat l uptei
popoarelor
din
I mperiul
Austro-Ungar pentru autode
terminare. În octombrie 1 9 1 8,
deputaţii români din Parla
mentul de la Viena au consti 
tuit Consiliul Naţional Român,
condus de Constantin Iosi
pescu Grecul şi George Grigo
rovici. La 9 octombrie 1 9 1 8
C.N.R. a cerut, în numele na
ţiunii , dreptul la autodeter
m inare şi a exprimat dorinţa
de secesiune.
Afirmarea politică a miş
cării româneşti din Bucovina
s-a înfăptuit în ziua de 27
octombrie 1 9 1 8, când la iniţi a
tiva lui Sextil Puşcariu ş1
Iancu Flondor deputaţii ro
mâni bucovineni din Parla
mentul vienez, foşti deputaţi
din Dieta Bucovinei, primarii
români din localităţile Ţări i de

Sus a Moldovei împreună cu
alţi reprezentanţi ai provinciei
istorice româneşti s-au adunat
în Sala Mare a Palatului Naţi
onal din Cernăuţi , unde au pus
bazele Adunării Constituante
sub preşedinţia fruntaşului
Dionisie Bejan, care a ales un
Cons i l i u Naţional format din
50 membri din toate j udeţele şi
păturile sociale, avându-l ca
preşedinte pe Iancu Flondor,
ales cu unanimitate de voturi .
Iancu Flondor citeşte Mo
ţiunea adoptată, pe fondul m u
zical al lui Deşteaptă-te româ
ne ! . A fost hotărâtă convo
carea Congresul u i Gene-ral al
Bucovinei, pentru data de 28
noiembrie 1 9 1 8, care să decidă
asupra viitorului provinciei în
care-şi avea cetatea de scaun ş i
mormântul d e veci Domnitorul
român Ştefan cel Mare ş 1
Sfânt.
În acest teritoriu românesc
au început să pătrundă trupe
ucrarn 1ene cu scopul de a-l
ocupa şi anexa Ucrai nei.
Iancu Flondor a necesitat
să se refugieze în reşedinţa
mitropol itană, pentru că ucrai
nen i i îl căutau să-i facă sfârşi
tul .
Noul guvern cere ajutorul
armatei române şi astfel, la 9
noiembrie 1 9 1 8, Divizia a 8-a,
condusă de generalul Iacob
Zadie, intră în Bucovina, iar
două zile mai târziu trupele
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române sunt în Cernăuţi, re
zervându-li-se o pnmire en
tuziastă.
De acolo, ele aj ung până l a
vechea graniţă a Bucovinei de
la Ceremuş, Colacin şi N i stru.
La 1 1 Noiembrie 1 9 1 8 a
avut loc un schimb de tele
grame între Cons i liul Naţional
ş1 Regel e Ferdinand privind
eliberarea Bucovinei.
La 1 2 noiembrie 1 9 1 8 în
şedinţa Consiliului Naţional a
fost adoptată Legea fundamen
tală a Bucovinei, („Legea
funda-mentală din 1 2 noiem
brie 1 9 1 8 asupra puteril or
Ţării B ucovina"), prin care îşi
asumă întreaga putere în Bu
covina, în baza căreia puterea
legislativă era exercitată de
către Consi l iu, i ar cea execu
tivă de către un guvern român,
constituit în aceeaşi zi, avân
du-l în frunte pe Iancu Flondor
între m i niştrii fiind ş1 Sext i l
Puşcariu (externe).
Sextil Puşcariu, ajuns se
cretar de stat la externe, pleacă
la Iaşi pentru a mulţumi
Regelui Ferdinand pentru tri
miterea armatei în Bucovina.
După audienţă, se întâlneşte cu
Ion N istor, preşedintele Comi 
tetului refugiaţi lor bucovineni,
cei doi vechi prieteni ajungând
la concluzia unm1 necon
diţionate a Bucovinei cu Ro
mânia. Revenit la Cernăuţi l a
23 Noiembrie, Ion Nistor
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înmânează şefului guvernului,
Iancu Flondor, un mesaj din
partea guvernului român.
Consi l i ul N aţional, com
pletat cu 1 2 fruntaşi dintre
refugi aţi i bucovi neni, hotărăş
te convocarea, la 28 noiembrie
1 9 1 8, a Congresului General
al B ucovinei pentru "stabilirea
raportului politic al Bucovinei
faţă de Regatul Român".
La 25 noiembrie 1 9 1 8,
Cons i l i ul Naţional Român s-a
adunat din nou, de această
dată discutându-se despre ati 
tudinea
m i norităţilor (polo
nezi, germani ş i evrei) în legă
tură cu unirea B ucovinei cu
Regatul B ucovinei. Marea lor
majoritatea au fost de acord cu
unirea, însă au dorit în schimb
ca învăţământul să se poată
dezvolta l i ber în B ucovina.
D upă această nouă întâl
nire a urmat alegerea delega
ţilor, ţinându-se cont de pon
derea fiecărei naţionalităţi.
Astfel, au fost aleşi 74 de
delegaţi români , 1 3 ruteni, 7
germani ş i 6 polonezi.
În ziua i storică de 28
noie mbrie 1 9 1 8, în sala de
marmoră d i n M i tropol i e i Orto
doxe din Cernăuţi, 74 membri
ai Consil iului N aţional au
început lucrările in Congresul
General al Bucov i ne i , alături
de 7 delegaţi germani, 6 polo
nezi ş i 1 3 din comunele ucrai
nene, reprezentanţi i Basarabi
ei, în frunte cu Pan Halippa,
membrii marcanţi din Consi-
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l i u l N aţional Român, între care
Ion I. N istor şi ceilalţi patrioţi
bucovineni din sufletul m i şcă
rii de eliberare, sub preşedinţia
lui Iancu Flondor, propus de
Dionisie Bej an preşedinte al
citeşte
Congresului
care
M oţiunea de Unire:
„Drept aceea noi, Con
gresul General al Bucovinei,
întrupând suprema putere a ţă
rii şi fiind i nvestiţi s inguri cu
putere legiuitoare, în numele
suveranităţii naţionale, HOTĂ
RÂM : U nirea necondiţionată
şi pentru vecie a Bucovi nei, în
vechile ei hotare pînă la Cere
muş, Colacin ş1 N istru, cu
Regatul României ".
Profesor univ dr. D i mitrie
Marmeliuc, secretar de stat
pentru apărare naţională în
Guvernul bucovinean, rela
tează: „Ropote de aplauze
acoperiră ultimele cuvinte ale
moţiunii, rostite cu glas emo
ţionat de Iancu F londor, în ochi i
căruia se iviră două lacrimi
mari, prinos al nesfârşitei sale
iubiri de neam".
Votul Congresului a fost
adus l a cunoştinţa Regelu i
Ferdinand printr-o telegramă.
Regele a răspuns pnn urmă
torul mesaj : „Salut cu nespusă
bucurie actul măreţ prin care
Congresul General al Bucovi
nei, ca expresiune a voinţei
întregului popor al acestui vechi
pământ românesc, a hotărât
unirea completă a B ucovinei cu
Regatul Român. Din adâncul
sufletului mulţumesc Proniei
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divi ne că m i-a îngăduit ca, sub
domnia mea, fiica răpită acum
1 44 de ani să se reîntoarcă la
sânul ţări i-mame, aducând noi
forţe pentru propăşirea neamu
lui. În aceste c lipe înălţătoare,
gândul meu se îndreaptă către
oameni i patrioţi, care, cu toate
suferinţele îndurate în cursul
vremurilor, au ştiut să ţină vie
în i n i m i le poporului memoria
lui Ştefan cel Mare şi S fânt şi
sentimentul naţional, pregătind
astfel, fără şovăire ş i însufleţiţi
de un patriotism cald, zma
b i necuvântată de azi .
Cu adâncă recunoştinţă
primesc, dar, în numele popo
rului meu, întruparea Bucovi
nei la Regatul Român, asigu
rând populaţia Bucovi nei că în
mine va găsi mereu un sprij in
tare şi o dragoste părintească".
Congresul a ales o delega
ţie de 1 5 persoane în frunte cu
Iancu Flondor, între care ş1
M itropolitul Vladimir Repta
care, a doua zi, 29 noiembrie,
a prezentat, la Iaşi, Regelui
Ferdi nand Actul Uniri i .
Duminică 1 Decembrie
1 9 1 8, Suverani i români au dat
o masă de gală la Palatul Re
gal din B ucureşti, în timpul
căreia a sosit şi telegrama de
l a Alba Iulia vestind unirea
Transilvaniei cu Român ia.
Entuziasmul acestor zile
sfinte din istoria României a
întrcut orice aşteptare.
Actul Uni ri i Bucovinei cu
Ţara a fost adus l a cunoştinţa
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guvernelor din laşi, Paris,
Londra, Roma şi Washington.
La 3 1 Decembrie 1 9 1 9,
apare Decretul-lege privitor la
urnrea Bucovinei cu România
cu următorul cuprins: „Buco
vina, în cuprinsul graniţelor
sale istorice, este şi rămâne
de-a pu ruri unită cu Regatul
Româ- niei " . Semna
Regele
Ferdinand I si Ion I.C. Brătianu,
pre-şedintele Consiliului de
Miniştri şi ministru al afacerilor
externe. Tot la acea dată a fost
semnat şi Decretul-lege privind
adminis-traţia Bucovi nei, care
un
secretariat
instituia
administrativ cu 9 secretariate
de serviciu.
Unirea Bucovinei cu Ro
mânia a fost recunoscută oficial,
în l 9 1 9, prin tratatul de la Saint
Germain, care preciza că Aus
tria renunţă la fostul Ducat al
Bucovinei în favoarea Româ
niei. Camera şi Senatul român
au ratificat la Bucureşti, la 3 I
Decembrie 1 9 1 9, Unirea Buco
vinei cu Ţara iar prin recunoaş
terea Uniri i de către Congresul
de pace de la Paris ş1 pnn
includerea ei în Constituţia Ro
mâniei din 1 923, memorabilul
act al Unirii Bucovinei cu
Regatul României din 28 No
iembrie 1 9 1 8 a rămas definitiv.
Istoricul Ion N istor, care a
pregatit alături de Iancu Flondor
ş1 Sextil Puşcariu, Congresul
general al românilor bucovineni
ş1 Adunarea naţională cu
caracter plebiscitar din Cernă-
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uţi, a fost numit administrator al
Bucovinei, cu rang de ministru.
El a sosit la Cernăuţi la 5 aprilie
1 9 1 9, luând parte la slujba de
Sf. Paşti săvârşită de mitro
politul Vladimir Repta în
catedrala mitropolitană.
A convocat un consiliu
pentru alcătuirea programului
de guvernare, care a luat
hotărârea reintroducerii limbii
române ca l imbă oficială în
administraţie, j ustiţie şi şcoală.
După votarea Constituţiei
României Mari din 1 923,
Bucovina s-a i ntegrat cu totul în
viaţa politică şi administrativă a
Regatului Român.
La 24 Octombrie 1 920, s-a
inaugurat Universitatea româ
nească din Cernăuţi , în prezenţa
Familiei Regale. Reorganizarea
universităţii s-a făcut cu ajutorul
profesorilor de teologie, în
frunte cu Vasile Tarnavski, noul
rector devenind Ion Nistor.
B iserica Bucovinei ş1-a
păstrat m itropol ia la Cernăuţi cu
episcopia sufragană a Hotinului,
cu reşedinţa la Bălţi . Noul mi
tropolit a fost Nectarie ( 1 924 1 935), urmat de Visarion Puiu
( 1 935 - 1 940) şi de Tit Sime
drea ( 1 940 - 1 945).
În 1 925 s-a soluţionat
problema Fondului bisericesc al
Bucovinei, administrat de Con
gresul bisericesc sub condu
cerea m itropolitului.
Din nefeticire, epoca de
pace a Bucovinei avea să fie de
scurtă dw-ată. Urmare a ultima-
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turnului rus din 27 Iunie 1 940, a
doua zi armata roşie a ocupat
Bucovina de nord, ocupaţie care
a durat iniţial până la 5 Iul ie
1 94 1 , când trupele armatei ro
mâne izgoniră pe invadatori din
Bucovina. Generalul Calotescu
a fost numit de către Mareşalul
Antonescu guvernator militar al
Bucovinei. Autorităţile civile şi
bisericeşti se reîntoarseră la
Cernăuţi. În August 1 944 ruşii
ocupă din nou Bucovina, iar la
12 Septembrie România a fost
obligată să semneze, la Mosco
va, armistiţiul cu guvernele
Naţiunilor Unite, prm care
nordul
Bucovinei Q udeţele
Cernauţi si Storoj ineţ), rămane
sub stăpânirea U.R.S.S.
Tratatul de pace de la Paris,
din 1 0 Februarie 1 947, a rati
ficat această nedreptate istorică.
În cursul anului 1 9 1 8,
monarhia habsburgică a fost
supusă pres1un11 popoarelor
pentru autodeterminare. Con
gresul naţiuni lor din unpenu,
desfăşurat în aprilie 1 9 1 8 la
Roma, adoptase hotărârea fiecă
reia dintre acestea de a se
constitui în stat naţional inde
pendent sau de a se uni cu statul
său naţional existent.
În aceste condiţii, la 1 2
octombrie
1 9 1 8, Comitetul
Executiv - Partidul Naţional
Român (Partida Naţională) din
Austro-Ungaria, partidul majo
ritar în Transilvania, are loc la
Oradea.
·
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Reprezentanţii
Partidului
Naţional Român întruniţi la
Oradea au adoptat o Declaraţie
„în virtutea dreptului naţional al
fiecărei naţiuni să-şi decidă
propria soartă", în care procla
mau l ibertatea naţiunii, separa
rea politică de Ungaria şi asu
marea suveranităţii în teritoriul
naţional.
Alexandru V aida Voevod a
prezentat această Declaraţie de
autodeterminare în Parlatnentul
Ungariei la 1 8 noiembrie 1 9 1 8.
Alexandru V aida Voevod
s-a născut la 27 februatie 1 872,
în Bobâlna, şi a trecut la cele
veşnice la 1 9 martie 1 950, Si
biu. S-a născut într-o familie
românească veche şi bogată ca
re se înrudea cu mari persona
l ităţi politice şi b isericeşti din
trecutul Transilvaniei. Vărul său
primar, preotul Gavril V aida, a
fost bunicul matnei lui Corneliu
Coposu. Absolvent al Facultatii
de Medicină din cadrul Uni
versităţii din Viena, membru al
Consiliului Dirigent, s-a numă
rat între cei patru delegaţi arde
leni, care au adus regelui
Ferdinand I Rezoluţia Uniri i
pentru a fi ratificată.
Pentru coordonarea acţiu
n ilor mişcării naţionale, la 303 1 octombrie 1 9 1 8 s-a consti
tuit la Arad Consiliul Naţional
Român
Central,
orgamsm
provizoriu de guvernare pentru
Transi lvania, fonnat din 6 re
prezentanţi ai Partidului Social
Democrat şi 6 reprezentanti ai

PIATRA CR(A IULUI

Partidului Naţional Român. În
acest scop, Partida Naţională
înfiintează la Arad un Comitet
de Acţiune prezidat de Vasile
Goldiş.
La 30 octombrie, episcopul
Aradului, Ioan I. Papp, a cerut
episcopilor români, ortodocşi şi
greco-catolici, să-şi precizeze
atitudinea cu privire la Consiliul
Naţional Român Central.
Prim ul răspuns a venit din
pattea episcopului Miron Cris
tea al Caransebeşului, în fonna
unei adrese din 1 noiembrie
pentru Consiliul Naţional Ro
mân, în care amintea dreptul
fiecărui popor de a dispune liber
de soarta sa, iar „interesele de
viaţă ale neamului românesc
pretind ca un categoric impe
rativ înfăptuirea acestui drept
de liberă dispoziţie şi faţă de
neamul nostru".
De asemenea, printr-o adre
să comună din 2 1 noiembrie,
semnată de toţi episcopii orto
docşi ş1 greco-catolici din
Transi lvania, Consiliul Naţional
Român era recunoscut ca for
conducător al luptei de eliberare
naţională şi se asigura aportul
„din toate puterile la întruparea
aspiraţiilor noastre naţionale".
În noiembrie 1 9 1 8, profe
sorul Nicolae Bălan de la
Academi a Teologică „Andreia
nă" din Sibiu, v iitor mitropolit
al Transilvaniei ( 1 920- 1 955), a
racut parte din delegaţia trim isă
de Consiliile Naţionale din
Sibiu şi Arad pentru a lua legă-
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tura cu conducătorii politici din
România.
Astfel, la 1 4 noiembrie,
Nicolae Bălan a aj uns la Iaşi,
unde erau refugiaţi membrii
Guvernului român. Acolo a
intrat în contact cu diferiţi
demnitari de stat, dar şi cu re
prezentanţii
diplomatici
ai
Franţei, Angliei ş1 Statelor
Unite ale Americii, pe care i-a
i nfonnat despre situaţia din
Transi lvania. De la Iaşi a trimis
o scrisoare către Vasile Goldiş,
prin care îi recomanda convo
carea imediată a unei adunări
naţionale, de preferinţă la Alba
Iulia, care să „proclame alipirea
necondiţionată la România".
La 6 noiembrie 1 9 1 8
C.N.R.C. a publicat manifestul
„Către naţiunea română'', în ca
re erau argumentate drepturile
românilor din teritoriile ce
apat1ineau atunci Ungai·iei, la
autodetermi nare C.N.R.C. a pu
blicat la 7 noiembrie 1 9 1 8
textul convocării l a Alba- Iulia a
Adunării naţionale a românilor.
La 9- 1 0 noiembrie, C.N.R.C. a
adresat guvernului maghiai· o
notă ultimativă, prin care cerea
întreaga putere de guvernare.
Guvernul maghiar a trimis o
delegaţie pentru tratative.
Acestea s-au desfăşurat la
Arad în zilele de 1 3- 1 4 noiem
brie 1 9 1 8. Tratativele au eşuat
deoarece maghiarii recunoşteau
doar autonomia Transilvaniei şi
nu separarea definitivă de
Ungaria. Va urma!
Preot paroh,
dr. Arsulescu Ion Sebastian
parohia Rucărul de Jos
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O SUTĂ DE ANI DE LA CUCERIREA BUDAPEST E I
DE CĂTRE ARMATA ROMÂNĂ
Printre aceştia, femei ş1

Despre războiul purtat de

tat rapid, aj ungând la 26 noiem

au fost

brie la râul Mureş. Din păcate,

triva U ngariei bolşevice condu

legaţi şi târâţi pe ul iţele satelor

Consiliul M i l i tar Interaliat de l a

se

lui

până ce deveneau bucăţi de

Paris, trecând cu uşurinţă peste

Lenin, Bella Kun, nu prea s-a

carne sângerândă. Femei gravi

sacrificiile i mense ale României

sens nici până în decembrie

de erau spintecate şi cop i i i j u 

în război şi s ituaţia grea cu care

1 989, dar nici după.

caţi î n săb i i . În j udeţul B ihor

se confrunta Ardeal ul, a i nterzis

Românja în anul
de

fostu l

1 9 1 9 împo

secretar al

Aceasta dintr-o falsă pu
doare rezultată din ideea tot de

cop1 1 .

Preoţi

români

j afuri le, bătăile şi omoruri le se

armatei române să depăşescă

petreceau în toate satele.

această l i nie de demarcaţie.
U l terior,

Comuna S ighişel a fost

sorginte comunistă cum că ro

declanşarea

mânii nu au dus decât războa-e

bombardată şi m itraliată, după

de apărare. Din cele ce urmează

care au fost incendiate casele,

conduse de Bela Kun, fost se

vom vedea că adevărul este cu

peste 50 de săteni m urind arşi

cretar al lui Lenin, au dus la

totul altu l.

de v1 1 . La 26 februarie 1 9 1 9,

transformarea

Haosul creat de retrage

cortegi ul

funerar

al

marelui

rea trupe lor germane, austriece

fruntaş ardelean Gheorghe Pop

şi maghiare, cât şi acţiunea e

de B ăseşti a fost atacat de secui

nergică

cu focuri de m itralieră.

a

oamenilor

politici

revoluţiei

ş1

victoria

Republică

comuniste

Ungariei

într-o

Sovietică a

S fatu

rilor.
Aceasta devenise cel mai
înaintat avanpost al revoluţiei

În noaptea de 3-4 aprilie

bolşevice către centrul Europei,

vinciei cu ţara mamă, România,

1 9 1 9 oameni i politici ardeleni

detenni nând ca Parisul să dea

au creat mari tensiuni în rândul

Ioan Ciordaş şi N icolae Bolcaş

lumină verde armatei române,

ungurilor din Transilvania

au

transilvăneni pentru unirea pro

ş1

Ungaria.

fost

comuna

Gărzile ungureşti iritate la

sechestraţi,
Lunca

ş1

duşi

în

înaintată deja pe linia de demar

uc1ş1

în

caţie Arad - Oradea - Satu

chinuri groaznice: li s-a tăiat

Mare.

maximum de perspectiva pier

nasul, l i s-au sfărâmat braţele cu

Armata maghiară dispu

derii im inente a Ardealului şi

paturile puştilor, li s-au înfipt

nea de aproxi mativ 80.000 de

aflate în plin proces de bolşevi

baionetele în gură şi ceafă, l i

oameni, trupe de honvezi ş1

zare,

s-au scos ochii, după care a u

vol untari

fost îngropaţi d e v i i .

i ndisciplinate şi cu o instrucţie

au

trecut

la

represalii

sălbatice. Trupe de voluntari
iredentişti, care purtau la chipiu
inscripţia

"Pentru

Ardeal",

Î n aceste condiţi i, Consi
liul Dirigent a cerut, în mod i m 

"Gărzile de oţel" ş1 "Gărzile

penos,

roşii", s-au năpustit cu o ură de

române.

moarte asupra satelor şi oraşelor
româneşti rămase fără apărare.
Cele mai mari masacre s

intervenţia

armatei

bolşevici

-

bande

sumară.
General ul

Gheorghe

Mârdărescu, num it ulterior co
mandantul forţelor române din

Ca urmare, la 1 6 noiem

Transilvania (2 divizii de infan

brie 1 9 1 9, trupele Diviziei 7 I n 

terie, 2 divizi i de vânători, o

fanterie, comandate d e genera

divizie de cavalerie şi o brigadă

au produs în j udeţele Caraş

lul Traian

Moşoiu, el însuşi

de roşiori ), a ordonat dec lanşar

Severin, Arad şi Bi hor. Peste

ardelean originar din Bran, au

ea defensivei la 1 6 apri l ie 1 9 1 9.

1 80 de români au fost ucişi în

pătruns în Transilvania.

Cele mai i mportante lupte s-au

j udeţul Caraş-Severin şi aproxi
mativ 300 în j udeţul Arad.

Neîntâmpinând o rezis
tenţă serioasă, acestea au înain-

https://biblioteca-digitala.ro

dus pe râul Tisa.

HISTORIA MAGISTRA VITAE

c

P IATRA C RAIULUI 2020

Divizia de secui, cea mai

va trupelor române. Aceasta s-a

Bela Kun, răsufla uşurată, pri 

sângeroasă, dar şi singura mare

17

mindu-i cu flori şi recunoştinţă

I O.OOO de oameni), a

şi declanşat, de altfel, l a

unitate cât de cât disciplinată

iulie, după un puternic bombar

(aprox.

dament de infanterie.

fost încercuită şi dezannată la

29 aprilie.

Armata română, superi
oară l a mai toate capitolele, mai

pe ostaşii noştri .
Inevitabilul s-a produs şi l a

4 august 1 9 1 9 armata română a
intrat în B udapesta, cucerind-o.

Pe fondul unor noi retrac

puţin numeric, rezistă atacului

Acest articol a fost pu

tări ale foşti lor noştri a liaţi de la

maghiar, după care trece la con

blicat în presa centrală de prof.

Paris, care ordonaseră armatei

traofensivă pe toate direcţiile.

Comei Carp şi preluat de prof.

române să se oprească pe Tisa,

Drumul spre B udapesta nu mai

N i c u Lăcătuşu pentru revista

Bela Kun a atacat Cehoslovacia

poate fi oprit de o armată im

noastră, "PIATRA C RA I U L U I "

şi U crai na subcarpatică, urmă

provizată şi cupri nsă de haos.

din Rucăr, M uscel

rind astfel să-şi real izeze graniţa

Cercul de foc se strângea

comună în Rusia sovietică. Ba

tot mai mult în j urul capitalei

mai mult, concentrează noi fo rţe

ungare. În acest timp, populaţia

pe Tisa, în intenţia de a dec lan-

maghiară din local ităţil e cuce-

şa o puternică ofensivă împotri-

rite, terorizată de derbedeii lui

Prof Ing. Nicu Lăcătuşu,
Câmpulung- Muscel

O SCHIŢĂ U MORISTICĂ C U TÂLC DIN PROZA AROMÂNĂ

Hristu Cândroveanu, scriitor aromân, a
reunit într-un volum intih1lat „ D IN PROZA
AROM ÂNĂ" piese din care să ne dăm seama
despre universul spiritual al unei entităţi cu
individua litate distinctă între populaţiile din
peninsula Balcanică.
Este vorba de o l iteratură culeasă ori scrisă
până în deceniul al treilea al secolului trecut.
În dialectul aromân se mai scrie şi astăzi
atât în română, unde s-au stabilit de prin 1 925,
numeroase fami l i i de aromâni em igranţi succesiv
din locurile lor de baştină, cât şi în s udul Dunării
în Balcani, mulţi dintre ei trăiesc în: Grecia,
Albania, Macedonia de nord şi B ulgaria.
Prozele cuprinse în antologie, înfaţişează
realităţi sociale şi pi lde cu tâlc din care trăgeam
învăţăminte.
Pentru exemplifi care redau în dialect cât şi
l imba română cultă, următoarea schiţă umoristică
DI SCL'INC IUREAŢA A PĂRINTELUI,
ARĂMĂNE H IL'ILU BOU
Înveţatlu şi cu mare numă, Aristip, forte
ghine plăti unoară un scl'inciu şi glaru părinte,

cando asistu lu întribă - cîht vrea şi caftă şi facă
hil'i-su înveţatu.
- Pre aist, dzîţe Aristiplu, finte sute di
taleti! Părintele l'i faţe: Tră ahtînţi piguni pot şi
cunpar un bou! Şi Aristipl u l ' i respune: - Du-te
-

DfN CALICIA PĂR.fNTELUI, RĂMÂNE FIUL BOU

di cunpără, - diapoi va si ai doi!

Învăţatul şi ren umitul Aristip i-a plătit bine de tot,
într-un rînd, unui părinte zgârcit şi neaj utorat l a
m i nte, cînd ăsta l-a întrebat cît îi cere - s ă i - l
înveţe p e fiul -său.
Pentru ăsta, zise Aristip,
privind băiatul ce i se păru cam greoi - cinci sute
de taleri! Tatăl cop i l ul u i răspunse: - Oho! Cu
atîtea parale cumpăr un bou! Aristip mai zise
doar atît: - Du-te de-I cumpără. Aşa o să ai doi!
Schiţa adevereşte cele menţionate mai sus.
Totodată din citirea ei, în paralel me dăm seama
că, dialechtl aromân în întregimea lui, ca
vocabular, cât şi structură este l imba română în
una din fazele ei de evoluţie.
Ion Dumbi M olovişteanu*
-

*

Molovişte -Macedonia de nord este locul
de origine a familiei

https://biblioteca-digitala.ro

HISTORIA MAGISTRA VITAE
500

PIATRA CRAIULUI 2020

DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE DOCUM ENTARĂ A SATULUI
BĂJ EŞTI
De

Călătorul care străbate dru

menţionat

că

mâ

încheiat în anul 1 662, după cum

1 506. Acest glăsuieşte

mul de la Piteşti la Câmpu-lung,

năstirea arsese în

odată ajuns la km. 1 9, se poate

schit s-a ridicat şi a dăinuit până în

abate la stânga şi, după o jwnătate

anul 1 666 când, pe ruinele lui,

de oră de mers pe jos printre holde

Mareş Băjescu

mănoase, răstimp în care traver

actuală.

pisania

fântânii

din

curtea conacului.
Fiind pe rând mare vistier,

ridică biserica mare vomic, mare ban şi locţiitor
al scaunului domnesc, el a ctitorit

sează celebra paralelă 45, pătrun

O altă legendă culeasă de un

de în mirifica vale a Bratiei, în

acelaşi învăţător spune că. . . se fortificat,

lwnea fascinantă a satului Băjeşti

vorbeşte din bătrâni că

aşezat ca un cuib de rândunică la

biserica comunii care a fost schi

poala pădurii. Scăpată de strân

tul, puţin spre apus şi miazănoapte jmuite

soarea muscelelor, de la Bălileşti

ar fi o comoară ca o culă sau casă apărare, cu turnuri şi locaşuri de

mai la vale, Bratia se avântă voi

de bani care joacă adeseori seara tragere,

niceşte spre câmpie cam cât bate

făcând o flacără ca o căpiţă de făn
ceva

surpă

biserica

să

satele.wnblau pe bătrâni .. El a bă
tut primul ţăruşul arătând că a luat

în

feudal

Ţara

Româ

beci, lăcaş de cult, toate împre
cu

ziduri

apoi

vistieră

puternice

povarnă,

(instala�e

ţesăturile),

sistem

de

de

eleşteu,
împâslit

subteran

de

se alimentare cu apă de la un izvor

pomi şi flori, de parcă te-ai afla la descopere şi să iasă la iveală.
Monahia Magda.lina nu este
Poarta Raiului. Î ntemeietorul lui a
fost moşul Băj, pe vremea când

ansamblu

unic

de la nească în acele vremuri : conac,

un voinic cu săgeata, lăsând loc aprinsă. Pentru care se vorbeşte că
căsuţelor să se pituleze printre

adevărat

o călugăriţă oarecare.

aflat la cca 700 de m.
Satul
întinde pe

de

astăzi

care

se

1 5 km pătraţi este

Ea este fiica marelui ban Neagoe unnare a unei hotărnicii din anul
Strehăianu,

sora

boierilor

Cra

1 698 când fiii săi Mihai postelnic

în stăpânire împreună cu fra�i lui ioveşti Barbu, Pârvu, Danciu şi

şi Gheorghe căpitan za doroban�

mai mici sau mai mari, fapt de la

Radu,

revendică stăpânirile lui Mareş în

care se trage şi nwnele aşezării.

natului voievod Neagoe Basarab.
vatra satului Bălileşti.
În
decursul
timpului,
Aceste stăpâniri le sunt

O legendă culeasă în anul

1 873 de către Thoma Ionescu, moşia
învăţătorul satului, vorbeşte des

dar

şi

mătuşa

Băjeşti

strălumi

stăpânită

de retrocedate, dar la hotarul de sud

moşneni, datorită vitregiilor vre

al satului Bălileşti, fapt ce aduce

pre o cruce de dimensiuni uriaşe mii a intrat în stăpânirea marelui

hotarul istoric al satului Băjeşti cu

ridicată în lunca proprietăţii de

pitar Dragomir din Băjeşti 1 604-

500 m mai spre Bălileşti, cwn este

către Negru Vodă, dovadă că la

1 605, tatăl lui

şi astăzi.

întemeierea

primelor

formaţiuni socrul

Ivan

marelui

Paharnic,

vistier

Pârvu

statale româneşti satul Băjeşti era Vlădescu.
într-o perioadă de înflorire.

Marele

Dar adevăratul CERTIFI
CAT DE NAŞTERE este docu
Monahia

cumpara

când se înfiinţează prima şcoală

ocinile a 24 de moşneni pentru românească la Câmpulung.
suma de 38.700 de aspri.

Mareş Băjescu este axul în jurul

pe

răscumpărat pe swne de 7-8 01i

Băjeşti

mai mari, dar vitregiile timpului i

îndeosebi

1 5 1 9,

Magdalina,

nwnele ei laic Muşa

pitar

lui Cârjeu

mentul din 5 septembrie
când

Numele lui Mareş Băjescu îl
întâlnim pe documentul din 1 669

Aceştia,

pe

parcurs,s-au căruia gravitează istoria satului

din Corbi face danie Mânăstirii

au tăcut să se vândă rwnâni lui Maicii

Valea

Mareş, orăşeanul din Câmpulung

din

Ţiţeşti

o

ocină

în

Băjeşti, unde să ridice un schit de

şi

călugăriţe.

Gheorghe.

tatălui

acestuia
era

ctitoriilor

bise1ica
Domnului,

sale,

Adormirea
din

1 666,

unicat în arhitectura şi pictura

boierul religioasă a secolului al XV1I-lea.

cancelaria lui Matei Basarab ŞI,
Mareş

datorită

logofăt

în

încântat de frwmiseţea locurilor,
şi-a luat munele de Băjescu, aşa
cum a rămas în istorie. Procesul e
CLunpărare efectivă a satului a

durat aproape 24 de ani ŞI s-a
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Am putea spune că această
ctitorie este păstrătoare a . . . . şapte
m inuni : pictura în frescă originală
datând din 1 669
păstrată în
totalitate, portretul lui Dragomir,
primul portret de meşter zidar din
pictura medievală românească,
tabloul votiv înraţişând pe Mareş
B ăjescu, soţia sa şi cei 8 copii,
portretul domni-torului Antonie
vodă din Popeşti, portretul lui
Dositeos, patriarhul Ierusali mului,
umivalniţa din piatră în care se
vărsa apa de la botez având pe
cupă
trei
capete
umane
reprezentând cele trei religii,
portretul l u i M ihai Viteazul între
boierii Buzeşti.

Moartea l ui Mareş Băjes-cu
survenită în j urul anului 1 673 a
însemnat un moment de regres în
evoluţia satului Băjeşti, întrucât
nici unul nu s-a ridicat la înălţimea
marelui lor înaintaş.
Urmaşii
lui Mareş au
stăpânit moşia până în anul 1 8 1 0
când Andricu Băjescu o vinde lui
Ştefan Bellu şi fami l iei sale.
Ultimul stăpân a fost ba
ronul Barbu Bellu, cel c are do
nează în B ucureşti terenul pentru
vestitul cimitir, de două ori minis
tru în guvernul Kreţulescu, văr cu
Lascăr Catargiu şi prieten apropiat
al lui A.I. Cuza.
În
1 8 87 vinde moşia
Băjeşti lui Dmnitru N icolau, iar la
puţin timp apare pe străzile
Bucureştiului conducând primul
automobil din România, prilej cu
care s-a născut celebru calambur:
Bellu cu automobelu.
Dumitru Nicolau cu cei
cinci urmaşi a1 săi o stăpânesc
până la 6 martie 1 945, când, prin

P IATRA CRAIULUI 2020

reforma agrară este împărţită
ţărani lor. Dacă teritorial schim
bările sunt nesemnificative, de
mografic
populaţia
cunoaşte
modificări.
De la 1 2 1 capi de familie în
1 83 8 şi o populaţie de 529
locuitori, satul numără astăzi 456
de case şi o populaţie de l . l 43
locuitori .
Pe parcursul timpului, din
Băjeşti s-au ridicat personalităţi
deosebite care au înscris satul pe
harta ţării, a j udeţul ui şi chiar a
lumii, sporind astfel numele şi
faima acestui sat.
Iordache
Băjescu,
Ispravnic de j udeţ, mort nevinovat
din porunca lui Ştefan Cehan
Racoviţă în 1 763 ca să dea o pildă
răzvrătiţilor împotriva Semiluni i .
Şetrarul Costandin Băjes
cu, paznicul taberei lui Tudor
Vladimirescu, prieten apropiat al
acestuia, cu care se statuia în
fiecare noapte, până la prinderea
şi uciderea Pandurului .
Michail Băjescu, student,
care la 1 848 cere ministrului de
război Christian Tel l înrolarea în
armată ca infanterist pentru a
apăra idealurilor revoluţiei.
Niţă Boteanu ŞI
Ion
Bucurelu, dorobanţi, căzuţi la
datorie în timpul războiului pen
tru independenţă de la 1 877.
Preotul Stan dăltuieşte în
piatră pisania bisericii de la Cor
netu în 1 666, iar în 1 67 6 pe cea a
Mânăstirii Aninoasa şi semnează :
Pis popa Stan rnnogo greaşnic ot
Băjeşti (mare păcătos).
Ioniţă
Preda
Orboiu,
reprezentantul clăcaşilor, l uptă din
răsputeri pentru aplicarea Legii
Agrare a lui Cuza din 1 865,45 de
flăcăi căzuţi pe câmpul de luptă în
Primul Război Mondial şi 34 in
cel de-al Ii-lea.
Ion Marinescu, inginer,
reprezentant al României la
C.A.E.R. pentru industria minieră.
Ion Sandu, mgmer, Şeful
Inspectoratului de stat pentru
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calitatea produselor.
Gheorghe Sandu, diplo-mat
în SUA, băjeşteanul care s-a
spălat în apele cascadei Niagara.
Ion Toma, profesor de
Educaţie fizică, antrenor al echipei
A.S . Bodu, campioană naţională
la fotbal în sală, antrenor al
echipei
de
tineret
Steaua
participantă în Liga Campionilor
alături de Olympique Lyon ş1
Chelsea Londra, fiu al satului
Băjeşti care a călcat pa toate
marile stadioane ale ţării ş1 ale
Europei.

Nelu Constantin, pictor,
membru al Uniunii Artiştilor plas
tici din România, cu expoziţii în
Bulgaria, Belgia, Germania.
În tablourile sale a imortalizat oa
meni şi peisaje din satul Băjeşti.
S-a remarcat în domeniul
epigramei dar şi ca un poet de
mare sensibilitate.
Vol. reprezentative: Scena vieţii,
Figuranţi pe scena vieţii, Epi
grame şi catrene.

Voican-meGheorghe
dic,personalitate puternică a vieţii
sociale, cu lturale. Om de înaltă
ţinută morală, legat sufleteşte de
satul său natal. Pentru sătenii din

HISTORIA MAGISTRA VITAE
Băjeşti derâine cea mai înaltă
specialitate medicală: DOMN U L
DOCTOR VOICAN.
N icolae Pantazică, pro
fesor, instructor arti stic de mare
succ�s, istoric, etnograf şi folclo
rist. In anul 1 983 a lansat pentru
prima dată în ţară conceptul de
Satiră Populară, obţinând trei
prem11 la Festival ul Naţional de
Satiră şi Umor Tudor Muşatescu
în 1 980, 1 982, 1 986. A publicat
numeroase studii şi comunicări
ştiinţifice
de
istorie
locală,
etnografie şi folclor de pe valea
Bratiei. A realizat monografia
satului Băjeşti în patru volwne:
Satul de la Poaita Raiului, Recurs
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la istorie, Trepte spre veşnicie şi
Pământ frământat cu zâmbete.
1 5 1 9septembrie
5
5 septembrie 20 1 9 ! 500 de ani de
la prima atestare documentară a
satului Băjeşti, pământ muscelean
încărcat de istorie şi legendă! Să
ne plecăm frun�le cu respect
pentru aceşti oamem de demult
sau mai de curând pentru că ei au
udat glia cu lacrimi şi sudoare, au
îngrăşat-o cu sânge şi au apărat-o
cu piepturile lor când ţara 1-a
chemat la datorie.
În amintita monografie a
satului ce înswnează peste l .000
de pagini şi 600 de ilustraţi, în
zeci le de studii , articole de presă şi
comunicări ştiin�fice la nivel

judeţean sau naţional, am aşezat în
lada lui de zestre atât hainele de
lucru, cât şi pe cele de sărbătoare,
contemporani lor
arătându-l
strălucitor cwn a fost şi lăsându-l
urmaşilor ca
un
prilej
de
nemărginită mândrie.
Pentru zilele cai·e tnI-au
mai rămas, până când voi . . . trage
pleoapa grea peste lwnini,mă rog
B unului Dumnezeu să nu-tnI
ostenească nici mintea, 111c1 con
deiul pentru nwnele ş1 slava
satului nostru drag.
La mulţi ani, Băjeşti ! La mulţi
ani, băjeşteni !
Prof. Nicolae Pantazică Băjeşti, muscel

COMERT, SI
ÎN C U LOARUL RUCĂR-BRAN ÎN
, TRANSH UMANTĂ
,
SECOLELE X IV-XIX.
„Satul a fost şi rămâne
pentru deapururi energia
noastră vitală"
Valer Ceuca, Gheorghe Bledea

C uloarul Rucăr -Bran
are un renwne naţional, atât c a
referinţă geografică, cât şi c a
spaţiu istoric, loc al unor i ntense
schi mburi comerc i ale atât între
cele două entităţi statale medie
vale de mărime medie, Ţara
B ârsei şi M uscelul pe de o par
te, cât şi cele două entităţi sta
tale medievale de mare întin
dere, Transilvania ş1 Ţara
Românească pe de altă parte.
Documentarea riguroasă
făcu-tă de c ătre cercetători de
renume, cât şi cercetăril e i nter
disciplinare permanente au reu
şit să realizeze un contur foarte
bine stabilit al acestui spaţiu de
trecere între entităţile statale
anterior menţionate.

Deşi foarte apropiate din
punct de vedere geografic,
Rucărul şi Branul au avut totuşi
un destin istoric destul de d i fe
rit, dar acest lucru s-a dovedit a
avea consecinţe pozitive, în
final pentru evolu�a lor ca
localităţi de capăt , de m arcare a
unei artere de importanţă m aj o
ră, pentru Evul M ediu Româ
nesc. Chiar dacă activitatea so
c ial-economică a avut un rol
extrem de bine definit în acest
c uloar, prin spaţiul mărginit de
Rucăr la sud şi B ran la nord, s-a
desfăşurat şi o intensă acultu
raţie, un transfer de elemente de
cultură şi civil izaţie m aterială şi
spiritual ă românească, în mod
prioritar, dar şi internaţională,
aparţinând diverselor naţio
nalităţi care au tranzitat sau au
avut o existenţă sedentară, de
conlocuire cu români i .
Î n ceea ce priveşte atestă
ri le documentare, referi-toare
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atât l a activitatea de co-merţ, cât
ş1 la cea de transhumanţă,
fondul de acte, documente,
hrisoave, privilegii comerciale,
sau referinţe bibliografice dintre
cele m ai diverse, conturează u n
peisaj social, economic şi istoric
care se încadrează cu tm loc de
prim rang în structura şi tiparele
civilizaţiei medievale româ
neşti, dintr-o perioadă de timp
cuprinsă între Evul Mediu
dezvoltat
ş1
zorn
Epocii
Moderne.
D i n punct de vedere a l
locali-zării cronologice Rucărul,
ai·e c a pri m ă atestare crono
logică ultim u l s fert de veac al
seco-lului al-XIV-lea.
La l 9 noiem-brie 1 37 7 ,
regele Ungariei, Ludovic I,
într-un document în care îşi
arată i ntenţia de a aduce Ţara
Românească sub puterea sa,
aminteşte de hotărârea de a ridi
c a o nouă cetate l a B ran, şi că în
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v iitor, aici se va lua vamă, iar
nu la Ruffa Arbor -Pomul Roşu,
adică Rucăr, aceasta fiind forma
latină a denumirii satului.
Deşi apare în document
relativ târziu, Rucărul era deja
sat de vamă domnească apărat
de o fortificaţie -cetatea de pe
locul denumit Oratia, încă din
secolul al xm lea
cetate
'
întemeiată de cavalerii teutoni.
(Pârnuţă, 1 996,p. l 8- l 9)
Numeroase documente din
întrega perioadă a Evului Me
diu, arată rolul extrem de impo
rtant al acestui sat, ca vamă
domnească. Astfel, în anu
1 4 1 8- 1 420, M ihail, voievodul
Ţării Româneşti, spunea:
„Io
Mihail,
mare
voievod şi domn. Scrie domnia
mea, slugilor domniei mele din
Cetatea Dâmboviţei, şi vame
şilor din Rucăr şi Turciu
(Bran)şi astfel vă porunceşte
domnia mea, ca să vă ferifi de
aceşti braşoveni,
să nu-i
prădaţi, ci să le luaţi vamă
dreaptă; mai mult încă, să fiţi
îngăduitori cu ei . . . . Altfel nu va
fi , după porunca domniei
mele" . . .
(Pârnuţă, 2004, vol. l ,p.6)
. . . Într-un alt document din
1 530, se precizează: „ De la ju
deţul din Braşov şi cei 12
pârgari, multă sănătate aducem
vouă, vameşilor de la Rucăr.Şi
drept aceea dau în ştirea voas
tră cum că a venit Mihail din
Râjnov, şi astfel ni s-a plâns
înaintea noastră, cum că are de
la voi o oarecare năpaste.De
aceea vă rugăm ca pe fraţii
noştri, să facefi pentru noi să se
facă legea şi dreptul, ca să n
aibă supusul vostru pagubă,
precum facem supuşilor noştri
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lege dreaptă.Şi Dumnezeu să vă
bucure, la voi vameşilor din
Rucăr ". (Pâmuţă,2004, voi. I , p. 1 7)

Domnitorul Constanti n
Brâncoveanu în 1 706, d ă un
document pnn care stabileşte
dreptul de j udecată a vameşilor
din Rucăr ş1 Dragoslavele:,
Milostiiu Bojiiu, Io Constantin
Voievod i gospodină pisah Gos
podstvomi, voa pârcălabilor de
la Rucăr şi de la Dragosla
vele, către aciasta văfac domnia
mea în ştire că aici , la domnia
mea spuse părintele Iosif -egu
menul de la sfânta mănăstire ot
Câmpulung, că au fost obiceiul
mai denainte vreme să judece
schilerii de la Rucăr şi Dragos
lavele, iar voi aţi venit de aţi zis
că a fost obicei să vă judecaţi
voi
între voi, şi neşti-ind
povestea, v-am dat domnia mea
voie să văjudecaţi între voi "
(Pârnuţă, 2004, vol.2, p. I 7)
Pe
lângă
potenţialul
economic dat de statutul său de
vamă domnească, Rucărul avea
şi un mare potenţial economic şi
mai ales pastoral, potenţial dat
de stăpânirea de către obştea
satului a numeroşilor
munţi,
patrimoniul obştei rucărene a
sporit permanent de-a lungul
secolelor Evului Mediu, iar
dacă în unele perioade locuitorii
au fost iobăgiţi şt părţi din
proprietăţi au fost luate în
stăpânire de către man boieri
sau domnitori, au existat şi răs
cumpărări din iobăgie aşa cum
se prezintă un fragment din
Cartea de Moşi sau Ocolniţa
satului din anul 1 797.
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OCOLN IŢA SATULUi
RUCĂR (MUSCEL)
1 797(7306) noiembrie 30
„Adică noi, sătenii moşteni
rucăreni, împreună cu preoţii
iarăşi moşteni, cari mai jos ne
vom iscăli, scriem si adevărăm
cu această credincioasă carte a
noastră.
Pentru alegerea moştenirii
a tot satul, ne-am strâns bătrâni
si cu preoţi moşteni la un loc şi
am făcut sobor înaintea sfintei
biserici şi aşa am socotit între
noi cum că arfi cu dreptatea lui
Dumnezeu mai bine a ne împăr
ţi moştenirea ce o am avut de
obşte tot satul, adică din munţii
ce-am avut până acum moştenii
neîmpărţiţi şi dimprejurul satu
lui şi din lături livezile cele de
fân, care sânt zapise de cumpă
rătoare bune şi drepte şi de
moştenire care ni le-au răscum
părat fieştecare moş singură la
megieşie şi la răscumpărătoa
rea satului de rumânie, au dat
moşii noştrijupânesii Bitichii şi
jupânesii Elinii, fetele doamnei
Florica bani gata ughi 1 200
galbeni pre tot coprinsul satului
din munţi din câmp, cu pădu
rea, cu uscat, cu apa cu tot şi
din hotarul satului şi tot şezutul
satului, cu ocină cu tot, după
cum scrie hrisovul de răscum
părătoare ce-l avem de la răpo
satul domn Matei Basarab voie
vod (de) la leatul 7142 fevru
arie 18.
Şi această ocolniţă s-au făcut
cu zisa a tuturor moştenilor şi
preoţilor moştenitori.
Şi au fost osărduitor şi
îndreptător de s-au descoperit
şi s-au îndreptat această alege
re ce s-au făcut mai vârtos prin

„
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osteneala popei Jon Baştea prin
hrisoave i zapise vechi.
Pisah Niţu sin Ezechi/ Enescu
logofăt cu zisa a tot satul.
"

(Pârnuţă, 2004, vol.2, p.230)
Localizarea geografică strate
gică a culoarului Rucăr-Bran a
atras din vremuri străvechi aten
ţia stăpânitorilor epocii, fiecare
dmind să aibă controlul acestei
trecători.
Cavalerii teutoni sunt şi
cei care primesc în 1 2 1 1 , de la
regele Andrei al I I-lea al Unga
ne1, Ţara Bârsei-Ten-a Borza
sau B urzenl and, ei având obli 
ga�a d e a s e stabili în regiune
spre a apăra graniţa de sud-est a
Transilvaniei de cwnani şi pe
cenegi. Ei ridică o fortăreaţă la
Bran, dai· în 1 226 ei sunt izgo
niţi din regiune.Tot prin actul
din 1 9 noiembrie 1 377 regele
magruar Ludovic de Anjou
Ludovic cel M are, acordă locui
torilor
Braşovului-Kronstadt,
privilegiul construirii unui cas
tel, care în anul 1 388 este
finalizat.
Acest castel avea şi rol
de vamă, reţinea 3% din valoa
rea mărfii care intră şi iese din
Transilvania, dar şi de fortăreaţă
la graniţa estică a Transi lvaniei,
destinată încercării de a opn
extinderea Imperiului Otoman.
Rolul castelului de la
Bran era extrem de important în
Transilvania Evului Mediu, cas
telanul fiind ales de către rege
dintre saşi, iar la stărşitul seco
lului al-XY-lea, comandantul
cetăţii ajunge să deţină şi titlul
de vicevoievod al Transil
vaniei . (castelulbran.ro)
De vreme ce l imitele cu
loarului Rucăr-Bran erau bine
asigurate, comerţul ş1 transhu-

manţa au primit un nou i mpuls
de dezvoltare. De remarcat este
însă faptul că atât comerţul cât
şi transhwnanţa erau influenţate
direct de drumurile care legau
provinciile istorice ale spaţiului
românesc.
Desigur, din cele mai
vechi timpuri păstorii din Ţara
Bârsei treceau dincolo de munţi,
pentru a căuta păşuni bogate în
văile munilor şi în toată întin
derea şesului, până la stufurile
bălţii dunărene.
Relaţiile comerciale pe
care le dezvoltă Transilvania cu
Ţara Românească şi Moldova
sunt o urmare firească a evolu
ţiei economiei interne a fiecă
reia dintre ele, precwn şi a apro
pieru lor din punct de vedere
geografic. Transilvania, mai e
voluată economic decât cele
lalte două ţări române, va găsi
aici un loc de unde se putea face
aprovizionarea cu mate1ii prime
(Oltean, 20 1 0, p.6 1 )
Come1ţul se intensifică
permanent începând cu secolul
al XY-lea, drept dovadă fiind şi
numeroasele documente care
atestă acest l ucru. În arui 1 409
Domnitorul M ircea cel Bătrân
acordă un nou privilegiu de
comerţ negustorilor din Polonia
şi Lituarua, confirmă preve
deri le privi legiului mai vechi şi
face precizări referitoare la
taxele vamale ş1 la mărfurile
aduse în Ţara Românească.
În 1 4 1 3 la data de 25 au
gust , acelaşi domnitor încheie
un tratat de comerţ cu braşo
ven11, cu detalii referitoare la
produsele care raceau obiectul
negoţului cu Ţara Românească.
(Matei, 1 972, p.85-86)

Şi Ştefan cel Mare face acelaşi
lucru în 1 458 cu negustorii bra
şovenj, fapt care permite nume
roaselor ateliere şi man ufacturi
din Braşov să se dezvolte din ce
în ce mai mult şi implicit să
crească volwnul mărfurilor, o
mare parte dintre ele fiind tran
zitate şi spre Ţara Românească
prin culoarul Rucăr-Bran.
( Matei, 1 972, p.95)
Braşovul îşi continuă
activitatea sa meşteşugărească,
prin înfonţarea în 1 546 a unei
mori de hârtie, de către negusto
rn braşoveni Hans Fuchs ş1
Johanes Benkner. Această fabri
că va livra hartia necesară acti
vităţii tipografice ş1 în ţara
Românească.
( Matei, 1 972, p. 1 2 1 )
Cruar dacă Braşovul ca
centru de comerţ şi meştesuguri
era un mare furnizor de mărfuri
care treceau pnn vama de la
Bran, vama permanentă a Ţării
Româneşti era la Rucăr.
Venind dinspre Braşov
Bran drumul comercial intra,
aşadar, în Ţara Românească pe
la Rucăr şi Dragoslavele, spre a
face primul popas important la
Câmpulung.
(Murgescu, 1 996,p. 1 09)
Analiza extrem de amă
nunţită a cercetătorului Ştefan
Meteş arată acelaşi lucru:
„Al patrulea drum de negoţ e
cel care pleca din Braşov prin
Braşovul-vechiul la stânga pe
şesul îngustat de dealuri ş1
munţi sub cetatea Râj novului,
păzită pe la 1 565 „cu câţiva ro
mâni" - care şi ajunsese un târ
guşor, fondcă era la acest drum
de negoţ - trecea pnn pasul
Branului în Ţara Românească.

„
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La Bran se ridicase o cetate de
pază a drumului, unde se lua şi
vam ă de l a mărfurile importate
sau exportate din Braşov.
Cetatea Branului, fiind
proprietatea regilor Ungariei,
apoi a principilor Ardealului, ei
o arendau când unwa când
altuia dintre nobil i i ungun s1
Braşoveni lor, care, Clll11 vom
vedea, aveau adeseori neînţe
legeri cu Domnii munteni, fiin
dcă supuşilor acestora, le lua
prea mare vamă sau îi j efuiau
de bani ŞI marra Oamenll
castelanului de Bran.
Braşovul nlll11 a1 datorită
acestui drum, viu cercetat în
preajma căruia se aciuase ş1
capitala Ţării-Româneşti: Târ
govişte, unde resida Vodă cu
curtea sa de boieri, -putu să se
ridice l a acea mare înflorire
comercială şi indusrială, ş1 la
acea mare bogăţie materială,
dândui de multe on un rol
hotârâtor în afacerile Ardealului
şi ale Ţării- Româneşti, cu care
avea cele mai întinse ş 1 mai
puternice legături zilnice, prin
cari s-au câştigat puterea ş1
odinioară
strălucirea
de
Braşovul săsesc.
Trecând muntele prin pasul
Branului drumul mru departe
întovărăşa apa Dâmboviţei, pe
al cărei mal drept se ridicaseră
cele dintâi popasuri, unde odih
ruau negustorii s1 vitele lor
obosite, pentru reîmprospetare
puterilor la calea cea grea ş1
lungă. În aceste popasuri: la Ru
căr, de unde veneau la Braşov
în 1 503 neguştorii şi cărăuşi i :
Vlad , Bota şi M ihail, şi cea mai
JOS la Dragoslavele - foarte
probabi l aceasta e Cetatea Dâm
boviţei ridicată de Teutoni ş1
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aşa de adeseori amintită ş1 m
privilegiile de negoţ- stăteau va
meşii lui Vodă, cari luau vama
pentru mărfuril e trecătoare prin
aceste localităţi.
De la Dragoslavele calea
atinge şi târguşorul întemeiat de
Cavalerii Teutoni la începutul
X I I I-iea
veacului
al
Câmpulungul, Localitate unde
fiul lui Mircea Cel Bătrân,
M ihail Vodă sau Dan Vodă al
I I-iea pune o nouă vamă, pe
care însă Radu Praznaglava pe
la 1 422 la rugarea Braşovenilor
o desfiinţează. La 4 Aprilie
1 427 însuşi, Împăratul S igis
mund se află în acest oraş
pentru a restabi li pe Dan Vodă
în scaun, dându- i privilegiul de
scutire pentru provizii le trebui
toare minerilor săi.
Un document al lui
Gheorghe Duca Vodă din 1 2
Martie 1 674 ne spune, că
drwnul pela Rucăr era rezervat
mat mult pentru solii, can
mergeau sau veniau dela Vodă
din Târgovişte apoi Bucureşti şi
pentru călătorii cari străbăteau
Ţara Românească. E drept că,
pe aceasta cale de la Rucăr
mergeau sol i i le şi călătorii stră
ini, dar totuşi ea are însemnătate
înainte de toate pentru circulaţia
vie şi zilnică comercială ce se
face între cele două ţeri vecine
din timpu1il e cele mai îndepăr
tate, C lll11 se va arăta mai
departe."
(Meteş, 1 92 1 ,p. 1 7- 1 9)
Amploarea schimburilor
comerciale în spaţiul românesc
mai este dată şi de marile axe
comerciale interne. Una dintre
aceste axe era pentru Ţara Ro
mânească alcătuită din drumu
rile care uneau porturile de la
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Dunăre cu cele două oraşe să
seşti, Sibiul şi Braşovul. De la
acesta din wmă, negustorii ple
cau spre Brăila, pe drwnul Bu
zăului, al Teleaj enului, al Pra
hovei-de la Comarnic în sus.
Drwnul parasea însă
albia, urcând pe plai, foatte
mulţi mergeau pe la Bran, prin
Rucăr şi Câmpulung.
(Ghelasse, 1 944, p. 1 60)
Drumurile
comerci ale,
drnmurile de m i graţie sau dru
murile transhlll11a nţei, denumite
ş1 „drlll11 uri le oilor", aveau o
direcţie radiară, cu plecare din
satele pastorale, carpatice sau
din
i mediata apropiere a
munţilor Carpaţi, şi cu puncte
terminus aflate uneori şi la 1 OOO
km distanţă. Ele urmau văile
apelor, cât şi plaiuril e şi cLU11 pe
nel e apelor; în zona muscelelor
Câmpulungului, drumuril e din
lungul dealurilor şi munţi lor se
munesc şi astăzi plaiul oilor.
Orientarea pe aceste dru
mun nu era o treabă uşoară.
Adesea pe drumurile pastorale
ciobanii ridicau cruci de piatră,
care serveau la orientarea tur
melor şi aprecierea distanţelor,
nu prin numărarea kilometrilor
parcurşi, c1 pnn monumentele
memoriale.
( Sireteanu, 20 1 7, vol.3 p. 1 1 )
Transhlll11 anţa s-a prac
ticat pe tot cuprinsul spaţiului
românesc. Pe nesf'arşitele dru
muri ale oilor, i ntrate în
memoria locală şi presărate cu
cruci de piatră, twmele erau
duse la iernat spre stepele din
vestul şi sud - estul României,
Bărăganul fiind stepa cea mai
întinsă din România, aj ungând
până la bălţile Dunării .
(Ghinoiu, 2003, p. 1 62- 1 63)
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Spaţiul in care s-a desfă
şurat pastoritul mocani lor bră
neni cuprinde locurile de păşu
nat din sat, poienile din paduri ,
goluri le de munte aparţinatoare
Branului sau de peste munţi,
drumurile transhumanţei pasto
rale şi locurile pentru iernat din
câmpie. Locuitorii satelor din
zona Bran au practicat -potrivit
criteriului ane1 teritoarelor de
răspândire - trei tipuri de
păstorit:
a)păstoritul pendular cu văratul
Ia munte şi iernatul în sat, tip de
păstorit Ia care participa
întreaga famil ie.
b)păstoritul transhumant, carac
terizat prin văratul turmelor în
munte şi iernatul in câmpie la
care participa numai ciobani
angajaţi „cu anul" pentru îngri
j irea turmelor de animale sau
care făceau parte din familia
mocanului, proprietarul turmei.
c)păstoritul local, în hotarul
satului, care era practicat în
satele Branului de Sus, în Şir
nea şi Fundata prin organizarea
stânilor pe păşunile din sat,
proprietate devălmaşă.
Brănenii au pendulat între
munţii Bucegi şi Piatra Craiului
ş1 din Pănicerul Soho-dului
până la Pasul Strunga.
Spaţiul pastoral brănean
cuprinde şi fâneţele şi păşunile
din zona hodăilor, din hotarul
satului, cu drnmurile şi poteci le
de plai care le leagă de globul
de munte destinat văratului.
(Praoveanu, 20 1 9, p.33)
S fârşitul secolului al XVi l l !ea,
constituie perioada de apogeu în
practicarea transhumanţei, peri
oadă care se va prelungi însă şi
în prima j umătate a secolului al
XIX !ea. Un grup de oieri, mari
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proprietari din zona Branului,
încep să arendeze de la domni
torii şi boierii din Ţara Româ
nească, păşuni pe versantul
sudic ş1 chiar pe cel estic al
Carpaţilor Meridionali .
P e parcursul timpului,
condiţii le de arendare a munţi
lor, evoluează în raport direct cu
dezvoltarea comerţului şi a pie
ţelor i nterne şi externe de desfa
cere a produselor pastorale.
Andrei Veress remarca
în lucrarea „Păstoritul ardele
nilor, în Ţara Românească ş1
Moldova" că:„Până Ia 1 630
păstorii din Ţara Bârsei plăteau
proprietarilor de munţi o arendă
în bani sau în natură, după
învoială, iar vistieria domnească
nu Ie cerea nici un fel de dijmă.
(Morariu, Stoica, 1 98 1 , p.2 1 -22)
Colibaşii de din sus de Bran
consemnează un document din
1 77 1 -trăiesc timp de pace în
Ţara Românească de unde îşi
aduc nu numai ali mentele lor, ci
şi vitele şi Ie duc acolo la iernat,
iar unii îşi duc şi vara oile Ia
păşunat.
Un document din 1 843
menţionează că brăneni i au în
chiriat munţii Rucărului ş1
Dudele mari de la Dâmboviţa.
Ş irnenii închiriau pnn
licitaţie, cu plata „în brânză " de
Ia musceleni, munţii Funduriel
ş1 Grindu aparţinând boierului
Gogu Baştea Ionescu din Rucăr,
munţii Colţi şi Valea Speriată,
proprietatea boierului Moise
Bunescu din Rucăr.
( Praoveanu, 20 1 9, p.56)
Aceiaşi colibaşi brăneni
la 1 788 arendaseră de la boierul
Cârstica din Târgovişte, nişte
munţi pentru păşunatul cu suma
de 1 077 lei.
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(Meteş, 1 925,p. l 08)
Circulaţia intensă dinspre
Transilvani a spre Ţara Româ
nească a mai avut şi un alt efect
deloc de neglij at şi anume acela
al unor valuri masive de emi
grări, din cauze social-econo
rruce, pol itice sau religioase.
Emigranţii în Principate, erau
cunoscuţi cu numele de:mocani
sau bârsani, cei din j urul Braşo
vului, ţuţuieni cei din satele
dinspre munte din jurul S ibiu
lui, aşa-numiţii mărgineni, toţi
aceştia erau oieri; dar numele
cel mai larg răspândit era de
ungureni, în înţelesul de origine
de sub stăpânirea ungurească:
Transilvania şi Ungaria. Satele
întemeiate şi locuite nwnai de ei
s-au numit Ungureni , în altele
s-au aşezat într-o parte a satului,
cu pămâneni i, şi atunci partea
lor se numea cu numele vechi al
satului adăugat şi cu Ungureni.
În Argeş avem astfel satele
Albeşti -Ungureni, B ădenii
Uda-Ungureni,
Ungureni,
Căpăţânenii-Ungureni, Ceparii
Ungureni,
Cerbu-Ungureni,
Oeştii-Ungureni,
ş1
Valea
Ungureni lor, iar în Muscel
avem Berevoieştii-Ungureni .
Oticât de izolate ar
părea regiu-nile pastorale,
transhumanţa prezintă în l inii
mari, unitate şi un sens definit
care nu poate fi înţeles decât în
lumina prefa-ce1ilor pe care !e
a
favorizat:
Înh·eţinerea
legăturilor dintre românii trăi
tori sub diferite stăpânir,
mişcările de populaţie angre
nate de 01en în timpul
deplasărilor periodice, circula
ţia valo1ilor ş1 omogenizarea
limbii
ş1
a
obiceiurilor,
răspândirea producţiilor po-
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pulare cu ce au acestea mai de
preţ, toate acestea sunt numai o
parte din şirul marilor împliniri
care ne arată că acest fenomen
pastoral reuneşte în ansamblul
său câteva secole de i storie
socială românească.
(Sireteanu, 20 1 7, vol2, p.38)
În
îndelungata
şi
frământata istorie a acestor
locuri, culoarul Rucăr-Bran are
merite de necontestat la nivel
naţional.
Sub aspectul structurilor
de istorie, cultură şi tradiţii
existente între cele 2 ţări, acest
culoar a permis o osmoză
spirituală excepţională, pentru
dezvoltarea culturii tradiţionale
româneşti.
În contemporaneitate, revalo
rizarea prin cercetarea intedisci
plinară a acestui spaţiu în egală
măsură geografic şi istoric
aduce beneficii majore pentru
înţelegerea unor aspecte de
prim ordin pentru civiliza�a
românească
Prof. Vlad Tudor, Rucăr
Muscel
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PORTUL POPU LAR MUSCELEAN ÎNTRE TRECUT SI PREZENT
'

Din punctul meu de vedere,
portul popular trebuie neapărat
păstrat m11 de ani în istoria
poporului nostru român, exact
ca o vietate preistorică venera
te în marile temple din Egipt,
tradiţia fiind dusă mai departe
de viitoarele generaţi i .
Pentru mine, portul popul ar
muscelean nu este nimic altce
va decât o ami ntire vie,
rămasă nestinsă, în conformi 
tate c u viitoarele generaţi i ,
care schimbă tot m a t multe
elemente vechi , cu tot atâtea
elemente noi, exact ca n işte
designeri vestimentari renumiţi.
Nu ştiu în ce mod să îmi
exprim părerea în ceea ce pri
veşte această înlocuire „neobiş
nuită". Pe de o parte, e ok să
adaptăm sti l u l trecutului cu cel
al prezentului, şi în cele din
urmă al v iitorului.
Dacă stau să mă gândesc
mai bine, prima variantă scâr
ţâie puţin . . . . Dacă am conti 
nua s ă îmbunătăţim portul
popular muscelean eliminând
şi adăugând diverse elemente,
ş1 vom conti nua să înlocui m
trecutul cu u n prezent nou,
rezultatul
în
va
consta
distrugerea unei valori cultura
le de mare preţ: portul popular
muscelean, pnn înlocuirea
perfectu I u i cu cea a 1 m per
fectu I u i .
P e d e altă parte, consider că
ar fi mai bine să îi bucurăm pe

strămoşi i noştri, purtând hăi
nuţele pe care s-au străduit să
Ie creeze ş i să le confecţioneze
ani la rând pentru noi . . . . Cred
că în acest moment, când
citeşti acest eseu, po1iul popu
l ar muscelean începe să prindă
viaţă. . . . Glumesc, normal că
popular
Portul
glumesc.
m uscelean nu prinde viaţă
pentru că îl citeşti tu acum.
El a pnns deja viaţă pnn
vechime, farmec şi istorie.
De la unirea poporu l u i dac
cu cel roman, portul popular,
(dacă nu întreg măcar doar pe
j umătate) a fost purtat ş i de
vestiţii haiduci pe murgii lor
de mare renume şi potera l u i
Vodă după dânş i i .
E o întreagă istorie, o po
veste captivantă despre un
costum cu mari funcţi i şi atri
buţ i i la vremea respectivă. O
nepreţuită comoară, un dia
mant neştefuit, care a ajuns vai
de capul şi de zilele lui, otrăvit
de oamenii care nu-l respectă
cu sfinţeni e ş1 drag de
unicitate naţională şi i nterna
ţională.
rămas
Măcar au mai
sărbătorile în sti lul Expopasto
ralis ( Zilele Comunei Rucăr)
ş1 serbările prichindeilor de
clasă pregătitoare care, să fim
sinceri, cred că îl poartă cu
plăcere. În zi lele de azi,
sunt
părinteşti
exemplele
foarte puţine, iar anturajul

https://biblioteca-digitala.ro

este, din nefericire, foarte
mare.
Din acest motiv, nu cred că
portul popular muscelean va
vedea lumina z i lei de mâine.
Mai de grabă garantez, cu
părere de rău, că frumoasele i i ,
bogatel e fote, c u măiestri
lucraţii cioareci şi chimirul l u i
H aralambie nu îşi vor găsi
tragicul sfârşit într-o cutie
aruncată la plesneală în pod,
până va binevoi careva să o
ducă la groapa cu gunoi.
Ceea ce am vrut eu, Pîmuţă
M aria-Rebecca, să evi denţiez
pnn pnsma acestui eseu, ş1
ideea principală care se poate
deduce din munca mea de
peste noapte este următoarea:
În ciuda faptului că portul
popul ar muscelean nu dispare
pe zi ce trece, datorită faptului
că este un subiect destul de
controversat, mereu vor exista
spună
să
care
persoane
„Stop ! " acestui fenomen care
mie personal îmi sugerează un
fel de u itare a costumului
naţional popular.
Elevă - Pîmuţă Maria Rebecca
Rucăr, M uscel
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DĂ-LE, DOAMNE, LA SĂRACI !
CONSTANTIN AGRICOLA MIU
M iercurea, după amiază, era rezervată de C e l d e S u s pentru ana liza activităţi i pământeni lor
în urma ajutoarelor acordate de Bunul Dumnezeu. De data aceasta pionul principal a fost S fântul
Petru care a condus un colectiv format în totalitate din îngeri economici, un adevărat C F I al
cerului, care a l ansat strategi a celestă, o adevărată operă de artă ce se derula cu ajutor divin.
"- Petre, Eu nu mai văd de aici, din înaltul cerului, pata verde care acoperea un vast
teritoriu ce se întindea de la Balaton până la M area Neagră. Ori ai încurcat culorile, ori harta este
greşită! Nu te j uca, după cum spune proverbul , nici cu îngerimea şi nici cu prostimea. "
"-Înălţimea Ta, pata verde era mulţimea pădurilor ce acopereau aproape în totalitate o
ţară care încă se mai numeşte România. Trăitorilor pe aceste meleaguri, cunoscuţi şi cu numele de
români, au muncit peste 2000 de ani ca să le distrugă prin incendiere (când erau i nvadaţi de

armatele inamice ! ) sau prin tăiere, obţinând produsul final numit buştean pe care îl li vrează pe mai
n i mic la săracii bogaţi din vestul Europei . "
"- Da, N eamţul ş i Tanti ce fac?"
" Înălţimea Ta, eu credeam că dorm buştean pe la Sinaia sau Buşteni! Dar am înţeles că se
ceartă, după surse, de dimineaţă până seara. Seamănă cu ce era în Africa Centrală acum o jumate
de secol, pe vremea canibalului Bokassa şi a nevestelor sale acuzate că dau maimuţa la englez.
Azi nu mai avem nici englez. A fugit pe geamul Europei când a văzut tandemul românesc
că a ajuns să conducă "legal" Europa.

Dar "îngerul a strigat ! " Vorba lui Fănuş Neagu. El a

trompetizat că l i se mai poate da o şansă pe care o propune ca înger păzitor carpatin: dacă l a arabi
le-ai băgat ţiţei sub nisip, ca să nu se vadă şi să se revolte cei lalţi muritori, aici în m ij locul Europei
este d ifici l . Plus că toţi vecinii încearcă să mai smulgă o bucată de teritoriu românesc, s ingurul
vecin cumsecade şi onest fii nd Marea Neagră, bagă-le Doamne pe sub ea nişte gaze. Pot să fie
curate şi simple, fără ţiţei, care murdăreşte şi te dă de gol."
" Fie ca tine Petre, dar să şi-l extragă ş i comercial iza singuri ! "
" Doamne-Ţi mulţumesc ! Aşa d e bogaţi vor ajunge săraci i d e români , dar l e trebuie un
Hagi Tudose. Îi priveşte. Dumnezeu dă, dar nu bagă şi-n traistă, mai ales dacă este şi găurită ! ! ! Să
cânte trompetei e ! "
Ing. scriitor Miu Agricola C-tin - Godeni, M uscel
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CU COŞBUC ... DE ZIUA LUI EMINESCU
Ş i aşa cum ne povestea
Geo Bogza, Dumnezeu, la
rugămi ntea S fântului Petre,
înfăptui o m inune în satul
vizi tat de curând, loc care îi
adusese atâta bucurie prin
truda, vrednicia şi înţelepciu
nea oameni lor sa1 . Drept
recompensă, la lpoteşti, în
fami l i a unui căminar numit
Eminovici, se născu un băiat
care prim i numele românesc
M i hai, nume de arhanghel
ortodox. Era 1 5 ianuarie 1 850.
Ursitoarele au ajuns la con
cluzia că nu pot dezlega taina
cu care a venit pe pământ acest
copil . Viitoarea lui meserie
ieşea din canoanele înţelepţilor
pământului ! Apărea cu certitu
dine ca un poet ieşit din
comun, cu aptitudini l iterare
ce se vor înrădăcina în
conştiinţa poporului său!
Totul s-a adeverit, poezi a
eminesciană, unică, s-a născut
din patimi, sărăcie şi suferinţă.
Eminescu, Regele Poeziei Ro
m âneşti a avut parte, dar din
păcate după ce a intrat în
nefiinţă, de locul pe care-l
merită. Dumnezeu a citit poe
zia DOINA
şi a aj uns la
concluzia că poporul acesta
împărţit în atâtea împărăţii, are
mult mai mulţi poeţi geniali . A
chemat îngerii cu aripi albas
tre, pacificatori ai cerul ui, şi
le-a poruncit să făurească şi să
parcurgă un traseu, care să
plece de la casa lui Emi nescu
şi care să se sfârşească la casa
unui alt mare poet al poporului
român.
Îngerii l iterari împreună
cu îngeri i cercetaşi, s-au gîndi t

bine, şi n-au luat-o spre Boto
şani, s-au îndreptat spre Su
ceava. De aici au ajuns la Gura
Humorului, apoi au făcut puţin
la stânga şi au aj uns la
Voroneţ. Gândeau că trebuie
să-şi înnoiască albastrul de pe
aripi. Aj unşi la Mânăstire, au
înţeles că albastrul de Voroneţ
provenea din coj i de cer senin.
Cineva, ceva, l e făcuse să cadă
peste acest aşezământ sfânt.
Oamenii l ocului credeau, din
auzite, că vulturul care-l tortu
ra pe Prometeu, cel înlănţuit
pe Muntele Ararat, la fiecare
insucces lovea cu ciocul de
oţel în stingh i i l e cerului, din
care cădeau coj i le albastre.
Alţi oameni auziseră de
argonauţi , alţii de nibe-lungi,
toţi responsabi l i nu numai de
apariţia coj i lor albastre de
Voroneţ, dar şi ale peticelor de
auroră boreală aşezate pe
M ânăstiri le din Moldoviţa,
Suceviţa, Humor.
Îngerii
au continuat
traseul
spre Câmpul ungul
Moldovei şi au aj uns în Ţara
Dornelor, în ţara de la mar
ginea Bucovinei . Au navigat
pe deasupra Şarului Dornei ş i
a Dornei Cândrenilor, a u tre
cut prin pasul Tihuţa, ca
Hogaş cu Pisicuţa. Au lăsat
din zbor cărţile de intrare l a
Castelul l u i Vlad-Voevod şi au
intrat în Ţara Bârgaielor. Au
dat bineţe nemţi lor din B istriţa
şi au poposit în Ţara Năsău
dului, la Hordou. Au prezis că
şi aici, la 1 6 ani după apariţia
lui Eminescu, se va naşte un
cop i l ales care se va numi
Gheorghe, ca sfântul care a
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învins balaurul . Va fi unul din
cei 1 4 cop i i ai preotului unit
Coşbuc din Hordou. Dumne
zeu a fost mulţumit şi şi-a
rechemat îngeraş i i acasă.
Nu după multă vreme, viitorul
membru al Academiei Române
a compus poezia Cântec, ca o
continuare la Doina eminesci
ană.
Eminescu a compus
mai multe Scrisori iar Coşbuc
a organizat o petrecere româ
nească, Nunta Zamfirei.
Au apărut astfel m ucenicii
literari ai literaturii române cu
nume i nconfundabi le, care au
vegheat ca această ţară să nu
se transforme într-un teritoriu,
iar poporul român să nu
devină o populaţie.
Şi au fost Ion şi M arin,
Adrian şi N i colae, Octavian şi
Petre, Ilie şi Constantin, Elena
şi Elisabeta, Maria şi Eusebiu,
Ştefan ş i Ana, M i hai şi toţi cei
care supravegheaţi de ochiul
Dumnezeiesc de la M ânăstirea
Neamţ au sădit slova româ
nească în buchea l iteraturii
universale. Gheorghe a propus
şi poporul a ales ca unic Rege
al Poeziei pe M ihai Eminescu.
De aceea, propun ca
începând cu acest an, în aceas
tă zi, ziua de naştere a lui
Eminescu, să sărbătorim ş i
ZIUA NAŢIONALĂ
CULTURALĂ A TUTUROR
ROMÂNilDR!
SĂRUf MÂNA MAJESTATE
LITERARĂ! MULŢI ANI SĂ
DĂINUIEŞTI ÎN SUFLETELE
NOASTRE! TE IUBIM!
Ing. scri itor Miu Agricola
C-tin - Godeni , M uscel

„

RELIGIE SI
SPIRITUALITATE
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I ATĂ C U M SE CONTUREAZĂ TABLOUL POLITICI E N I LOR, DIN G U RA
U N U I RUCĂREAN
Rucărean doar după
mamă, Ion M uţiu, arhitect
de meserie, s-a lansat ca
scriitor de proză cu multe
s ubiecte fierbinţi din Rucăr,
pe care Ie-a cuprins În peste
250 de schiţe şi nuvele.
Coloratu ra rucăreană
l-a determinat pe autor să
scoată de sub tipar volumul
„Rucărul În Noua Europă",
Editura RBA media, B ucu
reşti, 20 1 0.
Rucăreni i vorbesc, e1
între ei, în timp ce-şi savu
rează porţia de tărie, despre
parlamentari, cei cărora comu
n itatea le-a încredinţat respon
sab i l itatea de a se ocupa de
treburil e publi ce, despre gu
vernanţi şi faptel e lor, despre
câteva personalităţi politice,

• M I RCEA G EOANĂ - un
pion împins în final cu şah
la rege
• DAN VOICULESCU fustangi u ostenit de-o
cârmă uzată

cultura-le, oameni de afaceri,
susţine autorul .
l ată tabloul politicienilor doar
în viziunea rucăreană:
• ION I LI ESCU - dă sfaturi
cu oftat după trecut
• TRA IAN BĂSESCU vaporean certat, cu undiţă
pentru rechini
• N ICOLAE VĂCĂROTIJ
- stângaci din născare, dar
are patimă de dreapta
altora
• G I G I BECALI - are o
inimă mare şi o gură ş i
m a i mare
• PETRE ROMAN - şi-a
scrântit stânga ş i acum
fol oseşte dreapta
• MARKO BELA - scrie
poezi i , râde câş şi zice ca
toţi, cu ascuns

C u m sunt rucărenii În
proză?
„Rucăreni i beau cu m ăsură,
mai mare sau mai m ică, acasă
on în locuri de pahar ş1
m ărim ea înfurie, blegeşte, ţipă
sau cântă şchiop. U n i i fac
scandal, alţ i i i au pe m uta-n
gură, ori se zbat în bolmoj eală
de m i nte blegită de tărie."
Preluare din„Actualitatea
Musceleană ", Noiembrie 2014

UN MECENA AL CULTURII
În una din frumoasel e
zile d e vară a l e lui 20 1 8
împreună cu nepoţi de-ai mei
am poposit la Apa Sărată la
M uzeul Automobi lului Româ
nesc ş1 al Artei Romano
Aromân.
În liniştea camerelor pnm1toare înconj uraţi de costume şi
obiecte, ale ambelor culturi,
m-a cupnns emoţia ş1 am
îndrăzni t să îi cer domnului
inginer Erni l Hagi câteva date
personale creând un dialog,
motiv de intervi u, care îmi
permit să îl prezint într-o for
mă scurtă, atât cât ne permite
spaţiu l .

Autorul interviului Ion Dumbi
(l.D.)

I.O.: Domnule mgliler Ernil
Hagi, cine sunteţi d-voastră?
E . H . : Un simplu cetăţean al
M uscelului.
I.O.: Ştiu că sunteţi modest,
dar să o lăsăm puţin deoparte
şi să încercăm câteva creionări.
E.H . : Sunt un român cu sânge
de viţă aromână, născut la data
de 2 1 iulie 1 955, în Câmpulung.
Tatăl meu, N icu H agi ( 1 9231 970), născut la Veria, M ace
donia - Grecia, venit în
Români a în anul 1 943.
A absolvit Şcoala Normală
din Câmpulung şi a fost învă-
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ţător şi director la Apa S ărată
până în 1 970.
M ama mea, Angela Cotescu
Hagi ( 1 930-20 1 7), absolventă
de fi l ol ogie, a fost profesoară
la Şcoala Oprea Iorgulescu.
O învăţătoare de excepţi e, a
primit titlul de învăţătoare
„emerit", fi i nd foarte exigentă
şi de o corectitudine deosebită
chiar şi cu mine când i-am fost
elev în clasa a IV -a.
M enţionez că am pri m it din
partea ei, o educaţie deosebită
şi datorită ei sunt Hagi de
astăzi pe care îl cunosc m usce
len i i . Părinţii mei au fost buni
gospodari ca toţi aromâni i , i ar
în familia noastră nu a l i psit
niciodată o oaie. Că zicea tata:

·----------------------------------------------------------------------------------�
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„Cum să te numeşti aromân
dacă nu ai în nară mirosul
oii?" Asta pe lângă crezul de a
fi bun gospodar m-a călăuzit
toată viaţa.
l . D . : Continuaţi vă rog cu
elementele principale despre
dumneavoastră.
E.H. : Am absovit Şcoala
Generală ş1 Liceul „Dinicu
Golescu" promoţia 1 974.
Sunt absolvent al Facultăţi i de
Construcţii H idrotehnice din
Cadrul Institutului Politehnic
Gh. Asachi Iaşi. M i-am adus
aportul ca i nginer la l ucrările
barajului de la Peci neagu;
amenaj area lacului Văcăreşti
ş1 amenajări exterioare la
Palatul Parlamentului.
După anul 2000, am consi
derat că pot face mai mult
pentru societate. Având în
sânge spirit de întreprinzător
am înfiinţat firma HARALD
IMPEX S.R.L. ce funcţio
nează cu succes având ca
obiect de activitate comercială
furnizarea materialelor de con
strucţii , atât de necesară dez
voltării oraşului .
Pentru a supravieţui am
depus eforturi uriaşe ş 1 toată
pricepe-rea mea pentru a face
faţă concurenţei neloiale şi a
încrengături lor existente în
societate.
T . D . : Mai cunoaştem ş1 noi
ceva, dar prin eforturi unaşe
a-ţi reuşit să faceţi ce al ţii nu
ar putea face o viaţă!
E . H . : Fiind un mare iubitor de
artă şi cultură am înţeles că
numai luându-mi lângă m me
oameni de valoare voi putea
face lucruri benfice pentru
oraş.
l . D . : Şi?
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E.H . : „Decât un hoţ şi un prost
la câştig, mai bine cu un deştept
şi un cinstit la pagubă."
I . O . : Rezultatul?
E . H . : Cred că am reuşit. Uşor,
uşor am făcut câte ceva.
I.O.: Ne puteţi spune câte
„ceva-uri", că sunt foarte multe.
E . H . : Să începem cu „Centrul
Cultural Apa Sărată." Căminul
Cultural care era părăsit ş1
deveni se o rui nă, am reuşit să
îl concesionez.L-am transfor
mat într-un superb muzeu, cu
săli funcţionale, o adevărată
bij uterie a oraşului. În vechea
grădiniţă a satului am făcut
muzeu etno şi de artă, iar în
alte clădiri construite din nou
o adevărată simbioză de artă
autentică Romano-Aromână.
I . O . : Ştim că a-ţi înfi inţat
muzeul ARO în care sunt
expuse şi alte mărci de maşini
şi a-ţi mai organizat expoziţii,
prezentări, defi lări ale m aşini
lor de epocă. Expoziţiile au
avut loc nu numai la muzeu, ci
şi în oraş, cât şi în afara l u i . În
sala de spectacol se ştie că
începând cu anul 20 l l aveţi
un program încărcat de
m an i festări culturale.
E . H . : Aveţi dreptate. De
sfântul Gheorghe, 23 april ie şi
Sf. Dumitru, 26 octombrie,
după calendarul pastoral care
marchează urcarea şi coborâ
rea oi lor la sat de la munte.
I . O . : În toţi an1 1 a-ţi avut
invitaţi de seamă nu numai
aromâni ci şi alţi din alte ţări
balcanice.
E.H . : Organizăm spectacole cu
fom1ati, i aromâne si
, românesti.
,
Comunicări, expoziţii cu oi de
rasă şi cai şi încă multe alte
man i festări.

�

I . O . : Sunt atâtea acti vităţi în
care v-aţi impl icat şi vă i mpli
caţi încât ar trebui să scriu un
roman !
E . H . : La romanul vieţii zilnic
trebuie să scriem câte o pagină
cu condiţia ca tot ce faci să fie
benefic.
I . O . : Ş i totuşi, mai daţi-ne
câteva exemple.
E . H . : Să mai scormonesc în
memorie, tabăra de studi i
comparate a costumului popu
lar din zonele de munte ş1
aromâneşti cu studenţi din
Bulgaria, Greci a, M acedonia
ş i România.
Colaborarea cu Cenaclul de
Pictură „I.D.Negulici" şi Casa
de Cultură „Tudor M uşatescu"
am organizat tabere de p ictură
naţionale şi i nternaţionale, 5 la
număr cu pictori din M oldova,
Itali a, Greci a, Bulgaria, Rusia,
Olanda, Danemarca, S i ri a,
Turcia, Bosnia ş1 din multe
j udeţe ale ţării , pictori de
valoare membrii ai renumi
tul u i cenacl u muscelean. Am
mai fost partener la organi 
zarea a sute de expoziţii de
pictură locale, naţionale ş1
internaţionale, dar să ne oprim
că m ai sunt şi altele.
I . O . : Ştim că a-ţi sponsorizat
activităţi multe şi acţi un i cetă
ţeneşti cum ar fi: contribuţia
esenţială cu materiale la cons
truirea frumoasei troiţe cu
fântână din Băj eşti, a-ţi dat
spnJ m unor pictori aflaţi la
nevoie, a-ţi dotat Cenaclul de
Pictură cu multe materi ale şi
oameni i recunosc, apreciază şi
vă iubesc.
E . H . : Facem şi noi ce putem,
dar din păcate în vremurile
actuale şi la mine sacul e gol,
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i ar din partea edil i lor nu am
spnJ m mare l ucru, cel puţin
moral. Ştiu că fonduri sunt
puţine, dar cu chibzuinţă ş i
voinţă s e pot face multe.
I . D . : Domnule inginer, eu sunt
uluit de câte aud, sunt atâtea
activităţi culturale, ştiinţifice,
artistice în care v-aţi implicat
şi
continuaţi să o faceţi.
Sunteţi satisîacut, aveţi regrete?
E . H . : Satisfacţi a este foarte
mare: Când văd pot să spun ş i
eu umărul la multele activităţi
culturale Ia.cute de oameni de
valoare. Lansări de carte,
istorie, l iteratură, monografii ,
poezie, reportaje, epigrame,
albume de artă şi Dumnezeu
mai ştie câte, activitatea este
bogată, chiar foarte bogată.
l . D . : Regrete? Nemulţumiri?
E . H . : Că nu am putut şi nu pot
face mai mult. Sunt foarte
multe l ucruri de făcut în zonă,
l ucruri ce par mărunte dar au
mare însemnătate.
I . D . : Cum ar fi ?
E . H . : Câmpulungul este o
i storie vie, puţini de la noi o
ştiu, străin i i nici atât. Să o
luăm de la i ntrarea în oraş:
-Nici Ia sud nici Ia nord nu ştii
de unde începe oraşul, sigla
oraşului nu e pe nicăieri .
Statui l e nu au nume, altele
date greşi te. Case unde au
locuit oameni de seamă nu au
toate plăci comemorative.
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-Nu au statui multe valori.
N i meni nu ştie unde este
Grădina Mersi.
-Vedem că s-a început câte
ceva, să vedem ce o ieşi. Aş
dori un oraş - bijuterie.
I . D . : Oameni i de valoare au
semnalat, se m işcă ceva?
E . H . : Sfatul seniorilor a adus
şi aduce la cunoştinţă tot ce
trebuie, dar cine are urechi să
audă, dar om vedea.
I . D . : Ştiu că aveţi în vedere
ridicarea multor statui, monu
mente, cel puţin ia m uzeu ce
l-aţi înfiinţat.
E.H.: Am dorit pentru Aron
Loica, Berechet, Ţuţea, Culeia,
Radu G ir, Arnăuţoi u şi încă
mulţi alţii din cei 400
musceleni ce s-au remarcat
de-a lungul vremi i .
I . D . : Aveţi vreo speranţă?
E . H . : Toţi dorim, dar va fi
greu. Nu s-au găsit bani să-i
facem o placă comemorativă
lui V ictor Naghi sau acolo Ia
intersecţia ARO, o pancardă
„Aici a fost cândva ARO".
F ierul, inoxul, bronzul şi câte
alte metale ce s-au furat,
aveam materie primă să facem
sute de statui , dar din păcate . . .
I . D . : Anul acesta împliniţi o
vârstă 64 de primăveri, aveţi
de gând să predaţi ştafeta
urmaşului?
E . H . : Dumneavoastră aveţi 90.
De ce nu staţi liniştit acasă?
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L D . : Pentru că am sânge de
aromân şi noi sLmtem luptători.
E . H . : A-ţi răspuns singur la
întrebarea pe care mi-aţi pus-o
pentru că suntem l uptători.
Ştafeta o va duce mai departe
fiul şi cealaltă generaţie. Ştiţi
că la ştafetă aleargă patru
atleţi, c um alerg eu.
I . D . : Domnule Emil Hagi, nici
nu ştiu cum să vă etichetez,
doar mă adresez cu un cuvânt
unic în lume: vârful lui de
munte „Omul". Omule dragă,
m-ai convins, înconjurat de
atâţi a oameni de valoare la
care Ie-aţi întins o mână de
ajutor veţi duce mai departe
acest război ?
E . H . : Pem1anent c u hoţia,
prostia, indolenţa, negl ijenţa,
bârfa, i ncompetenţa, ura, tră
darea, profitorii , nemermc1,
panglicari şi încă multe epitete
care din păcate Ie observăm Ia
tot pasul.
I.D.: E grea lupta.
E . H . : Da, doar dacă edi l i i care
se vor alia cu noi, vor dori să
l uptăm alături vom reuşi .
I . D . : Să vă audă Dumnezeu!
E . H . : Asta speram, poate bu
nul Dumnezeu ne mai poate
ajuta.
ION D UMEI - Bucureşti,
Diplomat în Ştiinţe Economice
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„D INCOLO DE APARENTE"- CORNEL STOIAN, ECONOMISTUL CARE
A IESIT ÎNTOTDEAUNA PE PLUS LA CAPITOLUL OMENIE
'

Invitatul din acestă săptămână al rubri
cii „Dincolo de aparenţe" este Cornel Stoian,
care a reuşit să se facă cunoscut consătenilor şi
nu numai prin bogata activitate culturală pe care
o posedă. Membru fondator al Cenaclului literar
artistic "Mih ail Lungianu ", participant activ
la redactarea revistei trimestriale " Piatra
Craiului", OMUL, Cornel Stoian a avut de
parcurs o perioadă foarte grea pentru a ajunge
ceea ce este astăzi. De mic copil, s-a luat la
trântă cu destinul crud, dar şi cu ideile
preconcepute. ale părinţi lor şi a ieşit la liman
mânat de o dorinţă acerbă de a studia şi a deve
ni OM MARE, cu carte. Aşa cum însuşi declara
mai jos, nu i-a fost deloc uşor, dar a strâns din
dinţi şi a învăţat, şi iar a învăţat până ce a ieşit
la lumină. Putem spune metaforic că fuga de la
stăpân l-a tăcut stăpân pe propriul destin,
muncind pe brânci pentru a realiza ceea ce are
şi mai ales pentru a aj unge cine este astăzi.
Greutăţi le vieţii nu i-au înnegrit sufletul de ură,
ci, din contra, i l-au umplut de bunătate, dăru
ire şi căldură care a dat-o mai departe semeni
lor şi fam iliei sale. Aj uns la vârsta de 69 ani,
Cornel Stoian se poate considera un om bogat
din toate punctele de vedere, care nu are ce-şi
reproşa şi care nu a uitat niciodată să fie OM şi
ceea ce este cel mai important, să rămână O M .
Tatiana PETRESCU

Al doil ea moment emoţionant a fost
atunci când am cunoscut-o pe v i itoarea mea
soţie. Asta se întâmpla prin vara l u i 1 97 1 .
În toamna acel uiaşi an, ne-am căsătorit
civil şi rel igios şi am avut parte de o nuntă
frumoasă. În fine, cel de-al treilea moment
emoţionant a fost în 1 972, când s-a născut
primul nostru copil, o fetiţă pe nume Cornelia
Claudia, care ne-a tăcut fericiţi şi împl iniţi,
urmată de doi băieţi, Iosif -Cornelius şi Ion Ciprian.

Dacă arfi
să dăm
timpul
înapoi, spuneţi-ne care ar fi cele mai mari trei
dezamăgiri pe care le-aţi trâit pânâ acum ?
Păcât că nu putem da timpul înapoi ! Aşa
cum era normal, m-am confruntat cu multe
dezamăgiri. Prima mare dezamăgire pe care am
trăit-o a fost în 1 954 când părinţii mei au luat
decizia de a mă opri să-mi continui studi ile în
c lasa a cincea, decizie car·e mi-a frânt aripile în
zborul meu spre o viaţă mai bună. O alta a avut
loc în 1 962, când am absolvit şapte clase.
Chiar dacă am fost premiant în fiecare
an, la vârsta pe care o aveam atunci nu mi s-a
permis să merg să-mi continui studiile la o
şcoală mai bună. Toate uşi l e la care am bătut
mi-au fost închise, fiind blocat în continua
rea şcol i i, întrucât aveam nevoie de o dispensă.
Am urmat, între 1 962- 1 968, şcoala profesională
de comerţ şi Liceul Teoretic, profil Real, şi am
Care au fost cele mai emoţionante momente dorit să urmeaz Facultatea de Istorie-Geografie,
din viaţa dumneavoastră? (Daţi-mi exemplu la FF. Din păcate,situaţi ile subiective şi-au pus
amprenta şi atunci şi am trăit iar o mare
trei astfel de momente.
Pe drumul lung al vieţi i ce l-am parcurs dezamăgire.
în cei 69 de ani, ca orice om, am avut parte şi
Când aţi fost cel mai fericit?
de m ul te momente emoţionante.
Aş fi rău cu mine dacă aş afirma că nu am
Primul moment, dacă ar fi să le luăm în
fost
şi
fericit.
ordine cronologică, a fost pe 1 5 septembrie
Am fost foarte fericit când am păşit pentru
1 959-prima zi de şcoală în clasa a cincea, după
prima dată în clasa întâi, când, după cinci, ani
o absenţă de cinci ani . Pentru a înţelege mai
am putut să-mi conti-nui studi ile generale şi
bine acest aspect vreau să vă spun că, în 1 954,
am term inat clasa a patra, după care parinţii după trei ani am absolvit clasele V-V f J , atunci
nu au mai avut posibilitatea să mă dea în când mi-am cunoscut soţia, când au venit
pe lume copiii,
şi mai
ales, când am
continuare la şcoală.
devenit bunic.
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Ce vă deranjează cel mai mult la cei din
jurul dumneavoastră?
Cred că cel mai mult mă deranj ează
prostia din j urul meu care se manifestă prin
lipsa de respect şi obrăznicie, ura dintre noi,
care a devenit violentă, dar cel mai mult
mă deranj ează faptul că tineretul de azi . în ma
re parte, nu mai i ubeşte munca, ci discoteci le ş1
barurile.
Dacă ar fi s<I schimbaţi ceva la
dum-nea voastră, care ar fi acel lucru ?
Ar fi multe de schimbat ş i dacă prin
absurd aş putea da înapoi roata vieţii , aş vrea
să schimb anul 1 989, atunci când aş fi putut
realiza lucruri mult mai bune pentru fam i l i a
mea.
Ce apreciaţi cel mai mult la subalternii
şi colegii dumneavoastră?
Atunci când eram în activitate ca l ucrător
comercial l a Cooperativa de Consum Rucăr
am avut şefi pe cale i erarhi că, am fost subal
tern, dar ş i propriul meu şef. La colegii mei cu
care am l ucrat direct sau indirect am apreciat
lucrul în echipă, profesionalismul lor, respec
tul dintre noi, buna credinţă, aj utorul reciproc.
Dacâ ar fi s-o luaţi de la zero aţi face
acelaşi lucru ?
Dacă ar fi s-o i au de la început, cred că
ar fi loc de mai bine, ar fi multe lucruri de
îmbunătăţit. Toată viaţă mea am fost u n om co
rect ş i cinstit, prin meserii le pe care le-am prac
ticat am pus mai presus de toate O M U L, cu gri
j i le ş i nevoile sale ş i de aceea am fost
respectat şi iubit.
Când v-a fost cel mai greu?
Cel mai greu mi-a fost, dacă ar fi s-o
iau cronologic, atunci când mama a divorţat de
tatăl meu biologic, rămânând fără protecţie ş i
apărare, atunci când eram foarte m i c . Am fost
crescut de bun i c i i din partea mamei şi am avut
o copi lărie nefericită. Ea s-a rewmat la treburi
gospodăreşti, şi, la paza ş1 mgnJirea anima
lelor. Mi-a mai fost foarte greu atunci când
am fost oprit de la şcoală şi a trebuit să mun
cesc de la o vârstă fragedă, în timp cei de vârsta
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mea studiau şi se jucau, eu am fost slugă prin
munţi, pe la stâne. la baciul Nae Răuţă, unde
îngrijeam de oi şi vaci, alături şi de tatăl
meu vitreg. Am suferit enorm că toată copi lăria
mea nu am avut o j ucărie, am crescut în l i p
suri financiare, dar am avut voinţă ş i am revenit
la şcoală, fugind de la stăpân,
împotri
va voinţei părinţilor mei .

Unde vă vedeţi peste 10 ani?
Este cea mai grea întrebare la care mă obli
gaţi să răspund. În 10 ani se pot întâmpla
multe.
În folclorul popular se spune că "Oamenii
se nasc pe rând şi pleacă pe sărite ". Am apărut
pe lume pe 29 decembrie 1 943 . Dacă ar fi
să rămân pe acest pământ, sper să ne întâlnim
pentru un alt i nterviu.

Daţi-mi exemplu de douâ calităţi şi douâ
defecte de-ale dumneavoastrâ.
Nu ştiu dacă este defect sau calitate. Înclin spre
a doua variantă. Sunt un tipicar, îmi place
lucrul bine făcut, nu-m1 place lucrul de
mântuială.
Cred că sunt un bun organizator atât
în fami l ie cât şi în soc ietate, şti u să-mi fac
am ici, cunoştinte, colaboratori şi prieteni, sunt
un bun catalizator. Desigur că nu exis
tă întruchi pată în om "Perfecţiunea", am şi eu
defecte, ca orice muritor. Cred prea mult în
oameni şi din acest motiv rămân de multe ori
cu un gust amar. Caut să servesc ş i mă implic
mai mult decât trebuie pentru unii semeni de-ai
mei în detrimentul meu, ceea ce nu este bine,
pentru că binele făcut se uită şi, în loc de
mulţumire, omul te vorbeşte de rău.
Credeţi în legea compensaţiei? S-a
întâmplat sâ se dovedeascâ în cazul dumnea
voastrâ?
Îmi pare rău, eu nu prea cred în legea
compensaţiei şi în cawl meu nu prea s-a
dovedit. În viaţa mea am făcut mai mult bine,
nu-mi amintesc să fi făcut rău semeni lor de
lângă m ine. În Cartea S fântă se zice: "Cereţi şi
vi se va dai, " dar "Domnul nu-( i pune în
traistă". Dacă mă refer la cele două citate, noi
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toţi cerem . Compensaţia ar fi să şi dăm, dar,
din păcate, nu prea se întâmplă acest lucru.
A tunci
când
sunteţi
obosit
ce
faceţi ca să ieşiti din această stare ?
Oboseala se manifestă fizic şi psihic la
fiecare di ntre noi. Atunci când sunt obosit
prefer să ies în natură, s-o admir, fac plimbări,
citesc, privesc la televizor, discut la telefon cu
cei dragi şi oboseala dispare.
Se spune că pentru a fi un om împlinit
trebuie să construieşti o casă, sâ faci un copil
şi sâ sâdeşti un pom. Dumneavoastră cam ce
aţi mai avea de fâcut pentru a fi împlinit?
Cred că mi-am făcut datoria făţă de mine,
fam i l ie, societate. Am reconstruit casa din
temelii, am dotat-o cu cele necesare, am sădit
pomi fructiferi şi am trei cop i i sănătoşi,
frumoşi, gospodari care, la rândul lor, mi-au
dăru it cinci nepoţi.
Sunteţi un om darnic? Dar iertâtor?
Sunt un
tip darnic
cu
cine
trebuie,
îmi este m i lă de acei oameni care nu pot
munci, de cei . bolnavi şi neaj utoraţi. Dacă sunt
un om iertător? Da, atunci când sunt lovit pe
la spate, nej ustificat, iert, cu condiţia să-mi
ceară scuzele de rigoare, dar nu pot uita.
Dacâ ar fi să vâ caracterizaţi în câteva
cu vinte ce aţi spune despre dumneavoastrâ:
câ sunteţi un conservator sau un om
modern, adaptat timpului în care trâiţi?
Aş putea spune despre mine că am căutat
atât în fam ilie, în relaţi i le cu copi ii sau nepoţii,
precum şi în societate să îmbin conserva
torismul cu modernismul şi cred că am reuşit.
Am un mare grad de înţelegere între aceste
două curente care au început să divizeze
societatea noastră.
Povestiţi-ne cum v-aţi ales profesia.
A fost o oportunitate sau ceea ce v-aţi
dorit mereu ?
Dacă mi-am ales profesia? Nu. La 1 9 ani
când am absol vit clasa a VI I-a fără 111c1un
sprij in, 1n-a1n descurcat singur şi nu avea1n
nicio oportunitate.

Am ales meseria de lucrător comercial
, iar mai târziu de economist. Eu mi-aş fi dorit
multe, pentru că eram dotat cu inteligenţă,
absolvisem cu aproape I O, dar soarta a lucrat
împotri va mea, dar, cu toate acestea, sunt
multumit de mine, de ceea ce am realizat în
viaţă.
Tânjiţi dupâ ceva?
Da, după sănătatea fami l iei mele, a cop i i lor şi
nepoţi lor, pentru un trai decent, după libertate,
democraţie, respectarea legilor şi a statului de
drept.
O vorbâ spune că: „A fi om e lucru mare,
a fi domn e o întamplare ". Sunteţi de acord
cu acest lucru ?
Sunt în totalitate de acord cu această expre
sie şi este de mare actualitate în societatea
de astăzi când pol iticien i i se războiesc şi se
sfâşâie între ei indiferent de culoarea pol itică
pe spinarea poporului .
Cât de important este sâ ai "cei 7 ani
de acasâ "?
Pentru mine au fost primordiali . Nu am avut
copi lărie, mi-a lipsit tatăl şi o perioadă şi
mama. Încă din fragedă copilărie m-am con
fruntat cu munca grea, grij i, I ipsuri ş i
singurătate, dar voinţa m - a aj utat s ă lupt şi să
merg mai departe.
Succesul determinlt şansa sau şansa
deter minâ succesul?
M unca în profesi unea aleasă este determi nan
tă în obţinerea de succese. Şansa m-a cam
ocolit în viaţă, nu a ţinut cu mine.În 1 989,
puteam avea şansa de a începe o afacere
privată. Omul cinstit şi corect este ocolit de
şansă. N umai munca cinstită o feră şansa unui
succes.
Oamenii puternici cred dt destinul ţi-l
faci singur.
Credeţi în destin sau în
voinţâ proprie ?
Desigur, fiecare om are un destin, o soartă.
Destinul î i este hărăzit omului încă de la
naştere, când îi este scrisă foaia de parcurs în
viaţă, până când se stinge. Eu cred că desti nul
este influenţat, în afară de ceea ce am spus mai
sus, de fiecare individ în parte sau de cei care îl
înconj oară. Pentru mine, munca a fost un
factor esenţial.
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Mai aveţi prieteni
duşm(lni,

oameni c11

din copilărie?
care

nu

vă

Dar
Înţe

Care

ar

voastră pentru

fi

cee(l

defin iţia
ce

se

dumnea-

Întâmplă la ora

legeţi oricât aţi încerca ?

act11alli În politica din ţ(lr(l noastră ?

Am foarte mulţi prieteni din cop i l ărie, din
ani i de şcoală, din locuri le de muncă unde
am profesat, oameni de mare valoare, de
diverse profesii şi meseri i, în special din
domeniul culturii . Cât despre duşmani, cine
nu are? o zicală spune: "Fereşte-mă Doamne
de prieteni că de duşmani, am eu grijă! "

Consider că foştii comunişţi şi odraslele lor
nu au plecat niciodată de la putere în
23 de ani, doar s-au rotit la putere din 4
în 4 ani, au făcut legi pentru a-şi conserva
puterea şi bogăţia, în detrimentul poporu l u i .
Care era lucrul care v ă plăcea sli-1 f(lceţi
În copilărie?

Care
lucru

credeţi că este cel mai important

care ar trebui

schimbat la politicienii

din ziua de azi?

Politicienii de la aşa-zisa Revol uţie şi până
în ziua de azi nu mai pot fi schimbaţi în
comportare şi mentalitate.
Ei sunt unşi cu toate ali fiile tranziţiei, au învăţat
să ne fure votul, să facă ce vor cu el, să ne
man ipuleze la fiecare patru ani pentru a obţine
putere şi bogăţi i fabuloase. S ingura soluţie este
să i mportăm pol iticieni de afară.
Cu cine sunteţi În conc11renţă?

Nu se mai poate vorbi de concurenţă, nu sunt
în concurenţă cu nimen i, am fost în clasele V
V l l cu colegii de clasă, dar unii dintre ei m-au
întrecut, urmând studii superioare pentru care î i
felicit. Acum, concurez cu mine, c u cunoştin
tele mele, cu talentul meu.
V-aţi pierd11t vreodată încredrea în prie
teni?

În prietenii adevăraţi nu mi-am pierdut niciodată încrederea, aş putea spune cu mici
excepţ i i . Sunt oamenj-prieteni- falşi care uită
tot ce ai racut pentru ei, pentru o cauză comună,
s-au văzut cu "sacii-n căruţă" ! şterg cu buretele
prietenia de-o viaţă.
Din nefericire, acest lucru mi s-a întâmplat şi
mie, dar nu rni -a zdruncinat încrederea în oameni ,
ş1 mai ales, î n prieteni i adevăraţi .
Care

a u fost

şi

sunt

Aşa cum v-am spus, am muncit de mic cop i l ,
la început în gospodăria părinţi lor şi, m a i apo i ,
la stăpân. Cel m a i plăcut lucru pentru mine a
fost s-o rup cu trecutul şi prezentul de atunci şi
să evadez în v iitor, iar vi itorul meu a fost
şcoala.
Po vestiţi-ne o întâmplare haioasâ

din

copilărie care s-a h/s(lt c11 bătaie.

Eram cioban la stâna din Tămăşelu
Mic împreună cu tatăl meu vitreg. Plecam
dim ineaţa cu vacile la păscut şi ne întorceam
seara. Într-o zi toridă de vară am adorm it la
marginea păduri i iar o parte din vaci s-au
pierdut. Le-am căutat toată zi ua, dar nu le-am
găsit. M-am întors la stână cu restul de vaci şi
din acest motiv am primit o bătaie de la tatăl
vitreg pe care nu am s-o uit niciodată. Vac i l e
le-am găsit apoi , după două zi le, după ce le-am
căutat cu mai mulţi cioban i .
Ce este dominant În viaţa dumnea voas
tră: munca sau familia ?

Aş spune că amândouă.
Publ icat în 29. 1 1 .20 1 2
M usceleană, Câmpul ung

lucrurile

esenţi(lle din viaţa dumneavoastrli?

Esenţial în viaţa mea a fost să-mi pun în
practică cunoştinţele acumulate în meserii le
practicate cu cinste şi corectitudine.
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„ Când dispare Biblia, dispare
şi Folclorul" !!!
T. V.

Este din ce În ce mai greu să fi
natural, În vremea contrafacerilor de
tot felul , inclusiv În folclor ?
G . P . este greu, d a r a m o b s e rvat că a u
înce put s ă a p a ră p e m od e l u l d e l a Lice u l d e
M u z i că „ D i n u Li patti" d i n B u c u reşti, ca re
p ri m u l râ n d că am fost şef d e cated ră 20 de

şi-a p u s o a m pre ntă m a re p e toată ţa ra, în
ani.

Aici a m p utut s ă l u c re z ş i l a m i n i ste r, să

T. V.

La final, care este viziunea
dumneavoastră asupra Ethos-ului, speci
ficu/ etno-estetic popular românesc ? Cum
vedeţi dumneavoastră spiritul popular
românesc ?

înfi i nţez şco l i în ţa ră, d e ca nto p o p u l a r, de

G . P.

nai

s e n s i b i l itate ca să vorbeşti d e s p re Eth os,

şi

ţa m ba l ,

i nstru m e nt e l e

am

fă cut

po p u l a re

să

ca

toate

m e a rgă

la

Aicea

d e s p re

t re b u i e

fru m u seţea

să

ai

şi

gâ n d i re

câ ntecu l u i

şi

popular

o l i m p i a d ă , c ă î n a i nte n u m e rgea u, doa r c e i

ro m â n esc. Tre b u i e s ă gâ n d esti foa rte m u lt,

c u vocea . Ca şef d e cate d ră , a m i ntrod u s

ca să fa ci ceea ce t re b u i e să fa ci pe ntru

m u lte t re b u ri ,

ca nto c l a s i c,

câ ntec u l popu l a r ro m â n es c . Văd că avem

p i a n , vioa ră, ca nto p o p u l a r şi teatru -secţ i e

t i n e ri că ro ra l e place foa rte m u lt, ş i trec ş i

u n ică pe ţară .

fa c,

n a i , ţa m b a l ,

D a r cât a m fost e u şef d e cated ră a u

ş i v o r m e rge m a i d e p a rte c u câ ntecu l

n ostru ro m â n esc, şi m a i cu s e a m ă m u sce

m e rs t re b u ri l e foa rte b i ne, a m ra m ificat în

lean.

toată Ro m â n i a, a ceste s e cţ i i . Îi s i mt i m ed i a t

extra o rd i n a r !

pe e l evii foa rte b u n i , ca re v i n d i n tr-o şcoa l ă

Acest

M u sce l ",

pe

T. V.

d e l a festiva l ,

atâţi a co p i i b u n i ca re câ n tă

b a l a d ă şi d o i n ă şi a u d ragoste d e fo l c l o r,

la

m-a

m u nte

la

i m p re s i o n a t

REDACTORULUI:

(NOTA

Tineri, „Sus

Trofeul

la Munte

la

Festival u l u i National de Folclor pentru

Muscel ", poartă nu mele de „Gavriil

Copii

G . P . Atâta vreme cât există t i n e ri ca şi cei

mine

„Sus

T.V. Vă m u l ţ u m esc !

d e ca nto.

Cum vedeţi viitorul folclorului
românesc ?

fest i va l

şi

Prunoiu",

ca o onoare deosebită,

şi

ca o recu noastere natională si chiar

tre b u ri i m po rta nte, extraord i n a re, s u nt ş i

internaţională, a activităţi i deosebite

d i n M o l d ova şi d i n Ard e a l , d e peste tot, n u

a

s e poate a ş a ceva, n u v a d i s p a re fo l c l o ru l ,

muzicolog, cercetător şi i ntepret de

Când dispare Biblia,

Maestrul u i

Emerit, profesor, etno

m u lţi îmi p u n între b a rea a sta ş i e u l e s p u n

legendă

dispare şi Folclorul" ! ! !

profesor Gavri i l

seu rt ş i c u p r i nzător:

„

Muscel.)

al

folcloru l u i

muscelean,

P runoiu, d i n

Boteni,

P rof. Tu d o r V l a d ,
R u că r, M uscel ....
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SAT U L DE DUPĂ GRA TU. DE VORBĂ CU INIMA M EA. POVESTI RI POEZII
A UTOR: ING. SCRIITOR DAMI AN A VRĂMESCU - MERENI,
CONSTANŢA
PASAJE SELECTATE DIN ACEST VOLUM
DINCOLO DE A PARENŢE
Muncă şi suferinţă?
Astea sunt aparenţele!
Cine sunt eu, cel de dincolo de aparenţe?
Dar ce întrebări să-mi pun ca să ne l ăm urim - euşi ceilalţi - de tot ce înseamnă o viaţă de
om dincolo de trudă?
Şi iată, un nesperat aj utor m i-a venit din partea unui prieten din Rucăr - Muscel, Cornel
Stoian pe nume, un om de o energie „fabuloasă şi cu o putere de muncă de invidiat!" El m i-a
trim i s un chestionar al unui ziar muscelean important, care trata lunar tocmai această problemă:
„Un om dincolo de aparenţe! " Şi Cornel mi-a cerut să răspund la întrebările din chestionar, eu
fi ind m uscelean 1 00%, născut, crescut ş i trăit o perioadă în satul N ucşoara, satul adopti v al
Elisabetei Rizea ş i leagănul m i şcării anticomuniste ş i antiruseşti , dusă cu îndârj i re de organizaţia
„Haiducii Muscelului", condusă de Toma Arnăuţoiu : organizaţie care i s-au alăturat o mulţime
de oameni din sat şi din împrej muiri. Am răspuns la întrebările chestionaru l u i . Ş i, peste o lună,
răspunsurile mele au fost publicate în total itate, până la ultima virgulă, în ziarul „Actual itatea
m usceleană" nr. 23 1 , din 2 1 noiembrie 20 1 3 .
I n memoriam
DINCOLO DE A PARENTE
„UN OM S E CONS I D E RĂ BĂTRÂN CÂND ARE M AI MULT E AMINTIRI D ECÂT
PLANURI DE V I ITOR"
Curriculum vitae
Data şi locul naşteri i : 6 decembrie l 946, comuna Nucşoara
Stud i i : ciclul primar ( 1 953- 1 957) la şcoala din comună.
Ciclul gimnazial ( 1 957- 1 960) la Şcoala din Domneşti până în 1 95 9, până la final, la Şcoala M edie
nr.2 Piteşti.
Stud i i universitare: 1 966- 1 97 1 - Facultatea de Agricultură a Institutul ui Agronomi c N icolae
Bălcescu din Bucureşti.
Locuri de muncă: 24 octombrie 1 97 1 , repartizat ca inginer - stagiar la CAP Mereni- j udeţul
Constanţa;
- 1 973 - i nginer pe probleme de irigaţ i i ;
- 1 974- numit ş e f fermă vegetală;
- 1 975 - numit şef ia CAP M ereni ;
- 1 976 - l 977 - preşedinte şi i nginer şef la C A P Mereni . D e la sfârşitul l u i 1 977 şi până î n 1 984 i nginer şef la CAP Mereni .
- 1 984 - transferat î n interesul serviciului l a Consil iul Unic Agroindustrial d e Stat şi Cooperatist
Domneşti, până în 1 986, ca inginer zootehnist, în coordonare intrând la zootehnia de Ia CAP
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Domneşti , Berevoeşti, Aninoasa, Vâlsăneşti şi Complexul de creştere şi îngrăşare a taurinelor de la
Slănic. Timp de un an - şef la CAP Vâlsăneşti Argeş, ca inginer.
- 1 984- 1 986 - deputat j udeţean
- 1 987 - transferat în interesul serviciului la CAP Mereni, j ud. Constanţa
- 1 990 - 1 995 - director Căm i ne Culturale din Mereni
- 1 995 - 20 1 O - pensionat pe caz de boală

- 20 1 0 - pensionat pentru limită de vârstă
Cu excepţia legislaturi i 1 996-2000, consi lier local în comuna Mereni , în toţi anu de după
Revoluţie.
•Care au fost cele mai emoţionante momente din viaţa dumneavoastră?
(Daţi-mi exemplu trei astfel de momente.)

Dacă ar fi s-o l uăm cronologic, ar fi momentul căsătoriei, naşterea

celor trei copii,

împlinirea şi desăvârşirea lor profesională. Au mai fost ş i alte momente, dar parcă cele mai
emoţionate reprezi ntă coloana vertebrală a fam i liei.
Dacă ar fi să dăm timpul Înapoi, spuneţi-ne care ar fi cele mai mari trei dezamăgiri pe care
le-aţi trăit până acum?

Profesi a - de departe de ce speram să fie, ani i de după Revoluţie, cu o clasă conducătoare
iresponsabi lă, starea mea de sănătate extrem de precară care m i-a făcut existenţa un calvar, în
anumi te momente.
Când aţi fost cel mai fericit?

Fericirea ca ş i adevărul absolut sunt noţiuni relative. Poate că venirea pe l ume a celor doi nepoţi
lli nca şi Răzvan, m-au făcut să trăiesc momente unice.
Ce vă deranjează cel mai mult Ia cei din jurul dumneavoastră?

Mitocăni a, violenţa fizică şi verbală (amândouă pot ucide). Iar violenţa j uven i l ă ş i cea domestică
mă înspăimântă de-a binelea. Nu înţel eg de ce atâtea ziduri de ură, ranchiună, invid ie, ridică
oamenii între ei.
Dacă ar fi să schimbaţi ceva Ia dumneavoastră care arfi acel lucru?

Prea mare încredere în oamen i . Aş acorda mai m ultă atenţie fami liei.
Ce apreciaţi cel mai mult la subalternii şi colegii dumneavoastră?

Loialitatea, spiritul de echipă, lucrul bine făcut.
Dacă arfi s-o luaţi de Ia zero, aţi face acelaşi lucru?
În niciun caz. Mi-aş alege în primul rând, o altă profesie.
Dar când v-a fost cel mai greu ?

Atunci când în 1 995, mi-a fost extirpat un rinichi. Am aşteptat îngrozit două săptămâni rezultatul
examenului patologic. Din fericire, a fost vorba de o tumoră benignă. După trei săptămâni însă, a
urmat un . . . . infarct. Eu îl făcusem, desigur!
Unde vă vedeţi peste zece ani?
Peste zece ani? Nu vreau să forţez mâna destinului. Nu-mi fac i luzi i , nici calcule, nici planuri
de vi itor. Se spune că un om se consideră bătrân când are mai m ulte ami ntiri decât planuri de
vi itor. Cred că aţi tras, dej a, concluzia.
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Daţi-mi exemplu de două calităţi şi două defecte de-ale dumneavoastră.

Cal ităţile . . „ i ată,

printre ele: c instea, sunt un om de cuvânt, îmi ţin prom isiunile cu sfinţenie,

chiar cu riscul de a constata că pierd. În legătură cu defectele, n u pot să nu amintesc prea m area
încredere în oameni în faptul că, uneori, i au hotărâri pripite. Noroc că îngerul meu păzitor, soţia,
i ntervine uneori, l a timp.
Credeţi În legea compensaţiei? S-a întâmplat să se dovedească În cazul dumneavoastră?

N ic i nu cred măcar despre compensaţie că este o lege. Lege sau nu, în cazul meu n-a acţionat
niciodată.
Se spune că pentru a fi un om împlinit trebuie să construieşţi o casă, să faci un copil şi să
sădeşti un pom. D umneavoastră cam ce aţi mai avea de făcut pentru <1 fi

Împlinit?

Consi der că un om nu este împlinit dacă n-a văzut lumea, n-a călătorit. D i n nefericire, eu am
călătorit prea puţin . Noroc cu ... Travel, Digi World . . .
Sunteţi u n tip darnic? Dar iertător?

Constat că uneori, dăruiesc cui nu trebuie. De ie11at, iert, dar n u uit, fără să încerc să m ă răzbun.
Dacă ar fi să vă caracterizaţi În câteva cuvinte ce aţi spune despre dumneavoastră, că sunteţi
un conservator sau un om modern, adaptat timpului în care traiţi?

S unt un conservator când este vorba de păstrarea tradiţii lor, obicei urilor sau uniformei şcolare.
Sunt un om modern când este vorba de calculator, i nternet, ţ inută vestimentară modernă şi bun
simţ. Stridenţele, excesele, opulenţa mă dezgustă.
Povestiţi-ne cum v-aţi ales profesia. A /ost o oportunitate sau ceea ce v-aţi dorit mereu?

Profesia ( i nginer agronom) am ales-o urmând tradiţia fam i l i e i . Când eu şi fratele meu am termi n at
l i ceul la Piteşţi, am urmat sfatul fraţilor mamei şi soţi i lor lor care toţi patru erau de mai
mulţi ani i ngineri agronomi . Şi uite aşa, am reuşit la Institutul Agronomic Bucureşti şi eu şi fratele
meu ş i peste cinci ani eram încă doi agronomi în famil ie, în total, şase. În presa vremi i , după ce eu
ş i fratele meu am făcut o vechime de câţiva ani, a apărut un articol cu referi re la fami l ia noastră,
i ntitulat: „Cum să împarţi 1 20 de ani de agricultură (vechimea totală a celor şase la acea dată) la
şase ingineri agronomi "? După cum vedeţi, profesia asta n-a fost ce mi-am dorit mereu. Eu m i -am
dorit cu ardoare să fiu i ng iner geolog sau profesor de geografie. N-a fost să fie . . . .
Tanjiţi după ceva?

Tânjesc după tinereţe. M i-e dor de tinereţe, m i-e dor de locurile natale, de iarba verde de acasă, de
casa bunicilor, de pădurea cu mesteceni, până şi de mărul de la poartă, bătrân, uscat şi slut!

O vorbă spune că „A fi om e lucru mare, afi domn e o întâmplare".
Sunteţi de acord cu acest lucru?

Sunt perfect de acord cu această formulare în toată profunzimea ei. Cu o menţiune: parcursul de la
Domn la OM este mai greu decât cel de l a DOMN la OM. Oameni cu O mare nu sunt pe toate
drumuri le. Pe aşa zişi domn i (vorba olteanului), calci pe ei ca pe dude".
Cât de important este s <'i a i cei şapte ani de acasă?

Esenţial. Copilul nu face ce i se spune, ci ceea ce vede în familie. Aici se conturează
caracterele, personalitatea. Ceilalţi stâlpi ai societăţii - biserica, şcoala, societatea încearcă să
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modeleze, să cizeleze cu multă migală ce a făcut fami l i a în cei şapte ani . Dacă a făcut! Dacă nu, e
jale !
Succesul determină şansa sau şansa determină succesul?

Probabilitatea

de

a

avea

succes

este

sprij inită

de şansa şi

viceversa.

Între

ele

este o interdependenţă, o simbioză, i ntercondiţionare reciprocă.
Oamenii puternici cred că destinul ţi-l faci singur. Credeţi în destin sau în voinţa proprie?

Prin voinţă proprie nu poţi manevra desti nul. Nu-i stă nimănui în putere să evite mâna destinului,
nici măcar celor care au voinţă de fier.
Mai aveţi prieteni din copilărie? Dar duşmani, oameni cu care nu vă înţelegeţi oricât aţi
încerca ?

N u, nu mai am prieteni din cop ilărie. Am, în schimb, câţiva prieteni din facultate, nu prea mulţi,
pentru că cine are mulţi prieteni, nu are, de fapt, niciunul. Duşmani? Mai curând, oameni cu care
nu mă înţel eg nicicum. Îi i gnor şi îi evit.
Care credeţi că este cel mai important lucru care ar trebui schimbat Ia politicienii din ziua de
azi?

Ar trebui schimbată concepţia lor în legătură cu menirea de politician. Încă nu au învăţat că înainte
de a te întreba ce a făcut ţara pentru ţine, întreabă-te ce ai făcut tu pentru ţară? Şi, mai trebuie să
înţeleagă un l ucru: ţara reconci l i ere naţională, politica românească va merge din eşec în eşec.
Cu cine sunteţi în concurenţă?

Nu am fost şi nici nu sunt în concurenţă cu n i meni. Încerc să-mi respect principiiie şi să fiu OM.
Aş spune, mai repede, că sunt în concurenţă cu mine.
V-aţi pierdut vreodată încrederea în prieteni?
Sigur. Atunci când prietenii s-au folosit de m i ne ca să-şi ati ngă scopurile. Apoi, m-au ignorat. Ş i
atunci n u numai c ă mi-am p ierdut încrederea î n ei, dar m - a durut groaznic. Înseamnă c ă a m mari
carenţe în alegerea prieteni lor.
Ce vă face fericit? Dar nefericit?
Fericit? Sunt fericit când fami l i a este alături de m i ne. Foarte fericit când soţi a e lângă m i ne, ea
fiind cea care m-a aj utat să arcuiesc punţi peste hăuri le care mă pândeau. Ş i a făcut
o de atâtea ori. Nefericit sunt când mă gândesc că într-o zi unul d intre noi nu va mai fi, va trece în
regatul lui Hates. Şi atunci, dacă în doi, în aritmetica i ubirii, unu plus unu făceau totul, de dată
asta, doi minus unu este egal zero. Unul dintre noi, cel care va rămâne, se va simţi s ingur, ş i
singurătatea e o altfel d e moarte. Ş i dacă î n doi, când unul s e întorcea acasă şi după ce închidea
uşa spunea: „Bună seara ! ", atunci când rămâne unu, este cLUnplit să i ntre pe uşă tăcând.
Care au fost şi sunt lucrurile esenţiale din viaţfl dumneavoastrfl?
Fără nicio ezitare, afirm cu toată responsabil itatea că ele sunt: corectitudinea, cuvântul dat,
cinstea. Când am plecat de acasă în lume, tata mi-a spus: „Ai mare grijă, să nu dai cinstea pe
ruşine ! "
Care ar fi definiţia dumneavoastră pentru ceea ce se întâmpW la ora actuală în politica din
ţară noastră?
Sunt mai multe definiţi i :

�

A
--iiiiiiii
iim __
iim ______________________________________..;;;
.

· -------------------
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a) o ecuaţie cu foarte multe necunoscute, un labirint din care pe alegători nici firul Ariadnei nu-i
mai poate aj ută să iasă;
b) politica în România e moartea caracterului;
c) politica românească seamănă din ce în ce mai m ult cu n işte doamne dintr-un stabi l i ment
deasupra uşii căruia există un fe li nar roşu. Ca o concluzie: dacă e vorba de politică, nu vă-ncredeţi
în sondajele de opinie referitoare la ea. Pentru că ele sunt ca fustele scurte: te fac să visezi frumos,
dar îţi ascund esenţialul.
Care era lucrul care vă plăcea să-l faceţi În copilărie?
Erau multe: împreună cu cop i i i la cules de fragi, alune sau flori, pnmavara în pădure. Era
m i n unat să explorez cămara bunicii . Ş i toamna ce nu găseam aic i : dulceaţă de fragi, afine,
agrişe, poame coapte, mure, carne afumată la borcan şi câte şi mai câte . . . .
Povestiţi-ne o întamplare haioasă din copilărie care s-a lăsat c u bătaie.
Scosese cloşca vreo cincisprezece răţuşte. Mama a plecat l a fân şi m i -a spus:
„Ai grijă, să nu găsesc răţuştele flămânde ! "
Ş i le-am dat ş i tot dat de mâncare până ce guşile l i s-au umflat în aşa hal încât centrul greutăţi i era
în vârful ciocului şi b ietele nu mai puteau să meargă. Câteva au şi murit din cauza indigestiei. N
am înţeles însă, de ce am l uat bătaie.
Dacă şi când îţi faci datoria . . . . .
Când sunteţi obosit, c efaceţi ca să ieşiţi din această stare?
Oricât de obosit aş fi, daţi-mi un loc de pescuit. Mai merg în pădure, care m-a ajutat
întotdeauna să l ăm uresc următoarea aparentă enigmă: în pădure mă duc ca să mă regăsesc, uneori,
paradoxal, rătăci ndu-mă.
Ce este dominant în viaţa dumneavoastră: munca sau familia?
Munca a fost în detrimentul familiei. Regret pentru asta, dar este prea târziu.
Publi cat în premieră în Actualitatea Musceleană din 2 1 . 1 1.20 1 3
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EPIGRAME ŞI CATRENE
INGINER SCRIITOR- DAM IAN A V RĂ M ESCU
Mereni, Constanţa
IN M EM ORIAM
Tot căutând prin bibl ioteca de
acasă, dau de două cărţi de
poern semnate de Damian
A vrămescu. Le aşez la urgen-ţe
si iau la mână si revista
Acidava. Nu trec trei zile şi
primesc un telefon de la Cor
nel Stoian. Vocea îi era schim
bată, cu greu am înţel es că dl.
Damian A vrămescu de la M e
reni, Constanţa, ne-a părăsit de
câtea zile. Sun la Constanţa şi
m i se confirmă. Am rămas mut
ş i încep să-m i filtrez ami ntiri le.
Cu cele 20 de numere ale
revistei Acidava în faţă, cercetez rubrica "De vorbă cu
cititorii." Ş i i ată concluzile:
S-a născut în anul 1 946 la
N ucşoara Muscel, pe care
o vizita anual.
Fam i l ia lui a fost hăituită
de comunişti,
A reuşit ca în urma unui
efort extraordinar să i asă
inginer agronom.
A trăit toată viaţa la ţară.
A cochetat de tânăr cu
poezia, dar şi cu epigrama
şi proza satirică
Ne-a ajutat nu numai la
redactarea revistei, dar şi
popularizarea şi vînzarea
e1 pe terţe pieţe vest
europene.
Damian A vrămescu apare
pentru prima dată la Câmpu
l ung, în revista noastră cu nr.3,
cu câteva epigrame, în luna
i unie, anul 20 1 4. Apoi participă
la toate concursuri le organizate
de Acidava, numărul epigra'

'

melor apărute este în creştere,
ca şi numărul de gazete muscelene unde-l întâlnim.
În anul 20 1 6 ne întâl-nim
la Nucşoara. Pot spune că am
cunoscut un intelectual cu un
bagaj serios de cultură gene
rală, i ubitor de ţară şi de Emi
nescu, serios, modest, bun
camarad, talentat şi aplecat spre
l iteratură. A plecat dintre noi
lăsându-ne mai săraci cu un
epigramist.
Omul Avrămescu a plecat
poate undeva unde să-i fie mai
bine!
Dumnezeu să-I aibă în paza Sa!
CONSTANTIN AGRICOLA
MIU
Iată câteva din poezi i le şi
epigramele şi catrenele sale:
I U B I REA, VĂPA I E LUI
CORNEL STOIAN
Iubirea mea-i văpaie arzând
nedomolită,/
Nu-i spuza-n care jarul doar
pâlpâie mocnit.
Şi tot mereu va arde, văpaie
i nfinită
De dorul tău, când fi-voi de-a
pururi adormit.
LUI CORNEL STOIAN

şi odată cu venirea primăverii
să ne cuoaştem mai bine şi să
slujim sub acelaşi drapel epi
grama românească!

PETE.„PERMANENTE
Stiu o mie de solutii
Să spăl pete (după caz),
Dar nu ştiu să spăl ruşi nea
Petelor de pe . . . obraz !
'

'

HAI NOROC
Făcu ţuică,ce să zici,
Ţuică să-i ajung-un an !
Ş i-n trei zile, l a cazan
O bău cu-ai lui amici !
S FADĂ
Două babe s-au sfădit
Ş i-ndeluug s-au tras de păr,
Încât capul le-a chelit
Cum e fructul unui ... păr!
CU DOUA FEŢE !

Am dus-o la altar. . . părea
sfioasă
Aleargă şapte hotare,
Dar am aflat curând ce e
De parcă şapte vieţi are !
. . . "Năpasta":
N-aleargă după cucoane,
Calvar îmi era viaţa cu
Ci pe la . . . simpozioane !
nevasta
!
transmitea
ce-i
Iată
i-am
"şters-o" într-"O
Ş
redacţia revistei AC I DA V A în
nr. 6 din martie 20 1 5: Suntem noapte furtunoasă"!
ferici{i că avem prieteni ca d-vs
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Iată ce transmitea el redacţiei
revistei ACIDA V A cu
nr. 1 1 , Cireşar 20 1 6.
Mi-am luat inima în dinfi şi vă
trimit al doilea plic! Ascunde
câteva Încercări de epigramă
inch inate Măriei Sale-Epigrama şi "Licuricilor care trudesc pentru ca prajii! de rimă
al epigramelor să devină praf
de aur. Şlefuite de epigramiştii
musceleni, acestea capătă străluciri de diamant. „ Îmi vine În
· · ·
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minte o zicere a lui Nicolae
Iorga care spunea: - Ce deosebeşte diamantul de cărbune?Nu
că primeşte mai multă lumină,
ci că trimite mai multă înapoi. "
Zăbovesc un pic În zona asta:
iată cum spiritul lui Muşatescu,
nestinsa lui lumină care-i veghează şi pe meşterii epigramişti, de undeva, din cer şi ii
îndeamnă să se apropie de perfec(iune, a făcut ca aparenta
lipsă de strălucire a debutului

şi debutanfilor-cărbune în ur
mă cu câţiva ani, să capete, cu
timpul, străluciri de diamant!. .
. Eu, "începătorul " în ale epi
gramei„ . mă rog să-i fină Dumnezeu sănătoşi şi că m -au ac
ceptat ca ucenic! Nu ştiu dadi
timpul va mai avea răbdare cu
mine, măcar să avansez de la
stadiul de lignit, la cel de
antracit. Slavă Domnului, de la
cine să învăţ, am.

Acesta a fost omul Ing iner
scriitor Dam ian A vrămescuMereni Constanţa.

30 april ie 20 1 9

E P I GRAM E PROASPETE C U GAZDĂ Ş I OASPETE . . .
Domnului MIU, epigramist
E un om de viţă veche,

Domnului Dumbi, epigramist
Nu-i uşor de urcat panta

Nu scrie după ureche.

Ca să afli unde-i poanta,

Orice temă abordează,

Dar cu Dumbi lângă tine,

Poanta îi rămâne„. trează !

Sigur, trează „ . se menţine !

Ion Dumbi

D omnului Dumbi la 91 de ani

Constantin Agricola M i u

Domnului Miu, cu simpatie

Mulţumesc Mărite Doamne

Vă mulţumesc pentru rugă,

Că i-ai dat atâtea toamne

Dar ca mica buturugă

Junelui epigramist.

Ce lasă urme când trece,

Mai dă-i zece şi-i„. sutist !

E u aş vrea„.o suC
a zece .".

Constantin Agricola M i u

Ion Dumbi

Clasamentul dezastrelor

Un păcat, doi păcaţi...

La furtuni şi la potop,

Unde vezi un cataclism,

Am ajuns primii în top.

Sau bolnavi de reumatism,

Inundând si ses si munte,
,
În UE sun e în frunte !

U nde ţi-a fugit mândria?

t�

Desigur, din România !

Ion Dumbi

Constanti n Agricola M i u
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EPIGRAME ION DUMBI
Promisiuni

Calea unui june nonagenar
Mucalit de-o bună vreme,
Scriu epigrame, catrene
Ele nu-mi oferă bani,
Bagă în desagă ani .
Devenire
În viaţă am făcut bugete,
În fugă sau pe-ndelete,
Am folosit şi pix cu har,
Ş i m-am trezit nonagenar

Toţi vom strânge pentru voi
Vă vom da tot la nevo i :
Vom opri ş i noi u n pic,
Să facem un „mic" butic.
Balanţa dreptăţii
Astăzi se înclină balanţa,
pentru cei ce le merge clanţa:
Dar cu bani mulţi faci cam de
toate
Ş i n-o să vezi în veci dreptate.
Nedumerire
Ne lăudăm c-avem de toate
Ce mişcă şi libertate:
Dar nu înţeleg care-i misterul
La m ulţi dispare caracterul .

Pădurea ieri şi azi
Tăiau lemnul şi înainte,
Dar, o făceau cu multă m inte:
Azi sunt puşi pe j ecmăneală
Şi au lăsat pădurea cheală.

Migraţie naturală
Ne pleacă în l ungă zare
Multe păsări călătoare:
Dar vedem, de multe ori ,
M igrează cârduri de ciori .
Avem de toate
Avem o ţară bogată
Pe glob bine aşezată,
Pământ bun, ne dă de toate
Ş i aleşii . . . calam itate
Constatare

A la păcală
De azi ordin, un legământ
N u mai vi ndem păduri, pământ: Creşterea pensiilor ş i
A la Păcală îs toate
cupoanelor - taloane CFR
De mult sunt înstrăinate.
Răvaşe noi s-au dat
Parcări pe trotuare
Cu surprize s-au împănat:
Viteza, s-a m icşorat
Nefii nd locuri de parcare
Ş i tariful s-a dublat.
Pun maşini pe trotuare:
Pe unde trecem, n-am habar,
Întrebaţi pe primar.
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Constat surprins că dintr-o dată
Ai renunţat la apa plată
Deoarece, l ângă izvor,
Ai un butic cu vinişor.
Fugit i rreparabile tempus
Mai i eri, prea ţanţoş şi vioi,
Precum şi unii dintre noi;
Mai nou, într-o cârj ă-apare,
Cu . . . Tinereţea trecătoare!
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LA VOLAN PRINTRE B ELELE
Autor- Iulian Citer-Marinescu
Bughea de Jos - Muşcel
Regret

Pe sens unic
- Domnule, e i nterzis
Chiar dacă aveţi B MW-u !
M-a privit uşor surprins:
- Bă, tu şti cine sunt eu? . . .
U ltima dorinţă

Drum l ung„.

Vreau la capu-mi să îmi stea
Un G PS, nu o cruce,
Că de-oi m ierli-o cumva,
Să şti u pe unde m-oi duce

Ca s-ajungi la Câmpulung
Gropi sunt multe, drumu-i lung,
D ar când ai ajuns în el
Constatare
Nu poţi c ircula la fel !
... ş i cale bătută!
S-a rupt a vieţii scurtă aţă,
Ai permis ori n-ai permis,
Spre cer drumul mi-e deschi s
Circulatu-i i nterzis,
Dar e prima dată-n v i aţă
Dar primarul e prea sus
Când circul fără permis.
Ş i pân-l a el drumuri nu-s !
Necazuri auto În oraş
Două sunt- scrise în lege:
N-ai pe unde c ircula
Şi apoi , se înţelege,
Nu ai nici unde parca
La drum cu nevasta

Constatare la moartea
şoferului
O viaţă a dat în gropi
Dar, azi l-a lovit năpasta
Când, slujit piros de popi,
A nimerit şi-n groapa asta.
Succes
Fără prea mult drag de carte
Fata, cu puţine clase,
A aj uns totuşi departe
C-avea picioare . . . frumoase.

N-am băut dragă decât Coca
Cola
l-a spus în drum, când l-a lovit
năpasta,
N-a fost surprins că s-a-nverzit
Autostrăzi ... ca la noi
fiola
C i că se-nverzise şi nevasta.
Zarvă, flaşh-uri, fast magistru,
M ultă l ume veni tă să vadă
Cum deschid dom ' m inistru
Şapte coţi . . . de- autostradă.
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Dus de car, de copârşeu
Zac sub flori de trandafir
Dacă l-aş conduce eu
N-ar ajunge-n c i mitir
Eveniment auto Între E l ş i E a
Sucăriti d e incident
Scot, pe lângă-njurătură,
El- fum pe eşapament,
Dumneai- flăcări pe gură.
,

,

Drumuri...dru muri
Se văd astăzi pe şosele
Mărci de top sau mărci model
Mai mari ori mai mititele . . . .
Dar şi eratele . . . L a fel !
Şmecher
Privind poliţista bine,
Zise, făcând pe cocoşul :
D e c e mă-amendezi p e mine
Când ş i mata eşti pe roşu?

Poliţist la intersecţie
Fum, claxoane,-nj urături,
Scrâşnete pe-asfaltul dur
Şi printre suduituri :
-Bagăţi bă, bastonu-n . . . !

În Câmpulung
Dac-ar vedea Brâncoveanu
Strada ce-i poartă sigi l i u,
Ar veni cu iataganu'
Peste . . . " turc i i " din Consi l i u.

„
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După ...
Se mira săracul om,
Ignorând adrenali na.
Nu că este el în pom,
Ci cum de e şi maşina.

Eterna grabă
Trec vârtej , cum trece apa . . .
Urcând Golgota durerii,
Pietnii-şi sapă groapa
În care-i împing . . . şoferii .
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Dorinţă împlinită
Cu un selfie la volan
Voia s-aj ungă celebru . . . .
Şi a aj uns . . dintr-un Ni ssan,
Rece, într-un car funebru .
Întâmplare rurală
La ieşirea din cătun
Săteni i au constatat
Că poliţistul este tun"
Dar şoferul mort . . . de beat.
„

Poliţişti i -au rămas paf.
Constatând, bătu-I-ar vina,
Că şoferul era praf'
Ş i-alături, tot praf, maşina.

Ea la volan

„

S-a constatat- f'ară-a-1 plânge,
După tristul carambol,
Că n-avea alcool în sânge,
Ci avea sânge-n alcool .
Se-ntâmplă şi aşa

Pare-o stea de pe ecran:
Ce mai och i ! . . . Ş i ce mai gură ! . . .
Dar când este la volan
S-o auzi cum te înj ură.

Poliţişti
Stau de lemn, la semafoare,
Cu ochi i ca girofarul .
Ş i-amendează-o trecătoare
Findcă . . face trotuarul".
.

Călcând sensul, i nterzisul,
M-a pri vit mirat prin geam
Aflând că-şi pierde perm isu l :
-Fugi d-aci . . . Că n i c i nu am !
Urmare
Crezându-se un bun şofer
Ş i-a zis că este prea banal
Să-nveţe Codul Rutier . . .
Şi-nvaţă-acum . . . Codul Penal

De ce soi e, nu contează
Pentru Adam şi speţa sa,
Câtă vreme toţi visează
Numai ce ascunde ea!
U nde nu-i cap
E dovada clară că
Atunci când prostia doare,
Capul ce nu j udecă
Are m intea . . .în picioare.

Eveniment (banal) rutier

Cotidiană pe autostradă

Frunza

„

Întâmplare ru rală
La ieşirea din cătun
Săteni i au constatat
Că poliţistul este tun"
Dar şoferul mort . . . de beat.

J ustiţia, azi-ieri
De generaţii întregi
Fenomenul se repetă:
Cei fără şcoală fac legi,
Cei cu şcoală le respectă.
Epigonilor maestrului
Tănase
Avea NAS pentru umor
Al satirei sacru monstru . . .
A-l urma nu-i prea uşor,
Că-i prea sus de . . . nasul
nostru !

Visul evazionistului

„

Coliziune
După cum s-a constatat
Coliziunea a fost dură:
El s-a trezit divorţat,
Iar ea, cu burta la gură.
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Madagascar. . . un vis fugar
S-ajungi acolo cu-o avere,
Să cheltui ce-ai furat avar,
Să ţi se rupă de Putere.

����-c_u_P_R_IN_S���---'J

PIATRA CRAIULUI

2020

CUPRINS
CĂLĂTORUL, ÎNŢELEPTUL ŞI PRINŢESA

l

CÂNTEC ŞI V E RS PENTRU M AESTRU

3

DIN VOL U M U L „TIMPUL FUGE ... FUGE . . . S PRE VREMURI VI ITOARE"
ANTOLOGIE/20 1 9 , C UVÂNTUL A UTORULUI
F LOAREA DE COLŢ A RUCĂRULU I

4
s

6

CUVINTE D E ÎNCEPUT
RÂNDURI PENTRU UN MARE S U FL ET
V INTILĂ NAPOLEON PURN IC H I O V IAŢĂ D E D ICATĂ MUSCE LEN I LOR
PRIETEN I I LUI V INTILĂ NAPOLEON PURN IC H I S I GÂNDURI ALE UNOR

8

LANSARE D E CARTE LA LICEUL TEORETIC „ DAN BARB I LIAN" -CÂMPULUNG

9

9 ANI DE EXISTENŢĂ A REVISTEI RUCĂREN E „ PIATRA CRAIULUI" D IN
MUSCEL

10

B UNĂ REVEN I R E ! -„PIETRELE DOAMNEI' - DOMNEŞTI, MUSCEL

12

LOCUITOR IN M USCELE

13

RÂNDURI ŞI G ÂNDURI PENTRU UN I U BITOR D E CULTURĂ

15

ISTO R I I N ECONVENŢIONALE D IN MUSCEL - VOL. I V/20 1 6

20

STIMATE DOMNULE CONSTANTIN AGRICOLA M IU , ONO RAŢI INVITAŢL

29

MANIFESTARE C U LTURAL - ARTISTICĂ "GÂNDURI LA iNCEPUT DE SEARĂ" CURTEA D E ARGEŞ
IN M EMORIAM- MANUSCRISE DIN LADA DE ZESTRE ALE ARH.-SCRIITOR,
MUŢIU ION DATE SPRE PUBLICARE D E DNA. G EORG ETA M UŢIU (SOŢ I E) Ş I
M I- E DOR D E TINE, FRATE !

33

C IOBANI RUCĂREN I

33

S ECUREA U M B R E I

35

REPORTAJ UMORISTIC, D Ă M O FUGĂ L A S INAIA

36

DAM IAN A VRĂMESCU: POET-PROZATOR Ş I EPIGRA M IST NUCŞOREAN

39

CRONICĂ DE CARTE DAM IAN AVRĂ M ESCU - „CLEPSIDRE FĂRĂ NIS IP"

41

CRON ICĂ D E CARTE DAM IAN A VRĂMESCU - „BALADE PENTRU MAI TÂRZIU

43

SĂ N E A MINTIM D E E I

44

MAMĂ

45

DOR D E ALE VERII, P ROF. TUDOR VLAD, RUCĂ R-MUSCEL

46

S ECRETUL D RAGOSTE I -ACROSTIH- ELEVĂ ALEXANDRA-MARIA ANUŢA

47

PATRIA, PROF. SCRI ITOR, GEORGE NICOLA E - PODIŞOR, RUCĂR - MUSCEL
POEZII DIN VOLU M U L „CEASUL D E LA S FÂNTU L G HEORG H E " - 20 1 2
SCRIITOR - ION MACH I DON, BUCUREŞTI
ODĂ DOMNULUI CORNEL STOIAN A UTOR: PROF. - POETĂ, A DELINA
M IHAELA VOROVENCI, RUCĂR-MUSCEL

49

�
https://biblioteca-digitala.ro

30
32

49
so

,..

����-c_u_PR_I_N_S����J

PIATRA CRAIULUI

2020

LU I CORNEL STO IAN - LA „AN fVERSARĂ - 48 ANI" J URIST: OCTAVIAN
BĂNICĂ - BOTENI , M U SCEL

50

CÂNTEC D E LA RUCĂR-RONDEL CORNEL STOIAN -ECONOMIST

50

DIN VOLU M UL FREMÂTĂND PE CORA B I A V lEŢi l

51

DRUM CĂTRE TINE, FEMEIE

53

S INGUR IN ŢA RA M EA (CÂNTEC D E SUFLET)
IUB IREA, ETERNA POVESTE: 57 „ATUNCI, ACUM, INTOTDEAUNA" DE M ARIA
IOANA V AS I LOIU
M IH A I EMINESCU - PATRIOT Şl MARTIR

53

60

A FI PATRIOT . . .

63

A FOST O D ATĂ, CA N IC IODATĂ
BLESTEMUL UN U I ŢINUT M IC, DACIA, M A I TÂRZIU ROMÂN IA ÎN MULOCUL
UNOR MARI IMPER I I

65

OAMEN I G EN EROŞI - TRA IAN GĂIŞTEANU

70

EROUL N ICOLAE BĂLCESCU, DOUĂ SECOLE DE LA NAŞTEREA SA

71

I M P L ICAŢ I I ALE B ISERIC I I ORTODOXE ÎN CONTEXTUL Ş I REAL IZAREA M AR l l
U N IR I - PARTEA A II-A
O S UTĂ DE AN I DE LA CUCERIREA B U DAPESTEI DE CĂTRE A RMATA
ROMÂNĂ
O SCH IŢĂ UMOR ISTICĂ CU TÂLC D IN PROZA AROMÂNĂ

57

67

72
76
77

500 DE AN I D E LA PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ A SATU LUI BĂJ EŞTI
COMERŢ ŞI TRAN SHUMANŢĂ ÎN CULOARUL RUCĂR-BRAN ÎN S ECOLELE X IVX IX .

78

PORTUL POPULAR M USCELEAN INTRE TRECUT S I PREZENT

86

DĂ-LE, DOAMN E, LA SĂRAC I ! CONSTANTIN AGRICOLA M I U

87

C U COŞ BUC. .. D E ZIUA L U I EM INESCU
IATĂ CUM SE CONTUREAZĂ TA B LOUL POL ITIC I EN I LOR, D IN GURA UNU I
RUCĂREAN U N MECENA A L CULTURH
„D INCOLO DE APARENŢE"- CORNE L STO IAN ECONOMISTUL CARE A I E Ş IT
ÎNTOTDEAUNA PE PLUS LA CAPITOLUL OMENIE
INTERVIU C U M AESTRU EMER IT- PROF. GAVR I L PRUNOIU PARTEA A V-A

88

SATUL DE DUPA GRATI I . DE VORBĂ CU IN l M A M EA. POVESTIRI - POEZ I I
( AUTOR: I N G . SCRI ITOR DAM IAN A VRĂM ESCU M EREN I, CONSTANŢA)
EP IGRAME ŞI CATREN E INGINER SCRI ITOR- DAM IAN AVRĂMESCU M E REN l ,
CONSTANŢA
EPIGRAME ION DUMEI
LA VOLAN PRINTRE BELELE A UTOR- I U L IAN C ITER-MARINESCU B UG HEA
MUŞCEL

https://biblioteca-digitala.ro

80

89
92
96
97
1 02
1 04
1 05

Revista "PIA TRA CRAIULUI"
Rucăr - Muscel
Sedi u l redacţiei şi al Cenaclul u i :

Colectivul de redacţie:
2. prof. Cristina VLĂDESCU -

1.

ing. Ion GHIDAN - redactor-şef

3. ing. Constantin MO/CEANU -

redactor adjunct şi tehnoredacta

PENSIUNEA
"LINIŞTEA SERII",
strada Braşovului
V
R UCA R, A rgeş

secretar general

4.
5.

6.

Ec. Cornel Stoian redactor şi corector
Prof. Tudor Vladredactor coordonator şi corector

I . Responsab i l i tatea pentru conţinutul

li.

ASOCIAŢIA CU LTURALĂ
"RU FFA A RBOR„
Rucăr - M uscel

art icolelor revine integral autorilor.
2 . Rev ista se d istri b u ie contra-cost.
3 . Fotografi i le aparţin colecţiei personale
prof.Tudor

I

Nistor Iosif - preşedi nte
2. Vlad Tudor - v icepreşedinte

V l ad, Stoian Cornel,

open source/facebook

3. M oiceanu Constantin - vicepreşedinte
4. Sto i an Cornel - secretar general
Colaboratorii interesaţi să publice
articole în această revistă, le pot

!

trimite pe adresa:

tudor_l un ca @yahoo.com
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Pentru publ icare, vă rugăm să respectaţi următoarele regul i de tehnoredactare:
materialul trebuie să curpindă titlul, n umele şi prenumele autorul ui, profesia
acestuia, conţinutul articol ul u i şi bibliografia, acol o unde este cazu l ;
uti l i zaţi editorul de texte M icrosoft Word;
editaţi pe format A4, font Times Roman, titlul de dimensi une 1 4, iar conţi nutul
c ulegeţi materialele cu semne diacritice, altfe l acestea nu vor putea fi publ icate;

materi alului cu caractere de I 2, totul scris la un rând;
articolele pot fi însoţite de i magi n i .
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SPONSORII REVISTEI
" PIATRA C RA I U LU I , Rucăr
Sponsorii revistei nr. 10- 1 112021
1 . EPURE MlHAI - Diplomat
2. GÂZDOIU ADRIAN -Actor

3.

4.

GHIDAN ION- Inginer

6.

NEA CŞU CEZAR- Profesor

LAMBESCU MARIANA - Profesor

5.

PIETRĂREANU ION - Inginer

7. STOIAN CORNEL - Publicist

8.

TĂNASE LIVIU - Economist

9. VLAD TUDOR - Profesor

Coperta 1: Familia Domnica şi Ion D ulamă -Rucăr
Coperta 2, 3: poze colecţia prof. Tudor Vlad
Coperta 4 :

„

La troiţă"- p ictor Marinescu Alexandru

Membrii fondatori ai
Cenaclu l u i „ M ihail Lungianu"
Rucăr-Muscel
l . Prof. Vlad Tudor - preşedinte
2 . Ec . Stoian Comei - secretar
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7 . Prof. Vorovenci Adel i na

j
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Rucăr- Muscel primiţi ulterior
l . Arsulescu Ion Sebastian preot paroh - doctor
2. Ancu Virgil - constructor
3 . Chîdar Ion - inginer
4. Pumichi Petruţa - profesor
5 . Vlad M aria - profesor
6. Vorovenci Ana - profesor
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