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Despre frumuseþea locurilor ºi a oamenilor

DOMNEªTI – SAT ÎN ISTORIE, VIITOR ORAª

De dragul tãu, o sat, Domneºti,
Cu un trecut urzit de vrajã
Bãtrânii azi ne spun poveºti
Iar Râul Doamnei stã de strajã.
TABLETA EDIÞIEI

ÎMPÃRATUL S-A ARS CU CIORBÃ
Scriu cu silã, mã apucã scârba, aº trage cu puºca dacã aº avea, aº
intra cu tancul în aceºti pretinºi oameni politici din guverne de
caltaboºi, cârnaþi, palincã, godaci ºi viþeluºi.
Ce prezumþie de nevinovãþie ?...ªi-a dat demisa, însemnã cã e
vinovat. Împãratul e mort, trãiascã împãratul!...al corpuþilor care mai
deunãzi þipa de pe tronul finanþelor cerând reeºalonãri ºi taxe pe saun.
Asta-i politica, în þarã se moare de foame! Credeþi cã e singur...? A
cãzut bietul IMPERATOR de la agriculturã, „liberalul lu’ peºte”,
care gândeºte stategia muncii bieþilor þãrani sãrãciþi la maximum, prin
cafenele, punând la cale soarta ºeptelului de suta de kile, a
porcuºorului crud, a palincii pe care sãracul þãran, din cauza dãrilor, a
început s-o fabrice prin beciuri, în cãzãnele, ca-n ilegalitate.
Gurmandul de la agriculturã vrea caltaboaºe ºi sângereturi, palinci ºi
cârnaþi ale cãror parfumuri conteazã mai mult decât pliculeþul cu mii
de euroi.
ªi când îl vedeai cum se adresa poporului pãcãlit credeai cã-i
împãratul cinstei ºi echitãþii liberale. Iatã cine se înfoaie pe sticla
televizorului sau la tribuna parlamentului, cine rãcneºte la supuºii sãi,
cine-i sfãtuieºte sã nu-ºi lingã degetele, în loc sã se gândeascã la cine
moare de foame; ei se îmbuibã cu purceluºi, pãlincã de Baia, pitã cu
slãninã, în schimbul unor favoruri, urmând a veni ºi o maºinã marca
„Spaga-to”.

Ce zice acest popor, minþit de 18 ani, când îþi vede, domnule
ministru Mureºanu, palatul de la margine de apã?... Cum l-ai fãcut?
Ce zice acest þãran încovoiat de muncã ºi biruri care-ºi vinde laptele
cu 1,5 lei/kg, ce zic oþelurile coaselor bãtrâne care cândva n-au cosit
numai iarbã, Doamne fereºte, când vãd lãfãindu-vã în ºperþuri, mitã,
caltaboºi ºi cârnaþi, nici mãcar icre negre, cum ar fi stat mai bine
liberalului în papion.
Râd de voi cei ce 18 ani au furat milioane de dolari ºi euro, mã
gãinarilor! Aveai nevoie de purceluºi cînd manevrezi firme de mii de
porci?
Ce vã credeþi voi,mã, vi se cuvine totul de-a gata, pe tava acestei
sãrãcite þãri? Nu vã e ruºine, umflaþilor, de acest popor român cãruia
îi sugeþi sângele precum cãpuºile, lipitorilor! Faceþi cruci din frunte-n
frunte, pupaþi icoane la mãnãstiri, lingeþi mâinile mitropilþilor ºi
patriarhilor, ºi minþiþi, linguºiþi, furaþi ca-n codru ce vã cade în mânã,
transformând aceastã Românie în propria voastrã cãmarã de unde vã
înghiftaþi cu bunãtãþi pe degeaba, bãtându-vã cu pumnii în piepturile
grandomaniei, curgându-vã slãnina pe nãri, debordând palinci ºi
vinuri scumpe, fãcându-vã cã apãraþi românii de hoþi, urlând din
jilþurile voastre ministeriale: „Hoþii, bã, pe ei!”
Ce nevoie avea împãratul de un godãcel, când miºunã mii de
râmãtori în fermele lui?

Prof. Ion C. Hiru

Nu de justiþie sã fie judecaþi corupþii, hoþii acestei þãri, ci de
poporul român care, nu puþini, trãiesc dintr-o pensie de CAP.
Mi-e silã, mi-e scârbã, poate mult mai puþinã silã mi-ar fi dacã
ºpaga ar fi fost de milioane de euro, gãinarilor, cã mai curând vi s-ar
spune peneliºti, nu liberali, fiindcã aþi împroºcat cu noroi Brãtienii, pe
marele liberal Petre Ionescu-Muscel, care ºi-a închinat viaþa relizãrilor
anilor 1935-1941.
Putem spune la fel despre cei de azi care chefuiesc, punând satul
românesc ºi þara la cale prin birturi ºi cafenele, pentru cã nimic nu se
miºcã fãrã incompetenþa liderilor. Asta vã e faþa cu care guvernaþi þara.
Luaþi ca bune vorbele poetului: Altuia mai vrednic/ locul meu îl las.
Prof. ION C. HIRU

OAMENI DE SEAMÃ AI DOMNEªTIULUI

GENERAL DE BRIGADÃ GHEORGHE TOMA
- profesor universitar doctor O zi de toamnã a anului
1949. Chiciura îºi lichefiazã
oasele ostenitã de atâta
singurãtate, iar frunzele
coboarã înspre genunchii
pãmântului sângerând a
tristeþe. Undeva, într-o odaie
cu miros de busuioc ºi mere
coapte, se nãºtea un bãiat ceavea sã umple cu bucurii viaþa
domniºanului Costicã Toma,
om de condiþie modestã, mare
meºter într-ale cojocãritului.
Gicu, aºa cum îi plãcea
General de brigadã Gheorghe Toma.
tatãlui sã-i spunã de mic, a
fost un copil ager la minte, vorbea când trebuie ºi cum trebuie, îmbina
joaca - desculþ pe nisipul cald din curtea ºcolii sau cãþãrat prin merii

din livada casei - cu lucrurile serioase, menite a-i satisface pofta de
educare spiritualã. Spre bucuria tatãlui care îºi dorise un fiu, fapt
ilustrat în ironia cu care rãspundea oricui îl întreba ce-ar vrea sã-i nascã
femeia: „Orice, numai armatã sã facã”.
ªi chiar aºa s-a întâmplat, cãci încã din clasele primare ºi
gimnaziale - urmate la ºcoala din satul natal -, Gicu, dotat cu o
inteligenþã nativã bine structuratã, va manifesta aptitudini pentru
ºtiinþele exacte, exigenþã comportamentalã ºi rigoare în gândire, calitãþi
necesare vieþii ostãºeºti. Prin urmare, primul pas spre cariera militarã îl
va face frecventând, în 1966-1967, cursurile Liceului militar, „Dimitrie
Cantemir” din Breaza, dupã ce între anii 1963-1966, urmeazã cursurile
Liceului Teoretic din Domneºti, secþia realã. Obþine cu rezultate
meritorii, diploma de bacalaureat. Nu se va opri aici. Datoritã ambiþiei
ºi uºurinþei gândirii, în 1970 terminã ªcoala Militarã de Ofiþeri Activi
„Mihai Viteazul” - arma tancuri, din Piteºti.
Pe câmpul de instrucþie, în poligonul de tragere, în sãlile de clasã
ºi meditaþii, în remizele care adãposteau tehnica de luptã, în sãlile cu

simulatoare, cu armamentul de infanterie sau cu cel de sub cupola
tancului, militarul Gheorghe Toma a dovedit reale însuºiri necesare
ofiþerului tanchist. Dupã absolvirea ªcolii militare, unde-ºi
demonstrase realele calitãþi ostãºeºti, tânãrul locotenent Gheorghe
Toma e reþinut în cadrul acestei renumite unitãþi militare de
învãþãmânt, fiind numit în funcþia de comandant pluton elevi.
Aceastã funcþie, la numai 21 ani, avea sã marcheze începutul carierei
sale de ofiþer, o carierã frumoasã care a solicitat multã muncã,
voinþã, pasiune, dragoste faþã de arma care l-a consacrat ca doctrinar
ºi publicist militar. „În perioada 1970-1980 - se destãinuia generalul
dr. Gheorghe Toma unui publicist - în calitate de comandant de
pluton la ªcoala Militarã, pe lângã sarcinile de instruire a elevilor
mei, am participat la instruirea a trei serii de studenþi, am
desfãºurat ºedinþe teoretice ºi practice, ºedinþe de trageri, de
specialitate ºi metodicã”. (Din cartea „Cavalerii blindatelor” de
Constantin Ucrain, p. 204-205).
(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
Conºtient cã numai o amplã pregãtire de specialitate ar putea sã-i
ofere împlinirea profesionalã, ofiþerul Gheorghe Toma urmeazã, între
1973-1977, cursurile Facultãþii de Automobile din Piteºti ºi „Cursul de
perfecþionare, comandanþi de companie tancuri” (1979-1980).
„- Mi-am intuit destinul încã de mic. Numai o viaþã ordonatã ºi
trãitã cu discreþie îmi putea oferi liniºtea sufleteascã necesarã
existenþei în acele vremi. Gândind aºa, pas cu pas am depãºit furtunile
existenþei dedicându-mã profesiei ºi ambiþiei de a fi mereu primul”.
ªi cum visul oricãrui oºtean „nãscut, iar nu fãcut” este de a-ºi gãsi
rostul prin cea mai înaltã ºcoalã militarã, ofiþerul Gheorghe Toma va
absolvi, ca ºef de promoþie, în 1982 Academia Militarã, Facultatea de
Arme Întrunite, fiind înscris cu litere de aur pe placa de onoare a
Academiei Militare, devenind astfel unul dintre primii militari
domniºani aflaþi de strajã la cãpãtâiul þãrii.
Dupã funcþia de ºef de stat major al unei unitãþi de tancuri din
garnizoana Bucureºti îºi va începe cariera didacticã în 1985, devenind
lector la Catedra de Tacticã Generalã din cadrul Academiei Militare.
„- În perioada 1982 - 1985 - relata generalul doctor în aceeaºi
carte - în funcþia de ºef de stat major al unei unitãþi de tancuri din
garnizoana Bucureºti, am întocmit ºi condus zece antrenamente de stat
major ºi peste 20 de aplicaþii pe hartã, de comandament ºi cu trupe,
unele din ele cu dublã acþiune. De asemenea am condus ºedinþele
metodice ºi demonstrative la nivelul unitãþii ºi am participat la cele
organizate de eºaloanele superioare”).
Dupã numai trei ani, pregãtirea profesionalã îºi spune cuvântul ºi
ofiþerul Gheorghe Toma e încadrat conferenþiar la aceeaºi catedrã, ca
în 1992 sã fie promovat în funcþia de profesor universitar ºi ºef al
Comisiei didactice la Catedra de Tacticã Generalã pentru mari unitãþi
ºi unitãþi de tancuri. În 1994 susþine teza de doctorat cu tema „Cãile de
integrare a trupelor blindate în cadrul acþiunilor militare duse de
trupele de uscat în zona de operaþii de sud, la nivel tactic ºi operativ în
rãzboiul de apãrare a þãrii”. (La 4 mai 1995 prin Ordinul nr.3944 al
ministrului învãþãmântului este confirmat doctor în „ªtiinþe Militare”).
Mãiestria pedagogicã ºi experienþa în domeniul didacticii ºi tacticii
militare îi vor fi recunoascute prin numirea în 1995 ca ºef al Catedrei
de Artã Operativã, iar în 1997 ca decan al Colegiului de Comandã ºi
Stat Major, un forum de învãþãmânt militar, în cadrul cãruia se
pregãtesc generalii ºi ofiþerii superiori din Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaþii ºi o
serie de structuri ºi departamente din viaþa civilã, interesaþi de
specificul programelor de învãþãmânt.
Cum aratã azi, biografia didacticã a generalului prof. univ. dr.
Gheorghe Toma, ne-o spune singur, dupã câteva clipe de rãgaz necesar
ordonãrii gândurilor:
„- În calitate de cadru didactic am desfãºurat activitãþi de
învãþãmânt cu ofiþerii - studenþi la toate facultãþile ºi secþiile din
Academie. Am participat în calitate de coautor la elaborarea a 7
aplicaþii ale A.Î.S.M., a 25 aplicaþii ºi studii fundamentale (de caz) cu
regimentul, divizia, corpul de armatã ºi armata de arme înrudite,
precum ºi la elaborarea manualelor ºi cursurilor de specialitate
editate de catedrã. Totodatã, am participat la 15 comunicãri metodicoºtiinþifice ºi de pregãtire de specialitate, precum ºi la peste douã sute
de comisii didactice ºi instructaje metodice de profil, parte din ele,
fiind conduse de subsemnatul. Multe materiale didactice necesare
procesului de învãþãmânt poartã amprenta gândirii mele. Am îndrumat
la lucrarea de diplomã 80 de ofiþeri absolvenþi ai academiei ºi 20 de
ofiþeri cursanþi ai Colegiului Superior de Stat Major sau ai Colegiului
de Comandã ºi Stat Major. Am conferenþiat în cadrul unor instituþii
militare de invãþãmânt superior ºi al unor direcþii centrale, teme
privind securitatea ºi apãrarea naþionalã, politologia, geopolitica,
geostrategia, managementul structurilor ierarhizate, managementul
instabilitãþii, tehnicile de comunicare. În cadrul desfãºurãrii activitãþii
de doctorat în A.Î.S.M. am participat la 3 comisii de admitere, în

calitate de membru al acestora, la susþinerea a 30 referate ºi a 40
examene din planurile individuale de pregãtire ale doctoranzilor. De
asemenea, am condus, în calitate de preºedinte, susþinerea publicã a 7
teze de doctorat ºi am participat în calitate de referent de specialitate
la susþinerea publicã a 20 teze de doctorat”. (Din „Cavalerii
Blindatelor” de Constantin Ucrain, p.207-208).
ªi, ca o încununare a acestora, în 1999 este numit conducãtor de
doctorat în Academia de Înalte Studii Militare ºi membru al Comisiei
de ªtiinþe Militare din Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor ºi Certificatelor Universitare.
În afara activitãþii didactice, generalul dr. Gheorghe Toma a
desfãºurat de-a lungul anilor o bogatã activitate de cercetare ºtiinþificã
ºi publicisticã. Referindu-se la acest aspect important din cariera sa, ne
spune:
„- Între 1970-1980 am fost coautor ºi autor la întocmirea unor
materiale prevãzute în planul de cercetare ºtiinþificã al ºcolii militare.
Lucrarea de diplomã prezentatã la terminarea Facultãþii de
Automobile - 1977, a constat în realizarea unui laborator de
diagnosticare a funcþionãrii motoarelor cu ardere internã de pe
autovehiculele din înzestrarea armatei. Am fãcut parte din diverse
colective de cercetare ºtiinþificã sau le-am condus, începând cu 1982,
în calitate de ºef de stat major al unei unitãþi de tancuri, în calitate de
cadru didactic la A.Î.S.M. ºi la Colegiul de Comandã ºi Stat Major.

Generalul stabilind tactici militare.

Adaug faptul cã am fãcut parte din colectivele de cercetare ale Diviziei
57 Tancuri, Armatei 1 ºi Comandamentului Trupelor de Jandarmi
angajate în soluþionarea unor probleme de interes major pentru
sistemul naþional de apãrare. Am participat, de asemenea, la sesiuni
de comunicãri ºtiinþifice organizate de Academia de Înalte Studii
Militare. Amintesc aici cea de-a XXVII-a Sesiune de comunicãri
ºtiinþifice cu participare internaþionalã unde am susþinut comunicarea
“Ameliorarea modalitãþilor de organizare, aplicare ºi refacere a
cooperãrii strategice”.
Lista studiilor ºi articolelor publicate de generalul dr. Gheorghe
Toma - primul general din Domneºti - este impresionantã, ofiþerul
abordând cu competenþã ºi profesionalism, o gamã largã de probleme
privitoare la: metodica întocmirii aplicaþiilor tactice ºi studii privind
metode ºi procedee de întrebuinþare a echipajelor de tancuri în luptã;
întrebuinþarea regimentului de tancuri din eºalonul doi al diviziei
mecanizate în apãrare; trecerea la ofensivã a regimentului de tancuri
împotriva unei apãrãri organizate în grabã de inamic; folosirea marilor
unitãþi de tancuri în acþiuni independente; formele de manevrã adoptate
de marile unitãþi de tancuri ºi studii privind cooperarea subregionalã
între þãrile Europei Centrale ºi eforturile desfãºurate de acestea în
vederea aderãrii la structurile euroatlantice; metodologia programãrii,
planificãrii, întocmirii, desfãºurãrii unui exerciþiu cu tematica
„Parteneriat pentru pace” etc. Numeroase ºi cu tematici diverse sunt
lucrãrile, tratatele, manualele, monografiile elaborate ºi publicate de
marele militar domniºan în ultimele douã decenii. Dintre cele peste 40
de titluri amintim:

1. Manuale:
- Trecerea la ofensivã a regimentului de tancuri împotriva unei
apãrãri organizate în grabã de inamic, Bucureºti, 1983;
- Principii de întrebuinþare în luptã a diviziei de tancuri, Bucureºti,
1991.
2. Cãrþi:
- Lupta eºaloanelor tactice, Ed. A.Î.S.M., 1997;
- Blindatele moderne, Ed. A.Î. S.M., 1997;
- Acþiunile de luptã independente desfãºurate de eºaloanele tactice,
Ed. Ministerului de Interne, 1999;
- Strategia apãrãrii totale. Prezent ºi viitor, Ed. Artprint, 1999;
- Tehnici de comunicare, Ed. Artprint, 1999;
- Conflictele sfârºitului de mileniu, Ed. Timpolis, 1999;
- Acþiunile de luptã ale blindatelor în sisteme cu lucrãri de
hidroamelioraþii ºi hidrotehnice ºi în zone acoperite de culturi înalte,
Ed. A.Î.S.M., 2000;
- Arta operativã încotro ?,Ed. Artprint, 2000;
- Sisteme informaþionale militare, Ed. Ceres, 2000;
- Viitorul începe azi, Ed. Pygmalion, 2000;
- Istoria armei tancuri din Armata României, Ed. Militarã, 2001;
- Arta operativã între contrarii, Ed. A.Î.S.M, 2001;
- Secretul managementului, abilitatea conducerii, Ed. Ceres, 2001;
- Managementul ordinii publice la început de secol ºi mileniu, Ed.
Bioterra, 2001;
- Tactica blindatelor, Ed. A.Î.S.M., 2002;
- Instantanee manageriale, Ed. A.Î.S.M., 2002;
- Managementul instabilitãþii, Ed. A.Î.S.M., 2003;
- Provocãrile începutului de mileniu, Ed. Universitãþii Naþionale de
Apãrare, „Carol I”, Bucureºti, 2003;
- Managementul schimbãrii, Ed. Universitãþii Naþionale de Apãrare
„Carol I”, Bucureºti, 2006.
O rãsplatã a rodnicei sale activitãþi didactice ºi publicistice a fost
conferirea în 1999 a titlului de membru corespondent al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România.
Dar în intimitatea ei, existenþa generalului dr. Gheorghe Toma are
o aromã de împlinire familialã. Cei doi copii s-au dedicat ºi ei carierei
militare.
„- Dacã se întâmplã sã sune goarna, familia mea pleacã în trei
structuri ale Sistemului Naþional de Apãrare ºi Dumnezeu ºtie când,
cum ºi în care loc ne vom întâlni”, spune ostaºul Gheorghe Toma ºi
cade pe gânduri, imaginându-ºi cât de frumoasã este clipa când se
întruneºte familia, dar în straie civile.
Un destin trãit intens, la cota marilor aspiraþii ºi împliniri
profesionale.
„- Privind în urmã, pot spune cã sunt mulþumit de harul cu care am
fost norocit de Dumnezeu. Viaþa mea face parte din istoria þãrii ºi din
istoria Domneºtilor, satul pe care-l iubesc ºi pe care l-am descris
studenþilor mei ca fiind o parte din moºia Basarabilor, primii
întemeietori ai unui stat românesc voievodal liber”.
Viaþa generalului de brigadã prof. univ. dr. Gheorghe Toma are deja
o istorie ilustratã în activitatea sa militarã ºi didacticã, în numeroasele
distincþii naþionale ºi internaþionale (insigna de profesor „Alere
Flammam”, diploma de excelenþã a Fundaþiei Jandarmeriei Române pe
anul 2000 acordatã pentru contribuþia la activitatea de cercetare
ºtiinþificã), în cele 40 lucrãri scrise, toate ancorate în procesul complex
de regândire, reînoire ºi restructurare a sistemului militar.
„- Dacã sunt o personalitate ?Timpul ºi memoria gliei vor arãta
acest lucru. Cert este cã sunt un domniºan, ca mulþi alþii, ce ºi-a fãcut
datoria faþã de neamul domnesc din care a rãsãrit”.
GEORGE CONDREA

LANSARE DE CARTE LA EPISCOPIE
Toamnã superbã la Curtea de la Argeº. Palatul Episcopiei, loc
cu „lãrgãmânt”, cum ar zice maramureºanul, surâde pe sub
pleoapele înserãrii asemeni strãzilor umezite de vremea ajunsã pe
prispa inimii cu miros de insomii pasagere.
În sala episcopalã, pe o masã plinã cu frunze ºi cãrþi, aþipise
cuminte, ca o reginã cãreia nimeni nu-i poate lua tronul, limba
noastrã cea românã, suspinând adesea, fie într-un volum de
versuri, fie într-un roman, fie-ntr-o gramaticã pornitã acum douã
veacuri ºi ceva dinspre Râmnicu Vâlcea înspre localitatea
domneascã de la marginea Râului Doamnei.
Forfota ºi-a sinucis neliniºtile ºi evlavia murmurului corului
Seminarului Teologic din Curtea de Argeº a deschis festivitatea de
sfinþire a limbii ºi literaturii române, iar scriitorii blagosloviþi cu
harul nemuririi.

Poeta Denisa Popescu

Primul condeier suspus atenþiei este Marin Ioniþã, unul dintre
heruvimii literaturii argeºene, scriitor ajuns la ce-a de-a 25-a carte,
intitulatã „Intersecþia lupului”. O carte de ficþiune, dar cu
personaje reale, cum singur mãrturiseºte. Încãrcatã de întâmplãri
ciudate, de ritm, de personaje, „Intersecþia lupului” ne aminteºte
de Mircea Eliade cu „La Þigãnci”, ori chiar de absurdul lui Camus
sau Kafka. La prozatorul M. Ioniþã avem de-a face, în fapt, cu un
poem în prozã scris într-un ritm de insomnie nefardatã, obraznic
de realã.
Academicianul Gh. Pãun, apostolul de suflet al Clubului
iubitorilor de culturã, în neastâmpãrul existenþei sale, se
portretizeazã când într-un colþ, când într-altul, cu statura sa firavã,
dar blajinã ºi plinã de eleganþã intelectualã, urmãreºte, pe sub
ochelarii înguºti, fie freamãtul mâinilor scriitorului M. Ioniþã, fie
gesturile ºi intonaþiile de felinã tristã ale actriþei Daniela Butuºinã
de la Teatrul „Al. Davila” din Piteºti. Emoþionat sau nu,
academicianul, rãmâne o clipã ancorat în depresia vieþii, zugrãvitã,
aproape mural, de poetesa Denisa Popescu în volumul de
versuri„Cele mai frumoase depresii”. Poezia ei este un bazar al
imaginaþiei, un vas cu flori aranjate ikebana, unde stãrile sufleteºti
þâºnesc dintr-un suflet înfierbântat, cenzurate doar de raþiune. Mai
devastatoare decât tot uraniul planetei, versurile Denisei Popescu
sunt picãturi de imagini desprinse din cotidianul de dincolo de stres
ºi rãstignite în clandestinitatea dulce a sufletului îndrãgostit de
inceritudinile intimitãþii.
Nu departe de vecernie, preotul prof. Nicolae Popescu ne-a
mângâiat destrãmarea cu un cântec despre busuioc, nobila floare a
sfinþeniei noastre, pierdutã într-o ziuã de toamnã, fãrã dezmierde,
zornãind a singurãtate.
Undeva, într-o lume a lui, fãrã pretenþii ºi repetabile indiscreþii,

Marian Ghiþã, directorul Bibliotecii Municipale Curtea de Argeº,
asemenea unui Dante pãrãsit în Purgatoriu, tresarã la orice dans
poetic al Denisei Popescu, nu fãrã a zâmbi, din când în când, la
tremurul, abia imperceptibil al cosiþei aurii a Înaltei Domniºoare
aristocrate, amantã de general anonim, deþinãtoarea unui premiu
internaþional acordat de urmaºii lui Rimbaud, poetesa vag eroticã,
discret sentimentalã, ascunsã în dosul jobenului rostirilor sale,
Cristina Onofre. Aproape de el, scriitorul Costea Marinoiu ºi
artistul plastic Petru Cichirdan – ambii reprezentând Societatea
Culturalã „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea – tresarã la fiece
undã de frumuseþe spiritualã, ascultându-i ecoul izbindu-se de
portretele solemne ale episcopilor care l-au slujit pe Dumnezeu ºi
neamul acestui colþ de þarã.
„Limba noastrã cea românã”, cartea prof. Ion C. Hiru este
rodul unei trude de peste patru decenii. O gramaticã româneascã
veritabilã având ca semn de noutate stilul de prezentare, sufletist,
simplu ºi plin de-o teribilã eleganþã pedagogicã ce îmbinã stilul
ºtiinþific cu arta expunerii, semn cã prin slovele româneºti nu poþi
umbla aiurea, aºa cum fac mulþi vorbitori, unii chiar de la tribuna
parlamentului.
Lansarea acestei cãrþi aici, într-un spaþiu de mare intimitate ºi
curãþenie sufleteascã, pare a fi o poveste de destin, ce se-mplineºte
dupã douã veacuri, fiindcã – aºa cum spunea scriitorul Costea
Marinoiu -, „cu 220 de ani în urmã, la Vâlcea, se tipãrea prima
gramaticã în limba românã – „Observaþii sau bãgãri de seamã
asupra regulilor gramaticii limbii româneºti” - , de cãtre
Ienãchiþã Vãcãrescu. Ea stabilea regulile în limba noastrã cea
românã. ªi iatã, azi mai apare o asemenea gramaticã, într-o
capitalã voievodalã ºi scrisã tot de un cãrturar. Editarea cãrþii s-a
fãcut tot la Vâlcea în tipografia prof. George Rotaru. Este un
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eveniment deosebit”.
Iatã cã istoria se repetã. Un cãrturar ºi omul-instituþie George
Rotaru, la mai mult de douã veacuri de restriºti ºi rãtãciri prin
nesaþul slovei daco-latine, ne-au reamintit, aici, în Þara primei
mitropolii româneºti cã identitatea noastrã, de aici ºi de dincolo de
Prut, picurã în limba noastrã cea românã.
„Cartea scrisã de colegul meu de facultate, Nelu Hiru – spunea
prof. Ileana Gârjoabã – m-a fascinat, mi-a umplut sufletul de
bucurie, m-a liniºtit, fiindcã ceea ce spune el, în vogã azi, folosirea
multor dezacorduri, se poate auzi la orice post tv, în parlament, nu
mai vorbesc în presa scrisã. La ºcoli a scãzul interesul elevilor
pentru limba românã, s-a împuþinat grija profesorilor pentru
corectitudinea gramaticalã ºi multe altele. Iatã de ce e bine venitã
cartea ºi trebuie sã nu lipseascã din nici o bibliotecã”.
10 octombrie 2007. Clipa de eternitate simþitã la Palatul

episcopal din Curtea de la Argeº a luat sfârºit. Au rãmas ca
mãrturie amintirile, autografele aruncate-n grabã pe prima paginã a
cãrþilor ºi rândurile înghesuite în foile mai mult sau mai puþin
arãtoase ale jurnalelor.
Unul câte unul, iubitori ai culturii de toate genurile – scriitorii
Dumitru Augustin Doman ºi Aurelia Corbeanu, pictorul Aurel
Gârjoabã, poetul Ionel Cristescu-Muºãteºti, profesorii Constantin
Voiculescu, Tudor Mihãilã, Cristian Matei, în fapt, un menestrel
shakesperian, ing. George Cârstea, col. Marius Balaban ºi ªtefan
Alexandrescu, reprezentanþi ai Asociaþiei Naþionale „Cultul
Eroilor” – filiala Argeº, epigramistul Constantin Mândruþã ºi mulþi
alþii – am pornit-o spre casã simþindu-ne mai încrezãtori în noi, mai
lucizi, mai cãºtigaþi cu o fãrâmã de nemurire.
Prof. GHEORGHE BACIU,
Redactor ºef revista „PIETRELE DOAMNEI”

Scriitorul Ion C. Hiru

AMINTIRI DINTR-O LUME CARE NU MAI E

HAI, MOªULE!
În celularul de la Aiud, Radu Gyr era un deþinut cunoscut ºi tratat ca
atare.
El stãtea, în perioada când l-am întâlnit acolo în 1961, singur în
celulã, cu absolut acelaºi tratament ca oricare dintre noi. Nu a fost uitat
de „stãpânii zilei” care i-au mai trântit o condamnare de 25 de ani
pentru „fascizarea puºcãriilor”, pentru a sa creaþie poeticã. Alãturi de
rugãciune, poezia lui Radu Gyr a reprezentat o punte de salvare pentru
toþi cei care au purtat crucea neamului românesc.
Singurãtatea este cel mai mare duºman al ostracizatului.
Singurãtatea distruge mai rãu decât foamea, decât tortura, decât frigul;
este inamicul cel mai insidios. Scãparea este numai intensa activitate
intelectualã. Astfel, regretatul Coposu, într-o emisiune televizatã,
spunea cã singurãtatea, dacã n-ai cu ce s-o umpli în acele condiþii
inumane, aduce nebunia ºi chiar moartea. Singura modalitate de a-þi
ocupa mintea în singurãtate este activitatea spiritualã intensã:
rugãciune, creaþie literarã, filosofie, notaþii pe pereþii celulelor, orice în
afarã de abandon.
Oamenii simpli, mulþi ridicaþi cu grãmada, începeau sã urle dupã
câteva ceasuri de izolare sau de „neagrã” (celulã cu pereþii vopsiþi în
negru, fãrã ferestre ºi cu o uºã metalicã tot neagrã).
Închisoarea a fost un centru de iradiere a misticii creºtine. Astfel, cel
ce va deveni scriitorul ºi monahul de la Rohia, Nicolae Steinhardt,
evreu ºi procomunist la arestare, s-a convertit ca urmare a discuþiilor
avute cu intelectualii legionari în timpul detenþiei. „Jurnalul Fericirii”
este chiar povestea convertirii lui ºi a descoperirii cãii regale a fericirii.
Dragostea creºtinã a grupului legionar ºi capacitatea de sacrificiu a
acestora l-a scãpat chiar de la moarte.
Se poate pune întrebarea: a vrut cineva, cu bunã ºtiinþã, sã se
sacrifice, sã se chinuie sau sã se jertfeascã? Ei bine, da! Aceºtia au fost
tinerii care juraserã sã trãiascã în sãrãcie ºi sã dea totul þãrii ºi neamului.
Eu, de exemplu, am executat 40 de zile ºi de nopþi, care sunt mai
lungi decât zilele, de izolare cu frig, foame, bãtaie pentru „Întoarcerea
din cruciadã” a lui Radu Gyr, pe care tocmai o învãþasem ºi copiam
ultimele strofe pe coaja de sãpun cu un pai din saltea.
Dacã nu erau rugãciunile ºi preocuparea aceea a þinerii de minte, a
sufletului treaz prin exerciþiu zilnic, mai scãpa cineva? Personal, cred
cã am compus, în cap, mii de versuri dintre care, evident, am uitat foarte
multe, dar aceasta era hrana zilnicã a echilibrului psihic.
De altfel este ºtiut – ºi noi chiar am verificat – cã atunci când, cu
voie sau fãrã voie, trupul este pus la chin, mintea este mult mai treazã
ºi sufletul mai aproape de Dumnezeu.
Venisem de la izolare. Eram terminat. Sã mãrºãluieºti 40 de zile ºi
tot atâtea nopþi fãrã odihnã, cu 100 de grame de pâine la trei zile ºi
numai în zeghe la o temperaturã de minus 15 sau 20 de grade!
Fãrã pat, pe cimentul gol, ºtiind cã dacã ai fi îndrãznit sã te culci nu
te mai ridicai. Odihna? Pe „ciuci”, rezemat de zid ºi când simþeai cã te
biruie somnul, repede în picioare ºi iarãºi marº, cãci oricât de groaznicã
ar fi viaþa, omul tot þine la ea!
M-am întors în celulã ca-ntr-un palat. Aici aveam, cel puþin un pat

Ilie Tudor

Radu Gyr

ºi o zeamã zilnicã, se trãia. În douã, trei sãptãmâni m-am întremat; nu
hrana, nu cãldura pãrelnicã ºi ea, ci dragostea de frate cu care am fost
întâmpinat de cei ºase camarazi m-a refãcut. Ei mi-au dat zilnic din
raþia lor ºi aºa destul de anemicã.
Era prin februarie 1961. La un moment dat se deschide uºa.
Conform instrucþiunilor, ne întorceam cu faþa la perete, ca apoi, la
comandã, sã revenim. Ofiþerul de serviciu, un plutonier, se proþãpise în
prag ºi ne examina pe rând. Eram cel mai tânãr ºi faþã de celelalte
schelete, probabil cel mai arãtos, mai în putere, deºi nici eu nu mã
puteam lãuda cu cine ºtie ce forþã. Totuºi:
- Tu, hai cu noi!
La încercarea mea de a-mi lua sarsanaua, locotenentul a ridicat
mâna:
- Lasã, hai cã vii înapoi.
Ofiþerul în faþã ºi subalternul dupã mine. Am coborât un etaj ºi neam oprit în faþa celulei 281, pe care plutonierul a deschis-o încet. Din
patul de jos s-a ridicat un bãtrânel bolnav. Avea nevoie sã stea pe pat,
dar neputând sã stea în picioare s-a aºezat iarãºi. Era numai piele ºi os.
Dealtfel, 99% din ocupanþii celebrului celular erau niºte stafii în care
abia mai bãcãnea sufletul, singurul, de altfel, uriaº ºi mare, ºi de
neînvins.
Mi s-a pãrut cã-l cunosc ºi încercam sã-mi amintesc de unde. N-am
reuºit.
- Ajutã-l!
M-am dus lângã pat, l-am ridicat în picioare obligându-l sã se
reazime de mine. S-a sprijinit încercând sã-ºi pãstreze echilibrul destul
de precar. Aºteptam.
- N-aveþi voie sã vorbiþi. ªtiþi, nu?
Am dat din cap afirmativ.
Zeghea îi era nouã, ca ºi boneta care-i cãzuse în jos, fiindu-i prea
mare. L-am ajutat sã se îmbrace, i-am bãgat picioarele în bocancii
militari pe care nu i-am putut duce, erau grei, aºa cã omul legii,
înþelegând situaþia, mi-a zis:
- Ia-l în spinare!

Plutonierul mi l-a pus în cârcã. Nu era greu. Am coborât încet scara
ºi ne-am îndreptat spre punctul medical situat în capãtul coridorului din
partea de nord. Am mers cam 200 de metri. Ne-au preluat alþi doi. Nu
le-am vãzut gradul; mergeam cu capul aplecat. La un moment dat, unul
dintre cei doi îndeamnã:
- Hai, moºule!
La care „povara mea” rãspunde prompt:
- Ce moº? Cocoº! În faþa inamicului roº!
Am respirat adânc, încordându-mi ultimele puteri. Mã aºteptam la
un ºut în spate ori la cine ºtie ce brutalitate. Nu s-a întâmplat nimic.
Dupã câþiva paºi am ajuns în faþa punctului medical unde l-a luat în
primire un sanitar îmbrãcat în alb. Am aºteptat cu faþa la perete vreo 10
minute. În acest timp mi-am adus aminte; mai mult, am dedus. Era
Radu Gyr.
Mã învrednicise Dumnezeu sã duc în spate firavul trup al bardului
nostru, sufletul ºi steagul nãzuinþelor noastre. Avea – am aflat mai
târziu – un prolaps rectal care-l chinuia. ªi necesita, probabil, prezenþa
sa zilnicã la doctor. S-a deschis uºa ºi sanitarul mi l-a pus pe umeri.
Mergeam încet. M-a strâns de umeri ºi mi-a ºoptit:
- Mã cunoºti, tinere?
- Da, domnule comandant. Ultima oarã v-am vãzut la sediul central,
lângã cãpitan.
Ne-am privit câteva clipe; eu cu evlavia ºi stima ce i-o purtam, el cu
cu regretul cã nu am putut vorbi mai mult.
Mi-a strâns cu cãldurã fruntea de care se sprijinea; am micºorat cât
am putut pasul. Plutonierul mergea înainte. Am urcat greu scara. L-am
aºezat uºor, pe patul de fier, sub privirea scrutãtoare a caraliului care,
dupã ce a închis uºa, m-a luat de ureche ºi m-a dus pânã în celula mea.
Nu prea tare; am înþeles cã observase schimbul de vorbe. Cãlcasem
regulamentul. Nu m-a pedepsit. Mai erau, se pare, ºi printre ei oameni.
Mi-am amintit pe loc ºi le-am povestit alor mei întâmplarea. Ce se
întâmplase; vecinul sãu de celulã era prof., cãlugãr Dancu, fost redactor
la „Buna Vestire” ºi care-l avea în grijã. Era absolvent al facultãþii de
medicinã ºi intra la el în celulã ori de câte ori starea sãnãtãþii sale avea
nevoie de ajutor. El l-a îngrijit tot timpul cât a stat în celular dar, aºa
cum am aflat mai târziu, în zilele acelea era ºi el bolnav ºi reþinut în
spital. Aºa se explicã de ce l-am transportat eu. Aºteptam sã mai fiu
chemat pentru cã voiam sã-i comunic cu cine mã mai aflu în celulã. La
ieºirea la plimbare plutonierul m-a mustrat discret cu degetul, semn cã
nu uitase actul meu de indisciplinã.
Nu l-am mai vãzut de-atunci. Noi, cei mai tineri, am fost scoºi la
muncã în Deltã, iar ceilalþi, printre care ºi Radu Gyr, au rãmas ca
„nereeducabili” în zarcã.
Dupã eliberare am încercat sã-l vãd, dar nu am putut. Casa-i era
supravegheatã ºi „veghetorii” m-au avertizat:
- Nu fã prostii cã te-ntorci la Aiud!
ILIE TUDOR
(din cartea „De sub tãvãlug”,
Fundaþia Scrisul Românesc, Craiova, 2004)

PERSONALITÃÞI ALE MUSCELULUI

UN MUSCELEAN CELEBRU –
MIHAI TICAN (RUMANO)
(urmare din nr. trecut)
În Spania colaboreazã la ziarele „El Ecco”, „El
Dia Grafico”, „El Pueblo”, „Heraldo De Madrid”, „El
Sol”, „La Libertad”, „A.B.C.”.
La Barcelona, pe cont propriu editeazã
sãptãmânalul „Dacia” Ia care este director, editor,
corector ºi autor de articole. În primul numãr, care-a
apãrut la 21 februarie 1929, muºceleanul nostru îºi
proclamã idealul „Unirea între popoarele latine”.
Aici el publicã în limbile spaniolã, românã, francezã
ºi italianã.
Aici Ia Barcelona, Mihai Tican ºi-a publicat
cãrþile în limba spaniolã: „La Vida del blanco en la
tierra del Negro” („Viaþa albului în þara negrilor”),
„Pardidos entro las fieros” („Pierduþi printre fiare”),
„El hombre-mano y sus mujeres” („Omul maimuþã ºi
femeile lui”), „La donza de los canibales” („Dansul
canibalilor”), „El monstrua del aqua” („Monstrul

apelor”), „El iago do los elefantes” („Lacul cu
elefanþi”), „En el corazon de Ia seiva virgen” („În
inima pãdurii virgine”) ºi altele.
O vreme Mihai Tican Rumano are o funcþie
onorificã Ia Madrid ca ataºat de presã. Când funcþia
de ataºat de presã devine plãtitã, este numitã o altã
persoanã cu alte merite ºi alte relaþii decât cele
culturale.
În anul 1931, în plinã putere creatoare, la vârsta de
36 de ani M. T. Rumano se va întoarce în patrie,
devenind redactor Ia cotidianul „UniversuI” Mai
colaboreazã ºi la alte publicaþii ca: „Ilustratia
românã”, „Realitatea ilustratã”, dezbãtând probleme
de actualitate având prestigiul gazetarului ºi
scriitorului consacrat.
La 29 octombrie 1932 se cãsãtoreºte cu studenta
la Drept Silvia Petrescu, care-i va fi tovarãºã ºi
sfãtuitor înþelept pânã Ia sfârºitul vieþii (Costea

Marinoiu ºi Titu N. Berevoescu, op.cit., pag.199).
În 1934 va face ultima ºi marea sa cãlãtorie în
Africa de Est, în Etiopia, despre care va scrie o foarte
interesantã carte („Abisinia” apãrutã în anul 1935). În
Etiopia este prezentat împãratului Haille Selassie I
care îl va decora pentru popularitatea fãcutã þãrii sale.
Cu ocazia vizitei împãratului Etiopiei în þara noastrã,
în septembrie 1964, printre românii dragi cu care
oaspetele a dorit sã stea de vorbã a fost ºi
muºceleanul nostru.
Într-o declaraþie fãcutã în revista „Secolul XX”,
nr. 2, 1962 M. Tican afirma: „Neastâmpãrul m-a
purtat prin cele douã Americi, Africa, Asia, Australia
ºi Europa. Cel mai drag însã dintre toate
(continentele n.n.) mi-a fost Africa. De ce? N-aº
putea spune. A fost ceva mai presus de puterea mea
de înþelegere. L-am iubit”.
(continuare în pagina 4)

Prof. Vintilã Purnichi
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(urmare din pagina 3)
Istoria multimilenarã a poporului
nostru, frumuseþile inegalabile ale þãrii
noastre, aveau sã-l atragã pe celebrul
cãlãtor (spre apusul vieþii) mai mult
decât miracolul lumii. Dupã cartea de
debut, despre care am amintit, „Despre
pãmântul drag al patriei mele”, în 1934
scoate o nouã lucrare „Icoane
Dunãrene”.
Însemnãrile sale de cãlãtorie prin
þarã urmau sã formeze volumele:
„Mânãstirile noastre” ºi „Hoinãrind prin
þarã” în 1971 cele douã volume vor fi
reunite într-o carte postumã apãrutã sub
îngrijirea lui C. Dane sub titlul
„Hoinãrind prin þarã”.
Despre Muºcelul sãu drag, despre
judeþele Argeº ºi Vâlcea a scris cu
caldurã ºi admiraþie. Vezi: „Piteºti”, „În
capitala Basarabilor”, „CâmpulungMuºcel”, „Prin munþii Muºcelului”,
„Spre Nãmãeºti”, „Bâlciul de la
Câmpulung”,
„Valea
Satului”,
„Cetãþuia” (aºezarea geto-dacã de Ia

Cetãþeni), „La Cumpãna”, „Pe Valea
Oltului”, „De la Râmnicu Vâlcea spre
CãIimãneºti”, „Râmnicu Vâlcea”,
„Mânãstirea dintr-un lemn”, „Govora”,
„Pe sub poalele CarpaþiIor” ºi altele.
Nu mai insistãm asupra altor laturi ale
personalitãþii sale prolifice. Amintim
doar în treacãt despre donaþiile sale
fãcute oamenilor din mijlocul cãrora s-a
ridicat. În semn de recunoºtinþã,
Muzeului din municipiul nostru îi
doneazã „o întreagã pinacotecã,
numãrând 170 tablouri în ulei, acuarelã,
cãrbune, tuº, desene ºi gravuri ºi 27
lucrãri de sculpturã”. Lucrãrile aparþin,
unele, epocii clasice a picturii româneºti
(N.
Grigorescu,
S.
Luchian,
câmpulungeanului G. D. Mirea,
piteºteanului Costin Petrescu sau
sculptorilor Ion Georgescu, Dimitriu
Bârlad ori Ion Mateescu, frate mai mare
dupã mamã cu George Topârceanu), iar
cele mai numeroase, ºcolii moderne ºi
contemporane, ilustratã de: Lucian
Grigorescu, Henri Catargi, C. Baraschi,

Tablouri din colecþia de artã plasticã, din comuna Berevoieºti judeþul Argeº, donate de Mihai Tican-Rumano.

Oscar Han, Rudolf Schweitzer
Cumpãna, Ilie Burghelea, C. Ivancenco
ºi mulþi alþii...
Pentru Muzeul de Ia Berevoeºti
situat în localul ºcolii vechi din centrul
satului, selecþioneazã 120 de tablouri.
Mihai Tican-Rumano a îmbogãþit
memorialisticã româneascã de cãlãtorii
ce-i are începuturile cu Nicolae
Milescu Spãtarul - un „Marco Polo al
sec. al XVII-Iea”, Stolnicul Constantin
Cantacuzino, savantul umanist Dimitrie
Cantemir ºi boierul Dinicu Golescu
supranumit „primul român modern”.
Paginile sale pot sta alãturi de cele ale
marilor scriitori Al. Vlahuþã, V.
Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, Gh.
Asachi, N. Filimon, Cezar Bolliac,
Calistrat Hogaº sau contemporanul
nostru, Geo Bogza.
În încheiere, vorbind despre marii
cãlãtori români, nu se poate sã nu
amintim de Ion Codru Drãguanu plecat sã cunoascã „rotundul lumii”,
Dr. Ilarie Mitrea ºi Ion Arseniu cãtãtori
in Mexic ºi Indonezia, ing. Iuliu Popper
- explorator în Þara de Foc ºi
Patagonia, Dimitrie Ghica ºi N. Ghica
Comãneºti - exploratori ai Þãrii
Somalilor, Bazil Gh. Assan - primul
român în Arctica ºi cãlãtor în jurul
lumii, Sever Pleniceanu - explorator al
fluviului Congo, Ion L. Catina în
Africa australã, Gregoriu ªtefãnescu remarcabil geolog, cãlãtor ºi
explorator, Francisc Binder ce
întreprinde trei cãlãtorii în Africa, Ctin Dumbravã - glaciolog in
Groenlanda, Prof. Eugen Pora în Oc.
Indian pe nava „Viteaz”, Prof. Gh.
Marinescu ºi nu în ultimul rând
întemeietorul biospeologiei, Emil
Racoviþã - explorator al „Continentului
de gheaþã”( V. Hilt, „Cãlãtori ºi
exploratori români”, Ed. Enciclopedicã
românã, Bucureºti, 1972). Se cuvine sã

Mihai Tican-Rumano - portret
(Colecþia de tablouri din comuna Berevoieºti - judeþul Argeº).

amintim aici între marii cãlãtori ºi
exploratori (de arhive ºi biblioteci) pe
ilustrul nostru istoric Nicolae Iorga,
supranumit „luceafãrul istoriografiei
româneºti”.
Mai trebuie sã amintim aici ºi pe
vestitul Badea Cârþan ce trecea prin
vama „cucului” cu cãrþi româneºti la
fraþii din Ardeal ºi care la sfârºitul lunii
februarie 1896, dupã 43 de zile de la
plecare intra, la pas, pe jos, în „cetatea
eternã”. Odihnindu-se la poalele
Columnei
lui
Traian,
uimiþi
excursioniºtii ºi vizitatorii mãreþului
monument al Romei vor exclama: Cum
e posibil? Un dac a coborât de pe
Columnã!
Nu putem încheia fãrã a aminti ºi de
o excursie fãrã precedent. Touring Club
de France organizeazã un concurs de
globe-trotteri, ce constã în ocolirea
Pãmântului pe jos. La 1 aprilie 1910
patru studenþi, Dumitru Dan, Paul
Pârvu, Gh. Negreanu ºi Alexandru
Pascu au pornit în marea aventurã. În

ziua de 29 martie 1916, dupã 6 ani fãrã
doua zile, se mai întorcea, încãrcat de
glorie doar buzoianul Dumitru Dan (V.
Borda, „Hronic pe glob. Nouã cãlãtori
români”, Ed. Albatros, Bucureºti,
1983, pag. 97-121).
Un alt mare globe-trotter român,
nonagenarul Neculai Ghimpu, este mai
bine cunoscut în lume, decât în þara sa(
„Un român din sectorul 2 este
sãrbãtorit anual în Statele Unite”, ziarul
„Naþional”, 27 aprilie 2001 pag.2).
La 20 de ani, neobositul N. Ghimpu
a fãcut turul României Mari pe jos.
Dupã pensionare, la 62 de ani, a
efectuat ocolul Europei (incluzând 10
þãri) iar la vârsta de 64 de ani a plecat
în turul lumii, strãbãtând 62 de þãrii.
Acum, nonagenarul N. Ghimpu vrea
sã ajungã pe jos în eterna Romã,
„cetatea celor ºapte coline” sau, mai
recent, sã mai treacã odatã Prutul la
fraþii noºtri dragi din Basarabia.
Prof. VINTILÃ PURNICHI,
Câmpulung-Muscel

PAGINI INEDITE, FAPTE UITATE

DOCTORUL GRUNAU
de C. Dobrescu-Argeº
Precuvântare
Povestirea face parte din capitolul „Cãlãtorie în
Transilvania” din cadrul „Memoriilor” lui C.
Dobrescu-Argeº ºi se referã la prietenia sa cu
doctorul Grunau , din Vâlsãneºti.
***
Dobrescu, întors acasã ºi enervat iar de infamiile
adversarilor sãi politici, cãutã sã se ocupe cu ceva
mai profund, mai serios. ªi-aduse aminte de
prietenul sãu, mai bine zis, de bunul ºi învãþatul
doctor Grunau bãtrânul, care locuia de mai mulþi ani
în comuna Vâlsãneºti, vecinã cu Muºãteºti.
Doctorul Grunau, mare amic al luptãtorilor din
`48, cu care fusese exilat, cu care locuise laolaltã,
amintea intim pe fraþii Brãtieni ºi pe C.A.Rosetti;
copilãriserã împreunã, îºi fãcuserã educaþia laolaltã
în Paris. De aceea, Dobrescu fiind angajat de
doctorul Grunau a da lecþii de curs primar, în
româneºte, fiilor sãi, el avea ocaziunea aproape
zilnic, a dezbate acþiunile politice, a auzi din viu grai
peripeþiile lui `48 în toate tainele ºi detaliile sale.
Doctorul Grunau, de foarte bunã familie, fost
doctor curant al celor mai însemnate familii din
capitalã, era iniþiat în toate secretele clasei noastre
cârmuitoare, se bucura de stima ºi încrederea
boierilor noºtri, avea apucãturi aristocratice în sens
conservatoric, dar cu toate acestea era un înfocat
brãtienist. Gãsea pe Rosetti prea excesiv în
tendinþele sale democratice ºi totuºi nu iubea pe
conservatorii români.
Om foarte citit, un enciclopedist desãvârºit, în
medicinã era asemenea o autoritate. Bun la inimã,
da gratuite consultaþii sãtenilor, ba chiar
medicamente; da, bolnav, bãtrân, nu se cãuta a servi
pe toþi.
Avea doctorul o frumoasã bibliotecã pe care cu o
bunãvoinþã paternã o puse la dispoziþia lui
Dobrescu. Cãrþi de istorie, operele lui Struve,
Momsen, ale lui Miguiet ºi Thiers; cãrþi de literaturã
clasicã ºi modernã, „Enciclopedia” lui D`Alambert,
opere de ºtiinþã, de legislaþie ºi opere oratorice. Aici
fãcu cunoºtinþã Dobrescu, cu Mirabeau, Pitt, Fox,
Robert Peel, Lord Macaulay, în fine cu Gambetta.

Dupã ce citea operele unui autor, trebuia sã facã
critica înaintea doctorului, care de obicei lua contra
parte. Discuþiunile deveneau uneori foarte animate,
chiar violente. Doctorul, un spirit foarte vioi, un
temperament aprins, deprins în arta de a discuta,
avea profunde convingeri din lumea în care trãise,
asupra tuturor acestor mari oameni. Vroia sã impunã
vederile sale. Dobrescu, luând partea democraticã a
ideii, se închidea într-însa ºi lovea ºi el de acolo. Cu
doctorul însã, nu era de glumit, trebuia cineva sã ºtie
perfect acþiunile pentru a angaja o discuþiune. Cãci,
nu-i era greu sã se scoale, sã-þi citeze pagina pe care
îþi rezema argumentarea.
Lui Grunau nu-i plãcea, de exemplu, Gambetta;
recunoscându-i geniul, îi critica ideile, tactica ºi-i
opunea pe Bismark. Dobrescu combãtea ideile
reacþionare ºi egoiste ale lui Bismark ºi patriotismul
sãu era exclusivist. Atunci, discuþia devenea dârzã:
strigãri, gesticulãri; tocmai la timp intervenea prea
blânda ºi liniºtita doamnã Grunau, care punea capãt
certei, dând dreptate la amândoi.
Astfel îºi petrecea Dobrescu aproape în fiecare
searã, timpul, veºnic înmulþindu-ºi cunoºtinþele,
întãrindu-ºi raþiunea ºi deprinzându-se în arta de a
judeca, de a critica, de a vorbi. De prin anii 18801881, continuu pânã la moartea doctorului Grunau,
Dobrescu fuse lectorul bibliotecii acestuia,
vizitându-se unul pe altul, dezbãtând politica zilei,
comunicându-ºi ce era mai nou în literaturã, în artã
ºi rãmânând totdeauna cei mai buni amici, cu
deosebire cã Dobrescu fusese scãpat de moarte de
câteva ori de doctor. În zilnic contact c-un asemenea
om desãvârºit, cu o asemenea familie, Dobrescu uita
toate amãrãciunile vieþii sale aºa de agitate ºi de
frãmântate ºi mergea înainte în calea ce apucase.
Nu trebuie a trece cu vederea faptul cã doctorul
Grunau se interesa foarte, de ºcoala lui Dobrescu:
venea adesea prin surprindere de asista la cursuri,
fãcea observaþiile sale asupra metodei ºi a
programului, punea chestiuni ºi era foarte mulþumit
când constata progrese. La examenele generale
dãruia cãrþi premianþilor ºi le þinea cuvântãri
potrivite. De religie protestant, nu arareori angaja cu
Dobrescu discuþii religioase, de controverse de

dogme, fiind versat în aceastã literaturã.
Doctorul era de talie mijlocie, bine legat la corp,
cu ochii vii, verzi, puþin chel, cu o fizionomie
energicã, avea o uºoarã ºi aleasã dicþiune, o voce
puternicã ºi o putere de argumentare susþinutã de
solida sa erudiþiune. În relaþiile sale cu sãtenii, ca
proprietar, era aºa de drept ºi de imparþial, cã nimeni
nu se îndoia de cuvântul sãu. Sãtenii Vâlsãneºtiului
aveau un cult ºi legenda despre el trecuse la vecini.
Cu începerea anului ºcolar, Dobrescu îºi relua
conferinþele sale cu învãþãtorii vecini, reîncepea
acele ºezãtori de colegi, în care citeau fiecare ce a
scris, dezbãteau ceea ce au citit, fãceau muzicã ºi
hotãrau a þine câte o conferinþã popularã asupra
viciului de actualitate.
La nunþile þãrãneºti, la petreceri, la serbãri
populare, pretutindeni în aceste ocaziuni, Dobrescu
cãuta a perfecþiona gustul ºi apucãturile, a ciopli
obiceiurile, a dezgropa tradiþiile, a înnobila
petrecerile, a ridica nivelul recreaþiilor populare,
introducând, prin elevii ºi elevele din ºcoalã,
cântece istorice, naþionale, jocuri gimnastice ºi
dansuri alese în viaþa publicã þãrãneascã. El vizita
adesea casele þãranilor, încuraja cusãturile,
þesãturile ºi obiceiurile femeilor la românii de
dincolo ºi, la bisericã duminica, le predica
adevãrurile evanghelice. Astfel, timpul ºi-l împletea
cu aceste lucrãri ºi nu simþea nevoia de a ieºi din
satul sãu. Cel mult se ducea, ca recreaþie, a-ºi vedea
prietenul de la Poenãrei, pe Nicolae Andreescu, fost
coleg cu dânsul în seminar ºi pentru care avea cea
mai vie afecþiune.
Nicolae Andreescu era o naturã visãtoare, o
energie nedomolitã, o minte agerã ºi un spirit
scormonitor în problemele filosofice. Prim
gospodar, cea mai mare plãcere a sa era de a-ºi
primi ºi a-ºi cãpãta prieteni la sine acasã. Andreescu
citise din întâmplare pe Jean Jacques Rouseau ºi
rãmãsese de atunci convins cã, civilizaþia fãcuse mai
mult rãu decât bine omenirii. Citise ºi din
Schopenhauer aforismele, etc. ºi acesta îi întãrise
mai mult scepticismul sãu. Andreescu însã, era în
acelaºi timp, prin ereditate, o voinþã speculativã: nu
uita a-ºi asigura bunul trai ºi viaþa pentru ziua de

Ionel Cristescu

mâine. Nu punea scrupulele moralistului în alegerea
mijloacelor de a se înavuþi. ªi reuºise d-a strânge
câte ceva, fie pãmânt, fie bani, acarete. În casa sa sau þinut cele mai multe conciliabile ale micilor
revoluþionari munteni din Argeº ºi Muscel, care
cãutau a emancipa politiceºte neamul lor, pe þãrani.
Andreescu era un excelent învãþãtor, necruþând
nici un sacrificiu pentru propãºirea ºcolii sale, într-o
comunã aºa de micã, ca Poenãreii.
Bun tovarãº de luptã al lui Dobrescu, el
se…..(text lipsã în manuscris)…asemenea în
Muscel, de se alese membru în Consiliul Judeþean,
ºi dacã moartea nu-l rãpea în puterea vârstei, ar fi
fost alesul Muscelului, ºi un ales care în adevãr ar fi
onorat judeþul sãu, cu calitãþile sale de inimã.
Moartea acestui viguros copil al poporului, fu din
cele mai dramatice: el fu lovit de dalac; muri dar, în
cele mai cumplite suferinþe. Cauza þãrãneascã
pierdea într-însul pe un ager ºi aprig luptãtor ºi
Muscelul pe unul din cei mai buni copii ai sãi.
Andreescu, ca adorator al lui C. A. Rosetti, însoþi
asemenea pe Dobrescu la prima comemorare a
morþii marelui patriot ºi luã parte ºi la congresul
didactic din acel an.
(Aici se terminã pagina 108 din manuscris, dar
nu ºi capitolul, restul fiind pierdut)
A consemnat,
Ing. IONEL CRISTESCU-MUªÃTEªTI
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LA DOMNEªTI, PRINTRE COPIII BASARABENI
ªcoala de gospodãrie casnicã la lucru

Preot Grigore Ionescu-Muscel

Câmpulung, 6 Martie
S-au scurs mai mult de douã luni,
de când muscelenii îndrumaþi de nobile
simþãminte, au primit în preajma
Crãciunului, convoiul micuþilor
dezmoºteniþi ai soartei, copiii goi ºi
flãmânzi ai Basarabiei.
ªi astãzi mai stãruiesc în lumina
ochilor noºtri scene profund
înduioºãtoare, produse de aspectul
mizeriei de necrezut în care aceºti
copii ni se prezentau. Purtau cu ei toatã
groaza sãrãciei din care descindeau:
faþa palã, mersul ºovãitor ºi zdrenþele,
ce aveau pretenþii de a acoperi trupul
lor pipernicit. Ne vorbeau îndestul
edificându-ne
despre
întreaaga
nenorocire ce s-a abãtut asupra
provinciei de la Nistru, spre a înþelege
umanitatea gestului fãcut de
muscelenii cu sufletu bun.
Am þinut sã urmãrim îndeaproape
pe aceºti micuþi într-o lume cu totul
nouã pentru ei ºi am cãutat sã cercetãm
pe fiecare din cei 200 de copii, aduºi în
Muscel.
Am profitat de larga bunãvoinþã a
d-lui dr. G. Tãnãsescu, medicul primar
al judeþului ºi harnicul preºedinte al

Crucii Roºii locale, care, împreunã cu
pãrintele G. Stoian, protoereul
judeþului, acordã bunei îngrijiri ce sã
dea micuþilor basarabeni, deosebitã
atenþie ºi astfel, la diferite date, am
pãºit în pragul tuturor caselor, pline de
voie bunã ºi înþelegere, unde este
astãzi adãpostit câte un copil de
aceºtia, între 3 ºi 4 ani.
Pretutindeni s-a putut constata numai
cele mai bune sentimente, pe care
muscelenii le nutresc pentru temporarii
lor ocrotiþi ºi nicãieri ei nu constituie o
povarã.
Iar copiii s-au schimbat ca prin
minune, în cei mai neaoºi musceleni:
lepãdând zdrenþele lor, bãieþi ºi fete, au
îmbrãcat mândrul port al Muscelului;
pãrãsind muþenia de care erau stãpâniþi
în primele zile, s-au înviorat ºi astãzi
sunt graºi, voinici ºi frumoºi, de parcã ar
fi cu totul alþii.
Sunt
constatãri
culese
de
pretutindeni, de la Lereºti, de la
Nãmãieºti, Rucãr, Slobozia, Stoeneºti ºi
Godeni, comune cu oameni înstãriþi ºi
buni creºtini, unde se adãpostesc astãzi
copiii basarabeni.

DOMNEªTI
Pierdut între muscelele Doamnei, la
margine de judeþ strãjuieºte de veacuri,
un sat de oameni chipeºi, pricepuþi,
gospodari ºi înþelegãtori: Domneºtii.
Domneºtii este un sat de frunte al
Muscelului care, pe lângã alese calitãþi
ale locuitorilor, a avut întotdeauna
norocul unor conducãtori de neegalat.
Obºtea credincioºilor de pildã este
pãstoritã de un preot cu superioare
însuºiri sufleteºti ºi intelectuale:
pãrintele Grigore Ionescu, care prin
îndemânatice recomandãri a fãcut ca aici
sã fie luaþi nu mai puþin de 69 de copii
basarabeni.

I-am vãzut ºi, spre marea noastrã
surprindere ºi mulþumire, adunaþi cu toþii
laolaltã.
Era o sâmbãtã când, sãptãmânal, la
Domneºti se petrece o minune: toþi copiii
satului implicit ºi basarabenii sunt
încredinþaþi, pentru toatã ziua, ºcolii de
gospodãrire casnicã, ce funcþioneazã
admirabil, din iniþiativa ºi sub directa
supraveghere a unui comitet local de
doamne, în frunte cu d-na Luca Paul ºi dna ªuþa ºi, care are în programul sãu, la
sfârºitul sãptãmânii o „zi a copilului”.

MASA
BASARABENILOR
Copiii din sat sunt aduºi de dimineaþã
la ºcoalã, unde dupã ce elevele ºi
maestrele ºcolii, le controleazã ºi reparã
rufãria de schimb, sunt trecuþi la baie.
La prânz se serveºte basarabenilor o
masã comunã, dintre cele mai
consistente ºi îndestulãtoare, la care se
observã ºi sunt îndrumaþi în toate
regulile mesei, începând cu rugãciunea.
Dupã câteva ore de repaus, sunt din
nou întruniþi în sala festivã a ºcolii
primare, unde li se organizeazã o
ºezãtoare minunatã care se terminã
întotdeauna cu câteva lecþii practice de
îndemânare ºi lucru manual, predat de
maestrele ºcolii.

ªCOALA
DE GOSPODÃRIE
Nãscutã din nevoia simþitã a unei
reale îndrumãri gospodãreºti, pe care
ºcoala primarã ºi chiar cea
complementarã este cu mult departe de a
putea da. ªcoala de gospodãrie casnicã
îndrumeazã fãrã nici un sprijin al
oficialitãþii, 220 de tinere fete ºi femei de
toate vârstele ºi categoriile sociale,
împãrþite în câteva serii, cãtre
obligaþiunile absolut necesare unei soþii
ºi mame ideale.
Cu concursul d-relor maestre Maria
Angelescu ºi Zoe Iancovici, elevelor li se
dau elementarele cunoºtinþe de
gospodãrie, în ceea ce priveºte preparatul
mâncãrii, îngrijirea rufãriei, curãþenia
casei, igiena, îngrijirea maternã, creºterea
copiilor ºi cultura generalã.
Se organizeazã, dupã cum am mai
sus, o zi a copilului, cãreia i se adaugã: o
zi a mamei (Joi), o zi a bucãtãriei etc.

DRUMURILE
Dacã cele întâlnite la Domneºti pot
umple sufletul de mulþumirea realizãrilor
fericite, calvarul unui drum mizerabil

face sã regreþi cu toatã amãrãciunea o
deplasare pânã într-aceste locuri
minunate.
Plecaþi cu cea mai puternicã ºi
confortabilã maºinã de piaþã, din
Câmpulung, a trebuit sã apelãm de
câteva ori ba la niºte bieþi drumeþi, ba la
bienevoitori cãruþaºi spre a ne
împrumuta perechi de boi ºi cai, spre a
ne scoate mãcar maºina goalã din noroi,
noi pasagerii având de înotat pânã la
glesne în mocirla clisoasã a drumului, pe
distanþe de sute de metri.
Drumul Câmpulung – Domneºti care
are de urcat ºi coborât câteva muscele
destul de pronunþate, are ºi fericirea de a
fi presãrat, în plinã ºosea, 7 izvoare
necaptate de zeci de ani.
Aceste izvoare interpun, în calea
drumeþului, chiar pe timpul cel mai
frumos, adevãrate mocirle de lut
alunecos, chiar în plinã pantã, ce fac
imposibilã o cãlãtorie.
Ne facem o datorie de conºtiinþã
rugând pe d. prefect al judeþului sã ia în
consideraþie acest neajuns ºi sã-i dea o
pãrinteascã delegare.
(Ziarul „Universul“,
7 Martie 1936)

EFORIA DOAMNA
BASARAB
Prin nepreþuitul sprijin acordat cu
multã stãruinþã de d. av. Ionescu-Muscel,
ministerul sãnãtãþii a întemeiat, aici,
„Eforia Doamna Basarab”, instituþie
pentru ridicarea comunei prin culturã,
unire, economie sãteascã, edilitate
publicã, bãi populare, credit ºi ajutor.
Este o clãdire impunãtoare cu salã de
lecturã ºi instalaþii moderne de bãi
(actualul Dispensar, n.r.)

Eforia DOAMNA BASARAB - construcþie ridicatã în 1936.
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CERTURILE POLITICE STAGNEAZÃ
DEZVOLTAREA COMUNEI
Structura sufleteascã a locuitorilor comunei o
cunoºtem din dârzenia lor de veacuri, cum au plecat
din Transilvania, moºii ºi strãmoºii noºtri, spre a-ºi
cãuta liberatea ºi a se aºeza pe aceste locuri, unde
vor fi gãsit o populaþie micã ca numãr ºi care a fost
apoi asimilatã lor.
Clãcaºi ai mânãstirii Argeº au muncit acest
pãmânt ºi tot timpul au arãtat cã ei sunt creatori ,
harnici ºi mai cu seamã nesupuºi faþã de autoritãþi,
când le impunea munci nedrepte sau dijmã mare.
Toate aceste date asupra originii ºi structurii lor
sufleteºti sunt dovedite cu acte vechi istorice, aflate
în Arhivele Academiei Române, Arhivele Statului,
Protoieriei Muscel, Primãriei Tribunalului Muscel.
Nu este acum nimic, sub raport istoric, neclarificat
asupra evoluþiei istorice a locuitorilor de aici.
Populaþia aceasta, cu însuºirile ei, aºa cum le
redã mãrturia istoricã pe timp de veacuri, este
adevãrat cã întotdeauna a dovedit particularitãþi în
gândirea ºi acþiunea ei faþã de toate comunele din
regiune.
Particularitãþile acestea erau de naturã pozitivã ºi
atrãgeau pentru locuitorii comunei o recunoaºtere
de merite din partea altor comune.
Cei din generaþia noastrã (a marelui
prof.univ.dr. Petre Ionescu-Muscel, n.r.), în afarã
de istoria scrisã a comunei, au putut sã cunoascã
chiar generaþia dinaintea ei, precum ºi generaþia care
a urmat dupã reformele de la 1864 ( împroprietãrirea
clãcaºilor din comunã), adicã generaþia denumitã a
lui Popa Niþã ( 1826 – 1882 ), prin istoria oralã ºi
prin constatãri directe.
Populaþia comunei urmând directivele lui Popa
Niþã, structura ei organicã a corespuns în totul

acelor directive, în care ideile înaintate, faþã de acel
timp, se vãd din operele de atunci rãmase în
Domneºti.
Aceeaºi populaþie, din generaþia urmãtoare, a
lãsat pe conducãtorii comunei sã aibã orientarea
politicã a comunei.
Timp de 50 ani aceºti conducãtori au dus o
politicã contrarã concepþiilor sociale din generaþia
lui Popa Niþã, depãrtându-se de elementele esenþiale
ale structurii sufleteºti ale populaþiei din vremea lor,
nedând atenþie particularitãþilor care formau
gândirea politicã a locuitorilor ºi înclinarea lor
socialã, faþã chiar de fenomenele politice ºi sociale
in judeþ ºi din þarã.
Nesocotirea acestor realitãþi a împins pe
conducãtorii populaþiei sã se lege de latura
negativistã a politicii din þarã ºi sã se dezvolte o
jumãtate de veac o politicã localã neconstructivã, cu
agitaþii fãrã scopuri obºteºti, cu dezbinãri ce aveau
sã înfrâneze o normalã prosperare a comunei.
Cam dupã marea crizã economicã amintitã,
locuitorii comunei n-au mai arãtat încredere în
modul de conducere politicã al celor care îi
reprezentau. Aºa se ºi explicã faptul cã, în timp ce la
începutul afirmãrii generaþiei trecute populaþia era
împãrþitã în douã partide politice, la sfârºitul acelei
generaþii ea era divizatã în 11 partide, aºa cum s-a
arãtat mai înainte, partide care se rãzboiau între ele.
Locuitorii vedeau cum se macinã din prestigiul
comunei lor, în timp ce în satele vecine, ca de pildã
la Stãneºti, Corbi, Corbºori, ori în sate mai depãrtate
(Rucãr, Lereºti, Topoloveni) se ridicã ºcoli noi, se
construiesc bãi populare, se zidesc atenee, se refac
drumurile, se gãsesc înlesniri economice, iar la

Domneºti nu numai cã nimic nu se face, dar încã se
mai pierde ºi din ceea ce este agonisit.
Comparaþia pe care o fãceau locuitorii, între
starea comunei lor ºi starea de înflorire în alte
comune, în mod natural crea un climat de revoltã,
precum ºi o redeºteptare a lor, spre a ieºi comuna
din starea în care ajunsese.
Numai câteva din acele fapte ce sporeau revolta
lor, sunt redate aici, numai sintetizat :
I. Încã de la înfiinþarea telefonului la sate,
centrala telefonicã pentru comunele din regiune se
afla la Domneºti. În acel timp a fost mutatã la
Stãneºti, de la primãria din Domneºti, pentru cã în
comuna noastrã nu se lucra nimic.
II.Tendinþa era sã fie mutate din Domneºti ºi a
reºedinþei de Plasã, a Ocolului silvic, a Oficiului
poºtal, întrucât în alte comune se lucreazã ºi nicio
raþiune nu mai era sã rãmânã în comuna noastrã.
III. Judecãtoria, care de asemenea de la înfiinþare
îºi avea sediul aici, urma sã fie mutatã la o distanþã
ºi mai mare în comuna vecinã - Stãneºti.
IV. Peste 230 delicte silvice erau în curs de a fi
înaintate justiþiei spre judecare. Locuitorii comunei,
lucrând în munþi ºi pãduri, au tãiat arbori în vederea
aprobãrilor pe care le aºteptau prin fruntaºii lor
politici.
V. Nu se rezolvase nici problema unui cimitir de
a fi închise cimitirele de la biserici ºi înfiinþat altul,
într-o zonã a comunei, potrivit normelor sanitare.
Fruntaºii de atunci, spre a nu-ºi pierde popularitatea,
au lãsat pe credincioºi sã se lupte între ei ºi chiar sã
fie trimiºi în faþa instanþelor penale, fiindcã se
opuneau la mutarea cimitirelor, pe considerente
religioase.

Petre Ionescu-Muscel

VI. ªcoala de bãieþi avea nevoie de grabnice
mãsuri spre a nu se prãbuºi etajul din aripa stângã.
La ºcoala de fete nu existau sobe, catedrã, table,
acoperiºul deteriorat.
VII. Podul peste Râul Doamnei era spre
prãbuºire.
Cu alte cuvinte, comuna în ruinã, iar locuitorii,
în numãr aºa de mare, spre condamnãri penale.
În timpul acesta a intrat în istoria comunei
perioada anilor 1935 – 1944.
Noua perioadã a rezolvat grabnic lipsurile
menþionate la pct. I–VIII. Nu numai cã nu s-au
mutat instituþiuni din comunã, dar ºi altele s-au mai
înfiinþat, iar la Primãrie, nu numai cã a revenit
centrala telefonicã, dar a fost aici instalatã apoi cea
mai mare din judeþ.
PETRE IONESCU-MUSCEL
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ªTIAÞI CÃ...
Bombardamentele asupra capitalei au
determinat, în cursul rãzboiului trecut,
evacuarea Bucureºtiului.
Marele Stat Major al Armatei a statornicit ca
Institutul Central Geografic Militar, cu întregul
lui inventar, în afarã de 1.000 persoane, civile ºi
militare, cu familiile lor, sã se evacueze în
Domneºti.
În afarã de acest Institut, mai erau aici
refugiaþi din diferite pãrþi ale þãrii.
Oraºul Câmpulung avea mai puþinã populaþie
refugiatã acolo, decât comuna Domneºti, lucru
explicabil pentru o stare de rãzboi.
Mediul din comunã a fost mult schimbat,
prin lumea refugiatã aici.
Asupra influenþei sociale ºi economice în
comunã a acestor persoane din afarã nu insist. În
totul, a fost un noroc pentru Domneºti, de a fi
fost o asemenea gazdã în acele grele împrejurãri.
Lumea aceea venise în Domneºti, ca o
repercusiune a lucrãrilor din acei ani, prin care
sporise prestigiul comunei. Cum ºcolile nu mai
funcþionau în mod normal în oraºele mari,
profesorii ºi elevii fiind evacuaþi, Ministerul a
dat dispoziþiuni ca în provincie sã funcþioneze
licee provizorii sau gimnazii cu profesori
refugiaþi în regiunile respective.
În Domneºti s-a înfiinþat un liceu complet.
Profesorii refugiaþi erau destui, iar elevii, în
numãr mare, proveneau de la familiile
personalului Institutului Geografic.
Astfel, a funcþionat în Domneºti, în mod
provizoriu, un liceu complet. În nicio altã
comunã din judeþ n-a fost un asemenea liceu.
Cum în regiunea Domneºti nu mai era alt liceu,
elevii ºi din satele vecine ºi chiar din Muºãteºti
veneau a urma cursurile la acest liceu.
Direcþiunea liceului a fost instalatã la
„Fundaþia-Domneºti”, director fiind prof.
Lavinia Ionescu-Muscel.

Dupã încheierea armistiþului, 23 august
1944, liceul a mai funcþionat încã o lunã, când
din persoanele strãine au plecat din comunã,
rãmânând însã o mare parte dintre ele pânã în
anul urmãtor.
Dacã liceul avea un caracter provizoriu, apoi
înfiinþarea Gimnaziului, în anul 1945, urma sã
aibã un caracter cu totul altul.
În anul 1945, Ministerul Învãþãmântului a
aplicat prima fazã din reforma ºcolarã, care s-a
conturat în anul 1948, prin restructurarea
întregului învãþãmânt.
În aceastã primã fazã s-au prevãzut Gimnazii
cu trei clase secundare, la oraºe cât ºi la sate, ce
purtau denumirea ºi de „Unice”, adicã în sensul

Râul Doamnei

cã absolvenþii lor puteau trece în clasa a IV-a de
normalã, industrialã sau liceu.
Se prevedeau câteva în fiecare judeþ. La
Domneºti s-a înfiinþat în anul 1945 ºi a rãmas în
continuare ºi în anii urmãtori, când celelalte din
judeþ au fost desfiinþate. Reforma din anul 1948
a dat alte denumiri cursurilor secundare din
trecut. Ca atare, în toatã þara, atât în mediul
urban, cât ºi în cel rural, gimnaziile au devenit
ciclul II al ºcolii elementare.
Astfel, gimnaziul din Domneºti n-a fost
desfiinþat, ci a suferit doar modificarea adusã de
noua structurã a legii.
Va fi fost numai o întâmplare cã s-a înfiinþat

ºi la Domneºti un gimnaziu care s-a menþinut, în
timp ce altele au fost desfiinþate, în judeþ?
Gimnazul a luat fiinþã legalã la data de 24
noiembrie 1945, fixându-ºi sediul la ºcoala
primarã de fete.
La 26 noiembrie 1945 s-a fãcut festivitatea
de deschidere, prin cuvântarea primului director,
Gheorghe ªuºalã, fost învãþãtor la ºcoala
primarã de bãieþi.
Corpul didactic al primilor ani de studii, a
fost format din titraþi aflaþi în comunã ºi din
învãþãtori, iar în anul al 3-lea au fost numiþi ºi
profesori secundari, director fiind prof. Alfons
Popescu.
Gimnaziul a avut un comitet de conducere
care a funcþionat cu aprobarea Ministerului
Învãþãmântului nr.143.054/946 alcãtuit din patru
persoane.
În cursul primilor ani de funcþionare,
Gimnaziul ºi-a sporit inventarul ºi au dovedit o
deosebitã pregãtire elevii sãi. Absolvenþii
gimnaziului au trecut examenul þinut la ºcoli
superioare, unde au fost prezentaþi în anul 1948.
În anul 1948, sub directorul Alfons Popescu
s-au înfiinþat laboratoarele de chimie, fizicã ºi
ºtiinþe naturale.
Cu anul 1948/1949 acest gimnaziu a devenit
ciclul II al ºcolii elementare ºi s-a mutat de la
ºcoala de fete la cea de bãieþi, cu un nou corp
didactic, director fiind Eliseiu N. Avram.
Încât, perioada aceasta a cunoscut o
promovare a învãþãmântului ºi prin ºcolile de
învãþãmânt secundar ce au luat fiinþã în
Domneºti.
În anul înfiinþãrii gimnaziului din Domneºti
s-au împlinit 102 ani de la numirea primului
învãþãtor – a lui Nicolae Domnescu, la ºcoala
din comunã. Dupã 102 ani de-atunci, în 1945,
primul director al unui gimnaziu din Domneºti a
fost tot un învãþãtor – Gh.N. ªuºalã -, dupã care
a urmat Alfons Popescu, profesor secundar.

ISTORIA FACE
PARTE DIN NOI

În toamna anului 1937, la Domneºti este instalat Marele Cartier al
trupelor conduse de generalul Ion Antonescu. Iatã scrisoarea de mulþumire
trimisã de fostul ministru de rãzboi lui Petre Ionescu-Muscel
19. X. 1937
Domneºti
Onorate Domnule Profesor,
Vã mulþumesc pentru atenþiunea Dvoastrã ºi vã felicit cãlduros pentru
tot ce am vãzut ºi am constatat în aceastã vrednicã ºi frumoasã comunã
romãneascã.
Opera înfãptuitã cinsteºte pe toþi care au pus sufletul ºi au dat obolul lor.
Trãgându-mi originea tot de prin aceste plaiuri sunt fericit sã constat cã
s-a pãstrat ºi s-a dezvoltat aici energia ºi mândria rasei noastre.

Cu distinsã consideraþie, Gral Antonescu

OAMENI DE SEAMÃ DESPRE DOMNEªTI
Munca din perioada 1935-1941 a
rãscolit adânc simþãmintele oamenilor
de toate vârstele. Prin fiecare casã se
vorbea despre trecutul comunei, aºa
cum îl arãta istoria scrisã a ei, iar cei
tineri creºteau într-o atmosferã de
eroism sãnãtos.
Comuna zilnic era vizitatã de
strãini (Prof. de istorie ºi geografie,
din Lyon, Rierre, a vizitat, împreunã
cu soþia comuna Domneºti la data de
27 aprilie 1938. La plecare a scris
impresiile sale în Registrul de ºedinþe
Oficiul de turism
al Oficiului Local de Turism. Le
redãm în traducere:„Am fost fericiþi sã ( Revista Istoricã a Comunei Domneºti,
gãsim în acest sat al României, cu colecþia 1940-1943, n.r.).
Scriitorii vremii, oamenii de înaltã
ospitalitatea tradiþionalã, transformãrile
moderne, care, sperãm, nu vor distruge culturã, ca academicieni, profesori
obiceiurile aºa de interesante ºi gustul universitari vestiþi, fãceau constatãri ºi
artistic al poporului român”, n.r.) ºi cei din felicitau populaþia comunei (Doi preºedinþi
comunã cu sufletul reîntinerit priveau ai Academiei Române – Constantin
lucrurile care schimbaserã Domneºtii ºi Rãdulescu-Motru ºi prof. Ion Simionescu au scris despre comunã).
primeau cu dragoste pe cei veniþi.
Redãm câteva constatãri din din acel
În mândria oamenilor nu era nimic care
sã depãºeascã vreo acþiune care sã rãneascã timp:
alte sate ce n-au aºezãminte de felul celor
1. Teodor Costescu, profesor din Turnu
din Domneºti.
Severin, înzestrase cu edificii culturale acel
În munca fiecãrui om din comunã apãrea oraº. Dânsul, de departe, scrisese,
mersul lucrãrilor de la instituþiile ce-i (Scrisoarea este adresatã de T. Costescu
ridicau pe toþi locuitorii. Ei, bãtrânii sau avocatului Ion Pavelescu, care la data de 10
tinerii, erau la fel de nerãbdãtori a vedea, de aprilie 1937 era primarul comunei
pot chiar zilnic, mersul acestor lucrãri. Iar Domneºti, n.r.), lãudând munca despre care
iarna se întrebau „ce temelii se vor mai pune auzise la noi.
în primãvarã ?” Aºa au trecut acei ani,
2. Scriitorul Emanoil Bucuþa scria la 8
printr-o muncã ce a reîntinerit totul. Munca august 1936 aºa: „Cercetând satul
aceasta a unit pe toþi, a topit rivalitãþile din Domneºti, ca staþiune climatericã ºi
trecut, a creat perioada istoricã, ce va fi organizarea Oficiului local de Turism n-am
cândva, pomenitã des ºi descrisã pe larg.
decât cuvinte de recunoaºtere pentru
La 1696, Constantin Brâncoveanu frumoasa muncã sãvârºitã aici ºi cum nu se
dãduse o carte în legãturã cu muncile din poate mai potrivitã sã punã în valoare
Domneºti. Iar acum, în perioada aceasta, frumuseþele naturale ale þinutului ºi
dupã aproape douã veacuri ºi jumãtate, însuºirile româneºti de gospodari ºi de
muncile din Domneºti deveniserã nu o pãstrãtori de datine, ale locuitorilor.
povarã, ci o reîntinerire. Muncile, de rândul
Aº fi dorit ca Domneºtii sã ia iniþiativa
acesta, nu mai veneau prin „cãrþi” legãrii într-o adevãratã regiune de turism ºi
domneºti, ci se fãceau spontan, din a altor sate de pe Valea Doamnei ºi în
dragostea pentru comunã, a tuturora.
întâiul rând a Stãneºtilor, unde activitatea
Din toate colþurile þãrii soseau scrisori, de trei ani a echipei regale studenþeºti a pus
iar oficialitãþile erau uimite de aceste lucrãri între altele, întâile începuturi”.

3. Scriitorul Mihail Mora scria la
22 octombrie 1936 în ziarul
„Universul” un articol despre
comunã, din care redãm fragmentul:
„Este destul sã dai o raitã prin acest
sat, ca sã vezi ºi sã simþi, ce se poate
înfãptui în mai puþin de doi ani, când
se gãsesc iniþiative hotãrâte ºi
înþelegeri luminate”.
4. În „Timpul”, apãrea la 13
septembrie 1943 un articol de fond în
care învãþatul Ion Simionescu,
preºedintele Academiei Române,
elogia lucrãrile de la Domneºti. Între
altele scria cã: „exemplul de la Domneºti
meritã relevare. El dovedeºte pe deplin, cât
poate sãvârºi iniþiativa particularã într-un
centru rural, mai ales pe lângã curajul ºi
perseverenþa unei persoane, plinã de dorul
de a face bine, se întovãrãºesc ºi celelalte
cãpetenii culturale ori economice, într-o
activitate, care nu poate rãmâne fãrã
urmãri trainice ºi pilduitoare”.
5. Prof. Constantin Rãdulescu-Motru,
preºedintele Academiei Române, în anul
1941, a scris chiar prefaþa Istoriei comunei
noastre.
O reproducem integral.
„D-l Petre Ionescu-Muscel face
cunoscut trecutul ºi lumea actualã a
Domneºtilor ºi dã, în acest scop, Istoria
veche ºi nouã a comunei Domneºti, dupã ce,
cu puþini ani înainte, publicase Albumul
Comunei Domneºti ºi Contribuþii la istoria
comunei Domneºti.
Comuna Domneºti, care este de frunte în
judeþul Muscel, a fost declaratã staþiune
climatericã pentru fericitele condiþii de
igienã, pe care le realizeazã altitudinea ºi
împrejurãrile sale geografice.
Importanþa ei o prezintã mai ales
trecutul istoric al locuitorilor de aici ºi
actuala dezvoltare a comunei.
Prin studiul sãu, d-l Petre IonescuMuscel, aduce un serviciu de adevãrat fiu al
acestei comune ºi, în acelaºi timp, s-a
dovedit ca un conducãtor harnic ºi luminat
al concetãþenilor d-sale din comuna
Domneºti.

Constantin Rãdulescu-Motru

Cãci, cu toatã modestia d-sale voitã,
aceia care i-au citit cãrþile, nu pot sã nu
simtã cã mijlocitorul înfãptuirilor mari din
Domneºti este însãºi Domnia-sa.
Spune la pag. 144 din Istoria veche ºi
nouã a comunei Domneºti: „Nu se dã nici
un nume. Munca ºi rezultatele din aceºti ani
vor fi judecate de istoricul de mâine”.
Dar înaintea istoricului de mâine sunt
aceia care-l cunosc ºi i-au urmãrit
activitatea de la începutul carierei ºi
aceºtia, între care sã-mi dea voie sã mã
prenumãr ºi eu, nu-ºi pot amâna pe mâine
judecata.
Aceºtia îl felicitã ºi-i ureazã întreagã
izbândã!
Fã, iubite domnule Ionescu-Muscel, din
comuna Domneºti, o comunã model pentru
toatã Þara Româneascã !”
Oameni de înaltã competenþã,
contemporani lucrãrilor din acel timp, au
scris despre comuna noastrã. Toate aceste
scrieri sunt documente istorice ale comunei.
Prin munca de-atunci s-a cunoscut o
tinereþe pentru comunã, o viaþã plinã de
izbânzi ºi de nãdejdi, patrimoniu de
nepreþuit pentru viitor.
În aceastã reîntinerire a comunei
tineretul este continuitatea istoricã.
Analizând simþãmintele tineretului din
perioada aceasta vom constata simþãmintele
active ºi de dragoste pentru comunã aºa cum
reiese din corespondenþa unui elev

domniºan de-atunci - Emilian N. Hãnescu,
elev la ªcoala Normalã din Câmpulung.
Redãm câteva fragmente.
La 27 mai 1940 el scria: „Sunt elev
normalist. În toate lecþiile noastre de
padagogie ni se spune sã lucrãm cu
perseverenþã ºi cu credinþã în izbânda finalã
a ceea ce întreprindem. Vã mãrturisesc
sincer cã n-am vãzut realiza pânã acum o
sãptãmânã acest ideal greu de atins. Venind
în camera Dvs. ºi vãzând râvna cu care
lucraþi pentru satul nostru, am rãmas foarte
mulþumit sufleteºte...”
La 10 decembrie 1940, acest tânãr, care
la 15 ianuarie 1941 urma sã moarã, scria:
„Am fost lipsit de izvorul sentimentelor
duioase: mama. N-am ºtiut ce e iubirea
pãrinþilor. Am fost lipsit ºi de energia
conducãtoare a unui tatã. De aceea, am
intrat în viaþã cu foarte mare timiditate ºi
aproape bâjbâind”.
Continuã ºi alte scrisori în care-ºi
exprimã dragostea de sat, singura bucurie a
lui, când vedea ce s-a lucrat acolo.
Tineretul de-atunci, plecat din comunã
la ºcoli sau meserii, scria pãrinþilor sã
descrie ce lucrãri noi s-au fãcut în Domneºti,
în lipsa lor ?
Corespondenþa din acel timp, nu numai
aceea dintre rude, dar chiar dintre strãini ºi
locuitori, cuprindea în mod curent ºi noutãþi
despre comunã.
Varietatea de lucrãri interesa toate
vârstele.
Acest lucru a fost constatat ºi din
împrejurarea cã, cei care primeau scrisori
veneau cu ele la cei care se gãseau cu
iniþierea construcþiilor ºi întrebau de stadiul
lor, ca sã rãspundã la scrisori.
Prin dragostea de comunã, cultivatã de
aceastã perioadã, s-au topit rivalitãþile
sãlbatice dintre fruntaºii politici, rãmânând
doar altã categorie de lupte izolate contra
reformelor din Domneºti, pe bazã de interese
personale, interese ascunse sub diferite forme
politice. Dar acestea n-au întrerupt munca ºi
reîntinerirea comunei, cum s-a ºi vãzut.
PETRE IONESCU-MUSCEL
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versuri intitulat „Pavilionul de ceai”, iar
în anul urmãtor cel de-al doilea, „Între
vitralii”. În 2002 a vãzut lumina
tiparului „Poema ‘naltei domnisoare” ,
iar în 2005, „Generalul sau o iarbã
înãlþatã pânã la cer”.
I-au fost publicate versuri sau cronici
literare în reviste ca: Literatorul,
Luceafãrul, Poesis, Orizont, Zburãtorul,
Calende, Convorbiri literare, Cafeneaua
literarã, Echinox, Argeº, Amurg
sentimental, Sãgetãtorul, Fluidul
roditor, Romania literarã, Tomis, Poezia
etc. Poezia sa a fost publicatã ºi în
reviste franceze: Comme en poesie, La
porte des poetes, Poesie premiere,
Aujourd’hui poeme, ARPA, 2000
Regard, Rive neuve continent , Art et
Poesie, L`Etrave etc.
Au semnat referinþe critice Eugen
Simion,
Gheorghe
Tomozei,

D.R.Popescu, Cornel Ungureanu,
George Vulturescu, Ion Machidon,
Magda Grigore, Marian Barbu,
Al.Cistelecan, Al.Th.Ionescu. Nici
critica francezã nu a omis-o din
preocupãri pe Cristina Onofre:Vital
Heurtebise-Presedinte al Societatii
Poetilor Francezi; Michel BenardLaureat al Academiei Franceze; JeanClaude George-Director revista « Art et
Poesie »; Giovanni Dotoli-profesor
universitar,Daniel Brochard-Redactor
sef al revistei Mot a Maux Andre
Parinaud, Michel Benard, Daniel
Brochard, Philippe Demeron, Cristophe
Goarant etc.
Premii obþinute: premiul I la
concursul «Pe aripile poeziei» organizat
de Casa Studentului din Piteºti (1994),
premiul I la concursul «Tudor Arghezi»
- Tg.Jiu, premiul «Poétes sans
frontiéres-2004» - Paris, pentru «Le
poéme de la haute demoiselle» (Poema
‘naltei domnisoare) - premiu care a
constat în publicarea ºi lansarea cãrþii la
Paris. Alt premiu câstigat este Prix de la
Francophonie-2007 (Paris) decernat
de cãtre Societatea Poeþilor Francezi
pentru «Mon Général».

***
Tãcutã ºi singurã
o razã a lunii
se aºeazã uneori pe ramuri,
în grãdinile tale,
abia putând fi vãzutã, Generale,
luminând o pârtie
între cer ºi pãmânt,
acolo unde zãpada
se luptã cu armatele
aprigului vânt de miazã-noapte,
deasupra pãdurilor lumii,
unde ciocãnitorile
se auzeau
bãtând un ritm aproape uitat,
un ritm
pe care numai copacii însinguraþi
ºi cãlugãrii bãtrâni, la vecernie,
sfetnicii tãi,
îl mai ºtiau.
***
Un sihastru
era mereu lângã tine,Generale,
rugãciunile lui fiind pretutindeni :

ION RADU
S-a nãscut la 14 ianuarie 1932 (primul din cei
zece copii) în comuna Arefu din judeþul Argeº.
A urmat cursurile ªcolii Medii Tehnice Industria
Lemnului din Curtea de Argeº ºi ale liceului
Teoretic din acelaºi oraº (1952-1955), apoi ale
Facultãþii de Istorie – Filosofie din cadrul
Universitãþii Bucureºti, în perioada 1968-1978 (cu
întrerupere de trei ani).
Primele versuri le scrie în 1942 în volumul
„Când a plecat tata”, iar debutul literar l-a fãcut în
culegerea „Glasuri” (1960).
A apãrut ulterior în mai multe publicaþii (Munca,
Scânteia Tineretului, Clubul Argeºului etc.).
A fost publicat în 14 culegeri de poezie la nivel
judeþean ºi naþional.
A fost premiat cu locul I pe regiune la creaþie ºi
locul al III-lea pe þarã la Concursul „Vasile
Alecsandri”, ediþia a IV-a, de la Iaºi (1982).
Volume publicate: „Dor de casã” – versuri,
„Lângã tâmplele verii” – versuri, „Dacã n-am avea
amintiri” – prozã (toate în 2007).
Sub tipar: „Pe apa sâmbetei” – prozã.

Ion Radu

VISE PARALELE

DE UNDE VIN

Ieri vedeam traversele alergând
Cu greutatea trenului în spinare
ªi nu se-mpiedicau unele de altele
Pentru c-aveau visele paralele...

ªi-o viaþã-mprumutatã pe-o uitare,
Cu frigul morþii smuls din depãrtare.

Azi mã vãd pe mine urcând
Cu lumea pe umeri spre-o altã uitare
ªi, cum paºii mi-s fãrã margine,
Tare mã tem cã mã-mpiedic de stele.

Eu vin din strãlucirea altui timp
C-o dragoste lãsatã undeva de schimb

Eu vin cu avalanºele în mine
De primãveri ºi ierni ºi, vin cu tine.
De la-nceputul lumii ne grãbim.
Sã tot plecãm mereu, sã tot venim.
ªi cine ºtie-n câte mii de vieþi
Am îndurat ninsori de dimineþi
ªi ploi de-amurguri ºi omeþi de noapte,
De câte ori am plâns ºi-am râs în ºoapte,
De câte ori am fost sub alte nume
ªi câþi copii am semãnat în lume...
De unde vin? De când? Nu ºtiu nici eu,
Dar ºtiu c-am fost cu tine-n gând mereu.

LA UN PRAG DE AMURG
Dintr-o mare-n furtunã,
Dintr-un somn despletit,
Te vei desface poate
La un prag de amurg...
ªi eu, cãlãrind
Peste nopþi fãrã numãr,
N-oi mai ºti
Încotro sã mai curg...

MÃ VREAU AMURG

Mã vreau amurg lãsat peste fântâni
Sau turmã-n cer cu stelele pe lâni,
De curcubeu bãut dintr-un izvor,
Înzãpezit mã vreau în pisc de dor,
ªi seara cântec, peste sat lãsat,
Rostogolit în clopot depãrtat...

CU MINE-N FRUNZE

Am lîngã mine un plop
Cu frunze mari, însângerate,
Furtunile îi bat în spate
ªi cai prin el se duc galop.
Din nu ºtiu care nord, turbate,
Zãpezi în el se scurg potop,
ªi fur din lacrimã un strop
C-un cântec spus pe jumãtate.
Dar plopul tremurã mereu,
Cã poartã-n sevã focul meu,
Durerea mea în coajã-o strânge...
Cu mine-n frunze urcã-n vânt,
Sã plângã el ºi eu sã cânt,
Sã fiu eu vârf când el se frânge.

în ramuri,pe râuri,
în iarbã ºi flori ,
iar pãsãrile
zburau liniºtite
împrejmuind
cu subþiri înþelesuri
întreaga ta fiinþã .
Un sihastru
era mereu lângã tine,
Generale…

Cristina Onofre

***
Cãmaºa ta albã
topea încet cãldura câmpiei,
fãcea unduirea spicelor
sã creascã,
ele devenind gânduri ale tale,
gânduri strãvezii
în care înserau
în subþirimea ochilor tãi
seminþele de trifoi ale unei iubiri
semãnând parfumului nevãzut
al luminii de liliac.

***
O ursitoare de apã
a jucat moartea sub tãlpi ,
rostogolind descântece din gura
de foc
a vãzduhului
ºi prãvãlind lumina
din plinul cupei cereºti,
din plinul furtunii,
în locul în care
sabia lacrimei tale de copil,
Generale,
avea sã învingã timpul,
uitarea…

CRONICÃ DE CARTE

CITIND „LIMBA
NOASTRÃ
CEA ROMÂNÃ“
E toamnã cu chiciurã ºi tristeþi provinciale. Iar
dorul se aþipeºte în colþul odãii asemeni bunicului
obosit de povara vremii. Scârþâie cumpenele de la
fântâni, femeiile îºi aºeazã în cosiþe busuioc, semn
cã bãrbaþii au venit acasã cu rodul muscelelor
despre care letopiseþele povesteau întâmplãri cu
osmani ºi viteji rãmaºi numai în amintirea
tablourilor din casa cu cerdac aruncatã la un leat
de strada mare, cu vile ºi marketuri ce poartã în
ele mirificul economiei capitaliste.
E toamnã la Domneºti, e toamnã la Curtea de
la Argeº. Numai noaptea se mai aude nechezatul
cailor Basarabilor trecând dinspre Câmpulungul
lui Neacºu ºi Braºovul lui Hans Benkner înspre
NOI, oºtenii limbii române cu veºti despre Þara
Româneascã. Las inima sã se aventureze cu dorul
de limba noastrã cea românã ºi mã bucur cã trãiesc
aci, la marginea de dinspre suflet a primei peceþi
domneºti.
Ce poate fi mai nobil, mai sublim decât o
rãtãcire haihui prin slovele gramaticii pierdute pe
uliþa cotidianului sub povara grea a clandestinelor
sãruturi ale tinerilor îndrãgostiþi de alcovul
democraþiei ?
Noi, modernii, nu putem vorbi despre
eternitate decât dacã ne sfinþim cu limba românã,
cãci dacã ne afundãm în pragmatic ne-am refuzat
orice trãire existenþialã, orice experienþã de limbaj.
Fiindcã limbajul însemnã vieþuirea în clipe, ridicã

George Baciu

individualul din izolare, reliefeazã insuficienþa
necesitãþii în actul creaþiei. Gramatica este un sens
dramatic ºi demonic al timpului, o experienþã a
eternitãþii. Ea rãstoarnã preocupãrile omului
modern aruncând subiectivitatea în trãirism. Cãci
drama lãuntricã are sens numai exprimatã în
sensuri obiºnuite, la limita dintre rostire ºi tãcere.
Nimic nu e mai ruºinos decât agonia unei vieþi fãrã
gramaticã. Înseamnã a trãi numai în pasiuni ºi a fi
robul compromisului. Adicã un atenuat, fãrã
sensibilitate, cu o raþiune care vegeteazã ºi care
duce nu la nebunie, ci la impotenþã creativã.
Înrãdãcinaþi în afectivitate nu putem naºte o
intimitate de simþire, ci o neliniºte organicã
posedatã de îndoieli uºoare cu dispoziþii reci sau o
alurã de suprioritate. Dar superioritatea realã e în
limbaj, fiindcã el naºte deopotrivã înþelepciunea ºi
elanul barbar.
Citind cartea LIMBA NOASTRÃ CEA
ROMÂNÃ a prof. Ion Hiru mi-am dat seama cã
nu trebuie sã-i asculþi pe oameni pentru a-i
înþelege. Sunt înfundaþi în agramatismul lor
absorbiþi de greutãþile zilei încât niciunul nu va ºti
cã e gata sã moarã. Dar dacã te înalþi deasupra
pasiunii sorbind rigoarea gramaticii, þinând seama
de zarva cuvintelor, te poþi întoarce la cortul tãu
având gustul înfrângerii. Iatã destinul care te face
liber, putând sã construieºti o corabie suprimând
marea.
E toamnã la Domneºti. E toamnã la Curtea de
la Argeº. Numai în limba românã e veºnic
primãvarã.
Prof. GEORGE BACIU
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AMURG
-romanAvocatul, scriitor Valeriu
Ion Gãgiulescu, nu este la
prima apariþie, ca romancier,
pe stelajul literaturii romane.
Nãscut într-o familie de
nemulþumiþi, odatã cu
instaurarea
dictaturii
proletariatului, tatãl sãu este
aruncat în lagãrele comuniste,
fiul fiind obligat sã suporte
iraþiunile activiºtilor cu
ºepcile în colþuri; este dat
afarã din ºcoalã nevoit sã
repete anul ºi multe alte
restricþii izvorâte din capetele
bolnave comuniste.
Credinþa în Dumnezeu l-a
ajutat sã reziste vicisitudinilor
ºi sã ajungã personalitate a
vieþii publice, atras fiind de
Muza scrisului, de frumusþea
cuvântului.
Dupã ce în romanul „…Ca
floarea câmpului” împleteºte
note biografice cu o bogatã
documentare revenind la o
temã de circulaþie, rãzboiul,
prezentând imaginea frontului
ºi viaþa þãrãneascã în
condiþiile impactului valorilor
morale tradiþionale cu
principiile impuse de regimul
dictatorial, acum, în toamna
anului 2007 lanseazã romanul
intitulat sugestiv ,,Amurg”.
Este vorba despre asfinþitul
personajelor sale, pensionari
din trei domenii diferite,
fiecare cu povestea vieþii
presãratã cu flori, dar ºi cu
spini: Alexandru Varlam,
profesor de muzicã pensionar,
Iancu Zlotescu, general în
rezervã ºi Victor Turneanu,
medic la pensie, toþi trei
aflându-se la tratament
balnear, depãnând amintiri
sub teiul bãtrân din curtea
hotelului Turist, fãcând
filozofia eutanasiei. Varlam
este contra considerând viaþa
un adevãrat dar, generalul
Zlotescu aducând argumente
contrare, iar doctorul Victor
Turneanu, mai ambiguu, îºi
dezvãluie ateismul.

Tehnica folositã de autor în
cele aproximativ 140 de
pagini este povestirea în ramã
sau povestirea în povestire,
specificã marelui romancier
Mihail Sadoveanu în ,,Hanul
Ancuþei”. Este o ramã a
celor douã naraþiuni construitã
din prima parte când
personajele se prezintã în
diferite ipostaze ºi cea finalã
când pe poteca spre
Mãnãstirea Ciolanu cei trei se
întrec în a evoca întâmplãri în
acest cadru natural.
Iancu Zlotescu, nãscut la
Zloteºti, îºi pierde tatãl în
luptele de la Debreþin, curând
îºi pierde mama nevoit fiind
sã ia viaþa în piept. Terminã ca
premiant ªcoala Militarã de la
Breaza, urcând grad dupã
grad, trecând în rezervã
general numind armata stiinþã
militarã. Copleºit de amintiri
trece în revistã iubirea lui
pentru Elena, pentru fiul sãu
Radu.
Dintr-odatã
se
considerã degradat fizic. Soþia
Elena, graþie unchiului sãu
general, medic, este angajatã
la spitalul militar. Iancu era în
corpul de control al Statului
Major. Când totul mergea
bine este nevoit sã divorþeze.
În viaþa Elenei se cuibãreºte
ceistul Spitalului Militar,
Costel Moisescu, cãruia
farmacista îi pune la
dispoziþie o bandã înregistratã
cu vocea fostei iubite a
generalului, evreica Miriam
Wolf.
Securitatea
interpreteazã 10 cuvinte din
înregistrare. Iancu suportã
interogatoriile securitãþii ca
un adevãrat militar. Costel
Moiesescu urmat de Elena
este mutat în provincie.
Alexandru Varlam avea 70
de ani. Fiind un bun bariton
continuã sã predea muzicã la
Seminarul Teologic.
În 1956, ultimul an de
studenþie, a fost arestat

dezaprobând
politica
Kremlinului vis-à-vis de
miþcãrile din Budapesta. Este
schinjuit de securitate, obligat
fiind sã scrie în declaraþii ce
doreau uneltele comuniste.
Simþea povara minciunilor, pe
seama unor nevinovaþi, forþat
de demonii securiºti. Bãtut, cu
fracturã nazalã ºi antebraþ
drept, Varlam nu a putut

mare, lucruri de preþ ai cãrei
pãrinþi o sfãtuiesc sã nu se
grãbeascã. Victor devine un
fel de lider al urbei,
înfiinþeazã chiar o orchestrã
simfonicã. O familie care nu
duce lipsã de nimic, dar boala
de diabet a Danielei o suparã.
Cei trei protagoniºti
pensionari, despre care
Valeriu Gãgiulescu ne spune

deveni
informatorul
securitãþii. Munceºte pe
ºantierele din Fãurei ºi de pe
Valea Buzãului. Nu s-a
cãsãtorit. Dupã 1989 devine
profesor la seminarul din
Buzãu.
Doctorul Victor Turneanu,
oraºean get-beget, dintr-o
familie cu opt copii, terminã
medicina la Cluj devenind
medic chirurg. Se cãsãtoreºte
cu Daniela, colegã la
stomatologie, dintr-o familie
înstãritã din Turda, cu casã

totul, se aflã douã sãptãmâni
la Monteoru, la recuperare, în
apropierea mãnãstirii Ciolanu.
Hotãrãsc sã viziteze vulcanii
noroioºi de la Berca, duºi de
maºina luxoasã a doctorului
pânã la Ciolanu de unde
doresc sã meargã pe jos, 6 km
pânã la mãnãstire.
Într-un loc de odihnã
descris cu profesionalism de
cãtre autor, cei trei hotãrãsc sã
depene fiecare câte o
întâmplare, urmând rama
ultimei pãrþi, povestiri în
povestire.

Profesorul
Varlam
relateazã întâmplarea tragicã
a pilotului Pãiº cãzut cu
avionul, salvat de o ºatrã de
þigani ºi obligat prin jurãmânt
sã treacã la legea þigãneascã
sub numele Lixandru Mortu,
iar între þigani porecla
Strâmbu. Învaþã toate relele
þigãneºti. S-a cãsãtorit cu
Baineta, fiica bulibaºei. La
Ianca taie gâtul poºtaºului ºi îi
furã geanta cu pensiile IOVR.
Ce a fãcut cãnd ajunge în
satul natal ªuþu, aflaþi
dumneavoastrã
citind
romanul.
Doctorul povesteºte altã
întâmplare cea în care
protagoniºti erau Mircea ºi
Elvira Gospodaru. Elvira este
gãsitã moartã în apartamentul
ei. Doctorul este chemat la
expertizã. Jurnalul zilnic în
care bãtrâna notase totul
dezleagã multe enigme pe
care vã las sã le aflaþi.
Oricum, fiul sãu datoritã
soþiei, uitã cã Elvira îi este
mamã, refuzând sã vinã la
înmormântare pentru a pleca
la Nisipurile de Aur. Finalul
jurnalului este semnificativ:
,,Nu
meritãm
aceastã
soartã”.
Generalul se lasã rugat,
totuºi cu tristeþe ºi oftaturi
începe toarcerea caierului,
tragedia familiei lui Vasile
Dobre, bunicul prietenului,
viitorului general, Iliuþã.
Bunicul deseori povestea
nepoþilor crâncenele clipe ale
rãzboiului sub comanda
generalului
Dragalina.
Primise Virtutea Militarã
pentru acte de eroism, dupã
1944 fusese bãgat la chiaburi
ºi o parte din casã confiscatã.
Iliuþã nu putuse sã facã
facultatea
din
cauza
dosarului, surorile date afarã
din internatul liceului din
Roºiori. Soarta lui Tudoricã a
fost crudã în urma criticilor
aduse comunismului ºi

neaderarea la înfiinþarea
GAC-ului. Ce s-a întâmplat
aflaþi dumneavoastrã.
Ajunºi la Buzãu, generalul
propune celor doi sã-ºi
îndrepte paºii spre un local la
o fripturã ºi un pãhãrel. În
jurul mesei într-un restaurant
de lux, se manifestã neliniºtiþi
cã nimeni nu-i bagã în seamã
pentru a le lua comanda.
Generalului, dupã clipe de
aºteptare, îi sare muºtarul ºi
vorbeºte rãstit chelnerului,
care cu sfialã îi spune ºoptit
cã la separeu se aflã ºeful cel
mare, Costel Moisescu,
patronul unui lanþ hotelier ºi
de mari magazine.
Trecând pe langã masa lor
fostul securist i-a privit pe
fiecare în fundul ochilor, trei
osândiþi ai fostului slujitor al
comuniºtilor.
Fãcându-i-se scârbã de
cele vãzute, amintindu-ºi
destinul, generalul se ridicã
de la masã ºi plecã. Se
ridicarã ºi ceilalþi doi.
Doctorul Victor Turneanu
îl cunoaºte pe fostul securist,
comandatul securitãþii din
oraº care reuºise prin ºantaj
sã-l facã informatorul lui.
Apogeul
dominãrii
securistului, mizerabilului
Costel Moisescu care este
surprins deasupra soþului de
cãtre Daniela care face infarct
în baie.
Cum ar fi putut spune
profesorul care cândva fusese
anchetat, bãtut, schinjuit ºi
dominat, fãcându-l sclavul
sãu ºi autor al unor fapte
abominabile.
Cum puteau cei trei
povesti unul altuia întâmplãri
cumplite, pagini negre din
viaþa lor înscrise tragic ºi
provocate de securistul Costel
Moisescu, azi, proprietarul
unor lanþuri de hoteluri ºi
magazine. ªi aºa povestea ia
sfârºit.
PROF. ION C. HIRU

MARªUL K.K.-NARILOR
În Bucureºti funcþioneazã, de ani buni, un
cenaclu literar specializat în excreþii corporale
de tot felul, de la simpla transpiraþie ori
respiraþie divers mirositoare pânã la mucozitãþi
ori excreþii propriu-zise. S-ar putea crede cã
ceea ce aþi citit mai sus reprezintã o ieºire
pamfletarã, dar eu nu fac decât sã descriu cât
se poate de exact ceea ce existã. Acest cenaclu
are sediul la Muzeul Literaturii Române,
uneori se mutã la Uniunea Scriitorilor, Sala
Oglinzilor, îºi desfãºoarã ºedinþele sãptãmânal
miercuri seara ºi a editat, deja, câteva volume
groase cu producþiile membrilor sãi însoþite de
critica criticilor aferenþi. Aici s-au consumat ºi
unele polemici interesante, aici s-a lansat
„curentul” literar al „fracturiºtilor” (adicã:
între literatura mai vârstnicã ºi cea tânãrã nu
este o rupturã, ci doar o fracturã, membrele se
pot îndrepta prin punere în gips ori cu ajutorul
atelelor; un alt înþeles: fragmentul e totul,
lumea e fãcutã din bucãþi ºi bucãþele), apoi
teoria „poemului utilitar” (implicând
utilizarea fizicã a hârtiei ca ºerveþel de ºters pe
botiºor ori în alte pãrþi ale corpului dupã ce
poemul scris pe ea a fost digerat) – ºi în

general aici se face multã textologie, se exaltã
libertatea corporalã a fiinþei, se expune în
secvenþe poetice trecerea hranei, prin bucurie
ºi fericire, în fecale. A se face diferenþa: dânºii
ºi dânsele nu se intereseazã de sex ºi alte
chestii lumeºti – ci de arderi cu sentiment ºi cu
artã. Nu-i intereseazã, aºadar, relaþia – ci
individul. Volumele cenaclului stau mãrturie,
astfel cã nu insist.
Vreau sã spun, însã, cã acest cenaclu se
cheamã „Euridice” ºi se reazemã în
paradigma mitului lui Orfeu. Îl reamintesc.
Orfeu, cântãreþul trac care cânta atât de frumos
încât fãcea pietrele sã se miºte ºi îmblânzea
fiarele pãdurii, avea o iubitã, pe Euridice, care
a fost muºcatã de un ºarpe ºi a murit.
Cântãreþul a mers în Infern, la Hades ºi
Persefona, i-a vrãjit cu melodiile sale – iar
aceºtia i-au promis-o pe fatã punând, însã, o
condiþie: sã urce la suprafaþa pãmântului fãrã
sã se uite înapoi cãtre umbra care-l urmeazã –
altfel, drumul ei va fi curmat. Orfeu a acceptat,
s-a ridicat cântând din adâncurile Infernului –
dar când mai avea foarte puþin pânã la luminã
n-a rezistat tentaþiei ºi a privit peste umãr.

Atunci umbra Euridicei care-l urma s-a
dizolvat, s-a reîntors în lumea infernului – iar
Orfeu a ieºit singur ºi trist rãmânând sã-ºi
plângã toatã viaþa dragostea ºi eºecul: cu
aceste cântece de jale miºca pietrele din loc.
Mutatis mutandis, Euridice este Poezia
însãºi confiscatã în contul umbrelor – ºi fiecare
cenaclist devine un Orfeu de ocazie încercând
s-o readucã din Infern. Eºecul este garantat de
mit (paradigmã), problema este cât de adânc
poate fiecare sã ºi-l plângã.
Problema este cã acest grup al
„fracturiºtilor”, „utilitariºtilor” etc. ºi-a
propus scopul nobil, cavaleresc, de a…vidanja
Infernul. Ei considerã, desigur, cã zona de jos
este tãrâmul miasmelor, haznaua lumii – ºi vor
s-o goleascã oarecum cu polonicul sau în
cãuºul palmelor.
Avem de-a face, aºadar, cu o teorie, cu un
mit, cu o implicare pedagogicã chiar în
asanarea bãlþilor de sub noi. Acest „infern”
ambulatoriu între Muzeul Literaturii Române
ºi Uniunea Scriitorilor din România are chiar
o familie domnitoare în centrul sãu, Dl. Hades
ºi D-na Persefona sunt despoþi luminaþi foarte

Prof. dr. Nicolae Georgescu

calmi, rãbdãtori, acordã fiecãruia ºansa, îl
miroase ºi-l rânduieºte pe fiecare în rolul de
Orfeu – ºi sunt înconjuraþi, ca în mit, de
Cerberi ºi alte animale de casã, critici acerbi
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într-un cuvânt, astfel cã limbajul este de-a
dreptul instituþionalizat. Tinerii „orfei” nu
înþeleg mare lucru din experienþa pentru care
stau la coadã - dar vârful de jos al piramidei
infernale se ascute tot mai sceptic în credinþa
cã haznaua nu poate fi golitã cu nici un chip.
Cum sã goleºti un rãu ale cãrui izvoare sunt
veºnic vii – chiar dacã nu constau în ape
limpezi, ci tulburate cu „bios” ?
Acest experiment literar (experimentul nu
se ºtie ce dã, nu este o experienþã care verificã
ceva deja cunoscut) nu este unic, adicã nu se
consumã doar în cultura românã. Francezii l-au
consumat de câteva decenii (San Antonio) ºi
efectul sãu mai larg (dacã se poate spune aºa)
a fost cã, pe mãsurã ce instrumentele
civilizaþiei se tot rafineazã, cuvintele mai

pãstoase ºi chiar cele foarte urâte au reuºit sã
se instaleze în limbajul comun. Asta îi aduce
aminte omului ca om, fiinþei generice, de
lucruri simple ºi vechi: cã oricât ºi-ar sofistica
existenþa tehnicã – viaþa biologicã se
desfãºoarã printre excreþii corporale.
„Curentul” ca atare poate fi înþeles ca un refuz
al civilizaþiei excesiv sofisticate. Rezultatul
sãu, adicã aceste poezele infernalexcremenþiale care umplu tomuri masive de
hârtie velinã ori pagini de reviste literare altfel
stimabile, nu este estetic, pentru cã estetica
vine de la hainã, vestã, înseamnã formã,
eleganþã etc. El, ca rezultat, are o altã
însemnãtate socialã: desparte lumea elitistã de
„vulg”, adicã face din aºterneri pe hârtie
semne de recunoaºtere. Instituie o „sectã”.

Prin anii ’70 ai studenþiei bucureºtene se
cânta în cârciumi de margine acel marº triumfal
care poate sta în fruntea laboratorului de creaþie
al noilor elite scatologice. Vi-l reamintesc, ºi
îmi pare rãu cã nu ºtiu notaþiile muzicale ca sã
vã învãþ ºi cum se cântã. Sunt sigur, însã, cã
melodia vã vine în minte sigurã. ” Natura asta
ne-a-nvãþat de toate : / Pentru stomac fãcu pe
bucãtar,/ Pe croitor s-avem ce pune-n spate, /
Iar la veceu fãcu pe k.k.-nar.// ªi ca sã nu se
iroseascã/ Nimic din tot, nimic din tot ce e mai
bun / Ei merg haznaua s-o goleascã / ªi
cântecul, ºi cântecul aºa îl spun : // Trageþi la
pompe / Haznaua s-o golim / ªi cui nu-i place,
cui nu-i place / Sã ne pupe unde ºtim. // Trageþi
la pompe / Sã putã împrejur / ªi cui nu-i place,
cui nu-i place / Sã ne pupe drept în k….”

Faptul cã acest cerc de tineri aspiranþi la
republica literelor este þinut bine între zidurile
unor instituþii respectabile – ºi, mai ales, faptul
cã Dl. ºi D-na Hades au în mânã toate frâiele
este salutar. Chestiunea ar putea deveni
periculoasã dacã s-ar extinde, adicã dacã ar
deversa – dar, dupã cum se aude, istovitoarele
munci an(u)ale au început sã-ºi arate roadele :
cenacliºtii sunt tot mai puþini (unii dintre ei auziþi colea: s-au cãlugãrit pur ºi simplu, deadevãratelea: cu rasã ºi canon). În rest, aºa
cum de ani întregi nu i se acordã importanþã,
mai poate fi ignoratã un timp, cu speranþa cã
elanul se va stinge de la sine, în sine, ca fasolea
bãtutã dupã ce-ºi strecoarã aerul prin
mãmãligã.
Prof. univ. dr. NICOLAE GEORGESCU

REPORTAJ

MARAMUREª – ÎNTRE LEGENDÃ ªI REALITATE

Tineri din localitatea Sârbi cu familia Rotaru.

Un drum în Maramureº nu poate
începe decât din dorul de a te simþi la
tine acasã. Fiindcã pe acest continent
ciudat, cu sate care se întind uneori
pe o suprafaþã cât rãbdarea
româneascã vremea are altã scurgere,
florile se îmbracã în sãrbãtoare la
fiecare atingere, singurãtatea miroase
a bucium, iar istoria coboarã pe fiece
povârniº înconjurându-te ca-ntr-un
altar miruit de dacii liberi.
Maramureºul e o „credincioºenie
în perenitatea neamului, o evlavie a
lumii. Din trupul ºi din din duhul
Maramureºului sã învãþãm o
rânduialã spiritualã”, spunea cândva
Ioan Alexandru.
Iatã de ce, Societatea de ªtiinþe
Istorice din România ºi Asociaþia de
Vexilologie „Tricolorul” au purces a
organiza, în perioada 15 – 27 iulie
2007, Cursurile de Varã ale

Palatul culturii din Sighet.

profesorilor
de
istorie
în
Maramureºul istoric, biografia fãrã
portofolii a românismului tãvãlit, din
când în când, de conjuncturi
elaborate ad-hoc.
Am gãsit Maramureºul tãcut, dar
sublim prin vestigiile sale, unele
fapte au fost uitate chiar de oamenii
care le-au fãptuit sau de cei care leau trãit ca martori, tocmai cã au fost
atâtea câte s-au petrecut. Aºa cã nu
mai este de mirare cã ne-am hotãrât a
ne apleca, cu rãbdare ºi dragoste
asupra celor nescrise încã –
bisericuþe din lemn, o masã cu tãblia
mâncatã de carii, o cruce cu literele
memorate de vreme, un memorial cu
celule sinucise la marginea de
dinspre sfinþire, un steag arborat pe
pridvorul duminicilor de rugãciune
ori un cântec rostit cu jale în ograda
mãrginitã de patimi a românilor,

Complexul monahal Bârsana.

uitaþi de ceva ani, dincolo de Tisa –
sau nu îndestul de lãmurite.
Aºadar, cercetãtori ai istoriei (22
de profesori din 14 judeþe, din
Republica Moldova – Ala Gherman,
Angela Muntean, Nina Ursu ºi
familia Ion Negrei – din Republica
Moldova, familia Mihail Kiryazov
din Silistra) ne-am început periplul
maramureºean la Baia Mare,
convinºi de rostuirea destinului ce
ne-a fericit cu aroma fãrã egal a unor
fapte pe care puþini le pot trece ca
împlinire a existenþei lor.

Martorii acestei treceri prin
legenda ºi adevãrul Maramureºului
au fost prof. univ.dr. Ioan Scurtu –
preºedintele Societãþii de ªtiinþei
Istorice din România, prod.univ.dr.
Nicolae Adãniloaie – preºedintele de
onoare al Societãþii, conf.univ.dr.
Mihai M. Andreescu – trezorierul ºi
organizatorul acestui superb itinerar
istoric, prof. George Rotaru –
preºedintele Asociaþiei Naþionale de
Vexilogie „Tricolorul”, finanþatorul
principal al cursurilor, omulinstituþie, nelipsit de la orice
manifestare cu caracter istoric ºi
cultural, veºnicul luptãtor , „nãscut
ºi nu fãcut”, pentru trecerea în file de
cãrþi a multora dintre însemnãrile
truditorilor muzei Clio, lector
univ.dr. Ilie Ghergheº - istoric al
Maramureºului ºi preºedinte al
filialei Maramureº a S.S.I.R.
ªi dacã prima frazã din jurnalul de

cãlãtorie a fost scrisã în capitala
judeþului Maramureº, urmãtoarele
aveau sã descrie impresii, observaþii,
uimiri ºi îndoieli despre Târgu
Lãpuº, complexul monahal Rohia –
unde ne-am amintit de Nicolae
Steinhardt -, Satu Mare, Carei, Bãile
Tãºnad, Porolissum, Sãlsig –
localitate ce-ºi mãsura frumuseþea în
fântânile cu ciuturã din curtea
localnicilor, ce se plecau spre pãmânt
ºi apoi se ridicau spre cer ca niºte
lungi gâturi de cai, Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” – citadelã a
culturii, deopotrivã, bãimãrene ºi
maramureºene, „cea mai modernã,
utilizatã, frumoasã dintre instituþiile
de acest gen din România”, dupã
afirmaþia directorului general, prof.
Teodor Ardelean, un moigrãdean
neaoº, cu o staturã impozantã ce-þi
aminteºte de Mihail Sadoveanu.

Casa memorialã Ioan Mihaliy de Apsa.

(continuare în pagina 10)
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De-l asculþi crezi cã niciunde nu-i
mai „mândru” ca aci, în dosul þãrii,
la rãspintea dintre România cu suflet
ºi cea fãrã suflet românesc.
Am continuat îndrãzneala de a
tulbura România cu suflet la
ªurdeºti, ªiºeºti, ne-am întâlnit cu
duhul lui Vasile Lucaciu, Petrova –
unde Ilie Ghergheº a aºezat o cruce
întru slava trecutului ºi neuitarea
prezentului ºi unde am dansat cu
„fãtucile” roºii în obraji ca un mãr
de Domneºti -, ne-am întristat la
Memorialul Sighet ºi am lãcrimat în
celula lui Iuliu Maniu, am sângerat
cu fiece durere povestitã de zidurile
„celulei negre” ºi ne-am rugat o
clipã în capela ridicatã în memoria
eroilor anticomuniºti.
Într-una din zile, moaleºã ºi parcã
ucisã de dogoare am trecut Tisa – pe
la Sighet – ºi am colindat prin satele
româneºti trecute de istorie în
componenþa Ucrainei – Slatina, Apºa
de Jos, Apºa de Mijloc -, ne-am oprit
la o crâºmã în „Prund” pentru a ne
usca cãmãºile udate de emoþia
revederii cu fraþii de peste istorie.
Undeva, într-o bisericã, Iisus Hristos
veghea din altar înconjurat de
drapelul tricolor. Un fior ne-a
încercat pleoapele pentru o vreme.
Numai salina de la Slatina
(Solotvino- în limbajul oficial) ne-a
mai alungat nostalgia, probabil ºi
pentru cã la cei 310 m adâncime,
împresuraþi de întuneric, numai la
lumina lãmpaºelor, aveai senzaþia de
trecere într-o altã lume. O lume unde
banul se câºtigã greu, iar buzele au
gust de sare. La amiazã, la casa
profesorului Ion Huzãu, o masã cât la
ospeþele împãrãteºti ne aºtepta
aburind a bunãtãþi specific româneºti
cu vin de-þi trosneau urechile ºi
vegheatã de tricolorul aºezat
cuminte, tocmai la centru. Ne-am
potolit foamea ºi pentru a ne potoli
dorul am cântat, am dansat, am
îmbrãcat costume maramureºene, neam sãrutat obrajii fierbinþi. Mai spre
fundul grãdinii imense, cu miros de
iarbã proaspãtã ºi multe flori am
urmãrit cu sufletul la gurã un dans
românesc jucat admirabil, ca la 1918,
de colegii mai tineri, Angela
Muntean din Basarabia ºi Andrei

Biblioteca Petre Dulfu din Baia Mare.

Mocãniþa

Popete-Pãtraºcu
din
Gorj,
împodobiþi cu straiele maramureºene
purtate de pãrinþii gazdei, cu decenii
în urmã la nuntã.
A doua zi, am plecat la Sãpânþa,
am râs în hohote la „Cimitirul
vesel”, am privit cea mai înaltã
mãnãstrire din Europa ºi ne-am
pregãtit seara pentru excursia ce va
urma la Viºeul de Sus.
O nouã aventurã ne aºtepta pe
Valea Wasserului – Mocãniþa.
Turiºti români, turiºti strãini,
localnici ºi imagiunea unui vest
sãlbatic cu specific românesc.
Înainte de finalul cãlãtoriei prin
Maramureº am poposit la radio
Sighet, post înfiinþat în 2000. Aici,
directorul postului, Dorel Todea,
prof.dr. Nuþu Roºca, istoricul Alfred
Mozolic, prof. Ion Huzãu ºi
redactorul Gioni Popescu ne-au þinut
o adevãratã lecþie de istorie despre
Sighet,
daci
ºi
românii

maramureºeni. Tot aici s-a lansat
„Studii ºi articole de istorie LXXII”,
2007, editatã de Grupul Editorial
Rottarymond & Rottarexim S.A., sub
egida Societãþii de ªtiinþe Istorice
din România, lucrare tipãritã cu
cheltuiala prof. George Rotaru.
La finalul cursurilor, în prezenþa
îndrãzneþei primãriþe din Sighet,
prof. Eugenia Godja, am sorbit,
pentru ultima oarã, desigur, un pahar
de horincã ºi ne-am despãrþit cu greu,
fiecare participant întorcându-se la
treburile zilnice.
O vorbã a locului îmi persistã ºi
acum în memorie: istoria
Maramureºului este scrisã în lemn ºi
piatrã. Superbã zicere, creionatã în
paginile unei cãrþi apãrutã, nu
demult, la editura „Rottarymond &
Rottarexim S.A.” Râmnicu Vâlcea.
Nu ne-a urmãrit gândul de a da
replici cuiva, cu atât mai puþin lecþii,
celor de astãzi sau celor de dinaintea

noastrã. Dar vremurile vin peste noi
cu alte izvoare, cu un alt fel de a citi
mãrturiile deja ºtiute, aºa încât ne-am
învrednicit a ne asuma riscul de a
gândi, uneori, altfel decât au fãcut-o
înaintaºii noºtri în ale istoriei
Maramureºului. Fãrã rãutate, fãrã
ranchiunã, dar ºi fãrã pretenþia cã
vom spune numai ºi numai adevãrul,
pentru cã de ascuns adevãrul noi nu
ne vom învrednici a o face. Am scris
cu speranþa cã dvs., cititorii, veþi
acorda drept de cetate ideilor noastre,

Biserica de lemn de la Peri.

sentimentelor ºi felului nostru de a
gândi istoria acestei „þãri”, „þarã”
pe care ºi noi o iubim, cel puþin la fel
de mult ca ºi dumneavoastrã.
ªi dacã, totuºi, nu veþi fi de
aceeaºi pãrere cu noi, aveþi la
îndemânã douã posibilitãþi: fie sã
scrieþi dvs. despre istoria
Maramureºului, fie sã consideraþi o
poveste, cãci aºa cum spunea I.G.
Duca, „România e þara tuturor
legendelor”.
Prof. GEORGE BACIU
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AM PRIMIT LA REDACÞIE

TERAPIE CU MECULTISME

SCRISOARE DESCHISÃ

CANDIDEZ LA „BUNE ºi NEBUNE“

Curãþenia, la sate,
E tradiþie, se ºtie!
La Domneºti, ca-n altã
parte,
Nu putea altfel sã fie.
Gospodarii au pubele...
Cine a putut sã-ºi ia.
Dar ce faci cu toate cele
Aruncate pe ºosea?
Un container pe rotile,
Dat cu bronz, stã impozant
La rãspântii, multe zile,
Cu un lacãt... protejat
ªi dacã cutezi sã treci
„Puþul sec” din Periºor
ªanse ai sã te îneci
În gunoaie, prea uºor.
ªi pe râu, în jos, tot zoaie,
De borhot ºi altceva,
Peturile curg ºiroaie
Umplând toatã Þarina.

Vasile Rãvescu

Staþiune de odihnã
Pentru aerul curat,
Nu ºtim pentru care vinã,
Satu-n fum stã sufocat.
Ne-ntrebãm cine sã miºte
Trebile astea obºteºti
Duse pãnã-n Mãlãiºte,
De nu poþi sã le opreºti ?
VASILE RÃVESCU

(Fustã mini, decolteu cât cuprinde,
buric gol, fard exagerat. Vine la
microfon, se uitã la ceas)
Ei nu, cã serbarea asta chiar mã
deranjeazã. Cât or fi vrând sã þinã?!
Începe discoteca peste câteva ore ºi
plec de-aici obositã ºi plinã de draci.
Mã enerveazã ºi pantofii ãºtia. Ambiþia
lu’ mami!... „Mie sã nu-mi treci într-a
ºaptea cu toace joase. Nu mã deranjeazã
cã mergi pe cinci, pe ºase, nu mã
deranjeazã cã fumezi, e viaþa ta. Din
partea mea tot sprijinul financiar.
Taicã-tu cu ale lui, ºtii bine cã nu se
amestecã. Trusã de fard þi-am luat,
parfumuri… slavã Domnului, din cele
mai scumpe, elegantã eºti, atât te-am
rugat ºi-mi pare bine cã m-ai ascult, sã
nu intri în clasã ori în cancelarie cu
þigara aprinsã. Ai trecut într-a VII-a,
acum eºti mare.” Aºa-mi zicea mami.
Nu prea mã omor cu cartea, cã asta
dãuneazã la inimã ºi ce e mai grav,
stricã tenul. Mai ales cã eu visez sã mã
fac TOP-MODEL. De când aveam ºase
luni ºi trei zile.
Aºa-i place lui mami cum ºtiu eu sã
merg ca la parada modei… Ia uitaþi-vã,

aºa-i cã fac talente? Exersez în fiecare
zi câte trei ore.
ªi vãd eu bine, am o evoluþie…
super. Abia aºtept sã termin cu ºcoala
asta, sã mã mai fâþâi ºi prin liceu vreo
patru ani, oi lua Bacu nu l-oi lua ºi-apoi
sã mã lansez. ªtiþi unde? La televiziune.
Ãsta e planul meu. Gãseºte mami o pilã.
Sã m-agãþe la „METEO”. Cã de la
„METEO” au pornit toate farfuzele alea
care se dau mari cu „zic-zaga-zuga,
zic-zaga zuga zaga” ºi cu „lele lele
etc…”
Parcã mã ºi vãd: „Stimaþi
telespectatori, în Europa vântul suflã
de la est la vest (crãcãnându-se). Aºa
cum sunt eu de frumoasã, aºa va fi ºi
vremea la Bucureºti. Soarele va
strãluci ca rujul de pe buzele mele ºi va
încãlzi inimile ca flãcãrile din ochii
mei.
Priviþi-mã de jos în sus. Aºa va fi ºi
vremea de la sud ºi pânã la nord.
Priviþi acum harta! În est ºi în vest
cãldurã moderatã. La mijloc sunt eu.
Vã daþi seama, în centru va fi
caniculã.”
Apoi, pac sus un regizor. Asta-i prea

bunã mã pentru „METEO”. O mutãm la
„Bune ºi nebune”.
ªi atunci sã mã vezi. ªi, mai ales sã
mã vadã profesorii mei de la Domneºti
care nu mã scote-au din cinci ºi din
ºase. Sã vadã toþi ce talente absconse
zãceau un fundul meu.
ªi încã n-aþi aflat nimic. Abia acum
urmeazã senzaþionalul.
Încã un pas ºi mã voi cocoþa …hai,
ziceþi, cine ghiceºte, o… nu …mã voi
lansa-n politicã frate. Care Mona, care
Muscã, care Elena Udrea, „ciocu mic”
acum sunt eu la putere, aºa o sã le
zic.Cu ºarmul ºi cu fizicul meu, cu
strategiile mele diabolice, þop lângã
Bãsescu. Iar dacã ne-o þine Bunul
Dumnezeu sãnãtoºi ºi n-om muri toþi de
gripã aviarã, mã voi întoarce la voi ºi
voi declara Domneºtiul oraº. Luaþi bine
seama la mine cã atunci când voi fi
blondã, blondã prezidenþialã … (privind
ceasul) ºase ore pânã la discotecã.
Doamne, unde mi-am lãsat eu þigãrile?!
Aºa le am aici (aratã spre sân).Vai, cât
de bucuroasã mã simt c-am trecut clasa.
Am promovat! V-am pupat!
Prof. MARIAN MECU

VIAÞA CULTURALÃ DOMNIªANÃ
(urmare din nr.trecut)
În cele ce urmeazã vom
rememora principalele evenimente
culturale care au marcat anii 19711980.
a) 1972 - inaugurarea, sub egida
Societãþii Culturale „Luca Paul” (
înfiinþatã în 1971 avea ca preºedinte
pe dr. Teja Papahagi, vicepreºedinte
– prof. Ion C. Hiru, iar ca sectretar pe
prof. Mihai Mitulescu) ºi cu sprijinul
graficianului domniºan, Ion ªuºalã, a
„Muzeului permanent de artã
plasticã
medievalã
ºi
contemporanã”, primul de acest gen
din þarã în mediul rural. Au fost
expuse 40 de lucrãri - picturã,
sculpturã ºi graficã - donaþii ale unui
numãr de 24 de artiºti plastici din
Bucureºti ºi Piteºti.
b) 1973 - înfiinþarea cercului de
arte plastice, participanþii fiind elevii
ºcolii generale pasionaþi de „vraja”
penelului. Coordonatorul cercului a
fost profesoara Angela Crãciun care
a reuºit sã organizeze cu „micii
artiºti” expoziþii de picturi pe sticlã,
desene în cãrbune ºi acuarele în þarã
ºi strãinãtate, câºtigând diferite
premii internaþionale.
c) 1973 - desfãºurarea
simpozionului „ªtiinþa în dialog cu
producþia”. Societatea culturalã „G.
Topârceanu” Valea Mare-Pravãþ în

dialog cu Societatea culturalã „Luca
Paul” pe teme de pomiculturã. Au
participat specialiºti ai bazelor
experimentale Bîlceºti ºi Mãrãcineni.
Fiind zonã pomicolã staþia de
radioficare localã transmitea de trei
ori pe sãptãmânã emisiuni în vederea
popularizãrii în rândul sãtenilor a
ºtiinþei pomicole. Emisiunile erau
pregãtite de profesorii Nicolae
Mihalache ºi Ion C. Hiru ºi
prezentate de crainicii Cornelia
Piuaru ºi Adrian Grigorescu.
d) - la Domneºti avea loc, la douã
sãptãmâni, duminica, „Tribuna
cetãþeanului”, unde reprezentanþii
primãriei se întâlneau cu cetãþenii ºi
discutau pe teme diverse.
e) 1973 - orchestra „Mugur,
mugurel”, condusã de prof. Marian
Mecu, obþine premiul special al
Ministrului
Educaþiei
ºi
Învãþãmântului ºi titlul de laureat al
formaþiilor ºcolare. Tot în acest an îºi
reia activitatea corul, sub bagheta
aceluiaºi talentat Marian Mecu ºi a
maestrului Emanoil Popescu.
Reluarea activitãþii corale a fost
iniþiatã de Societatea Culturalã
„Luca Paul” ºi a fost posibilã
datoritã dorinþei coriºtilor de a atinge
iar marea afirmare trãitã sub dirijorul
Alfons Popescu.
f) 1973 - desfãºurarea festivalului

Grupul folcloric DORULEÞUL al Casei de culturã Domneºti, 2004.

Tineri domniºani pe scena Casei de culturã Domneºti.

folcloric „Cântecele Argeºului”, la
Priboieni - orchestra „Mugur,
mugurel” a obþinut premiul I.
g) - echipa de teatru amator a
cãminului cultural, îndrumatã de
prof. Gicu Boºcãnici ºi Ion Hiru
obþine locuri fruntaºe la nivel
judeþean ºi naþional la „Festivalul
teatrului sãtesc”, „Zilele teatrului de
amatori”, interpretând piesele
„Vizita la Malu” de Paul Everac,
„Epoleþii invizibili” de Theodor
Mãnescu „Poetul comunal” de Ion
Bãieºu ºi altele. Formaþia de teatru a
fost pregãtitã de mari regizori :
Constantin Diniºchiotu, Radu
Boroianu, Valeriu Buciu, Traian
Pârlog, reuºind sã obþinã locurile I,
II, III pe þarã la Caracal, Giurgiu,
Piteºti.
h) - deceniul opt al secolului XX
este prezent în istoria Domneºtilor cu
sesiuni de referate pe diferite teme.
La ele au participat acad. Eugen
Macovski, scriitorul Ion Grecea,
prof.dr. Camelia Zlate, prof. dr.
Valentina Negriþoiu.
i) Sub egida Societãþii Culturale
„Luca Paul” a avut loc un turneu al

formaþiilor artistice ale Cãminului
cultural - ansamblul folcloric,
formaþia de teatru, orchestra de
muzicã popularã, de muzicã uºoarã la Câmpulung ºi Rucãr (La Rucãr
formaþia de teatru a fost felicitatã
pentru prestaþie de cãtre actorii Amza
Pelea ºi Ion Besoiu).
Sub patronajul aceleiaºi societãþi
culturale, la Domneºti s-au organizat
întâlniri cu poeþi ºi prozatori în cadrul festivalului „Decada cãrþii”:
Gheorghe Marin - scriitor, redactor
al editurii „Albatros”, Dan Rotaru ºi
Ludmila Ghiþescu - poeþi, Marin
Ioniþã - prozator. Aceste acþiuni s-au
desfãºurat la biblioteca comunalã, un
sprijin
deosebit
acordându-l
bibliotecara de-atunci, Aurelia
Hãnescu.
j) - educaþie muzicalã clasicã prin
invitarea la Domneºti - într-un
concert - al orchestrelor simfonice
ale liceelor de muzicã „Dinu
Lipatti” din Piteºti ºi „George
Enescu” din Bucureºti.
k) - brigada artisticã de agitaþie a
cules multe premii la festivalurile
judeþene ºi naþionale, devenind

celebrã. Amintim aici locul I la
Festivalul interjudeþean al brigãzilor
artistice de agitaþie desfãºurat
între 1 martie - 27 decembrie 1973.
La acelaºi festival, prof. Marian
Mecu a obþinut premiul de
interpretare ºi premiul pentru
instructorul cu activitate deosebitã.
Realizãrile cultural-artistice din
deceniul opt al veacului XX au
purtat pecetea spiritualã a Societãþii
Culturale „Luca Paul” care s-a
implicat în rezolvarea unor
probleme social-culturale din
localitate (relaþii familiale, norme
de comportare ºi convieþuire
civilizatã,
colaborarea
cu
cooperativa de consum în
conturarea ºi fundamentarea ideii
de a construi în Domneºti un
restaurant, cumpãrarea cu fonduri
proprii
costumele
necesare
formaþiei de dansuri populare,
tratarea cumpãrãrii unei vechi, dar
admirabile case, tipicã pentru
arhitectura musceleanã în vederea
amenajãrii ei ca muzeu etnografic),
alãturi de celelalte aºezãminte
culturale, în educaþia publicului
larg.
(continuare în pagina 12)
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VIAÞA CULTURALÃ DOMNIªANÃ
(urmare din pagina 11)

Dupã 1989, viaþa culturalã a domniºanului a
fost sugrumatã, câþiva ani buni, de nevoile zilnice
acoperite din ce în ce mai greu datoritã degradãrii
economiei naþionale ºi pãtrunderii economiei de
piaþã. Totuºi, acþiuni culturale s-au mai fãcut cu
ocazia evenimentelor naþionale ºi religioase.
Astfel, ªcoala Generalã, prin profesorul Marian
Mecu a încercat redeºteptarea dragostei pentru
culturã a domniºanului de odinioarã. La fel, Casa
de culturã care a permanentizat un ansamblu
folcloric, „Doruleþul”, format din tineri
ambiþioºi rãniþi de sãruturile doinelor ºi
baladelor, ori de alcovul rãvãºit al dragostei (Alin
ºi Bogdan Petricã, Iosif Iacob, Ion ºi Adrian
Pãiºi, Marian Nicolae, Florin Nedelea), ocrotiþi
pãrinteºte, cu liniºtea fluierului, de nea Petre
Nicolae - unul dintre adevãraþii domniºani
crescuþi la umbra demnitãþii basarabe.
(Ansamblul folcloric “Doruleþul” a obþinut în
anul 2003 locul I la Festivalul „Cântecele
Argeºului”). Apoi, Grupul ªcolar Domneºti care,
începând cu anul 2000 a înjghebat formaþii
artistice permanente: formaþia de dans modern
„Meridian” - instructor prof. Anisela Pârvu,
grupul folcloric „Etnos” - instructor pr. Ciprian
Necula, formaþia de dansuri populare
„Mugurelul” - instructori prof. Gicu Grigorescu

Tineri actori amatori la Teatrul de Varã NISETA (în mijloc Alfons Popescu ºi Petre Ionescu-Muscel).

ºi înv. Nelu Roºu. Ele au participat în mai 2003,
alãturi de ansamblul folcloric „Doruleþul” al
Casei de Culturã, la manifestãrile legate de sãrbãtorirea a 480 de ani de la prima atestare
documentarã a Domneºtilor, demonstrând
domniºanilor, reprezentanþilor prefecturii ºi
parlamentului cã aici, în satul frumos ºi primitor
de pe dealurile Muscelului cultura face parte din
existenþa cotidianã. Adãugãm aici faptul cã la

Domneºti vin numeroase formaþii artistice în
cadrul unor manifestãri menite a pãstra ºi stimula
dragostea pentru tradiþia folcloricã româneascã.
Astfel, în primãvara anului 2003 s-a desfãºurat la
Curtea de Argeº Festivalul internaþional pentru
copii ºi tineret „Brâuleþul”, iniþiat de maestrul
coregraf Mircea Ivãnescu, sponsor principal fiind
ing. Ioan Cosma, managerul firmei „Dr.Oetker”,
un mare iubitor al sportului ºi culturii domniºane.
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Cu ajutorul lui formaþiile participante (din Iaºi,
Brãila, Slatina, Cehia ºi Cipru) au dat un
spectacol la Domneºti, pe scena teatrului de varã
din cadrul complexului sportiv al CS Progresul
Domneºti.
Rodul culturii de Domneºti este încã în pârg,
cãci alþi „meseriaºi” ai cântului ºi dansului preotul Petricã Grigorescu ºi maestrul coregraf
Mircea Ivãnescu - au ajuns la porþile Grupului
ªcolar, voind a desluºi cu aceºti superbi copii,
încã nealteraþi de vandalismul societãþii de
consum, tainele tradiþiilor ºi obiceiurilor de
prin pãrþile locului.
Mai ieri trecând pe la Casa de culturã, unde
repetã dansatorii, un suspin cu aromã de trecute
vremi de doamne ºi domniþe mi-a ºoptit la
ureche, îndemnându-mã sã plec haihui,
lãsându-mi tãlpile sã adoarmã sub creºtetul
ierbii sãrutate de cosiþele îmbujoratelor
domniºance: „Aideþi, mândro, sã fugim/ din
Domneºti, sã rãtãcim,/ cã satul s-a cam mãrit/
ºi duºmanii ne-au ochit/ (…) ªtii, mândro, ceam pus de gând ?/ Sã plec, sã te las plângând,/
din ochi negri lãcrimând;/ ºi-o sã-ncalec pe cal
murg,/ peste deal la Câmpulung.”
Prof. GEORGE BACIU,
Director Casa de Culturã Domneºti

(va urma)
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