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Piaþa se face de acasã!

Am fost ºi rãmân ataºat ideii cã istoria
este baza patriotismului. ªi cã ar trebui
sã figureze printre materiile obligatorii
ca probã de examen la orice ciclu de
învãþãmânt ºi, de ce nu, la acordarea
cetãþeniei române unor strãini. Aºa 
se procedeazã în multe state civilizate
ºi nimeni nu are nimic de comentat.
Istoria, limba naþionalã ºi respectul
faþã de legi asigurã acolo un climat 
civilizat pentru viaþa de zi cu zi. 
De ce n-ar fi ºi la noi tot aºa?...
Pentru mine, monarhia face parte 
din istorie. Pe cale de consecinþã, 
am tot respectul pentru regele Mihai.
Controversele iscate faþã de anumite
acte ale sale dinainte sã pãrãseascã
tronul, cred eu, ar trebui sã fie jude-
cate de istorie ºi nu de patima sau
interesele unor oameni mai mult sau
mai puþin politici. Mãrturisesc cã dupã
cãderea regimului Ceauºescu, vãzând 

cã la conducerea þãrii au rãmas tot comuniºtii, fie ei ºi din linia a doua 
a nomenclaturii, vedeam în persoana ultimului monarh omul care putea 
ºi trebuia sã-ºi asume misiunea istoricã de a readuce þara în rândul 
celor civilizate. M-am numãrat printre cei care au fost însã dezamãgiþi de 
comportarea sa. N-am înþeles de ce a trebuit sã se lase umilit de proletarul
Ion Iliescu, ajuns preºedinte al þãrii. ªi am fost revoltat atunci când au cãzut
la pace ºi ºi-au strâns mâinile. În acel moment m-am simþit înºelat în speranþe
de regele meu ºi am devenit republican!
Ca orice om responsabil, am urmãrit cu atenþie evoluþia evenimentelor 
din ultimele douã decenii. Pentru mulþi dintre noi începe sã devinã tot mai
limpede faptul cã socialiºtii lui Iliescu, într-un fel sau altul, au manevrat 
astfel încât sã-ºi pãstreze puterea, fãrã sã le pese cã þara bãtea pasul pe loc.
N-ar avea rostul sã inventariem acum ºi aici manevrele cunoscute de toatã
lumea, prin care s-a instituit jaful generalizat care a sãrãcit marea masã 
a populaþiei. Scopul a fost unul singur: s-o þinã sub ascultare, dependentã 

de mãsuri de protecþie aºa-zis sociale, prin care s-a distrus aproape 
definitiv cultul muncii. Dacã astfel de cumpãrãri de conºtiinþe a oamenilor 
de rând intrau în firescul unei societãþi infestate cu morbul autodistrugerii, 
n-am înþeles cum a pãcãlit Ivan Ilici Iliescu întreaga Casã Regalã a României.
ªcolit la anii tinereþii la Moscova, convins cã nu putea repeta cu regele Mihai
ºi ai lui figura bolºevicilor cu familia ultimului þar, a cumpãrat-o, redându-i
proprietãþile cu aer de mare senior. Iar regele a acceptat astfel un 
statut care nu-l onora. A fost un pas mic, dar hotãrât spre distrugerea 
ideii de monarhie din minþile românilor. 
Liderul accidental al unui partid istoric l-a propus pe rege pentru postul 
de preºedinte al republicii populare atât de dragi comuniºtilor travestiþi 
în socialiºti. Ei ºi Iliescu au închis ochii la proclamarea monarhiilor rrome 
ºi astfel regele Mihai a devenit egalul lui Cioabã sau Iulian!?!... 
Înghiþirea unui asemenea afront de cãtre Casa Regalã este greu de calificat.
Judecând strict dupã constituþia din perioada interbelicã, potrivit cãreia
“regele domneºte, dar nu guverneazã”, monarhul ar trebui sã se situeze 
deasupra luptelor politice. Cu atât mai mult în actuala situaþie cetãþeanul
Mihai, ultimul ºef de stat rãmas în viaþã dintre cei din timpul ultimului rãzboi
mondial, ar fi trebuit sã aibã înþelepciunea ºi, de ce nu, demnitatea de a nu
se da pe faþã cu socialiºtii ºi ceilalþi aliaþi ai lui Ivan Ilici! Din punctul meu 
de vedere, persoana sa aparþine istoriei. Consider cã nu am dreptul sã-l judec,
dar din postura de simplu cetãþean dezamãgit îmi permit sã-i spun cu 
tot respectul cuvenit instituþiei regalitãþii, care în alte state europene este 
preocupatã de bunãstarea naþiunilor respective, ºi cu tot regretul pentru cã 
la noi nu este aºa: “Aþi greºit prea mult, Majestate, iar greºelile se plãtesc!”

Editorial de Virgil BACIU
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Aþi greºit,
Majestate!

Argeºenii s-au întors 
cu faþa cãtre Dumnezeu
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Lãzãroiu a adus lume
bunã la Brãduleþ
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Paul Everac are 
probleme de sãnãtate

Marele dramaturg a avut
ultima apariþie în public 
la Întâlnirea fiilor satului
Poenãrei, din august. 
Acolo a venit la invitaþia
acad. Gheorghe Pãun, 
a asistat la slujba de
comemorare a martirilor
luptei anticomuniste ºi 
a primit o diplomã 
din partea organizatorilor.
În discursul þinut în biserica
satului cu aceastã ocazie,
marele om de culturã 
aflat acum în suferinþã 
a îndemnat la înþelepciune

ºi la înþelegere, pentru a se ajunge la unitatea neamului românesc, fãrã de 
care ne va fi foarte greu sã trecem peste încercãrile prezentului ºi viitorului. 
Noi îi urãm multã sãnãtate ºi îl aºteptãm sã rãmânã alãturi de poporul sãu 
cât mai mult, pentru cã a fost ºi rãmâne o valoare a literaturii noastre!

Adevãr, provocare sau diversiune politicã?
DDDDeeeeppppuuuuttttaaaattttuuuullll     DDDDrrrrããããgggghhhhiiiicccc iiii ,,,,     ccccaaaannnnddddiiiiddddaaaatttt
llllaaaa    PPPPrrrr iiiimmmmããããrrrr iiiiaaaa    CCCCuuuurrrr tttteeeeaaaa    ddddeeee    AAAArrrrggggeeeeºººº

Aceasta este ºtirea uluitoare care rãz-
bate din interiorul USL. Deocamdatã
este numai un zvon, cât timp nu are
confirmare oficialã. În cazul în care
Nicolae Diaconu, primarul ales pe lista
PSD, care a cerut sprijinul PDL pentru
materializarea unui Plan Integrat de
Dezvoltare Urbanã (PIDU), pentru
care s-a obþinut o finanþare europeanã
de circa 14 milioane euro, cu sprijinul
senatorului Mircea Andrei, nu va dori
sã candideze pe lista partidului sau 
a USL pentru un nou mandat, cel 
trimis la bãtaie se spune cã va fi 
deputatul Mircea Drãghici. Respectivul,
înþelegând cã va avea mari probleme sã-ºi asigure un alt mandat în faþa 
contracandidatului democrat-liberal ªtefan Lãzãroiu, se spune cã n-ar refuza 
lupta cu Diaconu. Acceptul sãu ar provoca mare deranj în USL-ul pe care l-a
“nãºit”, deoarece viceprimarul liberal Costinel Vasilescu îºi dorea cu ardoare sã 
candideze el contra ºefului. Numai cã socialist-liberalii nu vor sã riºte mergând pe
mâna lui, cu atât mai mult cu cât Drãghici are susþinerea lui Ponta ºi Nicolescu, iar
Vasilescu nu este vãzut cu ochi buni de Antonescu ºi Popa, dupã niºte gafe comise
în ultimul timp. Mai mult, liderul liberalilor argeºeni este dispus sã sacrifice pe
oricine, ca sã-i fie lui bine. Aºa cã, situaþia meritã sã fie urmãritã în continuare... 

La finalul celei de a opta
ediþii a trofeului care-i
poartã numele, celui mai
bun tenisman român al
momentului i s-a decernat
simbolic acest onorant
titlu. Ceremonia oficialã 
s-a desfãºurat la Domneºti,
unde s-au disputat mare
parte din partidele 
competiþiei înscrise în 
calendarul FRT. Restul
acestora au fost gãzduite
de baza sportivã de 
la Curtea de Argeº, unde
la sfârºitul lunii iulie s-a
desfãºurat ºi o competiþie
europeanã. Ruxandra Dragomir,
preºedintele FRT, a fost prezentã 
din nou la Trofeul Hãnescu ºi a promis
reprezentantului principalului sponsor,
directorului general Ioan Cozma, de la
Dr. Oetker Romania, sã încredinþeze 
ºi alte competiþii bazelor sportive de la
Domneºti ºi Curtea de Argeº. De altfel,
la mijlocul lunii septembrie, la Curtea

de Argeº a venit la invitaþia aceluiaºi
Ioan Cozma nr. 2 în ierarhia internaþionalã
a tenisului de câmp, monsieur Jacques
Dupre, care a fost extrem de încântat
de ceea ce a descoperit în nordul
Argeºului, unde a spus cã va reveni 
cu plãcere la viitoarea competiþie 
europeanã care se va desfãºura aici.
Mai mult, l-a invitat pe directorul
Cozma la Roland Garros, anul viitor!

Victor Hãnescu a fostVictor Hãnescu a fost
declarat fiu al Argeºuluideclarat fiu al Argeºului Amânare  în  procesul  

primarului  din  Corbeni
Dupã cum se ºtie, Judecãtoria Curtea de Argeº

l-a condamnat pe primarul Daniel Dincuþã ºi 
pe fostul consilier local Daniel Ungureanu la câte
12 ani de închisoare pentru modul în care au 
accesat ºi folosit fondurile obþinute din subvenþiile
pe pãºuni. Aceºtia au fãcut recurs ºi la termenul 
de judecatã din 6 septembrie, la Piteºti, s-a 
cerut ºi s-a admis o amânare pentru data de 
18 octombrie. Sentinþa de condamnare nu este
definitivã ºi irevocabilã, iar cei care fac obiectul
acesteia sperã sã aibã câºtig de cauzã, deoarece
susþin cã banii obþinuþi din subvenþiile pentru
pãºuni au intrat în contul primãriei, parte din ei 
au fost folosiþi pentru lucrãri de îmbunãtãþiri 
funciare a izlazurilor ºi pãºunilor alpine, iar ceea
ce a rãmas se aflã acolo unde au fost depozitaþi
iniþial. Acuzarea a mers pe ideea nerespectãrii
stricte a formalitãþilor legale de accesare, pe fap-

tul cã banii n-au ajuns direct la utilizatori (asociaþii de creºtere a animalelor), ci în con-
tul administraþiei, încãlcându-se legea prin încheierea unui contract cu paznicul izlazului,
nimeni altul decât consilierul local Ungureanu, aflat în stare de incompatibilitate.
Procesul nu va fi unul uºor, astfel cã vom urmãri ceea ce se va întâmpla, cu atât mai 
mult cu cât în situaþii asemãnãtoare se aflã ºi alþi primari din nordul judeþului nostru.

Rapsodul popular s-a nãscut 
în 7 septembrie 1951, la 
ªuici, pe Valea Topologului.
Coordonatele sale existenþiale
sunt indisolubil legate de activi-
tatea profesionalã, cea artisticã
ºi de familie. ªeful Sectorului
Distrigaz Curtea de Argeº 

s-a stabilit în oraºul voievodal
al Basarabilor în august 1973 ºi
nu l-a mai pãrãsit decât pentru
turneele din strãinãtate, unde a
fost un strãlucit ambasador cul-
tural prin cântecele sale care au
încântat publicul spectator din
Germania pânã în Turcia, din

Olanda pânã în Grecia
sau din Italia pânã în
Spania. “Am cântat ºi 
la duºmani”, mãrturisea
Gigi Iordãchescu modest
ºi sincer, aºa cum îl 
ºtim de-o viaþã, pe
scena Casei de Culturã

“George Topîrceanu”,
în seara în care 
prietenii sãi veniþi din
toatã þara au susþinut
un spectacol nemaiîn-
tâlnit, care a durat
mai bine de 5 ore!
Ideea managerului
instituþiei, Cristian
Mitrofan, de a organiza
spectacole aniversare
pentru cei care slujesc cultura
tradiþionalã este foarte bunã.
Pe Gigi Iordãchescu l-au 
sãrbãtorit nu numai colegii
din Ansamblul “Argeºul” sau
de la “Rapsozi”, ci ºi cei de 
la PIteºti - “Doina Argeºului”,

“Dorul” - sau soliºti precum
Radu Potoran, Ioana State,
Daniela Cernea, Alexandru
Brãdãþan, Cristina Turcu-Preda,
Miticã Tavã, Graþian Bãdescu
(alt rapsod aniversat în primã-
varã) ºi mulþi alþii care 
au demonstrat o datã în 

plus frumuseþea cântecului, 
dansului ºi tradiþiilor populare.
Spectacolul a fost înregistrat 
de postul TV Favorit ºi va fi
prezentat în 2 octombrie, de la 
ora 13.00. La Mulþi Ani, Gigi!

Paginã realizatã 
de Roxana MOLDOVAN

Rãsplata meritului cultural:
SuperSuper -spectacol pentru solistul Gigi Iordãchescu!-spectacol pentru solistul Gigi Iordãchescu!
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Fiul satului Poenãrei, 
Viorel Bindea, a fost prezent 
la marea sãrbãtoare din 
luna august, însoþit de un 
bun amic din þara adoptivã,
Franþa. Recent, ctitorul 
sãrbãtorii satului a primit
urmãtorul mesaj de la Viorel:
Dragul meu Virgil,
Vã felicit din inimã pentru
iniþiativele deosebite ce le 
perpetuaþi din an în an ºi
mulþumesc din nou pentru
onoarea ce mi-aþi fãcut-o 
mie ºi prietenului meu Gilles
Galliez, de a ne invita sã par-
ticipãm la bucuria dumnea-
voastrã de a vã reuni atât de
mulþi în acest magnific sãtuc,
pentru a comemora împreunã
memoria martirilor noºtri. M-au
bucurat ecourile acestei mani-
festãri avute în presa românã
(ºi vã promit, nu numai).

Amicul meu a pus 
pe hârtie câteva
impresii de la vizita 
la Poenãrei. Iatã tex-
tul sãu în traducerea
româneascã.
“Atunci când prietenul
meu Viorel Bindea 
mi-a propus sã particip
alãturi de el la Ziua
fiilor satului Poenãrei,
am acceptat cu
plãcere, atras de curi-
ozitatea de a vedea
cum se desfãºoarã
într-o veche þarã
comunistã o ceremonie
consacratã memoriei
martirilor, luptãtori
activi contra acestei
ideologii de tristã
memorie. Acest eveni-
ment prezintã în ochii
mei un interes major ºi

mai ales o experienþã
sociologicã deosebitã,
cu atât mai mult 
cu cât veneam 
pentru prima oarã 
în România ºi nu 
îmi puteam imagina
ceea ce am avut
ocazia sã vãd…..
Copil fiind ºi mai apoi
tânãr, am asistat 
adesea la ceremonii
grave ºi sobre ce 
onorau în fiecare an
pe membrii
Rezistenþei din
Franþa, ciuruitã de
gloanþele naziste, 
festivitãþi ce se
desfãºurau în centrul
þãrii mele, unde, 

m-am nãscut, o regiune 
cu tradiþie recalcitrantã 
la ordinele impuse de 
invadatorul german.
Mult mai târziu, împreunã 
cu alþi prieteni, am depus jerbe
de flori pe mormintele luptãto-
rilor cetnici serbi, bãrbaþi 
ºi femei cãzuþi sub Tito 
în Bosnia anilor 1945-1958.
Dar ce m-a emoþionat cel mai
profund trebuie sã recunosc 
a fost fervoarea ºi serenitatea
oamenilor, femei, bãrbaþi ºi
copii din Poenãrei în timpul
slujbei religioase ºi în tot cursul
dupã-amiezei. Acest sentiment
emoþionant de a avea în faþa
ochilor mei un popor liber ºi
puternic, în acelaºi timp serios
ºi vesel, care a ºtiut sã-ºi apere

sufletul de prigoana 
comunistã ºi care acum 
comemora cu cãldurã, 
într-o amintire comunã, 
simplã ºi profundã, fãrã nicio
emfazã, este de neuitat! 
Nu ºtiu ce autor francez scria
“Un popor existã cât memoria
rãmâne vie”, iar Fiii din
Poenãrei ilustreazã cu simpli-
tate ºi naturaleþe o continui-
tate palpabilã între vii ºi morþi.
Pentru primul meu voiaj 
în România, satul Poenãrei 
mi-a oferit douã privilegii, care
niciodatã în viaþã nu mi le-aº 
fi putut închipui: acela de a-mi
acorda titlu de “Fiu de onoare”
al acestui sat eroic, o atenþie 
la care nu m-am aºteptat ºi de
care, de altfel, nu mã simt într-
adevãr demn de a o fi meritat,
dar care mã emþioneazã 
în modul cel mai sincer ºi pro-
fund. Un al doilea privilegiu
este cel de a mã simþi ca un
frate în mijlocul acestor fideli
moºtenitori ai memoriei eroilor
lor. Sacrificiul acestora 
din urmã nu a fost inutil!
Martirul, în sensul etimologic 
al cuvântului grec, este un 
martor, un punct de frontierã
ce fixeazã pentru totdeauna
limitele pe care un om 
adevãrat le acceptã, ºtiind 
într-adevãr când ºi pentru 
ce trebuie sã-þi sacrifici viaþa.
Cum sã nu mulþumesc din
inimã tuturor organizatorilor, 
ºi în mod deosebit domnului
Virgil Baciu, de a mã fi invitat
la aceastã ZI ºi de a asigura 
pe toþi participanþii la mani-
festarea din Poenãrei, cã toþi
viii ºi morþii-eroici au un 
loc deosebit în memoria mea”.

 Dr. Gilles Galliez

Echipa de fotbal Unirea Corbi a susþinut
numeroase partide amicale cu echipe 
din localitãþile învecinate, a participat 
în cadrul campionatului raional, unde 
a avut o prestaþie bunã, fiind în prejma
podiumului echipelor fruntaºe ºi a 
participat în Seria Nord a campionatului
judeþean. În cadrul unor competiþii 
ºi cupe a ocupat trei locul I pe raion.
Am iniþiat Cupa Valea Doamnei la fotbal,
care s-a desfãºurat ºi organizat în 
localitatea noastrã pe parcursul a XIV
ediþii. Iatã echipele câºtigãtoare: 
Unirea Corbi 6 cupe, Corbºori 2 cupe 
ºi  câte o cupã Brãduleþ, Muºãteºti,
Retevoieºti, Dãrmãneºti, Colibaºi ºi
Chimistul Curtea de Argeº. Au participat
echipele din localitãþile de pe vãile
Doamnei ºi Vâlsanului ºi nu numai.
Inspirându-se dupã aceastã iniþiativã, 
s-au mai organizat cupele Brãduleþ,

Bãdeºti, Costeºti-Vâlºan, 
Unirea Corbi câºtigând câte o datã 
ºi Cupa Brãduleþ ºi Bãdeºti.
Remarcãm entuziasmul, pasiunea 
ºi bunele relaþii de prietenie 
ale tuturor participanþilor.
În cei peste 50 ani de activitate 
ai echipei Unirea (1950-2000) din lot
au mai fãcut parte ºi alþi componenþi 
în afara celor pe care i-am enumerat
deja într-o ediþie anterioarã.
Ne facem datoria sã-I nominalizãm:
Popescu Gogu, Catanã-Adam Ion, Tricã
Ion, Iancu Marin, Popescu Ionel, Bucur
Gicã, Piciu Oane, Suselescu Costicã,
Mogoiu Ion, Aldea Gicã, Stãncioiu
Benone, Bobeanu Dineþ, fraþii Neluþ,
Gelu ºi Dan Aldea, fraþii Sicã ºi Costinel
Ciobãnelea, Ologu M. Nicu, Andreescu
Dan, Stoica Vasile, Marcu Constantin
(Vica), fraþii Milicã ºi Gigel Bãdescu,

Anghelea Traian, Anghelescu Tomiþã,
Puºcatu Neluþ, Vintilã Gheorghe, fraþii
Gicã ºi Coni Cârstoiu, Arimis Petriºor,
fraþii Stelicã ºi Liviu Bãnãþeanu, fraþii
Vicã ºi Neluþ Anghelescu, fraþii Ninel 
ºi Sicã Bajan, Sescioreanu Ninel, 
Rotaru Nicu, Achimoiu Vicã, Sturzeanu
Nicu, Sicã Toma, Moise Gigi, Morteanu
Neluþ, Moroi Gelu, Petti Crinu, Popescu
Tudor, Popescu Tudorel, Grigorescu
Miticã, Neluþ Georgescu, Achimoiu C.
Petre, Costel Pãun, Bebeºelea Stelicã,
Lie Rãduþoiu, fraþii Costicã ºi Petricã
Verdete, fraþii Nel ºi Gheorghe Radutoiu,
Molea Vasile, Deaconu Gore, fraþii 
Picã ºi Dei Popescu, Dedinoiu Ticã, 
fraþii Ineluº ºi Marian Popescu, fraþii
Gicã, Petricã ºi Marian Aldea, Bãncescu
Tel, fraþii Petricã ºi Vicutã Groseanu, 
Cusi Vintilã, Verdete Dan, fraþii Nel 
ºi Petricã Sturzeanu, Groºeanu Costicã,
fraþii Vasilicã ºi Miticã Tãrceatu, 
fraþii Nicu ºi Miticã Verdete, fraþii Aron ºi
Miticã Bobeanu, Bãdoiu Viorel, Bodea
Tomiþã, Ologu H.Iosif, Ionicã Tãrceatu,
Achimoiu A. Petre, ªerban Florin, Simon
Marius, Pãvãloiu Florin, Nicu Achimoiu,
Sucitu Puiu, Vasi Bucur, Rizea Alin,
Sturzeanu Alin, Ciobãnelea Petruþ,
Sturzeanu Doru, Bobeanu Marian, Mãriuþ
Miticã, Bebeºelea Tomiþã, Ghicã Precup,

Romicã Precup, Mogaru Viorel, Stanca
Gigi, Ciobãnelea Adrian, Stãncescu
Eugen, Rotaru Viorel, Bucur Georgicã,
Anghelescu Sicã, fraþii Neluþ ºi Gigi
Ologu, Mormonea Marius, fraþii Vicã 
ºi Liviu Ologu, Sãroiu Petriºor, Stanciu
Gigel, Mariut Marian, Ciobanu Ion,
Andreescu Gicã, Popescu Viorel, Mira
Vicã, Graur Petriºor, fraþii Petricã ºi Dori
Popescu, Iordache Valericã, Stãncioiu
Vicã, Nelu Hiricã, Pinaru Ilie, Lixandru
Ion, Nelu Mânzatu, fraþii Gicã ºi Sile
Lascu, Matei Gigi, Achimoiu Marian.
Participând la volei, echipele noastre 
de fete ºi bãieþi au obþinut rezultate
bune la unele concursuri la etapele
judeþene. Cele mai bune rezultate au
fost cele obþinute de echipele feminine,
care s-au clasat de douã ori pe primul
loc. Iatã sextetul de bazã: Catanã
Mãrioara, Scarlat Nuþa, Manu 
Victoriþa, Neþ Gema, Groºanu 
Lenuþa, Dãnuleþ Lenuþa.
În decursul vremii, activitatea sportivã
de masã s-a diversificat, elevii ºi tinerii
îndrãgind ºi practicând ºi alte sporturi,
unde au obþinut, de asemenea, 
rezultate pe mãsura pregãtirii lor.
Alãturat publicãm fotografia unei 
formule de echipã a Unirii Corbi.

 Prof. Gheorghe C. Catanã
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Aºa se
face cã
B i s e r i c a
Vlãdeºti lor,
începutã de
cãtre marele boier,
a fost desãvârºitã de
Anca, soþia sa, care i-a strãmu-
tat osemintele, peste trei ani, în locaºul
de cult ctitorit de vel vistier. Fixatã 
deasupra accesului în bisericã, pisania
sãpatã în piatrã relevã osârdia 
ctitorilor: “Cu vrearea Tatãlui ºi cu 
ajutorul Fiului ºi al Sfântului Duh, 
ziditu-o-au aceastã sfântã besericã din
temelie întru slava Usochinoveniei
(Tãierii capului Sf. Propovãduitorului
Ioan Botezãtorul lui Hristos) în zilele
luminatului domn Io Constantin Voevod
ªerban, cu toatã osârdia, dreapta 
cheltuialã a jupan Pârvul vel vistier ºi
jupâneasa lui, Anca, ºi coconii: Bãlaºa,
Constantin ºi ªerban, ca sã fie dum-
nealor ºi pãrinþilor: Tudoran vel sluger 
ºi jupâneasei Marie ºi lui Ivan vel ºatrar
ºi jupânesei Elinii poman(ã) în veci.
Primeºte osârdia noastrã ºi, ca ruga
Sfinþii(i) Tale, de muncile vecinice ne
izbãveºte. Ispravnic Nan logofãt a scris-o
în luna noiembrie 1 vã leat 7165”.

În structura planimetricã a con-
strucþiei originare va surveni o modifi-
care esenþialã, în anul 1851, prin adãu-
garea pridvorului - operaþiune consem-
natã în textul pictat a fresco deasupra
pisaniei originare:  “Fãcutu-s-au acest
anvon din temelie ºi cu zugrãvitul de
dumnealui Nicolae Arsenescu ºi cu soþia
dumisale, Safta, la an 1851, iunie 30”.
Compartimentarea interioarã

Aparþinând tipului de biserici cu
plan rectangular, Biserica Vlãdeºti 
este compartimentatã în: altar, naos 
ºi pronaos, conform ritului bizantin.
Altarul - absidat semicircular în interior
ºi poligonal, în exterior, este acoperit
cu o semicalotã sfericã edificatã 
din cãrãmizi dispuse radial. Iluminarea
spaþiului se asigurã printr-o fereastrã
dispusã pe axul longitudinal al bisericii.
Altarul - prevãzut cu niºa prosco-
midiarului, la nord, ºi cea a diaconi-
conului, la sud - se separã de naos
printr-o catapeteasmã de zid prevãzutã
cu trei deschideri terminate în arc în
plin cintru destinate uºilor împãrãteºti
ºi diaconeºti. Registrele catapetesmei
sunt compuse din medalioane circulare
sau casetoane. Naosul - acoperit cu o
cupolã sfericã susþinutã pe arce descãr-
cate pe stâlpii de colþ - prezintã un plan
pãtrat. Potrivit arhitectului N. Ghica-
Budeºti, “naosul nu pare a fi avut turlã
nici la origine”. În peretele vestic este
practicatã o deschidere cu arcadã în
plin cintru pentru asigurarea accesului
spre pronaos. Pronaosul - boltit printr-o
calotã sfericã cu o modalitate construc-
tivã de susþinere similarã aceleia a
naosului, are un plan pãtrat ºi o intrare
de acces spre turnul-clopotniþã, pe o
scarã elicoidalã construitã într-un tur-
nuleþ alipit peretelui nordic. Turnul-
clopotniþã de formã octogonalã a fost
refãcut, în secolul al XIX-lea, pe tambu-
rul originar, de secþiune pãtratã, deco-
rat cu butoni de teracotã. Pridvorul 
- adãugat în anul 1851 - de plan drep-
tunghiular, este boltit în calotã semi-
sfericã descãrcatã pe arce în consolã
inegale din cauza planului rectangular.

Decorul arhitectural originar al
paramentului - caracteristic “vechiului
stil din veacul al XVI-lea” - este 
separat, în registre, printr-un tor 
de cãrãmizi aparente dispuse pe
muchie, încadrate de cãrãmizi ordo-
nate în “dinþi de fierãstrãu”.

Registrul inferior este format din
panouri dreptunghiulare de diverse
mãrimi, amintind de Biserica Mãnãstirii
Cãluiul. Registrul superior se compune
din arcaturi în semicerc, alcãtuite din
cãrãmizi rotunjite, formând un ciubuc
unic în relief; în interiorul arcaturilor ºi
în timpan, se gãsesc presãraþi butoni
rotunzi de teracotã.

Semnalând diferenþele arhitec-
turale evidente dintre cele douã regi-
stre, N. Ghika-Budeºti considerã cã “s-
ar putea ca biserica sã fi fost începutã
în veacul al XVI-lea ºi apoi terminatã în
al XVII-lea veac”, deºi pisania origi-
narã infirmã o asemenea supoziþie.

Registrul decorativ al exteriorului
bisericii este amplificat la uºa bisericii -
cu “chenar din piatrã profilatã, având
un arc festonat cu vârf, care aminteºte
de acel de la Biserica Sfinþii Împãraþi
din Târgoviºte” ºi la ferestre, ale cãror
ancadramente din piatrã prezintã
decoruri fitomorfe iar, în partea supe-
rioarã, arcade în acoladã ºi o decoraþie
din foi stilizate, chenarele “înrudindu-se
întrucâtva cu unele din ferestrele de 
la Biserica Goleºti”. Impresionantul
portal de piatrã este ornamentat
printr-un arc festonat cu vârf.

Pictura muralã “a fresco” înre-
gistreazã etape diverse: cea originarã 
- din anul 1656 - conceputã în maniera
picturii tradiþionale româneºti, în care
filonul bizantin este evident, se con-
servã pe pereþii interiori ai naosului ºi,
fragmentar, pe peretele vestic al prid-
vorului, detaºându-se valoric de pictura
în frescã  din anul 1808 desfãºuratã 
în pronaos, altar ºi pe catapeteasmã. O
etapã ulterioarã, consemnatã în pisa-
nia din 1851, include programul icono-
grafic din interiorul pridvorului deschis

ºi din exteriorul 
a c e s t u i a ,

în zona din-
tre arcade 

ºi corniºã.
În exterior,

pictura iniþialã a
fost exclusiv decora-

tivã, constând din “panouri
pãtrate marcate prin linii cu vopsea
roºie late de 2 cm”. Ulterior, pe
panouri, s-a aºternut un strat de pic-
turã din programul iconografic al
cãreia nu s-a conservat “decât într-un
panou, un sfânt care abia se vede, ceea
ce dovedeºte cã, a doua oarã, a fost
zugrãvitã ºi în exterior”. Pictura exte-
rioarã a Bisericii Vlãdeºtii de Sus a fost
conceputã pe baza unui proiect rapor-
tat la spaþiul existent, condiþionat de
respectarea erminiilor.

Pictura tâmplei de zid este formatã
din “trei registre despãrþite prin câte
un brâu orizontal de cãrãmidã rotun-
jitã ºi câte 12 panouri de diferite mãri-
mi în care sânt zugrãviþi proorocii, cele
12 praznice împãrãteºti ºi cei 12 apos-
toli. Deasupra catapetesmei, strãjuieºte
o cruce din cãrãmidã tencuitã”. 

În tabloul votiv de pe peretele ves-
tic al pronaosului, se prezintã biserica
în miniaturã - element de interes arhi-
tectural, întrucât construcþia apare fãrã
pridvor. Portretele ctitorilor locaºului
de cult au fost, din pãcate, acoperite cu
var, preotul Ion Iancu atribuind cauza acestei
profanãri “unor certuri aprinse dintre
familia Arsenescu ºi familia Vlãdescu”.

În pronaos este imaginatã scena
uciderii de cãtre Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe a balaurului - “tabloul sim-
bolizând lupta binelui împotriva rãului,
dualism ce se întâlneºte în toate religi-
ile”. Din perioada etapei a doua a pic-
turii bisericii dateazã un pomelnic scris
cu caractere chirilice menþionând
numele enoriaºilor existenþi în
Vlãdeºti, pomelnic plasat pe
pilonul sudic care susþine
bolta clopotniþei.

În scena biblicã
r e p r e z e n t â n d
“Tãierea pruncilor
în Betleem din
porunca lui 
Irod”, încadratã
într-un chenar
de trandafiri
sunt “zugrãvite
capete de copii
tãiate, mame
plângând ºi
tânguindu-se,
precum ºi 
cei trei magi
c ã l ã r i ,
a r ã t â n d
drumul fugii
S f i n t e i
Elisabeta cu
pruncul Ioan
în braþe de
furia lui Irod”.
Pe calota turlei
p r o n a o s u l u i  
este pictat Iisus
Hristos binecu-
vântând cu amân-
douã mâinile, scena
fiind delimitatã 
circular de inscripþia
cu caractere chirilice:
“Întãreºte, Doamne,
Biserica Ta, care o alinã cu
scump sângele Tãu, întãritã
celor ce nãdãjduiesc întru Tine”. 
În naos, Iisus Pantocrator este încadrat 
de un chenar realizat în cromatica unui
curcubeu, cu o inscripþie ilizibilã.

Dintre secvenþele programului
iconografic al picturii murale, scena
reprezentând “Judecata lui Iisus” prezintã
o modalitate compoziþionalã rar întâlnitã.
“Pilat înconjurat de membrii Sinedriului,
cu prestanþa judecãtorului maiestuos,
pare trist, ca ºi când ar spune: Eu nu
gãsesc nicio vinã omului acesta, dar, forþat
sã dea o sentinþã de moarte lui Iisus, pen-
tru a astâmpãra ambiþia mulþimii insti-
gate de cãrturarii ºi fariseii vrãjmaºi ai
lui Hristos, pronunþã sentinþa de jude-
catã: Eu, Pillat din Pont, judecãtor în
Ierusalim sau puternicul Cezar Tiberiu,
a cãruia prea puternicã împãrãþie sã fie
sfârºitul întru tot ºi de tot fericitul bine
(…) pe scaunul (…) hotãrãsc tuturor jidovilor
fiind (…) vina lui Iisus Nazarineanul (…)
ºi l-au adus legat ºi gãsesc cu cale, fiind
cu cuvinte lãudãroase, s-au fãcut pe Sine
Fiu al lui Dumnezeu, s-au publicarisit
de împãrat al jidovilor cu toate cã se
trage din pãrinþi proºti ºi au zis cã va stri-
ca biserica lui Solomon. Sã fie, dar, osân-
dit pe cruce împreunã cu doi tâlhari”.

Încadrate în chenare decorative
formate din motive florale, scenele
iconografice din naos sunt remarcabile
prin expresivitatea lor. “Cina cea de
Tainã” ºi tabloul redând momentul în
care Iuda Iscarioteanul aruncã punga
cu cei 30 de arginþi ai vânzãrii lui Iisus
“spânzurat de creanga unui pom”, 
se constituie în scene de un accentuat
rafinament artistic, relevând talentul
pictorului anonim.

Icoanele mobile, care completeazã
programul iconografic al Bisericii
Vlãdeºtii de Sus, amplasate pe tâmplã ºi
pe pereþii estici ai pronaosului  au
dimensiuni identice (88x69x5 cm), ele-
ment determinant pentru ilustrul slujitor
al locaºului de cult, preotul Ion Iancu, sã

considere, pe baza unor “similitudini
grafice cu pictura originarã”, cã
“vechimea lor este aceeaºi cu biserica”.

Atestãri documentare
În Catagrafia anului 1847, la Biserica

“Tãierea Capului Sf. Ioan Botezãtorul”
din Vlãdeºtii de Sus, se înregistrau 71 
de familii, preot slujitor fiind Radu 
sin popa Voicu. Catagrafia din anul
1852 consemneazã existenþa, în satul
Vlãdeºtii de Sus, a douã biserici: monu-
mentala ctitorie a marelui vistier Pârvu
Vlãdescu - “proprietatea dumnealor Gheorghe
Vlãdescu ºi Nicolae Arsenescu” ºi 
“o bisericã de lemn (la care) numai 
o laturã e zugrãvitã, dar încolo e prea
proastã; cele trebuincioase are. Preotul
Coman are purtãri prea proaste, dar e ºi
bãtrân. De ºtiinþa slujbei, nu ºtie nimic...”.

Biserica edificatã din grãdele de
nuiele are, la originea sa, disputa din-
tre urmaºii vestitei familii a boierilor
Vlãdeºti ºi familia Arsenescu - cu care
se înrudea matrimonial - familie pre-
ocupatã de a-ºi proiecta, în comuni-
tatea sãteascã, propria sa imagine de
mare latifundiarã. Cearta provocatã,
evident, de redistribuirea proprietãþilor
din Vlãdeºti, a fost atât de ascuþitã,
încât “membrii familiei Arsenescu nu
se mai îmbisericeau la ctitoria boierilor
Vlãdeºti, ci ºi-au construit o altã biser-
icã din grãdele de nuiele, ale cãrei
urme se mai vãd ºi astãzi”. Se mai
pãstreazã piatra de la masa din altar 
ºi câteva urme de morminte. Biserica
“a fost ºubred lucratã, iar zugrãvitul
neterminat” - element semnificativ
pentru preotul Ion Iancu în formularea
urmãtoarei concluzii pertinente: “Se
vede de aici cã aceastã bisericã a fost
construitã provizoriu ºi numai dintr-o
vãditã ambiþie. Duºmãnia ce s-a ali-
mentat între aceste familii a mers pânã
acolo încât membrii familiei Arsenescu
au ºters numele adevãraþilor ctitori,
atât chipul lor de pe zidul bisericii, cât
ºi pomelnicul lor de la proscomidie”.   

Patrimoniul bibliofil
În patrimoniul bibliofil al Bisericii

Vlãdeºtii de Sus a fost înregistrat 
un exemplar din “Îndreptarea legii”
tipãritã la Târgoviºte, în anul 1652.
Publicatã din porunca lui 
Matei Basarab, în intenþia de a da 
Þãrii Româneºti o legislaþie corespun-
zãtoare, “Îndreptarea legii” a fost
întocmitã de cãtre prelatul ardelean

Daniil Panoneanu împreunã 
cu profesorii ªcolii domneºti

de la Târgoviºte, Paisie
Ligaride ºi Evghenie

Petritzis, care 
s-au inspirat din
codicele moldove-
nesc al lui Vasile
Lupu, comple-
tat cu texte de
legi traduse
din limba
g r e a c ã .
“Spiritul în
care era
întocmitã
legis laþ ia
patronatã
de Vasile
Lupu ºi
M a t e i
B a s a r a b
este strict
feudal; se
i n t e r z i c e
o r i c e
strãmutare
a þãranilor
dependenþi,
se prevãd
cele mai

c u m p l i t e
pedepse pentru

cei ce ar cuteza
sã nu asculte 

de stãpâni ºi de
cârmuirea statului.

De asemenea, aceste
codice fac o deosebire

netã între clasa supusã 
ºi cea stãpânitoare (boierii)

în ceea ce priveºte pedepsele aplicate
unora ºi altora pentru fapte con-
damnate de lege”. Aceastã pravilã 
a lui Matei Basarab este extrem de
importantã pentru cã, fiind utilizatã 
în judecarea unor diverse cauze a
cunoscut, din acest motiv, o circulaþie
considerabilã.

Volumul “Îndreptarea legii” din
inventarul Bisericii Vlãdeºtii de Sus a
fost iniþial al Bisericii Aninoasa, ctitorie
a boierilor Vlãdeºti, pentru ca, ulterior,
sã intre în posesia Bisericii Corbºori de
pe Râul Doamnei, unde, la începutul
secolului al XIX-lea, preotul Iordache
din localitate avea sã consemneze
unele elemente de interes local. De la
“moº popa Iordache din Corbºori”,
logofãtul Elisei din Domneºti o luase,
evident, pentru a o consulta, în 
15 ianuarie 1785, potrivit adnotãrii sale
din carte. Dupã ce a intrat în arhiva
Bisericii Vlãdeºtii de Jos, “Îndreptarea
legii” va fi preluatã de cãtre Biserica
Vlãdeºtii de Sus, “pentru pãstrarea sa
în mai mare siguranþã”.

În fondul bibliofil se afla un
“Liturghier” tipãrit în anul 1767.
Volumul are o copertã de lemn 
îmbrãcatã în piele, parþial distrusã. Pe
coperta I este imprimat un medalion
reprezentând pe Iisus Hristos, iar 
coperta a IV-a este decoratã cu linii
paralele sau romburi concepute din
linii paralele. Întrucât foaia de titlu
lipseºte, identificarea volumului ºi pre-
cizarea anului apariþiei cãrþii au fost
facilitate de lectura textului de la fila
204 verso, reprodus integral, în contin-
uare: “Tipãritu-s-au acestã sf(â)ntã 
ºi D(u)mnezeiascã/ carte ce sã chiamã
Liturghie, prin osteneala diortosirii
smeritului între ieromonahi/ Grigorie
ieromonahul. Rogu-mã dar, cinstiþi
ce/titori, ori ce greºalã veþi afla, au 
în cuvinte/ sau în slove îndreptaþi cu

d(u)hul blândeaþelor ne/puindu-ne 
în ponos: cã pre cât am putut 
cu ne/voinþã am diortosit în zi ºi 
în noapte, prin li/psa învãþãturii. Deci,
ertaþi, ca ºi voi sã aflaþi/ ertare dela
lesne iertãtoriul  D(u)mnezeu. ªi s-au
început  acest sf(â)nt ºi D(u)mnezeesc/
lucru la luna Octo(m)vrie, în zile 15; ºi
au/ luat sfârºit la luna lui Dichemvrie,
în zile 18. 1767”. Iniþiala textului este
încadratã în chenar floral. În carte sunt
reproduse xilogravurile: Sf. Ioann
Zlatoust (fila 49 verso) ºi Sf. Grigorie
(fila 111 verso). O însemnare manu-
scrisã - cu cernealã neagrã - pe filele
36 verso pânã la 42 verso inclusiv,
relevã circulaþia volumului: “Aceastã
sfântã ºi Dumnezeiascã carte ce sã 
chiamã Liturghie de cele bogate este 
a lui Dosithie ieromonah dãruitã  de
stariuþul (sic!) Dosithei arhimandrit,
fiind cumpãratã de însuºi numitul arhi-
mandrit. 1784 fevr(uarie) 2”.

Lespezi funerare
În pronaosul bisericii-necropole 

din Vlãdeºtii de Sus, pe mormântul 
ctitorului se aflã o lespede funerarã cu
inscripþie în limba slavonã: “Aici zac
umedile oase ale celui cinstit ºi de
bunã treabã Pârvu Vlãdescu vel vistiar,
fecior lui Tudoran sluger, care l-a 
sfãrâmat Mihnea voievod pe grea
nedreptate la Gura Teleajenului când a
trecut hanul cu turci i cazaci de prãda
Þara Ungureascã la leat 7166. ªi, 
dupã aceea, aduse furã aici oasele de
jupâneasa Anca ºi puse într-aceastã
bisericã; vã leat 7169”.

Piatra funerarã a soþiei sale, Anca,
este amplasatã lângã cea a marelui
vistier. În zona de nord a pronaosului
sunt fixate, pe paviment, douã pietre
tombale cu text ilizibil atribuite unor
membri ai familiei boierilor Vlãdeºti,
iar lângã acestea este aºezat un sfeºnic
de piatrã. În spaþiul accesului din
pronaos în naos, o lespede funerarã
din anul 1703 acoperã mormântul lui
Rãducanu, fiul marelui comis ªerban
Pârvu Vlãdescu, având sãpatã, pe 
ea, inscripþia: “Aici odihneºte oasele
Rãducanului ªerban Pârvu Vlãdescu, 
la leat 7211 ianuarie”.
Conservarea monumentului

În decursul secolelor care s-au scurs
de la ctitorirea ei de cãtre marele 
vistier Pârvu Vlãdescu, structura de
rezistenþã a monumentalei biserici a
fost considerabil afectatã de seisme.
“Înfiorãtorul” cutremur din 11 ianuarie
1838 a fisurat efectiv biserica în 
zona medianã, impunându-se reparaþii
efectuate cu efortul financiar al 
enoriaºilor. Intervenþia întreprinsã în
anul 1936, sub supravegherea
Comisiunii Monumentelor Istorice, a
vizat înlocuirea integralã a ºarpantei
acoperiºului afectat de apele pluviale
care deterioraserã implicit pictura
muralã ºi chiar mobilierul locaºului de
cult. O neglijenþã survenitã în cursul
lucrãrilor avea sã determine noi 
eforturi financiare pentru definitivarea
acestora. Tragicul episod din istoria
Bisericii Vlãdeºtii de Sus este relatat 
de cãtre preotul monografist Ion Iancu:
“În anul 1936, acoperiºul ºi tot
mobilierul din interior, fiind degradate,
au fost reparate. Când, însã, acoperiºul
era aproape terminat, de sus, de 
pe turlã, un lucrãtor a aruncat restul de

þigarã în zgura de ºiþã veche rãmasã pe
la dolii, care a luat foc ºi a ars complet
tot acoperiºul ºi toatã lemnãria nouã.

Cu eforturi titanice într-un sat 
de munte sãrac, preotul Ion Iancu a
procurat fonduri prin colete la ziare,
serbãri culturale ºi alte instituþii, mina
Bãtaia din Godeni, Prefectura judeþu-
lui Muscel etc. ºi pânã în noiembrie
1936, biserica a fost restauratã”.

Seismul din 10 noiembrie 1940 
nu a produs deteriorãri grave locaºului
de cult. Fisura provocatã de cutremurul
din anul 1838 s-a accentuat însã,
impunând declanºarea unei operaþiuni
ample de restaurare ºi consolidare. 
În anul 1975, arheologul Luminiþa
Munteanu a coordonat sondajul efectu-
at în interiorul bisericii, cercetãrile
relevând cã monumentul a suferit rela-
tiv puþine modificãri în decursul timpu-
lui. Modificãrile constau din: zidirea
catapetesmei cu fundaþie realizatã din
piatrã ºi cãrãmidã; înlocuirea vechii
mese a altarului; adãugarea la exterior,
pe latura vesticã, a unui pridvor
deschis - toate aceste intervenþii 
asupra edificiului aparþinând, probabil,
fazei de renovãri de la mijlocul secolu-
lui al XIX-lea. Biserica a fost pardositã
cu cãrãmizi de formã hexagonalã,
parþial, conservate. În pronaos au fost
descoperite inele sigilare, provenind
din mormintele unor ctitori ai monu-
mentului, membri ai familiei Vlãdescu.

O consolidare a structurii de rezis-
tenþã a edificiului religios a fost efectu-
atã de cãtre Direcþia patrimoniului 
cultural naþional, în perioada anilor
1970-1976, lucrãrile implicând: exe-
cutarea unor centuri exterioare din
beton în locul tiranþilor de lemn, pre-
luarea greutãþii tamburului turlei 
cu ajutorul unor grinzi-jug din beton
armat ºi transmiterea sarcinilor la
zidurile exterioare; preluarea greutãþii
zidãriei bolþii cu ajutorul unei centuri
inelare din beton armat; refacerea 
tencuielii exterioare ºi a acoperiºului.

Crucea de piatrã
Amplasatã la 5 m est de Biserica

Vlãdeºti, crucea  datatã 1844 este 
de formã latinã, cu capitel piramidal
monolit; fãrã soclu. Dimensiunile crucii
sunt urmãtoarele: înãlþime: 74 cm;
lungimea braþelor transversale: 32 cm;
lãþimea: 16,5 cm; grosimea: 12,5 cm.
Tetragrama: IS, HS, NI, KA este redatã
sub formã de triunghi isoscel cu vârful
în sus. Sub raportul conservãrii, starea
monumentului memorial este corespun-
zãtoare. Textul inscripþiei de pe faþa
principalã - realizat cu litere incizate de
3 cm - menþioneazã cã, în acel mormânt:
“Odihne/ºte Ele/na p(rez)vi/tera./ 1844”.

Important monument religios
reprezentativ pentru arhitectura
munteneascã din secolul al XVII-lea,
evocator al unor momente dramatice
din istoria naþionalã, Biserica “Tãierea
capului Sf. Ioan Botezãtorul” va
dãinui, peste veacuri, prin grija celor
care îi trec cu pioºenie pragul spre a se
împãrtãºi din credinþa înaintaºilor lor,
fiind slujitã cu devoþiune de cãtre vred-
nicii pãstori spirituali ai strãvechiului
altar ortodox din Vlãdeºtii Muscelului.

Grigore CONSTANTINESCU

Duratã
în anul 1656, pe un platou

care dominã, spre est, satul Vlãdeºtii
de Sus - atestat documentar iniþial în anul

1437, într-un hrisov emis de cancelaria domneascã
a voievodului Vlad Dracul, Biserica “Tãierea capului 

Sf. Ioan Botezãtorul” este învãluitã în legenda încã vie a
unui episod însângerat din eroica luptã a înaintaºilor pentru

menþinerea neatârnãrii vetrei strãmoºeºti. Ctitorul locaºului de
cult, marele vistier Pârvu Vlãdescu, prins în iþele unui complot

urmãrind înlãturarea de la domnie a voievodului sãu, Constantin
ªerban, complot urzit de Mihnea III Radu, care fusese crescut la curtea

sultanului, unde se iniþiase în arta diabolicã a intrigilor poftitoare de scaun
domnesc, va sfârºi precum patronul spiritual al bisericii - nu întâmplãtor
ales! - tãindu-i-se capul din porunca vicleanului domn. Afiºând, pentru
început, o atitudine prootomanã, dând substanþiale bacºiºuri ºi promiþând 
sultanului trecerea norodului român la mahomedanism, Mihnea al III-lea va fi
instalat domn al Þãrii Româneºti (1658-1660) cu sprijin turcesc, detronându-l
pe Constantin ªerban. Ajuns voievod într-o þarã secãtuitã de o excesivã fiscali-
tate, Mihnea unelteºte, la Dragoslavele, cu principele Ardealului, Gheorghe
Rákótzi al II-lea, declanºarea unui rãzboi împotriva ocrotitorilor sãi otomani.
În divan, marele vistier Pârvu Vlãdescu înfiereazã aventura fãrã sorþi de
izbândã a noului domn, motivând cã “Imperiul turcesc este cel mai  mare
ºi mai puternic din lume ºi cã, aºadar, nu se cuvine sã pornim rãzboi
împotriva lui, acum, nepregãtiþi”. El însuºi merge la Istanbul în 
fruntea unei delegaþii, pentru aplanarea pe plan diplomatic a unui
conflict previzibil, însã Mihnea al III-lea se dovedeºte extrem de

abil, sultanul reconfirmându-i domnia ºi dând firman de pedep-
sire a nesupusului boier. Invadând Þara Româneascã, turcii

o trec prin foc ºi sabie într-o cumplitã acþiune de 
reprimare a tendinþelor antitotomane. Vel vistierul

Pârvu Vlãdescu este prins ºi ucis 
în apropiere de apa Teleajenului, la

sfârºitul lunii iulie 1659.
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Valcon Roofs, amenajãri civile ºi industriale. Tel. 021/3260110.

“Învãþãtorul este ceea ce nu se
uitã, pentru cã al sãu chip este
întipãrit în alcãtuirea fiinþei tale,
învãþãtorul este bucuria pentru
vremea bunã ºi teama de vremea
rea, este ceea ce te cheamã 
în clasã dupã ceasurile petrecute
acasã, este ceea ce te leagã mai
departe de viaþã...”.
Cele de mai sus sunt câteva gânduri
exprimate de doi domni învãþãtori 
în viaþã, deosebiþi în tot ceea 
ce înseamnã activitate la catedrã,
sãrbãtoriþi la începutul toamnei 
acesteia, în biserica satului Galeº.
Prezenþi în mijlocul celor pregãtiþi 
ºi nerãbdãtori sã-ºi exprime
recunoºtinþa (elevii de altãdatã),
dascãlii noºtri: domnul învãþãtor
Gheorghe ºi doamna învãþãtoare
Lucreþia Tiþa au asistat la sãvârºirea
Sfintei Liturghii ºi a rugãciunilor 
de mulþumire cãtre Bunul Dumnezeu
cu multã emoþie ºi pioºenie. 
Aceastã festivitate a avut drept 
scop aniversarea celor doi învãþãtori
pentru munca depusã la catedrã, în
satul natal, pentru bucuria ºi încre-
derea pe care le-au insuflat-o 
atâtor generaþii de copii timp de 37
ºi, respectiv 38 ani de activitate în
învãþãmânt, pentru modelul demn
de urmat în viaþã pe care l-au oferit
ºi îl oferã în continuare tuturor.
Doamna Lucreþia Tiþa (Poinãreanu)
s-a nãscut la 1 decembrie 1941, 
în satul Stãneºti, judeþul Argeº.
Absolventã a Institutului Pedagogic
de Învãþãtori din Bucureºti, în anul
1962, a fost hãrãzitã de Dumnezeu
satului Galeº, chiar din luna septem-
brie a aceluiaºi an, ca învãþãtoare
titularã la ªcoala cu clasele I-VIII.
Trebuie menþionat faptul cã 
pânã în anul de pensionare 
(septembrie 1999) a rãmas pe acest
post, ostenind ca învãþãtoare 
a satului timp de 37 ani, 
întrecând ca duratã a activitãþii 
pe oricare altul dintre dascãlii
Galeºului. S-a cãsãtorit cu Gheorghe
N. Tiþa, profesor la aceea vreme în
aceeaºi ºcoalã, în anul 1965, luna
ianuarie, de ziua Unirii Principatelor
Române, dând naºtere la doi copii,
Claudia ºi Silviu, deveniþi, la rândul
lor, oameni de referinþã în 
cultura societãþii româneºti. 
Domnul Gheorghe N. Tiþa începea,
în urmã cu 50 ani, activitatea
dãscãleascã în Galeº, pãstrând-o
fãrã întrerupere timp de 38 ani 
(9 ani profesor suplinitor, iar 29 ani
învãþãtor titular). Este fiu al satului
Galeº, nãscându-se aici în data de 
7 februarie, anul 1937 ºi copilãrind
într-o familie de oameni cu fricã 
de Dumnezeu ºi cu mult respect 
faþã de Aproapele. Fiul lui Nistor 
ºi Ana Tiþa, cu impresionante 
neamuri ascendente dintre cele mai

numeroase ale Galeºului: 
Tiþa-Portaru ºi Vasile-Gole cel mic.
Dumnezeu a orânduit sã ajungã
învãþãtor al copiilor din satul în care
s-a nãscut ºi pe care l-a iubit neîncetat,
ca pe obârºia binecuvântatã de
Dumnezeu ºi temelia existenþei sale.
În anul 1956, în urma examenului 
de Stat a primit titlul de învãþãtor
calificat, obþinându-ºi în timp toate
gradele didactice. Se numãrã 
printre fondatorii ºi susþinãtorii acer-
bi ai unor instituþii de culturã din
localitate: Cãminul Cultural, Muzeul,
Biblioteca, Asociaþia Culturalã Galeº.
I se oferã în anul 1981, în luna iunie,
titlul de învãþãtor evidenþiat, titlu
oferit, în aceeaºi datã ºi soþiei sale.
Pentru o astfel de aniversare, 
pãrintele slujitor la altarul satului,
Nicolae Eftimie, ºi-a exprimat
recunoºtinþa ca de la ucenic la
dascãl, dându-ºi seama cã ar fi putut
prea bine sã fie - în urmã cu 46 ani -
unul dintre elevii domnului sau
doamnei învãþãtoare. În cuvântul de
învãþãturã de la tema evanghelicã a
zilei - lepãdarea de sine sau biruinþa
atât de greu de realizat asupra
sinelui josnic ºi de ruºine care 
poate sã stea în fiecare dintre noi ºi
învrednicirea de o viaþã virtuoasã,
cu fapte din ce în ce mai bune, care
înseamnã pur ºi simplu urmarea lui
Hristos - pãrintele a adãugat portre-
tul celor doi dascãli de lungã duratã
ai Galeºului, care au pornit din
tinereþea lor ºi nu s-au mai oprit
niciodatã pe drumul jertifirii de 
sine, asumându-ºi Crucea educãrii 
a câtorva sute de conºtiinþe tinere
de fiecare, copii luminaþi ai satului
care au rãmas ca niºte gospodari
desãvârºiþi în sat sau au plecat prin
alte pãrþi ale þãrii, dându-ºi obolul la
ridicarea unei naþiuni întregi, acolo
unde au fost rânduiþi sã trãiascã 
ºi sã munceascã. Pãrintele a evocat
mãreþia lucrãrii dãscãleºti, 
amintind cã trei sunt altarele 
care “modeleazã” ºi desãvârºesc
conºtiinþa umanã a fiecãrui nou 
nãscut din lumea aceasta. Altarul
Familiei, unde “întâiul preot” este
însãºi mama, acea fiinþã respon-
sabilã de ceea ce a zãmislit ºi a adus
în lume ca sã creascã în bine ºi sã
nu se prãpãdeascã nicicând. Altarul
Bisericii - Trup Tainic al Lui Hristos,
unde jertfitorul ºi jertfitul este Însuºi
Mântuitorul Iisus Hristos; acel altar
al Dumnezeieºtii Liturghii, care este
cel mai bogat ospãþ al celor credin-
cioºi, cea mai vie ºi adevãratã trãire
a credinþei. ªi Altarul ºcolii, unde
sacerdotul este dascãlul, acela care
îºi pune sufletul pentru luminarea
celor mici, pentru ca aceºtia 
sã deprindã dragul de carte, de
cunoºtinþa cea bunã ºi folositoare, 
sã pãºeascã pe drumul înþelegerii ºi
al învãþãrii celor mai potrivite

meserii ºi profesiuni de trebuinþã
unei societãþi întregi. Învãþãtorul
este deschizãtorul uºilor minþii ºi
începãtorul a toatã ºtiinþa de carte.
El pune condeiul în mâna micuþului
om, el face întâia socotealã cu 
acesta, ºi primele descrieri a tot ceea
ce trebuie sã fie descris ºi priceput
de mintea crudã a copilului. Învãþã-
torul e ºi mamã ºi preot cât timp
copilul-ucenic îi stã în faþã, aºtep-
tând, cu o cuminþenie nemaiîntâlnitã
nicicând dupã aceea, zisa dascãlului. 
Dascãlii de înaltã þinutã profesionalã
ºi moralã ai Galeºului - Gheorghe ºi
Lucreþia Tiþa - sunt de 12 ani trecuþi
în pensie, dar mai activi ca oriºicând.
Activitãþile cultural artistice cele mai
frumoase ºi consistente ale satului 
le trec prin mâini: bibliotecã, muzeu,
tipãrire de carte, filmãri demne 
de tezaurul folcloric fãcute cu multã
dãruire ºi însuºite, aproape fãrã 
un strop de recunoºtinþã, dintre 
abilitaþii culturii zonale, precum ºi 
o corespondenþã productivã cu unul
dintre forurile serioase ale culturii
argeºene, Clubul Iubitorilor de
Culturã din Argeº - CIC, academician
Gheorghe Pãun. Sunt deopotrivã
sacerdoþii ºcolii satului munteano-

ardelean, vechi de un sfert de mile-
niu, care avea, în urmã cu 173 ani,
pentru prima datã o ºcoalã din
bârne, în toatã modestia de care se
putea bucura un sat de clãcaºi. Dupã
câteva zeci de ani, aceastã plãmadã
binecuvântatã de Dumnezeu se
dovedea a fi una dintre cele mai vig-
uroase, curate, credincioase ºi pros-
pere aºezãri omeneºti ale Argeºului
de Sus, aproape invidiatã de vecinii
ºi de moºtenii celor cu hrisoave vechi
de peste o jumãtate de mileniu. 
Activitatea cultural-artisticã a celor
doi învãþãtori emeriþi însumeazã
numeroase publicaþii, dintre care
amintim: “ªcoala Galeº la 160 de
ani” (1838-1998), Bucureºti, 1998,
Editura Discipol, “Corul Galeº la 
60 de ani” (1939-1999), Bucureºti,
1999, Editura Discipol ºi cea mai 
evidentã dovadã a dragostei 
de sat ºi de tradiþie este lucrarea:
“Galeºul de Argeº, o altfel
de monografie a satului
românesc de munte”,
Editura Asa, 2005,
Bucureºti. Titlurile arti-
colelor publicate împre-
unã, de-a lungul timpului,
27 la numãr, vorbesc de 
la sine despre aprecierea
ºi respectul pe care 
aceºti doi învãþãtori 
le poartã satului natal 
ºi semenilor sãi; exemplu
de titluri publicate în
“Tribuna învãþãmântului”,
în “Buletin Cultural
Argeºean”, în 
“Argeºul” - suplimentul
“Sãgetãtorul”, în “Argeº
Expres” ºi mai ales, 
în “Argeºul Ortodox”:
“Muzeul satului Galeº - 
un document istoric ºi 
de civilizaþie”, “Obiceiuri
tradiþionale de iarnã:
Iordãnitorii”, “Masa
împãcãrii”, “Troiþa - liant
al generaþiilor, carte de
vizitã a satului”, “Rugãciune,
muncã, cântec”, “Cânt din

inimã pentru inimi” ºi 
altele demne de citit.
Din partea Inspectoratului ªcolar
Argeº au primit aprecieri ºi diplome
de onoare, fapt ce evidenþiazã, 
fãrã modestie, calitatea ºi 
capacitatea dumnealor de jertfire,
de muncã pentru sat ºi pentru copii.
Din însemnãrile lãsate de inspectorul
general, profesor Gheorghe Popa ºi
inspectorul de specialitate, profesor
Lucian Costache, în anul 1999, cu
ocazia vizitei în ªcoala Galeº, reiese
esenþialul muncii dumnealor: “Se
acordã Diplomã de onoare Domnilor
învãþãtori Lucreþia ºi Gheorghe 
N. Tiþa de la ªcoala Galeº, comuna
Brãtieni, jud. Argeº, pentru întreaga
lor activitate desfãºuratã la catedrã
ºi merite deosebite. Vã felicitãm 
pentru modelul de dascãli ºi pãrinþi,
pe care îl reprezentaþi pentru 
copiii ºi sãtenii din Galeº. Bunul
Dumnezeu sã vã binecuvinteze!”
Ca ºi activitate artisticã este 
important de ºtiut cã s-au ocupat de
pregãtirea câtorva tineri ºi tinere din
sat, prezentându-se la concursul
“Cea mai frumoasã argeºeancã ºi 
cel mai frumos argeºean, purtãtori ai
costumului popular de sãrbãtoare”,

obþinând în ani consecutivi 
premii deosebite, fãcând cunoscut
costumul popular autentic 
al Galeºului. Participarea la
Sesiunea naþionalã de comunicãri
ºtiinþifice de folclor, organizatã 
de C.J. Argeº - CPCT ºi 
Asociaþia Folcloriºtilor Argeºeni
“Constantin Rãdulescu Codin” 
în 10 mai 2009, cu articolul “Vechi
obiceiuri pascale. Masa împãcãrii” 
ºi în 9 mai 2010, cu articolul
“Credinþe ºi superstiþii de ieri 
ºi de azi” evidenþiazã 
dragostea celor doi învãþãtori 
pentru conservarea tradiþiei 
ºi a datoriilor morale creºtineºti.
Pentru aceste fapte ºi pentru multe
altele, care poate sunt neºtiute 
încã de noi, cei care îi apreciem ºi le
mulþumim pentru munca ºi dãruirea
dumnealor, s-a organizat în 
biserica satului aceastã festivitate 

de aniversare. Cred cã se înþelege 
de ce fiul lui Nistor ºi al Anei Tiþa 
a pus atât de mult suflet pentru
odraslele gãleºanilor, iar, 
printr-o binecuvântatã “conta-
minare”, soþia sa credincioasã 
a þinut cu tot dinadinsul sã nu 
fie mai prejos. Ei întregesc ºirul 
marilor dascãli ai unui sat viu 
ºi vrednic de laudã, însuºi 
panteonul cultural al Galeºului,
rãpindu-ne acum - ºi ce sfântã
bucurie avem când dãm 
aceastã mãrturie - cele mai 
curate semne ale recunoºtinþei.
Esenþa menirii dascãlului de ºcoalã
rãmâne, întru adevar, iubirea 
ºi înþelepciunea, ceea ce reiese ºi 
din urmãtoarele însemnãri: “Munca
învãþãtorului e fãrã asemãnare.
Tehnica ºi arta educaþiei, pe care
educatorul le stãpâneºte ºi trebuie
sã le aplice, sunt dintre cele mai
nobile ºi mai complexe, pentru cã 
el modeleazã personalitatea vie 
a oamenilor chemaþi sã clãdeascã,
sã construiascã, sã sculpteze, sã
picteze, sã cânte, într-un cuvânt - 
sã fãureascã o lume mai dreaptã ºi
mult mai frumoasã. El, învãþãtorul,
are datoria de a selecþiona ºi 

transmite de la o generaþie la 
alta cãrþile de mare valoare, care
cuprind testamentul gândirii, simþirii
ºi voinþei de bine a celor mai de
seamã fii ai þãrii ºi ai lumii. Tot el
are datoria de a veghea la pãstrarea
nealteratã a limbii literare a neamu-
lui românesc...”. Aceste douã virtuþi
creºtine sunt insuflate ºi întipãrite
pentru veºnicie în micile suflete 
de copii ºi recunoºtinþa pentru 
cei care te formeazã ºi te instruiesc
în viaþã niciodatã nu va fi suficientã.
Vã mulþumim, domnilor învãþãtori,
pentru bucuria ºi rãbdarea cu care
ne-ati vegheat timp de patru ani, 
pe fiecare dintre noi, la timpul 
nostru ºi drept rãsplatã vã adresãm
nãdejdea ca Bunul Dumnezeu 
sã vã þinã sãnãtoºi ºi cu activitate
culturalã pe mai departe!

 Prof. Maria-Gabriela Savu
 Foto: preot Victor Eftimie

Harul unui învãþãtor:
iubirea ºi înþelepciunea
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Comenzi la tel./fax: 0248/278112,
0722247769 ºi 0729218490.

Panificaþiee ºi
patisseeriee-ccoofeetãriee
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În seara zilei de 9 septembrie s-a 
consumat un moment care s-ar putea 
sã capete valenþe istorice. “Facem echipã
pentru Curtea de Argeº!”, a anunþat
primarul Nicolae Diaconu, având mâna
pe umãrul senatorului Mircea Andrei
celor câteva sute de concitadini adunaþi
în sala de consiliu de la parterul sediului
administraþiei publice locale. Vestea a
descreþit multe frunþi, deoarece exista o
legitimã îngrijorare faþã de posibilitatea
pierderii unei finanþãri europene de circa
14 milioane de euro, pentru finanþarea
unui plan de dezvoltare a infrastructurii
oraºului, prin care urmau sã se asfalteze
47 strãzi, cu o lungime de aproximativ

35 km, plus alte componente sociale
(clãdire pentru un club al pensionarilor,
spaþii pentru persoanele cu dizabilitãþi 
ºi supravegherea video a zonelor 
urbane sensibile).
Un absurd rãzboi politic
Contractul de finanþare a proiectului s-a
semnat în data de 1 septembrie 2010,
în aceeaºi salã, de cãtre primarul
Nicolae Diaconu ºi secretarul de stat
din Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Turismului, Rãzvan Murgeanu. Au fost
prezenþi colegii din PSD ai primarului,

în frunte cu liderul judeþean, Constantin
Nicolescu ºi deputatul Mircea Drãghici,
dar ºi oameni din PDL, dintre care 
se detaºau senatorul Mircea Andrei 
ºi ªtefan Lãzãroiu. Chiar din acea zi 
au apãrut primele controverse politice
asupra meritelor obþinerii finanþãrii. iar
de aici pânã la un absurd rãzboi rece 
n-a mai fost decât un pas. Conflictul 
a fost alimentat de lipsa de comunicare
între pãrþi ºi de ambiþiile politice.
Primarul pesedist a ignorat apelurile
pedeliste la colaborare ºi s-a trezit cu
douã blocãri ale licitaþiei de execuþie a
proiectului. Firesc, au urmat alte acuza-
þii reciproce ºi tocmai când se pãrea cã

s-a intrat pe un drum închis, s-a ajuns
la deznodãmântul din 9 septembrie
2011. “M-am înºelat asupra primarului
Diaconu pânã când am reuºit sã 
discutãm direct eu ºi dl. senator Andrei
cu dumnealui ºi ne-a convins cã este 
un om bine intenþionat, care are 
foarte multe proiecte ce ar putea 
sã schimbe în bine faþa oraºului. 
Pentru cã ºi noi ne doream exact 
aceleaºi lucruri, nu puteam sã nu-i
acordãm tot sprijinul nostru pentru
binele comunitãþii”, a explicat situaþia
simplu ºi la obiect ªtefan Lãzãroiu.

Planuri mari pentru oraº
La masa prezidiului, primarul a fost flan-
cat de senatorul PDL Andrei ºi de ÎPS
Calinic, lângã care au luat loc prefectul
Gheorghe Davidescu, Cãtãlin Teodorescu,
ªtefan Lãzãroiu ºi inspectorul general
ºcolar Gabriel Bratu. Nicolae Diaconu ºi-a
prezentat proiectele pentru oraº, singura
noutate fiind un aqua-parc în zona actualului
ºtrand, investiþie estimatã la circa 
10 milioane euro. De remarcat este 
faptul cã totul se concentreazã pe valori-
ficarea potenþialului turistic al întregii
zone, fapt dovedit de senatorul Andrei,
care a prezentat planurile viitoarei
autostrãzi Bascov-Sibiu, prin Curtea de
Argeº, legându-le de viitoarea staþiune
turisticã montanã de la Moliviº. Din cei
115 km ai autostrãzii în cauzã, pentru 
noi sunt foarte importanþi cei 25 de la
Bascov pânã aici, care ar lega oraºul
nostru de Bucureºti printr-o arterã
rutierã rapidã. De altfel, senatorul a
promis cã acest tronson va fi primul care
se va realiza. S-a evidenþiat în acest 
context faptul cã lucrãrile care vor crea
noi locuri de muncã se pot realiza mai
inainte de 2016, graþie insistenþelor 
senatorului Mircea Andrei la guvern.

“Avem 99,9% ºanse sã începem organi-
zarea de ºantier pentru planul integrat
încã din acest an”, a declarat primarul,
elogiind, de aceastã datã sprijinul senatorului.
ªi nu trebuie sã mire pe nimeni, deoarece
Nicolae Diaconu pare sã-ºi fi asumat
independenþa faþã de PSD nu numai
când a declarat cã singurul pact pe care-l
are este acela cu cetãþenii, dar ºi în faþa
lui Victor Ponta, adus la Curtea de Argeº
câteva zile mai târziu de cãtre deputatul
Drãghici. Întâlnirea cu liderul naþional 
al PSD n-a avut alt rezultat decât clarifi-
carea situaþiei politice a primarului, care
n-ar fi exclus sã candideze pentru un 
nou mandat pe lista PDL. Foºtii sãi colegi
de partid l-au “taxat” scurt: profitând de
faptul cã era în vacanþã în Cipru, au pus
la cale o întâlnire cu liberalii, în care
deputatul Mircea Drãghici a bãtut palma
cu Costinel Vasilescu pentru înfiinþarea
USL la Curtea de Argeº. Cetãþeanului 
de rând îi pasã prea puþin de astfel 
de manevre, astfel cã-ºi îndreaptã spe-
ranþele de mai bine cãtre noua echipã
care-l sprijinã pe primar pentru ca 
acest oraº sã devinã un pivot al viitoarei
industrii turistice a Argeºului, izvor 
de bunãstare pentru toþi locuitorii.

 Eva ADAM

Valcon Roofs, amenajãri civile ºi industriale. Tel. 021/3260110.

Lovitura primarului Nicã a dat greº:

Viceprimarul PDL
Dina rãmâne 
în funcþie!

Vasile Nicã,  pr imarul pesedist  din Valea Danului
este în funcþ ie din 1990. Deºi  n-a avut c ine ºt ie
ce real izãr i ,  part idul i -a asigurat realegerea 
succesivã,  în c iuda faptului  cã a fost un 
personaj destul  de controversat .  S ingurele
emoþi i  le -a avut în 2008, când s -a confruntat 
în turul  doi cu reprezentantul  PDL, Vasi le Dina
(foto).  A câºt igat un nou mandat cu destulã
greutate,  dar º i  un viceprimar care nu s -a lãsat
manevrat ca predecesori i .  Temându-se de o nouã
confruntare cu acesta,  Nicã a încercat o
apropiere de PDL, pentru cã totdeauna a fost
un apropiat al  puter i i .  Intuind cã i -a fost
descoperi tã strategia,  a întors -o ca la
Ploieºt i  º i ,  în cadrul  USL a obþinut un vot 
în legislativ pentru demiterea viceprimarului
(scor 7-6).  Vasi le Dina a fãcut contestaþ ie
la Prefecturã,  iar pr imarul Nicã a fost
informat cã se va judeca aceastã cauzã în contencios administrat iv.
Pânã la judecare însã,  v iceprimarul rãmâne în funcþ ie ,  aºa cã 
PSD a pierdut,  cel  puþ in deocamdatã, la Valea Danului ,  meciul
pol i t ic  deschis de pr imar cu PDL!                        Vladimir ALBU

PPPPDDDDLLLL    ffffaaaacccceeee    eeeecccchhhhiiiippppãããã    ccccuuuu    pppprrrr iiiimmmmaaaarrrruuuullll
ddiinn    CCuurrtteeaa    ddee    AArrggeeºº!!
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Valcon Roofs, amenajãri civile ºi industriale. Tel. 021/3260110.

Curtea de Argeº a fost oraºul care a
atras privirile ortodocºilor din toatã
þara în ultimul week-end al lunii
septembrie. ªi aceasta deoarece 
la Mãnãstirea Meºterului Manole 
s-au organizat manifestãri cultural-
istorice ºi religioase pentru mar-
carea împlinirii a 2 ani de la data

de 26 septembrie 2009, când s-a
pus în aplicare hotãrârea Sf. Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române de
înfiinþare a Arhiepiscopiei Argeºului
ºi Muscelului ºi de canonizare 
a sfinþilor Neagoe Basarab, 
ctitorul Mãnãstirii Argeºului, 
Iachint de la Vicina, fost mitropolit
al Þãrii Româneºti la 1359 ºi
Ioanichie cel Nou de la Muscel.

Sf. Neagoe, prinþ
al pãcii ºi culturii

Marele voievod cãrturar de la
începutul secolului al XVI-lea a fost
omagiat în cadrul unui simpozion

organizat sâmbãtã, la Sala 
Manole a Palatului Episcopal. Sub
preºedinþia ÎPS Calinic, Arhiepiscop
al Argeºului ºi Muscelului, istorici de
marcã au prezentat viaþa ºi activi-
tatea domnitorului care a reuºit sã
pãstreze independenþa þãrii faþã de
Înalta Poartã Otomanã, instaurând

o perioadã de pace ºi prosperitate
într-o perioadã extrem de 
frãmântatã pe scena politicã 
europeanã ºi, cu deosebire în zona
balcanicã. De la strãlucitul voievod
ne-a rãmas în patrimoniul naþional
nu numai o carte de învãþãturi 
fãrã precedent, dar ºi bijuteria
mãnãstirii pomenite în numeroase
legende populare din acest colþ 
de lume.
Simpozionul a fost continuat 
cu un spectacol susþinut de coralele
religioase ale Arhiepiscopiei ºi 
cu un concert de fanfarã, asigurat
de familia Stegner. Anca ºi Walter
au fost nu numai sponsori, dar 
ºi printre iniþiatorii evenimentului,
astfel cã au luat loc lângã 
oaspeþi de seamã, precum 
ministrul de Externe, Teodor
Baconschi, ÎPS Calinic, 
fostul preºedinte al României
(1996-2000), Emil Constantinescu,
gen. (r) Mircea Chelaru, senatorul
Mircea Andrei, prefectul Gheorghe
Davidescu, ªtefan Lãzãroiu ºi 
celelalte persoane oficiale.

Mii de oameni 
la procesiunea cu

moaºtele Sfântuliþei
Duminicã dupã-amiazã, oraºul
Basarabilor a fost pur ºi simplu
invadat de mulþimea pelerinilor 
ºi credincioºilor care au þinut sã 
nu lipseascã de la procesiunea 
pentru aducerea ploii, scop în care
moaºtele Sf. Filofteia au fost 
purtate pe traseul Mãnãstire-
Biserica Domneascã ºi retur. La 
biserica de la fosta Curte
Domneascã a Argeºului s-a oficiat 

ºi o slujbã de vecernie de cãtre un
sobor uriaº de preoþi ºi diaconi, în
frunte cu ÎPS Calinic. Cei prezenþi la
ceremonia religioasã s-au închinat
cu smerenie ºi s-au rugat cu lacrimi
în ochi pentru pacea ºi bunãstarea
românilor de pretutindeni. Au fost
clipe de înãlþare sufleteascã mai
puþin întâlnite în ultimii ani, semn
cã oamenii încep sã se întoarcã spre
Dumnezeu, aºa cum se întâmplã 
de fiecare datã în clipele mai 
grele ale existenþei. ªi acestea 
sunt cu adevãrat de nepreþuit!...

Paginã realizatã 
de Vladimir ALBU

Argeºenii se întorc cãtre Dumnezeu
Oameni care fac istoria 
“Noi, cei din PDL, am ales 
sã rãspundem prin fapte 
vorbelor rãutãcioase cu care ne
atacã adversarii politici. Orbiþi
de rãutate ºi de conºtiinþa 
propriilor neputinþe tot mai
vãdite, aceºtia sunt disperaþi 
cã, pe zi ce trece, lumea 
se convinge cã nu mai are 
ce aºtepta de la ei.
Îndreptarea 
greºelilor trecutului,
care le sunt 
lor imputabile, 
a provocat 
ºi dureri, 
dar tot mai
mulþi oameni
conºtientizeazã
cã operaþia 
era necesarã,
pentru însãnã-
toºirea întregii
societãþi. N-am
ezitat s-o facem
într-o perioadã
de crizã, 
pentru cã altfel
pierdeam ºi ceasul al
doisprezecelea. Suntem aici, în
Argeº, ca ºi în toatã þara, în mijlocul oamenilor cu care punem bazele
unui viitor trainic, construit prin muncã. Fãrã teamã de exagerãri, 
putem afirma cã facem istorie în prezent, pentru viitorul copiilor noºtri!”,
a declarat liderul PDL Curtea de Argeº, ªtefan Lãzãroiu.

Sãrbãtoare popularã la Nucºoara
În prima duminicã a toamnei

acestui an, sub un soare generos
care amintea mai degrabã de
varã, Cãminul Cultural din cea mai
nordicã localitate de pe valea
Râului Doamnei a gãzduit mani-
festãrile dedicate meºteºugurilor
tradiþionale. Mai bine de 100 localnici
au participat la acþiunea organi-
zatã prin grija Organizaþiei de
Femei a PDL Argeº, cu precãdere
a preºedintei din localitate, Maria
Berevoianu ºi a colegelor de la
Corbi conduse de Aura Bãlãºoiu.
Scenariul desfãºurãrii evenimentului
a fost excelent gândit ºi pus în
practicã, pornind de la ideea unei
ºezãtori populare în cadrul cãreia
s-au prezentat modul de realizare
a unor adevãrate bijuterii de artã
popularã - fire de tort, goblenuri,
mileuri croºetate, ca sã dãm numai câteva exemple - dar ºi a prezentãrii unor 
produse tradiþionale ale zonei, începând cu cele culinare (pastrama, brânzeturile,
bulzul, balmoºul cu jintiþã), fructele ºi þuica, totul completat cu cântecele ºi
dansurile populare, prin care oamenii locului sãrbãtoresc pãmântul strãmoºesc. 
A fost o zi de neuitat pentru toþi participanþii, indiferent de condiþia socialã sau
de poziþia ocupatã în societate, dacã a fost parlamentar sau locuitor al zonei atât
de bogate în tradiþii sãnãtoase, dupã cum remarcau mulþi dintre cei care au plecat
de la sãrbãtoarea localnicilor cu amintiri de neuitat, promiþând sã revinã ºi la alte
evenimente de acest gen.
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Simt nevoia sã-mi descarc sufletul, cu ochii plini de lacrimi,
cu mintea nãpãditã de amintiri. Mã întorc cu vreo 
cincisprezece ani în urmã. Vara anului 1996. O dupã-amiazã
de august splendidã. Totul pãrea frumos, liniºtit. Copiii
umpleau cu larma lor parcul din apropierea spitalului din
Domneºti. Veselie, jocuri, renumita “pitulice”, unii chiar
erau cãþãraþi în copacii ale cãror ramuri dese opreau 
razele puternice ale soarelui de varã. La poartã mã strigã
puternic, speriat, gâfâind de cât fugise, un copilaº mult
drag mie care, suspinând, abia reuºeºte sã îmi spunã o
veste proastã: “Nepotul dvs. a cãzut dintr-un pom”. Fugii
spre parc. Copilul era întins pe iarbã, cu umãrul întors,
rupt, strigând ca din gurã de ºarpe. L-am luat acasã, l-am
urcat în maºinã ºi am plecat repede spre Curtea de Argeº,
pentru consult ºi radiografie. Nu am rezolvat nici una, nici
alta. Specialist nu avea spitalul, aparatul cu raze Roentgen
nu funcþiona. Am zburat spre Piteºti. Se fãcuse noapte. 
La Spitalul CFR i s-a fãcut o radiografie copilului ºi apoi
am fost trimiºi la Spitalul Judeþean. Un medic tânãr, apoi
altul, s-au adunat în final mai mulþi la patul copilului ºi au
hotãrât ca dimineaþa sã-l bage în operaþie, sã-l taie, sã-i
introducã în umãr o tijã. Lucrurile nu pãreau deloc simple.
O asistentã cu multã experienþã m-a chemat pe coridor 
ºi mi-a spus, aproape ºoptit: “... duceþi-l la Bucureºti, la
Spitalul Marie Curie (Budimex). Acolo este marele doctor
Pesamosca. E tare cumsecade...”.  Am intrat în sala de 
consultaþie, unde nepotul meu era întins pe pat, legat cu o
faºã. Am rugat doctorul sã-mi dea un bilet de trimitere la
Bucureºti. Foarte amabil, mi-a dat biletul ºi mi-a vorbit elo-
gios de doctorul Pesamosca, cu care îºi dãduse rezidenþiatul.
Spre miezul nopþii am ajuns acasã, dar nu înainte de a
ruga pe doamna doctor Floarea, de gardã la spital, sã-mi
facã legãtura cu marele doctor, prieten de familie. N-a 
ezitat nicio secundã. Pe spatele unui bilet de trimitere a
scris câteva rânduri doctorului Pesamosca. Ne-am pregãtit
pentru Bucureºti: bani, alimente specifice zonei noastre 
- caºcaval afumat, opãrit, brânzã la coºuleþ, pulpã de viþel,
þuicã veche, dulceþuri - douã sacoºe foarte încãrcate.
La ora 08.00 eram la uºa profesorului. Când am intrat, 
l-am întrebat pe portar dacã doctorul vine la o orã aºa
matinalã. Rãspunsul a fost lãmuritor, dar m-a impresionat
ºi m-a speriat oarecum: “Aici doarme, are o camerã la 
etajul I. Acolo, în cãmãruþa aceea, îºi plânge durerile, îºi
plânge soþia ºi pe cei doi fii, dispãruþi din aceastã lume...”.
Împreunã cu nora mea, ducând copilul care avea 
umãrul strâmb, am urcat ºi am aºteptat la uºa profesorului.

O îngrijitoare îi ducea
cafeaua. I-am explicat ce-am
pãþit, i-am dat biletul, iar
profesorul l-a citit. Dupã
10 minute ne-a chemat în
camerã. Vorbea cu noi în
timp ce se spãla pe dinþi.
Era un munte de om, iar în
mâna lui miraculoasã þinea
periuþa de dinþi, ce pãrea
un nimic. Ne-a ascultat 
din nou, rugându-ne sã-l
aºteptãm puþin. Larisa,
nora mea, l-a rugat sã
primeascã darurile noastre.
Pe sub ochelarii cu ramã
aurie, ochii doctorului 
ne-au privit cu supãrare,
invitându-ne sã ne
întoarcem, cu pachetele
noastre cu tot, la Piteºti.
Larisa a insistat, a fãcut
glume, profesorul a început
sã zâmbeascã. A chemat
îngrijitoarea, rugând-o sã
trimitã la el bucãtãreasa.
Dupã câteva minute, apare
o femeie plinuþã care vor-
bea moldoveneºte. Dupã ce
l-a salutat pe doctor, s-a
aplecat asupra pachetelor,
le-a ridicat ºi, din uºã, 
a spus: “Apãi, ºtiu ce-am
de fãcut, cu astea voi
îmbunãtãþi hrana copiilor!”
Profesorul a atenþionat-o,
zâmbind, cã acolo este 
ºi alcool: “Duminica, cei
mari, care nu au interdicþie
la alcool, sã fie serviþi 
la masã cu un pãhãrel de
þuicã...”. Nu a primit abso-
lut nimic. I-am dat apoi 
un plic cu bani, cum ºtiam
cã se obiºnuieºte. Întâi l-a
aruncat, apoi tot dânsul 
l-a ridicat de pe linoleum ºi
l-a dat copilului, zicându-i:
“Sunt ai tãi, sã-þi iei ce

vrei, dupã operaþie!” Apoi, pregãtindu-se sã iasã, ne-a
spus: “În jurul orei 11.00, sã fiþi la uºa sãlii de operaþie...”.
Sincer sã fiu, mi-a fost teamã cã operaþia e grea ºi de aceea
nu a vrut sã ne ia bani. Simþeam valuri-valuri de transpi-
raþie, în timp ce plimbam copilul de mânã pe coridorul curat
al etajului al doilea, unde era sala de operaþie. Copilul
plângea, eu eram destul de speriat, Larisa ne încuraja. 
Am inventat amândoi poveºti, pentru a-i sustrage atenþia
copilului ºi a mai uita de durerea din umãr. A intrat în 
operaþie. Cu voia unei asistente, dupã o perdea s-a ascuns
Larisa. Doctorul s-a fãcut cã nu ºtie. Îi promisese copilului
cã va fi lângã el. Avea încredere în ea. Operaþia s-a
desfãºurat cu aparaturã modernã, pe monitoare vãzându-se
totul, oasele au fost puse la loc cu mare exactitate. Apoi,
ghipsul i-a fost pus sub privirile profesorului, nu oricum, ci
þinându-i mâna sus, la nivelul capului. Destul de incomod.
Dar i-a luat durerea cu mâna. Profesorul a privit copilul, 
l-a sãrutat pe frunte, privindu-i cei doi mari ochi albastri,
acum liniºtiþi ºi plini de mulþumire. Ne-a spus, la plecare:
“Peste trei sãptãmâni veniþi la control”. Nu a primit nimic.
Demnitate, pasiune pentru meserie, talent - toate pentru a
face bine, pentru a-i vindeca pe copii. ªi totul, fãrã a primi
nimic. Aºteptau la rând pentru operaþii pãrinþi cu copii des-
figuraþi, cu buzã de iepure, malformaþii ºi câte ºi mai câte...
De curând, am aflat de la niºte emisiuni ale Antenei1 ºi
Antenei3 cã marele chirurg a fost forþat sã iasã la pensie,
asta dupã ce, într-o viaþã dãruitã binelui, a fãcut aproape
50.000 operaþii. Dar oficialitãþile ºi lumea, în general, 
l-au rãsplãtit cu uitare. De ce oare? Emisiunile Antenei 1
“Acces Direct” ºi “Observator” au, printre altele, ca obiec-
tiv cunoaºterea, de cãtre cetãþenii României, a felului cum
ne respectãm marii oameni ai vremurilor prezente, vremuri
tulburi ºi încrâncenate. Printre aceºti mari oameni, marile
personalitãþi ale ºtiinþelor, mai ales medicale. Mâinile doc-
torului Pesamosca au fãcut minuni în sãlile de operaþie 
(a operat atât în þarã, cât ºi ca invitat, în multe þãri ale
lumii). Acest titan al medicinii româneºti trãia izolat, de
prin 1984, într-o camerã de la etajul I al Spitalului Marie
Curie, fiind permanent la dispoziþia bolnavilor ºi, în singurã-
tate, plângându-ºi soarta crudã, drama vieþii sale. Marele
chirurg în chirurgie pediatricã trãia într-o rezervã a spitalu-
lui cu o pensie de 1.000 lei. Era mulþumit când i se aducea
o cafea sau o supã caldã. Cei apropiaþi cândva, îl uitaserã.
Puþini îi mai treceau pragul. Puþini mai veneau la “vila” 
lui, de la etajul întâi al spitalului. Îi stãteau alãturi 
doar icoanele, amintirile despre familia lui pierdutã 

ºi pozele fãcute de profesor copiilor însãnãtoºiþi de dânsul. 
Îi plãcea muzica, ca tuturor oamenilor sensibili.
Povestea tristã a profesorului Pesamosca mi-a îndurerat
sufletul ºi mi-au lãcrimat ochii, amintindu-mi de întâmplarea
de acum cincisprezece ani. Acest erou, doctorul Pesamosca,
nu avea nici vile, nici conace, nici palate cu majordomi, cu
parcuri de flori, cu piscinã, maºini, iaht, aºa cum au cei 
de la putere sau cei din tagma lui Bercea Mondialu’. Eroul
nostru nu avea decât o camerã de trei metri pe trei, cu 
o masã, un pat, o bibliotecã ºi un televizor. Se mulþumea 
cu o supã, o cafea, un pahar de suc. Avea pe masã cheia
oraºului Bucureºti, dãruitã de colegul mai tânãr, azi primar
al oraºului, prof. dr. Sorin Oprescu, alãturi de fluturaºul 
de pensie pe care scria 1.000 lei. Ce fãcea cu cheia, acest
dar moral, simbolic? Putea el deschide cu ea casele de bani
ale corupþilor, vilele ºmecherilor, palatele derbedeilor? Deºi
meritate de el, nu s-ar simþi bine în ele. Aici, în bogata lui
sãrãcie, el se simþea bine. ªi poate ar fi fost ºi mai rãu dacã
douã inimoase fete, realizatoare TV, n-ar fi dezvãluit tuturor
rana academicianului prof. dr. Alexandru Pesamosca, 
savantul, chirurgul eminent care trãia cu o pensie de 
1.000 lei, din care guvernanþii i-au tãiat câteva procente.
Guvernul, preºedintele, oamenii politici nu au timp sã-ºi
aducã aminte de eroii acestei þãri, de marii ei oameni. 
Între douã ieºiri la “Golden Blitz” sau mai ºtiu eu unde, 
nu puteau oare sã viziteze o personalitate a medicinii
româneºti, un savant a cãrui mânã a folosit, o viaþã
întreagã, bisturiul miraculos? De ce n-au avut timp sã 
se intereseze de marii sportivi, olimpici, adevãraþi patrioþi,
ce au fãcut sã rãsune imnul României la Helsinki sau
Montreal? Toþi aceºti oameni trãiesc în sãrãcie, privind 
la huzurul derbedeilor ºi lichelelor ce s-au îmbogãþit 
dupã 1990. Pãcat! Istoria îºi va spune, cu siguranþã, 
cuvântul. Ziarele, opinia publicã ºi-au spus, indignate, 
pãrerea. Cotroceniul tace!
Dupã aproape un an de la operaþia nepotului meu, beneficiind
de relaþia cu marele profesor Pesamosca, m-am prezentat 
la dânsul cu o rudã apropiatã, operatã la Piteºti, la 
mâna dreaptã. Operaþia, nereuºitã, urma sã aibã un final
tragic: mâna strâmbã toatã viaþa. Bineînþeles cã doctorul
Pesamosca, plin de nervi ºi criticând incompetenþa, 
a rezolvat problema, corectând greºeala altor doctori, 
dar tot fãrã vreun ban. De fapt, ºtiam cã aºa va fi. Bãiatul
operat atunci lucreazã azi în Poliþie, nemaiavând niciun fel
de sechele. Dar altceva voiam sã spun. La uºa cabinetului
doctorului Pesamosca, de la Policlinica Spitalului 
“Marie Curie”, o femeie din Purani, de lângã Alexandria,
îmi povestea drama ei, arãtându-mi fotografia bãieþelului 
ei înainte de operaþie. Incredibil! M-am speriat vãzându-i
faþa. Apoi m-am liniºtit, privindu-l. Un copil normal, frumos,
cu o micã cicatrice neobservabilã. Mãrturisesc cã m-am 
închinat. Nu a fost de ajuns. Femeia mi-a mai spus, cu 
lacrimi în ochi: “N-am avut loc ca sã îl însoþesc pe Goriþã în
spital, dupã operaþie. Domnul doctor m-a chemat în cabinet,
mi-a dat un pumn de bani, obligându-mã sã-i iau ºi sã merg
la hotelul din apropierea spitalului, sã plãtesc 14 nopþi, 
ca dimineaþa sã pot fi lângã copil. Aºa am fãcut. Acum 
am venit la control ºi am vrut sã-i dau înapoi banii. 
A sãrutat copilul pe frunte, s-a întors cãtre mine ºi mi-a zis:
Nu þi-e ruºine?! Sã-i dea Dumnezeu sãnãtate, cã el chiar 
e un Dumnezeu al alinãrii suferinþelor oamenilor!”
Acesta a fost doctorul Pesamosca. Întreaga lui viaþã 
a fost suferinþã, alinatã însã de binele pe care l-a fãcut 
pentru oameni. Putea sã fie foarte bogat, ºi nu aici, 
în România, þara din ceaþã, ci undeva în Florida, lângã 
prietenul lui plecat, sau într-o þarã exoticã, înconjurat 
de palate, parcuri, bogãþie. A stat aici, iubindu-ºi þara 
ºi alinând durerile a aproape 50.000 suflete, care, poate,
au lãcrimat azi, vãzând drama acestui mare om.
ªi totuºi, am vãzut în acea emisiune, el era vesel, mulþumit
cu ce avea: o cafea, o supã, un suc, cãrþi ºi muzicã, multã
muzicã. Popor român, aºa ne preþuim noi eroii, oamenii 
de seamã? Voi, conducãtori miopi, surzi ºi corupþi, 
ºtergeþi praful uitãrii de pe imaginile marilor oameni 
ai acestei naþii, personalitãþi incontestabile care au dus
faima României în cele patru colþuri ale lumii! Oferiþi-le,
mãcar în al doisprezecelea ceas, un trai pe mãsura 
staturii lor morale gigantice ºi a marelui lor profesionalism.
Rupeþi din averea voastrã necinstit adunatã ºi pentru 
aceºti uriaºi ai neamului românesc! Nu le mai tãiaþi 
câteva procente. Asta în loc de mulþumire cã au salvat
atâtea suflete, fãcând zecilor de mii de pãrinþi darul 
cel mai de preþ din lume - vieþile copiilor lor.

***
Pãrintele chirurgiei pediatrice, Alexandru Pesamosca, 
internat la 18 iunie 2011 în Spitalul Floreasca din cauza
unor probleme cronice cardiace ºi pulmonare, a decedat 
la 1 septembrie 2011, la Spitalul Marie Curie, fost Budimex,
unde îºi petrecuse marea parte a vieþii, lãsând fluturaºul
mizer de pensie ºi nepãsarea oamenilor. Ce folos cã acum 
l-am îngropat cu onoruri?

Prof. Ion C. HIRU

Sãrut mâna, domnule
prof. dr. Pesamosca!



Valcon Roofs, amenajãri civile ºi industriale. Tel. 021/3260110.

Zidirea lui Dumnezeu 
- omul - cununã a creaþiei 
pe acest pãmânt, avea sã schimbe sen-
sul lumii. O nouã ipostazã, 
de data aceasta plinã de bucurie, dar
ºi de grijã mântuitoare.
Sfântul Ioan Damaschin, smeritul
monah ºi preot, din veacurile 
adânci ale istoriei mântuirii, 
ne îndeamnã zicând: “Veniþi toate
neamurile, tot neamul omenesc 
ºi toatã limba, toatã vârsta ºi 
toatã vremelnicia, cu veselie, 
sã prãznuim Naºterea Bucuriei 
cea a toatã lumea!” Pãrinþii 
Sfintei Fecioare Maria coborau din
seminþii alese ale poporului biblic:
Ioachim din seminþia lui Iuda, 
prin David proorocul, iar Ana din 

seminþia lui Levi, prin neamul lui Aron.
De tineri doreau ca sã aibã 
un moºtenitor, dar bãtrâneþile 
se apropiau cu repeziciune 
aducându-le dureroase amãrãciuni
în suflet. Nu mai suportau înjosirile
celor din jur, iar darurile de jertfã
aduse la templul din Ierusalim 
erau refuzate, fiind socotiþi
blestemaþi de oameni ºi urâþi de
Dumnezeu. Prin lacrimi ºi rugãciuni
stãruitoare, bãtrânii Ioachim ºi 
Ana sperau cã Dumnezeu le va 
ridica ocara purtatã o viaþã
întreagã ºi un rod al îndurãrii lui
Dumnezeu se va arãta. Speranþa 
lor cã Dumnezeu îi va binecuvânta
ca pe Avraam ºi Sara cu un prunc
la adânci bãtrâneþe creºtea mereu.

ªi iatã, mila lui Dumnezeu 
s-a coborât peste Ioachim 
ºi Ana, nãscând, dupã stãruitoare
rugãciuni, un prunc, Maria 
chemându-se. Iar Sfântul Ioan
Damaschin, în imn de laudã zice:
“Se cuvine sã cinstim Naºterea
Nãscãtoarei de Dumnezeu, prin
care s-a mântuit tot neamul ome-
nesc ºi amãrãciunea Evei în bucurie
a schimbat-o”. Cã Eva a auzit:
“Întru dureri vei naºte prunci”, cu
dumnezeiascã hotãrâre, iar Maria:
“Bucurã-te cea plinã de har”.
Fecioara Maria a fost trimisã de
Dumnezeu (Facere 3, 15) pentru
bucuria pãrinþilor ºi a întregii lumi,
ºtiindu-se cã femeia se mântuieºte
prin naºtere de prunci (I Timotei 2, 15)

ºi bucuria îi este mare când 
om nou a venit în lume 
(Ioan 16, 21) aºa cum, la 
plinirea vremii, va naºte 
pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care ne
va rãscumpãra din ghearele morþii.
Aºadar, “toatã fãptura sã se bucure
ºi sã laude prea sfinþita naºtere 
a Sfintei Ana, cã a nãscut 
lumii comoara de bunãtãþi, fiindcã
printr-însa Ziditorul a prefãcut,
înnomenindu-se toatã firea 
într-o mai bunã stare. Cã omul
având suflet ºi trup este o 
legãturã a toatã zidirea cea 
vãzutã ºi cea nevãzutã, cã s-a unit
Cuvântul lui Dumnezeu Ziditorul 
cu firea omeneascã ºi, prin aceasta,
cu toatã zidirea S-a unit. Deci, sã
prãznuim ºi dezlegarea neputinþelor
omeneºti, cã s-a dezlegat 
mulþimea darurilor dumnezeieºti!”
(Sfântul Ioan Damaschin).
Sfântã Fecioara Maria, roagã 
pe Iisus Hristos sã binecuvânteze
întreaga zidire, pe toate fecioarele
ºi femeile din lume întru bucurii 
ºi mântuire!
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Picãtura de credinþã
Sã prãznuim Naºterea Bucuriei

cea a toatã lumea!

În Arhiepiscopia Argeºului ºi Muscelului 
au avut loc în perioadã 24-26 septembrie
manifestãrile religios-cultural-istorice dedicate
cinstirii Sfântului Neagoe Vodã Basarab.
Sâmbãtã, începând cu ora 10.00, în Sala
Manole din incinta Palatului Arhiepiscopal, a
fost organizat un simpozion cu tema “Sfântul
Neagoe Basarab - prinþ al pãcii ºi al culturii”.
Evenimentul s-a desfãºurat sub preºedinþia
ÎPS Calinic, cu participarea profesorilor 
din principalele instituþii de învãþãmânt 
teologic ºi religios ale Eparhiei. 
De asemenea, au fost prezenþi o parte 
din membrii Clubului Iubitorilor de 
Culturã din municipiul Curtea de Argeº.
Lucrãrile simpozionului au fost deschise de

chiriarhul locului, care a adresat un cuvânt
celor prezenþi, amintind de importanþa
deosebitã pe care o are pentru Eparhia
Argeºului ºi Muscelului, cinstirea Sfântului
Neagoe Vodã Basarab: “Aceste mani-
festãri dedicate Sfântului Neagoe Vodã
Basarab sunt foarte importante pentru
Eparhia Argeºului ºi Muscelului, deoarece
a venit vremea ca sãrbãtoarea sã devinã
cunoscutã în scaunul domnesc ºi 
eclesiastic de la Curtea de Argeº. Nicãieri
nu este mai potrivitã aceastã cinstire,
decât în acest loc numit da marele istoric
Nicolae Iorga - România de la Argeº”.
Lucrãrile simpozionului s-au desfãºurat în
intervalul 10.00-13.00 ºi au avut scopul
de a scoate în
evidenþã perso-
nalitatea politicã,

culturalã, diploma-
ticã ºi religioasã 
a domnitorului 
sfânt Neagoe 
Vodã Basarab: 
“S-au pus în luminã
diverse aspecte ale
gândirii ºi activitãþii
marelui domnitor. 
În acest sens 
a fost prezentatã
activitatea politicã 
ºi diplomaþia, activi-
tatea culturalã, cti-
toriceascã, sprijinirea

aºezãmintelor din Orientul Ortodox, relaþiile
sale politice cu Sfântul Scaun, Republica
Veneþiei, Ungaria, Polonia, Transilvania, 
ºi nu în ultimul rând, spiritualitatea sa
adâncã, evlavia sa profundã ºi gândirea 
sa ortodoxã reliefatã în paginile lucrãrii
Învãþãturile Sfântului Neagoe Vodã Basarab
cãtre fiul sãu Teodosie...”, a declarat 
pr. prof. dr. Radu Tascovici, profesor de 
istorie în cadrul Facultãþii de Teologie
Sfânta Muceniþã Filofteia din Piteºti.
Manifestãrile dedicate cinstirii Sfântului
Neagoe Vodã Basarab au continuat cu
susþinerea unui concert de muzicã religioasã
ºi instrumentalã prezentat de trei corale
importante ale Eparhiei: Corala Catedralei

Arhiepiscopale,
Corala Seminarului
Teologic “Neagoe
Vodã” ºi Corala
Preoþeascã 
din Protopopiatul
Curtea de Argeº.
Evenimentul 
a fost organizat 
în faþa Catedralei
Arhiepiscopale între
orele 17.00-19.30.
Dupã concert, cei
prezenþi la eveniment,
împreunã cu ÎPS Calinic
ºi cu oaspeþii de 
seamã veniþi la 
Curtea de Argeº, 

au admirat expoziþia de costume 
populare amenajatã în jurul 
Catedralei Arhiepiscopale. Au participat la
aceastã manifestare deosebitã Teodor
Baconschi, ministrul de Externe al României,
Emil Constantinescu, fost preºedinte al
României, Gheorghe Davidescu, prefectul
judeþului Argeº ºi alte personalitãþi 
din lumea culturalã ºi politicã a judeþului.
Evenimentul din acea searã dedicat 
cinstirii Sfântului Neagoe Vodã Basarab 
a încântat prin organizare ºi diversitate, fiind
catalogat de cei prezenþi ca fiind unic între
festivitaþile prezentate pânã acum în viaþa
cultural-artisticã a municipiului ºi a Eparhei.

Sf. Neagoe Basarab - domn bun ºi drept

Duminicã, 26 septembrie, în a doua 
zi a manifestãrilor dedicate cinstirii
Sfântului Neagoe Vodã Basarab, 
organizate în Arhiepiscopia Argeºului
ºi Muscelului ÎPS Calinic, împreunã 
cu un sobor de preoþi ºi diaconi, 
a oficiat Sfânta Liturghie 
arhiereascã în Catedrala
Arhiepiscopalã din municipiul 
Curtea de Argeº. Cu acest prilej,
chiriarhul eparhiei a adresat
celor prezenþi un cuvânt 
de învãþãturã, mulþumindu-le
pentru dragostea pe care o 
au faþã de Bisericã ºi prezen-
tând programul procesiunii 
cu moaºtele Sfintei Muceniþe
Filofteia: “Vã mulþumim pentru
cã v-aþi ostenit sã veniþi în
Biserica Lui Hristos. Toate rugã-
ciunile pe care le prezentaþi 
în faþa Bunului Dumnezeu 
sã vã fie împlinite pentru folo-
sul trupesc ºi sufletesc. Ne-am
rugat sã trimitã ploaia bine-
fãcãtoare. Privind cerul astãzi,
vedem cã norii s-au aºternut pe

bolta cerului,
însã nu sunt
hotãrâþi 
sã reverse
lacrimile lor
peste ogoarele
noastre. Acesta
este semn 
cã trebuie sã
punem început
bun în viaþa
noastrã pentru
a fi ascultaþi 
de Dumnezeu.
Astãzi, la ora
17.00, 
vom face o 
procesiune cu

moaºtele Sfintei Muceniþe Filofteia, 
de la Catedrala Arhiepiscopalã 
pânã la Biserica Sfântul Nicolae
Domnesc, unde moaºtele Sfintei
Muceniþe au stat câteva sute de ani.
Dupã ce au fost aºezate o perioadã în
bisericile Olari ºi Sfântul Gheorghe din
municipiul Curtea de Argeº, au ajuns
în aceastã curte domneascã”.

Credincioºii prezenþi la Sfânta
Liturghie au avut posibilitatea 
sã admire peste 120 costume 
populare aºezate în jurul Catedralei
Arhiepiscopale. Toate acestea fac
parte din colecþia Mãnãstirii Nãmãeºti,
provenind din diferite zone ale þãrii.
Seara, începând cu orele 17.00,
moaºtele Sfintei Muceniþe Filoteia 

au fost purtate, în procesiune, 
de la Catedrala Arhiepiscopalã, 
pe Bulevardul Basarabilor, cãtre
Biserica Domneascã. În acest loc
aproape 10.000 credincioºi au 
asistat la slujba vecerniei oficiatã
pe o scenã special amenajatã. 
La acest eveniment deosebit au 
participat peste 400 preoþi veniþi
din cuprinsul Eparhiei, însoþiþi 
de credincioºii din parohii. La ora
19.30, procesiunea s-a întors 
pe acelaºi traseu cãtre Catedrala
Arhiepiscopalã, unde credincioºii 
s-au închinat la moaºtele 
Sfintei Muceniþe Filofteia.

Paginã realizatã 
de Roxana MOLDOVAN

Sfântã Liturghie Arhiereascã
În cea de-a treia zi 
a manifestãrilor dedicate
domnitorului sfânt,
Neagoe Vodã Basarab,
Sfânta Liturghie
arhiereascã a fost 
oficiatã, în baldachinul
din faþa Catedralei
Arhiepiscopale, de cãtre
ÎPS Calinic, împreunã 
cu PS Visarion, 
episcopul Tulcei ºi 
PS Sebastian, episcopul
Slatinei ºi Romanaþilor.
De asemenea, la 
Sfânta slujbã a partici-
pat un important sobor
de preoþi ºi diaconi,
împreunã cu personalul
monahal al Eparhiei.
ÎPS Calinic a amintit de importanþa deosebitã a acestei sãrbãtori:
“În 26 septembrie 2009 s-a proclamat local canonizarea 
celor trei sfinþi: Iachint, mitropolitul Þãrii Româneºti, Neagoe 
Vodã Basarab ºi Ioanichie cel Nou de la Muscel. De asemenea, 
în aceeaºi zi, Eparhia Argeºului ºi Muscelului a fost ridicatã 
la treapta de Arhiepiscopie. O mare bucurie pentru care trebuie 
sã-i mulþumesc lui Dumnezeu. Pe aceastã cale doresc 
sã mulþumesc Pãrintelui Patriarh Daniel, Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române ºi tuturor celor care ne-au sprijinit.
Trebuie sã recunosc cã a fost ºi va rãmâne pentru mine 
dupã ziua de naºtere, dupã hirotonirea întru preot ºi arhiereu, 
cea mai frumoasã ºi încununatã binecuvântare de la Dumnezeu”.
Chiriarhul Eparhiei Argeºului ºi Muscelului a amintit ºi de ctitorul
Catedralei Arhiepiscopale, Sfântul Neagoe Vodã Basarab: “Sfântul
Neagoe Vodã Basarab a fost o împlinire ºi o piatrã preþioasã din
coroana Basarabilor. Prin domnia lui de nouã ani, binecuvântatã de
Dumnezeu, a reuºit sã rãmânã peste veacuri în inimile tuturor cre-
dincioºilor. S-a remarcat prin viaþa lui isihastã, îngereascã, prin acti-
vitatea administrativã ºi culturalã. El rãmâne pentru noi un model
de pace, de rugãciune, de culturã, de dragoste în a ajuta toatã
creºtinãtatea ortodoxã, ºi nu numai, dupã cum spun documentele”.
Manifestãrile religios-cultural-istorice organizate în Arhiepiscopia
Argeºului ºi Muscelului se vor repeta ºi în anii urmãtori, 
instalându-se astfel o nouã sãrbãtoare a Eparhiei, care are 
în centru pe cei patru sfinþi argeºeni: Sfânta Muceniþã Filofteia,
Sfântul Neagoe Vodã Basarab, Sfântul Mitropolit Iachint de la
Vicina ºi Sfântul Cuvios Ionichie cel Nou de la Muscel.

Procesiune  cu  moaºtele  Sfintei  Muceniþe  Filofteia
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Activitãþile sociale te vor interesa în mod
special. Vei avea ocazia sã participi la
diverse întâlniri, simpozioane, concerte în
compania celor dragi. Relaþia cu prietenii
va fi foarte importantã pentru tine 
ºi nu vei pierde niciun prilej de a-þi 
petrece timpul liber în compania acestora.
Vei câºtiga bani prin intermediul 
activitãþilor extraprofesionale, iar negocierile
se vor dovedi avantajoase.

Vei fi tentat sã încerci unele schimbãri 
ºi, dacã vei proceda cu diplomaþie, acestea
ar putea fi primite cu entuziasm de
partenerul de suflet. Oricum, poþi miza 
pe sprijinul fiinþei iubite pentru punerea în
practicã a proiectelor tale. Un eveniment
oarecum neaºteptat îþi va pune nervii 
la grea încercare, dar numai pentru puþin
timp.

Este foarte posibil sã cunoºti o persoanã
care îþi va fi de un real folos în viitorul
apropiat. Nu este exclus sã ai posibilitatea
de a face investiþii interesante. Oricum,
luna aceasta îþi va aduce o ºansã în plus
din punct de vedere financiar. Cineva 
din anturajul apropiat va avea o reuºitã
de care te vei bucura din toatã inima.

Te agiþi mai mult decât în mod obiºnuit,
ceea ce te oboseºte ºi îþi dã senzaþia 
cã exagerezi. Ai putea sã demarezi o 
nouã acþiune, dar ar fi bine sã o iei mai

încetiºor, cel puþin deocamdatã. Faci 
eforturi financiare mari pentru a-þi petrece
în mod plãcut timpul liber. Eºti ceva 
mai romantic, aºa cã vei reuºi sã te bucuri
de fiecare moment petrecut în compania
fiinþei iubite.

Unele din nemulþumirile cu care te-ai con-
fruntat pânã acum în cãmin se vor rezolva,
ceea ce va face ca atmosfera în familie sã
fie mai relaxatã. ªi în plan social vei avea
parte de realizãri, chiar dacã nu la nivelul
aºteptãrilor. Dacã ai de fãcut cumpãrãturi
substanþiale, ºansa va fi de partea ta.
Partenerul de viaþã va avea o realizare pe
care o veþi sãrbãtori în familie.

Aºa cum ne-ai obiºnuit, eºti plin de
energie, gata în orice moment sã te 
implici într-o nouã activitate. Eºti, 
de asemenea, mai autoritar, ceea ce te 
va ajuta în tot ce doreºti sã întreprinzi.
Totuºi, evitã sã te laºi condus de primul
impuls, deoarece existã riscul de 
a greºi. Curãþenia, reparaþiile ºi alte astfel
de activitãþi pe care le consideri atât 
de plictisitoare îþi vor mânca timp preþios.

Interesul pe care îl manifeºti pentru 
relaþia cu cei din anturajul apropiat este 
în continuare mare, ceea ce îþi permite 
sã petreci în mod cât se poate de plãcut 
timpul liber. Farmecul personal îþi va da
ocazia sã te remarci ºi în rândul persoanelor
de sex opus, ceea ce ar putea genera
reproºuri din partea fiinþei iubite. Mare
atenþie ºi la bani, deoarece ar putea 
sã aparã o surprizã mai puþin plãcutã.

Cu banii stai destul de bine ºi, în plus, 
vei avea ceva câºtiguri venite din activitãþi
extraprofesionale. În continuare relaþia ta cu
familia va fi prioritarã. Vei avea parte de tot
felul de discuþii legate de proiecte comune 
ºi ar fi bine sã nu încerci sã-þi impui punctele
de vedere. O mulþime de activitãþi domestice
vor deveni urgente, astfel încât va trebui 
sã îþi schimbi puþin programul.

Familia îþi va da un sprijin substanþial în
ceea ce doreºti sã întreprinzi. Activitãþile
comerciale sunt avantajoase cu condiþia sã

nu te cramponezi de soluþiile clasice. În ceea
ce priveºte activitãþile profesionale, este
posibil sã ai unele realizãri, dar nu la nivelul
aºteptãrilor. Veþi avea mult de lucru, dar nu
vei reuºi sã finalizezi chiar tot ce þi-ai propus.
Este nevoie de mai multã insistenþã.

Dorinþa ta de a acþiona decisiv este mare,
dar traversezi o perioadã în care nu este
indicat sã îþi asumi niciun fel de riscuri.
Conjunctura astralã se anunþã favorabilã, 
în ciuda faptului cã nu reuºeºti decât cu
mare greutate sã te relaxezi. În plus, aceastã
perioadã îþi va aduce unele mici câºtiguri
suplimentare ce te vor ajuta sã vã menþineþi
echilibrul financiar.

Vei avea parte de multã alergãturã ºi 
obstacole de tot felul. Prietenii îþi vor 
oferi sprijinul atunci când vei avea nevoie,
dar totuºi relaþia cu aceºtia va fi ceva mai
tensionatã. Este posibil ºi sã câºtigi o sumã
suplimentarã din colaborãri sau prin 
intermediul partenerului de viaþã. Evitã sã
semnezi documente oficiale, deoarece ai
putea face unele greºeli.

Relaþia cu rudele mai îndepãrtate va 
reveni în atenþia ta, nu pentru mult timp
însã. Vei avea ocazia sã pui la punct alãturi
de ceilalþi membrii ai familiei proiecte 
pe care le aveai în minte de mai mult 
timp. Pe cât posibil nu te implica în jocuri 
de noroc sau speculaþii financiare. 
De asemenea, nu te aºtepta ca rezultatele
eforturilor tale sã se vadã imediat.

Berbec
(21  martie  -  20  aprilie) HOROSCOP

Gemeni
((2222  mmaaii  -  2211  iiuunniiee))

Rac
(22 iunie - 22 iulie)

Leu
(23  iulie  -  22  august)

Fecioarã
(23  august  -  21  septembrie)

BBaallaannþþãã
(22 septembrie - 22 octombrie)

Sãgetãtor
(22 noiembrie - 20 decembrie)

CCaapprriiccoorrnn
(21 decembrie - 19 ianuarie)

SSccoorrppiioonn
(23 octombrie - 21 noiembrie)

V ã r s ã t o r
(20 ianuarie - 18 februarie)

P e º t i
(19 februarie - 20 martie)

Taur
(21  aprilie  -  21  mai)

Valcon Roofs, amenajãri civile ºi industriale. Tel. 021/3260110.
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Cartea a apãrut în anul 2011, 
la Editura “Paralela 45” din Piteºti,
în colecþia “Studii”, seria “Studii 
literare”, colecþie iniþiatã de Mircea
Martin. Este prefaþatã de criticul 
literar Al. Cistelecan, care îl
numeºte pe autorul acestei cãrþi
“un cronicar benedictin”, termen
care, în sens figurat, înseamnã 
laborios, harnic, muncitor. Aºa cum
se aratã ºi în prefaþa cãrþii, domnul
prof. Al.Th. Ionescu a fost un 
cunoscut ºi apreciat cronicar literar,
care a publicat în revistele
“Echinox”, “Calende”, “Argeº”,
“Vatra”, “Familia”, “Tribuna”,
“Viaþa studenþeascã”, “Paralela
45” º.a. La revista “Echinox” 
a publicat cronici literare, 
cu deosebire în perioada studenþiei
(1970-1974), cronici apreciate 
de prefaþator ca fiind “ferme 
în judecatã ºi limpezi în idee”. 
În volum a debutat în anul 1995 
cu lucrarea “Aventura prozei scurte
în anii ’80”, publicatã de Editura
“Calende” din Piteºti. A continuat
cu cartea “Mircea Nedelciu.
Monografie” - publicatã de Editura
“Aula” din Braºov, în anul 2001.
Tot la Editura “Aula” a publicat
cartea “George Bacovia - o antolo-
gie comentatã”. Criticul literar
Al.Th. Ionescu este prezent cu 
contribuþii importante ºi în câteva
volume colective. Împreunã 
cu Miron Cordun, Nicolae Oprea ºi
Cãlin Vlasie, dl. Al. Ionescu reînte-
meiazã, în anul 1991, la Piteºti,
revista “Calende”. În acelaºi timp,

a desfãºurat o intensã activitate
gazetãreascã ºi în presa localã,
fiind senior editor la cotidianul
“Argeº Expres”. Prin grija
redacþiei, articolele publicate 
în acest ziar au apãrut postum,
în douã volume, îngrijite de dl.
acad. Gh. Pãun: “A(l)titudini” -
2009 ºi “A(l)titudini culturale” -
2010. Dl. prof. Al.Th. Ionescu 
a fost membru al Uniunii
Scriitorilor din România - filiala
Piteºti, al Societãþii de 
ªtiinþe Filologice - filiala 
Curtea de Argeº, al Asociaþiilor
Ziariºtilor din România.
Cartea “Umbra bibliotecii”
cuprinde ºase capitole: 
Prozã; Criticã ºi istorie literarã;
Memorialisticã; Antologii,
dicþionare; Eseu; Addenda - 
fapt ce dovedeºte preocuparea
autorului pentru toate domeniile
ºtiinþei literaturii: criticã, 

istorie, teorie, eseu, memorialisticã.
Prefaþatorul cãrþii, Al. Cistelecan îl
apreciazã ca fiind “unul dintre cei
mai devotaþi ºi mai bine orientaþi
critici ai prozei contemporane”, 
un cercetãtor cu o “viziune criticã
extrem de coerentã”. În primul
capitol sunt prezentate opere în
prozã din creaþia a 31 scriitori, cei
mai mulþi fiind din perioada con-
temporanã. Aceste scurte recenzii
au fost publicate între anii 1989-
2005, cele mai multe în revista
“Calende”. Recenziile criticului
Al.Th. Ionescu se caracterizeazã
prin limpezimea stilului, obiectivi-
tate ºi fineþea observaþiei. Cititorul
rãmâne impresionat de numãrul
mare ºi variat al creaþiilor pe care
le comenteazã criticul literar, de
profunzimea ideilor ºi a referirilor
la alte opere ale aceluiaºi scriitor
sau la operele altor autori. Stilul
criticului literar e cel al specialistu-
lui în teorie ºi criticã literarã: 
obiectiv, clar, concis. Dintre 
operele prezentate în acest capitol
menþionãm doar câteva: “Varã 
indianã” de Marcel Constantin
Runcanu; “Zborul gâºtei sãlbatice”
de Horia Bãdescu; “Trenul de
noapte” de Ioan Groºan; romanul
“Calendarul de nisip” de Ioan
Lãcustã; romanul “Blocada” 
de Pavel Chihaia; romanul “Eu ºi
maimuþa mea” de Ovidiu Pecican;
romanul “Umbra penei de gâscã”
de Radu Þuculescu; romanul “ªarla-
tanii” de George Rizescu; romanul

“Maratonul învinºilor” de Gabriel
Chifu ºi alte cãrþi de prozã scurtã 
de diferiþi autori contemporani.
Capitolul al II-lea, intitulat “Criticã
ºi istorie literarã” cuprinde articole
consacrate unor cãrþi de referinþã
de istorie ºi criticã literarã.
Remarcabil este studiul dedicat
cãrþilor istoricului literar Ion Pop:
“Avangardismul poetic românesc”
ºi “Avangarda în literatura
românã”. Studiul urmãtor se ocupã
de cartea lui Constantin Pricop,
“Marginea ºi centrul” - carte ce
abordeazã douã subiecte tratate
paralel: I.L. Caragiale ºi “Generaþia
’60”. Cartea lui Ion Negoiþescu,
“Istoria literaturii române” 
este apreciatã de autorul studiului
ca fiind “o carte vie, incitantã”,
subliniind ºi trãsãturile stilistice ale
cãrþii: siguranþa tonului, expresivi-
tatea cuvântului, seninãtatea
negãrii. În studiul “Critica literarã
la vreme de tranziþie” este comen-
tatã cartea lui Ion Simuþ, intitulatã
“Incursiuni în literatura actualã”,
carte pe care o apreciazã ca fiind
“masivã ºi bine articulatã”, în care
autorul propune o nouã modalitate
de clasificare a literaturii contempo-
rane “prin îmbinarea criteriului
estetic cu criteriul politic”. 
Cartea “Peisaj critic” a lui
Gheorghe Grigurcu este apreciatã
ca fiind “cartea unui autor aflat în
momentul deplinei sale maturitãþi
ideatice ºi stilistice”. Gheorghe
Grigurcu este supranumit “reputatul
ºi omniprezentul comentator al
fenomenului literar contemporan”.
Deosebit de interesant este studiul
“În binecuvântata lume a clasi-
cilor”, în care se ocupã de eseurile
publicate de Petru Creþia în 
cartea “Catedrala de lumini”, 
o adevãratã operã în care 
autorul cerceteazã aspecte din
creaþia “a trei mari spirite ale
lumii”: Homer, Dante ºi
Shakespeare. Judecãþi de valoare
formuleazã criticul literar Al.Th.
Ionescu ºi asupra cãrþii lui Gh.
Crãciun în cãutarea referinþei, 
subliniind seriozitatea cu care
autorul abordeazã temele, 
capacitatea de a cumpãni 
referinþele critice, dar ºi orizontul
vast al lecturilor - trãsãturi 
care se potrivesc de minune ºi 
celui care face asemenea aprecieri,
adicã domnului profesor Ionescu. 
În câteva articole se ocupã de 

valoroasele cãrþi ale lui 
N. Manolescu - cunoscut critic 
ºi istoric literar. În ordinea pub-
licãrii, acestea sunt: “Literaturã
românã postbelicã”, în trei volume;
“Istoria criticã a literaturii române”,
carte ce cuprinde cinci secole 
de literaturã românã, în aproape
1.500 pagini. Uimeºte exactitatea 
cu care dl. Ionescu a studiat 
masiva carte a lui Nicolae 
Manolescu, modul cum prezintã
curentele literare, epocile literare, 
scriitorii, precum ºi opere ale acestora.
Capitolul al III-lea se ocupã 
de memorialisticã. Sunt prezentate
ºi comentate importante cãrþi 
de memorialisticã, precum:
“Jurnalul fericirii” de Nicolae
Steinhardt, “Jurnalul unui 
martor ocular” de Liviu Ioan
Stoiciu; “Evadãri în lumea 
liberã” de Adrian Marino; 
“Jurnalul din exilul parizian” - în
douã volume de Sanda Stolojan.
Capitolul al IV-lea se ocupã de
antologii ºi dicþionare. Remarcabilã
este opera “Dicþionarul scriitorilor
români” - coordonatã de Mircea
Zaciu, Marian Papahagi ºi Aurel
Sasu. Printre autorii dicþionarului 
se numãrã cunoscuþii istorici ºi 
critici literari Eugen Simion, Nicolae
Manolescu, Ion Pop, Alexandru
Cistelecan, Gabriel Þeposu º.a.
O altã operã de mare valoare
prezentatã ºi comentatã de 
prof. Al.Th. Ionescu este
“Dicþionarul cronologic al 
romanului românesc. De la 
origini pânã în 1989” - publicat
în anul 2004 la Editura
Academiei Române. Numitã 
de autorul articolului “o carte
exemplarã”, aceastã 
operã cuprinde câteva mii
de titluri, remarcându-se
perioada interbelicã printr-o
adevãratã explozie a 
romanului în literatura
românã. Numai în anul 1933
s-au publicat ºaptezeci de
romane, printre care unele
au fost ºi sunt considerate
capodopere ale speciei
roman. Menþionãm câteva
dintre acestea: “Europolis”
de Jean Bart; “Cartea
nunþii” de George
Cãlinescu; “Maitreyi” 
de Mircea Eliade; “Adela”
de Garabet Ibrãileanu,
“Doctorul Taifun” de Gala

Galaction; “Rusoaica” de 
Gib Mihãescu; “Patul lui Procust”
de Camil Petrescu; “Oraº 
patriarhal” de Cezar Petrescu;
“Velerini ºi Veler Doamne” 
de V.I. Popa; “Creanga de aur” 
de M. Sadoveanu; “Maidanul cu
dragoste” de G.M. Zamfirescu etc.
Capitolul al V-lea. Eseu. Sunt 
analizate, în acest capitol, mai
multe volume de eseuri de diferite
feluri ale unor cunoscuþi eseiºti, pre-
cum: ªerban Foarþã, Dan Petrescu,
Dan Pavel, Nicolae Manolescu º.a.
Capitolul al VI-lea este intitulat
“Addenda” ºi cuprinde, aºa cum 
se subînþelege, câteva completãri
care dau cãrþii o structurã
închegatã. Se fac referiri la cartea
“Ghilotina de scrum”, în care sunt
adunate diferite dialoguri politice 
la cartea “Eu am intrat buzna în
realismul socialist” - o carte de 
convorbiri cu Petru Dumitriu. 
E prezentatã, de asemenea, cartea
“O utopie tangibilã”, care cuprinde
convorbiri cu Nicolae Breban - 
mare prozator contemporan, numit
metaforic de autor “un orgolios
bântuit de spaima singurãtãþii”.
În finalul acestei succinte prezentãri
a unei cãrþi de excepþie, ce pune 
în valoare o personalitate a criticii
literare contemporane, doresc 
sã subliniez strãdania ºi 
meticulozitatea domnilor Cãlin
Vlasie - editor, Cristi Dinu - redactor,

Adriana Boboc - tehnoredactor
ºi Alexandru Cistelecan 
- prefaþator. Subliniez, 
de asemenea, cã structurarea
cãrþii ºi selectarea articolelor
au fost bine gândite. 
Prin grija conducerii 

cotidianului “Argeº
Expres” ºi a domnului
acad. Gheorghe
Pãun, asemenea 
personalitãþi, 
precum este 
domnul Al.Th.
Ionescu, nu sunt
lãsate sã intre 
în “negura uitãrii”,
aºa cum frumos 

spune prof. I.C. Hiru
într-o carte memora-

bilã, ce a fost lansatã 
de curând la 
C.I.C. din Curtea 
de Argeº.

 Prof. Constantin
VOICULESCU
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Valcon Roofs, amenajãri civile ºi industriale. Tel. 021/3260110.

*** Vând cal, vârsta 2 ani ºi 2 luni,
învãþat la cãruþã ºi la tras lemne, 
puternic ºi blând, preþ 2.200 lei, neg.
Tel. 0766741746.
***   Vând 3 buc. porci mari, 100 kg/buc.
ºi 5 buc. purcei 2 luni, 15 kg/buc. 
Tel. 0740205327, 0732695069.
*** Vând porci crescuþi în gospodãrie,
între 50-150 kg, preþuri de la 
600 lei, negociabil în funcþie de 
cantitate. Schimb ºi cu grãunþe. 
Tel. 0748063056.
*** Vând porci la orice greutate, 
cu transport. Tel. 0761650294.
*** Vând porci de carne, 7 lei kg în
viu, 9 lei kg tãiat. Tel. 0756286949,
0745157639.
*** Vând iepuri de rasã purã pentru
reproducþie ºi masculi pentru tãiere.
Tel. 0757038688.
*** Vând raþe sãlbatice, preþ 250 lei/buc.
Tel. 0765449987.
*** Vând iepuri rasã purã “Berbec ger-
man”, iepuri provenienþãGermania pentru
reproducþie sau pentru restaurante
de carne în baza unui contract. 
Tel. 0757038688.

*** Abator autorizat schimburi intra-
comunitare vinde carne vitã integralã
- 10,5 lei; carcasã mânzat - 11 lei; 
carcasã bovinã adultã - 8,5 lei. 
Tel. 0348/815630, 07443144995.
*** Vând taur, 200 kg, pentru carne,
preþ 10 lei/kg. Tel. 0745463937.
*** Cumpãr carne berbecuþi, 24 tone
lunar pentru export. Contract minim
12 luni. Tel. 0755675700.
*** Vând 3 tãuraºi de carne crescuþi
ecologic, preþ foarte avantajos. Tel.
0726175780.
*** Vând carne porc en gros, 
preþ 5 lei/kg. Tel. 0745168463.
*** Comercializãm carcase porc, 
carcase vitã, jambon, spatã. CPL.
Material pentru  fabrici de mezeluri.
Tel. 0754087673.

*** Vând porumb, producþie 2011. 
Tel. 0722292775.
*** Vând ovãz, producþie 2011, 
20 tone, 1,5 lei/kg. Tel. 0740205327,
0732695069.
*** Vând porumb din lan, 100 tone,
umiditate 14%, 0,65 lei/kg. Tel.
07533369747.
*** Vând grâu panificabil, 40 tone,
0,65 lei/kg. Tel. 07533369747.
*** Vând porumb boabe, 500 t, direct
din câmp, 0.7lei/kg, umiditate 15%,
Autostrada Piteºti-Bucureºti, km 90.
Tel. 0762654112.
*** Vând 40 t porumb, în zona
oraºului Costeºti. Preþ 0,75 lei/kg.
Plata la încãrcare. Tel. 0769632055.
*** Vând porumb boabe. Tel.
0745134126.
*** Cumpãr orz la preþul de 6,5 lei, din
jud. Argeº, cantitãþi peste 25 tone,
pânã la 500 tone, umiditate sub 
13%, cu facturã sau borderou, plata
cash. Tel. 0722712363, 0761127810.
*** Vând furaje ºi concentrate marca
“EVIALIS” la preþ de distribuitor. 
Cel mai bun raport calitate-preþ! 
Tel. 0752172360.

*** Efectuez transport auto cereale. 
Tel. 0744664397.

*** Vând roºii pentru bulion, 
producþie foarte bunã, la un preþ
excelent. Disponibil numai en gros.
Tel. 0744429895.
*** Vând prune de consum ºi de þuicã,
cantitãþi mari. Tel. 0740240941,
0725560656.
*** Vând mere en-gros din soiul
Florina, în cantitãþi mari, preþ nego-
ciabil. Tel. 0743112573, 0744117670.
***  Cumpãrãm cantitãþi mari de
ceapã galbenã, preþ 0.50 lei/kg 
ºi gogoºari, preþ 1 leu/kg. Tel.
0248/562333,  0722217600.
*** Vând Prune Anna Spath, 3.000 kg,
1 leu/kg. Tel. 0758684949,
0742238497.

*** Vând potcoave confecþionate
manual în fierãrie. Tel. 0749909705.
*** Vând fermã, 2 hale, una renovatã
recent - termopane, uºa metalicã, 
o clãdire de birouri ºi aproximativ 
5 ha teren. Preþ 250.000 lei, 
negociabil. Tel. 0745856474.

***  Vând laptop Acer Travelmate
5320, Celeron 1,8 GHz, 1G RAM, 
80 g hard, 15’ ecranul. Tel. 0765339147,
0742451860.
*** Vând zahãr vrac. Tel. 0744677939.
*** Vând ouã de prepeliþã, foarte bune
pentru vindecarea diverselor boli. Tel.
0248/267545. Preþ negociabil.

*** Vând pomi fructiferi (pruni),
soiuri Anna Spath, Stanley, Carpatin,
Silvia la 10 lei/buc. În funcþie 
de cantitate, preþul este negociabil. 
Tel. 0735536354.
*** Vând butoaie lemn pentru 
pãstrarea bãuturilor alcoolice, de la 
3 la 1.000 l, se oferã garanþie, preþ
130 lei. Tel. 0747646581.
*** Vând butoaie din lemn începând
cu 300 lei, maximã seriozitate ºi calitate
a produselor, esenþe de lemn: stejar;
salcâm. Tel. 0765814680.
*** Vând sobe teracotã, preþ 500 lei,
transport inclus. Tel. 0748566230.

*** Vând 50 ha pãdure de stejar, fag
ºi frasin, veche de 100 ani, la 15 km

de Piteºti, în com. Miceºti. Preþ 
negociabil. Pentru mai multe relaþii,
mã puteþi contacta la nr. de tel.
0248/511646.
*** Vând deºeuri rãºinoase la schimb
cu porumb. Tel. 0740127773.
*** Vând pãdure 60 ha, com.
Mãlureni, jud. Argeº, cadastru, ame-
najament APV efectuat, contract
pazã ºi întreþinere Ocolul Silvic Codrii
Verzi ai Argeºului, preþ 1.800 eur/ha.
Tel. 0720722353.
***  Vând pãdure, 40 hectare, comasatã,
în Dobreºti-Argeº, preþ 3.000 euro/ha,
negociabil. Tel. 0733614081, 0769059511.
** Vând cherestea rãºinoase, toate
dimensiunile. Tel. 0740127773.
*** Vând pãdure în zona turisticã
Robaia-Argeº, la drum asfaltat, 
în suprafaþã de 10 ha, cu teren construibil
aprox. 15%, reþea electricã, cadastru,
deschidere la drum 350 m. Preþ 
3 euro/mp. Tel. 0744843795.
*** Vând lemn foc fag la tonã, 
metru ster, cub sau paletat; 1x1x1,80.
Tel. 0721649281.
*** Vând buºteni de brad ºi fag de
lucru ºi fag de foc, în rampã sau 
la drum auto, cantitate 7.000 mc. 
Tel. 0723565751.

*** Vând crini, aproximativ 200 fire, 
1 leu/firul, Mioveni. Tel. 0742113823.
***  Vând molizi argintii la 1 m înãlþime,
preþ 70 lei. Tel. 0764100756,
0757499149.
*** Peisagisticã, amenajare spaþii
verzi. Amenajare ºi întreþinere spaþii
verzi (gazon, flori, arbuºti ornamen-
tali) în curþi de vile ºi societãþi 
comerciale. Tel. 0745153455.

*** Vând sau schimb teren în
suprafaþã de 8.000 mp, parcelat, cu
animale sau utilaje agricole la preþ
convenabil. Tel. 0735753088.
*** Vând teren agricol, zona Bascov,
7.000 mp, 6 euro/mp. Tel.
0744289907.
*** Vând teren, în suprafaþã de
8.000 mp parcela, în valea
Cotmeniþei ºi teren în suprafaþã de
3.200 mp, la ºosea sau schimb cu uti-
laje sau animale. Tel. 0735753088.
*** Vând teren în satul Goleºti, oraºul
ªtefãneºti, judeþul Argeº, extravilan
arabil (cu posibilitate construcþie)
suprafaþã de 10.000 mp, deschidere 
40 ml. Tel. 0766346047.
*** Schimb teren extravilan,
suprafaþã 8.000 mp, cu bovine. 
Tel. 0756109456. 
*** Vând livadã pruni, 20.600 mp,
com. Vedea, jud. Argeº, acces drum.
Tel. 0724388581.
*** Vând 2.000 mp teren situat 
în com. Nucºoara, zona Tabãrã
(1.000 mp intravilan, 1.000 mp
extravilan). Tel. 0751126686.

***  Vând tractor U650, stare 
foarte bunã, preþ 5.000 euro. Tel.
0743763264.
*** Vindem produse destinate 
agriculturii: saci, maºini de cusut saci
(preþ 900 lei), insecticide, fungicide,
ierbicide, seminþe, saci plasã raºchel.
Tel. 0744322456.

*** Vând coniac de Drãgãºani obþinut
din distilat de vin învechit din soiurile
Feteascã de Drãgãºani ºi Cabernet S

roºu, are 40 grade ºi accept orice
test. Preþul 20 lei/l. Pentru cantitãþi
mai mari de 30 l, preþul este de 
17 lei/l. Tel. 0741987701.
*** Vând urgent þuicã naturalã din
prune altoite, prod. 2008-2010,
29-31 grade, testare pe loc cu 
termoalcoolmetru. Preþul în funcþie 
de cantitate ºi distanþa cumpãrã-
torului, estimativ 7,5-9 lei/l. Tel.
0348/426936, 0749825311.
*** Vând þuicã de prune, naturalã,
garantatã 100%, þinutã în butoaie
de dud ºi stejar, calitate deosebitã,
cantitate 300 l. Rog seriozitate! Preþ
12 lei/l. Tel. 0248566014, 0742548717.
*** Producãtor, vând þuicã de prune
fãcutã în cazan propriu din zona
Dãnicei-Vâlcea, prune de masã ºi
pentru þuica. Preþurile sunt negocia-
bile în funcþie de cantitate. Pentru
detalii, vã rugãm sã ne contactaþi 
la 0726355209, 0766647755.
*** Vând þuicã de prune de cea mai
bunã calitate, din producþie proprie,
comuna Leordeni, preþ 15 lei/l. 
Tel. 0721935345.
*** Vând vinuri naturale en gros din
podgoria Topolovenilor-Argeº, diferite
soiuri. La cantitãþi mari facem 
reducere pentru toate evenimentele -
nunþi, botezuri etc. Tel. 0740168970,
0720264906, 0769730792.
*** Vând þuicã de prune (Anna
Spath), foarte bunã ºi curatã. Produsã
în zona Brãduleþ - o zonã renumitã 
pentru calitatea þuicii. Cantitate 15 vedre
(150 l.). Preþ 10 lei/l, negociabil. 
Tel. 0747322911, 0727876415.
*** Vând 400 litri de þuicã de prunã,
100% naturalã, þinutã în butoaie
de stejar ºi de dud. Se poate degusta
ºi se poate supune oricãror teste
pentru verificarea calitãþii. Preþ uºor
negociabil. Tel. 0755063341.

***  Suntem 2 ciobani cu experienþã în
îngrijire, muls ºi hrãnire ovine/caprine.
Dorim angajare doar cu carte munca.
La semnarea contractului de muncã
se va plãti un salariu în avans drept
garanþie cã ne vom primi salariul la
timp ºi în cuantumul stabilit. Tel.
0752724466, 0752724466.
*** Executãm orice tip de acoperiº 
la cele mai bune preþuri. Tel.
0727397063.
*** Doresc sã lucrez, dar nu în construcþii.
ªtiu sã lucrez ºi ca sobar.  Execut montaj
sobe. Tel. 0726349202.

*** Vând caºcaval afumat sau 
neafumat, zonã de munte, foarte
bun. Preþ 22 lei/kg. Tel. 0248/268614,
0749192722.
*** Vând brânzã de caprã, 10 lei/kg,
com. Bãiculeºti. Tel. 0755914190.
*** Vând lapte de vacã în cantitãþi
mari ºi mici. Tel. 0746942064.
*** Vând caºcaval afumat, zona 
Rucãr-Argeº la preþul de 16 lei/kg
(minim 25 kg). Detalii la tel.
0723868125.

***  Vând pãstrav curcubeu viu, între
200-300 g bucata. Calitate premium.
Preþ 17 lei/kg. Tel. 0768880854.
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*** Vând centralã termicã Viessmann, pe
lemne sau cãrbuni, S.H., dar la care se
poate ataºa ºi un injector electronic de
combustibil lichid sau gaze. Pentru
aceasta este prevãzutã cu un panou 
de comandã. Centrala are ºi un boiler
de apã caldã menajerã integrat, de 
120 litri. Volumul apei calde pentru
încalzire este de 157 litri. Nu este 
cu gazeificare, dar are un sistem 
de evacuare a fumului trecut prin 
mai multe “ºicane”, ceea ce îi mãreºte 
randamentul ºi face ca sã poatã fi
aprinsã ºi de de sus în jos. Pentru
detalii suplimentare, tel. 0745969382. 

Pentru  or ice  informaþie  sau  propunere,   vã  rugãm  sã  ne  contactaþ i
la  adresa  de  e-mmail :   c o n t a c t @ p i a t a - aa g r i c o l a . r o   

*** Vând teren (utilitãþi: apã,
gaze, curent electric; intabulare,
cadastru), cu fundaþie turnatã în
2009. Terenul are suprafaþã
totalã de 1.140 mp: deschidere la
stradã 26,6 m (lãþime); 43 m
lungime. Suprafaþa fundaþiei (de
asemenea, are beci construit pe
toatã suprafaþa fundaþiei) este de
70 mp. Terenul se aflã la 150 m
de drumul naþional Piteºti-Craiova,
în comuna Albota, la 5 km de centru
Piteºti ºi 500 m de centru Albota.
Preþ 25.000 euro, negociabil. Tel.
0753538253, 0722452541.

*** Vând porci vietnamezi, diferite vârste.
Preþ 350 lei. Tel. 0764100756.

*** Vând iepuri Angora, exemplare
superbe, preþ 40 lei/buc. Tel.
0734023228.

PPiiaaþþaa    ppiisscciiccoollãã

***  Vând Suzuki Sv 650 - tobã Leo
Vince, negru, crash-paduri, an 2001,
impecabil! Detalii la 0742424894.

*** Vând tractor U445, stare bunã
de funcþionare, preþ 17.000 lei,
negociabil. Tel. 0248/563035,
0744382379.

*** Vând ferme pentru solar 
din þeavã zincatã, 1,5 þoli, 
400 lei/buc. la care se adaugã
TVA. Tel. 0751172725.
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*** Vând roºii naturale de serã,
Ciofrângeni, preþ negociabil.
Detali la tel. 0766109978.

*** Vindem lãmâi altoiþi la un an,
preþ 30 lei ºi la trei ani, pe rod,
preþ 100 lei. Tel. 0764100756 ºi
0757499149.
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*** Vând stoloni de cãpºune, 
soiul “Miss”. Preþ 0,3 lei/buc.
Livrarea se face prin curierat. 
Tel. 0722305161.
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***  Vând
butaºi 
de lavandã 
din soiul
Augustofolia,
cel mai 
rezistent în
þara noastrã la
îngheþ. Restul
nu rezistã.
Butaºii sunt de anul acesta, preþ 2 lei/buc.
Pentru detalii, tel. 0764100756.
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*** Vindem puieþi nuc, calitate
superioarã, altoiþi, cu paºaport
fitosanitar ºi certificat de origine
Franþa, soiuri Franquette ºi Fernor
de anul 1, 2, 3 de aclimatizare în
pepiniera noastrã din România.
Pentru rezervare ºi achiziþie, 
tel. 0756068373.



cm
yk

cm
yk

cm
yk

cm
yk

Eveniment AAnnuull     II II II ,,     nnrr ..     3311,,     sseepptteemmbbrr iiee    220011111122

Caseta tehnicã
Director fondator: Virgil Baciu
Editorialist: M.P. Codunas
Colectiv de redacþie:
Grigore Constantinescu
Constantin Samoilã
George Baciu
Ion C. Hiru
Eva Adam

Constantin Voiculescu
Vladimir Albu
Roxana Moldovan
Daniel Dejanu
Alexandra SIMIONESCU
Napoleon Berevoescu
Tehnoredactare:
Anda Negru
Tiparul executat la
GRAFIC PRINT Piteºti

Publicaþia noastrã se doreºte a fi interactivã ºi aºteaptã colaborãri
din partea cititorilor pe e-mail argesuldenord@yahoo.com

Persoanã de contact: Virgil Baciu,
sat Poenãrei, com. Corbi, tel. 0740351852 sau tel./fax

021/3260110, e-mail virgil.baciu@valconroofs.ro

Nou! ARGEªUL DE NORD
ºi pe internet! Ne gãsiþi la adresa

http://argesuldenord.wordpress.com/

FFFFÃÃÃÃRRRRÃÃÃÃ    JJJJUUUUMMMMÃÃÃÃTTTTÃÃÃÃÞÞÞÞIIII    DDDDEEEE    MMMMÃÃÃÃSSSSUUUURRRRÃÃÃÃ
Opoziþia nu a dovedit

cã este alternativa
USL a contabilizat primul mare derapaj. 
Disputa referitoare la candidatura pentru Primãria

Capitalei a fost dovada categoricã 
a inconsistenþei acestei uniuni
politice. Prea puþini erau 
naivii care sã creadã cã USL 
va rezista o perioadã lungã 
de timp. Optimiºtii aveau, însã,
speranþa cã Uniunea va reuºi
sã acþioneze ca o echipã mãcar
pânã la atingerea singurului
scop pentru care a luat fiinþã:
punerea cu botul pe labe 

a regimului Bãsescu.
Spun, încã o datã, 
cã este nevoie 
de schimbare.
Perpetuarea la putere
a pedeliºtilor ar
putea fi periculoasã
pentru democraþie.
Repet, însã: opoziþia
nu a demonstrat, cel
puþin nu deocamdatã,

cã este alternativa.
Cele întâmplate 

în Bucureºti aratã, printre altele, cã useliºtilor le
este imposibil sã renunþe la orgolii ºi la interese
de partid ºi de grup pentru o cauzã comunã.
Ori alternativa înseamnã ºi maturitate politicã.
Diferenþa de opinie între conservatori, pe de-o
parte, ºi pesediºti ºi peneliºti, pe de altã 
parte, într-o problemã atât de importantã 
ca aceea a candidatului USL pentru Primãria
Bucureºti ºi maniera în care aceºtia ºi-au spãlat
rufele în piaþa publicã sunt dovezi crase de 
imaturitate, de infantilism.
Românii care s-au sãturat pânã peste cap de
excesele, abuzurile ºi greºelile regimului Bãsescu
nu se vor grãbi sã voteze Uniunea Social Liberalã
în condiþiile în care USL nu este în stare sã 
formuleze un mesaj limpede, coerent. Nu 
puþini dintre cetãþenii profund nemulþumiþi de
guvernarea PDL vor rãmâne acasã în ziua votului
dacã PSD, PNL ºi PC vor continua sã se certe 
ºi sã se hârjoneascã inamical ca în curtea ºcolii.
Din cauza conflictului iniþial pe tema candidatului
USL pentru Primãria Capitalei, PC a anunþat 
cã va prezenta candidaþi proprii în alegerile
locale, dar cã va concursa sub sigla USL la 
parlamentare. Poftim? Ce consecinþe a avut
anunþul conservatorilor asupra electoratului anti
Bãsescu? Nu cumva l-a buimãcit ºi l-a determinat
sã intre într-o stare de lehamite? Nu cumva 
opoziþia a pierdut deja câteva procente 
în intenþiile de vot? Chiar dacã, ulterior, 
a survenit “împãcarea”, rãul a fost fãcut.
Preºedintele ºi pedeliºtii sunt, se înþelege de 
la sine, foarte mulþumiþi. Strategia lor de 
a coborî USL la sub 50% este pe drumul cel bun.
Ca urmare a imaturitãþii de care vorbeam, 
opoziþia riscã sã înregistreze în alegeri un scor
care sã o aducã, ulterior scrutinului, la mâna 
lui Traian Bãsescu. Tare mi-e teamã cã aºa va fi:
în loc de prim-ministru de la USL, viitorul Guvern
va avea în fruntea lui tot un om de încredere 
al preºedintelui. Pe deasupra, se va alege 
praful de intenþia de suspendare a lui Bãsescu.
Opoziþia nu dovedeºte cã este alternativa. 
Asta mã îngrijoreazã. Fereascã Sfântu’ ca regimul
Bãsescu sã reziste ºi dupã alegerile din 2012!

Mihai Paul CODUNAS
mihaipaulcodunas@yahoo.com
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Comenzi la tel. 0248/723229,
0248/723202, 0722588279 sau la sediul
firmei din str. Valea Iaºului, nr. 106 bis
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AArrggeeeeººuull de  Nord

S â m b ã t ã ,  
24 septembrie, 
o delegaþie a 
PDL Argeº, alãturi
de ministrul
A f a c e r i l o r
Externe, Teodor
Baconschi, s-a
aflat la Brãdet, în
cadrul unui eveni-
ment organizat de
fostul preºedinte
al þãrii, Emil
Constantinescu.
Dintre liderii
democrat-liberali
îi amintim pe
preºedintele orga-

nizaþiei judeþene, senatorul Mircea Andrei, preºedintele 
PDL Curtea de Argeº, ªtefan Lãzãroiu, preºedinta organizaþiei
municipale a femeilor, Ruxandra Barbu, dar ºi pe prefectul
judeþului, Gheorghe Davidescu. Evenimentul organizat de 
Emil Constantinescu, alãturi de primarul comunei Brãduleþ, Emil
Simion, a celebrat împlinirea venerabilei vârste de 100 ani a
veteranului de rãzboi Ion Lungescu. Bãtrânul a primit, în cadrul
ceremoniei, mai multe diplome de recunoºtinþã pentru partici-
parea sa la luptele de apãrare a þãrii, dar ºi mai multe ajutoare
financiare din partea PDL Argeº, a Primãriei Brãduleþ, dar ºi a
Consiliului Judeþean. Sãrbãtoritului i-au fost înmânate diplome,
plachete - dl. general (r) Chelaru i-a înmânat decoraþia “Patrie,
onoare ºi jertfã” precum ºi un fular lucrat în culorile tricolorului,
sume de bani ºi un tort aniversar din partea ISU Argeº.

Baconschi a cumpãrat teren în comunã
Ministrul de

Externe, Teodor
Baconschi, a
recunoscut cã 
s-a îndrãgostit de
comuna Brãduleþ
ºi chiar ºi-a achi-
ziþionat o bucãþicã
de teren aici, unde
i n t e n þ i o n e a z ã  
sã-ºi construiascã
o casã de vacanþã,
pentru a fi 
mai aproape 
de locuitorii din
nordul judeþului.
ªtefan Lãzãroiu a
fost cel care l-a convins de frumuseþea colegiului în care acesta
va candida la Camera Deputaþilor. De asemenea, nu este prima
datã când ministrul Baconschi vine în zona de nord a Argeºului. 

Senatorul Mircea Andrei i-a înmânat veteranului de rãzboi
o sumã de bani în numele PDL Argeº ºi a urat celor prezenþi 
sã ajungã la vârsta consãteanului lor: “Cred cã toþi am venit
astãzi aici cu speranþa cã se ia nãravul ºi vom ajunge ºi noi 
la aceastã vârstã. Îi dorim lui Ion Lungescu sã fie sãnãtos ºi 
sã se bucure de viaþã!” Dupã eveniment, liderii PDL s-au
îndreptat spre Mãnãstirea Curtea de Argeº, cu ocazia aniversãrii
canonizãrii Sf. Neagoe Basarab - prinþ al pãcii ºi culturii, 
ctitor al monumentului istoric. De asemenea, ªtefan Lãzãroiu 
ºi senatorul Mircea Andrei s-au aflat ºi la evenimentul prilejuit
de scoaterea Moaºtelor Sf. Filofteia.

Nea Ion
Lungescu, zis Moºul,
ºi-a lungit viaþa,
atingând în data 
de 21 septembrie
2011 centenarul, 
prin cumpãtare ºi
vivacitate. La 100 de
ani se prezintã foarte
bine din punct de
vedere fizic ºi încã
are o memorie foarte
bunã. Spune cu 
mândrie cã este cel
mai vârstnic om din
Brãdet, “dar nu-l dor
picioarele”, o mai
poate duce... S-a nãs-
cut la 21 septembrie
1911 (acum un secol!)
în com. Brãtieni, azi
Brãdetu-Argeº. A trãit numai în Brãdet 
ºi rar venea pe la oraº dupã cumpãrãturi.
Nu lipsea însã niciodatã de la “târgul de 
Sf. Marie” de la Argeº. E cunoscut în sat ca
un om blând, liniºtit, gata oricând sã dea o
mânã de ajutor vecinilor. Un om de o bunã-
tate rarã! N-are ºcoalã prea multã, dar are
ºcoala vieþii. A practicat multe meserii în
viaþã, dar cea mai dragã i-a fost creºterea
vitelor. I-a plãcut sã aibã în gospodãrie 
2-3 vaci cu lapte, câteva zeci de oi, porci etc.
A lucrat în special tâmplãrie, dar repara ºi
ceasuri, aparate de radio, diverse unelte
din gospodãrie. Satul îl ºtie de “nea Ion
tâmplarul”. Se pricepea la toate ºi era tare
meticulos în tot ce lucra. În tinereþe a mai

lucrat la
munte, la
buºteni sau
la “metri”
cum se
s p u n e a ,
m u n c ã
grea, dar
se descurca
în orice
m e s e r i e .
Nu fãcea
abuz în
muncã, îºi
r e z e r v a
t i m p
ºi pentru
o d i h n ã .  
Nu pierdea
nopþi, iar
ziua se odi-

hnea totdeauna la “amiaz’”, cum spunea
el. Nu era pretenþios nici la mâncare, îi
plãcea sã mãnânce de toate ºi niciodatã 
nu i-a lipsit þuiculiþa de prunã, fãcutã de el
la cazan, aºa cum a învãþat de la bãtrâni.
Dar n-a depãºit “mãsura” nici la bãuturã.
Pentru el þuiculiþa era “medicament”... 
Mai avea un obicei. Strângea plante 
medicinale. Din casa lui nu lipsea socata,
afinata, zmeurata etc. Vara ºi toamna
recolta din munte afine, zmeurã, alune de
pãdure, iar soþia Mariþa era tare priceputã
în prepararea minunatelor licori. S-a înþeles
bine cu Mariþa, soþia sa, dar de 17 ani 
l-a pãrãsit ºi el îi duce dorul... Are grijã 
sã treacã pe la cimitir sã-i punã câte o

lumânare. N-au avut copii, dar a avut
noroc cu o fatã, cu Marioara, pe care au
înfiat-o la o vârstã fragedã, au crescut-o,
au educat-o, i-au fãcut nuntã. Au câºtigat 
ºi un ginere bun, pe Niculae Muraru, pe
care Moºul l-a învãþat tâmplãrie. I-au 
lãsat în casa lor ºi i-au ajutat sã-ºi creascã
copiii. De la ei Moºul are astãzi nepoþi ºi
strãnepoþi pe care îi iubeºte ca pe ochii 
din cap. Astãzi Marioara îl îngrijeºte, îi
asigurã mâncarea ºi îi alinã bãtrâneþile... El
niciodatã n-a fost bolnav. N-a luat medica-
mente, numai ceaiuri. A avut ceva probleme
cu prostata, dar s-a operat la Curtea de
Argeº, la vârsta de 93 de ani. Acum e bine,
nu-l doare nimic, doar cã nu prea 
mai aude... Dar te înþelege când îi vorbeºti
în faþã. Îi e drag când vin pe la el nepoþii 
ºi strãnepoþii. Le dã ºi acum anumite sfaturi
ºi cu voce tãrãgãnatã le povesteºte întâm-
plãri din trecut... A fãcut rãzboiul ºi astãzi
primeºte pensie de veteran de rãzboi. 
În rãzboi a fost pompier ºi sanitarul plu-
tonului. Se mândreºte cu Medalia “Serviciul
credincios” datã de Regele României 
Mihai I, pentru abnegaþia cu care a luptat
cu flãcãrile ºi a salvat vieþi, în timpul unui
mare incendiu din Câmpulung-Muscel.

Regretul lui este cã astãzi nu mai poate
pleca departe de casã. Parcã nu mai are
curaj sã plece la drum, ca-n tinereþe... Mai
merge doar, din când în când, duminica, la
bisericã. Se îmbracã frumos, la costum, ºi îºi
pune pe hainã, în dreptul inimii, cele douã
medalii: “Medalia de veteran de rãzboi” 
ºi “Serviciul credincios”... E tare mândru
când lumea îl salutã respectuos, la Bisericã
sau pe stradã. Bade Ioane, la aºa aniver-
sare, ce am putea sã-þi dorim? Sãnãtate,
bucurii ºi sã te asigurãm de preþuirea noas-
trã pentru modul în care ai trãit cei 100 de
ani! Ai fost ºi rãmâi “Candidat la fericire”!

 Prof. Daniel DEJANU

Ion I. Lungescu din Brãdet,Ion I. Lungescu din Brãdet,
la 100 de ani... la 100 de ani... 

LLLLããããzzzzããããrrrrooooiiiiuuuu    llll --aaaa    aaaadddduuuussss    llllaaaa    BBBBrrrrããããdddduuuulllleeeeþþþþ     ppppeeee    BBBBaaaaccccoooonnnnsssscccchhhhiiii !!!!


