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CUVANT INAINTE 
 

 

 Volumul de fata este unul omagial. Personalitatea celui pe care, cu multa 

dragoste, o readuce la simtirile timpului prezent a avut dintotdeauna darul de a 

atrage asupra sa atentia speciala care sta in natura omagiului. Silvestru Voinescu 

a trait la granita dintre concretul imediat si legenda. A aratat ca un boier, s-a 

comportat ca un boier, i s-a acordat o pretuire boiereasca. Boieria sa n-a avut 

sange albastru, nu s-a justificat prin averi si inscrisuri. A fost boieria truditorului 

intelept, a luptatorului pe toate fronturile, care se intoarce acasa, multumit ca si-a 

facut datoria acolo unde soarta lui si Dumnezeu l-au trimis. A fost o boierie 

cucerita, crescuta in spiritul sau, asa cum ii creste pruncul in pantec femeii. Si 

poate ca boierie nu-i cel mai potrivit cuvant, sunt aproape sigura ca Silvestru 

Voinescu l-ar respinge. Dar cum altfel sa-i spui acestui om a carui autoritate te 

tintuia acolo unde te gaseai, care stia sa-si apropie oamenii cu blandete si sa si-i 

tina aproape, care a venerat cartea, plasand-o in rand cu familia, imediat dupa 

Dumnezeu, care a ridicat din temelii o biblioteca asemenea unui palat? 

 Silvestru Voinescu a scris mult si a avut si harnicia de a-si aduna scrierile 

in volum. Asa se face ca acest omagiu vine ca un semn de exclamare intregitor, 

ca o concluzie fireasca, pe care contemporanii sai au formulat-o cu sentimentul 

ca asa trebuie sa fie. 

 Dintre cele multe si pretioase, publicate de-a lungul timpului de Silvestru 

Voinescu, ne-am oprit asupra materialelor care fac referire la istoria culturala a 

municipiului nostru si le-am inserat in volum. Am optat, de asemenea, pentru 

cateva articole aparute in presa scrisa, pe care, din motive nestiute de noi, n-a 

reusit sa le lege intr-o carte. Surpriza o dau, insa, poemele sale, sensibile si 

moralizatoare, lirismul versificat al lui Silvestru Voinescu reprezentand o fateta 

discreta a directorului-boier, despre care iarasi nu stiu cati au cunoscut faptul ca a 

activat si ca membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. Farmecul surprizei 

sporeste gratie fotografiilor ce compun ultimul capitol al volumului omagial, 

fotografii de familie si fotografii realizate in spatiul public, fotografii de epoca si 

abia indulcite de patina trecutului recent. Corpul cartii reverbereaza emotionant si 

la marturiile despre Silvestru Voinescu. Le-au oferit congeneri de-ai sai, dar si 

tineri si foarte tineri, oameni care l-au cunoscut, l-au admirat, l-au inteles.  

 Speram sa fi avut puterea de a-l actualiza pe Silvestru Voinescu in aceste 

pagini, macar fragmentar. Speram ca soarele, care l-a luminat toata viata, sa se 

induplece sa mai rasara o data deasupra crestetului sau, mangaiat cu dragoste in 

carte. Pentru ca a fost om in toata puterea cuvantului, cuvantul il apara astazi de 

uitare. 

                                                                           DENISA POPESCU  
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DATE BIOGRAFICE 
  

 
 Silvestru Voinescu s-a nascut la 2 ianuarie 1935, in comuna Calinesti din judetul Arges. 

A absolvit, in anul 1954, Liceul de Baieti Nr. 1 din Pitesti, de 11 clase (astazi Colegiul 

National I. C. Bratianu). In anul 1969, este licentiat in Drept la Bucuresti.  

 Activitatea de bibliotecar a inceput-o in anul 1955, la Biblioteca Raionala din 

Topoloveni, unde a ramas pana in 1963, cand a fost promovat la Biblioteca Regionala Arges. A 

fost numit director al acestei institutii la 1 septembrie 1964, functie pe care a ocupat-o pana in 

toamna anului 2004, adica vreme de 40 de ani.  

 In anul 1956, a urmat un curs de calificare de trei luni, in domeniul biblioteconomiei, si, 

din 1965, a facut, la fiecare cinci ani, cursuri de conducere a bibliotecilor, in cadrul Centrului 

de perfectionare din Ministerul Culturii. In 1971, a fost trimis in Germania Democrata, pentru a 

cerceta mijloacele tehnice (mecanizate si electrice), care se foloseau in bibliotecile publice. Cu 

acest prilej, a cunoscut indeaproape modul de organizare si functionare a bibliotecilor publice 

din orase precum Berlin, Dresda, Potsdam, Rostok. In 1980, a luat din nou calea Germaniei, 

pentru 20 de zile, si a mers la Dresda, unde se afla cea mai mare biblioteca de carte germana 

din lume, “Deutsche Bucherei”, pentru a cerceta tehnica hartiei medievale si a tipariturilor din 

Evul Mediu german.  

 Silvestru Voinescu isi leaga numele si personalitatea de noul si foarte modernul lacas al 

Bibliotecii Judetene Arges “Dinicu Golescu”, inaugurat in anul 2003. De altfel, in toti cei 40 de 

ani de activitate, desfasurata cu staruinta si devotiune in biblioteca, Silvestru Voinescu a creat 

atat un tipar de organizare si managerial, cat si un sentiment-tipar, in care a cautat sa-si 

integreze colegii, acela al legaturii necesare, vitale, pe care omul trebuie sa o cultive cu cartea. 

 A publicat peste 350 de articole si studii in ziare si reviste nationale si locale – 

“Contemporanul”, “Revista de istorie”, “Biblioteca”, “Biblioteca Bucurestilor”, “Datini”, 

“Arges”, “Argesul liber”, “Calende”, “Sagetatorul”, “Dor”, ”Gazeta de Arges”, “Jurnalul de 

Arges”, “Secera si ciocanul”. A publicat mult si in revistele de studii si cercetari ale Muzeelor 

din Pitesti, Golesti si Campulung, precum si in revista Institutului de Invatamant Superior din 

Pitesti. Din 1984, este membru al Asociatiei Oamenilor de Stiinta, azi Academia Oamenilor de 

Stiinta din Romania. A fost membru al Consiliului Eparhial al Episcopiei Argesului si 

Muscelului. A fost desemnat, la 15 iunie 2002, Cetatean de Onoare al comunei Calinesti. In 

anul 2003, devine membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.  In 1988, a primit Marele 

Premiu al Revistei de cultura “Arges”, pentru volumul “Istoria Municipiului Pitesti”. Alte 

distinctii, care l-au onorat, au fost urmatoarele: Omul de cultura al anului 1995, oferita de 

saptamanalul “Jurnalul de Arges”; titlul de Bibliotecarul anului 1995 din Romania, oferit de 

Revista Bibliotecii Nationale; Omul caritabil al anului 1998 (diploma primita de la P. S. 

Calinic, episcop de Arges si Muscel). 

 Silvestru Voinescu este autorul volumelor: “Manastirea Curtea de Arges. Impresii” 

(Pitesti, 1967), “Un secol de activitate corala in Pitesti” (Pitesti, 1971), “Argeseni in 

spiritualitatea romaneasca”, vol. I (Pitesti, 1980), “Arges – Cartea Eroilor” (colaborator, 

Pitesti, 1984), “Pitesti” (colaborator, Editura Sport-Turism; Bucuresti, 1985) “Pitesti 600” 

(colaborator, Muzeul Judetean Arges, 1986), “Istoria Municipiului Pitesti” (coautor, Editura 

Academiei Romane, Bucuresti, 1988), “Argeseni in spiritualitatea romaneasca”, vol. al II-

lea ( colaborator, Pitesti, 1988), “Calinesti 600” (Pitesti, 1989), “Argeseni si musceleni in 

Academia Romana” (Editura Calende, Pitesti, 1995), “O viata printre carti”, vol. I (Editura 

Cultura, Pitesti, 1997), “O viata printre carti”, vol. al II-lea (Editura Paralela 45, Pitesti, 

2001), “Judetul Arges – mica enciclopedie” (colaborator, Editura Sylvi, Bucuresti, 2001), “O 

viata printre carti”, vol. al III-lea (Editura Paralela 45, Pitesti, 2004).   
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 Disparitia sa, la 13 septembrie 2005, a lasat multe suflete innegurate. S-a stins 

povestind despre Biblioteca lui, de care s-a ingrijit pana in ultimul ceas, cu puterile care-i mai 

ramasesera. Era o grija, o preocupare care tinea de calitatile sale umane, de identitatea de om al 

legaturilor solide, pe care nici pamantul s-a dovedit ca nu le poate surpa si acoperi. Silvestru 

Voinescu a stralucit  in partea de cer harazita lui la nastere. Si a facut-o cu demnitate, ca un bun 

roman, ca un carturar adevarat.    
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PAGINI DE ISTORIE CULTURALA A PITESTILOR 
  

 

Elemente de cultura medievala in Pitesti  

 
 Activitatea spirituala a localitatii medievale Pitesti a fost in mare masura influentata de 

faptul ca orasul s-a aflat in apropierea capitalelor Basarabilor – Curtea de Arges si Campulung 

– autentice centre de cultura romaneasca in aceasta perioada, precum si in directa legatura cu 

ctitoriile lui Mircea cel Mare si ale altor ilustri domnitori, cunoscuti pentru atentia permanenta 

pe care au acordat-o vietii economice si culturale a acestor strabune plaiuri. Pe de alta parte, 

Pitestii se afla intr-o zona populata din vremuri stravechi si unde, de-a lungul timpului, s-a 

dezvoltat un folclor bogat, care a stat la baza culturii orasenesti de mai tarziu.  

 Nivelul cultural al orasului a fost influentat, in secolele XV-XVIII, si de existenta 

resedintei domnesti temporare la Pitesti, in cancelaria careia au fost intocmite o serie de acte ce 

se pastreaza pana astazi. Astfel Dragoi “a scris in Pitesti, la 16 august 1481”, un act emis de 

Basarab cel Tanar (Tepelus). 

 Din timpul domnitorului Neagoe Basarab sunt cunoscuti “Moisi scriitor”, Florea, Radu, 

“Danciul cel mic intre dieci” si Mihai, care au scris in cancelaria domneasca din Pitesti. 

Cancelaria lui Neagoe Basarab a emis in Pitesti acte scrise atat in limba latina, cat si in limba 

slavona.  

Scrisoarea trimisa din Pitesti sibienilor, la 18 decembrie 1518, redactata in limba latina, 

se incheie astfel: ...Ex Pytest, sabbato ante Thome, anno 1518. Basarab... wayuoda 

Transilpinus... (...din Pitesti, sambata inaintea Tomii, anul 1518, Basarab...Voievod 

Transalpin ...). 

 Datorita numarului mare de negustori si mestesugari, pe care i-a avut orasul Pitesti in 

aceste secole, stiinta de carte a fost indispensabila pentru practicarea negotului si a unor 

meserii. Negustori si meseriasi mai instariti de aici au purtat o intensa corespondenta cu 

comercianti din Sibiu, Brasov, Craiova si din alte orase ale tarii sau ale Europei, asa cum o 

dovedesc scrisorile existente in diferite fonduri arhivistice. Amintim si diferitele acte incheiate 

de administratia oraseneasca, intocmite de scriitori de cancelarie (logofeti), pe care insa isi 

puneau semnatura, ca parti sau ca martori, locuitori de diferite profesii si categorii sociale. 

Printre pitesteni au circulat, mai intai in manuscris, iar apoi tiparite, „cartile populare”, precum 

si lucrari cunoscute mai tarziu sub denumirea de literatura beletristica, didactica si economica.  

 Printre actele de cultura medievala din Pitesti se inscrie si activitatea copistilor de 

manuscrise. Unul dintre acestia a fost egumenul Ioan de la Trivale, care a transcris versiunea 

romaneasca a lucrarii lui Gavriil Protul, seful comunitatii calugaresti de la Muntele Athos, 

intitulata Viata si traiul sfintiei sale parintelui nostru Nifon, patriarhul Tarigradului.... 

Este considerata cea mai veche si completa versiune cunoscuta pana acum. Manuscrisul a fost 

publicat de B.P.Hasdeu in 1865 si reeditat in 1937 de Tit Simedrea. La sfarsitul manuscrisului 

se afla urmatoarea insemnare:”Sa se stie ca aceasta carte m-am ostenit eu...Ioan ieromonahul ot 

Bistrita, am scris cand am fost egumen la schitul parintelui Varlaam mitropolitul, care schit sa 

cheama Trivalea, de langa Pitesti...noiembrie 4...leat  7191(1682)...”. Gavriil Protul a fost 

invitat de Neagoe Basarab la sfintirea ctitoriei sale de la Curtea de Arges, in august 1517. A 

mai ramas dupa aceea in Tara Romaneasca si, probabil, a trecut de mai multe ori prin Pitesti. 

Este posibil sa fi fost si oaspetele curtii domnesti de aici, unde voievodul se afla adesea. 

Scrisoarea sa despre viata patriarhului Nifon, mitropolit pentru scurta vreme (1504-1505), in 

timpul domnitorului Radu cel Mare, constituie un valoros izvor de informatii privind istoria 

Tarii Romanesti din primele doua decenii ale secolelui al XVI-lea. Referirile istorice ale 

acestei opere se fac la domniile lui Radu cel Mare, Mihnea cel Rau si fiul acestuia, Mircea, 
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Vlad cel Tanar si Neagoe Basarab. Tot la schitul Trivale gasim in documente semnalat, la 

1697, pe Nicula gramaticul. 

 La 22 august 1782, Nicolae Pitesteanu, „fiul raposatului biv vtori comis Manul 

Pitesteanu”, termina de copiat Istoria lui Dumitrachie stolnocul, in care sunt povestite unele 

evenimente din timpul razboiului ruso-turc, referirile fiind la perioada noiembrie 1769- 

februarie 1775.  

 In secolele XVII-XVIII, pe actualul teritoriu al judetului Arges au fost mai multe centre 

in care au lucrat copisti de manuscrise. In fruntea acestora s-a aflat Campulungul, unde, pe 

langa manastirea de aici, a existat o puternica viata culturala. Alte centre au fost: Aninoasa, 

unde a lucrat o vreme si Nicolae Pitesteanu, Curtea de Arges, Robaia, Valea Visoi, Rucar, 

Cotmeana. Dintre centrele de copisti de peste Olt, cele mai apropiate au fost Hurez, Bistrita, 

Ramnic si Cozia. Aceste focare de cultura au avut de-a lungil anilor legaturi multiple cu 

Pitestii. 

 Dezvoltarea social-economica a orasului, precum si prezenta unei cancelarii domnesti 

temporare la Pitesti au determinat inceputurile invatamantului organizat. Prima scoala despre 

care se poate vorbi aici a existat pe langa biserica domneasca Sf. Gheorghe, in prima jumatate 

a secolului al XVIII-lea. La 29 aprilie 1753 este consemnat in Pitesti „Ianche biv vataf de 

copii”. Peste 11 ani, la 1764,  dupa  o insemnare facuta pe un Penticostar aflam despre „Ion 

vataf ot scoala noua domneasca ot Sf. Gheorghe”. Putem trage concluzia deci ca pe langa 

aceasta biserica fusese o scoala mai veche, care il avusese pe Ianche vataf la copii, de vreme ce 

la 1764 Ion era vataf „ot scoala noua”. 

 In anul 1751, in Pitesti a luat fiinta scoala  pe langa schitul Buliga,  ctitoria negustorului 

pitestean Martin Cupetul. Din documentul de la 25 mai 1751, aflam ca scoala aceasta era de 

invatatura romaneasca, aici avand acces, in mod gratuit, si copiii oamenilor saraci. Plata 

dascalului se facea din veniturile schitului. Documentele ulterioare vor confirma faptul ca 

aceste doua scoli pitestene au functionat un numar indelungat de ani, atat in secolul al XVIII-

lea cat si in cel urmator.  

 In timpul domnitorului Alexandru Ipsilanti (1774-1782), au fost luate cateva masuri in 

urma carora invatamantul din Tara Romaneasca a avut mult de castigat. De prevederile 

hrisovului din ianuarie 1776 vor beneficia si Pitestii, unde, in anul 1780, s-a infiintat o scoala 

domneasca, cu dascal de limba romana, platit din bugetul statului. Nu stim pana astazi daca 

acest dascal de limba romana, platit de stat, a functionat la scoala de pe langa biserica 

domneasca Sf. Gheorghe, careia i-a zis si „scoala domneasca”, sau la o scoala domneasca nou 

infiintata.  

 O insemnare facuta de un minei, in anul 1784, vorbeste din nou despre scoala de la 

biserica domneasca Sf. Gheorghe: „Aici au insemnat robul lui Dumnezeu Ioan dascal de 

Pitesti, fiindca am invatat copii de oras si am facut scoala aici in oras. S-au pus aici ca sa fie 

spre incredintare la cei ce vor citi cum ca asa au fost. Iar cel ce nu va crede parasi sa aiba...pe 

marele mucenic Gheorghie, a carui pomenire savarsim si iaste hram aici la aceasta biserica 

domneasca. Si eu am invatat copii aproape de aceasta sfanta biserica, in casa Manului 

Cojocaru...1784 august 6” . 

 La Golesti, langa Pitesti, Radu Golescu a deschis o scoala unde batranul boier i-a 

invatat pe copiii satului in romaneste, iar dupa ce a murit, in 1818 fiul sau, Dinicu Golescu, a 

continuat aici activitatea scolara. Cursurile au fost intrerupte de revolutia din 1821, fiind 

reluate in anii 1822-1825. 

 Datorita acestor scoli, Pitestii vor intra in epoca moderna cu un numar sporit de stiutori 

de carte, a caror prezenta se va face tot mai simtita in viata spirituala a orasului. 

 Pentru valoarea lor documentara si artistica semnalam numeroase monumente 

epigrafice aflate pe teritoriul municipiului Pitesti sau in imprejurimile sale, folosite ca pietre de 

hotar. Unul dintre cele mai vechi este cel din „Dealul Pitestilor”, care dateaza din anul 1597, de 

pe vremea domnitorului „Io Mihai Voievod”. 
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 Semnificativa pentru cultura Pitestilor din aceasta epoca este arhitectura, despre care, 

pe de o parte, documente din secolele XV-XIX ne ofera stiri, iar pe alta parte, monumentele 

existente depun si azi graitoare marturii.  

 Fara indoiala, prezenta temporara a scaunului domnesc la Pitesti a avut influenta asupra 

arhitecturii orasului medieval. Domnitorul Neagoe Basarab a ridicat curti noi in Pitesti sau a 

reinnoit pe cele existente.  

Asa se face ca doua dintre actele emise de acest voievod, la Pitesti, se incheie prin cuvintele de 

mare importanta pentru noi:”...am scris in minunatul foisor al Pitestilor”(18 ianuarie 1518) si 

„...am scris in minunatul scaun in Pitesti”(6 martie 1519). Daca ne gandim la rafinamentul 

artistic al cunoscutului voievod, atunci fara indoiala calificativul „minunat”, folosit de dieci, 

poate fi pus in directa legatura cu arhitectura si cu dotarile curtii domnesti.  

 Curtile, casele sau hanurile domnesti care s-au construit la Pitesti au influentat 

arhitectura acelor edificii ce au apartinut unor boieri sau negustori. Mai exista si astazi diferite 

cladiri, zidite in Pitesti sau in localitatile apropiate, in secolele al XVII-lea si al XVIII-lea, pe 

pivnite si bolti din caramida. Semnalam casa din str. M. Kogalniceanu nr.16 (fostul han 

„Babic”), casa Panturescu din str. 1 Mai nr.29, casa Pais- Bobancu din str. 1 Mai nr.38, casa 

din str. Constantin Brancoveanu nr.25 (despre care prin traditie se stie ca a fost proprietate 

brancoveneasca), dupa parerea unor specialisti han domnesc, „modernizat stilistic in jurul 

anului 1800”, dar mai ales conacul Golestilor din cadrul complexului muzeal Golesti- 

Stefanesti, edificat in secolul al XVII-lea. In Pitesti, a existat, de asemenea, un numar mare de 

constructii in stilul arhitecturii populare specifice zonei, unele dintre acestea rezistand pana 

astazi. 

 In municipiul Pitesti au fost ridicate  in evul mediu mai multe monumente istorice de 

cult, deosebit de valoroase din punct de vedere arhitectonic, din care unele se pastreaza si 

astazi. Unul dintre acestea dateaza din secolul al XVI-lea, numit „Buna Vestire-Greci”( Sf. 

Mina”), ctitorie a marelui logofat Ioan Norocea, din anul 1564. Biserica a fost inconjurata de 

chilii, carora li s-a adaugat de la 1712 turnul clopotnitei, construit pe cheltuiala lui Hrizea 

logofatul. In anii  1860-1863, aici s-au facut o serie de reparatii, in urma carora, pe de o parte, 

s-a stabilit structura de rezistenta a monumentului prin inlaturarea tirantilor de lemn de la baza 

turlei naosului, iar pe de alta parte, s-a schimbat infatisarea ansamblului prin daramarea 

chiliilor, cu exceptia celor dinspre sud, care, dupa interventii uluitoare, au devenit casele joase 

de pe strada Justitiei. In urma cercetarilor facute de catre arhitectul Radu Greceanu, intre anii 

1975 si 1978, s-a constatat ca naosul si altarul apartin primei perioade de constructie, asa cum 

o dovedesc straturile de fresca  din secolele al XVI-lea si al XVIII, acoperite de actuala pictura 

executata in ulei de Gheorghe Belizarie in anul1914. 

 Cel mai cunoscut monument istoric medieval din Pitesti, care atrage in mod deosebit 

atentia prin originalitatea arhitecturii sale, este biserica domneasca „Sf. Gheorghe”, ctitorita in 

anul 1656 a domnitorului Constantin Serban (1654-1658) si a sotiei sale, doamna Balasa, pe 

fundatiile unui lacas mai vechi. 

 Dupa 90 de ani, cand mitropolitul tarii, Neofit, a facut in anul 1746 o vizita la Pitesti, 

biserica se afla tot nepictata.Catagrafia din anul1852 consemneaza insa ca „Biserica e zugravita 

peste tot din vechime”. 

Cu prilejul restaurarii din anii 1867-1869, pictorul Gheorghe Stoenescu , elevul lui Gh. 

Tattarascu, a pictat din nou biserica, in ulei, in maniera neorenasterii. Tot in acesti ani s-a 

construit o turla inalta deasupra pridvorului, care impreuna cu alte cateva „inovatii” 

arhitecturale i-a schimbat aproape complet infatisarea. Intre anii 1964 si 1969, a fost restaurata 

prin grija Directiei Monumentelor Istorice, dupa planurile cunoscutului arhitect Stefan Bals, 

care a readus constructia la valoarea initiala. Originalitatea acestui monument consta in 

pridvorul supraetajat, cu coloane groase din zidarie, de forma octogonala, cu arcade la ambele 

niveluri. Prin supraetajarea pridvorului, s-a inlocuit clopotnita si s-au realizat o serie de 

elemente estetice unice in arhitectura feudala din Tara Romaneasca. Deasupra pronausului are 
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doua turle mici care se armonizeaza perfect cu turla mai mare de deasupra naosului. Pronausul 

a fost pictat in fresca, dupa ultima restaurare, de Gheorghe Popescu si Niculina Dona. Un alt 

element cu totul aparte la biserica domneasca Sf. Gheorghe il constituie catapeteasma, realizata 

in 1875 de sculptorul Babic, profesor la Scoala de Belle-arte din Bucuresti. Din lemn de tei, cu 

un baldachin deasupra usilor imparatesti, aceasta catapeteasma se prezinta ca o uriasa dantela 

si este, de asemenea, unica in tara noastra. 

 Un alt monument deosebit de valoros pentru arhitectura sa este biserica Sfanta Treime, 

fostul schit Bestelei. A fost construit intre anii 1679 si 1684, pe locul unei biserici mai vechi, 

din lemn, care, dupa unele opinii, fusese inchinata la 1626 manastirii  Mihai Voda din 

Bucuresti, de catre voievodul Alexandru Coconul(1623-1627). Primul ctitor al actualei cladiri a 

fost Ianchie vistierul. El a folosit o parte din materialul strans de mitropolitul Varlaam pentru 

constructia schitului Trivale, asa cum aflam dintr-un document semnat de domnitorul 

Constantin Brancoveanu la 23 aprilie 1691: ”Pentru ca Ianache vistieru, vrand sa-si faca 

manastirea din orasul Pitesti si neavand gatire, au luat caramida la zidirea manastirii lui, cat i-

au trebuit, de la manastirea parintelui Varlaam, nefiind Sfintia lui in Tara... Inul 1732, schitul a 

fost restaurat de familia Bestelei, data de la care va purta numele noilor ctitori. Continuand sa 

ramana metoh, in anul 1862, schitul pitestean a fost din nou restaurat, de catre Policarp, 

egumenul manastiri Mihai Voda din Bucuresti. Cu ocazia acestei restaurari, au fost serios 

afectate o serie de elemente valoroase de arhitectura, specifice epocii in care fusese construita. 

Dupa anul 1974, biserica Sfanta Treime a cunoscut o ampla restaurare, in urma careia orasului 

Pitesti i-a fost redat unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectura medievala pe 

care le are. 

 Un monument cu o istorie pe cat de indelungata, pe atat de interesanta, este schitul 

Trivale. Acesta a fost construit intre anii 1677 si 1688 de catre Varlaam, mitropolitul Tarii 

Romanesti(1672-1679), pentru a carui origine pitesteana pledeaza o serie de indicii. Unele 

documente, precum si traditia, ne indreptatesc sa credem ca aici fusese un schit chiar inainte de 

ctitoria lui Varlaam. Dupa inceperea lucrarilor, s-a produs o intrerupere de cativa ani, datorita 

faptului ca , in timpul domniei voievodului Serban Cantacuzino,  Varlaam a trebuit sa plece 

pentru mai mult timp din tara. Reantors, a reusit sa recupereze, cu ajutorul domnitorului 

Constantin Brancoveanu, de la Ianache vistierul si de la urmasii acestuia, contra valoarea 

materialelor luate de la Trivale si folosite la construirea bisericii Sfanta Treime. 

 De-a lungul anilor, biserica schitului Trivale a fost refacuta de mai multe ori. Daramata 

la cutremurul din 1829, a fost rezidita de arhimandritul Ierotei intre anii 1854 si 1856. In anul 

1904 schitul Trivale a cunoscut o noua restaurare, facuta de episcopul Argesului, Gherasim 

Timus. In sfarsit, o ultima restaurare s-a facut dupa cutremurul din 1977.  

Dupa traditie, in biserica schitului Trivale a fost adus capul lui Mihai Vitrazul, in trecerea prin 

Pitesti spre manastirea Dealu, unde se afla depus. 

 Pentru rolul pe care l-a jucat in cultura orasului Pitesti, in secolele al XVIII-lea si al 

XIX-lea, consemnam si schitul Buliga, construit de Martin Buliga cupetul, in anul 1745, si 

daramat in anul 1898, pentru extinderea gradinii publice si ridicarea palatului fostei prefecturi 

de Arges, in care se afla azi Muzeul judetean Arges. Apreciata pentru pictura sa de Grigore 

Tocilescu, biserica schitului Buliga a fost prezentata in „Albumul general al Romaniei”, 

realizat de fotograful Alexandru Antoniu si tiparit in anul1892. 

 In cartierul Gavana se afla biserica Meculesti, ctitoria boierilor Parvu si Serban 

Lerescu, din anul 1752. In anul 1845, a fost pictata cu cheltuiala Mariei Plesoianu si a Elenei 

slugereasa. 

 La capatul fostei strazi comerciale Teiuleanu se afla ctitoria marelui caminar Ioan 

Mavrodolu, ridicata intre anii1815 si 1818, pe locul unei biserici din lemn ce fusese construita 

in anul 1752 de Ene cupetul, ruda apropiata a mitropolitului Varlaam, ctitorul schitului Trivale. 

 In secolul al XVIII-lea, orasul Pitesti se numara printre primele centre din tara cu 

ateliere de pictura – adevarate scoli- , in care mesteri vestiti initiau in arta zugravitului 



10 

monumentelor de cult, a icoanelor si chiar a unor case, invatacei din oras sau din alte parti. 

Astfel, mesterul David din Pitesti a pictat in satele Tinaud si Rieni(1754), Sebis (1764), 

Staicesti si Tilecusi(1783), Ferice, din muntii Bihorului, iar Simion din Pitesti, in satele 

hunedorene Prislop(1782), Baru Mic (1785), Nucsoara(1786), Densus, Paroseni, Ciula Mare 

etc.. Fara indoiala, acesti maestri n-au pictat numai in Transilvania, ci si in Tara Romaneasca. 

Tot in a doua jumatate a secolului al XVIII-lea, Nicolae din Pitesti a executat la mai multe 

monumente din nordul Transilvaniei pictura murala: Gura Sada(1765), Ghelari(1770), 

Lesnic(1772). Cei trei zugravi pitesteni au dus in zonele transilvane elemente de arta 

brancoveneasca ce cunostea o intensa circulatie in Tara Romaneasca. La 1833, Voicu Zugravu 

ot Pitesti a pictat paraclisul de SE de la Manastirea Cozia, lucrare existenta si astazi. 

 Spre sfarsitul acestui secol si inceputul celui urmator, era cunoscut atelierul de pictura 

al lui Petre zugravul din Pitesti, tatal lui Ilie zugravul, viitor staroste de breasla si bunicului 

renumitului pictor Costin Petrescu, nascut la Pitesti.   

 In acelasi timp, in Pitesti s-a remarcat activitatea unor iscusiti pietrari, cioplitori in lemn 

si modelatori ai metalului, care ne-au transmis prin secole frumusetea muncii lor creatoare, 

realizand valoroase lucrari, apreciate de toate generatiile care le-au urmat. 

 Prin diversitatea lor, elementele de cultura medievala din Pitesti ocupa un loc important 

in spiritualitatea romaneasca, aspect mai definit si mai pregnant in epoca moderna. 

 

 
material publicat in ISTORIA MUNICIPIULUI PITESTI,  

autori: Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu.-  

Bucuresti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1988  

 

 

Activitati din domeniile invatamantului, stiintei, artei si culturii in Pitesti, 

intre 1918 – 1944 

  

 
 In perioada interbelica, viata spirituala a municipiului Pitesti a cunoscut un important 

reviriment, impunandu-se intr-o mai mare masura pe plan national si international. 

 In mod  deosebit s-a extins activitatea din domeniul invatamantului, au aparut o serie de 

noi elemente in stiinta si tehnica, a crescut rolul creatiei artistice in viata nationala, iar un 

important numar de pitesteni au participat activ la diversificarea formelor de exprimare a 

culturii, dedicate diferitelor categorii sociale. 

 In timpul primului razboi mondial, procesul de invatamant in orasul Pitesti a avut foarte 

mult de suferit, asa cum s-a intamplat de altfel si cu alte sectoare ale vietii sociale. O serie de 

profesori au fost chemati sub arme si, in acelasi timp, o parte dintre localurile scolii au fost 

folosite pentru nevoile armatei. In timpul ocupatiei, unele dintre localurile scolilor au fost 

transformate in cazarmi sau depozite, asa incat, dupa terminarea razboiului, a fost nevoie nu 

numai de foarte multa munca, dar si de foarte mult entuziasm pentru repararea distrugerilor pe 

care le suferise orasul. 

 Dezvoltarea invatamantului pitestean in perioada dintre cele doua razboaie mondiale se 

caracterizeaza prin diversificarea sa, prin prelungirea duratei de scolarizare, prin cresterea 

efectivului de elevi si a numarului de cadre didactice, prin imbunatatirea bazei materiale a 

scolilor existente si prin construirea de noi localuri de scoala. O serie de masuri luate la nivelul 

intregii tari, ca perfectionarea programelor scolare, crearea comitetelor scolare, noile legi 

scolare etc. se rasfrang favorabil si asupra organizarii, continutului si functionarii 

invatamantului din Pitesti. 
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 Invatamantul primar este reprezentat, ca si mai inainte, prin sase scoli: trei de baieti 

si trei de fete. Localuri proprii nu aveau insa decat patru scoli (nr.1 si 2 de baieti si nr. 1 si 2 de 

fete). Cresterea populatiei scolare si situarea celor sase scoli in centrul orasului au impus 

infiintarea scolii mixte nr.4, in cartierul Garii. In ziua de 20 octombrie 1933, a avut loc 

“solemnitatea punerii pietrei fundamentale a noii scoli primare, in prezenta ministrului 

Instructiunii Publice, Petre Andrei”. Aceasta scoala a functionat in localul propriu din toamna 

anului 1935 si pana in anii nostri, cand sistematizarea cartierului a impus demolarea cladirii si 

ridicarea actualei Scoli nr. 8. 

 In acest cadru s-a desfasurat si dezvoltat invatamantul primar pana in anii de dupa cel 

de-al doilea razboi mondial. Invatamantul prescolar era format din doua gradinite de copii, 

patronate de Societatile  Indrumarea si Fratia. 

 Invatamantul secundar cunoaste o dezvoltare mai mare decat in etapa anterioara. 

Astfel, Liceul teoretic de baieti I.C.Bratianu continua sa fie cea mai importanta scoala din 

Pitesti. Procesul instructiv-educativ are loc pe baza prevederilor Legii din 1898. In anul 1928, 

s-a adoptat o noua lege pentru invatamantul secundar, potrivit careia liceul va avea o durata de 

sapte ani. Nedand rezultatele scontate, in anul scolar 1935-1936 se revine la ciclul de opt ani. 

Ultimele doua clase ale cursului superior erau organizate pe sectii, moderna si reala. In anii 

1924-1925, s-a construit internatul liceului, in partea de vest a cladirii, spre turnul pompierilor.  

 In aceasta perioada, liceul pitestean s-a bucurat, ca si in anii dinaintea razboiului, de 

prezenta in corpul profesoral a unor personalitati afirmate pe plan national sau in curs de 

afirmare. Profesorii Virgil Lupescu si Mihail Mihaileanu, care au predat, de la inceputul 

secolului si pana aproape de cel de-al II-lea razboi mondial, istoria si respectiv limba latina, s-

au remarcat prin numarul mare de lucrari publicate, unele premiate, care au cunoscut o larga 

circulatie la vremea lor. O alta figura a invatamantului pitestean al acestui timp este si 

profesorul Nicolae Branzeu, cel care a predat pana in anul 1930, timp de 33 de ani, latina si 

germana. Imediat dupa razboi, aici a fost profesor de limba germana Ioan D. Ticaloiu, fost elev 

al liceului, cunoscutul fonetist de mai tarziu, care studiase la Bucuresti si Berlin si care, in 

1924, isi va sustine doctoratul la Universitatea din Hamburg. Intre 1921 si 1924, tot aici a 

predat istoria Constantin Marinescu, doctor al Universitatii din Bucuresti, specializat in istorie 

universala la Sorbona; el va deveni profesor universitar la Cluj si membru al Academiei 

Romane. Intre 1931 si 1952, Profesorul Haralambie Ciocan a detinut catedra de fizica si chimie 

si, in acelasi timp, a publicat o serie de lucrari care s-au bucurat de aprecieri. In intervalul 

1933-1939, titularul catedrei de limba romana va fi Nicolae Iordache, cunoscutul istoric literar 

si universitar de mai tarziu, Vladimir Streinu. Dintre profesorii care au predat aici si care vor 

trece in invatamantul universitar, mai semnalam nume ca: Alexandru Burcescu, Constantin 

Rabega, Constantin Dragulescu, Gheorghe Aman, Emil Mortun. In afara acestora si a celor 

despre care am mai vorbit, liceul a avut si alti profesori straluciti, despre care vorbeste 

monografia sa, precum si o serie de alte lucrari. In aceasta perioada, au absolvit cursurile 

Liceului I.C.Bratianu din Pitesti o serie de elevi eminenti care, in anii urmatori, isi vor inscrie, 

prin activitatea lor, numele in cultura romaneasca. 

 In septembrie 1921, s-a infiintat Scoala secundara de fete gradul II. Lipsa acestei scoli 

era de mult simtita in orasul Pitesti, pentru eleve neexistand un liceu, ci numai scoli particulare. 

La inceput, scoala a fost extrabugetara. In anul scolar 1924-1925, a trecut insa in intregime in 

bugetul statului. A functionat in cladiri inchiriate sau ale unor scoli primare pana in 1928, cand 

s-a dat in folosinta localul propriu, inceput in 1926. In anii urmatori s-au adaugat o noua aripa 

si internatul. Toate acestea s-au construit in cea mai mare parte din donatia Sevastitei 

Vasilescu. In anul 1928, scoala se transforma in liceu unitar de 7 clase, functionand din 1935 

cu 8 clase. 

 In toamna anului 1919, s-au infiintat in Pitesti doua scoli normale, una de invatatori si 

alta de invatatoare. Faptul se incadra in avantul general al invatamantului normal din anii de 

dupa razboi, motivat de lipsa de cadre didactice, simtita atat la orase, cat mai ales la sate. 
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Scoala normala de invatatori a functionat initial in case inchiriate, iar in 1920 s-a mutat in 

cazarmile Regimentului 27 Infanterie Radu Negru. In 1922, scoala era improprietarita cu 25 

ha. teren in partea de sud a orasului, unde se va construi un local propriu (in care a functionat 

in anii nostri Facultatea de Invatamant Pedagogic). Noua cladire a fost data in folosinta in anul 

scolar 1931-1932. In 1933, scoala a fost desfiintata.  

 Scoala normala de fete a functionat in localul Scolii primare de fete nr.1 Nicolopolu. In 

anul 1930, scoala s-a desfiintat, iar elevele au fost transferate la Scoala Normala din Turnu 

Magurele. In localul Scolii normale de baieti, desfiintata in 1933, s-a mutat Scoala normala de 

fete de la Campulung Muscel. La inceputul anului scolar 1941-1942, localul este ocupat 

aproape in intregime de catre Spitalul nr. 116 al Crucii Rosii. Aceste scoli au avut un mare rol 

in completarea necesarului de invatatori, atat in Pitesti si judetul Arges, cat si in judetele 

limitrofe. 

 Invatamantul profesional continua prin scolile infiintate inainte de primul razboi 

mondial, la care se adauga si altele. In 1927 se infiinteaza Scoala superioara de comert.Tot in 

acest an, Camera de Comert a construit un local pe bulevard, in care s-au mutat atat Scoala 

Superioara de Comert, cat si Scoala Inferioara de Comert, care functiona inaintea razboiului. In 

1930, cele doua scoli se unifica, noua institutie numindu-se Scoala comerciala tip E. Pitesti. 

Prin legea din 1936, ea se transforma in Liceul comercial cu 8 clase. 

 Scoala elementara de meserii isi continua activitatea cu cele trei sectii: tamplarie, 

tinichigerie si lacatuserie-fierarie. In anul 1925 incepe construirea unui local propriu pe strada 

Bratianu, azi 1 Mai, dar constructia inainteaza incet (dupa 12 ani se terminase doar parterul). In 

1936, aceasta scoala se va transforma in Liceul Industrial, existent si astazi.  

 Scoala profesionala de fete Teiuleanu si-a redeschis portile in toamna lui 1918, in 

localul sau, care in scurta vreme a devenit neincapator. In vara anului 1937, incepe construirea 

unei cladiri proprii, pe strada Teiuleanu, care va fi gata in anii urmatori. In 1936, scoala se 

transforma in Liceul industrial de fete cu 8 clase, functionand astfel pana in 1948 . 

 In 1920 s-a infiintat si Scoala de ucenici. Cursurile acesteia s-au tinut in localul Scolii 

primare de baieti nr. 1, fiind frecventate de catre ucenicii din comert si industrie, care nu 

implinisera varsta de 18 ani.  

 Din 1929, se creeaza un comitet al caminului de ucenici de la Pitesti, cu sarcina de a 

construi un local de scoala pentru acestia. Constructia cladirii a inceput tocmai in octombrie 

1938, pe strada Mircea Voda, unde s-a realizat un edificiu important care exista si astazi.  

 Pe langa scolile publice secundare  au functionat si in aceasta perioada 

Scoli particulare. Semnalam Institutele Apostolescu, Lazarescu, Elena Batist si Tomescu. 

 In anul 1938, ca urmare a dezvoltarii generale a tarii, in Pitesti erau 27 de unitati 

scolare si prescolare, cu un numar de 5305 elevi si cu 434 de cadre didactice. 

 Ca urmare fireasca a dezvoltarii invptamantului, intre cele doua razboaie mondiale, 

numarul stiutorilor de carte din randul populatiei a crescut, fapt care se va rasfrange in mod 

corespunzator asupra intregii sale vieti spirituale.  

 La jumatatea acestei perioade, in 1930, in Pitesti erau 13.172 stiutori de carte, dintr-un 

numar de 17.139 de locuitori de la sapte ani in sus. Pe categorii, stiutorii de carte se imparteau 

astfel: 272 cu instructiune extrascolara, 8.117 cu instuctiune primara, 2.390 cu instructiune 

secundara, 1.759 cu instructiune profesionala, 413 cu instructiune universitara, 218 cu alte 

scoli superioare. 

 In aceeasi perioada, in Pitesti si-au desfasurat activiatea o serie de personalitati, 

devenite cunoscute in tara prin creatiile lor in domeniile tehnicii, stiintei sau literaturii. 

 Una dintre aceste personalitati a fost profesorul Remus Macarie care, intre anii 1910 si 

1925, a predat stiintele naturale la liceul din oras. Remus Macarie este cunoscut insa ca lutier, 

fiind realizatorul unora dintre cele mai stralucite viori de constructie romaneasca. Initiindu-se 

in constructia viorii in Italia, intr-un orasel de langa Cremona, si apoi la München, 

persevereaza in atelierul sau, instalat la mansarda liceului din Pitesti. A realizat o serie de viori 
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dupa modelul Stradivari, de o executie impecabila si cu sonoritate bogata. George Enescu a 

concertat cu o vioara Macarie atat in tara, cat si peste hotare. Aceasta vioara se afla astazi in 

Muzeul Enescu din Dorohoi. Remus Macarie a fost profesorul altor doi straluciti lutieri romani, 

Dimitrie Stirbulescu si Mihail Radulescu. A construit 76 de viori, 4 viole si 4 violoncele. Toate 

instrumentele Macarie, care se mai afla astazi in tara, sunt in evidentele Patrimoniului Cultural 

National. 

 Dupa incetarea sa din viata, in anul 1925, o serie de consemnari tehnice, retete de lacuri 

si o parte dintre scule au ajuns, prin intermediul farmacistului pitestean N. N. Bobancu 

(violonist care a cantat aproape 60 de ani cu o vioara Macarie), la lutierul argesean din Bradet, 

Ion Sava Ivascu, care a construit la randul lui o serie de viori valoroase, folosite azi in institutii 

muzicale. Tehnica constructiei viorii Macarie este astazi dusa mai departe in Pitesti de lutierul 

Valeriu Ivascu, fiul lui Ion Sava Ivascu. 

 Printre profesorii care au predat fizica la liceul din Pitesti, dupa primul razboi mondial, 

a fost si Haralambie Ciocan, absolvent al Universitatii din Bucuresti. Dupa anul 1930, 

profesorul H.Ciocan a publicat o serie de lucrari care au atras atentia asupra sa. In anul 1933, i-

au aparut, la Pitesti, Ipoteza cosmogonica, iar in 1934 – Etudes electrique cosmogonique. 

 Dintr-o insemnare a autorului, facuta pe un exemplar ce se afla in colectiile Bibliotecii 

Judetene Arges, aflam ca aceasta din urma lucrare  a sa, tiparita in limba franceza in numai 300 

de exemplare, a fost apreciata de cativa savanti cu renume mondial, cum au fost: Victor 

Grignard (premiul Nobel – chimie, 1912), Charles Guillaume (Premiul Nobel – fizica, 1920), 

Georges Claude (membru al Institutului Frantei) etc. Acumulatorul cu gaz, de care se ocupa 

profesorul H. Ciocan in lucrarea sa, a cunoscut o larga aplicatie in diferite sectoare ale tehnicii.  

 Profesorul Virgil Lupescu, despre care am mai amintit, va publica la Pitesti, in anul 

1925, Istoria patriei, manual pentru clasa a VIII-a secundara, iar in anul 1926 – Manual de 

antichitati publice romane, lucrari care fac atat dovada pregatirii temeinice, cat si a orientarii 

stiintifice a autorului lor.  

 In 1929, profesorul Vasile Christescu, doctor in litere, scoate de sub tipar un foarte 

interesant studiu, intitulat Viata economica a Daciei romane.Contributii la o reconstituire 

istorica…In tipografia aceluiasi P.Mitu din Pitesti, va aparea in 1935 lucrarea medicului Vasile 

Titescu, intitulata Consideratii radiologice si sociale asupra pulmonilor la 20.000 de bolnavi 

vazuti pe ecranul radiologic. 

 Dupa anul 1930, profesorul Ion Gr. Radulescu de la Liceul Comercial a intreprins o 

atenta cercetare a trecutului economic al orasului, publicand, in 1938, valoroasa lucrare 

Comertul si industria in trecutul orasului Pitesti. Fiind singurul studiu care se ocupa de 

organizarea si activitatea breslelor din Pitestii secolului al XIX-lea, cartea lui I. Gr. Radulescu 

devine indispensabila cercetatorului de astazi al istoriei orasului. 

 Absolvent al liceului din Pitesti, in anul 1920, dupa terminarea Facultatii de Litere si 

Filozofie din Bucuresti, profesorul Nicolare Iordache isi va completa studiile la universitatile 

din Paris si Nancy, devenind doctor in litere la Universitatea din Iasi, in 1947. La venirea sa in 

Pitesti, in 1933, era deja un nume cunoscut, prin colaborari pretioase la o serie de reviste de 

prestigiu, cum au fost Sburatorul Convorbiri literare, Contimporanul, Cetatea literara, 

Cugetul romanesc, Kalende, a carei redactie a fost, in prima etapa, la Pitesti. Din conducerea 

revistei Kalende au facut parte, alaturi de Nicolae Iordache, Pompiliu Constantinescu, Serban 

Cioculescu si Tufor Soimaru. In timpul sederii sale la Pitesti, pe langa activitatea de la catedra, 

pe care a desfasurat-o la un inalt nivel, a continuat sa scrie si sa publice. De remarcat ca, in 

aceasta perioada, a colaborat la o serie de reviste cu orientare democratica, printre care 

amintim Adevarul literar si artistic.  Este perioada care ii va aduce consacrarea. Va ramane 

cunoscut in cultura romaneasca sub pseudonimul Vladimir Streinu. In timpul celor sase ani, cat 

si-a desfasurat activitatea la Pitesti, prezenta sa a constituit un stimulent pentru o serie de 

talente, aproximativ din aceeasi generatie.  
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 In 1933, profesorul Dimitrie Al.Nanu a pubilcat o culegere de folclor, Poezia militariei 

si a Craciunului pe Valea Argesului, iar in 1934 a tiparit comedia in doua tablouri Plecarea 

recrutilor, pentru care a primit premiul C. Radulescu-Codin al Academiei Romane . In 1937 a 

editat volumul de schite si povestiri Pe soseaua Malurenilor. Preocuparile din anii urmatori l-

au consacrat pe profesorul D.Al.Nanu ca un bun cunoscator al folclorului argesean. 

 In 1934, Mihail Ilovici a publicat la Pitesti Negativismul tinerei generatii, iar in 1939 – 

Monografia critica Claudia Millian. Mihail Ilovici se va bucura inca din aceasta perioada de 

aprecierile lui Vladimir Streinu si ale lui Serban Cioculescu.  

 Desi nu au locuit in Pitesti, in anii dintre cele doua razboaie mondiale, s-au aflat adesea 

in orasul lor natal doi scriitori consacrati, Tudor Teodorescu-Braniste si Constantin Kiritescu.  

 In aceasta vreme, insa, au locuit si au scris mult in imediata apropiere a Pitestilor, Liviu 

Rebreanu la Valea Mare si Mihail Sorbul la Valea Marului. Casatoriti cu doua pitestence, 

surorile Radulescu, Fani si Maria,  cei doi scriitori au avut in deceniul al patrulea al secolului 

nostru relatii multiple in Pitesti, devenind, pe cat de obisnuiti, pe atat de respectati.  

 Activitatea economica a orasului, pe de o parte, pe de alta parte viata culturala tot mai 

intensa au facut sa creasca numarul tipografiilor si sa se mareasca si capacitatea de productie a 

unora dintre cele existente. 

 Cea mai bine utilata dintre tipografiile dinaintea primului razboi mondial – Mihai 

Lazar-Fiu – a fost cumparata, in anul 1919, de inginerul Dimitrie Dima si se va numi de la 

aceasta data Liga Poporului. Condusa de tipograful Ion Iotta, acesta va deveni proprietarul ei 

din anul 1924. Aici s-au tiparit cele doua anuare ale orasului Pitesti si judetului Arges, primul 

in 1925 (118 p.) si cel de-al doilea, sub semnatura gazetarului Vlad Furtuna, in anul 1936 (160 

p.). Ambele tiparituri sunt lucrari de referinta care furnizeaza un numar apreciabil de informatii 

pentru aceasta perioada. 

 Dupa primul razboi mondial insa, in fruntea tipografiilor din Pitesti se va situa 

tipografia Artistica a lui Petrache C. Mitu care, cu o capacitate mai mare de productie, a tiparit 

mult si a calificat un numar insemnat de muncitori, care au lucrat si la alte tipografii din oras. 

Din cele peste 200 de titluri care s-au tiparit in Pitesti in perioada interbelica, mai mult de 

jumatate au fost scoase de tipografia Artistica P.Mitu. 

 In Tipografia Romana Stefan Voiculescu, s-a tiparit, in anul 1936, Procesul miscarii 

antifasciste din Romania. 

 In afara celor amintite, au mai functionat in aceasta perioada Tipografia Moderna a lui 

Traian Novacovici si Tipografia Progresul, fosta Haralambie Radulescu. Actul nationalizarii 

din anul 1948 gaseste in Pitesti un numar de cinci tipografii. 

 In acesti ani, tipografiile din Pitesti, pe langa imprimate de tot felul, unele produse de 

papetarie si carti, au scos si o serie intrega de ziare si reviste, cele mai multe insa cu o scurta 

aparitie. In anul 1925, apareau sase publicatii periodice: Buletinul camerei de Comert si 

Industrie (care a continuat, cu unele intreruperi, inca din 1894), Glasul Argesului, Indrumarea, 

Monitorul judetului Arges, Secera si Sentinela Argesului. Si in aceasta perioada, in coloanele 

ziarelor care apar in Pitesti este vizibila amprenta diferitelor interese particulare sau de grup: 

reclame comerciale, propaganda electorala etc. 

 Intre anii 1928 si 1946, a aparut ziarul Presa. In prima parte a existentei sale, ziarul a 

fost condus de harnicul si talentatul gazetar pitestean Vlad Furtuna. Acest ziar a furnizat foarte 

multe informatii locale si este azi indispensabil cercetatorului acestei perioade. De asemenea, 

in coloanele sale au fost aduse la lumina o serie de incercari literare, ce dovedesc existenta 

unor preocupari in acest domeniu. 

   Stimulati de succesele pe care le avea Compania Grigoriu cu spectacolele de opereta 

la Pitesti – din care nu lipsea Nicolae Leonard – cativa entuziasti, in frunte cu actorul Panait 

Constantinescu si profesorul de muzica Teodor Savulescu, au pregatit, in jurul anului 1910, si 

au dat spectacole cu opereta Crai nou, de Ciprian Porumbescu (in cor si orchestra au cantat si 

unii dintre membrii Societatii Liedertafel, despre care am vorbit). 
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 In anii razboiului, chiar in timpul ocupatiei, din initiativa capitanului Iov si a fiicei sale, 

s-a pregatit si s-a jucat opereta Mam'zelle Nitouche. Alaturi de instrumentele de coarde 

asigurate de pitesteni, cei mai multi liceeni, au cantat si alamurile necesare, date de garnizoana 

austriaca. Spectacolul s-a bucurat de mult succes si a fost aplaudat mai ales de ofiterii austrieci, 

care n-au lipsit de la nici o reprezentatie. Acelasi colectiv a pregatit insa si opereta Crai nou. 

Printre cei care aplaudau frenetic la premiera se aflau si ofiterii austrieci, care si-au dat seama 

de-abia dupa spectacol ca totul se transformase intr-o manifestatie de patriotism romanesc. 

 Dupa razboi, spectacolele cu opereta Mam'zelle Nitouche sunt reluate, de data aceasta 

cu largul concurs al lui Iordache Matache, cel ce a dirijat si a adus si alamurile necesare din 

fanfara sa de la Regimentul 4 Arges, care se intorsese de pe front. In 1927, opereta lui Ciprian 

Porumbescu este din nou pusa in scena, acum insa de catre Cercul studentesc argesean. 

Pregatirea muzicala i-a revenit lui Nicolae N. Branzeu, la data aceea student la Conservatorul 

din Bucuresti. Un an mai tarziu, tot Nicu Branzeu pregateste La sezatoare, de Tiberiu 

Brediceanu. Creatie lirica de inspiratie folclorica, lucrarea lui Brediceanu s-a bucurat de mare 

succes. 

 Desele popasuri in Pitesti ale revistei lui Constantin Tanase (uneori numarand 70 de 

persoane), au stimulat initiativa organizarii unor reviste locale. Primul spectacol local de 

revista, Vremuri grele, dupa un libret de I. Al. Glontescu, s-a jucat in 1925. Dirijat de N. N. 

Branzeu, cu aranjamentele muzicale ale farmacistului N. N. Bobancu si ale medicului Anghel 

Paunescu, spectacolul s-a bucurat chiar de elogiile lui Constantin Tanase. Peste doi ani, avea sa 

fie montata o alta revista locala, S-a facut, pe libretul aceluiasi I. Al. Glontescu. Presa, din 

ianuarie 1927, Cronica Argesului si Tribuna comertului se ocupa pe larg de spectacolul care a 

fost “ovationat”, dar care, in acelasi timp, “a starnit multe nemultumiri”. 

 Intre anii 1933 si 1936, in Pitesti a fost prezentata o noua revista, Gara film, pe libretul 

lui Gheorghe Florescu, impiegat de miscare, cu aranjamentele muzicale ale lui Anghel 

Florescu. De data aceasta, revista s-a organizat in cadrul Asociatiei Radu Negru a C.F.R.-ului 

Pitesti. Cu acest spectacol s-a facut un turneu in tara, la Turnu Magurele, Craiova, Turnu 

Severin, Sibiu, Cluj, Oradea, care s-a incheiat cu doua spectacole in Bucuresti, in sala Marna si 

respectiv in gradina Atelierelor Grivita.  

  Dar, daca opereta si revista au fost punctate in aceasta perioada de cateva aparitii pline 

de succes si de altele mai putin izbutite, muzica instrumentala culta s-a bucurat in Pitestii 

dintre cele doua razboaie mondiale de o prezenta statornica si de o tinuta elevata. 

 Cvartetul de coarde, infiintat in 1913, il va pierde pe Remus Macarie in anul 1925 

(Stanescu Delar cazuse pe front). Din aceasta formatie, condusa cu competenta profesionala de 

profesorul C. Albu, care a cantat tot timpul la violoncel, au mai facut parte N. N. Bobancu si A. 

Paunescu, Traian Serafim si Al. Petrescu sau Tanase Stefanescu. Dupa 1930, se vor da 

nenumarate concerte in formula de cvintet, cu un repertoriu de tinuta. Atat cvartetul, cat si 

cvintetul au cantat in toti acesti ani si in cei care vor urma numai cu instrumente Macarie. 

 In anii 1934 si 1935, iubitorii de muzica din Pitesti vor asista la o serie de concerte ale 

sextetului de coarde, in care canta acum si N. N. Branzeu. In 1934, N. N. Branzeu terminase 

Schola cantorum de la Paris si, in acelasi an, castigase premiul al II-lea la concursul pentru 

compozitie George Enescu, premiul I fiind obtinut de Dinu Lipatti. 

 In formula de cvartet, cvintet, sextet sau orchestra de camera, formatia pitesteana a 

abordat, de-a lungul acestor ani, creatii ale unor compozitori ca: Haydn, Mozart, Beethoven, 

Mendelsohn-Bartholdy, Bach, Handel, Schubert, Schumann, Cherubini, Dvorjac. Cu tot atata 

grija si rafinament au fost alese piesele din creatia romaneasca ce au figurat in repertoriu. 

 In 1935-1936, tanarul si entuziastul compozitor si pianist N. N. Branzeu, cu ajutorul 

coristilor si instrumentistilor din oras si al catorva prieteni din Bucuresti, a pregatit si prezentat 

Missa incoronarii  de Mozart si Missa in do major de Beethoven. 

 Dupa primul razboi mondial, George Enescu a concertat de mai multe ori in Pitesti. La 

20 februarie 1923, un grup de iubitori de muzica si devotati ai marelui muzician i-au trimis lui 
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George Enescu o scrisoare, din care citam ultimele doua fraze: …Pentru arta Voasta 

neintrecuta si pentru patriotismul Vostru luminos si cald, ingaduiti-ne, scumpe maestre, sa va 

asezam in sufletele noastre, alaturi de marii romani Eminescu si Grigorescu. Cu Eminescu in 

poezie, Grigorescu in arta plastica si cu Voi in arta muzicii, avem o trinitate sfanta artistica,cu 

care s-ar putea mandri orice popor din lume de batrana civilizatie. Iubitorii de muzica din 

Pitesti. Originalul scrisorii se afla expus in Muzeul Muzicii din Bucuresti. 

 Pana in anii socialismului, peisajul muzical al Pitestilor va fi in permanenta completat 

de coruri bine instruite si inchegate, care au abordat si prezentat publicului mai ales creatii din 

repertoriul national, din care nu lipseau Dumitru Kiriac, Ion Vidu, Gheorghe Dima, Augustin 

Bena, Ionel Bratianu, Gheorghe Cucu, Stefan Popescu, Gavriil Muzicescu si altii. 

 Dintre dirijorii care s-au remarcat in aceasta perioada trebuie subliniat inca o data 

numele aceluiasi neobosit Constantin Albu.   

 Dupa primul razboi mondial, nevoia de carte se facea tot mai simtita. Librariile orasului 

erau modest aprovizionate, pentru ca productia editoriala a tarii nu putea satisface toate 

cerintele. Iubitorii de carte si cei care erau obligati sa apeleze la paginile ei incep din nou sa 

caute biblioteca publica. 

 Intorcandu-se in localul propriu dupa incetarea razboiului, liceul si-a reorganizat 

biblioteca scolara la un loc cu cea a comunei, infiintata prin donatia Stefu. In felul acesta, 

circulatia cartii catre cititorii din oras se ingreuiaza. Problema se rezolva prin infiintarea 

Ateneului popular Gheorghe Ionescu-Gion, in anul 1929, care functioneaza inca de la inceput 

ca biblioteca publica, in cadrul careia energia si priceperea institutoarei Tatiana Bobancu au 

fost simtite timp de aproape 20 de ani de toti cei care au frecventat biblioteca. Biblioteca 

Ateneul Gion si-a inceput avtivitatea cu o mica parte din cartile pe care le avea biblioteca din 

comuna, in anul 1929, celelalte ramanand in continuare la liceu. Intregul fond de carte cu care 

a ajuns biblioteca Ateneului pana in anii nostri se afla azi in colectiile Bibliotecii Judetene 

Arges. Printre acestea, doar cateva zeci de volume sunt din donatia istoricului Gh. Ionescu-

Gion. 

 Ateneul Gh. Ionescu-Gion, care a functionat pana in anul 1948 cu biblioteca si muzeu, 

a desfasurat o intensa activitate pe linia propagarii cunostintelor prin intermediul conferintelor, 

sezatorilor culturale, auditiilor colective la radio etc. La invitatia presedintelui Ateneului, 

Tatiana Bobancu, in Pitesti au conferentiat personalitati de seama ale culturii romanesti ca: 

Nicolae Iorga, Gala Galaction, Liviu Rebreanu, G. Bogdan-Duica, G. G. Antonescu, Mihail 

Sorbul, Mihail Lungianu si altii. Tatiana Bobancu se numara printre intelectualii patrioti care 

au desfasurat o prodigioasa activitate in perioada interbelica.   

 Catre sfarsitul perioadei de care ne ocupam, in Pitesti au fost organizate mai multe 

camine culturale. Asa cum se preciza in raportul prezentat la Congresul caminelor culturale de 

la Craiova, desfasurat la 1 octombrie 1943, in judetul Arges erau organizate, depasindu-se 

greutatile razboiului, 112 camine culturale urbane si rurale, dintre care 82 fiintau inca din 1939. 

 In domeniul artelor plastice, in perioada la care ne referim, Pitestii au trei 

reprezentanti de prima marime printre valorile nationale. Astfel, Costin Petrescu picteza in 

acesti ani Catedrala incoronarii de la Alba Iulia si Marea Fresca de la Ateneul Roman, care 

este si capodopera acestui mare maestru al picturii murale. Poate nu este lipsit de interes sa 

observam ca, pe fresca din sala Ateneului, dupa secvanta migratiei popoarelor, taranii din 

scena reluarii muncii pasnice sunt imbracati in costume specifice zonei Argesului. Printre 

lucrarile de sevalet ale lui Costin Petrescu se afla si tabloul intitulat Eroul sergent instructor 

Tilica Alexandru din Regimentul 4 Arges. 

 Rudolf Schweitzer-Cumpana lucreaza si expune mult in aceasta perioada, cand se 

afirma definitiv ca un artist cu o maniera proprie. Apreciat in tara si in strainatate, el ramane cu 

sufletul in orasul natal, caruia ii va dona o mare parte din creatia sa. 

 Celor doi pictori de mai sus li se adauga mai tanarul Dan Bajenaru, nascut in Pitesti in 

1900. Dupa studii de specialitate la Bucuresti, in anii 1926-1927 se specializeaza la Paris, unde 
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expune si se afirma ca un talent viguros. Incepand din 1928 si pana in 1946, participa la toate 

Saloanele oficiale de desen si gravura, timp in care deschide o serie intreaga de expozitii 

personale in sali de prestigiu sau participa la expozitii colective in tara si in strainatate, 

obtinand numeroase premii. S-a bucurat de aprecieri ale unora  dintre cei mai avizati critici de 

arta.  

 In domeniul picturii bisericesti, in aceasta perioada se remarca alti doi fii ai orasului, 

fratii Dumitru si Gheorghe Belizarie. Dumitru Belizarie, cu studii in Italia, Ierusalim si la 

Muntele Athos, a fost unul dintre marii cunoscatori ai picturii bizantine. A pictat cateva 

catedrale  mari din tara si a facut numeroase restaurari. Lui Gheorghe Belizarie i se datoreaza 

lucrarile din Pitesti – Bisericile Maica Precista si Buna Vestire- Greci – si o serie de lucrari in 

imprejurimi, ca si monumentala Catedrala din Turda, lucrare care a insemnat cea mai valoroasa 

creatie a sa. Spre deosebire de fratele sau, Dumitru, Gheorghe Belizarie a pictat numai in ulei. 

 In domeniul sculpturii, trebuie sa semnalam monumentele care s-au ridicat in Cimitirul 

Eroilor, inaugurat in 1920 si reamenajat in anul 1938, cu concursul Societatii Cultul Eroilor. 

Tot aici, ca si in cimitirul orasului, au lucrat o serie de harnici pietrari, printre care Luigi 

Arganini  si N. Kaghiorghis. 

 In 1920, respectiv 1929, s-au ridicat monumentele eroilor din Gavana si Prundu, azi 

cartierul Petrochimistilor. Monumentele au fost reamplasate in vremea noastra in parcurile 

celor doua cartiere si se afla astazi admirabil puse in valoare. 

 In anii care au urmat primului razboi mondial, in Pitesti s-a construit mult, s-au trasat 

strazi noi, s-au plantat arbori si arbusti pe spatiile stradale si s-au facut o serie de amenajari in 

parcul Trivale. 

 S-au ridicat in aceasta perioada cateva cladiri monumentale, de existenta carora sunt 

legate nume din galeria marilor arhitecti ai tarii. Astfel, intre anii 1934-1936, dupa planurile 

arhitectului Statie Ciortan, profesor la Scoala Superioara de Arhitectura si presedinte al 

Societatii Arhitectilor Romani, de la 1929 la 1933, s-a construit in Pitesti cladirea 

Administratiei Financiare, in care se afla azi Primaria municipiului Pitesti. Peste cativa ani, in 

1939, in centrul orasului s-a pus piatra fundamentala a Casei Armatei, dupa planurile 

arhitectului Octav Doicescu. La festivitatea care a avut loc cu aceasta ocazie, in ziua de 7 iulie, 

a participat si Armand Calinescu, la data aceea presedinte al Consiliului de Ministri. 

 Dupa planurile arhitectului I. Fakler, s-a inceput in anul 1924 constructia cladirii 

Liceului de fete, numit azi Zinca Golescu, terminat insa de-abia dupa anul 1960. Intre anii 

1925 si 1930, s-au cladit cateva case in maniera traditionala romaneasca, pe baza proiectelor 

arhitectului Dimitrie Ionescu-Berechet (printre care casa profesorului Nae Dumitrescu), iar de 

la 1930 la 1940, o serie intreaga de cladiri “in stil cubist” – cum li s-a spus multa vreme in oras 

- dupa planurile arhitectului Eugen Ivanov, in acesti ani arhitectul-sef al orasului. 

 Asa cum am precizat mai sus, pana in anii primului razboi mondial, spitalul judetean 

avea doar sectiile de chirurgie, medicina interna si boli contagioase. In 1928 se va infiinta cea 

de-a patra sectie, dupa ce, in urma insistentelor repetate ale medicilor, unitatea reuseste sa 

procure si sa instaleze aparatele necesare serviciului de radiologie. In anul 1940, acest serviciu 

a fost reorganizat la nivelul celor mai moderne cerinte.  

 Doua dintre figurile de seama ale Spitalului din Pitesti, in perioada interbelica, au fost 

doctorii Gh. Nelepcu, directorul institutiei o mare parte din timp, si Vasile Titescu, medic 

primar radiolog, cel care a semnalat necrutatoarea boala a lui Liviu Rebreanu, ilustrul sau 

prieten. 

 In 1938, Spitalul din Pitesti avea un numat de 120 de paturi, in care, in cursul lunii 

februarie din acelasi an, au fost spitalizati 401 bolnavi.  

 Redeschis in Pitesti imediat dupa razboi, in 1922, Spitalul Militar se desfiinteaza, 

pentru ca, reinfiintat in 1926, sa functioneze fara intrerupere pana in anii nostri. In 1926, cand 

isi reia activitatea, dispunea de un numar de 75 de paturi. Pana la construirea noului local, 
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Spitalul Militar a functionat in cladirile de pe strada Nicolae Balcescu, in care se afla astazi 

sectiile de oftalmologie si psihiatrie ale Spitalului Judetean.  

 In afara celor doua spitale, in 1936, orasul mai avea si doua circumscriptii sanitare, 

incadrate cu cate un medic, un subchirurg si o moasa.  

 In perioada interbelica, respectiv incepand din anul 1922, in urma modificarii legii 

sanitare, in Pitesti erau sase farmacii publice si o farmacie de spital, toate conduse de farmacisti 

romani. Apoi, in anul 1941, numarul farmaciilor creste la sapte, fiind consemnata, in datele 

oficiale, si cea din cadrul spitalului din localitate. 

 Dupa razboi, activitatea sportiva din Pitesti este reluata cu si mai mult interes. In anul 

1921, va aparea echipa de fotbal Sageata, care se va transforma ulterior intr-o societate. Astfel, 

la 29 mai 1924, un grup de pitesteni, amatori de sport, cereau prefectului aprobarea pentru 

infiintarea unei societati sportive, al carei scop era: …Educatia sportiva si muzicala a 

tineretului si tuturor amatorilor, cu practicarea tuturor sporturilor in general si a fotbalului in 

special…. La 24 iulie 1924, ministrul de interne aproba statutul Societatii.  

 In aprilie 1925, Societatea Sportiva Sageata solicita Primariei orasului un teren de 

fotbal si unul de tenis. La 22 iunie, in acelasi an, Primaria pune la dispozitia Societatii o 

suprafata de 8.125 mp. de teren (125 m. lungime si 65 m. latime), din proprietatea comunei. 

Terenul se afla pe platoul din parcul Trivale, unde se tinea balciul de sarbatorile Pastelui. 

Acesta a fost primul teren de fotbal amenajat, pe care l-a avut orasul Pitesti. 

 In anuarul orasului din anul 1925, gasim trecuta si Societatea Sportiva-Muzicala 

Sageata, cu intregul colectiv de conducere. In 1924, la Pitesti, s-a infiintat Clubul Sportiv 

Tricolorul care, pe langa activitatea fotbalistica, promoveaza si alte discipline sportive, dar mai 

ales ciclismul. 

 Societatea sportiva, care se va impune insa in orasul Pitesti si care va tine aprinsa in 

permanenta faclia pana in anii nostri, va fi Sporting-club, infiintata la 15 august 1926. Aceasta 

societate s-a mentinut datorita ajutorului banesc dat de catre Primarie, precum si sprijinului 

acordat de catre iubitorii de sport din oras. In cadrul ei, a fost promovata o gama larga de 

discipline sportive, unele in premiera chiar in orasul nostru. Pe primul loc insa se va situa tot 

fotbalul, care va aduce clubului un binemeritat renume, prin meciurile pe care echipa le va 

sustine de-a lungul anilor, cu partenere de valoare nationala, precum C. F. R. Bucuresti, 

Juventus, Unirea Tricolor s.a. Ciclismul a constituit, de asemenea, una dintre preocuparile de 

seama  ale clubului. 

 In 1928 si 1930, se organizeaza in Pitesti alte doua asociatii sportive muncitoresti: 

Asociatia F. C. Muncitorii, respectiv C. F. R. Radu Negru. 

 Despre activitatea sportiva ce se va desfasura in Pitesti in anii urmatori vorbesc o serie 

de documente de arhiva, dar, in acelasi timp, in repetate randuri, ziarul Presa, principala 

publicatie locala a vremii. Bunaoara, numarul din 28 ianuarie 1933, prin articolul Sporturile de 

iarna in Arges, ne informeaza ca Sporting-clubul avea echipa de schi si bob, iar in Gradina 

publica organizase un patinoar, in vederea unor concursuri de patinaj si hochei. Acelasi ziar, 

Presa, din 1 aprilie 1937, releva ca, pe 28 martie, se disputase meciul de fotbal dintre Sporting-

club si F. C. Muncitorii, contand pentru campionatul districtului Pitesti. Informatia este 

valoroasa, pe de o parte pentru ca aflam despre existenta terenului de fotbal Sporting-club, care 

de-abia fusese amenajat pe strada Leonte Filipescu (acesta a fost principalul stadion al orasului, 

pana in anii regimului nostru, cand s-au pus bazele stadionului din Strand), iar pe de alta parte 

pentru ca se constata existenta si activitatea Asociatiei F. C. Muncitorii, care fusese fondata in 

1928. Se pare ca acestei asociatii i se spunea si Sportul muncitoresc si o gasim in anul 1936 

afiliata la Federatia Romana de Fotbal.  

 Paralel cu miscarea sportiva organizata, pe care am semnalat-o in randurile de mai sus, 

in Pitesti, intre cele doua razboaie mondiale, se poate urmari o sustinuta si interesanta miscare 

sportiva scolara.  
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 Anii celui de-al doilea razboi mondial au ramas in istoria orasului Pitesti ca o perioada 

grea, prin ranile adanci pe care le-a pricinuit atat vietii economice, cat si celei spirituale. A fost 

necesara multa energie umana, dar mai ales un insufletitor spirit patriotic pentru refacerea 

economica si trecerea la realizarea noilor obiective ale etapei istorice postbelice. 

 

 
material publicat in ISTORIA MUNICIPIULUI PITESTI,  

autori: Petre Popa, Paul Dicu, Silvestru Voinescu.-  

Bucuresti, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1988  
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SILVESTRU VOINESCU - POETUL, PROZATORUL SI 

EPIGRAMISTUL 
 

 

POETULPOETULPOETULPOETUL    
 

Primavara 
Brotacii la balta-adunati in sobor 

Anunta voiosi in sat si la lunca 

Topirea zapezii si vremea de munca, 

Cantandu-si imnul in cor. 

 

Prin curti, prin livezi si jos in zavoi 

E du-te vino de pasari si albine, 

Afara e cald si soare si bine. 

S-a-ntors primavara la noi. 

 

Vara 
Cu noptile mici, senine si clare 

Cu zilele lungi si pline de spor 

Cu apa, racoare purtata-n ulcior 

Esti viata de azi si cea viitoare. 

 

Vãzduhul rasuna de cantecul muncii 

Si linistea noptii e plina de cant 

Natura trãieste intens pe pamant 

Din deal pana-n mijlocul luncii. 

 

Patrimoniu 
As trage brazda mai adanc, in sat, 

 in sus si-n jos de case 

Ca am boi buni si boii trag,  

dar eu ma tem ca dau de oase 

Si e pacat sa turburi vise,  

c-aici sunt visele-ngropate 

De mii de ani de cand e satul,  

cu dorurile noastre toate. 

 

Toamna 
Frunza, rugina de vreme tarzie 

Se lasã purtata pe aripi de vant 

Si-asterne padurii un straniu vesmant 

Tesut cu migala de ie. 

 

Pe-altita aleasa cu tonuri inchise 

Lucreaza sonor printesa batrana 

Si bate-n urzeala, cu tremur in mana 

Fuior de frunze invinse. 
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Iarna 
Natura se-mbraca in straiul curat 

Punandu-si pe umeri, pe cap, la picioare 

Vesmintele albe, solemne si rare, 

Ca-n basmul cu Alb Imparat. 

 

Sub plapuma calda, pe campuri intinse, 

Pamantul rodeste din bobul de grau 

Sa fie la anul belsug, fara frau 

Nevoile noastre invinse. 

 

Autobiografie 
Pãrintii mei au fost tarani, din neam 

 in neam, prin ani si ani 

Aurul lor a stralucit si prin apus 

 Si-n rãsãrit 

Iar graul lor  a curs 

 in slepuri spre Bosfor 

Pãrintii mei, cand n-au mai fost,  

m-au fost lasat in sat cu rost. 

 

Intalnire cu fiii satului 
Venira fiii satului - superba prezentare de cravate 

Au gãsit case noi, videoteci, peroane asfaltate 

Primarul a fãcut un inventar: 108 licente  

si 9 doctorate 

Si s-a servit cocteil, parmezan, coupjac... de toate. 

 

Ctitorii 
Pe strãzile Romei Eterne  

calcatu-mi-au ambii pãrinti 

Urcand pe columna in piatra  

cu chipuri de sfinti 

Si Roma Eterna-i eterna prin truda 

 pãrintilor mei 

Luptãtori si pastori mioritici  

si oameni si zei. 

 

Ecologie 
Cand cadea padurea peste sat 

Si copiii se scaldau in iazul morii 

Nu ne era drumul asfaltat 

Dar erau obrajii ca bujorii. 

 

Lepanto 
La Lepanto a fost batalia navala in care  

spaniolul Cervantes si-a pierdut o manã 
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Lepanto a saracit popoare-n acel an 

Prin pierderi de corabii, de pulberi  

si de oameni 

Si prin ospetele lui Don Juan 

Acel faimos Lepanto privit cu ochi  

integru 

El n-a dat omenirii decat un „Ciung“  

celebru. 

 

Datoria 
Ii suntem datori acestui pamant 

Sa-l facem manos ca-n vremi de demult 

Cand oaspetii nevruti, cu topoare la brau, 

Inotau spaimantati prin marea de grau. 

 

Apocrifa 
Si se facea azi-noapte in visul meu dantesc 

Ca amandoi eram in rai, dar l-am lasat 

Stiindu-i nemurirea si traiul ingeresc 

Pentru prea scump minutul nostru  

de pacat. 

 

Dintre literele strambe 
La fantana de la poarta casei noastre 

 bãtranesti 

Este-o piatra din vechime asezata  

sub un tei. 

Dintre literele strambe si azi poti  

sa deslusesti 

„Cand s-a fost suit pe tron,  

Domnul nostru 

Domn Matei“. 

 

Obarsie 
La masa rotunda cu trei picioare 

Am visat mai mult ca la Carul Mare. 

Si azi, dupa ani, mi-amintesc cu jind 

Opt scaune mici, opt sperante mijind. 

 

Religiozitate 
Eu ma inchin lui Horea,  

Cristosul meu de-acasa 

Gandirea lui e dreapta si jertfa cu temei 

Intaiul lui apostol purta pe umar coasa 

Si-avea batai in palme ca si parintii mei. 

 

Inscriptie 
Pe un stalp de la cerdacul  

casei noastre parintesti 
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E scris anul altei case,  

cea a strãbunicului: 

„S-a fãcut cand Domnul Tudor 

 se ducea spre Bucuresti“ 

Tata a luat din casa veche  

doar stalpul cerdacului. 

 

Pisanie 
Ridicatu-s-au spre slava,  

de Prea Bunul Domn... cel Mare 

Cand i-au fost batut pe turci  

de-au scãpat doar cei calare 

Si-au pierit atunci un pasa 

 Si cinci steaguri de spahii 

Iar la noi, opt sate arse si crestini  

ca la trei mii. 

Scris de mine Ionita, mester pietrar,  

spre a sa stire 

Si sa fie alor nostri, celor cãzuti  

pomenire. 

 

 

material publicat in “Arges: Revista lunara de cultura”.-  

Pitesti, Anul IV (39), nr. 9(279), septembrie 2005 
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LLLLIRICULIRICULIRICULIRICUL        SSSSilvestru Voinescuilvestru Voinescuilvestru Voinescuilvestru Voinescu    
 

A rosti din suflet, cu onestitate, fara gand de lauda pagana, un cuvant despre opera 

domnului Silvestru Voinescu este ca si cum ti-ai aprecia ostentativ, la un „absolut” superlativ, 

propriile eseuri literare. 

Pentru a nu se induce, insa, previzibil, in subconstient, aluzia intuita la un celebru adagiu 

latin, ma voi referi succint exclusiv la liricul Silvestru Voinescu. 

Cu un cult al parintilor, dovedind un infinit si sublim respect filial, poetul Silvestru 

Voinescu isi simte ascendentii urcand cu demnitate, intre stramosii daci, pe inconfundabila 

cronica sculptata a genezei neamului nostru din Cetatea eterna:  

Pe strazile Romei eterne,  

calcatu-mi-au ambii parinti, 

urcand pe columna in piatra 

cu chipuri de sfinti…  

Si Roma eterna-i eterna 

prin truda parintilor mei,  

luptatori, si pastori mioritici, 

si oameni, si zei. [«Ctitorii»]. 

Sacralizarea ascendentilor este reluata obsesiv in «Religiozitate»:  

Eu ma inchin lui Horea, 

Cristosul meu de-acasa; 

gandirea lui e dreapta si jertfa cu temei;  

Intaiul lui apostol purta pe umar coasa  

si-avea batai in palme ca si parintii mei. 

 Parintii reprezinta, pentru poet, microcosmosul existential de nobila si nedezmintita 

sorginte taraneasca: 

Parintii mei au fost tarani, din neam 

in neam, prin ani si ani”… [«Autobiografie»]. 

 Tema obarsiei taranesti este reluata cu obstinatie, poetul considerand-o emblematica 

sursa a puritatii sale sufletesti. Imaginea mesei rotunde cu trei picioare si cu opt scaune mici in 

jurul ei este persistenta in visele „mijind” permanent spre idealuri… [«Obarsie»]. 

 La maturitate, visele capata, insa, precum se destainuie, dimensiuni dantesti, poetul 

preferand nemuririi raiului ceresc, „un scump minut de pacat” pur omenesc, cu toate 

consecintele lui previzibil nefaste.  [«Apocrifa»]. 

In lirica sa, se insinueaza tulburator un autentic „cult al viselor”, pe care le intuieste ca 

fiind un patrimoniu virtual al spiritelor celor care au fost: 

As  trage brazda mai adanc, in sat, 

in sus si-n jos de case 

ca am boi buni si boii trag, 

dar eu ma tem ca dau de oase 

Si e pacat sa tulburi vise, 

c-aici sunt visele-ngropate 

de mii de ani de cand e satul,  

cu dorurile noastre toate.   [«Patrimoniu»]. 

 Poetul ramane, prin structura sa intima, un romantic nostalgic al vremurilor copilariei, 

cu locuri invesmantate de „o padure care cadea peste sat”, cu semeni de joaca scaldandu-se in 

iazul morii, cu un mediu existential avand efecte sanogene vizibile asupra oamenilor, in vadit 

contrast cu elemente de civilizatie care, aparent, contribuie la insanatosirea vietii: 

Cand cadea padurea peste sat 

Si copiii se scaldau in iazul morii 
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Nu ne era drumul asfaltat 

Dar erau obrajii ca bujorii.  [Ecologie]. 

 O «Intalnire cu fiii satului» constituie un excelent pretext liric de „cartografiere” 

moderna a unei realitati care, pentru satul traditionalist, pare de domeniul inimaginabilului. 

 Fiii satului contemporan nu sunt infatisati ca individualitati umane, cu numele si 

prenumele cunoscute pe ulitele asezarii lor natale, ci ca „o superba prezentare de cravate”, 

imagine colectiva sugerand metonimic un statut social elevat, un soi de „domnie urbana”, poate 

nesperata candva, statut conferit si de „cele 108 licente si 9 doctorate”, pe care primarul le 

„inventariaza” nu cu invidia celui ramas acasa, ci, dimpotriva, cu orgoliul ca isi poate 

intampina oaspetii cu „case noi, videoteci, peroane asfaltate”, iar, in loc de traditionala „paine 

si sare”, cu „cocteil, parmezan, coupjac” – evident, intr-o racordare epatanta a vietii rurale la 

„delicatesele” civilizatiei urbane. 

 Istoria universala ofera imaginatiei liricului, intens alimentate de scenele apocaliptice 

provocate de conflictul naval de la Lepanto, in Grecia – unde flota turca de sub conducerea lui 

Ali-pasa a fost infranta, la 7 octombrie 1571, de flota venetiano-spaniola condusa de Don Juan 

de Austria –, concluzia ca, in conflicte de acest gen, pierderile imense de „corabii, de pulberi si 

de oameni” au contat mai putin, in memoria umanitatii, decat faptul ca „spaniolul Cervantes si-

a pierdut o mana”: 

Acel faimos Lepanto privit cu ochi integru 

El n-a dat omenirii decat un „Ciung” celebru,  

nimeni altul decat  Miguel de Cervantes Saavedra [1547-1676], ilustrul autor al uneia dintre 

capodoperele literaturii universale, «Iscusitul Don Quijotte de la Mancha». 

 Obsesia istoriei este permanenta. Nu intamplator, parca, o piatra „din vechime asezata 

sub un tei, la fantana de la poarta casei batranesti” a poetului este un fantastic liant intre trecut 

si prezent, prin mesajul transmis in vreme, „cu litere strambe”, intr-o arhaica limba 

romaneasca: 

Cand s-a fost suit pe tron 

Domnul nostru 

Domn Matei”.    [«Dintre literele strambe»]. 

 Orice inscriptie din intimitatea mediului familial prezinta valente spirituale 

inconfundabile. Un stalp de la cerdacul casei parintesti poarta, prin inscriptia incrustata pe el, 

anul casei disparute a strabunicului, asociat cu o precizare de natura sa evoce un moment 

definitoriu din istoria „de suflet” a patriei: domnia „domnului poporului”, Tudor Vladimirescu: 

S-a facut cand Domnul Tudor 

Se ducea spre Bucuresti”… [«Inscriptie»]. 

 «Pisanie» devine un semnificativ pretext al rememorarii uriaselor jertfe de sange ale 

neamului romanesc, in lupta pentru pastrarea fiintei nationale.  

Domnul – nenominalizat, dar avand ca suprem atribut semantic un determinant ce ii 

confera grandoare: „cel Mare” – a ridicat, „spre slava poporului sau”, un insemn comemorativ, 

pentru a elogia succesele repurtate impotriva turcilor:  

Ridicatu-s-au spre slava 

de Prea Bunul Domn… cel Mare 

cand i-au fost batut pe turci  

de-au scapat doar cei calare  

si-au pierit atunci un pasa  

si cinci steaguri de spahii,  

iar la noi opt sate arse 

si crestini ca la trei mii. 

 Pisania a fost scrisa de „Ionita, mester pietrar,” din porunca Domnului, cu intentia 

marturisita ca inscrisul pietrei sa fie      

spre a sa stire 
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si sa fie alor nostri, celor cazuti 

pomenire. 

Manifestand permanent o pasiune declarata pentru studierea trecutului neamului 

romanesc, istoria devine, pentru Silvestru Voinescu,  un reper cert de referinta, care obliga la 

un comportament de extrema responsabilitate fata de mostenirea lasata de inaintasi.  

Fascinantele consemnari ale istoricului grec Flaviu Arrian – preluate din Ptolomeu al lui 

Lagos, contemporan cu expeditia intreprinsa de Alexandru cel Mare impotriva getilor, din anul 

335 a. H., potrivit caruia lanurile de grau de pe malul getic al Dunarii erau atat de inalte, incat 

„Alexandru a luat-o prin semanaturi, poruncind pedestrimii sa inainteze catre tinuturile 

necultivate, culcand graul cu sulitele aplecate, iar calaretii urmand indata prin partea de lanuri 

pe unde inaintase falanga” –, consemnarile mentionate constituie un pretext de elogiere a 

harniciei  stramosilor pe scara indepartata a istoriei noastre, un exemplu de urmat pentru cei de 

astazi, care trudesc din greu sa smulga, prin munca, roadele pamantului, imaginea artistica 

avand o tenta cu totul  previzibila, de „fata morgana” recompusa pe retina poetului constient ca 

noi, contemporanii sai, 

Ii suntem datori acestui pamant 

sa-l facem manos ca-n vremi de demult, 

cand oaspeti nevruti, cu topoare la brau,  

inotau spaimantati prin marea de grau.  

 [«Datoria»]. 

Natura constituie una dintre sursele inspiratoare predilecte ale liricii lui Silvestru 

Voinescu.  

In pastelurile sale, imaginile vizuale alterneaza cu cele auditive, creand un tablou 

complex de o acuratete cvasipicturala, cu subtile irizari sonore in secventele de natura descrise, 

conferindu-se astfel poeziilor inspirate din natura pecetea veridicitatii, printr-o reprezentare 

directa, incarcata de o rara expresivitate poetica. 

Natura este redata in diversitatea manifestarilor specifice anotimpurilor. Nu este o natura 

statica, precum in celebrele peisaje de pe panzele unor mari maestri ai penelului, imortalizand 

anotimpurile in succesiunea lor temporala si individualizandu-le prin atribute cromatice 

specifice, ci o natura al carei farmec este conferit de prezenta si consistenta muncii, permanent 

generatoare de belsug. 

Primavara – asociata ideatic trezirii naturii la viata –reprezinta, in perceptia sa,  un „du-te 

vino de pasari si albine”, declansarea unei imense bucurii provocate de „topirea zapezii si 

vremea de munca”, un imn cantat in cor de „brotacii de la balta adunati in sobor”.  

[«Primavara»].  

Munca apare ca un laitmotiv in pastelurile lui Silvestru Voinescu. „Vremea de munca”, 

coincizand cu sosirea primaverii, capata, vara, valente definitorii, atunci cand „rasuna in 

vazduh cantecul muncii”, anotimp in care insasi „natura traieste intens pe pamant / din deal 

pana-n mijlocul luncii”.  [«Vara»]. 

 Particularizarea anotimpurilor se realizeaza intr-un registru plastic incarcat de culoare, 

dominanta fiind, pe paleta cromatica a toamnei, „rugina de vreme tarzie”  a frunzei.  

In faza incipienta a anotimpului, frunza – conceputa ca un element de individualizare a 

mediului ambiental – este  intr-o evidenta dinamica: 

 Se lasa purtata pe aripi de vant 

si-asterne padurea un straniu vesmant  

tesut cu migala pe ie, 

pentru ca, in finalul anotimpului, sa se regaseasca fara viata, „intr-un fuior  de frunze invinse”.  

[«Toamna»]. 

Iarna, natura este imbracata in strai curat:  

in vesminte albe, solemne si rare,  

ca-n basmul cu Alb Imparat. 
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Constanta participativa a naturii la efortul uman continuu, de asigurare a existentei releva 

„comuniunea stabilita, in procesul muncii, permanent si persistent, intre om si natura”: 

Pamantul rodeste din bobul de grau  

sa fie la anul belsug fara frau,  

nevoile noastre invinse.  [«Iarna»].  

In poezia consacrata anotimpurilor, inspirat, se pare, de limpezimea modulatiilor 

armonice din «Anotimpurile» lui Vivaldi, Silvestru Voinescu invesmanteaza in imagini de o 

uimitoare plasticitate sentimentele provocate de scurgerea implacabila a vremii in satul natal, 

pe care, precum marturiseste, nu l-a parasit niciodata, fara sa-l simta „cu dorurile sale toate”… 

Motivatia intensitatii acestor simtaminte de o rarisima profunzime se regaseste in 

«Autobiografia» sa lirica: 

Parintii mei cand n-au mai fost, 

m-au fost lasat in sat cu rost,  

rost pe care distinsul nostru om de litere l-a relevat printr-o activitate culturala de o extindere 

spirituala impresionanta. 

Domnul Silvestru Voinescu a respectat cu strictete, in propria viata daruita cu 

generozitate, mai ales, cartii, „testamentul moral” al inaintasilor sai.  

I-am sugerat, cu putin timp inainte de trecerea prematura in eternitate, sa isi intituleze 

mult mai cuprinzator volumul urmator din inspirata serie de evocari: «O viata printre carti», 

considerand formularea adoptata, intr-un anume mod, restrictiva, intrucat putea induce in 

subconstient exclusiv o „trimitere” la stralucita activitate de inegalabil bibliofil a autorului…  

Ii sugeram, asadar, in limitele respectului pe care i-l purtam Omului Silvestru Voinescu, 

sa nu se limiteze la reperul enuntat, ci sa includa, in titlu, un generic: oamenii, pentru care 

manifesta un interes evident.  

I-am „argumentat” ca un titlu precum «O viata printre oameni si carti»  este cu mult mai 

adecvat creatiei proprii, care ilustreaza magistral ideea sadoveniana: „O carte este o urna lirica, 

plina de amintiri”, ca, prin scrisul sau plin de har, confera, cu forta unui demiurg, viata unor 

oameni care si-au daruit, prin ceea ce au creat, consistenta propriei lor vieti.   

Domnul Silvestru Voinescu excela, in portretizarea lirica a personajelor evocate, 

dovedind astfel ca realele sale aptitudini poetice sunt in perfecta congruenta cu dezideratul 

formulat de o stralucita personalitate a culturii nationale, Vladimir Streinu: „Inteleg ca un poet 

sa nu fie critic; dar cum voi intelege ca un critic sa nu fie si poet ?”, poetul-critic definind astfel 

o directie scriitoriceasca remarcabila si, in acelasi timp, remarcata prin utilizarea unui limbaj 

critic, imbracat in haina plina de splendori a metaforei. 

„Viata unui om nu trebuie judecata dupa avanturile cu care a pornit la drum, ci dupa 

obstacolele pe care societatea le-a pus de-a curmezisul gandurilor lui” – observa poetul 

patimirii noastre, Octavian Goga, insinuand, prin versul sau, in constiinte, un adevar de 

necontestat:  

„Nu cate-au fost imi vin in minte,  

 Ci cate-ar fi putut sa fie !…” 

 Din tezaurul liric lasat mostenire noua de Silvestru Voinescu, s-au pastrat numai aceste 

17 poezii care au fost publicate…  „Cate-ar fi putut sa fie !” ma intreb cu convingerea ca lirica 

romana contemporana a pierdut, prin prematura sa disparitie terestra, un poet, membru de drept 

al Uniunii Scriitorilor din Romania, nu un membru salonard, de conjunctura, precum atatia 

altii, ci un poet cu motivate aspiratii celeste.  

In strafulgerarile de inteleapta cugetare ale lui Lucian Blaga, care-si slefuia din ganduri 

«Pietre pentru templul meu», poetul filosof afirma cu convingerea pe care ti-o confera o 

existenta aparte: «O mare personalitate este ca un munte. Daca stai la poalele lui, iti inchide 

orizontul. Daca te urci in varful lui, iti deschide perspectiva pana departe !…” 
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Urcand pe un munte de speranta, purtat de vise ce i se pareau realizabile, Silvestru 

Voinescu si-a putut privi de pe piscurile sale propria existenta, existenta care a fost, insa, 

curmata neindurator de o boala nemiloasa.  

„Uitarea este un inceput de ruina in sufletul unui neam”, gandea unul dintre corifeii liricii 

nationale, Alexandru Vlahuta. 

 Nevrand sa i se ruineze sufletul, sensibila poeta Denisa Popescu a strans, cu migala unui 

bijutier, „pietre scumpe” din tezaurul creatiei scriitoricesti a lui Silvestru Voinescu.  

In numele celui prematur disparut din pleiada poetilor autentici ai neamului acestuia, ii 

multumesc din suflet cu convingerea ca gestul sau este de neuitat !… 

 

prof. Grigore Constantinescu, 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea 

Culturii Traditionale - Arges 
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PROZATORULPROZATORULPROZATORULPROZATORUL    
 

 

O moarte cu talc 

 
 Clopotele bisericii din dealul Garlii anuntau moartea babii Dumitra lui Calin. Biata 

baba Dumitra isi gasise si ea de murit tocmai in anul acela cu seceta, cu lipsuri si cu scumpete. 

Moartea a venit cam pe nepusa masa. N-a zacut decat vreo doua zile. S-a tot vaitat cu ochii-n 

tavan de-un junghi, pana cand a venit popa s-o impartaseasca. Pe urma a cerut o lumanare si a 

inchis ochii pentru totdeauna, multumita parca de sfarsitu-i crestinesc. 

 Avea cinci baieti baba Dumitra si erau toti cinci rostuiti la casele lor. Erau oameni 

sarmani. Mama lor le daduse sa-si imparta intre ei cele cincisprezece prajini de pamant pe care 

le avusese, iar ei i-au dat aproape treizeci de nepoti.  

 Moartea neasteptata a batranei i-a strans pe toti langa patul ei. Dupa ce au plans-o, s-au 

strans in cealalta camaruta si s-au sfatuit ce au de facut. Sarcina fiecaruia era destul de mare. 

Hotarasera sa-si inmormanteze mama dupa tot tipicul locului si ei erau oameni saraci…Toti 

aveau insa neveste vrednice si cu suflet bun si toate cinci isi iubisera soacra. Batrana fusese tot 

timpul printre ele cu cate o vorba buna. Nurorile se stransesera si ele si, in ce le privea, hotarara 

ca si barbatii lor. Zis si facut. Incepura bietii oameni sa alerge care incotro. Unul la targ pentru 

targuielile de imbracaminte, altul la tamplar pentru cosciug, altul la popa pentru loc in cimitir, 

ca bietul Calin, tatal lor, murise la Marasesti, in razboiul al-lalt si ei n-aveau loc in cimitir. In 

alergatura lor, fiecare isi aducea aminte de rugamintea batranei si-l trecea lacramile:”Maica, 

maica, cand oi muri, sa ma ingropati ca lumea, sa vaza satul ca m-au iubit si pe mine copiii. Ca 

am fost vaduva, maica, si numai eu stiu…” 

 Cand se intalnira cu totii in seara urmatoare, o buna parte din treburi erau facute. Cu o 

problema insa lucrurile mergeau prost. Trebuia vreo doua duble de faina, ca sa scoata nevestele 

cateva cuptoare de paine. Trebuia cateva kile de ulei, cateva kile de zahar, cateva kile de tuica, 

o vadra-doua de vin. Fusesera pe la toti prin sat, care erau mai avuti. Unul spunea ca n-are, 

altul cerea si pe ma-sa si pe ta-so. Povestea asta ii ingrijora pe toti si fiecare in parte isi aducea 

aminte de vorbele batranei. Trebuia gasita neaparat o solutie, pentru ca asa a lasat Dumnezeu 

lumea, sa-ti cantareasca mortul dupa pomneata si dupa pomana. Solutia o gasi una din neveste. 

Sa mearga si sa se imprumute de niste bani la domnu’ Cristache, notarul, ca si biata raposata i-

a cusut ani de zile in casa la stergare si la ii, c-a avut Cristache o casa de fete si pe toate le-a 

maritat cu zestre. Gasira toti ca ideea femeii e buna si i-o face lui Cristache zile de lucru pana 

s-o ostoi datoria.  

 A doua zi, cu banii de la Cristache cumparara tot ce era nevoie. Inca ai de la care 

cumparara se mai si mirau vazand ce preturi platesc: “Ma, dar mult tinura astia ai lui Calin la 

ma-sa?” 

 A treia zi de dimineata totul era pregatit pentru inmormantare. Cosciugul pe care-l 

adusese tamplarul pana in ziua mirosea frumos a rasina. Pe capacul lui, un scris putin cam 

stangaci arata ca Dumitra Ion Calin avea saptezeci si trei de ani impliniti. Acum sedea intinsa 

in cosciug cu fata senina incadrata de marama, parca dormea. In jurul mesei, o multime de 

nepoate, unele mai mici, altele mai mari, o boceau fiecare in limba ei. Cateva batrane din sat, 

care sedeau pe o banca pe langa perete, isi faceau pe rand de lucru la sfesnicul care ardea la 

capatul raposatei. Pe la douasprezece veni parintele Stefan, sprijinit in baston si cu patrafirul la 

subtioara si, dupa el, mos Niculae, dascalul, cu steagul la spinare si cu cartile. Amandoi trecuti 

de varsta raposatei. Se stransese si lume, mai ales femei venisera multe. Cativa oameni 

scoasera cosciugul in curte, in fata casei, si-l asezara pe aceeasi masa, pentru ca inauntru era 

stramt si cam intuneric si parintele nu prea vedea si apoi nici nu avea unde sa dea cu cadelnita. 

Lumea se stransese jur-imprejur, iar vocile nurorilor si ale nepoatelor se atatasera din nou. 



30 

Soarele sfarsitului de mai din ziua aceea luminoasa cadea drept in jos, insistent, parca ar fi vrut 

s-o faca pe raposata sa stranute. Parintele Stefan isi punea patrafirul, iar mos Niculae, cu doua 

degete scuipate din belsug, cauta intr-o carte, cu toate foile picate cu ceara, locul primelor 

ectenii. La un moment dat, ca la o comanda, bocetele amutesc si se aud cateva tipete. Cele din 

jurul cosciugului dau buzna cu spatele inainte, il imbrancesc pe popa, gata sa-l tranteasca, il 

doboara pe mos Niculae si-i calca cartea in picioare si tipa din ce in ce mai ingrozite. Cei de pe 

margini se imbulzeau, ridicati pe varful picioarelor, curiosi sa vada ce s-a intamplat. “Moarta, a 

deschis moarta ochii.” “Nu se poate!” In jurul cosciugului se golise un cerc care se largea. 

Numai parintele ramasese inauntrul lui. Cu fata spre cosciug, batea grabit niste cruci strambe si 

clantanea o rugaciune. Moarta intr-adevar deschisese ochii. Acum ii inchidea si-i deschidea 

intruna. Toata lumea incepuse sa tipe. Tipau si cei care n-o puteau vedea si nu stiau precis 

pentru ce tipa, dar, daca tipa toata lumea, tipau si ei. Cateva femei au rupt-o la fuga in ulita. 

Altele se rezemasera de gard si-si faceau cruci, tremurand ca varga. Mos Niculae dascalu’, care 

se caznea in genunchi sa stranga cartea ce se varsase din scoartele-i groase, trezit parca din 

preocuparile lui, se ridica greoi si se apropie de cosciug. Incurajat de dascal, din primul rand se 

rupse Lixandru, baiatul al mare al lui Calin, om de aproape cincizeci de ani, si, cu pasi hotarati, 

veni pana langa cosciug. Se facu liniste; doar niste copii se mai auzeau, care se indepartau pe 

ulita tipand. Cercul incepu sa se stranga in jurul cosciugului. Cei din primele randuri auzisera 

cum, destul de firav, moarta il striga pe Lixandru pe nume. Baba Dumitra lui Calin nu murise. 

Acum intorcea capul in dreapta si in stanga, cautand prin lume cu ochii pe care soarele i-i 

inchidea mereu. Mos Niculae si cu Lixandru, ajutati inca de vreo doi, o ridicara pe batrana pe 

sezut si o sprijinira cateva momente. Dascalul ii dezlega mainile. Nurorile mai intai, apoi 

nepoatele si vecinele incepura iar sa boceasca. Cineva zise: “Duceti-o in casa.” Lixandru si cu 

cei care o sprijineau o ridicara incet din cosciug si o pusera pe picioare. Femeile se oprira din 

bocit si, vazandu-l pe parintele Stefan, incepura si ele sa-si faca cruce. Sprijinindu-i bratele pe 

dupa gatul lor, Lixandru si cu inca unul dintre frati o miscara putin pe batrana spre casa. 

Dumitra lui Calin, sprijinita de baietii ei, pasi impleticit, urca cele doua trepte, trecu prin tinda 

si disparu in camera de unde iesise in cosciug cu o jumatate de ces inainte. Curtea gemea de 

lume. De pe ulitele satului se scurgeau grupuri, grupuri spre casa lui Calin, sa vada minunea.  

 In casa, baietii si nurorile babii Dumitra, nedezmeticiti de-a binelea, se imbulzeau unii 

intr-altii langa patul batranei, nestiind ce sa faca. Le-a cerut putina apa. Au dat toti buzna, 

intepenindu-se in usa, sa aduca apa. Dupa ce a sorbit de cateva ori din cana primului sosit, o 

cauta din ochi pe nora a mai mica si-i facu semn sa se apropie: 

- Ilinco, maica, sa-mi dai nitel lapte sa mananc, ca nu mai pot de foame. 

          Cei de pe langa ea isi mai venira in fire, ba prinsera chiar curaj. Una dintre nurori o 

intreba:  

- Nu te mai tine junghiul, mama? 

- Nu ma mai tine nici un junghi, maiculita. Decat ca mi-e foame. Atat. 

          Nurorile alergara toate dupa mancare. Numai Ilinca insa, cea din casa, tinu minte unde a 

plecat. Celelalte ramasesera in curte, sa povesteasca la lume prin ce trecuse batrana.  

 In tinda patrunse parintele Stefan, care era tot cu patrafirul dupa gat, Se adresa lui 

Lixandru, care-i iesise inainte:  

 -Asta n-am mai pomenit, taica, de cand sunt. Minunea lui Dumnezeu Sfantuletu’. 

 -O fi, n-o fi minune, taica parinte, nu stiu. Dar sa stii ca pentru noi e bucurie mare. Prea 

ne-a iubit saraca mama si ne treziram fara ea. 

 Peste cateva minute, in casa, baba Dumitra, ridicata intre perne, ducea cu lingura 

tremuranda la gura lapte cald, in care era dumicata paine proaspata.  

 In curte, Ilinca si cu trei cumnate se zoreau sa aseze masa pe blanile puse de barbatii lor 

pentru pomana, iar Calinii toti treceau cu cestile pline cu tuica de la om la om. 

 Cosciugul fusese urcat in patul, steagul si sfesnicul trecute peste gard, in gradina. Nici 

urma de zi jalnica. Dimpotriva, ziua devenea din ce in ce mai vesela. Mancare din belsug, 
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paine prajita, paine proaspata, tuica tare, vinul, vin, Calinii indemnau, totul luase aspect de 

cumetrie. Un dop de baiat se agata de gatul lui Lixandru Calin si-i spuse destul de tare la 

ureche: 

- Neica Lixandru, maica mare plange. 

           Lixandru lasa jos ulcica cu vin cu care umplea paharele si impreuna cu unul din frati 

intra in casa. Rezemata intre perne, batrana se uita pe geam si plangea. 

- De ce plangi, mama?  

           Dupa o pauza plina de sughituri, uitandu-se cand in ochii lui Lixandru, cand in ochii 

celuilat fiu, batrana raspunse: 

- De bucurie, maica, de bucurie plang. Toata viata m-am temut ca la moartea mea n-o 

sa-mi dea niminea o imbucatura de pomana; dar vad ca voi v-ati gandit si la sufletul 

meu. Sa va ajute Dumnezeu! 

           Si planse molcom mai departe.  

  Cand se ispravi masa, care cum se ridica trecea prin casa pe la baba Dumitra, s-o vada 

si sa-i spuna o vorba. Unii ii urau inca multe zile, altii ii laudau baietii, altii ii sarutau mana, 

fiecare dupa cuviinta sau dupa inspiratie. Batrana da din cap obosita sau raspundea firav:  

- Sa traiesti, maica! 

Dupa ce se goli curtea, baietii desfacura mesele si carara lemnaria la locul ei, nurorile 

spalara vasele  si dadura inapoi in vecini tot ce imprumutasera, asa incat, cand se insera, 

terminara cu toate treburile. Se stransera cu totii in casa si, la lumina unei lampi, mancara si  ei 

cate ceva din ce mai ramasese. Batrana adormise in patul ei, cu marama asa cum o ridicasera 

din cosciug. Hotarara sa n-o mai trezeasca, fiindca era tare slabita si odihna nu putea decat sa-i 

faca bine. Se despartira, fiecare spre casa lui, cu nevasta alaturi. Cel mai mic dintre frati si cu 

Ilinca ii petrecura din poarta cu privirile, pana se pierdura in intuneric. Fiecare dintre ei traia un 

dublu eveniment. In primul rand, intamplarea fericita cu batrana. Sa nu-ti vina sa crezi, nu alta. 

A avut Dumnezeu grija sa mai sada si ea printre ei. In al doilea rand, nu-si dadeau seama de ce, 

dar se simtisera mandri ca a mancat tot satul in curtea lor. Sa vada toti ca si ei, ai lui Calin, sunt 

in stare la o adica sa faca pomana ca aia avutii.  

 Ajunsi pe la case, n-au mai vorbit nimic. S-au culcat truditi si multumiti ca dupa 

o zi terminata cu bine.  

 

 

 Dupa miezul noptii, a inceput sa ploua cu stropi marunti. Zorile au venit ude si 

mohorate. Prin santuri incepuse sa se stranga apa. Pe baba Dumitra au gasit-o moarta. Murise 

cu ochii infipti in tavan, meditand parca adanc la dragostea copiilor ei.  

 La sfatul parintelui Stefan, au inmormantat-o in ziua aceea, pentru ca incepuse 

sa se stranga apa in groapa care ramasese neastupata in cimitir din ziua trecuta. Dupa cosciug 

n-au fost decat copiii si cateva babe. N-a avut parte biata Dumitra lui Calin nici de colac, ca n-a 

avut cand sa mai fiarba graul. 
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EPIGRAMISTULEPIGRAMISTULEPIGRAMISTULEPIGRAMISTUL    
 
Ghinion 

Si-a cumparat Petre viagra 

Si, tocmai cand s-o faca lata, 

Le-a batut fi-so-n fereastra; 

Se liberase din armata. 

 

Zoologica 
D-un timp leul nostru are 

Niste parliti de manageri,  

Care-n loc sa-l ingrijeasca 

Il lasa sa se jigarasca,  

Sa-si piarda din cautare. 

 

Fatalitate 
Ladi Di si Pipi di- 

Doua frumuseti bizare- 

Le-a fost dat de ursitoare 

Sa moara –n aceeasi zi. 

Insa-asa cum ati aflat, 

Una din ele-a trisat. 

 

Vistiernicul Remes si Domnul sau 
Voi pune, Doamne, biruri noi pe tara, 

Sa ne fie casele puternice, 

Iar Domnul, scarpinandu-se in barba:  

Prea bine, pune, vistiernice! 

 

Apostrofare 
Cum crezi tu ca poezia-ti 

O sa dainuie prin ani, 

Cand vorbesti limba romana 

Cum se vorbea pana-n romani? 

 

Vanatorul neconsolat 
Dupa ce i-a scapat ursul, 

De necaz si de venin 

Si-a dat duhul galgaind 

Trei sticle de „Rasputin”. 

 

De luat aminte 
La moartea lui Bratianu 

(Nici nu-ti vine sa gandesti), 

Cincinat, c-o epigrama, 

A fost scos din Bucuresti. 
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Ciuma-ra 
Ciuma-ra a bantuit 

De mai multe ori prin tara. 

Asta, sigur, in trecut. 

Dar acum bantuie iara. 

 

Biblica 
Daca lui Lot nu-i placeau 

Vinurile-ametitoare, 

Fiicele lui ramaneau 

Ca vita neroditoare. 
 

Un caz aparte 
L-am cunoscut pe Gica Toparceanu intr-o toamna,  

Violonist dotat de Dumnezeu. 

Dar daca il diviniza pe tatal sau, 

O injura pe toate gamele pe-o doamna. 

 

Masuri preventive 
Saracii parlamentari 

Vor sa se pensioneze  

Si isi rotunjesc procentul, 

Sa le-ajunga de proteze. 

 

In pas cu vremea 
Niculae-al lui Tunaru 

Si-a pierdut pe camp amnarul 

Si renuntand la scaparici 

Si-a luat bricheta cu...”gagici”. 

 

Erbicid 
- In zilele de 12 si 13 martie 1999, cand Suliman 

Demirel, presedintele Turciei, se afla la Sinaia, la Radio 

Romania, pe programul, ...se facea reclama unui erbicid, 

care se termina astfel: ”...Si-i omoara pe scaieti, 

ca Stefan pe turcaleti” –  

Daca erbicidul asta  

Ne scapa de toti scaietii, 

Sa-l dea si Guvernul nostru, 

Sa mai rareasca poetii.   

  
Precizare 

Eminescu, far prin noapte 

Care lumineaza mile,  

Este contestat, se pare 

De vreo cateva festile.  
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Eminescu , Carpatinul, 

 Trece falnic prin decenii,  

Dar il maraie apatic 

Vreo cateva vedenii. 

 

Cine poate… 
Domnul Stanculescu-Gips 

A iesit de mult din front – 

Si-a deschis la Londra cont 

Si un bar in Ferentar,  

Animat de Dona Clips. 

 

Program TV 
Duminica dupa- masa 

Decat “in familie”, 

Eu mai bine stau acasa.  

 

Situatie neprevazuta 
Cat a fost de general 

Si de respectat in casa,  

A fost condamnat pe veci 

Sa stea smirna sub nevasta. 

 

Eroare 
La alegeri si chiar dupa, 

Am crezut ca-i ciorba- ciorba,  

Dar nu mai incape vorba: 

Amaratul nu-i nici …supa! 

 

Genetica 
Noi ne tragem din parintii 

Care ne-au adus pe lume. 

Numai dom' Ciorbea se trage 

Dintr-o oala cu legume… 

 

Situatie 
Cat a fost de fioros 

In viata lui jandarul,  

Dupa ce l-a pus in groapa, 

 A jucat pe el groparul. 

 

Cunostinta veche 
Eu il cunosc pe Zarafu 

Inca de cind era mic. 

Nu vazuse-n ochi bacnota 

Tinea banii in fisic.  
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Lapsus  
Sadoveanu parca  

Sau alt scriitor mare 

A scris o nuvela  

“Cosma la Racoare”. 

 

Domnului Director 

 al Muzeului Judetean 
Domnul Radu se da mare 

Ca-si ridica telescopul. 

Dar n-o sa-si atinga scopul,  

C-am aflat din sursa tare-  

Si v-o spun pe onoarea mea,  

Ca eclipsa de la vara 

 Se va amana!  

 

Scuzati nestiinsa! 
-Domnule judecator, 

Era gata sa-l omor,  

Fiindca de aproape-un an 

Ma tot face cetatean. 

Cetatean e el, se stie, 

C-a facut si puscarie... 

 

Discutie in parc 
-Ai auzit ca va cadea Guvernul? 

-Sa cada dracului o data! 

Si sa-si mai rupa si ceva. 

Sa nu-l mai poata nimeni ridica. 

 

Dupa meciul de fotbal Romania- Ungaria 
De la Puscas pan-la Hagi, 

Ne-am dezvoltat diferit; 

Noi suntem mai buni la fotbal,  

Iar ei la cotonogit. 

 

Domnului Presedinte al C.M. 
Presedintele  poet 

Si-a scos cartea fara minte. 

Trebuia scoasa- nainte 

Si-atunci altfel i-ar fi stat 

Poetului presedinte. 

 

Devotament 
A sapat Ion la groapa 

 Pana cand a dat de apa. 

Nu s-ar fi speriat asa,  

Dar e pentru soacra-sa...  
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Rita lui Nae 
Sub aceasta lespede 

Rita-si asteapta barbatul. 

Insa Nae a uitat-o,  

Fiindca-i plin de Rite satul. 

 

Confesiune 
Cat am fost elev, sa stiti, 

Dragi bunici si dragi parinti, 

Cel mai tare si mai tare  

Mi-a placut… vacanta mare… 

 

Obida 
Cand mi-aud gemand masina 

Prin atatea gropi, 

Ii doresc Basescului  

Lumanari si… popi. 

 

Bautorului de vin 
Cat a fost tanar, voinic,  

A baut numai feteasca; 

De cand a imbatranit,  

Bea mai rar si bea babeasca. 

 

La 31 decembrie 1999 

Boris Eltan, presedintele Rusiei,  si-a depus demisia 
 

Tarul Boris a cazut,  

Insa a cazut frumos: 

I-a trecut prin cap trasnaia 

Sa se dea el singur jos. 
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DIN PERIODICE 
 

 

„Muscelul nostru”- 50 de ani de la aparitie 

 
 S-au implinit 50 de ani de la aparitia revistei „Muscelul nostru”, care intre 1929 si 1942 

a iesit de sub tipar cu periodicitate lunara, in Campulung.  

„Organ de cultura profesionala si generala” a invatatorimii muscelene, aceasta revista 

si-a datorat aparitia unui grup de entuziasti, in fruntea carora s-a aflat tot timpul Ion G. 

Nicolescu Matau, fostul prieten si colaborator al cunoscutului folclorist C. Radulescu- Codin. 

Revista „Muscelul nostru” continua,  pe alte coordonate insa, traditiile valoroase de la 

„Prietenul nostru”, revista lui Codin care aparuse tot la Campulung, intre 1911 si 1916, 1923 si 

1926. Programul sau apare destul de precis conturat in primul numar din al doilea an de 

aparitie (aprilie 1930): „...Doresc ca in acest an sa fie mai de folos Corpului pentru care 

apare. Voi cauta sa inmultesc numarul articolelor profesionale. Nu ma pot lipsi nici de 

celelalte articole de cultura generala. Le doresc insa cat se poate de scurte si cu miez. Nu 

voiesc sa supar pe nimeni, dar ma voi sili ca treptat, treptat sa pot avea in revista cat mai 

multe articole si cat mai comcentrate – „Vorba multa saracia omului”- „Putin si bun” in 

fiecare articol. Ma voi sili sa public si cantece populare si poezioare, dar cum spun, le voiesc 

de efect…” (articolul este semnat de conducatorul revistei, cu initialele I. G. N. ). 

 „Muscelul nostru” a grupat in jurul sau o serie intreaga de colaboratori de prestigiu, 

cum au fost: profesorii I. C. Petrescu, Iosif Gabrea, Ion Ticaloiu, I. G. Marinescu, doctorii 

George Ulieru si Hariton Mihalache, farmacistul Gabriel Dumitru, etnograful Ion Chelcea, 

invatatorii C. A. Popescu-Priboieni, Ilie Stanculescu, Moise Marinescu, Corneliu Sachelarie, C. 

Cotolan, Dumitru Udescu, preotul Ioan Rautescu – paleograf, autorul unor valoroase 

monografii, Luca Paul - inspector general al cooperatiei – si altii. In paginile revistei vor 

semna, de asemenea, Simion Mehedinti, Ion Simionescu, Cezar Petrescu, Octavian Goga, 

Ovidiu Papadima, Mihai Tican-Rumano, Mihai Lungianu, Dumitrescu-Bistrita – de numele 

caruia este legata revista de folclor „Izvorasul”- si altii. Asa se face ca, timp de 13 ani cat apare 

, „Muscelul nostru” se bucura de un constant prestigiu si, in consecinta, de o lunga circulatie si 

de o patrundere in adancime, pana in cele mai indepartate judete ale tarii. 

 In paginile revistei care intereseaza invatatorimea in general si pe cea din Muscel si 

Arges in special, se dezbat lectii pe discipline si clase, se ia atitudine in favoarea intereselor 

invatatorimii, se dezbat probleme privind viata satului cu toate necazurile pe care le traieste – 

analfabetism, ignoranta, subnutritie, boli etc. Se vorbeste adesea despre rolul pe care 

invatatorul trebuie sa-l aiba in viata satului. Intr-un articol intitulat „Invatatorul in clasa si 

societate”. I. C. Petrescu – cunoscutul pedagog – facea urmatoarele observatii: „Activitatea 

invatatorului in clasa e destul de complicata si destul de absorbanta pentru a-i mai pretinde si 

o activitate sociala. Dar experienta, ea insasi, ne dovedeste ca numai invatatorul care s-a 

integrat si vietii sociale are succese durabile si sensibile in activitatea sa. Faptul este 

explicabil. Scoala este o institutie sociala creata de societate spre a raspunde trebuintelor ei. 

Intre institutiile sociale exista o stransa corelatie. Un echilibru. Cand una o ia inaintea 

celeilalte, echilibrul se tulbura. Scoala noastra primara ... e o institutie straina de structura 

taranimii noastre...De aceea scoala trebuie redusa la sensul ei original, de institutie in slujba 

societatii, pentru care a fost creata si care o sustine... Cu integrarea scolii in viata sociala, se 

ridica si autoritatea invatatorului”. („Muscelul nostru”, 8, nr.10, dec. 1936, pag. 3-7). 
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 Revista sprijina ideea infiintarii bibliotecilor satesti, chiar si cu mijloace materiale, si 

publica adesea dari de seama privind activitatea unor camine culturale.  

 Razboiul i-a oprit aparitia, dar serviciile insemnate pe care le-a facut acessta revista n-

au putut fi uitate multa vreme. 

 Unul dintre dezideratele, pentru care a militat „Muscelul nostru”, sunt azi visuri de mult 

implinite. 

 

 
material publicat in Biblioteca: Buletin de biblioteconomie,  

Supliment al revistei “Indrumatorul cultural”.- 

Bucuresti,  nr. 4/ 1979 

 

 

C.A. POPESCU – PRIBOIENI 

 
 Printre figurile stralucite de dascali pe care Argesul le-a dat invatamantului si 

spiritualitatii romanesti, se numara si C. A. Popescu – Priboieni, de la a carui nastere s-au 

implinit, la 28 februarie, anul acesta, 110 ani. 

 Nascut dintr-o familie de tarani impovarata cu multi copii, dupa terminarea scolii 

primare la Priboieni si Pitesti (in Beleti, satul sau natal, nu era inca scoala), a urmat cursurile 

scolii normale din Bucuresti care, in 1896, se va muta la Campulung. Dragostea pentru 

invatatura si contactul cu o memorabila pleiada de profesori, cum au fost Ion Lupu Antonescu, 

V. Borgovan, C. Sapcaliu si altii, au facut ca tanarul absolvent al scolii din promotia 1892 sa se 

intoarca in judetul sau cu o dragoste netarmurita pentru profesia aleasa, pentru care a avut o 

admirabila chemare. Primii ani ai indelungatei sale activitati didactice i-a slujit la Rucar si 

Draghici, iar din 1899 si pana aproape de pensie a functionat la Priboieni, unde si-a dat 

adevarata masura a talentului si a uriasei sale forte de munca. S-a pensionat in anul 1931, dupa 

ce ultimii ani, cu sanatatea subrezita, i-a slujit in apropierea casei din satul natal. In cei aproape 

40 de ani de activitate didactica, s-a situat tot timpul in fruntea invatatorimii muscelene, asa 

cum, in anii scolii normale, fusese tot timpul in fruntea clasei sale. 

 La Priboieni, l-a avut tovaras de munca pe cunoscutul folclorist Constantin Radulescu – 

Codin, care datoreaza in parte realizarile sale  intelegerii si sprijinului lui C. A. Popescu. 

Animati de aceleasi idealuri si stimulati de luminile marelui Haret, cei doi dascali din Priboieni 

au atras si au antrenat in sfera lor de activiatate didactica si obsteasca invatatori din comunele 

vecine, formand Cercul invatatorilor de pe Valea Carcinovului si facand sa creasca prestigiul 

invatamantului primar si numarul initiativelor in favoarea locuitorilor din aceasta parte a 

judetului. 

 Urmarind in timp activitatea lui C. A. Popescu, vom semnala infiintarea, in anul 1902, a 

primei banci populare pe care a condus-o multi ani si a unei cooperative forestiere, care avea sa 

inlesneasca si sa stimuleze preocuparile satenilor in domeniul prelucrarii lemnului. (Pe linia 

activitatii cooperatiste, C. A. Popescu – Priboieni va fi membru fondator al Federalei 

Topoloveni si presedinte al Federalei Negru Voda din Campulung Muscel). 

 In anul 1904, publica piesa de teatru Juramintele strambe, in care sunt ironizati cei ce 

jurau stramb, vanzandu-si cinstea pentru imbogatirea altora, iar in 1905 tipareste brosura 

Seceta si pelagra, in care porneste de la viata plina de lipsuri a taranului, care era nevoit sa 

consume malai stricat, ceea ce a facut ca imbolnavirea acestuia de pelagra sa devina un 

adevarat flagel, si recomanda cultivarea graului si consumul de paine, preconizand construirea 

de brutarii satesti cu ajutorul bancilor populare. 

 In anul 1911, impreuna cu C. Radulescu – Codin, Dumitru Mihalache, Ilie Cercel si alti 

cativa entuziasti, pune bazele cunoscutei reviste Prietenul nostru, care va aparea pana in 1916 
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si, ulterior, din 1922 pana in 1926. Aceasta publicatie a polarizat in jurul ei colaboratori 

valorosi, care i-au adus un prestigiu recunoscut. (Dupa 1929, va colabora la Muscelul nostru, 

revista condusa cu stralucita pricepere de I. Gh. Nicolaescu – Matau). In acelasi an,  1911, a 

initiat construirea unui local de scoala la Priboieni, cu patru sali de clasa, cancelarie si sala 

pentru muzeu scolar. (Aceasta constructie trainica, avand fundatie si elevatie din piatra de 

Albesti, a fost in anii nostri supraetajata). Un an mai tarziu, in 1912, impreuna cu C. Radulescu 

– Codin, a creat Asociatia culturala Priboieni, care avea scopul de a raspandi cunostinte 

stiintifice in randul satenilor, de a pastra si valorifica obiceiurile de pe Valea Carcinovului.  

 C. A. Popescu – Priboieni se numara printre membrii fondatori al Asociatiei 

Invatatorilor din Muscel, avand in cadrul acesteia o colaborare prestigioasa cu personalitati ca I 

.C. Petrescu, Moise Marinescu sau I. Gh.  Nicolaescu – Matau, care au condus in diferite 

perioade asociatia. 

 Valoroasa activitate didactica desfasurata i-a adus pentru o perioada functia de revizor 

scolar al judetului Muscel si cinstea de a fi presedinte al Comitetului scolar judetean. 

 Principala trasatura, care a caracterizat indelungata activitate a lui C. A. Popescu – 

Priboieni, a fost dragostea pentru oameni in general si pentru scoala in special. Dintre cei sapte 

copii care i-au trait si pe care i-a tinut cu mari greutati la invatatura, sase au slujit scoala cu un 

devotament demn de parintele lor.  

 Pentru stradaniile sale in slujba scolii si a obstei, a fost decorat de mai multe ori. 

 La incetarea din viata (11 ianuarie 1935), revista Muscelul nostru, nr. 1 si 2 din 1935 i-a 

inchinat primele 15 pagini, iar la scurt timp a aparut volumul La moartea lui C. A. Popescu – 

Priboieni, ingrijit de I. Gh.  Nicolaescu – Matau (Bucuresti, 1935). 

 Fostii elevi i-au fixat pe zidul casei in care a locuit, la Beleti, o placa comemorativa, in 

semn de meritata pretuire. 

 

 
material realizat impreuna cu prof.dr. Gh. Parnuta,  

publicat in  Arges: Revista lunara, social- culturala a  

Comitetului judetean pentru cultura si educatie socialista Arges.-  

Pitesti, Anul XVII, Nr. 1 (128), martie, 1982                       

 

 

 

 

 

50 de scriitori contemporani in colectia de autografe a  

Bibliotecii Judetene Arges 

 
Numarul scriitorilor romani contemporani, care si-au pus autografele pe cartile 

Bibliotecii din Pitesti, este important. O simpla enumerare, cu cateva intarzieri pe unele 

dedicatii, va fi – cred – edificatoare.  

 Camil Baltazar a scris pe volumul Glorie iubirii, aparut in 1973, urmatoarele randuri: 

“ pentru un judet indragit si un oras pe care-l vizitez de doua decenii, cu pretuire afectuoasa. 

Februar 1975.” 

 Alexandru Badauta, pe volumul O carte traita, aparut in 1977, a scris: “pentru 

Biblioteca Judeteana Arges, in memoria Argesului de odinioara si pentru Argesul de astazi si 

de maine, respectuosul omagiu al autorului acestei “carti traite” in mare parte pe meleagurile 

Argesului, cu 60 de ani in urma. 5 octombrie 1977.”  
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 Ion Banuta, pe volumul VII din Olimpul diavolului – Panorama-n salcii plangatoare, 

aparut in 1981, a lasat urmatoarea dedicatie: “ Bibliotecii Judetene Arges, admiratia pentru 

distinsii ei slujitori…” 

 Lista autografelor continua cu numele scriitorilor Corneliu Barbuceanu, Mihai 

Beniuc (“pentru cititorii Bibliotecii Municipale Pitesti, dragostea mea. 17.II. 1972”, pe 

volumul Lumini crepusculare, aparut in 1970), Valeria Boiculesi, Augustin Buzura, Liviu 

Calin, George Chirila. 

 La o intalnire din aprilie 1971, poetul Mihai Cruceanu a scris pe volumul Versuri, 

aparut in 1967: “Scriu aceste randuri spre a-mi arata vii si placute sentimente pentru cei care 

au grija de Biblioteca Municipala din Pitesti, care indeplineste o functie sociala mai mult 

decat folositoare, caci... depozitarul atator framantari sufletesti provoaca la randu-i alte 

framantari sufletesti. Fara ele, ce-ar  mai insemna viata? Aceste randuri, scrise de autorul lor 

la varsta de 84 de ani, te indeamna de fiecare data sa le recitesti.  

 Dupa Dan Desliu, Stefan Augustin Doinas si Nicolae Dragos, ne oprim din nou 

asupra unor randuri scrise pe volumul sau, Moartea lui Orfeu, de Laurentiu Fulga: 

“pasionatilor de literatura ai acestei biblioteci, emotia de a ma afla in mijlocul lor, chiar daca 

si cu aceasta carte foarte amara. Va multumesc, Pitesti, mai 1975. 

 Dupa Ion Grecea si Ion Th. Ilea, vom aminti dedicatiile a patru scriitori argeseni: 

Nicolae Ioana adreseaza omagiul lui “Bibliotecii Centrale a judetului Arges si cititorilor ei”, 

pe volumul Moartea lui Socrate. Dumitru M. Ion se adreseaza pe unul din volumele sale 

cititorilor: “…cu aleasa dragoste”. Mihail Ilovici, pe care ne-am obisnuit sa-l vedem de foarte 

multi ani pe strazile orasului, cu bastonul in mana, asa cum il vazuse, cu peste 50 de ani in 

urma, si Neagu Radulescu, in al sau Turnul Babel, si-a scris dedicatia pe volumul Tineretea 

lui Camil Petrescu (1894-1921), aparut in 1971: “Bibliotecii Municipale Pitesti si slujitorilor 

vii ai ideii de cultura ce o reprezinta. Omagiul acestei munci de cercetare de mai bine de trei 

decenii si care continua inca”. In sfarsit, Marin Ionita, pe volumul sau Un slep in deriva, 

aparut in 1978, “Bibliotecii din Pitesti, pentru ceasurile de tihna si luminare petrecute aici. 

15.II.1978” 

 Semnalandu-l doar pe Eugen Jebeleanu, ne oprim la dedicatia poetei Ileana 

Malancioiu, scrisa pe volumul Pasarea taiata: “Bibliotecii Municipale Pitesti, care ma 

gazduia de dimineata pana seara intr-o iarna fara casa si fara foc. 27 mai 1970” Dupa citirea 

acestor randuri impresionant de sincere, ii vom enumera pe Mircea Micu, Constantin Miu-

Lerca, pe Ovidiu Papadima, pe Nicuta Tanase, care isi incheia dedicatia: “…cu mult drag.”, 

pe Alexandru Piru si ne vom opri cu emotie asupra uneia dintre cele doua dedicatii, pe care le 

poseda Biblioteca, de la maestrul Marin Preda. Scrisa in Sectia de Copii, in martie 1973, pe 

volumul I din Morometii: “urez tuturor cititorilor mici ai acestei Biblioteci succes la micile si 

marile examene care ii asteapta.” 

 Ioana Postelnicu are dedicatii pe mai multe dintre cartile sale. Respectatul carturar 

Dan Simonescu, campulungean de origine, a scris cateva randuri pe Codex Burgundus, 

excelenta realizare grafica a unei editii pe care a ingrijit-o si a comentat-o: “Bibliotecii 

Judetene Arges, vie amintire de la consfatuirea bibliofilica din 9 iunie 1981”. 

 Colonelul-doctor in istorie Florian Tuca, cu originile in orasul Curtea de Arges, a 

daruit Bibliotecii, cu dedicatie, cinci dintre volumele sale. Gheorghe Tomozei, Romulus 

Vulpescu si Violeta Zamfirescu sunt, de asemenea, prezenti in aceasta colectie. Horia 

Zilieru, pe volumul Cartea de copilarie, aparut in 1974, a scris: “Pentru Biblioteca orasului 

drag sufletului nostru, Pitesti, 20.IV.1978.” Ne este “drag” acest autograf, pentru ca Horia 

Zilieru este un stralucit mesager al Argesului in Iasul cu atatea valente de cultura, in care isi 

desfasoara de multi ani activitatea. Haralamb Zinca incheie aceasta enumerare cu dedicatia 

sa, pusa pe volumul Supersonicul 01 decoleaza in zori. 

 Colectia noastra este completata de nume, care si-au lasat pe cartile lor doar autograful. 

Dintre acestea, semnalam pe Dumitru Almas, Ion Arama, Serban Cioculescu, Radu 
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Carneci, George Dan, Mircea Dinescu, V. Firoiu, Ilarie Hinoveanu, Gheorghe Istrate, 

George Macovescu, Florin Mugur, Rusalin Muresan, Constantin Nisipeanu, Augustin Z. 

N. Pop, Alexandru Raicu, Dan Rotaru. 

  
 material publicat in  Anii devenirii noastre: Culegere literara  

dedicata celei de-a XXXV-a aniversari  

a cenaclului „Liviu Rebreanu”. Volum jubiliar.-  

Pitesti, Centrul de indrumare a creatiei populare 

 si a miscarii artistice de masa al judetului Arges, s.a.  

 

 

Intalnire cu scriitori – Ioana Postelnicu 

 

 
 Pentru  foarte multi dintre noi, intalnirile cu scriitorii devin adevarate evenimente, pline 

de incarcatura emotionala. Personal, am privilegiul sa intalnesc adesea scriitori, uneori fiind 

organizatorul si amfitrionul unor astfel de intalniri. Faptul acesta nu m-a impiedicat insa sa 

pastrez proaspete in memorie intalniri care au avut loc mai de mult, unele cu scriitori care au 

disparut dintre noi, cum au fost Tudor-Teodorescu Braniste, Mihai Tican-Rumano, Tudor 

Musatescu, Demostene Botez, Marin Preda…De la intalnirea cu Marin Preda parca au trecut 

doar cateva saptamani. A fost unica in felul ei. Marin Preda la Pitesti, impreuna cu Eugen 

Jebeleanu, oferind autografe pe Marele singuratic si respectiv pe Hanibal. Au trecut de atunci 

aproape zece ani… 

 Au urmat alte si alte intalniri cu scriitori indragiti, ale caror carti nu totdeauna le-am 

gasit usor.  

 Din galeria numeroaselor intalniri cu scriitorii o desprind acum pe cea cu Ioana 

Postelnicu, care a fost in ultimii ani de mai multe ori in Pitesti. Cu scrisul Ioanei Postelnicu m-

am intalnit cu peste 20 de ani in urma. Eram tot bibliotecar, cand cartile sale cunosteau o 

circulatie intinsa, mai ales in randul copiilor si tineretului. In 1965 am ascultat-o intr-o librarie 

bucuresteana, vorbind despre Plecarea Vlasinilor. N-am putut obtine un autograf, pentru ca 

toate exemplarele se vandusera. Am citit vigurosul roman si am recitit pasaje din el, cu parerea 

de rau ca, in dupa-amiaza aceea, la Bucuresti, nu putusem obtine un exemplar pe care sa-mi 

puna autoarea un autograf. Dupa ce am citit Intoarcerea Vlasinilor, mi-am dat seama ca Ioana 

Postelnicu, din “fiica a Vlasinilor”, devenise “mama a Vlasinilor”. Remarca mea i-a facut 

placere scriitoarei, cand i-am marturisit-o intr-o numeroasa adunare.  

 Cu prilejul lansarii la Pitesti a romanului Roata gandului, roata pamantului, aparut la 

Cartea romaneasca, in 1977, am cunoscut-o personal si am obtinut promisiunea unor noi 

intalniri cu iubitorii de carte de aici.  

 Anul trecut, Ioana Postelnicu a fost doua zile oaspetele nostru, cu prilejul Zilelor 

Vladimir Streinu, organizate la sfarsitul lunii mai de catre Biblioteca Judeteana si Revista 

Arges, in colaborare cu Uninunea Scriitorilor din R. S. R. Ioana Postelnicu a facut atunci parte 

dintr-un grup de pretuiti scriitori: Edgar Papu, George Macovescu, George Muntean, Gheorghe 

Grigurcu, Barbu Cioculescu, alaturi de care au fost prezente sotia, fiica si sora marelui critic. 

 Ioana Postelnicu, la intalnirile cu publicul din Pitesti si cu cel din comuna Teiu (unde se 

nascuse cu 80 de ani in urma Vladimir Streinu), si-a impletit amintirile cu marturisirile de 

creatie, retinand atentia prin seriozitatea cu care a tratat viata in general si scrisul in special.  

 Ultima intalnire pe care am avut-o cu Ioana Postelnicu mi-a facilitat-o romanul ei 

Frank and Smith Company, aparut anul acesta la Cartea Romaneasca. Am avut din nou parte 

de o intalnire emotionanta. Ioana Postelnicu adauga succeselor de pana acum inca o carte buna, 
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care-l satisface pe cititor si-l pune in incurcatura pe bibliotecar, cand nu are 20 de exemplare 

pentru imprumut.  

 Scriitoarea ne-a marturisit ca are inca un “plan de munca” bogat si sunt convins ca 

tineretea pe care a reusit sa si-o pastreze ne va prilejui alte si alte intalniri.  

 

 
material publicat in  Arges: Revista lunara, social- culturala a  

Comitetului judetean pentru cultura si educatie socialista Arges.-  

Pitesti, Anul XVIII, Nr. 1 (137), ianuarie, 1983                       

  

150 de ani de la infiintarea Scolii nationale din Pitesti 

  
 Marturii documentare atesta ca precuparile pentru invatatura de carte in Arges sunt 

indepartate. Incepand din secolul al XIV-lea, vom intalni o serie de gramatici, scriitori pe linga 

cancelariile domnesti sau copisti, unii chiar din diferite sate ale judetului. In secolul al XVII-

lea, ia fiinta scoala de la Campulung, iar in secolul al XVIII-lea, scolile de pe langa Schitul 

Buliga si Biserica Sfantul Gheorghe din Pitesti. In primele decenii ale secolului al XIX-lea, se 

deschid in Pitesti cateva scoli particulare, in care vor avea acces mai ales fiii oamenilor avuti.  

 La inceputul anului 1833, Adunarea Obsteasca a votat “Regulamentul scoalelor publice 

din Principatul Tarii Romanesti”. Asa se face ca, la 8 februarie 1833, in Pitesti a luat fiinta 

prima scoala cu invatatura in limba romana, la care puteau avea acces fara plata copii de orice 

stare. Festivitatea de deschidere a avut loc in prezenta ocarmuitorului judetului, a sfatului 

orasenesc si a altor participanti, dupa cum raporteaza magistratul orasului. 

 Primul dascal al acestei scoli a fost campulungeanul Nicolae Simonide, un distins elev 

al scolii lui Gheorghe Lazar de la Sfantul Sava. Deschizandu-si cursurile in casele Episcopiei – 

mai tarziu va avea un local propriu – scoala se va bucura de o structura bine definita pentru trei 

ani de studiu, in clase amenajate cu material didactic si mobilier corespunzator metodei 

lancasteriene, fiind pusa sub indrumarea Eforiei scoalelor, ca autoritate centrala, si a 

Comitetului de inspectie, ca organ local, format din ocarmuitorul judetului si doi membri, 

oameni de vaza ai orasului (in primul comitet, Dinca Bratianu si Ioan Socolescu). 

 In prima zi de scoala, s-au prezentat 50 de copii, pentru ca apoi, in cateva luni, numarul 

lor sa creasca la 167 (72 in clasa I, 50 in clasa a II-a si 45 in clasa a III-a). Vestea despre scoala 

cea noua s-a raspandit repede, iar parintii si-au retras copiii de la scolile particulare, inscriindu-

i la Scoala nationala.  

 Prin organizarea “cu solemnitate” a examenelor, Simonide i-a atras si mai mult pe 

oraseni catre scoala sa, oferind in acelasi timp elevilor prilejul ca stiinta lor de carte sa se faca 

cunoscuta. La examenul din 1834, printre baieti se afla si Ion C.Bratianu, viitorul revolutionar 

si om politic, care va ramane pana la sfarsitul vietii cu netarmurite sentimente de afectiune 

pentru dascalul sau, Nicolae Simonide, caruia i-a evocat figura chiar intr-o sedinta a 

Parlamentului.  

 Un rol important i-a revenit Scoalei nationale din Pitesti si dascalului ei in organizarea 

invatamantului satesc din judetul Arges. Incepand din anul 1838, in cadrul ei (ea numindu-se 

din acest an Scoala normala), s-au pregatit seriile de invatatori care trebuiau sa organizeze si sa 

conduca scolile in satele lor. In toamna aceluiasi 1838, un numar de 100 de candidati pregatiti 

de Simonide au mers in satele judetului Arges, pentru a pune bazele invatamantului satesc. In 

martie 1839, in judetul Arges functionau la sate 135 de scoli, iar in noiembrie 1845, la scolile 

satesti functionau 179 de cadre didactice, dintre care 95 invatatori si 84 de candidati, toti 

pregatiti la scoala lui Simonide din Pitesti. 

 O alta realizare de seama a Scolii nationale din Pitesti a fost, incepand din luna iulie 

1840, organizarea unei biblioteci scolare, care a avut si functie de biblioteca publica.  
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 Format la Scoala lui Gheorghe Lazar, Nicolae Simonide fusese educat in spiritul muncii 

fara preget, pentru luminarea poporului. Singur preda lectiile la toate cele trei clase, dar, in 

acelasi timp, dupa ore, se ocupa de alegerea candidatilor de invatatori, pe care, in timpul 

vacantei de vara, ii pregatea intensiv, pentru a-i trimite dascali in satele lor.  

 Lui Nicolae Simonide i-au urmat, la Scoala nationala din Pitesti, Toma Serghiescu, I. 

Radulescu si Andrei Pretorian, iar, dupa anul 1834, o serie de cadre devotate care, prin 

activitatea lor, s-au inscris in istoria invatamantului argesean.  

 La Scoala nationala din Pitesti, care multa vreme va purta numele primului sau dascal, 

Nicolae Simonide, au invatat carte o serie intrega de pitesteni, care au ajuns nume de rezonanta 

in viata sociala a Romaniei.  

 Daca municipiul Pitesti se poate mandri astazi cu un sistem de invatamant puternic si 

bine organizat, el are in acelasi timp dreptul sa se mandreasca si cu vechimea de un secol si 

jumatate a primei scoli organizate de stat. 

 

 
 material realizat impreuna cu prof.dr. Gh. Parnuta,  

publicat in  Arges: Revista lunara, social- culturala a  

Comitetului judetean pentru cultura si educatie socialista Arges.-  

Pitesti, Anul XVIII, Nr. 2 (138), februarie, 1983                       

 

Biblioteca Judeteana Arges la 120 de ani de existenta  

 
Cea mai mare biblioteca publica din municipiul Pitesti si din judetul Arges functioneaza 

fara intrerupere din anul 1880. In istoria existentei sale au existat perioade mai favorabile sau 

mai putin favorabile, dar, in toate perioadele, existenta ei s-a simtit si a fost inca de la 

incepututurile sale apreciate si iubita de catre pitesteni. 

In anul 2000, pe care-l va incheia cu aproape 20.000 de cititori inscrisi si cand va 

imprumuta la domicilii si in salile de lectura peste jumatate de milion de unitati de biblioteca, 

aceasta venerabila institutie traieste emotiile mutarii intr-o casa noua, care va fi un autentic 

monument de arhitectura. Din punctul de vedere al modului cum este gandita biblioteca 

pitesteana in noua ei formula din anul 2001, aceasta va fi fara indoiala o institutie moderna, in 

care ambientul, spatiile bine luminate si suficiente de ample ii vor intampina pe cititorii care 

vor avea la dispozitie un foarte bogat fond de carte – care a trecut de 450.000 unitati – 

impreuna cu mijloacele moderne de informare, la nivelul cerut de inceputul mileniului trei. 

Biblioteca Judeteana Arges se afla inca intr-un spatiu pe care-l ocupa din anul 1955 – 

de numai 1700 mp – in fostul Palat al Justitiei, care a devenit de cativa ani Palatul Curtii de 

Apel. Prin H. G. Nr. 346, din iunie 1994, semnata de Nicolae Vacaroiu, primul ministru de 

atunci, s-a hotarat construirea unui nou local pentru biblioteca orasului. A urmat o perioada 

plina de probleme de ordin tehnic – perfectionarea proiectului, adoptarea unor solutii de ultima 

ora, licitatie, etc., asa incat, pe 25 octombrie 1995, s-au batut pe teren primii tarusi, in prezenta 

prefectului de atunci, Constantin Nicolescu, si a presedintelui Consiliului Judetean, Costache 

Florea. Intreaga constructie urma sa fie finantata de Consiliul Judetean Arges, ca  si 

coordonator principal de credite, iar responsabililitatea coordonarii intregii activitati revenea 

conducerii bibliotecii. Intreprinderea care a castigat licitatia a fost „Societatea de Constructii 

Montaj Arges” (SOCOMAR).  

Trebuie sa precizam ca de la primele sapaturi si pana astazi (septembrie 2000), cand s-

au investit deja 20 de miliarde de lei, institutia noastra nu a primit nici un ajutor banesc sau de 

alta natura, asa incat toate eforturile facute pana in acest moment, cand noul local este aproape 

gata, au apartinut numai Consiliului Judetean Arges. Am avut sansa ca, dupa alegerile din 

noiembrie 1996, sa vina presedinte domnul Ion Mihailescu, doctor in economie, care, avandu-l 
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alaturi ca vicepresedinte pe domnul inginer Florea Costache, sa dovedeasca acelasi interes 

pentru cultura in general si pentru carte in special si sa continue, chiar sa multiplice eforturile 

pentru terminarea acestei initiative. 

Intentionam ca sarbatorirea celor 120 de ani de existenta a bibliotecii pitestene sa se 

faca odata cu inaugurarea noului local. Nu s-a putut insa si nu ne-am ingaduit sa lasam 

nemarcat acest eveniment, urmand ca el sa fie din nou evocat in anul 2001, cand biblioteca va 

incepe sa functioneze in noul local. Asadar, pe 26 septembrie a.c, am organizat o sesiune 

festiva, la care au participat toti bibliotecarii din bibliotecile publice argesene, avandu-i ca 

oaspeti de onoare pe d-nul Ion Mihailescu, presedintele Consiliului Judetean Arges, pe d-nul 

Florea Costache, vicepresedintele aceleiasi institutii, si pe d-nul Emil Vasilescu, redactor-sef al 

revistei „Biblioteca”. Manifestarea a inceput cu o scurta evocare a istoriei bibliotecii, facuta de 

directorul ei, Silvestru Voinescu: „In anul 1870 , locuitoarea Paraschiva Stefu, a donat 

Primariei Pitesti suma de 200 de galbeni, pentru infiintarea unei biblioteci publice in oras. 

Stingandu-se din viata, in acelasi an, executorul ei testamentar a inceput formalitatile pentru 

punerea in aplicare a testamentului. Timp de aproape 10 ani insa Primaria nu a luat nici un fel 

masuri in acest sens. In 1879, in urma interventiei Guvernului de atunci, Primaria anunta 

organizarea unei licitatii, pentru procurarea cartilor de pe lista intocmita de profesorii 

gimnaziului local. La licitatie vor participa toti librarii din Pitesti, precum si libraria “Socec” 

din Capitala. Licitatia a fost castigata de librarul Raicoviceanu din Pitesti care, in vara anului 

1880, a predat Primariei toate cele 175 de titluri, insemnand peste 300 de volume de pe lista 

care se licitase. Avand astazi in fata prima pagina a inventarului cu cartile predate Primariei, 

putem aprecia ca toate cerintele dascalilor pitesteni au fost deosebit de elevate. Vom spicui 

cateva titluri: „Documente descoperite in arhiva Venetiei” de C. Esarcu; „Calatorii la 

Ierusalim” de C. Bolintineanu; „Ion Voda cel Cumplit” de B. P. Hasdeu; „Opere complete” in 

17 volume De Victor Hugo; „La Divina Comedia” de Dante; „Letopisetele Moldaviei” de 

Kogalniceanu; „Psiholophie” de Leibnitz; „Opere complete” de Racine; „Opere complete” de 

Corneille; „Opere” de Bossuet; „Histoire de la Revolution Francaises...”- 31 volume de Thiers; 

„Opere complete”  in noua volume de Hegel; „Opere complete” in 20 volume de Lamartine; 

„Opere complete” in sase volume de Bufon; „Opere” in trei volume de Sheakespeare; „Opere” 

in noua volume de Guizot. 

In celelalte pagini ale inventarului vom intalni si autori romani cum sunt: Cantemir, 

Filimon, Sihleanu, Dinicu Golescu, Negruzzi etc. Cu aceste prime 300 de volume, biblioteca 

va incepe sa functioneze din toamna anului 1880, intr-una din camerele Primariei.  

In anul 1886, s-a facut primul regulament pentru „imbunatatirea si administratia 

bibliotecii” care va functiona din acest an intr-o incapere de la gimnaziu. In primul articol al 

acestui regulament, citim ca Paraschiva Stefu „in anul 1870 a dotat comuna cu 2350 lei noi 

(echivalentul a 200 de galbeni n.n. ) pentru inceperea acestei biblioteci”. In articolul 16 - si 

ultimul din acest regulament - se spune: „Un program se va face de catre d-nul director al 

gimnaziului, dupa cum va gasi de cuviinta, pentru administrarea acestei biblioteci, spre a 

deveni cat se poate de folositoare publicului pitestean”. In sfarsit, „Facut si aprobat de 

Consiliu, astazi, 16 martie, anul 1886, primar N. Constantinescu”. Urmeaza semnaturile a patru 

consilieri si a secretarului T. G. Penescu.  

Biblioteca a functionat in localul gimnaziului pana in 1897, cand a fost mutata in 

impunatorul local – asa cum arata el si astazi – al Liceului I. Bratianu. Fondul de carte a 

crescut anual, atat prin stipendiile Primariei, cat si prin donatiile unor librari si ale altor iubitori 

de carte. 

In anul 1904, biblioteca s-a marit cu peste 1.000 de volume, in limbile franceza, latina 

si romana, in urma testamentului facut de pitesteanul Gh. Ionescu – Gion, cunoscutul istoric si 

membru al Academiei Romane, profesor in Bucuresti, care a avut o premonitie formidabila, 

caci,  in acelasi an, el se va stinge din viata. 
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In anii Primului Razboi Mondial, cand, sub ocupatie, localul a fost transformat in spital 

pentru trupele austriece, biblioteca a fost salvata, ca si intregul inventar al liceului, prin grija 

directorului Ghimpa. Dupa razboi, biblioteca a luat amploare, mai ales prin donatii, dar 

populatia scolara marindu-se, venirea locuitorilor orasului la biblioteca a inceput sa deranjeze 

liceul al carui spatiu devenea tot mai neincapator. Asa se face ca un grup de intelectuali, in 

frunte cu Tatiana Bobancu, institutoare din Pitesti, se gandesc sa construiasca un local propriu 

pentru biblioteca, in cadrul unei societati culturale, care sa se intituleze: „Ateneul Popular Gh. 

Ionescu - Gion”. In anul 1928, initiativa era infaptuita si, in noul local, care se afla in curtea 

Scolii Domnesti, pe Pasajul Scoalelor, a fost adusa, de la Liceul Bratianu, Biblioteca Publica, 

mai putin cartile de factura academica din donatia lui Gion, care se gasesc si azi in biblioteca 

liceului.  

In aceasta noua formula, biblioteca va cunoaste, timp de mai bine de zece ani, o 

activitate intensa, timp in care fondul de carte a crescut la aproape 15.000 de volume. Se 

cunosc o serie de  vizite ale unor personalitati de seama ale culturii romanesti, care au venit 

aici si au conferentiat in cadrul Ateneului Ionescu - Gion cititorilor si altor locuitori ai orasului. 

Printre acestia, semnalam prezenta lui Liviu Rebreanu, a lui Mihail Sorbul, a lui Tudor 

Teodorescu – Braniste, a lui Alexandru Kiritescu, Mihail Lungianu si a altora. Semnalam in 

mod special desele prezente ale doamnei Ecaterina Iorga si a lui Bogdan Duica, pentru ca 

farmacistul Bobancu, sotul Tatianei Bobancu, brasovean de origine, era varul primar al 

Bogdanilor, si ei brasoveni. 

In anul 1948, Biblioteca Gion a fost preluata de Caminul Cultural Judetean care, in 

1950, in urma reformei administrative, o preda sectiei culturale a regiunii Pitesti, care o va 

reorganiza ca biblioteca regionala. Incepand din acest an, istoria institutiei noastre este 

binecunoscuta si mii de documente existente azi, inclusiv nenumaratele articole din presa 

locala vorbesc despre activitatea sa. 

Dupa anul 1990, Pitestiul devine un puternic centru universitar, ajungand in momentul 

de fata, cand incepe anul scolar 2000-2001, sa aiba peste  11.000 de studenti. E firesc ca, in 

aceste conditii, biblioteca noastra sa fie foarte solicitata. Odata mutata in noul local, nu vor mai 

fi cozi la usile salilor de lectura, pentru ca ea va pune la  dispozitia cititorilor sai 400 de locuri 

in mai multe sali de lectura. 

In cuvantul domniei-sale, presedintele Consiliului Judetean Arges a felicitat colectivul 

Bibliotecii Judetene pentru activitatea ce se desfasoara si a adresat cuvinte de imbarbatare 

tuturor bibliotecarilor din bibliotecile comunale, municipale si orasenesti, asigurandu-i ca 

apreciaza in cel mai inalt grad importanta activitatii lor si promitandu-le tot sprijinul de care 

vor avea nevoie. 

Seria alocutiunilor a fost incheiata de d-nul Emil Vasilescu, care cunoaste bibliotecile 

din judetul nostru si care a gasit cele mai potrivite cuvinte pentru conjunctura momentului. 

Evenimentul sarbatorit cu multa simplitate a insemnat totusi o sarbatoare de suflet, cu o 

benefica incarcatura pentru activitatea de viitor. 

 

 

material publicat in Biblioteca: Revista de bibliologie si stiinta informarii, 

 Bucuresti, Anul LII Serie noua, Anul XI, nr. 10/ 2000  
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Pe marginea unui autograf 

 

 

Cu putin timp in urma am primit o carte cu autograf din partea unei vechi cunostinte, cu 

care am lucrat la Topoloveni pana in anul 1960. Dupa desfiintarea raionului ne-am despartit. 

Domnul profesor Petre Popa, ca despre dansul este vorba, venea la Pitesti, director al 

Bibliotecii Regionale Arges, pana cand, in 1964, am fost numit eu in locul domnului Popa care 

primea alte responsabilitati. 

Dupa anul 1980 ne-am apropiat din nou, in cadrul unei colaborari rodnice, care a avut 

rezultate deosebit de benefice pentru  Arges in general, pentru Pitesti in special. Asa s-a facut 

ca, din initiative care i-au apartinut, au aparut - in anul 1984 - Cartea Eroilor, lucrare 

monumentala unica in Romania, iar in 1985, 1986, 1989, cele trei variante ale istoriei 

Pitestiului, ultima dintre ele aparand la Editura Academiei, cu prefata acad. Stefan Stefanescu. 

(nu pot sa nu mentionez aici si colaborarea distinsului profesor Paul Dicu la realizarea lucrarii 

privind istoria Pitestiului). 

Concomitent cu cercetarea si elaborarea variantelor istoriei Pitestiului, la care trebuie 

adaugat si serialul de 25 de articole ample, in 25 de numere consecutive din revista Arges, 

profesorul Petre Popa a publicat doua editii, in 1984 si 1988, dedicate Mausoleului de la Valea 

Mare (Mateias), respectiv Pitesti. Microalbum. 

Asadar, pana la revolutia din 1989, profesorul Petre Popa publicase, singur sau in 

colaborare, 10 volume. Dupa 1990, trecut la catedra, si-a inceput seria de volume tiparite cu 

Monografia Liceului Alexandru Odobescu, in 1994. 

Dupa trecerea in invatamantul universitar, cu o putere de munca aproape iesita din 

comun, profesorul Petre Popa a inceput sa scrie si sa publice lucrari care se adreseaza cu 

precadere studentilor de la facultatile de istorie. Astfel au aparut, rand pe rand, volumele: 

- Istoriografie universala, 1998; 

- Istoria economiei nationale a Romaniei, 1999; 

- Istoria sistemelor administrative, 1999; 

- Traditie si actualitate in istoriografia romaneasca, 2000; 

- Istoria administratiei in Romania, 2000; 

- Studii istorice (culegere), 2000. 

 

Tot in anul 2000, ca o dovada a preocuparilor ample pe care le are, istoricul Petre Popa 

a mai publicat volumele: China. Sensuri istorice si Ion Ionescu de la Brad, enciclopedist 

roman. 

In acelasi an, de sfarsit de secol si mileniu, a mai publicat volumul de Studii istorice, in 

care a selectat o parte din articolele pe care le-a imprastiat cu generozitate prin diferite 

periodice cu profil istoric sau cultural. 

In anul 2001, a publicat la Editura Didactica si Pedagogica volumul Permanente 

istoriografice romanesti, avand peste 320 de pagini. Pe acest al XX-lea volum al sau, prof. 

univ. dr. Petre Popa, de la Universitatea din Pitesti, mi-a dat o dedicatie care mi-a produs o 

mare, o foarte mare bucurie. (In colectia mea de carti cu autografe, acest volum  sta alaturi de 

cele primite de la o serie de academicieni, mari universitari sau oameni politici, carti la care tin 

cu pasiunea colectionarului).  

Cartea aceasta este unica in felul ei in istoriografia romaneasca, atat privind modul in 

care a fost gandita, cat si realizata. Cele 12 capitole care impart materia sunt o autentica sinteza 

a istoriografiei nationale, pornind de la inceputurile evului mediu romanesc si pana in a doua 

jumatate a secolului al XX-lea. Volumul are un aparat critic redutabil, care se intinde pe 

aproape 75 de pagini si contine 325 de note, o bibliografie selectiva si un amplu indice de 
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persoane. Ceea ce ii da insa o autentica unicitate este un inventar al tuturor istoricilor nostri, 

impartiti in doua grupe: prima, sub genericul In gloriam aeternitatis, contine 176 de nume 

asezate in succesiunea anilor de nastere, iar a doua - autori romani contemporani preocupati 

constant de elaborari istorice reprezentative -  insumeaza, la randul ei, 199 de autori.  

Pana sa-i citesti titlul, cartea ti se impune prin fotografia istoricului martir Gheorghe I. 

Bratianu, aflat la masa lui de lucru. Dupa ce trecem de pagina de titlu, gasim In loc de prefata, 

Cuvantarea lui Nicolae Iorga la intrarea in Academia Romana, din 17 mai 1911. In cele 27 de 

pagini, marele istoric evoca personalitatea lui Grigore Tocilescu, al carui fotoliu era chemat sa-

l ocupe la Academie. Dar, dupa binecunoscutu-i obicei, Iorga face, pe langa evocarea 

obligatorie, ample incursiuni in istoriografia romaneasca si universala, subliniind, in ceea ce ne 

priveste, realizarile notabile de pana la el. Inspirata idee de a incepe aceasta sinteza cu un 

amplu cuvant al marelui savant Nicolae Iorga, fata de care, este evident, istoricul Petre Popa 

are o mare consideratie.  

Cea de a XX-a carte a universitarului pitestean este o reusita, pentru care personal ii 

adresez cele mai calde felicitari si marea mea admiratie. 

Cunoscandu-l de-o viata, stiu ca, de cate ori a trecut prin momente grele, in loc sa 

devina contemplativ, a muncit cu incrancenare si a realizat lucruri de exceptie. Una dintre 

dovezi este chiar aceasta carte, care n-a fost scrisa nici pe departe in momente de liniste 

sufleteasca. 

 

 
material publicat in  Cultura: Publicatie de opinii si informatii culturale 

Pitesti, Anul IV,  nr. 1-4 (7-10), decembrie, 2001 

 

Cartea anului 2000 

 
Dupa 1990, productia editoriala din tara noastra a crescut la nivelul tarilor mari din 

Europa, datorita numarului enorm de edituri care au aparut peste noapte. Statul n-a putut 

controla fenomenul editorial si, in primii ani de dupa revolutie, am asistat la o serie de 

pagubitoare evenimente in domeniu. Pentru exemplificare, am sa amintesc doar unul care mi se 

pare si azi, pe cat de regretabil, pe „atat de nostim”. In anul 1991-1992, trei edituri din tara au 

scos celebrul roman Camasa lui Hristos, fara sa stie una de cealalta. Poate ca intamplarea n-ar 

fi facut valva, daca cei interesati din strainatate nu ar fi reprosat statului roman ca  nici unul 

dintre cei trei editori, nu tinusera cont de obligatiile „Copyrightului”. In aceste conditii, statul 

nostru a fost nevoit sa  retraga imediat de pe piata cele trei editii ale cartii in cauza. De la 

intamplarea povestita, foarte multe dintre editurile aparute imediat dupa revolutie au disparut 

si, bineinteles, au aparut altele, asa incat, pana la inceputul anului 2000, tara noastra a continuat 

sa aiba o productie editoriala, la titlul de carte mai ales, supradimensionata. Aspectul acesta a 

dat nastere unui alt fenomen la care a contribuit si economia de piata. Au disparut, treptat-

treptat, tiraje mari, pentru ca editurile trebuiau sa-si vanda rapid productia pentru a investi in 

alte tiparituri. Au aparut, in consecinta, tiraje tot mai mici, de numarul sutelor de exemplare, 

fapt la care asistam si astazi si care a dus la scumpirea enorma a cartii in tara noastra. 

La data cand scriu aceste randuri, ne aflam deja in a doua jumatate a anului 2000. Multe 

din cartile aparute in acest an mi-au trecut prin mana si pot aprecia valoarea pe care o au, in 

functie de nevoia de lectura a diferitelor categorii de cititori potentiali. Se obisnuieste, in 

fiecare an, ca un numar de cateva carti din domenii diverse sa fie socotite, pentru valoarea lor, 

drept Cartea anului. Ei bine, din punctul meu de vedere – si nu numai al meu - cartea acestui 

an este 2000 de ani de statalitate, crestinism si cultura in spatiul romanesc. Autorii acestei 
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carti, aparuta in doua volume, care totalizeaza aproape 1100 de pagini, sunt: dr. Florian Tuca si 

profesorii de istorie Nicolae Ionescu si Romulus Raicu. 

Cartea a aparut in conditii bune, la editura Sylvi in Bucuresti. Inca de pe coperte, cele 

doua volume au precizarea Repere cronologice. Volumul intai se ocupa de perioada De la geto 

– daci, pana la Unirea cea Mare de la 1 decembrie 1918, iar volumul doi -  De la Marea Unire 

de la 1 decembrie 1918, pana in ziua de 15 ianuarie 2000. Autorii au grija sa precizeze 

tematica volumelor inca de la inceput.: 

- Statalitatea in spatiul romanesc. 

- Regi, voievozi, domnitori, principi si sefi de stat. 

- Lupte, batalii, ample miscari sociale si nationale. 

- Evolutia crestinismului. Lacasuri de cult, mitropoliti si patriarhi. 

- Hrisoave, acte, legi si decrete. 

- Institutii de cultura, carturari si carti. 

- Monumente istorice, statui, busturi, cruci memoriale. 

- Decoratii, medalii, plachete, insigne. 

- Calendar istoric aniversar 2000. 

Mergand pana la amanunt in anuntarea continutului, vom gasi in continutul celor doua 

volume informatii cu totul inedite, pe care cititorul cotidian, caruia i se adreseaza cartea, nu are 

de unde sa le cunoasca. Se constata din capul locului bogata experienta carturareasca si 

editoriala a autorilor, in fruntea carora se situeaza, la propriu si la figura, doctorul in istorie 

Florian Tuca, autor a peste 50 de carti – unele in colaborare – fost redactor-sef si director al 

Editurii Militare, in retragere dupa ce, timp de douazeci de ani, purtase gradul de colonel. 

Cultura romaneasca ii datoreaza lui Florian Tuca o adevarata literatura a monumentelor eroilor 

si a insemnarilor memoriale dedicate acestora. 

Vorbind despre valoarea cartii, cunoscutul istoric si academician Stefan Stefanescu, 

care gireaza lucrarea cu o admirabila prefata scrisa in ianuarie 2000, spune in incheierea 

acesteia: „Lucrarea 2000 de ani de statalitate , crestinism si cultura in spatiul romanesc se 

recomanda ca una din realizarile editoriale romanesti de seama, intr-un moment de resurectie 

cultural-stiintifica si carturareasca, pe fundalul racordarii istoriei noastre la ritmul de dezvoltare 

al tarilor europene dezvoltate.” 

 Autorii lucrarii – in special coordonatorul ei dr. Florian Tuca, general omni exeptio 

major – fac proba inaltelor lor calitati profesionale si dau istoriei, bunul cel mai de pret al 

natiunii noastre, sensul profund de constiinta si spirit de raspundere. 

 Literatura  noastra istorica a mai cunoscut o serie de carti, in care evenimentele sunt 

insiruite in cronologia lor, gen Istoria Romaniei in date ,dar n-am avut nici o carte, pana la cea 

de care ne ocupam in randurile de fata, care sa comenteze succint informatiile si care sa se 

ocupe si de domenii cum sunt: evolutia crestinismului, lacasuri de cult, hrisoave, institutii de 

cultura, carturari si carti etc. Pe noi, cei din Arges, aceasta carte ne avantajeaza in mod evident, 

pentru ca vom gasi sute de relatii despre oameni si locuri din judetul nostru, care s-au inscris in 

istoria Romaniei prin faptele lor sau prin conotatiile pe care acestea le poarta. Daca ne gandim 

ca, in judetul nostru, sunt urme evidente din timpul stramosilor nostri daco-romani, din timpul 

primelor formatiuni statale, ca aici au fost primele doua capitale ale Tarii Romanesti, prima 

mitropolie a Tarii Romanesti, daca ne gandim ca aici se afla si astazi importante ctitorii ale 

unor voievozi ca Mircea cel Batran, Vlad Calugareanu, Neagoe Basarab, Constantin Serban si 

altii, daca ne gandim ca aici s-a zamislit celebra balada Mesterul Manole, daca ne gandim ca, 

in secolele al XIX- lea si al XX-lea, Argesul si Muscelul au dat spiritualitatii romanesti 

nenumarate valori, ne putem imagina cu usurinta ca economia cartii judetului nostru ocupa un 

loc important. 

Se stie ca poporul notru a fost crestin inca de la inceputurile zamislirii sale, fapt pe care 

il dovedesc atat numarul mare de mare de martiri din primele secole ale primului mileniu, cat si 

bazilicile si insemnele crestine descoperite pe teritoriul patriei noastre. Ei bine, cartea de fata 
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ne da intr-o anexa de la primul volum o lista cu sfintii de vita romaneasca si cu datele cand 

acestia sunt sarbatoriti in calendar. Aceasta lista are in frunte cateva stralucite aprecieri ale 

parintelui academician Dumitru Staniloaie, care ne indeamna sa aflam informatii cu totul de 

exceptie,  pe care ni le ofera aceasta lista. De asemenea, vom parcurge cu un interes crescand 

anexa cu numele tuturor ierarhilor pe care i-a avut poporul nostru in episcopiile imprastiate pe 

tot cuprinsul celor trei provincii romanesti de dincolo si de dincoace de munti, pana la Marea 

cea mare  si din nordul Bucovinei pana in Banat. 

In afara anexelor, cu care se incheie fiecare volum, cartea este echipata cu bibliografii 

selective, cu indice de localitati si zone geografice, cu indice selectiv de nume, cu indice 

tematic de lupte, batalii si alte actiuni militare, toate constituindu-se intr-un aparat critic care 

ajuta si un numar de colaboratori care au cuprins prin preocuparile lor domeniile cele mai 

diverse ale continutului. 

Tinand cont de cele cateva argumente pe care le-am infatisat, dar si de multimea de 

informatii inedite, care dau o nebanuita savoare lecturii, din punctul meu de vedere, lucrarea 

2000 de ani de statalitate, crestinism si cultura in spatiul romanesc poate fi socotita, fara 

riscuri, una din cartile anului 2000, care se va cere reeditata.        

   

 
                                         material publicat in ARGESSIS, Studii si comunicari,  

seria ISTORIE,  

Pitesti, Muzeul Judetean Arges,  TOM X, 2001 

 

 

 

Istoria Daciei, de Dionisie Fotino 

 
 Din cele aproximativ 6.000 de volume,care constituie fondul de colectii speciale al 

Bibliotecii Judetene Arges, un numar de peste  150 de carti romanesti vechi au fost tiparite 

pana in anul 1830. Printre acestea se afla, cu o valoare de exceptie care mareste nebanuit de 

mult importanta patrimoniului nostru cultural: 

•  Indreptarea legii, Targoviste, 1652 

• Cheia intelesului, Bucuresti, 1678 

• Evanghelia, Bucuresti, 1682 

• Apostol, Bucuresti, 1683 

• Biblia, Bucuresti, 1688 

• Sf. Ioan Gura de Aur. Margaritare, Bucuresti, 1691, ca sa semnalam cateva 

lucrari din secolul al XVII-lea. 

Din literatura veche straina (1450-1800),  vom aminti aici doar cateva carti deosebit de 

rare:  

• Epistolae familiares, de Cicero, 1545 

• Sacrorum Faftorum, Ambrosii Novidi Fracci, 1559 

• Historia della Transilvania, de Cicero Spontoni, Venetia, 1638 

• Colectia de 12 elzeviruri de la jumatatea secolului al XVII-lea, majoritatea 

tipatite la Amsterdam, si altele. 

Mi-am propus sa prezint in acest numar al revistei Arges o carte ajunsa de mult raritate, 

Istoria Daciei, scrisa de Dionisie Fotino si tiparita la Viena, in anul 1818. 

Cu aceasta carte s-a facut multa vreme greseala de a fi socotita de unii specialisti drept o 

carte greceasca, pentru ca autorul ei a fost la origine grec si s-a tiparit in limba greaca. 
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 Este adevarat ca Dionisie Fotino s-a nascut in Peloponez, dar la varsta de 35 de ani a 

venit in Muntenia (in 1804) si, din 1812, o data cu venirea pe tron a lui Ion Caragea v.v., a fost 

unul dintre secretarii acestuia. In aceasta calitate a lucrat, sub conducerea logofatului Atanasie 

Hristopol si a clucerului Nestor, la alcatuirea Legiuirii lui Caragea, care s-a tiparit la Viena, in 

1818, tot in limba greaca. Banuit ca scrie anonime impotriva domnitorului, Fotino si-a dat 

seama ca-si poate pierde capul si a stat timp de patru ani ascuns in casele boierului Iordache 

Filipescu, viitorul candidat la tronul tarii.  

In acest timp, cu ajutorul marelui boier care-l tinea ascuns, Fotino a scris  Istoria 

generala a Daciei,  sau a Transilvaniei, Tarii Muntenesti si a Moldovei. Boierul Iordache 

Filipescu i-a adunat tot materialul documentar de care avea nevoie. 

Autorul marturiseste ca a folosit …izvoare istorice diferite si dovedite adevarate, 

grecesti, latinesti, bizantine, unguresti, rusesti, sarbesti si cronicile valaho-moldovenesti ce s-

au pastrat. Fara indoiala, vor fi fost folosite, in primul rand, documentele gasite in biblioteca 

marelui boier muntean. 

Cand cartea a fost gata, tot cu ajutorul lui Iordache Filipescu a fost tiparita, la Viena, in 

anul 1818. 

In acelasi  an, Fotino si-a recastigat deplina libertate, pentru ca, in 1818, Ion Caragea a 

parasit tronul Tarii Romanesti. Naturalizandu-se, se stabileste definitiv in Muntenia, unde a 

avut o serie intreaga de urmasi, care au trecut si in secolul XX. Sunt de semnalat: generalul 

doctor Androcle Fotino, istoricul si publicistul Ilie Fotino, compozitorul George Fotino si alti 

Fotino, muzicieni, istorici, artisti etc. 

Dionisie Fotino s-a stins din viata in Bucuresti, la 10 octombrie 1821, unde a si fost 

imormantat. 

Faptul ca Istoria Daciei a fost scrisa in limba greaca, limba de salon in Muntenia acelei 

vremi, care se vorbea in casa boierului Iordache Filipescu – nu inseamna nici pe departe ca a 

fost o carte greceasca, tot asa cum nu putem spune nici despre Legiuirea lui Caragea ca a fost 

greceasca.  

Cartea lui Dionisie Fotino s-a tradus si s-a tiparit de catre George Sion, in anul1859, si 

este dedicata de catre traducator celor care au contribuit la Unirea Tarilor Romane si 

Domnitorului Alexandru Ioan I. 

Voi cita din prefata lui George Sion cateva fraze, pe care le socotesc semnificative: 

Cartea lui Fotino se vede publicata la anul1818, tiparita la Viena… Judecand dupa data, se 

vede ca Fotino a fost contemporan cu nemuritorul Lazar… acest barbat era prea virtuos 

pentru epoca in care a trait. Sub Domnii Fanarioti, consangenii lui, in loc de a face ceea ce 

toti grecii faceau, in loc de a se ocupa de pozitiunea sa personala, se ocupa de istoria patriei 

sale adoptive… 

Daca privim pagina de titlu a cartii lui Dionisie Fotino, ne va atrage imediat atentia 

ilustratia din stanga, de pe foaia de garda, unde sunt reprezentate cele trei steme ale Tarilor 

Romanesti, Transilvania, Muntenia si Moldova, iluminate de razele emanate de Tatal Ceresc, 

ce priveste cele trei steme cu bratele deschise.  

Exemplarul nostru are pe pagina de titlu o mica parafa, cu  ex-librisul Principelui 

Constantin Karadja.  

Posesorul acestei carti a lucrat in diplomatie si a fost un mare colectionar de incunabule 

si, in general, de carti rare. In anul1946, a fost ales membru de onoare al Academiei Romane. 

S-a stins din viata in anul 1950, la Bucuresti.  

Catalogul colectiei de incunabule din Biblioteca Nationala a Romaniei, aparut in 1966, 

sub semnatura doamnei Ana-Maria Schatz, a fost dedicat …memoriei marelui colectionar si 

bibliolog roman, Constantin Karadja. 
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Incheind acest articol, cred ca am reusit, macar in parte, sa demonstrez ca volumul 

prezentat este unul rar si valoros, care apartine culturii romanesti si cu care biblioteca noastra 

se poate mandri. 

 

 
 material publicat in  Arges: Revista de cultura,  

Pitesti, Anul 1(35), Nr.3(234), decembrie, 2001 

 
 

 

Autori si carti argesene 

 
 Istoricului Florian Tuca i-a iesit de sub tipar cea de-a 60-a carte. La sfarsitul anului 

2002, Editura Europa Nova din Bucuresti a scos de sub tipar volumul de 350 de pagini – 

Romani in Europa si in lume. Marturii pentru eternitate. Aparuta sub auspiciile Fundatiei 

General Stefan Gusa, cartea poarta semnaturile a doi cunoscuti istorici militari: colonel (r) dr. 

Cristache Gheorghe si general (r) dr. Florian Tuca. Numele celor doi istorici constituie un gir 

pentru orice carte scoasa de ei, dar volumul de care ne ocupam mai poarta un gir – si inca unul 

de mare rezonanta istorica – pe acela al regretatului academician Stefan Pascu.  

 Aceasta carte, asa cum a fost gandita si realizata, este un unicat in literatura noasta 

istorica si umple in mod nesperat un gol ce nu putea fi acoperit in nici un fel. Au trecut cateva 

decenii pana a fost posibila aparitia sa, timp in care autorii, o data cu scrierea altor carti, si-au 

adunat materialul necesar pentru intocmirea acesteia. A trebuit cercetat un numar mare de ziare 

si reviste de specialitate, carti, arhive militare, acte de stare civila si multe alte surse pe care 

autorii, probabil, si le-au fisat de-a lungul anilor. Nu este, cred, lipsit de interes sa mai spun  si  

ca istoricul Florian Tuca a creat in istoriografia  romaneasca o adevarata literatura a 

monumentelor militare si a insemnelor memoriale, domeniu in care a scris mult, singur sau in 

colaborare. 

 In sfarsit, pentru documentarea acestei carti, autorii au calatorit in tarile vecine sau 

chiar mai indepartate, unde se afla monumente ridicate in memoria ostasilor romani, care si-au 

jertfit viata, sau chiar cimitire romanesti  in care se afla un numar impresionant de eroi. Faptul 

acesta ne indreptateste sa credem ca au fost nevoiti sa poarte o corespondenta , uneori 

sustinuta, cu ambasadele noastre sau cu servicii specializate din unele ministere ale apararii 

nationale. Cartea este sugestiv ilustrata, desi este evident faptul ca, in cele mai multe cazuri, 

fotografii au fost autorii insisi. 

 Dupa ce,  in primul capitol, de 268 de pagini, autorii se ocupa de peste 125 de 

monumente si insemne memoriale, in capitolul al II-lea vor fi prezentate  Cimitire ale eroilor 

romani de pe teritoriile altor tari. E un capitol cutremurator. Autorii au strans in evidentele lor 

aproape 95.000 de eroi romani, carora le putrezesc oasele prin tari straine, la care trebuie sa 

mai adaugam cateva zeci de mii  pentru care s-au ridicat monumente, unii dintre ei aflandu-se 

in gropi comune, in sfarsit, asa cum o spun si autorii, in stiinta de cauza, cate mii de eroi 

romani nu vor mai fi zacand nestiuti de nimeni? Si daca la toate acestea jertfe le adaugam pe 

cele ale ostenilor lui Mircea, Iancu de Hunedoara, Stefan cel Mare si Mihai Viteazul, care  au 

oprit cu piepturile lor puhoiul turcesc ce  voia sa inghita Europa, atunci poti sa nu te intrebi 

unde e obrazul acestei Europe, care ne pune azi sa asteptam la rand si ne trimite cohorte de 

targoveti civilizatori? 

 La sfarsit, cartea are si un al treilea capitol, intitulat Cimitire, monumente si alte 

insemne memoriale apartinand altor state, aflate pe teritoriul Romaniei. 

 Cimitirile cu cei mai multi eroi straini aflati pe teritoriul tarii noastre sunt cele germane 

si rusesti, pentru ca multi ostasi ai acestor tari au cazut pe pamantul nostru. Aici isi dorm 
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somnul de veci si cateva sute de ostasi francezi, care au luptat alaturi de ostasii nostri in primul 

razboi mondial, cand trupele germane si austro-ungare ne ocupasera cea mai mare parte din 

tara. Cimitirele acestor eroi sunt bine ingrijite si se bucura de tot respectul  pe care il merita. 

 Personal, am citit aceasta carte cu un mare interes si, asa cum spuneam la inceput, am 

aflat o mare cantitate de informatii, pe care numai aici le-am putut gasi. 

 Voi incheia acest articol cu afirmatia din titlu.Este pentru a 60-a oara cand istoricul 

Florian Tuca, doctor in istorie si general in rezerva, laureat al Academiei Romane, isi pune 

semnatura pe o carte. A scris multe carti singur si tot atat de multe in colaborare. Au mii de 

pagini tiparite, care se citesc cu interes si foarte adesea cu emotie. 

 Dandu-I Cezarului ce este al Cezarului, trebuie sa recunoastem, cu mandrie chiar, ca 

Argesul zilelor noastre da spiritului romanesc inca un mare scriitor, de data aceasta un scriitor 

militar, care ne lipsea din palmares si caruia trebuie sa-i adresam intreaga noastra gratitudine. 

 Sa traiti, Domnule General! 

                                       

 

  material publicat in ARGESIS, Studii si comunicari,  

seria ISTORIE,  

Pitesti, Muzeul Judetean Arges,  TOM XI, 2002 
 

 

   

Autori si carti argesene, 2002.  

O noua monografie sateasca aparuta recent in judetul nostru. 

 
 Judetul Arges are o veche si interesanta traditie in domeniul monografiilor de localitati 

si de institutii. Afirmatia aceasta se bazeaza atat pe numarul mare al unor astfel de lucrari, cat 

si pe vechimea unora dintre ele. La ora actuala sunt tiparite peste 50 de monografii de 

localitati, pe primul loc aflandu-se Istoria Campulungului…, aparuta in doua volume, in anii 

1855 si 1856, opera lui Constantin Aricescu. Este, in acelasi timp, si prima monografie a unui 

oras din Romania (Tara Romaneasca). 

 Nu putem sa nu semnalam aici ca trei dintre cele patru monografii, intocmite de preotul 

Ioan Rautescu – pentru Dragoslavele, in 1937, pentru Topoloveni, in 1939, si pentru 

Campulung, in 1943 – au fost premiate de Academia Romana. 

 Raspunzand unui apel facut de ministrul de interne, Vasile Lascar, pentru intocmirea de 

monografii satesti in judetul Arges, au aparut in 1904 doua monografii – cea a comunei 

Priboieni, intocmita de Radulescu-Codin, si cea a comunei Mozaceni, intocmita de preotul Ioan 

Musicescu. Cunoscand aceste doua monografii, care au aparut in 1904 si care raspundeau unui 

chestionar intocmit de numitul minister, ne vom putea da seama de cat de mult au evoluat 

cunostintele intocmirii unei monografii, mai ales dupa anul 1930, dupa ce apar indrumarile in 

materie ale unor carturari cum au fost Dimitrie Gusti, H. H. Stahl, care publica, in 1934, 

Tehnica monografiei sociologice, si N. A. Constantinescu, care publica, la randul lui, in 1935, 

Planul unei monografii de istorie locala. In anul 1937, H. H.  Stahl a publicat lucrarea 

Monografia unui sat. Cum se alcatuieste spre folosul Caminului Cultural. Prefata acestei 

lucrari a fost scrisa de Dimitrie Gusti. 

 Ne explicam acum cu usurinta cum a reusit preotul Ioan Rautescu sa realizeze trei 

monografii de o asemenea valoare. Trebuie sa mai precizam ca a fost un istoric pasionat si un 

paleograf de exceptie.  

 La monografia istorica a Topolovenilor, prefata a fost scrisa de Ion Mihalache, 

renumitul politician, care se vede ca era la curent cu opiniile autorizate privind monografia 
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unei localitati. Cunoasterea trecutului – spunea el – inseamna cunoastere de sine; cine esti, ce 

reprezinti, ce poti, ce nevoi ai, ce nazuinti, ce posibilitati. Nu poti pasi spre viitor cu toata 

siguranta, daca nu stii de unde vii, pe unde ai mers, ce bagaje porti cu tine, ce puteri iti stau la 

indemana. Monografiile preotului Rautescu au insemnat un adevarat ghid pentru multi dintre 

cei care s-au incumetat sa realizeze astfel de lucrari pentru localitatile lor. Printre acestea, o 

serie sunt deosebit de valoroase si-mi face placere sa semnalez cateva: Comuna Corbi si 

locuitorii sai… de Constantin Radulescu-Codin, in 1922  (de precizat ca aceasta comuna va 

mai avea doua monografii), Musatesti… de invatatorul emerit  N. Gh. Teodorescu, Rucar de 

prof.dr. Gh. Parnuta, Colibasi de col. farmacist Savulescu, Berevoiesti de prof. univ. Hera, 

Davidesti de prof. Ion Bacanu, Botesti de prof. Constantin si Niculina Dinu, impreuna cu fiica 

lor, prof. Elena Stanescu, Bascov, editia a II-a, de invatatorii cu gradul I, Sevastita Gaiseanu si 

Sever Moiceanu, Teiu de prof. Vasile Falcescu si altele. 

 La data de 7 septembrie 2002, a fost lansata la Caminul Cultural  Monografia satului 

Badesti, sat apartinand comunei Pietrosani, cu prilejul implinirii a 650 de ani de la atestarea sa 

documentara. Autorul monografiei, prof. ing. Eugeniu Dragusanu, a facut cercetari de 

profunzime a indelungatei istorii a satului muscelean incarcat de evenimente si traditii, iar, in 

ultimele doua secole, de oameni de isprava si institutii. 

 Istoria satului este legata de istoria Manastirii Negru Voda din Campulung, care ii si 

faciliteaza aparitia atat de timpurie in documentele scrise. A fost initial sat domnesc, cu care 

Nicolae Alexandru Basarab Voievod a daruit ctitoria sa si a parintelui sau, facand ca Badestii 

sa ramana sat manastiresc de-a lungul intregului ev mediu romanesc. 

 Autorul monografiei urmareste evolutia asezarii muscelene de-a lungul celor 650 de 

ani, cu suisurile si coborasurile sale, dar avand intotdeauna in fata documentul pe care si-a 

bazat cercetarea.  

 Monografia domnului Dragusanu ofera in cea mai mare parte a sa o lectura pasionanta. 

Personal, am citit cartea cu mare placere. Am constatat si cateva scapari de corectura. 

Bunaoara, la pagina 30, se spune despre Grigore Tocilescu: A fost istoric si arheolog, 

epigramist si folclorist roman. La aceeasi pagina insa se face precizarea ca Tocilescu este 

considerat intemeietorul epigrafiei romanesti. Alte cateva scapari de corectura, de felul celei 

de mai sus, nu pot stirbi insa cu nimic valoarea lucrarii, ale carei merite sunt evidente.  

 Monografia satului Badesti are totusi un capitol care trebuia sa lipseasca: Glosar. Ar fi 

fost nevoie de acest capitol, daca el ar fi explicat niste cuvinte locale, necunoscute in afara 

zonei. Dar noi gasim in acest glosar: Alba Iulia, Antonescu Ion, Austro-Ungaria, Ion I. C. 

Bratianu, Calinescu Armand, Decebal, Etiopia, Iorga Nicolae, pana si Manciuria.  

 Toate aceste denumiri de localitati, oameni sau tari trebuie cautate  in dictionarele de 

specialitate sau enciclopedice, nu in glosarul unei monografii satesti. Parcurgand acest glosar, 

am avut si o surpriza: cuvantul “arhiereu” este explicat asa cum il explica si Dictionarul 

explicativ al limbii romane, adica “denumire generala data gradelor superioare ale clerului”. 

Pai nu este asa…Dar nu-mi pot ingadui sa lamuresc lucrurile aici. Eliminandu-se Glosarul, 

monografia satului Badesti este o lucrare meritorie, pentru care autorul ei, prof. ing. Eugeniu 

Dragusanu, trebuie sa primeasca toata lauda. Intelectualii si tineretul din Pietrosani pot fi 

mandri ca unul din satele componente ale comunei lor are o astfel de monografie.  

                                    

 

     material publicat in ARGESIS, Studii si comunicari,  

seria ISTORIE,  

Pitesti, Muzeul Judetean Arges,  TOM XI, 2002 
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Despre castelele, palatele si conacele din Romania ,  

vazute de Narcis Dorin Ion 

 
Se obisnuieste de catva timp ca una dintre cele mai valoroase tiparituri aparute in volum 

in anul precedent sa fie socotita Cartea anului respectiv. La acest titlu onorific se au in vedere 

mai multe elemente. Fara indoiala, primul dintre acestea este valoarea stiintifica a continutului 

cartii. Acest element este definitoriu, dar nu este singurul ce trebuie luat in consideratie. Voi 

continua cu elemente care tin de editura si care au o mare importanta in sustinerea continutului 

cartii, oricat ar fi el de valoros. Aici intra in general prezentarea cartii: valoarea copertelor, 

valoarea ilustratiilor, valoarea hartiei, incadrarea in pagina, alegerea literei s.a. In sfarsit, la 

toate acestea se adauga si talentul scriitoricesc al autorului. 

 Tinand cont si numai de considerentele enumerate mai sus (pentru ca mai sunt si 

altele), socotim Cartea anului 2001 pe cea scrisa de istoricul Narcis Dorin Ion  si intitulata 

„Castele, palate si conace din Romania”. 

Volumul de 400 de pagini a fost scos de Editura Fundatiei Culturale Romane, in 

conditii cu totul deosebite. Cartea aceasta acopera un gol pe care, de o jumatate de secol, multi 

dintre noi l-am simtit si aduce, in acelasi timp, o cantitate apreciabila de informatii pe care nu 

le-am fi putut obtine pe alte cai, oricate eforturi am fi facut. 

 Autorul, desi foarte tanar (nascut in 1974), terminand in mod stralucit Facultatea de 

Istorie a Universitatii din Bucuresti, a inceput sa colaboreze la unele reviste de specialitate – 

Magazin istoric – si a facut parte din colectivul care a editat cele cinci volume din Jurnalul 

regelui Carol al II-lea. Pasionat cercetator al genealogiilor marilor familii princiare si boieresti 

si, in aceasi masura, al arhitecturii rezidentiale de pe teritoriul patriei noastre, dupa ce a 

intreprins un amplu inventar al castelelor, palatelor si conacelor, a selectionat tot ce mai merita 

fi semnalat si, dupa o munca de cativa ani, a dat la iveala primul volum, pe care il putem avea 

astazi in mana. Din acest volum vom putea afla informatii, in mare parte necunoscute noua, 

despre Castelul Peles, Castelul Pelisor, Castelul Bran, Palatul Regal din Bucuresti, Palatul 

Cotroceni, Palatul regal din Mamaia, Palatul regal din Curtea de Arges, Palatul Kiseleff din 

Bucuresti, Palatul regal din Balcic, Castelul regal din Savarsin precum si despre Castelul 

Sturdza din Miclauseni, Castelul Callimachi din Stancesti, Castelul Rosetti-Rosnovanu din 

Stanca, Castelul Filipescu-Kretzulescu din Drajnea, Castelul familiei Mocioni din Banat, 

Palatul Stirbei din Buftea, Palatul Cantacuzino din Floresti, Palatul Dinu Mihai din Craiova, 

Palatul Brancoveanu-Bibescu din Mogosoaia, Conacul Mavros-Cantacuzino din Calinesti 

(judetul Prahova), Conacul Istrate Micescu din Micesti, Conacul Gradisteanu-Ghica din Sihlea, 

Conacul Bratianu de la Florica, Conacul Catargi- Zarifopol din Carligi, Conacul Miclescu din 

Calinesti (judetul Botosani), Conacul Vacarescu- Callimachi din Manesti. 

 Trebuie sa recunoastem ca despre o parte din aceste resedite nici n-am auzit sau, daca 

am auzit, n-am stiut mare lucru despre ele. 

 Cu o acribie de invidiat, autorul a cercetat documente din arhivele statului, documente 

pastrate inca de unele familii, inventare, insemnari zilnice sau pagini de memorialistica, 

precum cele ale reginei Maria, ale regelui Carol al II-lea, ale printesei Martha Bibescu, ale lui 

Constantin Argetoianu sau I.G. Duca, arbori genealogici, cronologii, amintiri etc. A cules, de 

asemenea, cu rabdare si metoda, amintiri si informatii de la descendenti care mai sunt in viata 

si au ramas ori s-au intors in tara. Este de observat si de retinut ca acest prim volum a fost 

inchinat „Domnului Radu Alexandru Miclescu, in semn de pretuire si infinita recunostinta”. 

Este, fara indoiala, vorba despre un descendent in viata al importantei familii boieresti 

Miclescu din Calinestii Botosanilor, care construiau pe la 1711, intr-o prima forma, conacul 

existent si astazi. 

 De altfel, in introducere, autorul regreta ca de abia in 1999 a inceput seria de interviuri 

cu descendentii boierimii noastre, care se mai afla in viata si in tara si pe care ii nominalizeaza 
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cu condescendenta, dupa care adauga: „Pentru amabilitatea si generozitatea cu care m-au 

primit in casele Domniilor lor, oferindu-mi documente pretioase, informatii si fotografii de 

familie, pentru istoria conacelor boieresti relatate, de fiecare data, cu mult farmec, pentru 

sansa de a-i fi putut cunoaste indeaproape, fiind in preajma Domniilor lor in nenumarate 

randuri, ascultand evocarile atat de calde ale unei lumi normale, de mult disparute, le exprim 

– o data in plus -  recunostinta si pretuirea mea, insotite de cele mai sincere multuniri. 

Rezultatul acestor indelungate discutii este, in parte, acest op, care nu a putut cuprinde – in 

primul sau volum – istoriile tuturor conacelor boieresti aflate de la descendentii aristocratiei 

romane pe care am avut bucuria sa-i cunosc”    

Textul scris cu eleganta, am putea spune chiar cu un talent desavarsit, este sustinut de o 

bogata ilustratie alb – negru si color, excelent realizata. 

Cele 300 de fotografii, unele realizate de autor, sunt, din punct de vedere editorial, mai ales 

cele color, adevarate opere de arta. 

Editura Fundatiei Culturale Romane, care poate fi comparata cu oricare dintre editurile 

celebre din Europa, a colaborat la realizarea acestui volum cu tipografia Monitorul Oficial. 

Ambele institutii merita toata lauda si recunostinta noastra. 

In urma celor infatisate mai sus, autorul acestui articol, care traieste printre carti de mai 

bine de 50 de ani, are motive suficiente – o parte dintre ele au fost prezentate aici – sa 

socotesca aceasta lucrare, Castele, palate si conace din Romania, drept Cartea anului 2001. 

In sprijinul acestei aprecieri vine si girul domnului academician Razvan Theodorescu – 

ministrul Culturii- care a scris prefata volumului. 

Un „Bene Merenti” pentru autor, tanarul istoric Narcis Dorin Ion, pe care il felicit din 

toata inima!    

 
material publicat in  Cultura: Publicatie de opinii si informatii culturale 

Pitesti, Anul V,  nr. 1-2 (11-12), iunie, 2002  

 

 

Un stralucit muscelean, profesorul Dan Simonescu,  

membru de onoare al Academiei Romane 

 

Intr-o dimineata de aprilie, aflandu-ma in Campulung-Muscel, am intrat in casa din 

strada Matei Basarab, nr. 2, unde cu o suta de ani in urma s-a nascut profesorul Dan 

Simonescu. Casa mare, de un autentic stil muscelean, are pusa la nivelul etajului, spre strada, 

de catre edilii orasului, o placa din care se poate afla ca profesorul Dan Simonescu s-a nascut 

aici, a trait peste 90 de ani si ca a fost membru de onoare al Academiei Romane. Aceasta placa 

dovedeste ca, pe cununa batranului oras, s-a mai adaugat inca un briliant, alaturi de cele care au 

fost Constantin Gogu, Constantin Parhon, George Oprescu, Constantin Baraschi, Nicolae 

Cernescu si Dan Barbilian (Ion Barbu). Cred ca nu este lipsit de interes sa arat ca aici isi dorm 

somnul de veci si academicienii Gheorghe Bengescu si Matei Draghiceanu, care nu s-au nascut 

insa in Campulung. 

In casa din Matei Basarab, nr. 2, am fost primit cu deosebita amabilitate de inginerul 

Dragos Bajan – proprietarul de acum, fiul profesoarei Ecaterina Simonescu Bajan, sora 

academicianului, fosta profesoara de limba romana pana in anii pensionarii, la Liceul Dinicu 

Golescu. 

Cum am trecut pragul, am simtit atmosfera intelectuala, pe care o simteam de fiecare 

data cand intram in casa din strada Gradina Icoanei, nr. 105 A, in care a trait profesorul Dan 

Simonescu, pana in ultima clipa. Atat domnul, cat si doamna Bajan s-au bucurat in modul cel 

mai sincer, cand au aflat ca ma interesez de familia Simonestilor. 
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Mi-au aratat fotografii de familie si mi-au vorbit despre bunicul Iancu Simonescu, de 

fel din Suslanesti (sat din comuna Mioarele), administrator financiar, care, impreuna cu sotia 

sa, Ecaterina, a avut 17 copii, dintre care 11 au ajuns la maturitate, cinci baieti si sase fete, 

slujind, fiecare in felul sau, patria. (Constantin Simonescu - general, a cazut eroic in fruntea 

unitatii pe care o conducea, la Cotul Donului, iar Vladimir, colonel, a cazut in acelasi mod la 

Oarba de Mures). In fotografia pe care a avut amabilitatea sa mi-o daruiasca, Ecateriana si 

Iancu Simonescu sunt in mijlocul copiilor si al ginerilor, pe care i-au avut pana la aceasta data, 

printre care si sotul fiicei lor, Marga, generalul Theodor Nicolau, fost prefect al judetului 

Muscel.  

Dan Simonescu a facut gimnaziul la Dinicu Golescu, la „o aruncatura de prastie” de 

casa, iar clasele superioare la Liceul I. C. Bratianu din Pitesti. In anul 1921, adica la 19 ani, era 

student la Facultatea de Litere din Bucuresti, pe care a absolvit-o in 1925. Lucrarea sa de 

licenta - Viata literara si culturala a Manastirii Campulung (Muscel) in trecut, sustinuta in 

1925, a fost tiparita la Tipografia Gh. N. Vladescu si Fiul din Campulung, in 1926. 

Doctoratul si-l va sustine in anul 1938, cu o lucrare unica in cultura romaneasca si de 

notorietate europeana, privind epoca fanariota si ceremonialul bizantin: Literatura romana de 

ceremonial. Cronica lui Ghiorgachi. 1762 Studii si text. Lucrarea, pentru care trebuie sa faca 

cercetari si studii de documentare la Atena, Constantinopole si Paris, a fost notata cu „Suma 

cum laude”. 

Cu studiile superioare terminate, este indemnat catre invatamantul universitar de catre 

profesorii Ion Bianu si Nicolae Cartojan, carora le va fi un statornic colaborator si un demn 

continuator in domeniile bibliografiei si literaturii romanesti vechi.  

Articolul meu nu-si propune sa realizeze o bibliografie a profesorului Dan Simonescu. 

De aceea, in cele ce urmeaza, ma voi ocupa de legaturile pe care Dan Simonescu le-a avut cu 

Campulungul lui drag si, dupa 1964 cu Biblioteca Judeteana Arges si cu autorul acestor 

randuri. 

Inca din timpul licentei, tanarul Dan Simonescu a fost fascinat de istoria deosebit de 

bogata a orasului sau. In mijlocul istoriei orasului s-a aflat adesea ctitoria lui Negru Voda, 

ridicata – dupa inscriptiile sapate in piatra, aflate aici – la anul 1215. Aici a instalat Matei 

Basarab tiparnita, adusa de la Kiev si care, intre 1635 si 1650, a tiparit patru carti, aici a fost 

unul dintre cele mai puternice centre de copisti din evul de mijloc al Tarii Romanesti. Printre 

egumenii de aici, s-au aflat si carturari de seama, cum au fost Nicodim Beleteanu sau arhiereii 

Filaret Apamias si Ioanichie Evantias. In sfarsit, de la Manastirea Negru Voda s-au ridicat 

chiriarhi de seama, cum au fost Grigorie, ajuns episcop de Buzau intre anii 1668 si 1691, 

Dionisie, ajuns in 1672, mitropolit al Ungro-Vlahiei sau Daniil Topoloveanu, episcop de Buzau 

intre 1716 si 1719, iar din acest an si pana in 1732, mitropolit al Tarii Romanesti. 

Toate aceste aspecte si multe altele l-au hotarat pe studentul Dan Simonescu sa se 

ocupe, in teza sa de licenta, de bogatul trecut cultural al acestui stralucit asezamant monahal 

romanesc. Teza sa s-a bucurat de un binemeritat succes, ramanand pana azi lucrare de referinta 

pentru un important capitol al orasului Campulung.  

Preocuparile sale, privind trecutul istoric al capitalei judetului Muscel, l-au facut sa se 

intalneasca si sa se apropie tot mai mult de Constantin Radulescu – Codin, revizor scolar de 

Muscel, socotit pe drept cel mai important folclorist din Muntenia, care scrisese mult despre 

Muscel si care isi propusese sa faca o monografie a Campulungului. Initiativa lui Codin incepe 

sa prinda chiar in anul cand Dan Simonescu si-a sustinut licenta. 

Radulescu – Codin isi  intituleaza cartea Campulungul Muscelului istoric si 

legendar...insotit de calauza vizitatorului... Inca de la inceputul introducerii, autorul vorbeste 

despre  ...tanarul de mare viitor, cu o pricepere si o putere de munca cum rar se intalnesc, 

studentul Dan I. Simonescu, cu care, de-mi va ajuta bunul Dumnezeu si iubitorii de cultura, 

voiu da la lumina, destul de completa, monografia orasului nostru.... De aici rezulta ca 

Radulescu - Codin il cunoaste bine pe Dan Simonescu. Aceasta colaborase la prestigioasa 
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revista Prietenul nostru, cu aparitie lunara, scoasa de Codin. Din articolul Un vechi manuscris 

al Manastirii Campulung, pe care Dan Simonescu il descoperise la Academia Romana, 

publicat in Prietenul nostru, in lunile august si septembrie 1924 – p. 13-15, ne putem da seama 

cu cata competenta scrie tanarul student despre un pomelnic din ...luminatului Domn 

Constantin Brancoveanu B...V... si a prea sfintitului Kyr Antim Ivireanu... 

Inca din toamna anului 1925, editorul lui C. Radulescu – Codin. Ion N. Staicu, incepe 

tiparirea cartii in tipografia lui Gh. N. Vladescu. Codin scria si dadea editorului capitol dupa 

capitol. In aprilie 1926, C. Radulescu – Codin moare subit, din cauza unei angine pectorale, la 

numai 51 de ani. Cartea era departe de a fi terminata si Staicu se gandea la cheltuiala lui si la 

valoarea a ceea ce se tiparise pana atunci. 

Editorul, om de buna credinta, da la sfarsitul volumului, care are 288 de pagini, in  afara 

de planse si harti, o Nota informativa, care dezvaluie un fapt cu totul necunoscut din viata lui 

Dan Simonescu. Monografia de fata...are si ea istoricul ei si-si datoreste aparitia muncii si 

concursului mai multora. 

Ca editor ma simt obligat sa dau toate lamuririle... 

Manuscrisul lui Codin ajungea – scris gata pentru tipar – pana la “Calauza 

vizitatorilor”, fiind scrisa si o parte din aceasta. Restul ramasese ingramadit in niste note si 

impresii, scrise cu creionul, pe mai multe pagini de caiet. 

 Rugamintea mea si a Doamnei Maria Radulescu – Codin a gasit sprijin in bunatatea 

dezinteresata si in priceperea domnului Dan Simonescu, care lua asupra-si conducerea si 

ingrijirea tiparirii mai departe. La Bucuresti, facea neobosit corecturi, indreptari si adaugiri. 

Nu a stirbit insa cu nimic fondul ramas de la regretatul Codin. A cautat sa ramana  in cadrul 

si in spiritul operei incepute de Codin Radulescu, chiar acolo unde nu era de aceeasi parere. 

Sfarsitul cartii s-a lucrat conform unui plan ramas de la Codin in tabla de materii, scrisa inca 

din timpul vietii. 

In acest sens, cartea se infatiseaza avand o unitate deplina. 

Multumesc pe aceasta cale domnului Dan Simonescu, pentru partea D-sale de munca la 

aparitia acestui volum . 

Editor, (ss) Ion N. Staicu 

Campulung, 11 iulie 1926 

Personal, l-am cunoscut pe profesorul Dan Simonescu im iarna anului 1955, in perioada 

ianuarie - martie, cand eram seful Bibliotecii Raionale Topoloveni si am facut primul curs de 

bibliotecari. Orele se tineau in cladirea din Izvor 2, unde era Scoala Tehnica de Bibliotecari, 

deasupra Teatrului Municipal din Bucuresti. Tot atunci am avut sansa sa-i cunosc pe N. 

Georgescu – Tistu, pe Mircea Tomescu, pe Stefan Gruia – care era director al Directiei 

bibliotecarilor din Ministerul Culturii si apoi redactor-sef la Calauza bibliotecarului, actuala 

Biblioteca si pe Atanasie Lupu – seful serviciului metodic din Biblioteca Centrala de Stat, toti 

trecuti in lumea umbrelor, dar carora le pastrez o foarte proaspata amintire. 

De Dan Simonescu m-am apropiat din anul 1980, cand am sarbatorit centenarul 

bibliotecii noastre si cand, cu amabilitate, mi-a scris prefata la volumul Argeseni in 

spiritualitatea romaneasca. In anul 1981, a fost invitatul de onoare la Zilele Bibliotecii. Pe 6 

iunie 1981, mi-a scris cateva randuri din Campulung, pe o carte postala ilustrata: ...Vizita din 4 

iunie imi vine mereu in suflet. A fost totul foarte bine. Cercetarea bibliotecii mi-a adus mari 

satisfactii si de mare folos mie. Calde multumiri pentru programul zilei si calde salutari 

prietenesti. Dan Simonescu. 

In anii care au urmat am avut numeroase schimburi de scrisori, dintre care pastrez peste 

20. Dintre acestea, opt le-am publicat in volumul al doilea din lucrarea mea O viata printre 

carti. 

Pentru informatiile pe care le contin si pentru stilul lor cald, voi reproduce aici doua 

dintre ele: 
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Draga domnule director si prieten Voinescu,  

Am primit ieri, cu mare placere, imprimatele „Eminesciana 1989”, cit si medalia 

aniversara a „Centenarei Biblioteci Judetene Arges”. 

Va multumesc mult; le-am admirat, intai pentru activitatea Eminesciana, activ si de 

initiativa, ca intotdeauna, al doilea, pentru ingeniozitatea medaliei; fericita coincidenta intre 

cele doua centenare, Eminescu – Creanga. 

 Aseara (miercuri, 5. VII), am fost invitati, eu cu sotia, la Opera, premiera, „Eminescu”, 

libret de Gh. Buluta, muzica Paul Urmuzescu. Lume buna, multa eleganta (nu ca alta data la 

premiere), presa in fiinta, toata (autorul textului a lucrat mult timp in presa, la„Luceafarul”, 

„Carti noi”, versiunile in limbi straine). 

Eu inaintez in varsta, dar nu si in batranete. Lucrez, citesc, ma plimb (nu distante mari), 

primesc vizitele prietenilor care ma inconjoara cu dragoste. 

Cunosti revista „Studii si cercetari de documentare” a Ministerului Educatiei? Din 1984 

sunt in colegiul de conducere stiintifica al revistei si de atunci public in fiecare numar (2 pe an 

) cite un articol. 

La Constanta a fost un schimb de experienta intre bibliotecari: patru fosti colegi 

(studenti de ai mei). La sfarsitul actiunilor a fost o „masa colegiala” si au toastat in sanatatea 

mea, mi-au scris pe o ilustrata amintiri. 

La Campulung n-am mai fost la ultimele patru „toamne muscelene”. 

Sambata, 8 iulie, tin o conferinta la Biblioteca municipala Bucuresti, invitat: „Textologia 

cu aplicare la editarea operelor lui Eminescu”. 

Draga prietene Voinescu, iti multumesc din nou pentru sentimentele de simpatie si 

primeste si din partea mea calde sentimente prietenesti! 

Dan Simonescu 

Bucuresti, 7 iulie 1989”  

 

  Tot din anul 1989 este si cealalta scrisoare, in care imi adreseaza o rugaminte si imi da 

alte informatii interesante: 

Draga si stimate domnule Director, 

Vin cu o rugaminte, pe care, daca o realizezi, mi-ar face multa placere. 

Un argesean mi-a cerut imprumut cele doua lucrari despre personalitati argesene – 

opere de mare importanta pentru cultura romineasca generala si locala – si mi-a declarat 

inchipuiti-va! Ca nu mi le mai da!, Ca el n-are posibilitatea sa si le procure!. 

Fii, deci, bun ca intotdeauna sa dispui trimiterea pe adresa mea: str. Florilor, 105A. 

Cum vezi, str. Icoanei se numeste acum str. Florilor. Numarul casei, al codului si al oficiului 

postal a ramas acelasi, adica 105A, 72128, of. 9. 

Alatur si rezumatul tezei de doctorat a lui Gh. Buluta. 

Aseara mi l-a adus, l-a luat de la Rectorat. 

Ai vazut editia anastatica a lui M. Eminescu, “Poezii, 1884”, publicata de Editura 

Academiei R. S. R. 1989. 

Editura o da la cerere si cu aprobarea directorului Constantin Busuioceanu.  

Salut pe colaboratorii Dv., iar pentru Dv. pastrez in suflet dragostea mea si pretuirea 

pe care o meritati. 

Cu alese sentimente, 

Dan Simonescu 

Bucuresti, 11 septembrie 1989 
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Mergand pe linia unor astfel de intimitati, am sa reproduc acum un fragment de cateva 

randuri din cartea mea Argeseni si musceleni in Academia Romana, aparuta la Editura Calende 

din Pitesti, in anul 1995: 

... dar cea mai mare sansa a mea ( in relatiile cu profesorul Dan Simonescu) a fost aceea 

de a ma afla, impreuna cu alti admiratori ai ilustrului carturar, la 11 decembrie 1992, in casa 

din str. Icoanei, 105 A, in ziua cind implinea 90 de ani, si cand, la ora 13, presedintele 

Academiei Romane i-a comunicat ca,  in sedinta ce inca nu se terminase, a fost ales membru 

de onoare al acestei inalte institutii stiintifice. Titlul nobiliar cu care fusese incununat marele 

carturar ne-a cinstit pe toti cei de fata, care am sarbatorit si cel de-al doilea eveniment al zilei, 

cu lacrimi de bucurie. (p.62) Incheind acest articol, nu pot decit sa-mi exprim regretul ca, din 

motive de spatiu editorial, la centenarul academicianului Dan Simonescu, pe care l-am admirat 

si iubit sincer o generatie intreaga de bibliotecari si oameni de cultura, ii aduc in omagiu atat de 

modest.   

 

 

 
                                         material publicat in ARGESIS, Studii si comunicari,  

seria ISTORIE,  

Pitesti, Muzeul Judetean Arges,  TOM XII, 2003 
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CEI CARE L-AU CUNOSCUT... 
 

 

Intr-o anumita discretie! 
                                   

 De Sfintii Imparatii Constantin si Elena, in anul de gratie 1992, plecam din Bucuresti 

spre orasul Rezina de pe malul Nistrului, dimpreuna cu zece pitesteni, pentru a implini bucuria 

infratirii dintre cele doua orase. 

 Drumul pana la Husi, unde am ramas pentru odihna, a fost o bucurie nespusa. Silvestru 

Voinescu si cu Radu Stancu au cantat tot drumul, fara niciun semn de oboseala. Nu mai 

auzisem un duet mai dinamic si perfect. Pana la Rezina au cantat tot drumul sute de romante, 

cantece populare  si alte compozitii mai vechi si mai noi. 

 Era pentru prima data cand asistam la un spectacol unic.  

 Pe oriunde am umblat in orasul Rezina, Tipova, Rabnita, Soroca cea vestita, Manastirea 

Saharna si bisericile rupestre de pe malul Nistrului, peste tot absolut, palmaresul era 

inepuizabil, iar interpretii nu aratau niciun semn de oboseala. Vocile erau perfecte si de o 

limpezime ca roua cerului.  

 Cand am auzit ca Silvestru Voinescu, doar la 70 de ani, a plecat in Tara de peste veac, 

nu mi-a venit a crede urechilor. Unul din cei mai mari aristocrati ai Argesului, intr-o anumita 

discretie, ne-a lasat intr-o tristete apasatoare.  

 Chipul lui de om preocupat si extrem de serios, carturar de soi si scriitor sensibil, 

cumpatat si cu masura, timp de 40 de ani bibliotecar judetean, veghind la  constructia celei mai 

mari biblioteci, impodobita cu sute de mii de volume, avea sa-si imparta cu sfintenie intreaga 

viata, cu toata daruirea, bibliotecii si familiei, in chip cu totul exemplar.  

 Povestind cu Radu Stancu, prietenul sau de viata si de cant, mi-a spus printre altele ca 

Silvestru Voinescu s-a nascut, a trait si a murit in aceeasi casa de la Calinestii lui iubiti, unde se 

gospodarea cu draga inima precum cel mai autentic taran coborator in lumea legendelor. 

 Vocea lui Silvestru Voinescu acum canta in lumea ingerilor, iar noi ne vom aminti 

mereu de cel ce a plecat, prea devreme dintre noi, intr-o anumita discretie, precum ii era si 

viata! 

 

                                                     P.S. Calinic, Episcop de Arges si Muscel  

articol publicat in cotidianul „Societatea argeseana”,  

Pitesti, An III, nr. 0553, septembrie, 2005 

 

 

Ultimul mare prieten 

 
Se spune, in traditia populara, ca atunci cand un Om trece Dincolo, starea lui de spirit 

este reverberata, simbolic, prin caracteristicile atmosferice ale acelor momente, in sensul ca 

Soarele dezvaluie lumina impacarii de sine a celui disparut, iar norii si ploaia releva regretul 

despartirii de pamanteni. Silvestru D. Voinescu a plecat spre Neant in orele mohorate ale zilei 

de marti, 13 septembrie 2005. Avea, intr-adevar, motive sa-si doreasca, pe mai departe, 

prelungirea Vietii, pentru a se bucura, astfel, impreuna cu semenii, de ceea ce a realizat, ori 

urma sa faptuiasca. 

Intotdeauna l-am considerat un mare caracter, innobilat cu multa vointa, capacitate 

intelectuala rafinata, consistenta in finalitati durabile, sinceritate in cotidian. Asemenea calitati 

s-au cladit, pentru inceput, in familia parintilor Dumitru si Elena Voinescu, din Calinestii 

Muscelului, respectati de intreaga obste pentru verticalitatea lor traditionala, in care s-a nascut 
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cel de al doilea fiu al lor, Silvestru, 2 ianuarie 1935, detaliu atestat prin Certificatul Nr. 1 al 

anului amintit. 

Apoi, sub inraurirea fratelui sau, juristul Constantin Voinescu, expert guvernamental, a 

profesorilor de la Colegiul National „I. C. Bratianu” din Pitesti, absolvit la 14 iunie 1955, ori a 

personalitatilor Facultatii de Stiinte Juridice din Bucuresti, finalizata in 1964, a intrat, prin 

portile maturizarii, in climatul elevat al spiritualitatii contemporane. 

De un real ajutor, inclusiv in acest sens, i-a fost sotia, farmacista Lenuta Voinescu 

(nascuta Ion, originara din localitatea Gruiu-Racari, Bucuresti, data casatoriei 31 octombrie 

1965), care s-a dedicat intru totul, redefinirii sensurilor unei casnicii bazate pe incredere, 

iubire, duiosie, efort, conlucrare benefica celor dragi. Isi serbeaza ziua de nastere, in fiecare an, 

la 5 decembrie. Cei doi baieti ai lor, Gheorghe, nascut la 16 august 1971, si Spiridon 

Constantin, nascut la 27 aprilie 1973, le-au creat marile bucurii ale vietii. Imbratisand 

alternativele intelectuale apropiate mediului familial, au avut posibilitatea sa se afle, constant si 

productiv, la bine sau la greu, langa parintii lor. 

Silvestru D. Voinescu a inceput sa lucreze sistematic la 18 ani. Astfel, de la 1 august 

1953 si pana la 1 aprilie 1954, este secretar al Societatii pentru Raspandirea Stiintei si Culturii, 

Filiala Topoloveni, ulterior, pentru scurt timp, referent tehnic la Uniunea Regionala a 

Cooperatiei de Consum, Sucursala Topoloveni, pentru ca, la 1 octombrie 1955, sa devina 

responsabilul Bibliotecii Raionale Topoloveni.  

Contractul profesional si moral, prelungit pana spre finalul vietii, s-a convenit, insa, 

fundamental si peren, cu Biblioteca din Pitesti. Ca dovada, la 25 aprilie 1963 era preferat de 

conducerea de atunci a institutiei, pe care o asiguram din 1960,  ca bibliograf, iar la 10 

septembire 1964 recomandarea sa pentru functia de director al Bibliotecii Regionale il plaseaza 

convingator in elita culturii argesene. Chiar daca, intre anii 1970-1975, institutia se numea 

Municipala, apoi, dupa 1976, Judeteana, iar schimbarea forurilor locale avea loc intr-un ritm 

alert, totusi, juristul Silvestru D. Voinescu, care optase sa-si conserve antum pasiunea pentru 

carti, era mentinut in functie, recunoscandu-i-se, astfel, calitatile intelectuale, manageriale ori 

civice, probate inclusiv in exercitarea anumitor atributii oficiale obstesti, implicarea politica 

nefiind relevanta. 

Succesul sau incontestabil a devenit, fara indoiala, demersul insistent pentru edificarea 

actualei Biblioteci Judetene Dinicu Golescu din Pitesti, timp in care a depasit, cu tenacitatea 

specifica muscelenilor, numeroasele etape si momente dificile, conexate societatii romanesti in 

tranzitia de la etatism la initiativa concurentiala. In perspectiva, cantecul de lebada al 

directorului fara varsta, Silvestru Voinescu, ramane un fapt istoric de prima marime al culturii 

nationale.  

Realizarile durabile l-au consacrat ca fiind un excelent coechipier. Toti colaboratorii 

directi, printre acestia aflandu-se Georgeta Crania, Constantin Popescu (Topoloveni), Veronica 

Balmus, Nicolae Rizescu, Constantin Berca, George Carstea Nicolescu, Octavian Mihai 

Sachelarie, Elena Roceanu (Pitesti), precum si multi altii, i-au ramas alaturi, in primul rand 

pentru acuratetea proiectelor, colegialitatea bine cantarita, corectitudinea deciziilor, 

certitudinea profesiei. 

Totodata, Silvestru D. Voinescu si-a aratat disponibilitatea pentru dialog deschis, fara 

inhibitii, consumat uneori cu severitate, spre folosul clasificarii ideilor aduse in dezbatere. 

Asemenea maniera de abordare l-a apropiat de spirite polivalente ale culturii autohtone, 

precum Dan Simonescu, Nicolae Teodorescu, Serban Cioculescu, Constantin Balaceanu-

Stolnici, Alexandru Balaci (academicieni), Marin Preda, Eugen Jebeleanu, Ion Banuta, Marin 

Ionita (scriitori), Alexandru Puiu (universitar), Florin Tuca (istoric), D.D. Botez, Emanoil 

Popescu (muzicieni), ca sa amintim numai cativa, cu care a corespondat, ori a discutat frecvent 

despre sensuri majore ale timpurilor noastre. 

Eforturile fizice, suprapuse celor intelectuale, dupa cum imi spunea deseori, il odihneau 

sufleteste. Nu au fost comode, dar l-au ajutat sa se mentina multa vreme in forma: naveta 
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permanenta de la Calinesti la Pitesti, intrucat, dupa 1963, nu a indraznit, moral, sa se desparta 

de locurile obarsiei; activitatea agrara proprie podgorenilor; preocuparile artistice ( a jucat in 

piese de teatru, a facut parte, concomitent, din mai multe coruri de prestigiu, inclusiv 

parohiale); elaborarile literare ori cu continut istoric si memorial, slefuite, predilect, noaptea 

etc. I-au placut calatoriile, era riguros cu sine, uneori dezvolta discursul improvizat, il atragea 

oratoria, probabil ca ar fi devenit suficient de convingator la bara avocatilor profesionisti, se 

adapta usor la ipostaze dintre cele mai diverse, pornind de la discutiile purtate cu mii de 

cititori, cunoscuti de-a lungul carierei, pana la convorbirile cu ambasadori sau sefi de stat. 

Deseori isi permitea mici bucurii: lectura de buna calitate, interpretarea unor partituri la pian, 

completarea colectiei de carti cu autograf, ori de cesti pentru ceai si cafea, vizite la rude si 

prieteni. 

Pentru mine, trecerea lui Silvestru D. Voinescu in Lumea Umbrelor a fost un adevarat 

soc. Imi lipseste, asa cum l-am catalogat deseori, ultimul mare prieten. Ne cunosteam din 

1958, cand am participat, ca bibliotecar al comunei Bogati – Arges, unde devenisem profesor – 

stagiar dupa absolvirea Facultatii de Istorie a Universitatii Bucuresti, la o reuniune initiata de 

institutia de profil din Topoloveni. Tema dezbaterii a fost generoasa, literatura cronicareasca, 

iar mediatorul, Silvestru D. Voinescu, stapanea foarte bine domeniul abordat. Ultima noastra 

discutie, purtata de aceasta data telefonic, din vara anului 2005, s-a centrat pe o noua posibila 

realizare editoriala, in speranta ca vom putea determina initierea Dictionarului personalitatilor 

argesene. A ramas convins ca intentia se va materializa.    

Intre aceste doua momente se regasesc nenumarate detalieri ale colaborarii noastre, atat 

in domeniul profesiei sale cardinale, cat si in sensul relansarii, de exemplu, a istoriografiei, 

referitoare, predilect, la evolutia resedintei judetului Arges. Asemenea preocupari intelectuale 

ne-au consolidat respectul reciproc, favorizand ganduri de taina, transmiteri de mesaje, 

ajutoare discret acordate, incredere si optimism in momentele dificile. De altfel, sotia mea, 

profesoara Livia Popa (1936 – 2001), inscrie, la randul sau, in cartea Aduceri aminte…, 

Pitesti, 2002, aparuta postum, printre prietenele statornice, numele Lenutei Voinescu. In 

virtutea unor asemenea sentimente, l-am privegheat pe cel invocat, impietrit, timp de mai multe 

ore inaintea procesiunii religioase a inmormantarii, deruland, mental, deceniile prieteniei si 

colaborarii familiilor noastre, care nu au cunoscut niciodata fisuri, exacerbari, ori momente 

derizorii. Toata recunostinta pentru asemenea climat nealterat, acum, la comemorarea unui an 

de la tragicul moment. 

Opera semnata de Silvestru D. Voinescu are mai multe caracteristici. Prima tine de 

valorificarea documentelor, ori a altor izvoare cu valente superioare. In aceasta categorie se 

incadreaza volumele de autor intitulate: Manastirea Curtea de Arges, Impresii, - Pitesti, 1967, 

ocazionat de manifestarile jubiliare din prima resedinta a Tarii Romanesti medievale, respectiv, 

Un secol de activitate corala la Pitesti, Tipografia Arges, Pitesti, 1971. Pe aceeasi coordonata 

se inscrie contributia, de exceptie, la realizarea lucrarii, unicat in materie, Arges. Cartea 

eroilor, realizata in 1984, special pentru inaugurarea Mausoleului de la Mateias. 

Cea de-a doua componenta vizeaza ampla analiza a fenomenologiei ce caracterizeaza 

evolutia in timp a asezarilor Pitesti si Calinesti, dar si a zonei Arges – Muscel in intregul sau. 

Asemenea preocupari se regasesc, succesiv, in colaborari la volumele: Pitesti-Ghid de oras, 

Bucuresti, 1985; Pitesti 600. Pagini de istorie, Pitesti, 1986; Istoria municipiului Pitesti, 

Bucuresti, 1988, la care, atunci cand am coordonat cultura argeseana, am trudit impreuna, 

alaturi de profesorul Paul Dicu, aproape zece ani, pentru a onora sarbatoarea celor sase secole 

de atestare documentara a urbei noatre (1388 – 1988), ori in Calinesti 600 , Pitesti, 1989, sau in 

Arges. Mica eciclopedie, Bucuresti, 2001. 

 O alta fateta a operei sale este de natura portretistica, avand numeroase referiri inedite, 

deosebit de valoroase, privind integrarea unor personalitati din acest areal in contextul national 

si universal. Incadram aici volumele: Argeseni in spiritualitatea romaneasca, I, Pitesti, 1980; 

Argeseni in spiritualitatea romaneasca, II, Pitesti, 1988, ultimul in colaborare cu Nicolae 
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Rizescu si Octavian Sachelarie, impreuna cu acela intitulat Argeseni si musceleni in Academia 

Romana, Pitesti, 1995, pagini fara de care nu se poate concepe o viitoare panoramare 

cvasitemporala a potentialului intelectual, oferit de acest spatiu geografic domeniilor nationale 

integrate progresului si prosperitatii continentale. 

Exista si cea de a patra structura a scrierilor elaborate de Silvestru D. Voinescu, avand 

tenta memorialistica, apropiata sensurilor generoase ale profesiunii, concretizata prin volumele 

I, II, III din seria bilantiera O viata printre carti, Pitesti, 1997, 2001, 2004. Sunt dedicate, in 

succesiunea amintita: „Memoriei prof. univ. dr. docent Dan Simonescu, membru de onoare al 

Academiei Romane, distinsul magistru al generatiei mele.”;  „Memoriei parintilor mei, Elena 

si Dumitru Voinescu, de la care am mostenit credinta in Dumnezeu, dragostea de tara si 

respectul pentru munca”, respectiv „Colegilor mei de ieri si de azi, impreuna cu care am 

realizat aceasta biblioteca”. 

La titlurile enuntate se adauga numeroase articole de presa, studii aparute in anuare sau 

culegeri, comentarii, recenzii, interviuri, note de drum, versuri, povestiri pentru copii, 

epigrame, alte texte cu tematica diversa. Existau si proiecte! Dar firul existentei terestre s-a 

intrerupt intr-o zi ploioasa de toamna timpurie, ce imi va aminti continuu de ultimul mare 

prieten, Silvica Voinescu. 

Pentru a-i celebra in continuare memoria, ne propunem sa strangem laolalta, intr-o noua 

carte, cele 25 de eseuri cu titlul Pitesti. Traditie si contemporaneitate, publicate in Revista 

Arges, sub genericul Ab urbe condita, Pitesti, mai 1986 – mai 1988, redactor-sef Sergiu I. 

Nicolaescu, pentru a fi dedicate, postum,  statornicului si exigentului nostru colaborator la 

scrierea volumelor contemporane despre resedinta Argesului, Silvestru D. Voinescu. Speram sa 

gasim receptivitate editoriala la conducerea Bibliotecii Judetene, in sensul finalizarii unui atare 

proiect, cu atat mai mult, cu cat, institutia a facilitat deseori documentarea, in vederea 

constituirii portofoliului istoriografic al asezarii noatre multiseculare. 

In final, o intrebare: cand se va aseza, in spatiul public, un bust al liderului culturii 

argesene de la interferenta secolelor si mileniilor actuale, Silvetru D. Voinescu? Este timpul 

continental sa ne onoram adevaratele elite, inclusiv prin asemenea gesturi ale nemuririi, asa 

cum devine, cu toata certitudinea, volumul consacrat vietii si faptelor de bine ale directorului 

fara varsta, Silvestru D. Voinescu. 

 

Prof. univ. dr. Petre Popa, 

Facultatea de Stiinte Socio – Umane 

Universitatea din Pitesti 

 

 

Silvestru Voinescu - om al bibliotecii 

 
Numele directorului Silvestru Voinescu este indisolubil legat de prestigioasa Biblioteca 

Judeteana Arges din Pitesti patronata de carturarul iluminist Dinicu Golescu. 

In conducerea institutiei a depus eforturi sustinute pentru acumularea de tiparituri 

corespunzatoare solicitarilor din ce in ce mai numeroase. 

De asemenea a actionat cu perseverenta ca biblioteca sa dispuna de o cladire moderna, 

functionala pe care astazi o admiram si o consideram “monument architectonic” situat in 

centrul Pitestilor. Sectia “colectiilor speciale” reprezinta o alta remarcabila realizare a 

profesionistilor din aceasta institutie culturala, sub indrumarea directorului. Aici gasim carti 

vechi si noi, precum si alte tiparituri valoroase. 

Prin insistentele sale biblioteca a primit donatii consistente care au completat patrimoniul 

competitiv al institutiei. Manifestarile culturale organizate cu regularitate au atras pe multi 
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cititori si pe alti cetateni. La aceste reuniuni  au conferentiat personalitati binecunoscute la 

nivel national si local. 

Am cooperat cateva decenii cu regretatul nostru coleg pentru elaborarea si tiparirea celor 

trei carti si a multor articole in care este prezentata istoria Pitestilor din cele mai indepartate 

perioade si pana in zilele noastre. 

Nu ne impacam cu gandul ca Silvestru Voinescu a plecat din mijlocul nostru la scurt timp 

dupa ce s-a pensionat. 

 

 
Paul Dicu – 

membru al Societatii de Stiinte Istorice din Romania 

  

 

Carturarul Silvestru D. Voinescu,  asa cum l-am cunoscut 

 
 Pe Silvestru D. Voinescu l-am cunoscut personal, prin anul 1966. Auzisem de el cu un 

an inainte, toamna, cand, proaspat absolvent al facultatii de Biologie din Bucuresti in esalonul 

cu media peste noua si examenul de stat cu 10,  am fost incadrat muzeograf la Muzeul 

Regional Arges, institutie care avea sediul in actuala cladire a Scolii (Populare) de Arte, din 

Bulevardul Republicii, colt cu strada Panselelor. La inceputul anului 1966, directorul Muzeului 

Regional, Iulian Rizea, m-a luat cu el in oras sa rezolvam niste probleme legate de expozitia de 

baza a Sectiei de Istorie si, la intoarcere, am trecut pe la Biblioteca Regionala. 

 - Silvica, i-a zis directorul meu cand am intrat in biroul Domnului Voinescu, am trecut 

sa te vad si sa ti-l prezint pe noul sef al Sectiei de Stiintele Naturii de la muzeu. 

 - Stiam Iulica! a raspuns "Silvica". Mi-a spus tovarasul vice Mihailescu de noua 

achizitie a muzeului. Dumnealui spune ca descoperirea ii apartine. Apoi, intinzandu-mi mana: 

va salut domnule profesor si va urez sa aveti mult succes in noua activitatea. Timid de felul 

meu, aflat intre cei doi directori de institutii culturale regionale, m-am fastacit de tot, baiguind 

ceva a salut. Faptul ca Rizea ma prezenta ca sef de sectie, dar mai ales statura impunatoare a 

directorului Voinescu, barbat falnic ca un stejar, inalt, cu parul des si aspru, cu privirea 

inteligenta dar taioasa si cu chipul sobru, m-au intimidat atat de mult incat nu am putut sa mai 

beau nici un strop din cafeaua care ni s-a adus, din cauza ca imi tremura mana. Din acea clipa, 

Silvestru Voinescu mi-a impus respect si simpatie care, cred eu, au fost reciproce, de-a lungul 

anilor adaugandu-se prietenia. Asa l-am cunoscut eu pe carturarul si creatorul de scoala de  

biblioteconomie si de prestigioasa institutie culturala pe plaiurile argesene. 

 Patruzeci si noua de ani in biblioteca, din care 41 la Biblioteca Regionala /Judeteana 

Arges, pe care a condus-o in calitate de director  timp de 40 de ani, reprezinta o performanta 

mai greu de egalat  si care spune totul despre pasiunea, statornicia si seriozitatea personalitatii 

despre care vorbim. Peste 200 de studii si articole, noua carti care au vazut lumina tiparului, 

toate elaborate la lumina becului, noaptea, la vreme de  "relaxare" dupa truda de peste zi, 

aceasta este zestrea stiintifica pe care a lasat-o Silvica Voinescu. Si a mai lasat o biblioteca 

monumentala, una dintre cele mai mari biblioteci judetene din tara, cu peste o jumatate de 

milion de carti, nepretuit tezaur  adunat cu pricepere si sarguinta, un colectiv de profesionisti 

de cea mai buna calitate si, nu in ultimul rand, un nume al carui prestigiu a devenit, deja, un 

etalon al competentei.  

 O discutie cu carturarul Silvica Voinescu, cum imi place sa-l numesc, parandu-mi cel 

mai potrivit epitet, era o desfatare pentru cel interesat de cultura. Am avut multe asemenea 

discutii la biblioteca sau la muzeu, in ceasurile de destindere pe care reuseam sa ni le oferim 

din cand in cand, si mi-am dat seama ca Silvica se hranea din carti ca dintr-o cupa de nectar 

datator de noi puteri. Totdeauna avea pe birou o noutate sau o raritate in materie, din continutul 
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careia era dornic sa impartaseasca celor pe care ii considera initiati. Era o mare placere sa-l 

ascult rezumand pasaje interesante din volum, sau chiar intreaga carte.  

 - Nene, incepea el discutia, nu stiu ce ai mai achizitionat dumneata la muzeu, dar eu am 

pus mana pe o raritate. Si, pe masura ce intra in subiect si se incalzea, ochii iubitorului de 

carturarie se aprindeau si straluceau tot mai intens. "Nene" era un apelativ adresat prietenilor, 

indiferent de varsta. Altadata imi spunea Radule, dar insotit de pronumele de politete pentru 

persoana a doua, "dumneata". Nu "dumneavoastra",  nu "tu"; "dumneata" cuvant care imi 

amintea de bunicul sau de tata cand se adresau unor apropiati, chiar prieteni, dar pe care ii 

respectau si le acordau incredere. In comportament, Voinescu era un traditionalist. Bunul simt 

si utilitatea gestului sau a faptei primau. Nu concepea lectura fara morala. "Lectura, spunea el, 

trebuie sa-i ofere individului sansa de a-si imbogati cunostintele care, la randul lor, ii maresc 

puterea de discernamant si sansa de a opta in cunostinta de cauza. Altfel, lectura ar fi doar o 

risipire a timpului". Nu exprima un adevar descoperit de el, ci o convingere la care ajunsese 

prin lectura si care confirma un adevar. 

 -„ Nene, imi spunea odata, in biroul lui, la un pahar de tuica de prune varatice: uita-te 

ce tiparituri se vand pe taraba! A fost pana de curand etapa "Oblio", acum e genul Sandra 

Brown. Cati mai cumpara clasici ai literaturii universale si nationale? Noroc cu Humanitas-ul 

si alte cateva edituri de prestigiu, printre care si a noastra "Paralela 45" care mai tiparesc autori 

clasici si contemporani de valoare. Dar in ce tiraj se vand aceste carti exceptionale? Si atunci, 

de unde sa-si aleaga omul modelul? Din literatura, din muzica, din stiinta sau din politica de 

calitate? As! De unde asa ceva. E prea greu pentru majoritatea oamenilor sa-i pui sa gandeasca 

atat de profund cand isi aleg modelul. Omul pune stampila pe cel pe care crede el ca il 

reprezinta mai bine (este mai smecher, stie sa se invarteasca, sa agoniseasca, vorbeste si se 

poarta "popular", este "baiat de baiat".... "Ce daca mai ciupeste si el de la stat? Ia de la mine?“ 

). Iata cea mai buna confirmare a dictonului: "o comunitate (popor) isi are conducatorii pe care 

ii merita"! 

 N-as putea sa spun cand ne-am imprietenit, sau ce eveniment anume ne-a apropiat. 

Probabil ca multe fapte mai insemnate sau mai marunte au avut darul sa ne apropie si sa ne 

cunoastem, fara sa ne dam seama. A fost o compatibilitate de conceptii, de idei, de structura 

sufleteasca sau mai stiu eu ce. Stiu ca nu ne-am certat, nu ne-am jignit si nu am incercat sa ne 

discreditam sau sa ne punem piedici niciodata. Ne-am sustinut in activitate, fara invidie, chiar 

si atunci cand interesele noastre s-au intersectat. Ar fi destul sa amintesc, aici, ca cele doua 

palate edificate recent in Pitesti, cel al bibliotecii si cel al muzeului, pe care le-am realizat 

aproape in acelasi timp, situatie in care nevoia de fonduri era mare de ambele parti. Cum e 

obiceiul la romani, si nu numai, in aceste imprejurari chiar si intre frati incep intrigile, 

piedicile, dusmania… Amandoi eram constienti ca aceste fapte s-ar putea intampla, dar 

ratiunea a temperat competitia neloiala. Am avut o discutie prealabila, prin luna martie sau 

aprilie 1994, ajungand la concluzia ca nu ar castiga nimeni daca intre noi s-ar declansa o 

rivalitate si o competitie necinstita; oricum,  nu noi am fi cei care s-ar alege cu un castig. Am 

convenit intre noi,  apoi cu domnul Florea Costache, pe atunci presedinte al Consiliului 

Judetean Arges, sa decalam trimiterea studiilor de fezabilitate pentru avizare la Comisia 

Interguvernamentala si fiecare dosar sa fie sustinut de toate partile ca si cand ar fi unic. Ambele 

studii erau in faza de finalizare la I.P.J. S-a considerat ca ar trebuie construita intai biblioteca, 

deoarece spatiul din Palatul justitiei a fost revendicat si obtinut de Curtea de Apel Pitesti. In 

luna mai 1994, o delegatie condusa de domnul Florea Costache, presedintele Consiliului 

Judetean Arges, din care faceam parte si eu, ca reprezentant al Inspectoratului Judetean pentru 

Cultura, care pe atunci se subordona Consiliului Judetean, s-a deplasat la Comisia 

Interguvernamentala pentru a sustine avizarea proiectului Bibliotecii Judetene Arges. Dupa 

discutii argumentate si la obiect, proiectul a fost avizat de Comisie, urmand sa se elaboreze 

proiectul de H.G. pentru aprobare. Am apreciat diplomatia domnului Florea Costache care, 

simtind o umbra de tensiune intre mine si Voinescu (pentru fiecare din noi era vorba, totusi, de 
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a realiza o cladire monumentala, prilej unic in viata unui conducator de institutie), a gasit 

repede formula sa ma implice in sustinerea bibliotecii. Sivestru Voinescu mi-a spus ca nu a 

stiut nimic, pana in dimineata cand am plecat la Bucuresti. Pe de alta parte, presedintele 

Costache si-a tinut promisiunea si, la sfarsit de august, intr-o formula putin modificata, fara 

Voinescu si cu participarea si a primarul Tudor Pendiuc, am prezentat Comisiei 

Interguvernamentale dosarul muzeului, care a fost avizat pe loc. Un rol foarte important in 

aceste aprobari l-au avut primul-ministru Nicolae Vacaroiu si prefectul Constantin Nicolescu, 

care au fost langa noi de-a lungul anevoiosului drum al constructiei. Este numai un exemplu 

care demonstreaza caracterul  onest  al directorului Silvestru Voinescu. 

 Din noianul de amintiri legate de anii tineretii noastre, imi vine in minte un moment 

inaltator, care m-a determinat sa apreciez fara rezerve Corala "D. G. Kiriac", pe acel "Rebel 

Magnific", maestrul Emanoil Popescu, cel care a dus-o pe culmile maiestriei si 

profesionalismului, precum si pe prietenul meu, pe atunci cunostinta de data recenta, 

admirabilul tenor  Silvica Voinescu. 

 Era pe data de 10 sau 11 iunie 1966, cand Nicolae Ceausescu, proaspat sef al statului si 

al partidului, a facut o vizita oficiala in Pitesti, unde era si deputat. Era perioada de dezghet, cu 

abordari mai democratice care, din pacate, s-a incheiat dupa cativa ani. Toata lumea era 

mobilizata la mitingul din fata Regiunii de Partid, actuala Primarie. Ca foarte multi pitesteni, 

am iesit mai devreme sa ma intalnesc cu cunoscuti si sa aflu mai multe noutati. Un zvon 

bantuia printre oameni, ca s-ar canta niste cantece vechi, interzise. Strada era aproape plina, dar 

am gasit loc pe trotuarul de vizavi de Palatul Culturii (Palatul Justitiei). Spre surprinderea mea, 

l-am intalnit pe batranul meu invatator Ion Florescu, din Ionesti, fostul secretar general al PNT 

Judeteana Arges, pentru care ispasise vreo 10 ani de Canal si deportare in Baragan. Acum era 

lucrator la Ferma Viticola Costesti. Eram prieteni, imi facea o deosebita placere sa-l intalnesc 

si sa-l ascult povestindu-mi ororile indurate de detinutii politici in inchisorilor comuniste, prin 

care trecuse si fratele meu, pentru "actiuni dusmanoase impotriva regimului de democratie 

populara …". Domnul Florescu, mai bine informat, mi-a spus ca a venit la Pitesti sa asculte 

"Desteapta-te romane". Nu mi-a venit sa cred, ca dupa 20 de ani de cand a fost interzis, am sa 

ascult acest cantec in Strada Mare. Il invatasem in scoala primara, cu invatatorii Ion Florescu si 

Teodor Constantin. Intr-un timp, invatatorul Florescu se opreste din discutie si se uita spre 

scarile impunatoare ale Palatului Culturii. "A venit si corul", spune el. Ma intorc cu fata spre 

Palat si vad ca pe treptele impunatoare, coristii erau asezati pe randurile si pe locurile stiute de 

ei, in costume negre impecabile, cu impunatorul dirijor in fata, iar in randul tenorilor, acel 

barbat inalt, bine cladit, pe care il cunoscusem in biroul lui cu putin timp in urma, Silvestru 

Voinescu. Nici nu terminase bine Ceausescu discursul sau de la microfonul de pe treptele 

cladirii alaturate,  ca bagheta magica a maestrului Emanoil Popescu s-a ridicat si din zecile de 

piepturi ale coristilor a rasunat in atmosfera infierbantata "Tricolorul", de Ciprian Porumbescu. 

Instantaneu, coristilor li s-au adaugat mii de glasuri ale asistentei din strada, printre care si eu 

alaturi de distinsul meu dascal, amintindu-mi de vremea cand am invatat acest cantec. A urmat 

"Pe-al nostru steag e scris Unire" de Ciprian Porumbescu si, ca un corolar, "Desteapta-te 

romane" de Anton Pann. A fost un adevarat delir, lumea se imbratisa in strada, majoritatea 

oamenilor plangea ca la un mare eveniment. A fost unul din cele mai inaltatoare momente la 

care am asistat si pe care condeiul meu nu-l poate reda in toata maretia. Asemenea momente 

trebuie sa le traiesti. De atunci, l-am simtit si mai aproape pe directorul tenor Silvestru 

Voinescu. Totdeauna mi-au impus respect oamenii cu preocupari stiintifice si culturale dincolo 

de sarcinile stricte de serviciu. Cu un singur amendament: acestea sa fie facute cu talent si 

competenta. Altfel, raman la stadiul de diletantism, de amatorism, sau de functionar cultural. 

Voinescu nu era un amator intr-ale muzicii. Avea o voce frumoasa, placut si cultivata, ca fost 

elev al Seminarului "Nifon Mitropolitul", din Bucuresti, voce remarcata nu numai de maestrul 

Emanoil Popescu, absolvent al aceluiasi seminar, dar si de kiriarhul nostru, Prea Sfintitul 

Episcop Calinic, care a si dorit sa-l hirotoneasca diacon onorific. Prea Sfintia Sa Calinic dorea 
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sa ne hirotoneasca pe amandoi in prima treapta a preotiei - diacon onorific, iar hirotonia sa se 

oficieze intr-una din frumoasele biserici de lemn stramutate si reconstruite in Parcul Palatului 

Episcopal de la Curtea de Arges, de catre specialistii Muzeului Judetean. Eu datoram aceasta 

inalta apreciere a Ierarhului carturar, multelor vizite facute impreuna pe la bisericile si 

monumentele din Eparhie, mai ales in perioada dinainte de decembrie 1989. In timpul acestor 

peregrinari, la ceas de seara, obositi de drum si de interminabile discutii cu preotii, cu 

autoritatile si cu constructorii, ne asezam in strana vreunei biserici si cantam un Axionul, un 

psalm, un imn sau un tropar. Silvica o datora Coralei "D. G. Kiriac" si unei  intamplari, pe care 

am sa o redau pe scurt. In luna mai 1991, in saptamana dinaintea Rusaliilor, un grup care 

cuprindea directorii principalelor institutii de cultura din Pitesti, impreuna cu P.S.S. Episcopul 

Calinic si cu Parintele consilier Nicolae Margaritescu, pe atunci secretarul Eparhiei Argesului 

(cancelarul, cum ii spuneam si ii spun eu), a facut o vizita in raionul Rezina din Republica 

Moldova, pe malul Nistrului. Orasul Rezina este chiar pe mal, legat de Rabnita transnistreana 

prin podul de peste fluviu. Si mai au o legatura aceste orase: calcarul din dealurile Rezinei, 

Tipovei, Saharnei este transportat cu funicularul peste Nistru, la fabrica de ciment de pe malul 

transnistrean, a treia ca marime din fosta Uniune Sovietica  (rezultat al binecunoscutei politici 

staliniste). Ar fi multe de spus despre aceasta vizita, pe care a relatat-o Silvestru Voinescu  intr-

una din cartile sale. Am sa ma opresc la episodul care l-a determinat pe Inaltul Ierarh sa se 

gandeasca la hirotonia lui Silvica intr-u diaconie. La plecarea din Pitesti, in microbuz era o 

atmosfera sobra, imprimata involuntar si de prezenta Episcopului Calinic, un adevarat print al 

bisericii, pe atunci si deputat in Parlamentul Romaniei, a carui falnica barba era, inca, neagra 

ca pana corbului. Eu, mai obisnuit cu Inalt Prea Sfintia Sa si, poate, mai degajat an aceasta 

atmosfera impusa de prezenta inaltului prelat, mi-am permis sa incep sa cant (muzica 

bisericeasca, arii, romante). Mi s-a alaturat Parintele Margaritescu (Kiriarhul era obisnuit cu 

noi si, apoi, este un pasionat al muzicii bune, decente, traditionale). Spre surprinderea multora 

din microbuz, tacutul Voinescu a inceput sa cante cu o voce si un har cum rar iti este dat sa 

asculti, mai ales de la un om considerat un sobru, pedant, uneori prea retinut, un om care radea 

mai rar. Si, uite asa, l-am dus noi pe Prea Sfintitul Calinic de la Bucuresti la Rezina, apoi cu 

vaporul pe Nistru pana la Soroca, in Nord, si inapoi la Pitesti, tot intr-un cantec, de a spus  ca 

asa ceva nu i s-a mai intamplat. Dupa marturisirile pe care le-a facut in cercul de apropiati, dar 

si in vreo doua articole, Voinescu si cu mine am fi cantat peste 500 de cantece, facand un cuplu 

de tenori pe care si l-a dorit sa-l insoteasca la slujbele arhieresti. 

 Voinescu a avut si preocupari literare (vezi cartile scrise cu talent), publicand si cateva 

epigrame, din multele pe care le-a facut. Am avut placerea sa fiu "bagat in seama" si pe aceasta 

cale de prietenul Silvica. In "Sagetatorul", supliment al "Argesului", din 18.05.1999, anul 

eclipsei de soare, a publicat un grupaj de epigrame, din care una era dedicata "Directorului 

Muzeului Judetean": Domnul Radu se da mare / Ca-si ridica telescopul. / Dar n-o sa-si atinga 

scopul, / C-am aflat din sursa tare - / Si v-o spun pe onoarea mea, / Ca eclipsa de la vara / Se va 

amana/. Parca il aud dimineata la telefon: Nene, du-te si ia "Argesul", ca se ia unul de 

dumneata in "Sagetatorul". L-am sunat, dupa ce am citit, i-am multumit si i-am promis ca am 

sa-i raspund pe aceeasi cale. Din pacate, prioritatile au fost mereu altele, pierzand ocazia unui 

duel pe care l-am mai exersat si cu alti prieteni, in momente de destindere. 

 Mai era Silvestru Voinescu  si un bun pedagog si cunoscator al psihologiei oamenilor. 

Si. de ce nu, o unda de invidie, fireasca pana la urma, o simteam uneori si la el, desi stapanea 

bine arta autocontrolului. Cand Muzeul Judetean realiza vre-o activitate reusita - expozitie, 

simpozion, cercetare stiintifica etc., eu care, la randul meu, nu eram ferit de pacatul mandriei, ii 

relatam ce si cum. Incheiam cu aprecierea colectivului pe care l-am crescut si l-am format in 

spiritul lucrului bine facut "de prima data si de fiecare data". Atunci mi-o reteza scurt: Nene, nu 

te mai lauda, ca tot asa de bun este si colectivul bibliotecii, pe care eu l-am format in spiritul 

datoriei implinite. Sunt oameni harnici si talentati. Exceptiile confirma regula, mai ai si 

dumneata din astia care vorbesc singuri pe strada, desi trei-patru pot sa-ti dea de lucru mai mult 
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decat 60-70. In prezent, grija mea este sa aleg pe cel mai bun, pentru a fi director adjunct. Si, l-

a numit pe Mihai Sachelarie, omul care s-a dovedit a fi la inaltimea mentorului sau.   

 In ultimii ani, era stapanit de o neliniste: sa termine cat mai repede opera vietii sale, sau 

corolarul operei - Palatul Cartii. Mi-a spus de multe ori ca ar dori sa fie mentinut in functie 

pana ce inaugureaza cladirea si il instaleaza pe Mihai Sachelarie in scaunul de director. - Nu as 

vrea, spunea el, sa vina un neavenit care, in cativa ani, sa strice tot ce am realizat eu intr-o 

viata. De daramat este foarte usor, greu este sa durezi ceva.   

Dumnezeu i-a dat bucuria, de a-si vedea opera desavarsita si pe succesorul dorit.     

  Spatiul nu-mi permite sa relatez despre sprijinul si incurajarea primite de la Silvestru 

Voinescu in timpul evenimentelor din decembrie '89 si in toata perioada cat am facut parte din 

Biroul Consiliul Judetean al FSN, apoi CPUN, perioada tulbure, in care unii "prieteni" si colegi 

carora le-am intins o mana in momente dificile pentru ei, si-au dat arama pe fata si cinstea pe 

arginti. Dar, despre aceasta cu alt prilej. Voinescu mi-a fost un sprijin, alaturi de marea 

majoritate a colegilor mei din muzeu, iar pentru aceasta cinste si verticalitate i-am multumit si 

l-am apreciat si mai mult.  

 Am incercat sa prezint rezumativ bogatul fundal istoric al relatiilor mele cu om de 

cultura Silvestru Voinescu, alegand pentru ilustrare momentele pe care le-am considerat cele 

mai potrivite. Voinescu nu mai este printre noi, dar spiritul si infaptuirile sale vor dainui peste 

timp, ca un exemplu pentru generatiile actuale si viitoare.   

 Competenta, seriozitatea, entuziasmul si realizarile sunt atribute ale modelului. 

Silvestru D. Voinescu a fost si va ramane un model. 

 

 
Radu Stancu- 

Profesor titular la Universitatea din Pitesti, 

cercetator stiintific gr. I si director de onoare al 

Muzeului Judetean Arges 

 

 

 
 

Silvestru Voinescu – Un altfel de Mester Manole 

  
Despre colaboratorul meu pretios timp de aproape patru decenii, Silvestru Voinescu, nu 

ma pot exprima decat cu ochii umezi. Directorul Silvestru Voinescu, omul de cultura Silvestru 

Voinescu, omul pur si simplu mi s-au dezvaluit pe rand si m-au cucerit pe rand. Ne-am 

cunoscut inainte de a ne cunoaste, daca mi-e permis sa spun asa. In 1957, bibliotecar cu functie 

de decizie la Biblioteca Raionala din Topoloveni, domnul Voinescu a trecut prin comuna 

Cateasca, de care de altfel si raspundea, pe linia activitatilor culturale, si s-a oprit sa priveasca 

un mos, un garbov, care urca pe schelele unei biserici in constructie, cumpanindu-se cu galetile 

de mortar. S-a oprit sa-l admire, l-au impresionat vigoarea si rezistenta lui la munca pe care o 

presta, solicitanta, extrem de grea. Ei bine, mosul acela neobosit era tatal meu, preotul Ioan I. 

Draghici, insarcinat de primul secretar al Raionului Topoloveni de atunci, Ion Buliga, sa duca 

la bun sfarsit constructia Caminului Cultural din comuna. 

Relatia mea personala -  si de serviciu in acelasi timp – cu Silvestru Voinescu a inceput 

in 1968, in luna martie. Nu mai lucram, eram intr-o situatie delicata, domnul Voinescu stia prin 

ce treceam si ma compatimea sincer. Asa se face ca, intr-o dimineata, suna telefonul, raspunde 

sotul meu (eu eram la cismea, in curte), ma striga, iau receptorul: “Sarut mana, doamna, sunt 

Silvica Voinescu. Puteti veni pana la mine, la Biblioteca?” M-am dus si, de atunci, n-am mai 
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plecat. Am inceput ca bibliotecar-ajutor, la Sectia de Imprumut pentru Adulti, pentru ca, din 15 

iunie 1969, sa-mi asum responsabilitatile functiei de contabil. 

Colaborarea mea cu directorul Silvestru Voinescu a fost frumoasa si fructuoasa. Am 

avut tot timpul alaturi un prieten, cu care ma consultam in problemele de biblioteca, impreuna 

cautam cele mai bune solutii, dar fiind faptul ca intotdeauna am avut bani putini.  

Impresionata am fost mereu si de cuplul Voinescu. Elena si Silvica Voinescu aveau 

prestanta, erau oameni de spirit, doamna Voinescu este si astazi. De altfel, familia si Biblioteca 

sunt bornele care au marcat viata lui Silvestru Voinescu, care i-au modelat personalitatea si pe 

care le-a divinizat ca pe Dumnezeu. Barbatul de lume, de o politete fara cusur, care-si tinea ca 

pe palme interlocutorii, devenea muncitor si modest, atunci cand incepea sa caute, prin 

anticariate si prin podurile caselor vechi, propuse spre demolare, carti rare, de patrimoniu. De 

altminteri, valoarea, pe care colectiile Bibliotecii Judetene Arges o au astazi, atunci au 

dobandit-o. Am inghitit impreuna praf, am adunat gunoiul impreuna, au trecut peste noi si 

binele, si raul, dar am iesit la liman. Pentru ca sunt o sentimentala, am convingerea ca, de-acolo 

de unde se afla, domnul Director ne binecuvanteaza. El, care a dat forma, care a dat o viata 

noua, in modernitatea noastra de tranzitie, mitului Mesterului Manole, zidindu-si duhul in tot 

ceea ce reprezinta, la ora actuala, Biblioteca Judeteana “Dinicu Golescu”.  

 

 
Elena Roceanu- 

contabil-sef la Biblioteca Judeteana Arges, 1990-2005 

 

 

Neuitare, vesnica neuitare! 

 
Era in toamna lui 1964. Deprinsesem ceva, la Studioul Regional de Radio -   Tg.-Mures - 

folosirea microfonului. O voce pe care n-o mai auzisem de la terminarea facultatii, in urma cu 

patru ani, avea darul sa ma “provoace”. 

- Sunt Mity Negreanu, Costele, vreau sa ne vedem! 

Si am facut-o, fara sa banuiesc macar consecintele benefice ale faptului pentru starea mea 

ulterioara. Mity era colegul meu bun de studii universitare, an, grupa, specializare. Dupa 

absolvire, fusese repartizat in Bucuresti, la Biblioteca Centrala de Stat. Aici avea in raspundere 

si unitatile din marile orase -  muresean si argesean. Imi fusese oaspete  in cateva randuri, dupa 

aproape doi ani de la parasirea  amfiteatrelor studentesti. 

 - Noi am fost impreuna la bine si la rau atata vreme! – imi confirma el un adevar la care 

tin. De unde sunt acum, te pot  ajuta sa lucrezi la Pitesti. Vrei? 

Mi-au dat lacrimile. Pentru prima oara in viata mi se propunea un sprijin determinant. Cu 

vocea sugrumata, n-am putut ingaima decat: 

- Merit oare? N-am facut nimic pentru tine! 

- Nu-ti aduci aminte ca erai seful nostru la sectia unica in tara si in lume chiar – “Teoria 

literaturii, critica literara si folclor”? Ne purtai grija, tu, fiu al tinuturilor muscelene de munte, 

si locul tau in Arges este. Cred ca n-o sa refuzi mana prieteneasca pe care ti-o intind. 

Pe masura ce timpul curgea, uitasem parca de convorbire. Pana ce, intr-o alta zi din 1966, 

toamna, fostul camarad ma readuce la realitate: 

-Ai uitat ce ziceam la ultima intalnire? Maine o sa te caute la telefon  domnul Voinescu, 

directorul Bibliotecii Regionale Arges, pentru angajare. Te bucura vestea pe care ti-o dau? 

Asteptam infrigurat. Abia dormeam noaptea. Ma visam la Pitesti. Iar cineva din redactie 

ma striga: 
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- La telefon! 

Si, in receptor, o voce placuta, hotarata, cu inflexiuni muzicale, vestitoare de bine, imi 

comunica fara unde sau note stridente: 

-Mi-a vorbit despre dumneavoastra dl. Dumitru Negreanu. Vreau sa ne cunoastem! Va 

astept la Pitesti, spre a discuta incadrarea la noi! 

Mi s-au taiat picioarele de atata emotie. Ma balbaiam. Tovarasii de munca mi-au vazut 

fata prinsa de purpuri. A trebuit sa le spun ca plec pana la Pitesti. Mai mult ca sigur ca 

ridicasera doi-trei receptoarele aceluiasi fir al aparatului de vorbit la distanta, asa ca intelegeau 

ce si cum; atmosfera devenise pe data mai grea, incarcata, posomorata – nu eram deloc o 

simpla anexa, lipitura la colectivul redactional muresean… 

Mi-am cerut o zi libera de la director. O primeam, cu o conditie: realizarea  inainte a 

emisiunii saptamanale – atunci inregistram pe suportul benzii magnetice. Am plecat. Nu eram  

incurajat decat de adevaratii prieteni, care intelegeau pe deplin ca tanjeam dupa meleagurile 

natale de pe apa cu atat de frumos nume -  Raul Doamnei (sunt originar din Sboghitesti-

Nucsoara). 

Am venit la Pitesti, avand fericirea sa-l cunosc pe dl. Silvestru Voinescu, la inceput de 

“rapciune” 1966. Urma sa lucrez la Biblioteca Regionala, sa “gestionez” relatiile cu 

beneficiarii lecturii, cititorii.  

Intalnirea s-a consumat in cladirea pitesteana veche a cartilor, unde azi functioneaza  

Curtea de Apel. Amfitrionul il cauta prin telefon pe amicul comun, regretatul Cicerone Musat – 

filolog si el, mai mic decat mine cu doar un an universitar, ziarist la oficiosul Secera si 

ciocanul din localitate. Acesta ma cere la telefon: 

- Costele, ti-a sosit randul sa fii angajat la noi! Vino repede incoace! ( In vacantele-

concedii mi se aducea la cunostinta de fiecare data faptul ca mai saltam cateva locuri pe lista  

celor care puteau fi adusi in redactie). 

Plec degraba la Gavana, unde mi se face o preincadrare la cotidianul de partid, “tradandu-

l” astfel pe cel care ma adusese la Pitesti. In aceeasi zi luam trenul spre Capitala, de unde un 

avion ma ducea in orasul transilvan. Peste numai o saptamana, dupa ce faceam, iarasi in 

devans, o emisiune pe care am numit-o simplu Permanenta – De-a lungul timpului, folosind si 

melodia Catu-i Muresul de mare… (care acompania nemuritorul dans ardelenesc), pe care doar 

Petre Sabadeanu, valoros cantaret originar din Santana de Mures, o zicea inegalabil, un 

aeroplan ma aducea in Bucuresti, iar de aici, “pluteam” cu trenul pana la Pitesti, in culmea 

fericirii ca ma reintorc la matca. Mai tarziu, mult mai tarziu, avem sa dau ochi cu binefacatorul 

meu, dl. Silvestru Voinescu. Nu mi-a purtat pica pentru ce facusem (il inselasem in  ceea  ce 

intreprinsese fara umbra de indoiala sau ezitare). Nicicand nu mi-a reprosat purtarea. I-am 

cautat si obtinut prietenia. Mi-a destainuit si chestiuni pe care numai adevaratii prieteni au 

curajul sa si le comunice. Discutiile noastre priveau mai ales proiectele culturale pe care avea 

taria sa le puna pe tapet si puterea sa le indeplineasca. 

I-am citit si corectat un volum din serialul de succes, intitulat sugestiv O viata printre 

carti – parca era cel de-al doilea. Intarziam la dialoguri mai mult decat profesionale. Ii 

cunosteam familia, pasiunea devoratoare pentru slova scrisa, optiunile de ordin literar-

publicistic, aplecarea inspre poezie si acele dimensiuni care-i straluminau Omenia. Ii 

cunosteam parerea intr-o chestiune sau alta vizand istoria, trecutul Pitestiului, trainicia 

sentimentelor, durata, vredniciile-destoinicii. Eram un admirator al comportamentului 

exemplar de care dadeau dovada cei doi fii ai sai, dupa cum fara secrete mi se adresa, 

confesandu-mi-se in legatura cu adevaratele bucurii pe care i le produceau achizitionarea unor 

titluri de carte – in special veche sau rara - ori propriile aparitii in presa, despre care imi cerea 

parerea ori de cate ori avea prilejul. Ii stiam preferintele, facandu-mi-l colaborator permanent la 

fosta revista Cultura, locala, al carei secretar de redactie fusesem la toate cele noua numere 

aparute intre anii 1998 si 2003. Nu s-a referit la si nu mi-a reprosat niciodata gestul din 1966 – 
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plecarea la ziar – intuind ca diferenta la salarizare – 200 de lei lunar (atunci erau bani!) imi 

determinase alegerea. Ne sfatuiam oricand, cainandu-se ca pardalnica de viata ne cam opreste 

din realizarea planurilor si a dorintelor care raman deseori numai sub forma unor efuziuni. 

Eram la curent cu aproape fiece intreprindere a sa vizand iesirile publice, indeosebi in presa, 

fiindu-i alaturi la multe din neuitatele-i participari de partea baricadei spirituale. Cum puteam ii 

tineam companie in materializarea visului sau drag: aparitia in plin centrul municipiului-

capitala de judet a bibliotecii care-i putea purta foarte bine, justificat, numele, daca n-ar fi optat 

pentru cel al mult mai cunoscutului carturar, patriot luminat al tarii, Dinicu  Golescu. L-am 

vazut si l-am insotit pe dl. Voinescu la expozitii, unde conferentia pe diverse teme (fiindca n-

avea cum sa-l intreaca nimeni in cunoasterea trecutului argesean, cu deosebire pitestean), 

prezentand sumedenia oamenilor de seama care poposeau la Biblioteca (academicieni, scriitori, 

ziaristi, cercetatori, autori de proiecte, ofiteri…). Nu era tema despre care sa nu stie aproape 

totul  - mai ales in ale istoriei locale, cum spuneam. De aceea nu rar ii propuneam:  

- Ce bine v-ar sta conducand un curs universitar care sa reinvie anii trecutului nostru. V-

ar ferici nu doar ascultatorii, studentii adica. Ar fi un lucru tare bun pentru invatamant. 

- Nu, domnule Costel, am destule de facut aici unde ma socot pe de-a-ntregul folositor! 

Darul dascalului de catedra il dovedesc multi. Si pot afirma raspicat ca acestia isi fac exemplar 

datoria, cu prisosinta! 

  A fost un moderator de faima, respectat de auditoriu, salutat mereu pe strada, care 

dadea binete oricarei fapturi cunoscute, elegant, “la el acasa”, atent, potolit sau avantat, 

politicos, indatoritor, afabil, coleg cu oricare dintre subordonati, ponderat, ascultator, devotat, 

judecat, calm, ganditor cat, cand si cum se cuvenea, credincios, OM. 

Dumnezeu a hotarat sa-l ia in sfatul sau de alesi. Am avut bucuria sa-l cunosc si sa-i 

apreciez valoarea. Eram privilegiat sa-i fiu prieten, desi – cum spuneam – nu-i devenisem 

coleg direct, subordonat. Fata de tot ce a insemnat dl. Voinescu in galeria personalitatilor 

pitestene, imi plec acum fruntea in fata valorii si a taranei sale si  gaseasca-l inchinarea mea pe 

unde se afla!  

                     

                                       
Prof. Constantin Carstoiu, 

Centrul Judetean pentru Conservarea si  

Promovarea Culturii Traditionale- Arges 

 

  

 

O viata printre carti 

 
Imi este greu sa-mi inchipui Biblioteca Judeteana „Dinicu Golescu" fara Silvestru D. 

Voinescu, dar si mai dificil imi este sa cred ca  omul care a trait o viata printre carti nu mai 

este. A trecut in eternitate la putina vreme dupa ce si-a vazut visul: noua si moderna cladire a 

Bibliotecii Judetene. 

Silvestru Voinescu ramane in memoria mea - si imi place sa cred ca in a tuturor celor 

care au stiut pretui cultura si valorile ei - un ctitor de carte rostuita dupa criteriile 

biblioteconomiei, in templul ridicat literei tiparite. Parca-l vad, mereu agitat, mereu preocupat 

sa mai puna mana pe o carte rara, sa imbogateasca fondul de carte… Mai bine de 40 de ani din 

viata sa,  Silvestru Voinescu i-a daruit bibliotecii careia, odata cu inaugurarea noului sediu, a 

tinut sa-i spuna „Dinicu Golescu", in amintirea acelui carturar de seama al culturii argesene si 

nationale. Cata energie, cata pasiune, cata viata n-a dat el acestei institutii care, de-a lungul 
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anilor, avea sa infrunte adversitatile oamenilor si ale timpului! Cu fervoarea omului obisnuit 

sa-si infrunte la bara adversarul (a terminat Dreptul, nu biblioteconomia), a stiut sa apere 

drepturile cartii si ale cititorului, cand altii atentau la statutul acestora, reusind sa aseze 

statornic regulile biblioteconomiei in Arges. Mare iubitor de carte, nu s-a multumit doar s-o 

achizitioneze, s-o reconditioneze si apoi s-o puna in valoare si la indemana miilor de cititori, ci 

a scris el insusi un raft de carti, ilustrand fetele mai putin cunoscute ale culturii argesene. Cu 

pasiune, cu emotie, cu rigoarea omului care mi-a pus primul in brate, la vremea cand lucram la 

monografia comunei natale, DRH-ul, adica Documenta Romaniae Historica, a evocat figurile 

argesenilor si muscelenilor de la Academia Romana si in spiritualitatea romaneasca, dedicand 

o carte activitatii corale din Pitesti si una localitatii natale, Calinesti. In colaborare cu pretuiti 

istoriografi, a incredintat tiparului monografii consacrate Pitestiului, Manastirii Argesului, 

eroilor Argesului, fiind totodata un colaborator statornic al ziarului „Argesul", al revistelor 

„Arges" si „Calende", unde a publicat sute de articole consacrate destinului cartilor si celor 

care au trudit la scrierea lor. 

Cine se va incumeta sa scrie o istorie completa a culturii de pe aceste meleaguri nu va 

putea sa-l omita pe regretatul, de-acum, Silvestru D. Voinescu, scriitorul, carturarul, 

bibliotecarul, formatorul de scoala pentru bibliotecari, fiind obligat sa-i aseze numele la loc de 

cinste in seria figurilor luminoase si reprezentative de pe frontispiciul culturii argesene. 

Destinul lui s-a confruntat in buna masura cu destinul cartii in Arges, carte careia i-a inchinat, 

cu devotiune si dragoste, aproape intreaga sa viata. A fost si va ramane o pilda vie de 

personalitate ajunsa la apogeu, traind pasionanta aventura a cartii scrise si puse la indemana 

celor care nu pot trai fara ea. 

Cand a fost sa se desparta de carti, domnul Silvica s-a dus sa moara pentru ca sa se 

intoarca, spiritual vorbind, in universul fascinant al intelepciunii risipite in galaxia Gutenberg. 

Atat de mult i-a pretuit Cel-de-Sus osardia pentru carte, ca l-a luat acolo langa El si l-a pus 

bibliotecar peste cartile Sale. 

 

 
                                                                        Mihai Golescu- 

director al cotidianului „Argesul” 

 

 

Silvestru Voinescu sau despre entuziasm 

 
Am sa afirm transant: Silvestru Voinescu face parte din mitologia mea personala. Exista, 

in viata fiecaruia dintre noi, oameni si intalniri care au aceasta incarcatura mitica. Contactul cu 

ei nu e accidental, el tine de categoria inconturnabilului: trebuia sa-i gasesti, ceva misterios, 

dar implacabil ti i-a scos in cale, te-a dus spre ei. Iar asemenea intalniri predestinate sunt din 

randul acelora care te intemeiaza si te formeaza. Te modeleaza ca personalitate si ca situare a ta 

in lume, intre ceilalti.  

 Prima mea intalnire cu Silvestru Voinescu a fost de domeniul auditivului. Eram scolar 

in clasele primare cand tatal meu, trebaluind prin curte, s-a oprit din lucru, s-a ridicat drept in 

picioare si a rostit cu un aer de om usor transportat: “A trecut domnul Silvica Voinescu”. 

Trecuse si-l salutase, acolo unde il zarise, prin spatele curtii…Eu nu-l observasem si cautam 

sa-i “ vad” figura, traducand in imagini vizuale, corporale, sonurile care se legasera in sintagma 

onomastica precedata de “domnul”. Am obtinut nu un chip concret, dar o silueta difuza si 

luminoasa, pregnanta totusi.  

 Dupa un timp, l-am cunoscut si cu ochii. Foarte tanar pe atunci, cu o figura care, intr-

adevar, raspandea solaritate. Trecea cu bicicleta, salutand in stanga si in dreapta, totdeauna 

scotandu-si palaria, intr-o neostentativa reverenta. Si astfel am avut pentru prima oara in viata 
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mea imaginea unui domn: de o noblete autentica, neconfectionata si necondescendenta. Un 

domn care, trecand cu tinuta si gestica descrisa, inducea si celorlalti un anume sentiment de 

demnitate (persoana lui iradia si in acest sens) si totodata le dadea – in toiul epocii mitocanestii 

“tovarasii” – sentimentul ca omenia, bunacuviinta si nobletea n-au disparut cu totul.  

 Mai tarziu, dupa ce terminasem facultatea, l-am cunoscut indeaproape pe acest 

patrician, a carui profesie il punea mereu in contact cu oamenii de carte. Vreau sa subliniez ca, 

el insusi un distins carturar, Silvestru Voinescu poseda facultatea rara de a se bucura cu 

voluptate de tot ceea ce i se parea ca reprezinta un cat de mic aport la ridicarea morala, 

culturala, spirituala a comunei lui natale, Calinestii Argesului.  

 Ma invita – in calitatea sa de director al Bibliotecii Judetene – la mici simpozioane 

aniversare, legate de obicei de evocarea unor scriitori originari din Arges. Amfitrionul ma 

primea cu o afectiune distinsa, dar nu mai putin plina de fervoare. Ma prezenta uneori 

coplesitor de deferent, ma urmarea apoi, el insusi, cu un fel de bulimie culturala, avid sa afle, 

sa discute, sa contribuie la neuitarea valorilor si la consolidarea identitatii spirituale a locului. 

Si asa proceda cu toti invitatii. Silvestru Voinescu avea o mare capacitate de a se entuziasma. 

Vocea ii devenea din ce in ce mai cald-impetuoasa – era vocea unui pasionat al valorilor – si 

nu de putine ori l-am surprins intr-o febrilitate de transa, atunci cand se pornea sa-ti arate 

raritatile bibliotecii sau sa-ti vorbeasca de proiectele ei majore. Sau, cu aceeasi tensiune, dar 

cuprins de indignare, vorbea de neintelegeri, piedici si obtuzitati.  

 L-am vizitat in cateva randuri in casa aceea cu alura de vila, situata in pieptul dealului 

Turculestilor lui natali. In jurul unei cafele staruiam in carturaresti vigilii pana la uitarea de 

sine si, chiar atunci cand, inevitabil, discutia aluneca si spre uman-preaumanul  din breasla 

scriitoriceasca si artistica, felul lui de a se amuza pastra o inaltime de atitudine care il (ne) 

impiedica de la derapajul in trivialul de barfa. Ne bucuram impreuna de Calinestii nostri, 

evocam cu mandrie cutare bisericuta, cutare luminoasa figura a locului, cutare eveniment. N-

am sa uit cum, participand la un spectacol de revista dat de fratele meu in Caminul Cultural din 

Calinesti, le explica fiilor sai (pe atunci scolari de gimnaziu sau poate si mai cruzi), deopotriva 

parintesc-pedagogic si cu incantare, ca “domnul Marian Mecu, copii, e de la noi din Calinesti”.  

 Silvestru Voinescu a cunoscut valorile altruismului si s-a pus cu devotament in slujba 

semenilor sai. A stiut, sunt sigur de asta, ca tot ceea ce avem mai bun de facut in aceasta viata 

trebuie sa facem pentru ceilalti. Si-a asumat acest crez, iar faptul ca urmasii lui de la Biblioteca 

Judeteana Arges s-au gandit sa intocmeasca o carte comemorativa arata ca si ceilalti au inteles 

sensul existentei sale. Si il urmeaza ei insisi.  

 

 
          Nicolae  Mecu,                                                    

  Prof.univ. si cercetator – Bucuresti 

 

 

In galeria bibliotecarilor romani 

 
  Ca in orice alta profesie, biblioteconomia romaneasca a avut si are o traditie bogata, 

ilustrata in timp de oameni care au contribuit la dezvoltarea sa in plan teoretic sau practic, 

incercand o sincronizare cu miscarile intelectuale si directiile profesionale din alte tari. 

  In cele peste patru decenii in biblioteca, am cunoscut o mare parte dintre acestia, ce si-

au desfasurat activitatea in ultima jumatate a veacului trecut. 

  Un loc aparte a revenit lui Silvestru Voinescu, nea Silvica, cum ii placea sa i se spuna 

intre amici. 
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  S-a nascut pe plaiurile pe care le-a iubit nespus, Argesul, in comuna Calinesti (in 2 

ianuarie 1935). Desi absolvent al unei facultati de drept (1969), a dorit cu ardoare sa traiasca 

printre carti, sa respire atat praful, dar mai ales miasmele inconfundabile de maretie a ideilor 

aflate intre copertile lor. 

  Mai intai bibliotecar in Topoloveni (1955-1963), din 1964 devine director al Bibliotecii 

Judetene Arges, pe care a slujit-o, timp de patru decenii, cu devotament deosebit, de multe ori 

in conditii nu tocmai prielnice culturii scrise.  

  Excelent organizator, reusind prin echilibru sa creeze o comuniune sufleteasca cu 

colegii cu care a lucrat la afirmarea institutiei bibliotecare argesene in peisajul cultural 

national. 

  O mare realizare, pe care a visat-o si pentru care a luptat efectiv cu o energie si 

perseverenta de invidiat, este ridicarea actualei cladiri, pentru a reda locul marcant ce i se 

cuvine bibliotecii in orasul cu rezonante conotatii culturale care este Pitestiul. Aceasta in 

conditiile in care bibliotecilor li se acorda o importanta minimala in programele de guvernare a 

ultimilor ani. 

  Avand calitati intelectuale, morale si profesionale de necontestat, s-a aplecat asupra 

studiului culturii argesene, reusind cateva lucruri reprezentative, ca autor sau in colaborare: 

„Manastirea Curtea de Arges. Impresii” (1967); „Un secol de activitate corala in Pitesti” 

(1971); „Argeseni in spiritualitatea romaneasca” , vol I-II, (1980, 1988); „Argeseni si 

musceleni in Academia Romana” (1995). Alte lucrari cu caracter monografic, intocmite pe 

baza unei riguroase documentari, la cel ai inalt nivel stiintific, scrise in colaborare cu alti 

reputati cercetatori: „Arges-Cartea Eroilor” (1984); „Pitesti” (1985); „Pitesti 600” (1986); 

„Istoria municipiului Pitesti” (1988); „Calinesti 600” (1989); „Judetul Arges – mica 

enciclopedie” (2001). 

  „O viata printre carti”, cele trei volume ale sale (1997, 2001, 2004) sintetizeaza atat 

dorinta sa dintotdeauna de a se afla mereu printre carti, cat si experienta in domeniul atat de 

frumos, dar din pacate destul de marginalizat, al bibliotecilor, fara de care progresul uman nu 

este de conceput. 

  Omul, mai ales, a ramas printre cei care l-au cunoscut, ca o figura distinsa, care impunea 

respect, dialogurile profesionale cat si cele din alte zone de interes fiind sustinute cu echilibru 

si prestanta (talentul oratoric fiind net avantajat de cunostintele juridice, obtinute prin studii). 

  De-a lungul anilor, intre semnatarul acestor randuri si Silvestru Voinescu, s-a infiripat o 

prietenie durabila, bazata pe comuniune profesionala si culturala, dar mai ales pe respect si 

probitate morala. 

  Model de slujire devotata a unei institutii, facand parte din galeria directorilor de 

traditie, longeviv ctitor al unui edificiu, visat cu obstinatie, Silvestru Voinescu ramane un reper 

luminos in galeria bibliologilor romani, model de urmat pentru generatiile prezente si viitoare. 
 

 

Conf. univ. dr. Victor Petrescu, 

director al Bibliotecii Judetene Dambovita „Ion Heliade Radulescu” 
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Despartire de Domnul Director 

Intr-un septembrie bacovian, a plecat dintre noi, prea devreme, Domnul Director 

Silvestru D. Voinescu. Implinise, nu demult (2 ianuarie 2005), 70 de ani si, cu toata boala care 

il macina, dorea sa duca la bun sfarsit monografia Bibliotecii Judetene. Dumnezeu a vrut insa 

altfel, lucrarea urmand sa fie terminata de noi. 

Imi este foarte greu sa vorbesc despre domnul Voinescu la timpul trecut, cuvintele 

neputand acoperi nici pe departe “golul” afectiv si intelectual pe care il resimtim cu totii. In 

ceea ce ma priveste, relatia cu Domnia Sa a fost una speciala, fiind, pentru mine, Omul 

providential, modelul uman si profesional care a vegheat, cu tact si eleganta, devenirea mea in 

ale culturii si bibliotecii. 

S-a nascut la 2 ianuarie 1935, in comuna Calinesti, judetul Arges, intr-un areal cultural de 

mare traditie (foarte aproape de resedinta Bratienilor si a Golestilor), pe care l-a prezentat si l-a 

slujit toata viata cu pasiune si evlavie. Aici a facut scoala primara, incepand apoi Seminarul 

Central din Bucuresti. In urma reformei Vasilichi, din 1948, seminariile teologice s-au 

desfiintat, fiind nevoit sa-si continue studiile liceale la Liceul de baieti din Pitesti (actualul I. C. 

Bratianu), studii terminate in 1954. In acelasi an, s-a inscris la Facultatea de Drept din 

Bucuresti (sectia fara frecventa). Destinul a facut ca tot atunci sa ocupe postul de responsabil al 

Bibliotecii Raionale Topoloveni. Era inceputul unei cariere inchinate cartii si bibliotecii. In 

anul 1964, a fost numit director al Bibliotecii Regionale Arges, conducand cea mai importanta 

biblioteca publica din judetul Arges, timp de patru decenii. Paralel cu studiile de drept, domnul 

Voinescu a urmat si cursurile speciale de biblioteconomie, studii care i-au marcat intreaga 

evolutie profesionala. Aici a avut sansa de a cunoaste si a colabora cu nume de referinta ale 

bibliologiei romanesti – N. Georgescu-Tistu si Dan Simonescu (de care il va lega o prietenie de 

o viata). 

Este aproape imposibil sa cuprinzi in cateva randuri poate prea seci, realizarile si 

implinirile Domnului Voinescu. Domnia Sa a fost cel care a facut din Biblioteca din Pitesti una 

dintre cele mai cunoscute din tara, sacrificandu-si practic ultimii ani din viata pentru 

construirea noului local al bibliotecii, inaugurat in anul 2003. Mai mult decat atat, a reusit, prin 

prestanta sa intelectuala si profesionala, sa contribuie la dezvoltarea bibliotecii romanesti, fiind 

unanim recunoscut ca un specialist de inalta clasa. Managerul performant de biblioteca a fost 

dublat de un neobosit istoric al vietii culturale argesene, pasiune care l-a urmarit toata viata si 

care a dat numeroase roade – volume, sute de articole in reviste de specialitate – Biblioteca, 

Biblioteca Bucurestilor, Revista Bibliotecii Nationale, Arges, Cultura, Calende. Domnul 

Voinescu a fost un “activist” cultural in sensul bun al cuvantului – a transmis intoteauna din 

cunostintele sale, a facut ca biblioteca sa fie “vie”, aproape de cititorii sai, pe care i-a “expus” 

unor intalniri unice cu multe personalitati ale culturii romanesti. 

Recunoasterea meritelor sale nu a intarziat sa apara: 1984 – membru al Asociatiei 

Oamenilor de Stiinta din Romania; 1988 – Marele Premiu al revistei Arges, pentru volumul 

Istoria municipiului Pitesti; 1990 – vicepresedinte al Asociatiei Bibliotecarilor din bibliotecile 

publice din Romania; 1995- bibliotecarul anului – titlu initiat de revista Bibliotecii Nationale, 

ca o recunoastere a meritelor profesionale si devotamentului unor oameni de carte; 1996 – 

Omul de cultura al anului 1995 in Arges, titlu acordat de saptamanalul Jurnalul de Arges, 

pentru lucrarea Argeseni si musceleni in Academia Romana si pentru demararea proiectului de 

constructie a noului sediu al Bibliotecii Judetene; 2002 – Diploma de excelenta, acordata de 

Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Arges pentru intreaga activitate 

publicistica in vederea punerii in valoare a culturii argesene si a personalitatilor sale in 

contextul istoriei nationale; titlul de Cetatean de Onoare al comunei Calinesti – Domnului 

Silvestru Voinescu, fiu al comunei, personalitate de prestigiu a culturii romanesti, minunat om 

de carte, cunoscator perfect al istoriei muscelene si argesene, inspirat izvoditor de literatura, 
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sfatuitor de bine in toate si pentru oricare fiinta intalnita; 2003 – Premiul revistei Arges; 

Premiul de excelenta, pentru intreaga activitate desfasurata, acordat de ANBBPR. 

Mai mult decat toate aceste recunoasteri profesionale si culturale, in inimile tuturor celor 

care l-au cunoscut, domnul director Voinescu ramane un OM:  un adevarat luptator, un 

optimist, un intelept care a stiut toata viata sa cladeasca “monumente culturale” care vor 

dainui. In prefata volumului O viata printre carti (II), aparuta in 2001, domnul Voinescu parea 

impacat cu sine: Viata mea printre carti nu este o expresie gratuita. Au trecut 45 de ani de 

cand lucrez numai in biblioteca, in ciuda faptului ca am absolvit facultatea de drept. 

Cartile mi-au fost prieteni devotati si din aceasta prietenie au iesit cel putin doua realizari 

notabile. Prima realizare, o biblioteca importanta prin valoarea fondurilor sale si prin 

activitatea tot mai valoroasa de la an la an (inscriem anual peste 500.000 unitati de 

biblioteca). A doua: am publicat 12 carti si cateva sute de articole. Am cercetat cu 

predilectie istoria culturii din zona Arges – Muscel, aducand in prim-plan oameni si fapte 

care, de cele mai multe ori, se inscriu in spiritualitatea romaneasca. (…). In ceea ce ma 

priveste, mi-as fi dorit sa realizez mai mult, dar, ca sa nu manii pe Dumnezeu, trebuie sa 

ma multumesc si cu atat. Raman destule de facut de catre cei ce vor sluji in viitor 

biblioteca pitesteana. 

Sa fi fost vorba de un testament spiritual?  In orice caz, sunt convins ca domnul Voinescu 

ne vegheaza si ne indruma, de acolo, de Sus. Noua nu ne ramane decat sa ii promitem ca vom 

duce mai departe “intreprinderea” culturala careia Domnia Sa i-a dedicat toata viata. 

Intamplarea (?) a facut ca, in timp ce scriam aceste randuri, sa primesc de la colegii de la 

Cluj volumul omagial Traian Brad, un slujitor al cartii, dedicat unui mare om si bibliotecar pe 

care toti l-am simtit foarte aproape. As putea spune ca, dupa plecarea unui Brad, iata, ne-a 

parasit un altul – Silvestru D. Voinescu. Dumnezeu sa-l odihneasca! 

 

 

Dr. Mihai Octavian Sachelarie 

director al Bibliotecii Judeteane Arges „Dinicu Golescu” 

 

  

S-a dus prea repede … 

 
 S-a dus cam repede dintre noi. S-a dus, parca grabit, spre o alta lume de care toti ne 

ingrozim, dar spre care, mai devreme sau mai tarziu, ne vom indrepta cu totii. S-a dus cam 

repede, cand mai avea atatea de facut, de spus, de scris, desi se pensionase.  

 Desi terminase o facultate (Dreptul, la Universitatea Bucuresti, in 1961) care i-ar fi 

putut aduce mai multe satisfactii materiale, a ales sa traiasca, asa cum sugestiv este intitulata 

una dintre cartile sale, o viata printre carti.  

 Din 1954, cand si-a inceput activitatea ca bibliotecar la Biblioteca Raionala 

Topoloveni, si, din 1963, la Biblioteca Regionala Arges, iar din 1968 la cea a Judetului Arges, 

„Silvica“, asa cum il numeau prietenii, „Domnul Voinescu“, cum il apelau ceilalti, a lasat urme 

vizibile in cultura argeseana si nu numai.  

 Intre zidurile bibliotecii, in afara de indatoririle profesionale, si-a consacrat timpul 

cititului, astfel ca in scurt timp a inmagazinat cunostinte care l-au situat intre posesorii unei 

culturi remarcabile. A scris mult (carti, articole, studii s. a. m. d.), desi usa biroului era 

permanent deschisa, primindu-i pe toti cu o gentilete de care putini sunt in stare. A fost o viata 

navetist de la Calinesti la Pitesti, cea mai mare parte a activitatii cu autobuzul, iar apoi cu un 
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Trabant si o Dacie, avea gospodarie de care se ocupa personal, ca un autentic taran, si cu toate 

acestea a scris carti pe care altii nu sunt in stare sa le faca.  

 Iubea cartile, pe care nu numai ca le citea, dar le si achizitiona, si cred ca nu gresesc 

cand afirm ca era un mare bibliofil. Avea pe birou, pe scaune, pe canapea, pe dusumea teancuri 

de carti vechi sau noi, care asteptau sa fie citite si studiate.  

 Fire sociabila, prietenos cu cei ce-i meritau prietenia, era intransigent cu impostorii, cu 

cei care, avand spoiala unei culturi, voiau sa para culti, cu obraznicii s.a.m.d. Elegant prin 

vestimentatie si comportament, parcurgea coridoarele bibliotecii sau strazile orasului cu un pas 

masurat, salutand pe cunoscuti si raspunzand la salut prin ridicarea palariei sau caciulii, incat te 

simteai umilit de respectul pe care ti-l arata.  

 Organiza simpozioane, scria articole s.a.m.d., prin care-i omagia pe cei care au lasat 

urme in istoria culturii si a stiintei, convins ca valorile trebuie apreciate atat de contemporani, 

cat si de urmasi.  

 Participant la festivitatea sa de iesire la pensie, mi-am manifestat speranta ca 

urmatoarea carte, ca pensionar, va fi monografia Calinestiului, pe care era cel mai indreptatit s-

o faca. A evitat sa dea un raspuns afirmativ, probabil avand presimtirea ca timpul nu-i va mai 

permite acest lucru.  

 S-a bucurat tot timpul de aprecierea contemporanilor si speram ca si urmasii ii vor arata 

recunostinta pe care o merita.   

 

 
Conf.univ.dr. Spiridon Cristocea, 

director general al Muzeului Judetean Arges 

 
 

Omul dintre carti 

 
 Cred ca nu conteaza cine-ai fost, ce-ai fost, cum ai fost sau ce-ai facut in viata. 

Conteaza ce-ai lasat in urma: un copil, o casa, un pom, o carte, o biserica etc. 

Indiferent ce-ar fi lasat in urma din toate acestea, pentru mine, Silvestru Voinescu a lasat 

mostenire modelul. Modelul omului intelectual autoperfectionat, corect si principial, devotat 

indatoririlor sale. Modelul omului respectuos, ducand politetea la rang de trasatura dominanta. 

Dar, mai ales, ne-a lasat, ca unicat, modelul omului iubitor de carte, pe care a ridicat-o la rang 

de inestimabila comoara.  

Astfel ca intotdeauna am avut si am si acum senzatia ca a fost si a ramas omul intre carti. 

Si mai cred ca, in afara modelului, dupa Silvestru Voinescu a ramas o uriasa Biblioteca. 

 

 
                                                                     Ion Lica – Vulpesti, 

membru al Uniunii Scriitorilor din Romania 
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Amintiri de o viata 

 
Familia mea  - Ion si Ioana Gomoiu – s-a stabilit in comuna Calinesti cand avem zece ani. 

Atunci, domnul elev Voinescu Silvestru (seminarist la Bucuresti) era pentru mine „nenea”, desi 

se nascuse inaintea mea numai cu patru ani. 

Ma duceam cu mare placere la biserica din satul Turculesti unde slujea nasul meu, 

preotul Ion Ionescu, care ma impresiona prin vocea sa, prin cuvantul sau, prin atitudini, dar si 

ca dirijor al corului in care cantau si parintii mei. In vacante, la strana, alaturi de „nenea Stroe 

cantaretul”, ne uimea nenea Silvica, cel care canta Tatal nostru si citea Cazania intr-un stil 

inconfundabil. 

Asa m-am hotarat sa urmez si eu Seminarul, dar nu a mai fost posibil, intrucat in acel an 

Ministerul a hotarit sa-l desfiinteze. 

De atunci Silvica a locuit, a studiat si a lucrat in Arges. Am petrecut multe clipe 

impreuna, cantand, scriind (el textul, eu muzica), muncind, sfatuinde-ne ori de cate ori a fost 

nevoie. 

Am admirat intotdeauna dragostea lui pentru carte, pentru muzica, pentru munca, puterea 

formidabila de a se adapta rapid in diferite situatii daruirea, maniera de a trata, a sprijini si a 

intelege nevoile multor consateni. 

Ne facuseram planuri privind colaborarea in domeniul creatiei (poezie- muzica), dar Cel 

de Sus a stabilit altfel. 

  

 

 Prof. Gheorghe Gomoiu, 

dirijorul Corului „Ars Nova” 

 

 

Un om pentru eternitate 

 
Despre Silvestru Voinescu, prietenul meu din tinerete, se poate vorbi mult, pot fi abordate 

diverse aspecte. Dar eu vreau sa ma opresc asupra profesionistului Silvestru (Nenea Silvica – 

cum ii spuneam cei mai tineri, pana sa ajunga director). Om dotat cu o putere de munca 

deosebita, se implica cu pasiune in diversele activitati pe care le presupune munca de 

biblioteca, beneficiind de pricepere, de experienta unui deceniu in conducerea unei biblioteci 

raionale (Topoloveni). Initial, a primit ca sarcina de la directorul Popa Petre sa se ocupe de 

achizitia de carte curenta, iar apoi, ca director, s-a preocupat de cartea veche, depistarea ei in 

anticariate si in colectii particulare, reusind sa selecteze lucrari vechi, valoroase, unele din ele 

fiind unicate in tara, fie ca vechime, lucratura rara sau lucrare cu autograf, reunite intr-o sectie 

speciala (Colectii speciale), care constituie punctul de mandrie al institutiei. 

Am lucrat alaturi de el la o selectare de carti dintr-o mare biblioteca particulara, 

depozitata in podul vilei Enescu, o biblioteca pretioasa, cu multe raritati, dar pe care pusese 

stapanire praful, paienjenisul...Se apropia de carte cu un soi de gingasie si religiozitate. Cu 

mainile lui mari, butucanoase, de om care se imparte intre munca fizica intr-o gospodarie 

instarita si munca intelectuala, rasfoia cartile cu o teama, cu retinere, ca nu cumva filele vechi, 

ingalbenite de vreme, sa se destrame, sa nu sufere in integritatea lor apropiata de sacru. Cu 

entuziasmul cautatorilor de aur, ne arata filonul unei carti cu autograf, o carte veche, o carte 

bisericeasca, cu insemnari ale unei vechi familii boieresti sau legate de istoria tarii, peste care 

s-a asezat colbul. Ca absolvent de Drept, arata acelasi entuziasm pentru lucrarile din domeniu, 

ca bunuri demne de achizitionat. 
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Participa alaturi de noi, lucratorii serviciului metodic, la actiunea de modernizare a 

bibliotecilor raionale (orasenesti), fiind un om puternic, bine legat, nu se codea de la carat, 

ridicat, smotru... 

Bun cunoscator al fondului de referinta, s-a angajat efectiv, la initiativa Bibliotecii 

Nationale, la punerea la punct a bibliografiei locale, a scoaterii in prim- plan a personalitatilor 

locale, exceland prin documentare sobra, evitand anecdoticul, desi in particular era o 

enciclopedie ambulanta a genului. 

Intr-o noapte de toamna, la resedinta lui din Calinesti, ne prinsese ora doua noaptea 

discutand si numai interventia doamnei sale, Lenuta, ne-a trimis la culcare... 

Inzestrat de bunul Dumnezeu cu darul oratoriei si cu o buna memorie, Silvestru Voinescu 

s-a impus ca o personalitate in Pitesti si in Arges. A intrat in obisnuita lui sa evoce, in largi 

medalioane literare, viata si activitatea unor personalitati (scriitori romani si straini, 

personalitati istorice sau politice). Vorbind liber, cu un timbru placut, polariza atentia 

auditorului. Articolele lui asupra personalitatilor locale au generat peste 14 carti, la 6 dintre ele 

a fost coautor (cum ar fi Istoria Municipiului Pitesti) alaturi de Popa Petre si Dicu Paul 

(istorici), el abordand partea culturala; Argeseni in spiritualitatea romaneasca – vol. II, in 

colaborare cu Nicolae Rizescu, un bun bibliograf si redactor al cartilor lui Silvestru Voinescu 

pana in 1996, si cu sociologul Mihai Sachelarie; Arges – Cartea eroilor – in colaborare cu 

Petre Popa si o Mica enciclopedie a Argesului – in colaborare cu Florian Tuca. 

A cochetat si cu literatura, productia lui in domeniul creatiei ramanand in albumul 

familiei - poezie, proza, chiar si o incercare de teatru, pe care mi le-a citit de-a lungul timpului, 

dar, sever cu sine insusi, nu le-a incredintat tiparului. In schimb, a publicat in revistele si 

ziarele locale numeroase epigrame. 

Stradaniile sale s-au bucurat, in timpul vietii, de toate onorurile locale, obtinand pe plan 

central titlul de membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. 

Silvestru Voinescu ramane o personalitate memorabila. Cum ar spune Marin Sorescu – a 

plecat sa se odihneasca putin! 

 

 
Mircea Melesteu, 

scriitor 

 

  

Memoria vie a generatiilor tinere 

 
Una dintre indatoririle unui om de cultura este sa nu uite trecutul si sa faca efortul de a 

reaminti tinerilor ca nu sunt un produs al unei generatii spontane si ca spiritualitatea lor se afla 

pe o traiectorie ce-si are obarsia cu veacuri in urma. 

De aceea orice regim politic totalitar – dinafara sau dinlauntru – cand vrea sa-si 

consolideze mana de fier cu care incearca sa-si depersonalizeze “supusii”, incepe prin a sterge 

memoria celor ingenuncheati, distrugand arhivele, literatura istorica si memorialistica. 

Initiativa domnului Silvestru Voinescu mi se pare in acest sens extrem de laudabila, caci 

renasterea poporului roman nu este posibila fara o corecta cunoastere a istoriei sale. Este 

remarcabila si atitudinea revistei “Calende”, care si-a oferit paginile pentru evocarile biografice 

ale domnului Voinescu, reluand traditia celui care a infiintat revista, acel minunat om al 

condeiului romanesc si martir al prigoanei bolsevice, Vladimir Streinu, pe care am avut 

privilegiul sa-l am profesor la liceul “I.C.Bratianu” din Pitesti. 

Initiativa domnului Voinescu nu ma mira, caci acest jurist argesean,  inca din 1955 si  

pana astazi si-a petrecut viata printre carti, incepand modest ca bibliotecar la Topoloveni si 
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ajungand apoi, in 1964, director al Bibliotecii judetului Arges, biblioteca pe care a organizat-o 

atat de bine, incat, din 1990, a fost trecuta la gradul I. 

De subliniat ca nu s-a multumit numai cu rolul de “manager de carti”, ci a organizat 

diferite manifestari culturale remarcabile, ca aceea din 1980, cand biblioteca si-a serbat 

centenarul, manifestare de care mi-aduc si acum aminte cu placere. 

Autor a numeroase monografii, studii si articole apreciate de numeroase personalitati, 

domnul Voinescu ne ofera in lucrarea “Argeseni si musceleni in Academia Romana” un 

“serial” de 18 capitole despre personalitatile argesene si muscelene care au jalonat istoria 

spiritual-culturala a celor doua judete traditionale, astazi vremelnic reunite. 

Ele sunt urmate de doua prezentari de ansamblu privind argesenii si muscelenii care au 

ajuns in Academia Romana, forul suprem de atestare a valorilor intelectuale din tara noastra. 

Am citit cu multa placere microbiografiile domnului Voinescu, care mi-au amintit de 

unele personalitati pe care am avut bucuria sa le cunosc, ca George Oprescu, Constantin 

Baraschi sau Dan Barbilian. Pe doi dintre ei, C.I. Parhon si Valerian Popescu, i-am intalnit in 

cariera mea medicala.  Ceilalti imi erau familiari din lecturile mele. I-as mentiona in acest sens 

pe Dan Simonescu  si mai ales pe Gh. Ionescu-Gion, pe care in adolescenta mea il “reinvia” cu 

multa competenta doamna Bobancu, una dintre figurile reprezentative ale Pitestiului cultural de 

odinioara. 

Cred ca aceasta evocare, facuta cu atata competenta de domnul Voinescu, trebuie 

considerata drept o contributie insemnata la istoria culturala si stiintifica nu numai a Argesului 

si Muscelului, dar si a Romaniei. 

Cititorii - la sfarsitul lecturii lor - vor avea satisfactia sa constate ca, din sanul neamului 

nostru, oropsit de o istorie nemiloasa, s-au ridicat personalitati de anvergura europeana, ceea ce 

este o indiscutabila chezasie pentru viitorul nostru. 

                                  

       
                                               Academician Constantin Balaceanu-Stolnici 

prefata la volumul Argeseni si musceleni in Academia Romana,  

Pitesti, Editura Calende, 1995 - 

                                                

 

Silvestru Voinescu 

(in memoriam) 

 
Silvestru Voinescu a fost, mai intai de toate, un impatimit al cartilor. A doua, sau poate 

prima lui casa, a fost biblioteca. A iubit-o si n-a tradat-o, timp de patru decenii. O viata de om. 

O viata petrecuta printre carti, pe care le-a iubit, le-a pipait, le-a aranjat, le-a respectat si, la 

ceas de bucurie si tristete, poate chiar le-a vorbit si li s-a confesat.  

A citit mult, a scris destul, a fost un sfatuitor al mai tinerilor sai colegi si al celor care 

calcau pragul altarului sau, numit biblioteca. 

N-a plecat pana nu si-a vazut visul cu ochii – o biblioteca noua, frumoasa, spatioasa, un 

adevarat cadou pentru pitesteni. 

A stiut sa taca, a stiut sa vorbeasca, a stiut sa spuna un cuvant de imbarbatare pentru 

fiecare, dar, mai presus de toate, a stiut sa scrie.  

A scris nu pentru el, nu pentru familie, ci pentru colegii sai multi din tot judetul, pentru 

tineri, pentru argeseni, in special. 

A scris pentru a le face cunoscute istoria, cultura, evenimentele culturale deosebite din 

Arges, oamenii sai de seama. 
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N-a pregetat nici o clipa sa-i primeasca si sa-i sfatuiasca pe cei care aveau nevoie de o 

vorba buna, de un cuvant, de un sprijin. 

A fost un apropiat al institutiilor de cultura judetene, cu care a si colaborat, al revistelor 

de cultura, la care a si scris, al scriitorilor, fiind el insusi membru al Uniunii Scriitorilor. 

Credicios, ortodox adevarat, Silvestru Voinescu s-a apropiat foarte mult de biserica, fiind 

un prieten adevarat al acesteia, participand ca membru la Consiliul Episcopiei Argesului si 

Muscelului. 

A fost initiatorul multor actiuni culturale in localitatile rurale si urbane din judetul Arges, 

contribuind la infiintarea bibliotecilor rurale in toate localitatile argesene, Argesul fiind 

singurul judet cu un asemenea potential din Romania. 

Dar, mai presus de toate, a fost un adevarat om. Un om printre carti, dar un om pentru 

oameni. 

Silvestru Voinescu si-a castigat definitiv un loc aparte in spiritualitatea argeseana, prin 

talent, munca, pricepere si omenie. 

   

 
   Prof.dr. Sebastian Tudor 

director general al Teatrului „Al. Davila”-Pitesti 

 

 

Tanarul venerabil… 

 
    Cand, in toamna lui “74, l-am cunoscut – la una dintre putinele “intamplari” culturale 

veritabile, organizate de si la Biblioteca Judeteana Arges – Silvestru Voinescu era un tanar 

venerabil. Tanar, fiindca se afla pe la jumatatea vietii; venerabil, fiindca devenise deja un 

mentor al culturii pitestene si argesene. 

M-au fascinat, atunci, lumina calda care venea, deopotriva, din ochii lui limpezi si din 

vorba lui infiorata, dar mai ales tandretea cu care tinea in mana o carte. 

Atunci, “directorul” vorbea despre carti, despre cartile “lui”, cum, in mod obisnuit, 

bunicii vorbesc despre nepotii lor.  

Atunci, in acel ceas de gratie, Silvestru Voinescu mi s-a parut un sfant cu o carte in mana.  

Azi, il vad ca un sfant pe o carte. 

Si tot azi, cand cultura in general si cartea in special tot tranziteaza bezmetic, mi-e dor de 

Silvestru Voinescu. Chem din memorie in imaginatie chipul marelui director perpetuu si il vad 

zambind luminos. 

Si mai vad numele lui pe firma unei prestigioase institutii culturale pitestene… 

 

 
                                                          Prof. Marin Radulescu, 

director al Scolii nr. 3 „Ion Pillat”, Pitesti 
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Se rareste padurea, cresc vlastarii 

 
Cand cade un copac falnic, vuieste padurea. Si ramane gol nu numai pamantul in care a 

avut infipte radacinile, ramane goala chiar si bolta cerului, deasupra... Spre norocul lumii, nu 

pentru totdeauna. Ca si omenirea, padurea se regenereaza. 

Silvestru Voinescu, a fost, intr-adevar, unul dintre barbatii falnici de pe aici. Imaginea in 

care se fixase in ultimii 25 de ani, un barbat inalt, cu parul nins inainte de vreme, semne de 

matura intelepciune, amabil fara prefacatorii, bonom din instict, distins prin educatie, tenace 

prin vointa, intelectual slefuit prin cultura umanista, fire calma, care evita conflictele, spre 

beneficiul sau si al institutiei pe care o conducea, prieten sincer, nu numai din interes, bun 

orator, cu o mare putere de convingere, ar fi putut sa faca o stralucita cariera avocateasca, 

milos si caritabil, gata sa sara oricand in ajutorul celor aflati in impas, director prin competenta, 

cozeur prin excelenta, in lungi taifasuri, dar niciodata la carciuma, in relatii stranse cu bunii 

intelectuali ai orasului -  ca familia Bobancu, doamna Catunescu, domnul Visoianu - care au si 

donat Bibliotecii colectii intregi de carti pretioase. Pe de alta parte, un fiu, un sot si un parinte 

cum in prea putine alte familii se poate intalni. Fie-mi ingaduit ca sa includ in aceasta evocare 

un medalion pe care l-am scris cu alt prilej, cu ani in urma... 

Timpul nu asteapta. Un adevarat Palat al Cartii. Unde a fost adusa carte cu carte, purtata 

pe brate din vechea Biblioteca, stearsa de praf si asezata in rafturi numai si numai de angajatii 

acestei institutii, ca niste adevarate  obiecte de cult religios. 

Inaugurata cu mult fast, felicitari, imbratisari, batai pe umar, sarutari pe amandoi obrajii... 

Si nu s-a mai scurs multa vreme. Un trecator pe asfaltul trotuarului, si atata tot... 

S-a retras in familia sa, in casa de la Calinesti, pe care si-o construise cu mana lui. Pe 

vechea vatra parinteasca. La care, de fapt, nu renuntase niciodata, chiar daca i s-a oferit un 

apartament in inima orasului Pitesti. De unde venea in fiecare dimineata si se inapoia, uneori 

chiar in miez de noapte, cu ocazii, chiar pe jos cateodata, inainte de a-si cumpara micul trabant. 

Atat de impatimit a fost de locul natal, incat a reusit sa-si convinga si sotia, bucuresteanca get-

beget, sa-si lase serviciul din capitala si sa se mute in satul lui. In acest mediu si-a crescut si 

copiii, dar a avut grija sa-i ia de mana in fiecare dimineata, cand s-au facut de varsta scolara, ca 

sa invete la Pitesti. Si asa, au ajuns si Spirica, si Gheorghita, azi domni cu multa carte si cu 

frumoase succese pe unde lucreaza.  

A trait in Calinesti, cu alte personalitati contemporane de prim rang, ca doctorul Craciun 

(fostul doctor Craciun, care a facut din satul sau unul dintre cele mai vestite din tara), cu 

muzicienii Emanoil Popescu si Gheorghe Gomoiu. 

Aici, in casa, in livada sa, si-a continuat activitatea de marturisitor a unui om care a trait 

intre carti si printre scriitori. Dar daca reusise sa predea la cheie Palatul Cartii, ultima fila de 

carte nu a mai fost scrisa... 

A cerut sa fie adus pentru ultima data la Biblioteca. Dar era prea tarziu. Undeva, in 

mintea lui, lampa palpaia cu sticla afumata, privea oamenii de parca i s-ar fi infatisat in vis. 

„Dar tu cine esti?”.  „Dar unde suntem aici...? 

De cate ori cade un copac falnic in padure, ramane un loc gol, pe pamant si pe cerul de 

deasupra. 

Spre norocul lumii, nu pentru totdeauna. Silvestru Voinescu a fost unul dintre barbatii 

falnici din ultimele decenii. Dar, ca si padurea, omenirea nu piere, vlastare tinere si viguroase 

cresc...  

   

 
                                                                 Marin Ionita, 

membru al Uniunii Scriitorilor din Romania 
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Vocatia marinimiei 

 
Eram elev de liceu, cand l-am cunoscut pe Domnul Silvestru Voinescu. Incepusem sa 

frecventez Cenaclul literar Liviu Rebreanu si luasem drept litera de lege sfatul Domnului Octav 

Parvulescu, acela de a citi cat mai mult, de la Homer incoace, daca aveam de gand sa ajung, 

intr-o buna zi, scriitor. Cum nu aveam buletin de Pitesti (si nu am nici in prezent, desi, de 25 de 

ani, imi duc viata in capitala de judet), nu aveam dreptul sa imprumut carti acasa (aspect 

valabil si acum, pe care nu-l inteleg, fiind vorba de o biblioteca judeteana), am batut la usa 

directorului, insotit de o extrem de binevoitoare bibliotecara de la Sala, d-na Radulescu. Am 

fost recomandat ca fiind ,,un cititor cu ziua’’, serios si cuminte. Domnul Voinescu ma stia din 

vedere, devenisem, oarecum, ,,de-al casei’’. M-a intrebat de unde sunt. Mi-a vorbit cateva 

minute despre Vladimir Streinu, m-a intrebat ce stiu despre marele critic si daca frecventez 

biblioteca deschisa in Casa memoriala Vladimir Streinu de la Teiu. Din pacate, aceasta nu avea 

cartile ce ma interesau. Asa am ajuns sa imprumut, de sambata pana luni dimineata, carti de la 

Biblioteca Judeteana. Pe fisa personala a Domnului Voinescu. Tot astfel, am ajuns sa schimb o 

vorba-doua cu Domnia Sa. Ma impresiona prin marinimia de care da dovada, eu fiind, in 

definitiv, un biet cititor. In fapt, eu eram cel care asculta intotdeauna, impresionat de 

frumusetea omului din fata mea, de distinctia sa, de umorul si eruditia care-i erau o a doua 

natura. O singura data, in acei ani, l-am vazut emotionat, atunci cand a primit Premiul revistei 

Arges pentru monografia dedicata municipiului Pitesti, publicata de Academie si scrisa 

impreuna cu d-nii Petre Popa si Paul Dicu. 

Avandu-l ca model pe Domnul Voinescu, visam sa ma fac bibliotecar, desi ajunsesem 

student la Drept. Am si dat un examen, la Casa Corpului Didactic, pentru un post la scoala din 

Topoloveni. Am picat cu brio, pe motiv ca eu eram director de casa de cultura, iar directoarea 

scolii a preferat o doamna intrata in somaj, cu copil… Ca sa nu fac contestatie, sefa 

bibliotecilor scolare, d-na Cernea, m-a luat de mana si m-a dus la Domnul Voinescu, pentru a-

mi pune o vorba buna. Nu aveam nevoie, ma stia, dar, pe moment, am sperat ca poate, totusi, 

era un post liber… Nu avea pe moment, dar sa am rabdare. Nu mai aveam, casele de cultura 

erau pe autofinantare totala, abia de scoteam salariul meu si cheltuielile de intretinere. Povestea 

cu concursul trezise in mine spiritul de dreptate si… luptatorul. In curand, de la Domnul 

Voinescu am aflat ca mi-a aparut un articol in ziarul Argesul liber! Ce-i drept, dusesem niste 

articole spre publicare, urmarisem si eu ziarul, dar nu ma uitasem pe prima pagina! Mi-a urat 

succes si m-a felicitat pentru ca luasem atitudine intr-o chestiune culturala. Dupa un an de 

presa, am initiat o campanie, In cautarea valorilor argesene. Primul intervievat? Fireste, 

Domnul Voinescu, doar il cunosteam cel mai bine. Ma documentasem, ii citisem intre timp 

toate cartile de pana la acea data si fusesem impresionat de atentia exclusiva acordata 

fenomenului cultural argesean. Mi-am permis sa-l intreb cine sa urmeze. Tomita Biolan, ca 

Miron Cordun e in concediu. - De unde sa il iau? - Treci maine pe la mine! Apoi au urmat si 

altii -  Aurel Sibiceanu, Mircea Barsila, Nicolae Oprea, Marin Ionita, Virgil Diaconu… Din 

pacate, campania a fost intrerupta inainte de termen de conducerea de atunci a ziarului, ca, deh, 

erau anchete mai importante de facut (incepusera privatizarile). 

Ulterior, i-am fost aproape cand s-a pus problema evacuarii Palatului Culturii si a 

Bibliotecii Judetene. Imi amintesc cu cata obida imi vorbea Domnul Voinescu despre acea 

tarasenie, ce acuzatii aducea unui anume prefect! Din pacate, i-am fost alaturi mai mult cu 

sufletul, pentru ca ziarul avea o atitudine favorabila revenirii edificiului la Curtea de Apel! Am 

semnat si eu Protestul ce a fost inaintat Consiliului Local, am petrecut multe ore alaturi de 

grevistii foamei de la Palatul Culturii, dar in zadar. Un alt coleg se ocupa de ,,caz’’. Nu m-am 

mirat cand, mai tarziu, acel coleg a ajuns sa-i faca ziar prefectului implicat in primul joc ,,de 
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intrajutorare’’ de la Pitesti! Din fericire, atunci, Domnul Voinescu a stiut sa-si vanda scump 

pielea! Daca directorul Palatului Culturii a fost aruncat practic in strada (i s-a dat, pana la 

urma, o camaruta la Casa Cartii), Domnul Voinescu a obtinut aprobarea pentru construirea 

unui mandru sediu pentru Biblioteca Judeteana! Cu diplomatie, a batut cu pumnul in masa! 

Patetic, a pledat cauza atator zeci de mii de cititori. Si a invins. Din fericire, intre timp, venise 

un nou prefect, care i-a acordat tot sprijinul. Nu peste mult timp, avea sa se bata primul tarus la 

actualul sediu. Printre putinele lucruri cu care ma mandresc e si acesta: remarcandu-ma in 

multime, printre ziaristi, Domnul Voinescu m-a chemat alaturi: tine si tu, de tarus! 

Cu trecerea anilor, ajungeam tot mai rar la biblioteca (lansari, evenimente), viata de 

ziarist stabilindu-mi alte prioritati. In schimb, ma imprietenisem cu baietii Domnului Voinescu, 

indeosebi cu Spirica. Si daca Spirica a petrecut multe zile si nopti in casa mea, ii intorceam, la 

randu-mi, vizitele. Asa am patruns in casa Domnului Voinescu, de zeci si de sute de ori. Daca 

ora era potrivita, imi arata biblioteca imensa, cu autografe celebre, sau gradina sau grajdul in 

care trebaluia zilnic, dar, de regula, ajungeam noaptea, pe furis, ca sa nu-l trezim. Ii vedeam 

cartea la care citea si urcam usor la etaj. Il revedeam de multe ori dimineata, cand isi ducea 

sotia la o farmacie din Leordeni si imi facea semn sa il astept, ca sa mergem impreuna la 

Pitesti. Pentru ca, trebuie scris, unii mai uita, Domnul Voinescu nu a parasit niciodata satul 

natal, Calinesti, precum, odinioara, Kant pe al sau Königsberg, desi a avut atatea prilejuri s-o 

faca, preferand sa traiasca in casa pe care si-a construit-o cu propriile maini si sa fie o viata 

intreaga navetist la Pitesti. Il mai vedeam, iarasi, in fiecare duminica, eu ducandu-ma la ziar, 

cum merge la biserica din apropiere si pe care a ajutat-o enorm, cum aveam sa aflu abia la 

inmormantarea sa. 

 As mai avea multe de spus despre Domnul Voinescu! Despre cum l-am convins sa-l 

debutez, in revista Arges, ca poet, punandu-mi la dispozitie un registru intreg (ma stie lumea ca 

om serios!, imi zicea). Si cred ca acele versuri se pot constitui intr-un volum. Eventual, unul ce 

va cuprinde si epigramele scrise, si  piesa de teatru. Despre cum s-a oferit sa-mi cumpere niste 

carti, vazandu-ma cu pantofii rupti! Despre cum s-a jucat, de cateva ori, cu fetita mea,  

marturisindu-mi ca abia asteapta sa fie bunic. Despre cum am ezitat sa-i ofer Premiul revistei 

Arges pentru volumul al III-lea din O viata printre carti, gandindu-ma ca mai primise un 

asemenea premiu anterior. Despre supararile sale din ultima vreme, la care m-a facut partas.  

Despre regretul meu tardiv de a tot amana sa-l vizitez acasa, desi stiam ca este bolnav, dar 

speram ca va trece cu bine si peste ultima incercare. Despre telefonul inlacrimat dat de Spirica 

intr-o seara. Despre sfaturile de taina primite (cum sa rezisti director 40 de ani!), dar pe care nu 

i le-am urmat, pentru ca stiam ca nu-i seman! Despre indemnul de a-i duce mai departe munca! 

Ei, aici, datoria ramane deschisa! Nu doar pentru mine, ci pentru toti cei care l-au iubit! 

 

 
Jean Dumitrascu, 

redactor-sef al revistei „Arges” 

director al Centrului Cultural al municipiului Pitesti 
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Printul Cartii 

 
Cu ambii parinti lucrand in Biblioteca Judeteana Arges, copilaria si adolescenta mea sunt 

legate indestructibil de aceasta institutie. Pot sa masor anii copilariei si adolescentei mele in 

varsta la care ajungeam la raftul cu revistele cu benzi desenate, varsta la care ajungeam la raftul 

cu cartile cu povesti si varsta la care un personaj fascinant, Silvestru Voinescu, a inceput sa-mi 

indrume pasii catre carti cu adevarat valoroase… 

Nu l-am cunoscut pe directorul Silvestru Voinescu. In schimb am avut marea sansa de a-l 

cunoaste pe omul Silvestru Voinescu. Mereu cu un zambet pe buze cand ma vedea, m-a 

incurajat sa scriu inca de la debutul meu literar, oferindu-mi, asa cum un parinte daruieste o 

bomboana copilului sau, un sfat, un comentariu avizat, o motivare pentru noptile pierdute in 

arsita creatiei… 

Daca cineva mi-ar propune sa jucam un joc, sa asociez un cuvant altuia rostit de el, atunci 

cand ar pronunta Silvestru Voinescu as asocia fara ezitare numelui Domniei Sale Cartea. Poate 

ca domnul Silvestru Voinescu a facut in viata Domniei Sale si agricultura sau alte treburi 

domestice in gospodaria de la Calinesti. Eu insa nu pot sa mi-l inchipui plivind via sau hranind 

pasarile din gospodarie! Pentru mine Silvestru Voinescu va fi intotdeauna un Print al Cartii! 

 

 
                                                                            Cristian Melesteu, 

scriitor, 

director al Casei de Cultura a Studentilor din Pitesti 

 

 

Asa cum a fost 

  
 Dimineata insorita de vara, cu miros de iarba cosita. Un nou inceput. O zi frumoasa 

pentru o tanara optimista. 

Coboram pe Calea Bucuresti, pe sub teii infloriti, mangaiata de parfumul divin, cu 

gandurile la grijile mele marunte, cand, in multimea de oameni care urcau sau coborau strada, 

am observat un barbat inalt, de varsta tatalui meu, ce-si ridica cu grija palaria, lasand sa i se 

vada parul grizonat, si ma saluta cu o usoara aplecare.  

 Am fost tentata sa verific, uitandu-ma in jur, daca pe mine ma saluta. M-am oprit la timp 

si i-am raspuns zambind acelui om distins. Simteam ca-l cunosc, ca l-am mai vazut, dar nu-mi 

aminteam. Mi-am zis ca poate ma confunda. M-am lasat convinsa de acest gand si mi-am vazut 

mai departe de treburi, fara sa ma mai framante aceasta intamplare.  

Adevarul era ca domnul ma cunostea, stia ca eram profesoara la Topoloveni.  

Mai tarziu, peste 15 ani, cand m-am hotarat sa renunt la naveta si cautam sa ma mut in 

oras, am batut zadarnic pe la usile Inspectoratului Scolar.  

Eram stresata de drumurile zilnice, de munca la camp si de sedintele de partid. Era prin 

1987. 

Dezamagita si suparata, ma zbateam sa ies din acest cerc vicios. Mi-am mutat gandul la 

alte timpuri, mult mai fericite, cand eram copil zburdalnic si ma jucam prin Biblioteca, dar mai 

ales in legatoria de carti, cu copiii legatorilor. Mi-am amintit ca am fost cititoarea Bibliotecii 

din prima clasa primara, pana am terminat facultatea si, cu mici intreruperi, pana in acea zi. 

De la fereastra apartamentului in care am crescut vedeam zilnic birourile din spatele 

cladirii. Niciodata nu le-am dat atentie. 

In ziua aceea, cand eram hotarata sa renunt si la meseria de profesor, pentru a scapa de 

chinurile navetei, m-am uitat pe fereastra sa admir uriasul  nuc din curtea blocului si, dintr-o 

data, un geam a stralucit in razele soarelui. 
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M-a strafulgerat un gand. 

Din trecut, a venit spre mine figura domnului care m-a salutat pe strada. 

Apoi alte ganduri m-au napadit. Plec grabita din casa, uitandu-ma la ceas; parca ar fi avut 

vreo importanta. Am retinut ca era ora 12. Am intrat in Biblioteca si, ca un facut, pe culoar am 

fost intampinata de domnul cu parul grizonat, care m-a salutat la fel de politicos. 

I-am spus pentru ce-l cautam. 

Ochii, la inceput putin iscoditori, au zambit. 

Din acel moment am inteles ca are postul pe care-l ravneam si ca, in curand, imi voi 

implini visul, cu toate ca-mi voi schimba si meseria. 

Dupa cateva luni am primit nota de transfer si am sfarsit cu viata de navetist.  

De la noii colegi am aflat ca domnul director locuia la Calinesti, langa Topoloveni. Asa 

mi-am explicat ca ma cunostea, ca salutul acela mi-a fost adresat mie si ca, fiind navetist, mi-a 

inteles suferinta.  

Sa fi fost un semn, in acea zi de vara, o premonitie, un inger ma anunta ca acela va fi 

viitorul si ca eu nu l-am inteles decat atunci cand s-a realizat? Poate! 

Visul s-a implinit. 

Acum alte intrebari imi puneam. Cum va fi noul loc de munca? Cum ma vor primi noii 

colegi? Ce voi lucra? 

Desi am crescut, cum s-ar spune, in acest lacas de cultura, nu stiam nimic despre noua 

meserie de bibliotecar.  

Mi-am continuat studiile, post-universitar, si am luat atestatul in cea de-a doua meserie. 

Mi-a placut sa-mi petrec timpul printre carti si oameni de cultura. Niciodata nu am considerat-o 

o corvoada. M-am simtit implinita si privilegiata.  

In anii care au urmat, am avut ocazia sa cunosc si sa asist la multe conferinte si intalniri 

cu mari personalitati ale culturii noastre nationale, invitate in Biblioteca. 

Aici am aflat ca sectia colectiilor speciale are o istorie de cateva decenii si ca aceasta 

coincide cu viata si activitatea celui care a format-o. Omul acesta isi facuse o pasiune din 

colectionarea cartilor vechi si rare de prin anticariate, dar nu se sfia sa scotoceasca dupa ele si 

prin podurile caselor propuse spre a fi demolate, in perioada vechiului regim.  

Astfel a salvat de la distrugere si disparitie foarte multe din exemplarele rare, care se 

odihnesc azi in rafturile sectiei si pe care le prezenta cu mandrie vizitatorilor si prietenilor. 

Tot aici am descoperit ceva deosebit, un lucru pe care nu l-am mai intalnit nicaieri – si 

anume atmosfera calda si relaxata in care se lucra. Te simteai bine cand respirai aerul 

intelectual din salile Bibliotecii. 

Asa au trecut 18 ani de cand domnul acela frumos si manierat m-a primit in institutia pe 

care a condus-o 40 de ani, o viata. 

Recunostinta si respectul pe care i le port nu pot fi stirbite. Singurul regret este acela ca 

domnul cu parul alb, domnul caruia ii placeau istoria si literatura, domnul care iubea poezia si 

muzica, domnul care a scris numeroase articole si carti, domnul care era membru al Asociatiei 

Oamenilor de Stiinta din Romania, domnul care era un placut si neintrecut cozeur, DOMNUL 

SILVESTRU VOINESCU a plecat in Vesnicie prea devreme.  

In urma au ramas: o casa, noua cladire a Bibliotecii, un pom sadit in gospodaria din 

comuna natala, o carte, copiii, sotia, recunostinta oamenilor si regretele eterne. 

Fara teama de a fi gresit interpretati, putem sa spunem ca, in viata noastra, am cunoscut 

un OM. 

 

 
                                                           Prof. Lucretia Picui, 

Biblioteca Judeteana Arges „Dinicu Golescu”  
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Ca un parinte 

                                 
 Asemenea tuturor colegilor mei de la biblioteca pe care o conducea si ca atatia oameni 

din afara ei, am avut pentru Domnul Voinescu o mare stima si admiratie. Pentru cultura 

Domniei-Sale, pentru priceperea cu care isi facea dificila datorie de director si pentru felul in 

care stia sa lucreze cu colaboratorii sai. Pentru ca munca de conducere a unei institutii de 

aceasta valoare si complexitate presupune nu numai sa cunosti “obiectul muncii” (lucrul cu 

cartile, in acest caz), dar sa ai si stiinta de a lucra cu oamenii. Despre omul de cultura pot vorbi 

altii, care au pregatirea necesara pentru a-l aprecia. Eu tin sa spun cateva cuvinte despre acest 

al doilea aspect. 

“Domnul Director” a fost un om de o mare delicatete in raporturile cu noi, subalternii sai. 

Nu am simtit niciodata ca-mi vorbeste “de sus”, distant si umilitor (desi, din pozitia pe care o 

avea, putea face acest lucru). Nici atunci cand era clar ca am gresit ceva, sau am uitat, sau n-am 

dus la capat o sarcina, n-am simtit ca e agresiv, nici in cuvinte, nici in ton, nici in gesturi. 

Ba mai mult: datorita diferentei de varsta, lipsei mele de experienta profesionala si de 

viata, l-am considerat ca pe cineva din familie. Cred ca nu gresesc si nu exagerez daca spun ca, 

pentru mine, a fost ca un parinte. Venisem in biblioteca la o varsta destul de frageda, abia 

terminasem liceul, departe de casa, departe de parinti. Nu de putine ori ma simteam ratacita in 

“lumea larga”, asa cum se spune. Am beneficiat de sprijinul moral al unor colegi de varste 

apropiate varstei mele, ca si din partea doamnelor si a domnilor care ma aveau in subordine 

directa. Dar marele sprijin venea din partea Domnului Voinescu, si nu neaparat fiindca era 

director, ci pentru ca  Domnia-Sa insusi fiind tatal a doi copii de varsta mea, cunostea 

problemele tinerilor. Si pentru ca era, cum spuneam, un om care stia sa lucreze cu oamenii. 

Voi pastra mereu pentru Domnia-Sa o recunostinta filiala. Nu voi uita niciodata cat de 

mult dorea sa-mi continui studiile, sa devin studenta. Eu am tergiversat, din diverse pricini, 

acest progres, pana cand, in sfarsit, am facut pasul. Dar asa cum n-am sa-i uit insistenta cu care 

ma indemna, nu voi inceta sa regret ca Domnul Voinescu n-a apucat sa vada ca am inceput un 

drum nou. Nu-mi ramane acum, cand trupul nu mai este, decat sa-i multumesc in continuare 

spiritului sau si sa incerc sa nu-l dezamagesc.  

 

 
                                                               Mihaela Tudosie, 

Biblioteca Judeteana Arges „Dinicu Golescu”  
 

  

 

Silvestru D. Voinescu si cartea 

 
Cand vorbesti sau scrii despre Silvestru Voinescu  nu ai cum sa omiti cuvantul CARTE. 

Numele sau este indisolubil legat de acest cuvant. 

L-am cunoscut cu peste 44 de ani in urma, prin 1962, cand ma pregateam sa bat  la portile 

admiterii in invatamantul superior, la Facultatea de Filologie. Pe atunci, Biblioteca Judeteana 

Arges se afla in localul de astazi al Curtii de Apel (fosta cladire a Tribunalului din Pitesti). Sala 

de lectura a bibliotecii avea conditii dintre cele mai bune, oferind o ambianta calda, placuta atat 

viitorilor studenti, cat si publicului larg, cititor.  

Am fost cucerit din primul moment de personalitatea acestui mare om de carte ce 

implinea, in 2004,  nu mai putin de 50 de ani de profesie si 40 de ani in functia de director la 

Biblioteca Judeteana Dinicu Golescu. Prietenia noastra a rezistat bine trecerii timpului si a fost 

bazata pe sinceritate absoluta si apreciere reciproca. I-am cunoscut indeaproape activitatea 
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publicistica (are 12 carti  si cateva sute de articole) si ma pot considera fericit ca am in rafturile 

bibliotecii mele majoritatea cartilor sale, cu dedicatii si autografe.  

In anul 1980, ii aparea cartea Argeseni in spiritualitatea romaneasca;  prilejul – 

implinirea unui secol de la infiintarea primei biblioteci publice in Pitesti. In prefata acestei 

carti, profesorul universitar Dan Simonescu facea o urare: Ii doresc autorului (lui Silvestru 

Voinescu-n.n.) sa continuie aceasta initiativa, iar institutiei sarbatorite sa devina o biblioteca 

a viitorului, in sensul dat de bibliologia stiintifica, dotata cu un aparat de servicii 

multilaterale, care sa corespunda solicitarilor mereu crescande si tot mai exigente ale 

cititorilor. De retinut aceasta urare profetica, datata 2 aprilie 1980 si formulata la Bucuresti, 

care s-a implinit un sfert de veac mai tarziu, la Pitesti.  

Crezul sau profesional Silvestru Voinescu l-a incredintat posteritatii in ultimele trei 

volume, intitulate sugestiv O viata printre carti, aparute succesiv – volumul I la Editura 

Cultura - 1997, volumul al II-lea la Editura Paralela 45 - 2001, volumul al III-lea la aceeasi 

editura pitesteana, in 2004. 

In prefata la volumul I, domnul Voinescu nota: Celor care vor intarzia pe aceste pagini si 

tuturor celor care iubesc lectura le urez din suflet sa gaseasca tot atatea bucurii in carti cate 

am gasit eu de-a lungul unei vieti traite din plin. In anul 2000, in prefata volumului al II-lea, 

nota: Viata mea printre carti nu este o expresie gratuita. Au trecut 45 de ani de cand lucrez 

numai in biblioteca, in ciuda faptului ca am absolvit Facultatea de Drept. Cartile mi-au fost 

prieteni devotati. In aceeasi prefata amintea si despre faptul ca s-a ocupat si de “aventura” noii 

constructii a localului bibliotecii. In fine, volumul al III-lea este dedicat colegilor mei de ieri si 

de azi, impreuna cu care am realizat aceasta biblioteca. Cu modestie si cumpanire afirma in 

prefata acestui volum din urma: Trebuie sa recunosc insa ca Dumnezeu a fost milostiv cu mine 

si m-a ajutat sa vad implinit acest vis al iubitorilor de carte din Pitesti – noul local spatios si 

luminos (…) In momentul de fata (2004-n.n.),  Palatul Cartii din Pitesti , asa cum a inceput sa 

i se spuna, se numara printre cele mai frumoase sedii de biblioteca din tara. 

Dupa numai un an de zile, probabil considerand ca Silvestru Voinescu  si-a indeplinit 

misiunea pe Pamant, Dumnezeu l-a chemat in tariile infinitului albastru. In luna septembrie a 

anului 2005 l-a asezat in ceata dreptilor. 

Amintirea sa va dainui atata vreme cat ne vom bucura cu totii pe acest pamant de 

miracolul produs de efectele “galaxiei Gutenberg” si care nu este altul decat cartea noastra cea  

de toate zilele.  

 

 
                                                Prof. Vasile Ghitescu        

        

                                                             

Silvestru Voinescu – IN MEMORIAM 

 
Te-ai pierdut si tu in noaptea neurmata de lumina, 

Vechi prieten, impreuna asteptam candva sa vina 

Semnele intrebarii la raspantie de veac 

Pentru cel ce-avand de toate urma-l prinde tot sarac. 

Vreme cata spulberata troienita-i in decenii, 

C-a-nceput sa se incline temelii de siretenii. 

Toate cele sumetite inventiv pe aste socluri 

Par a nu cunoaste inca apa lunecand pe-alocuri, 

Care surpa - atat de oarba bolti durate in destin 
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Pe deasupra nesfarsitei mari de zbucium si de chin. 

Am zambit cu intristare pe vreo partie firava 

Ce-am ales-o sa ne duca intr-a linistii dumbrava, 

Desi ne sta impotriva, tacut, vantul troian, 

Nemilos desfrunzitorul vietii noastre an cu an, 

Imprejuru-ne atatea deschideau privirii nefiintei, 

Ne-am lasat purtati sub raza palpainda-a cuviintei, 

De-am ajuns neauzindu-l tainic glas prevestitor, 

Deopotriva chematorul pe invins, pe-nvingator 

La acelasi san ce dete pacea primei-nstrainari, 

Inspre alti parinti cu false mangaieri in alte zari. 

Le-am simtit si pe acestea fiind mai blande ca alt-dat’, 

Peste zarea sangerie somn avuram de barbat. 

Desteptarea ne-a vazut-o insa noapte-n miez de zori, 

Clocotind precum cazanul pregatit de sarbatori. 

Ce cazan fierband cu smoala, raiul se preface-n iad! 

Ingerii de ieri par semne emblematice si cad, 

Nu e somn al ratiunii anatomic scrijelat, 

Ci ratiunea vreunui spirit primitiv si inelat… 

Dar, cum vezi, ne abaturam de la al clepsidrei plans, 

Impreuna iar nisipul ne amesteca-nadins, 

Sa-si insemne paradigma peste veacul cel de vina 

Cu o noapte fara noapte, neurmata de lumina… 

Nori povestii greu aduse in istorii-nchipuite, 

Letopiseti rasturnate in tiparniti gazuite, 

Fara de azur heraldic, fara purpura hlamidei 

Valaurita-n zbuciumarea subterana a obidei. 

                                                                        

 
         Romulus Constantinescu, 

poet si grafician  

 

   

De 40 de ani director al Bibliotecii Judetene 

 

Silvestru Voinescu este un nume in cultura pitesteana, care nu mai are nevoie de nici o 

prezentare. Jurist de formatie, Silvestru Voinescu este un impatimit al cartilor. De 50 de ani 

traieste in lumea lor. Zece ani a fost directorul Bibliotecii din Topoloveni si 40 al Bibliotecii 

Judetene Arges, actualmente Dinicu Golescu.  

Intr-un cadru festiv, joi, 9 septembrie 2004, Silvestru Voinescu a fost sarbatorit la 

Biblioteca Judeteanã, a doua sa casa. A fost inconjurat de personalitatile urbei, de prieteni 

vechi si noi care i-au apreciat valoarea. Cred ca Silvestru Voinescu e omul care nu a jignit 

niciodata pe cineva. Din contra, prin firea sa blanda cred ca a fost un tampon intre 

personalitãtile marcante. 

Ca o recunoastere pentru tot ceea ce a realizat de-a lungul timpului (si cel mai mare 

succes al sau este actualul spatiu al bibliotecii), Silvestru Voinescu a fost felicitat si a primit 

daruri si diplome din partea Consiliului Judetean Arges, a Directiei pentru Cultura, Culte si 

Patrimoniu Cultural National Arges, a Bibliotecii de la Domnesti, a directorilor institutiilor de 

cultura, precum si o carte din partea consilierului local Marius Postelnicescu. 
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Cu aceasta ocazie, scriitorul Silvestru Voinescu a lansat volumul al treilea al cartii O 

viatã printre carti. Amical, directorul Centrului Creatiei Populare, Costin Alexandrescu, i-a 

sugerat ca acum ar fi momentul sa scrie si O viata in familie! 

Volumul, aparut la Editura Paralela 45, in conditii grafice deosebite, ascunde o poveste 

trista: As fi fost mandru sa am o carte de 700-800 de pagini, dar m-ar fi costat 80 de milioane. 

De unde, pacatele mele, sa le scot?! Am recurs la un subterfugiu si-am impartit materialul in 

trei volume.  

Referindu-se la noua locatie a Bibliotecii Judetene, directorul Voinescu spune ca 

Dumnezeu i-a dat sansa ca o astfel de cladire sa fie realizata in timpul mandatului sau, ca este 

fericit ca biblioteca a fost apreciata de seful statului, Ion Iliescu, de presedintele Academiei 

Romane, Eugen Simion, de directori de institutii culturale, de scriitori. E important faptul ca e 

apreciata de cateva zeci de mii de cititori, care apeleaza la serviciile ei, sala de lectura este in 

permanenta plina. Cei aproape 25.000 de cititori imprumuta anual 500.000 de carti. E un fapt 

care vorbeste de la sine de nevoia pe care o avea orasul de o astfel de biblioteca. 

Silvestru Voinescu este singurul care detine cele mai multe informatii referitoare la 

Biblioteca Judeteanã Arges si este cel mai in masura sa scrie o monografie a acesteia.  

Pe tot parcursul manifestarii, l-am vazut pe Silvestru Voinescu foarte emotionat. Dar, cu 

toate acestea, umorul nu i-a lipsit: Lasa, ca va vine randul si voua! sau Sper ca nu sunt o 

coroana sau o jerba florile acestea . (primise din partea presedintelui Consiliului Judetean, 

Constantin Nicolescu, un superb aranjament floral). 

Un fapt demn de semnalat, care l-a marcat pe omul Voinescu, a fost acela ca, la o 

intalnire a directorilor de biblioteci cu ministrul de atunci, Alexandru Mironov, acesta s-a 

adresat participantilor spunandu-le cã Galaxia Gutenberg a trecut, ca e de domeniul trecutului 

(facea referire la tehnica moderna a calculatorului). Dar, vorba domnului Voinescu, nu poti 

invata literele alfabetului de la calculator. El informeaza, nu poate face cultura. Cultura se 

face doar intarziind cu cartea-n mana. Asa cum a fãcut, vreme de o jumatate de secol, 

remarcabilul om de cultura care este si va fi Silvestru Voinescu.  

 

 
Mihaela Fulgeanu-Matei, 

Centrul Cultural Pitesti 

                                          

 

In lipsa domnului Silvestru Voinescu 

 
In lipsa ta parca-am murit putin, 

Cu tine nu se moare niciodata, 

Ne-a intalnit in viata un destin 

De carte fara vina vinovata. 

 

Cand merg in casa ta sa ma inchin 

Icoanei tale scrisului lasata, 

In lipsa ta parc-am murit putin, 

Cu tine nu se moare niciodata. 

 

Vom sta de vorba ca si altadata, 

Acum in Rai lectura-i in festin, 

Imi spui ca la intrare nu e plata 
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Pentru “o viata printre carti” durata 

Si are loc crestin langa crestin… 

Cu tine nu se moare niciodata. 

 

 
                              Constantin Mindruta, 

poet 

 

 
Silvestru Voinescu – personajul unei carti nescrise 

 
Despre Silvestru Voinescu nu poti scrie decat privindu-l dintr-o parte. Numai asa poti 

insufleti iluzia ca l-ai cuprins in intregime, considerandu-l din toate unghiurile, trecandu-l prin 

toate ipostazele.  

Silvestru Voinescu pare ca s-a nascut din carte, special pentru carte. Emanand prestigiu, 

forta, autoritate, director vreme de 40 de ani al Bibliotecii Judetene Dinicu Golescu, Silvestru 

Voinescu a reusit sa contureze profilul unei institutii remarcabile, despre care poti dialoga 

deopotriva cu simplul si cu eruditul. Adevarat ca omul sfinteste locul, domnul Voinescu a 

dovedit-o cu prisosintã. Si nu doar organizand sistemul meticulos si fara fisura, ci implicandu-

se in facerea profunda a cartilor, indeosebi a celor care trateaza problematica sensibila a relatiei 

lor cu cititorul. Carti sau articole pur si simplu, un discurs sever si bine argumentat, sustinut de-

o impetuozitate temperamentala cel putin interesanta si de calitatea desueta (dar numai pentru 

ca timpurile nu mai tin sa fie aristocrate) de a fi barbat elegant si rafinat fac din Silvestru 

Voinescu unul dintre oamenii-reper ai culturii argesene. 

 

 

Denisa Popescu, 

poeta 
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INTERVIURI 
 

 

O   viata   daruita   cartii 

 
 interviu cu dl. Silvestru D. Voinescu, directorul Bibliotecii Judetene Arges  

- Stimate d-le Voinescu, as dori sa incepem dialogul nostru pornind de la titlul ultimei dv. 

carti, aparute in doua volume deocamdata, O viata printre carti. Ce inseamna pentru dv. acest 

lucru? 

- O viata printre carti, titlul ultimelor doua volume pe care le-am publicat, inseamna, de 

fapt, statutul socio-profesional al tineretii si anilor mei de maturitate, pentru ca, din 1954, adica 

de aproape 50 de ani, am fost numai bibliotecar, in ciuda faptului ca am absolvit Facultatea de 

Drept. Imi amintesc faptul ca in primii ani, cand eram bibliotecar la Topoloveni, am avut 

salariu 425 lei pe luna, care nu-mi ajungeau, pentru ca eram si student la fara frecventa si, ca sa 

mai castig un ban, fãceam texte si brigazi artistice la Cooperativa Muncitoarea si la Fabrica de 

conserve din Topoloveni. Intr-o vara, am fãcut o brigada artistica la Cateasca, din sarcina 

conducerii raionului, cu care am luat un premiu pe regiunea Arges. Cantam si in corul 

Caminului Cultural Calinesti, care a luat in anii aceia mai multe premii nationale. Pastrez si 

azi, cu drag, cateva numere din Flacara anilor 1954 si 1955, in care mi-au apãrut numele si 

fotografia. Toate acestea le fãceam in afara programului de lucru, in cadrul caruia, ca sef al 

bibliotecii raionale, mergeam des la caminele culturale unde functionau bibliotecile satesti si 

mergeam pe bicicleta la Candestii din Deal si Botesti, pana la Teiu si Ratesti. Incepand din 

anul 1955, ajutat de parinti si de fratele meu mai mare, am construit casa in care locuiesc din 

anul 1965, cand m-am casatorit. 

In anul 1963, cand am plecat de la Topoloveni, biblioteca ajunsese la 16.000 de volume, 

inscria 1.500 de cititori si imprumuta peste 12.000 de carti. 

Intre 1955 si 1960 am mutat biblioteca de douã ori din dispozitia „tovarasului“ presedinte 

Debu. Prima data am fãcut schimb de spatiu cu farmacia si a trebuit sa scoatem noi cartile pe 

trotuar, unde le-am pazit doua zile si doua nopti (impreuna cu Constantin Popescu, consateanul 

si colegul meu la Topoloveni si la Pitesti, care s-a pensionat in 1990, dar s-a stins din viata 

pana sa primeasca prima pensie). 

Din 1963 am inceput sa lucrez la Biblioteca Regionala Arges, pe care se straduia s-o 

scoata din anonimat Petre Popa, azi cunoscut istoric si profesor la Universitatea din Pitesti. 

Incepand din anul 1964, cand am fost numit director, am pornit un amplu proces de 

reorganizare a tuturor serviciilor bibliotecii, avandu-i alaturi de mine pe Nicolae Rizescu si 

Virginia Calinescu, care au fost si primii sefi de serviciu ai bibliotecii. Au fost ani de munca 

darza, la care a participat intregul colectiv. 

Biblioteca Judeteana Arges se numara azi printre bibliotecile mari ale tarii, cu un fond de 

carte de 500.000 de volume, care inscrie 22.000 de cititori si imprumuta 600.000 unitati de 

biblioteca. In 1965 biblioteca avea mai putin de 90.000 volume, inscria 7.500 cititori si 

imprumuta sub 100.000 carti. 

- Ati publicat 12 carti, toate - caz rarisim - despre oameni si locuri din Arges si Muscel. 

De ce? Ce rol (si loc) credeti ca ocupa cultura argeseana in cadrul culturii nationale? Se poate 

vorbi despre un localism creator, un specific argesean-muscelean? 

- In anul 1967, cand am scris prima carte in numai o saptamana, din sarcina lui Gheorghe 

Nastase, secretarul regiunii de partid - pe care l-am regretat sincer si cand a plecat din munca, 

si cand a plecat din viata - colaboram deja la revista Arges, care incepuse sa apara din iunie 

1966. Pe la sfarsitul lui iulie ’67, am inceput sa strang impresiile unor calatori straini despre 

ctitoria lui Neagoe Basarab de la Curtea de Arges. Pe 12 august, cartea s-a terminat de tiparit si 
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toate cele 4.000 de exemplare s-au vandut la Curtea de Arges, pe 15 august, cand s-a sarbatorit 

aici, de catre Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane, implinirea a 450 de ani de la sfintirea 

catedralei episcopale. 

Cea de-a doua carte, care este o istorie a vietii muzicale a Pitestilor, a aparut in anul 1971, 

dupa ce fãcusem o cercetare de aproape doi ani, prilejuita de faptul ca se implinise un secol de 

activitate corala neintrerupta in capitala judetului nostru. Cartea, avand prefata maestrului 

Dumitru Botez, s-a bucurat de un mare succes, nu numai in Pitesti si in judet, ci si in afara, asa 

cum rezulta din numeroasele scrisori primite din tara. Aceste doua carti mi-au trezit pasiunea 

pentru cercetare si celelalte au urmat aproape inevitabil. 

Intre anii 1970 si 1980, am scormonit adanc in trecutul istoric si cultural al judetului 

nostru. O adevarata mina de diamante, din care s-a extras putin si s-a valorificat tot atat de 

putin. Faptul ca aici au fost primele doua capitale ale tarii Romanesti, unde s-au nascut, au 

domnit si au trait o serie de Basarabi, faptul ca aici a fost prima Mitropolie a tarii Romanesti, 

ca aici a fost una dintre primele tipografii ale evului mediu romanesc, ca am avut un numar 

mare de centre de copisti, ca de aici s-a ridicat un numar mare de chiriarhi ai bisericii noastre 

ortodoxe, faptul ca in secolele al XIX-lea si al XX-lea Argesul si Muscelul au dat cei mai 

valorosi revolutionari si politicieni societatii romanesti, ei bine, toate acestea au insemnat un 

teren fertil de cercetare, care mi-a dat posibilitatea sa scriu si sa public mult. De Arges si 

Muscel si-au legat numele peste 30 de academicieni si putem spune, fãra sa riscam, ca Argesul 

de azi a insemnat si continua sa insemne mult in cultura romaneasca. Putem vorbi chiar si de 

un specific argesean si muscelean, daca la toate cele de mai sus adaugam si etnografia 

impreuna cu arhitectura populara, despre care un mare folclorist, cum a fost Gr. T. Niculescu-

Varone, a spus ca bogatia motivelor artistice din aceasta zona este de neegalat. 

- Ati cunoscut si ati intretinut relatii de prietenie cu mari oameni de cultura ai tarii. 

Amintiti cateva personalitati si, eventual, o intamplare, doua petrecute la Pitesti. 

- De-a lungul anilor, biblioteca noastra a fost vizitata de mari personalitati ale culturii 

romanesti, care s-au intalnit aici cu publicul nostru de zeci si zeci de ori. In martie 1973 am 

avut vizita lui Eugen Jebeleanu, academician si laureat al Premiului Herder, care a venit la 

Pitesti in aceeasi zi cu Marin Preda. Convenisem in prealabil sa-i asteptam la intrarea in Pitesti. 

Impreuna cu profesorul Petre Popa, care avea atunci o munca importanta, dar care urmarea si 

sprijinea cultura indeaproape, primim la intrarea dinspre magistrala pe Marin Preda si pe tanara 

si frumoasa lui sotie. Eugen Jebeleanu nu venise. Am vizitat biblioteca si pe urma a dat 

autografe in Libraria Eminescu pe Marele singuratic, ultima sa carte. In acelasi timp, vine 

cineva si ne spune: „Sa stiti ca la Bar de zi din spatele teatrului se afla Eugen Jebeleanu cu 

doua femei“. Am ajuns acolo urgent si l-am gasit pe maestru furios (era cu fiica sa si cu poeta 

Ileana Mãlãncioiu). „Pai bine, ba, n-a fost vorba sa ma asteptati la intrarea in oras?“ „V-am 

asteptat si cu sampanie, maestre, dar n-a venit decat domnul Preda cu doamna.“ „Pai eu am 

venit pe drumul vechi, ba, desteptilor; unde e sampania?“ Am alergat la Unic si  in trei minute 

eram la Bar de zi cu sampania. „Hai s-o bem! Marinica sa m-astepte, ca si eu am asteptat.“ 

Totul s-a terminat memorabil, cu o petrecere pana dupa miezul noptii in vila Ghelmegeanu din 

viile de la Valea Mare, cu vinuri bune, fripturi si lautari. 

Pana in anul 1980, aici era prezent de cate douã-trei ori pe an academicianul Nicolae 

Teodorescu, presedintele Asociatiei oamenilor de stiinta, care sustinea activitatea unui cenaclu 

bucurestean de inginerie istorica. Unul dintre protagonistii acestui cenaclu era inginerul 

octogenar Nicolae Miulescu, pitestean de origine, care, desi locuia in Bucuresti, studia aproape 

tot timpul in biblioteca noastra. El a adus o multime de noi argumente pe linia celor sustinute 

de Nicolae Densusianu in celebra sa Dacia preistorica. Nicolae Miulescu l-a adus la noi chiar 

si pe Iosif Constantin Dragan, care scosese in 1976 volumul Noi, tracii si pe care am primit-o 

de la autor in ianuarie 1977, cu un autograf magulitor. 

In anul 1980, cand am sarbatorit centenarul bibliotecii noastre, i-am avut printre invitati 

pe academicianul Alexandru Balaci, care a venit de mai multe ori la noi, pe Constantin 
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Balaceanu-Stolnici, pe Dan Simonescu - viitori membri de onoare ai Academiei Romane - care 

ne-au vizitat si in anii urmatori, pe Ovidiu Papadima si Edgar Papu, pe Stefan Pascu, pe 

Dumitru Almas, pe Ioana Postelnicu si o serie intreaga de alte nume de rezonanta ale culturii 

romanesti. 

Radu Boureanu a fost de multe ori oaspetele bibliotecii noastre. 

Inainte de 1970, din initiativa lui Mihail Diaconescu, au inceput sa se decerneze anual 

premiile revistei Arges. Pana la incetarea aparitiei revistei, aceste festivitati, care au adus multi 

oameni de seama, s-au desfãsurat in sala de lectura a bibliotecii noastre. 

In anul 1969 m-a vizitat pe neasteptate academicianul Demostene Botez, impreuna cu 

care am mers la Valea Mare, la inaugurarea Casei memoriale Liviu Rebreanu. Aici am avut 

cinstea sa vorbesc si eu dupa profesorul Augustin Z.N. Pop, incheind sirul vorbitorilor. 

Vorbisem frumos si am primit multe felicitari. Prima a fost doamna Fani Rebreanu, careia i-am 

sarutat mana, apoi i-am sarutat mana lui Puia Florica, apoi mainile catorva cucoane din 

compania celor douã si, in sfarsit, fãra sa-mi dau seama, mana uriasa a lui Demostene Botez, 

care, luand-o in serios, mi-a spus: „Nu trebuia, tinere, dar asa simtiti voi, poetii“. Gafa a fost 

nostima si mi-o amintesc intotdeauna cu placere. 

- Ce ne puteti spune despre fondul de aur al Bibliotecii Judetene Arges? 

- Biblioteca noastra este mare si importanta nu numai prin numarul mare de volume, ci si 

prin raritatile sale din sectia de colectii speciale. Aici avem cateva mii de volume cu valoare 

bibliofila, unele unicat in tara; de pilda, avem doua albume mari cu pictura originala japoneza 

din secolul al XIX-lea, unicate pe mapamond. Avem o colectie mare de carti cu autografe din 

secolele al XIX-lea si al XX-lea, din care nu lipsesc semnaturile lui Heliade Radulescu, Mihail 

Kogalniceanu, dr. Carol Davila, V.A. Urechia, Grigore Tocilescu, Titu Maiorescu, Ion Slavici, 

Mihail Sadoveanu, Victor Eftimiu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu si altii. Carti din aceasta 

colectie sunt adesea expuse in vitrine care le asigura securitatea. 

- Inaugurati in curand noul local al bibliotecii. Ce a insemnat pentru dv. aceasta realizare 

exceptionala, menita sa dainuie peste decenii? 

- Noul local al bibliotecii este una din marile realizari ale Pitestilor de dupa 1990. Localul 

acesta nu a fost „clocit“ de mine cum spune Marin Ionita, in cartea lui cu Roata…. Prin 

infiintarea Curtii de Apel, am ramas fara cladire. Meritul cel mare este al celor doi presedinti ai 

Consiliului Judetean Arges, domnul ing. Florea Costache, presedinte in legislatura 1992-1996, 

cand s-a proiectat, s-a deschis finantarea si s-a pornit lucrarea, si domnul dr. ec. Ion 

Mihailescu, care a preluat cu toata caldura initiativa inceputa si a continuat eforturile 

financiare. Va fi cea mai frumoasa cladire din Pitesti. Meritul meu a fost de conjunctura, ca 

putea fi altcineva director in acesti ani. 

- In activitatea dv. creatoare ati avut un model? Ce planuri aveti? 

- Trebuie sa impart raspunsul in doua. In activitatea mea de organizator si conducator de 

biblioteca am avut-o tot timpul model pe doamna Angela Popescu-Bradiceni, fosta directoare a 

Bibliotecii Centrale de Stat, care fãcuse din aceasta institutie prima biblioteca a tarii si una 

dintre bibliotecile importante ale Europei. Astazi, dupa ce a fost trimisa la pensie, doamna 

Bradiceni traieste intr-un nepermis anonimat, luptandu-se cu lipsurile, iar creatia sa, Biblioteca 

Nationala a Romaniei, nu-si mai motiveaza de mult numele, mai precis de cand este condusa 

de un anonim. 

In privinta scrierilor mele, modelele le-am gasit aici. Ele au fost Constantin Radulescu-

Codin, Ion Gh. Nicolaescu-Matau, preotul Ioan Rautescu, preotul Constantin Dejan - fost 

protopop de Pitesti - Dumitru Udrescu si alti cativa, care au incercat cu buna-credinta sa 

stearga colbul asternut peste oameni si fapte ce au insemnat zestrea cea mai de pret a trecutului 

nostru. 

Primul si cel mai important plan este acela de a vedea biblioteca reorganizata in noul 

local si functionand la nivelul pretentiilor mileniului in care am intrat. Nu ma pot abtine si 
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marturisesc dorinta de a avea grija de niste nepotei carora sa le spun povesti si basme si pe 

care sa-i invat primele rugaciuni. 

- Ce va leaga de revista Arges? 

- De revista Arges am fost legat chiar inainte de aparitia ei, pentru ca am fãcut parte 

dintre cei cativa apropiati ai lui Gheorghe Nastase, care am fost consultati asupra numelui ce 

urma sa-l poarte revista. In ianuarie 1966 a aparut primul numar, intitulat Mesterul Manole. Era 

atunci un entuziasm general pentru hidrocentrala de la Vidraru, care urma sa se puna in 

functiune. In cabinetele inalte, numele nu a fost acceptat, probabil socotindu-l legat de biserica 

lui Neagoe Basarab. 

In luna iunie a aparut primul numar al revistei intitulate Arges. Pentru acest nume, 

optasera de la inceput atat Gheorghe Nastase, cat si Mihail Diaconescu. Din primul comitet de 

redactie mi-i amintesc pe Serban Cioculescu, pe Gabriel Tepelea, pe Augustin Z.N. Pop, pe 

Barutiu Arghezi si pe Al. Cerna-Radulescu. Redactia era condusa de Mihail Diaconescu, adus 

recent de la Brasov la Institutul Pedagogic din Pitesti, ca sa conduca aceasta revista. De la 

primele numere, revista a aparut in cele mai bune conditii, bogat ilustrata si bine orientata, asa 

incat cei cativa veleitari care se visasera redactori-sefi au fost nevoiti sa renunte. 

In redactia revistei am cunoscut, in anii de inceput, in afara celor amintiti mai sus, o 

serie de nume mari, cum au fost Gheorghe Vrabie, Aurelian Sacerdoteanu, Vasile Netea, 

Barbu Brezianu, Horia Oprescu, Marin Bucur, Romul Munteanu si altii. 

Colaborarea mea la revista a inceput chiar din 1966, cand, in numarul din octombrie, mi 

s-a acordat o jumatate de pagina pentru articolul Strangerea si valorificarea cartii vechi in 

biblioteci. 

- Intr-o fotografie din 1973, apareti alãturi de directorul revistei noastre la lansarea de la 

Pitesti a cartilor sale Culorile sangelui si Gib. I. Mihaescu. Stiu ca va leaga de Mihail 

Diaconescu o veche si statornica amicitie literara. Ce inseamna pentru dv. romanele si lucrarile 

sale stiintifice? 

- Fotografia de care vorbiti dumneavoastra cred ca a fost facuta de Barutiu Arghezi in 

redactia revistei, care era atunci pe strada Justitiei. Eu am citit intreaga opera, aparuta in 

volum, a lui Mihail Diaconescu. Opera de mii de pagini a unui mare scriitor, care este si istoric. 

Am recitit de curand trei dintre romanele sale: Culorile sangelui, Adevarul retorului Lucaci si 

Marele cantec. 

Mihail Diaconescu este unul dintre marii nostri prozatori si faptul ca se aflã din nou in 

fruntea revistei Arges trebuie socotit de noi ca un privilegiu. 

 

 

A consemnat JEAN DUMITRASCU, revista “Arges”, 2002 
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Pentru o mai vie viata spirituala a Pitestiului 

  
 In speranta revitalizarii vietii literare a urbei noastre, “Sagetatorul” a initiat o ancheta, 

la care scriitorii, institutiile si oamenii de cultura au fost chemati sa raspunda. Se intampla in 

anul 2001. Intrebarile, la care si dl. Voinescu a acceptat sa raspunda, au fost urmatoarele:  

1. Ce parere aveti despre climatul literar din Pitesti, despre posibilitatile de afirmare 

ale scriitorilor de aici, in comparatie cu efervescenta culturala din alte orase de 

provincie? 

2. Cum credeti ca ar putea revigora Primaria (respectiv Centrul Cultural) si 

Inspectoratul pentru Cultura Arges viata literara a urbei? 

3. Ce proiecte ar putea innobila viata literara de aici si, totodata, imaginea culturala a 

acestui mare oras? 

4. Ce impresie v-a lasat colocviul “Cartea si scriitorii romani in tranzitie” si lansarea 

celor sapte carti de poezie, sponsorizate de Consiliul Local si de Primarie? 

5. Ce parere aveti despre atentia pe care mass-media din Pitesti o acorda scriitorilor 

si, in general, culturii de performanta de aici? 

6. La ce institutii si firme particulare s-ar putea apela, in vederea constituirii unui 

fond, destinat acordarii unor premii anuale substantiale, editarii cartilor scriitorilor 

pitesteni si sustinerii unei reviste literare? 

7. Ce importanta credeti ca are colectivul redactional al unei reviste in tinuta 

spirituala pe care ar putea sa o impuna? Numiti cativa dintre scriitorii pitesteni, 

care pot fi redactorii acestei reviste literare. 

  

 

1. La Pitesti exista un climat literar, dar nu la nivelul posibilitatilor pe care le-ar putea 

avea un oras, cu un numar atat de mare de intelectuali care cocheteaza cu literatura. 

2. Printr-o mai stransa legatura cu cenaclurile de creatie si prin prezenta directa la 

activitatile care se intreprind – atatea cate sunt. 

3. “Imaginea culturala” este o notiune mai larga decat “viata literara”. Institutiile 

specializate - muzee, scoli de arta, teatru, biblioteca s. a. -  desfasoara activitati 

meritorii, care au impus Pitestiul printre orasele tarii. Cred ca viata literaa ar putea 

fi revigorata prin intalniri ale creatorilor de aici cu scriitorii nostri consacrati si cu 

alte personalitati din tara, in cadrul unor activitati periodice, programate si 

popularizate din timp. Creatorii nostri, chiar si cei neconsacrati, ar trebui stimulati si 

material. 

4. La colocviul “Cartea si scriitorii romani in tranzitie” nu am participat. Cunosc doar 

din ceea ce a scris presa. Am participat in schimb la lansarea celor sapte carti de 

poezie, care a avut loc la Centrul Cultural. Manifestarea a fost o reusita din toate 

punctele de vedere, asa cum a apreciat si respectatul critic Alex Stefanescu. 

Primaria si Consiliul Local, care au sponsorizat tiparirea celor sapte carti, merita 

toata lauda. Cate patru-cinci carti pe an ar insemna foarte mult pentru viata literara 

pitesteana. Printre sponsori ar trebui sa se inscrie si editurile din Pitesti, care fac o 

afacere profitabila din tot ce se tipareste, mai ales in conditiile in care editorul, dupa 

ce si-a incasat banii, ii pune cartile in brate bietului autor, fara sa-l mai intereseze 

daca acesta isi mai recupereaza banii. 

5. Apreciez ca o parte din mass-media pitestene semnaleaza succesele scriitorilor 

nostri si, in general, actele de cultura care au loc aici. Din pacate, o parte din presa 

noastra ramane roaba informatiilor facile, relatarilor despre prostituate, imaginilor 

deochiate, tip “superpozitii” (sexuale) sau “sex text”. Mai putem vorbi despre rolul 

presei in educatia tineretului? 
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6. Cred ca editurile si tipografiile ar trebui sa constituie un fond de premiere pentru 

lucrarile meritorii. De asemenea, firmele care au cifre mari de afaceri, precum si 

institutiile judetene de cultura, in frunte cu fostul inspectorat de cultura, care pot 

subventiona revistele “Calende” si “Cultura”. 

7. Colectivele redactionale au un foarte mare rol in realizarea unor reviste interesante 

si valoroase. Trebuie aruncate la cos patimile si cautati oameni cu experienta si 

rezultate bune de-a lungul anilor. Nu trebuie ignorate experientele unora ca Sergiu 

Nicolaescu, Dan Rotaru, Virgil Diaconu, Toma Biolan, Mircea Barsila, Nicolae 

Oprea etc. Am convingerea ca in Pitesti se pot face lucruri bune. 

 

material publicat in Sagetatorul: Supliment literar-artistic al cotidianului 

“Argesul”.- 

nr.219, 2001  
 

                            

Biografia unui boier al cartii 

 
interviu realizat in anul 2004, la Studioul TV. ALPHA Pitesti 

 
Doamnelor si domnilor, a sosit toamna si, cum spune poetul, e imperios sa ne 

acoperim inima cu ceva. Si o vom face. Ne-o vom acoperi cu frunzele si cu florile, adunate 

in jurul sau de unul dintre cei mai frumosi barbati din cultura argeseana, director vreme de 

40 de ani al Bibliotecii Judetene Arges “Dinicu Golescu”, domnul Silvestru Voinescu. De ce 

zambiti, domnule director? V-am surprins cu privirea periferica. 
 Zambesc, din cauza introducerii pe care mi-ati facut-o. 

 Din punctul meu de vedere, nimic mai adevarat. 

 Ma rog… 

 Sunteti dupa o aniversare importanta, savarsita saptamana trecuta la Biblioteca 

Judeteana, aniversarea celor patru decenii pe care le-ati trait in fruntea acestei institutii. Dac-

ar fi sa rezumati cele patru decenii, cum ati face-o?  

 I-as spune celui care m-ar intreba ca, dac-ar fi sa-mi aleg din nou o cariera, tot la 

Biblioteca m-as opri. Sunt licentiat in Drept. Si inainte, ca si acuma, Justitia e un sector de 

activitate unde se castiga. Am preferat sa stau insa cu un salariu foarte modest, sunt cel putin 

35 de ani de-atunci, dar nu m-am despartit de Biblioteca.  

 A fost de la inceput ceea ce v-ati dorit? V-ati vazut, inca din prima tinerete, alaturi de 

carti, raspunzand de carti, respirand carti?  

 Singurul frate pe care l-am avut facuse Facultatea de Drept si a intrat in Justitie imediat 

cum s-a intors din armata. Si m-am gandit sa-l urmez, inca de cand era el student si eu in primii 

ani de liceu, dar a fost si o intamplare cu totul si cu totul neprevazuta, nebanuita. La inceput, 

am fost obligat sa dau examen la fara frecventa. Cazusem la zi, cu 2 la rusa. Toata vara lui 

1954 n-am facut decat sa invat limba rusa cu un profesor. Am reusit la fara frecventa, dar, la 

cateva saptamani, cand m-am dus sa ma inscriu, mi s-a cerut o dovada ca lucrez undeva, ca 

sunt in campul muncii. Si s-a facut ca, la data la care eu aveam nevoie sa lucrez undeva, sa fie 

liber postul de bibliotecar-responsabil la Biblioteca Raionala din Topoloveni, unde-am intrat si 

de unde n-am mai plecat decat in 1963. Intre timp raionul s-a desfiintat, s-au desfiintat 

raioanele cu forte mici economice in perioada aceea si Topoloveniul s-a inscris printre aceste 

raioane. In “63, am venit la Biblioteca Raionala Arges, unde era director cunoscutul profesor 

de istorie Petre Popa, care a fost promovat intr-o munca mai inalta.  

 Cum se face ca ati fost preferat dumneavoastra? 
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 Pai uitati cum se face: lucrase si el la Topoloveni, fusese directorul Casei de Cultura. El 

n-avea calitatea sa ma aleaga, dar m-a propus. Si am fost adus aici in “63 si, in 1964, atunci 

cand a fost el promovat, m-a lasat director cu drepturi depline. 

 De viata si de moarte. Si cu putere de executie. 

 De viata si de moarte si cu putere de executie. Dar vreau sa va spun ca, in 40 de ani, n-

am executat pe nimeni. 

 Romanii au un simt ascutit al norocului si o incredere oarba, as spune, in ceea ce le-a 

fost scris si pus de-o parte. Ati avut noroc in viata? 

 Am avut. As putea spune ca ultimul meu noroc a fost acela de a lasa Pitestiul cu o 

Biblioteca bine organizata si intr-un local precum cel pe care-l cunoasteti. Si asta numai 

datorita faptului ca presedintele Florea Costache, al Consiliului Judetean Arges, a spus la un 

moment dat: “Domnule, Casa de Cultura poate sa iasa din fostul Palat al Justitiei, dar 

Biblioteca n-avem unde-o duce.” Si, cand s-a incheiat cu Ministerul Culturii minuta in acest 

sens, dansul a stipulat acolo ca Biblioteca ramane pe loc, in spatiul pe care-l ocupa in fostul 

Palat al Culturii, mai inainte al Justitiei, pana cand se va muta intr-o cladire noua. Trecuseram 

de 400.000 de volume, n-aveam unde ne duce. Si s-a facut licitatie pentru proiectant, au 

castigat sotii Multescu, Maria si Alexandru, si, dupa aceasta treaba, am obtinut hotararea 

guvernamentala pentru constructia cladirii. Cand am vazut ca o sa coste 2 miliarde si jumatate 

de lei, m-am ingrozit. Astazi imi vine sa zambesc, gandindu-ma ca aceasta cladire a costat, in 

final, 105 miliarde. Dupa ce domnul Costache si-a terminat misiunea ca presedinte la Consiliul 

Judetean, a venit domnul Mihailescu. Ei bine, a fost norocul Bibliotecii si-al iubitorilor de carte 

in general, pentru ca domnul Mihailescu a imbratisat cu foarte multa caldura ideea. Erau atatea 

de facut! Si, cind Guvernul presa: “Drumurile, drumurile, drumurile!”(si astazi drumurile au 

ramas prioritate), nu ne-a subtiat, ca sa zic asa, alocatia de la investitii cu nici-un leut. Si am 

reusit, in 2002, sa terminam cladirea. Noi am facut inugurarea in 2003, insa, intre 2002 si 

inaugurare, a trebuit sa caram de-acolo. Mobilierul era foarte vechi, nu mai era corespunzator, 

functional si am facut tot timpul cateva ceva. A fost o perioada in care toate scolile aveau 

ateliere. Si liceele mari aveau ateliere de structuri metalice, se lucra mai usor, se castiga mai 

mult. Si-atunci m-am lipit si eu de atelierul Liceului Balcescu, actualul Bratianu, si maistrii 

priceputi de-acolo ne-au facut mobilier din structuri metalice, de cateva mii de metri liniari de 

raft. Asa ne-am putut pune la raft cartea. Cu toate astea, in momentul cand ne-am mutat in 

actualul local, am mai facut mobilier pentru depozite, de aproape 2500 de metri liniari. Si tot 

am mai ramas cu vreo 50 de metri cubi de carte, pusa gospodareste la pastrare, pe suporti de 

lemn. 

 Spuneati ca marele dumneavoastra noroc a fost sa vedeti ridicandu-se din temelii 

actuala Biblioteca Judeteana “Dinicu Golescu”. Un noroc pe care, insa, l-ati si ajutat sa se 

faptuiasca. Dar despre norocul sufletului dumneavoastra, al fiintei intime, launtrice, ce-ar fi 

de spus? De ce este un barbat norocos Silvestru Voinescu? 

 Este un barbat norocos, pentru ca parintii i-au lasat o gospodarie mica, dar ingrijita, 

dichisita, unde-a stat tot timpul. La Calinesti. 

 Cum se face ca n-ati cedat tentatiei orasului? Orasului de foarte aproape, Pitesti? 

 Alexandru Popescu, intr-o perioada prim-secretar, a zis la un moment dat: “Domne, ia 

sa punem aici un barbat tanar, energic!” Secretar cu propaganda era domnul Popa.  

 Tot domnul Popa. 

 Da, tot domnul Popa. 

 Iata, ati avut noroc si cu domnul Popa. 

 Da, a fost o prietenie benefica. Mai ales pentru mine. Dar si pentru el, ca i-am fost un 

foarte credincios colaborator in ce priveste realizarea lucrarilor despre istoria orasului, care-a 

iesit in patru variante. Cea mai valoroasa este cea pe care ne-a scos-o Editura Academiei 

Romane, cu prefata academicianului Stefan Stefanescu. Alaturi de noi s-a aflat in permanenta 

profesorul Paul Dicu, mai in varsta decat mine (iar eu sunt mai in varsta ca domnul Popa), toti 
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trei hotarati sa facem treaba. Eu m-am ocupat de istoria culturii judetului Arges, pentru ca 

judetul asta a avut sansa sa-si confunde istoria medievala cu istoria tarii. Primele doua capitale 

romanesti au fost aici, asa se face ca Basarabii nostri, incepand cu Basarab I si terminand cu 

Nicolae Alexandru Basarab, isi au locul la noi in judet. Asa se face ca aici a aparut si prima 

Mitropolie a Tarii Romanesti, cu Iachint de la Vicina. Era un orasel a carui identitate s-a 

pierdut in Dobrogea, dar e lucru cert, pentru ca de aceasta Mitropolie a Tarii Romanesti de la 

Vicina vorbesc istoricii greci tarzii. Asa se face si ca vreo cateva din primele mari batalii, pe 

care le-au dus voievozii nostri, au fost pe teritoriul nostru, fie Posada, fie Rovinele. Incep sa-i 

dau dreptate profesorului Ion Nania, care spunea ca nu numai Posada, dar si Rovinele au foat 

aici, la noi, pentru ca Neajlovul, care izvoraste de pe teritoriul judetului nostru, aproape de 

Pitesti, in partea de sus, a avut locuri mlastinoase. Si, cum voievozii nostri n-au avut niste 

armate puternice, cu care sa lupte piept la piept cu dusmanul, au trebuit sa recurga la 

stratageme simple, dar eficace si i-au adus pe turci aici, cu oastea lor, cum spune poetul - “cata 

frunza, cata iarba” – si i-au invins fara drept de apel.  

 Sa ne intoarcem, domnule director, la gospodaria dumnevoastra de la Calinesti.  

 Vedeti dumneavoastra, gospodaria mea de la Calinesti e mult mai putin interesanta. 

 Ce stiti sa faceti din muncile taranului roman?  

 Stiu sa fac toate muncile taranului roman. Vreau sa va spun ca, pana anul trecut, mi-am 

muls si vaca. 

 Stiu ca vaca are nevoie de-o mana tandra, nu se lasa in voia degetelor oricui. 

 E-adevarat. Si, de la noi, dupa ce s-a stins din viata mama, n-a mai avut cine s-o mulga. 

A fost o mostenire de familie, ca sa zic asa, ideea sa ai vaca in curte. Iar mie mi-a prins bine, 

fiindca aveam copii mici. 

 Dar care dintre activitatile rurale va este mai aproape de obisnuinte si de abilitati?  

 Pomicultura, de care ma ocup si acuma, pentru ca pamantul de la camp l-am dat la o 

asociatie. De pomi si de vie ma ocup singur. 

 Aveti, asadar, pomi fructiferi, vita de vie, pasari presupun, porc, vaca…  

 Vaca nu mai am, pentru ca n-am mai putut sa fac fata. Ea trebuie dusa la camp. Soseaua 

nationala veche, Bucuresti-Pitesti, a devenit astazi atat de aglomerata, incat tu singur trebuie sa 

stai uneori 10 minute, ca sa poti sa traversezi. Or vaca e animal, nu stie… 

 Dar n-aveti in spatele casei o pasune? 

 In spate!…De la curtea mea in sus incepe dealul. Avem camp foarte bun, cu iarba 

foarte buna, toate vacile pasc acolo, angajam vacar in fiecare an, dar, pana sa ajungem noi 

acolo, trebuie sa traversam soseaua nationala si pe urma calea ferata, care e dubla.  

 Vin stiti sa faceti? Vin, branza? Trebuie sa fi invatat. 

 Sigur ca da, vin. De branza eu nu m-am ocupat niciodata, s-a ocupat nevasta mea. Avea 

cine sa se ocupe, ea a lucrat si lucreaza si-acuma, dar i-a placut si ei. Ei, pentru toate astea am 

facut naveta atata amar de timp, ca sa ma intorc la intrebarile dumneavoastra. Si, dupa ce 

Alexandru Popescu, raposatul, fie-i tarana usoara, a hotarat sa fiu presedinte la Cultura, la 

municipiu, pe baza de voluntariat, a spus: “Domnule, baiatului astuia trebuie sa-i dam si lui un 

loc, Il apuca noaptea tarziu.” Pe mine ma apuca de trei, patru ori pe saptamana noaptea tarziu, 

pentru ca eram corist, in Corala barbateasca Kiriac, am fost si patru-cinci ani presedintele 

acestei formatiuni… 

 Si nu va durea sufletul de sotia dumneavoastra tanara, care va astepta acasa? Cu 

mamaliga, cu branza, cu vin, cu ceapa? 

 Ceapa nu s-a lipit de mine niciodata, pentru ca, atunci cand esti corist, cand esti intr-un 

grup, toti sesizeaza ca ai mancat ceapa. 

 Si daca mai esti si director tanar si frumos de Biblioteca, la oras… Spuneti-mi acum, 

care au fost anii cei mai greu de strunit din viata dumneavoastra? Din ce zona provin ei? 

Profesionala, de familie, de inima pur si simplu? 
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 Am avut o familie foarte asezata, niste copii foarte buni. Au invatat foarte bine si cand 

erau mici, iar, cand au ajuns studenti, nu mi-au facut niciodata probleme. 

 Doi baieti mari. Sunt ei fiii tatalui lor? 

 Sunt. Mi-aduc aminte ca niciodata, nici unul dintre ei n-a avut vreo restanta. Pentru un 

parinte e un lucru foarte important. Spirica, baiatul meu cel mic, in anul al III-lea, a fost ales – 

nu stiu ce criterii au avut cei din comisie, el a facut Finante si Credit – intr-o grupa de 30 de 

studenti, care au invatat la sange engleza si calculator. Eu eram foarte incantat. Imi ziceam ca, 

dac-a facut aceasta specializare, la cate banci sunt in Pitesti, nu va avea probleme cu locul de 

munca. Ei bine, dupa ce a terminat, m-am dus, nu ma pot stapani sa nu spun, la Banca de 

Dezvoltare si m-am adresat domnului director Miu, m-am dus insa si cu o pila, aveam un 

prieten, pe domnul director Chivuta de la Motoare Electrice, directorul comercial, care a facut 

lumea asta din Osaka pana in Washington si Mexico City, de nu stiu cate zeci de ori, ca sa 

contracteze productia, au adus foarte multa valuta in tara, aduc si acuma. Ei isi tineau valuta la 

B. R. D. Si i-am vorbit domnului director despre baiatul meu si-a zis: “Sa vina incoace.” Ne-

am dus, am asteptat rezultatul interviului, dupa 20 de minute mi-a spus ca e omul de care aveau 

nemaipomenit de mare nevoie si ca saptamana urmatoare il va angaja. Eu am fost pe sapte 

carari, de fericit ca baiatul meu are noroc. Au  trecut mai multe saptamani, dadeam telefon si 

secretara lui imi spunea sa mai am o tarica de rabdare pana se rezolva. Pana cand, intr-o zi, 

doamna secretara imi raspunde: “Domnule, ia sa nu mai dati telefon!” Si mi-a trantit 

receptorul. A fost unul dintre socurle teribile pe care le-am trait eu. Sunt zece ani de-atunci.  

 Fiul cel mare ce face?   

 Pe Gheorghita il vad mai rar. Spre deosebire de Spirica, pe care il vad zilnic, traim in 

aceeasi curte, s-a insurat, si-a facut casa, e ascultator, are o viata normala. Lui Gheorghita ii 

duc insa mereu dorul. El nu e nici casatorit, a zis ca vrea sa mai copilareasca, desi a implinit 33 

de ani in august. Ce face? A urmarit, la un moment dat, anunturile dintr-un ziar cu multa 

publicitate si a vazut ca, la Ministrul Integrarii Europene, sunt doua posturi la concurs. S-a 

inscris. Erau peste 50 de candidati, a reusit insa, cu nota maxima, pentru ca, in timpul Facultatii 

de Drept, a urmat, prin corespondenta, si o facultate de limba engleza-americana. Lucreaza in 

acest minister de cativa ani. 

 Ati simtit, simtiti ca ati fost, ca sunteti un barbat iubit? Ori poate un barbat temut? Ce 

sa adaugam, domnule director, dupa barbat? 

 Sa stiti ca un barbat iubit am fost. Tot timpul am simtit caldura si dragostea familiei. 

Temut n-am fost, pentru ca, in 40 de ani de directorat, n-am desfacut nici-un contract de 

munca. Dar nici n-am lipsit vreodata de la serviciu.  

 Ati cerut ceea ce ofereati si dumneavoastra. 

 Da. Mi-amintesc de un sofer, care facea naveta de undeva de-aici, din sud, venea mai 

tarziu ca mine. Si-l intrebam: “Bine, mai Nelule, acuma se vine la serviciu?” “Pai nu sunt eu de 

vina, dom' director, dumneavoastra sunteti.” “De ce, mai?” “Prea veniti de dimineata.” 

 De ce va feriti sa recunoasteti public faptul ca sunteti si poet? Cel putin asa lasati 

impresia. 

 Ati vazut si dumneavoastra ca, in ultimii doi, trei ani nu m-am mai ferit. Am facut-o, 

insa, pentru ca eu am scris poezie pentru sufletul meu, ca un exercitiu de vorbire.  

 Ati avut rezerve si fiindca erati – spun si eu – ditamai directorul de institutie si sa se 

stie ca scrieti poezie ar fi fost poate o micsorare, o diminuare de statut? 

 In colectivul meu au fost intotdeauna mai multi poeti. Doi, destul de valorosi: Miron 

Cordun, Dumnezeu sa-l odihneasca, este in “Enciclopedia Scriitorilor Romani” si are opt 

volume, publicate toate la “Cartea Romaneasca” – si Mircea Melesteu care, fara sa fi fost de 

talia lui Miron Cordun, a scris tot timpul poezie. 

 Ce va fi de-acum inainte, domnule director? 

 Sunt “croit” pe o noua carte, a cincisprezecea, pentru ca la anul, in 2005, Biblioteca 

implineste 125 de ani de cand functioneaza fara intrerupere. 
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  Ati fost un om liber? 

 Da, desi tot timpul am fost foarte aglomerat. Domnul profesor Ion M. Dinu, bun prieten 

de-al meu si fost inspector scolar, s-a oferit la un moment dat sa-mi dea niste ore de stiinte 

sociale la Liceul Economic. Pentru ca niciodata n-am avut bani multi. Pana acum cativa ani 

primeam trei milioane de lei, sa stiti. La noi, salariile incepeau de la 1.500.000. Acuma am 

noua milioane si ceva. Dar, ca sa revin, n-am primit. Intotdeauna am ales. 

 Cum ajungi, domnule director, sa-ti cuceresti un loc in viata intelectuala a unei 

comunitati cum este a noastra? 

 Cred ca muncind serios si fiind cinstit. Altfel, colectivul tau te-a si “pascut”, te-a si 

“mirosit”. 

 Ce v-ati dori acum, la apogeu de cariera, de profesie, domnule director? 

 Sa fiu sanatos! 

 Sa fiti sanatos atunci, domnule director! 

 

 
A consemnat Denisa Popescu, 2004 


