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Din iunie 2015, revista Argeș a intrat în cel de-al
50-lea an al existenței sale. Până la jubileu, ne

propunem să marcăm, preț de 12 numere, momente
și... schițe din istoria revistei: texte facsimilate, poze
cu parfum de epocă, ecouri... Altfel zis, să ne amintim
de cei ce-au au trudit o jumătate de veac la ieșirea în
lume a publicației care a pus orașul Pitești pe harta
culturală a țării. În cei 50 de ani, n-a existat mare
scriitor român contemporan care să nu fi publicat aici,
după cum cei mai importanți scriitori au fost laureați
ai revistei; nu dăm nume, pentru a nu deranja prin
fatale omisiuni, nici de colaboratori, nici de redactori,
nici de redactori-șefi. Miile de pagini tipărite sub
antetul Argeș reprezintă implicit un important capitol

de istorie a literaturii române contemporane. De
altfel, din revistă s-au născut nenumărate cărți ai
căror autori le-au croit inițial aci în rubricile lor. Cu
bune și cu faste, cu mai puțin bune, Argeș a ajuns la o
vârstă venerabilă. Cine ar avea curiozitatea să
parcurgă întreaga colecție, ar putea depune mărturie
că revista n-a fost niciodată culegere de texte mai
mult sau mai puțin valoroase, ci că ea a reprezentat
totdeauna un proiect editorial coerent, schimbat pe
ici, pe colea, de la o serie la alta... Ajutați de editor, de
finanțator, de eventuali sponsori, sperăm ca în iunie
2016, să sărbătorim la Centrul Cultural Pitești așa
cum se cuvine și cum ne place să credem că merităm.
(D.A.D.)
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radu
aLduLeScu
Am trecut
și trec
iarăși

Revista Argeș înseamnă
pentru mine mai mulți prieteni
decât oriunde în lumea asta,
scriitori de tot felul și de toate
calibrele, iubitori de cultură și
literatură emanând o emulație
rară, fascinantă, căreia mereu i-
am dus dorul în Bucureștiul
natal. Literatura este desigur
mereu în altă parte, dar eu unul
am văzut-o mai cu seamă aici. Am
scris câteva romane aici.
Constant sau ocazional, cotizez de
vreo cincisprezece ani în paginile
Argeș-ului, dintr-un preaplin de
iubire pentru oameni și locuri, cu
gândul la niște iluștri înaintași,
care și ei au cotizat în ultimii
cincizeci de ani: Nichita Stănescu,
Cezar Ivănescu, Cezar Baltag,
Gheorghe Tomozei, Fănuș Neagu,
Eugen Barbu, Marin Preda, D. R.
Popescu și alți zeci asemenea lor.
Suma spiritelor lor a coagulat
ceea ce s-ar putea numi centrul
de putere al literaturii române
moderne, rămas intact până-n
ziua de azi, determinând totodată
spiritul revistei. Mă socot solidar
cu acest spirit. Și eu am trecut pe
aici și trec iarăși, pentru a spune
La mulți ani, Argeș!

acad. GheorGhe PăuN

De pe Argeş
mai în Sus...

Cultura română datorează enorm
revistelor literare – de-ar fi să amintim doar
istoricele Dacia Literară, România
Literară, Convorbiri Literare, de la mijlocul
secolului al XIX-lea şi mai târziu.
Vremurile-cultura-literatura, desigur, s-au
schimbat, şi rolul revistelor s-a schimbat,
dar ele încă au o misie crucială, cel puţin în
cultura română. „Rezistenţa prin cultură”, în
faţa totalitarismelor de tot felul sau în faţa
globalismului nivelator-deznaţionalizator
(ca să nu mai amintim şi zgomotul digital sau interesele contrare identităţii de
neam), nu e deloc o vorbă goală.

De 50 de ani, cu fireştile suişuri şi coborâşuri, revista Argeş face cultură,
deci istorie. Cu nume mari alături, cu perioade numite după personalităţile
care i-au stat la cârmă (nu enumăr, de teamă să nu omit pe Cineva, dar scriu
cu majusculă şi fac o reverenţă), cu profesionalism şi tenacitate, cu prestigiu
în comunitatea literară, cu fidelitate pentru programul asumat, pentru
menire. O revistă care contează – iar toate acestea sunt aproape o obligaţie
pentru următoarea jumătate de secol...

De pe Argeş mai în Sus, din redacţia „junioarei” Curtea de la Argeş, căci e
de  aproape zece ori mai tânără,  admiraţie şi bune urări „senioarei” Argeş!

la vreme de Paşte şi Armindeni 2016

LuciaN
VaSiLiu 
Redactor-șef Scriptor

Oștenilor
culturali
argeșeni...

Când zic revista ARGEŞ mă
gândesc întâi la baaadeanul Cezar
Ivănescu, apoi la infatigabilul
D.A.D., format, în junimie, la Şcoala
ieşeană varlaam-dosofteiană-crengiană…

Îmbrăţişările noastre… scripto(r)junimiste bahluiene, oştenilor
culturali argeşeni!

28.04.2016, Iaşi



3memoria revistei/mai 2016

octaViaN
docLiN
Redactor-şef, 
revista Reflex,
Reşiţa

Urare
reflexivă

Pe Argeş în jos,/ Pe un mal
frumos,/ Doman şeful trece/
Cu laureaţi zece…

Cunosc şi citesc revista
Argeş de pe vremea liceanului
care am fost. O, tempora! Pe
atunci n-aveam cum să gîndesc
şi să cred că voi fi onorat în
paginile ei şi premiat. Cum nici
Mircea Bârsilă, colegul de liceu
alături de care o citeam, n-avea
cum să bănuiască şi să creadă
că va fi redactor al ei.

Mereu elegantă, frumoasă şi
înţeleaptă precum, „cu ochi de
peruzea”, frumoasa Domniţă
din cunoscutul poem al lui Ion
Pillat, Aci sosi pe vremuri… 

La Mulţi Ani, frumoasă
Domniţă şi drepţi Domni de
Curte ai săi!

6 mai 2016

GeLLu doriaN
Redactor-şef 
revista „Hyperion”

PE ARGEŞ
MEREU…

Pe cînd am început eu să descopăr revistele
literare, de pe la finele anilor şaizeci, eram la
Cîmpulung Moldovenesc, îndrăgostit lulea de
două fete frumoase, deşi nu ştiam sigur de ce
– acum, da, ştiu!, dar e foarte, foarte tîrziu –,
revista „Argeş” mi se părea una foarte

elegantă – poate numai „Steaua” lui A. Baconsky să o fi întrecut, ştiu eu, poate
şi „Transilvania”. Dar asta conta mai puţin. Adunam banii pentru reviste –
unele hebdomadare ( „Gazeta literară”, devenită în 1969 „România literară”,
„Luceafărul”, „Cronica”, „Tribuna” altele şi altele), altele  mensuale, aşa cum era
„Argeş”, care, cu o echipă de forţă de la  Gheorghe Tomozei la Cezar Ivănescu,
apărea în straie frumoase şi cu un supliment  - „Biblioteca  Argeş” –, în care
citeam pe cei mai buni poeţi ai vremii cu grupaje de poezii consistente. (Acolo
l-am descoperit pe excelentul şi pe nemeritat uitatul poet Miron Cordun!) Era,
printre „revistele din provincie”, cum se vorbea, una aşteptată şi citită în grup
la Cenaclul „Mihai Eminescu” din Botoşani. Lucian Valea, mentorul nostru,
sever şi generos în acelaşi timp cu timpul de care dispunea fără limite, ne făcea
„introducţiunile” în presa literară şi ne orienta lecturile spre valorile autentice.
Şi revistele literare erau ele în care se putea face această iniţiere. Şi, evident,
Lucian Valea, printre altele, îi corecta pe cei care vorbeau pasămite „academic”
de „mişcarea revuistică” din România, fiind incorect „revuistic”, cuvînt care se
referă la „spectacolele de revistă” şi deloc la numărul de reviste dintr-o ţară care
apar la un moment dat. Era doar un aspect ce ţinea de învăţarea corectă a
proprietăţilor cuvintelor. Revista „Argeş” era un model. Aşa a şi rămas multă
vreme, deşi a trecut prin diverse metamorfoze, dar, faţă de alte reviste ale acelui
timp vitreg, care au dispărut pur şi simplu („Tomis”, „Astra” – apariţii
sporadice acum), revista „Argeş” a avut o cursivitate normală, curgînd prin
Trivalele nămoloase ale literaturii române cu eleganţă şi consistenţă, ţinînd la
fondul şi atitudinea corectă faţă de valorile promovate. Pe lîngă „Calendele” lui
Călin Vlasie, o revistă reper al începutului democraţiei noastre (fie ea şi
originală!) şi „Cafeneaua literară”, în acel areal distinct, revista „Argeş” ţine
steagul sus, fără părtiniri şi poziţii false, fără prejudecăţi şi atitudini stîrnite de
un val sau altul al vremurilor tulburi şi uneori şi de restrişte. Echipa de acum,
una restrînsă, condusă de Dumitru Augustin Doman, se dovedeşte o urmaşă
demnă a acelei echipe de început, coordonată vreme îndelungată de Gheorghe
Tomozei. Mă simt un apropiat al revistei „Argeş”, pe care o citesc de cincizeci de
ani, iar atunci cînd întîrzie poştaşul sau unii colegi de birou mi-o sustrag, îi
întreb unde este revista şi imediat apare, liniştită şi plină de farmec ca apele
Argeşului, înconjurate de peisaje mirifice. Este şi ea o zidire în timp, la fel de
unică şi minunată ca neasemuita ctitorie de la Curtea de Argeş. Ce Ană o fi fost
zidită în paginile ei de început? Ce nemilos Manole a acoperit cu litere de
plumb, ce zeţari, ce mîini pricepute, călcîiele, pulpele, pîntecul, sînii,
buzişoarele Anei, de lucrarea este atît de durabilă…?

Îi doresc semicentenarei reviste din Trivale – „Argeş” – un mereu curs, fie în
aval, fie în amonte, viaţă lungă şi plină de roade.
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Dragi prieteni, 
Suntem deosebit de onoraţi să salutăm revista „Argeş”

în momentul ei aniversar. Cum se întâmplă în viaţa
literaturii, revista „Argeş” a constituit şi constituie o
modalitate esenţială de lansare în viaţa literară a
numeroşi scriitori.

Revista dumneavoastră este imediat sesizabilă în
lumea periodicelor culturale prin spiritul critic
inconfundabil, prin calitatea excepţională a prozei şi

poeziei pe care o promovaţi. Publicaţia dumneavoastră i-
a susţinut pe cei mai importanţi scriitori ai generaţiilor
60, 70, 80 şi pe scriitori din generaţiile mai noi.

Dragi prieteni, Nicolae Oprea, Dumitru Augustin
Doman, Mircea Bârsilă, Mariana Şenilă-Vasiliu, Aurel
Sibiceanu, în ipostaza dumneavoastră de redactori ai
acestei reviste v-aţi îndeplinit pe deplin misia.

Fiţi bravi în continuare! 

Revista Argeş, la 50 de ani deja !... O
regăsim, cu bucurie, mai suplă şi mai
înaltă. Şi nimeni n-ar putea să spună

că e frumoasă doar din întâmplare !...
Iar noi suntem, ca întotdeauna, alături
de ea: aventura poate să înceapă !

aureL Maria baroS
Directorul revistei Proza 21

ARGEŞ – 50  

reViSta „diScoboLuL”

foto: Mihai Cucu



Revista „Argeș” împlinește 50 de ani. Deceniul pe
care-l am în plus față de ea mă ajută să-i înțeleg istoria,
modul în care a reușit - și reușește – să supraviețuiască,
lupta ei cu oficialitățile, cu orgoliile locale, cu veleitarii,
cu tot ceea ce este rău, strâmb și se opune lucrului bine
făcut. De la „Meșterul Manole” la „Argeș”, la „Calende”,
iar la „Argeș”, apoi la ciudata situație în care o revistă
literară a fost editată de ziarul „Secera și ciocanul”,
înapoi – pentru câteva clipe grele – la „Meșterul
Manole” și, în final, înapoi definitiv (sperăm!) la „Argeș”,
drumul a fost lung și deloc simplu, a fost o luptă și a fost
o călătorie, care au întărit revista, în loc s-o distrugă. În
calitate de cititoare fidelă și, uneori, de colaboratoare,
am întâlnit în paginile argeșene nume mari: căci revista
a stat deschisă poeților autentici (dacă o numim numai
pe Ileana Mălăncioiu și tot este suficient) din țară,
refuzând cantonarea în provincialism. De fapt, multe

dintre loviturile
primite de redactorii
care-au trudit, de-a
lungul deceniilor, la
apariția revistei
„Argeș”, s-au datorat
tocmai refuzului de a
acorda atenție
nemeritată „gloriilor”
locale, faptă
condamnabilă – în
ochii sfertodocților –
meritorie – în ochii
celor care mai cred că ne putem salva prin cultură.
Desigur, lupta continuă, dar revista „Argeș”, sunt
convinsă, va rezista, dacă nu o veșnicie, măcar, acolo,
câteva sute de ani (căci ce mai e suta în ziua de azi?).
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VaLeria MaNta tăicuțu
„Argeșul” la jubileu
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La începutul anilor
’70, alături de Ion
Mărculescu, Tudor
Cristea şi Ion Sorin
Ivaşcu (azi scriitori
cunoscuţi) trudeam
sisific la reeducarea
unor minori
delincvenţi la

Institutul Special de Reeducare a Minorilor din Găeşti,
nume oficial sub care se ascundea o şcoală de corecţie.
Cum am ajuns noi acolo este o altă poveste. În fine,
imediat după armată (duşman al poporului, repartizat la
„sapa şi lopata”, la 18 ani, cu accesul în învăţământul
superior închis; visam la Facultatea de Litere), m-am
oploşit la Institutul de Pedagogie din Piteşti unde, spre
norocul meu – există totuşi un Mare Arhitect care ne
aşază rosturile – i-am avut ca mentori pe Şerban
Cioculescu (un singur an), pe eminescologul Augustin
Z.N. Pop, pe lingvistul Gabriel Ţepelea, pe folcloristul
Gheorghe Vrabie, pe tânărul asistent Petre Mihai
Gorcea. Vor fi fost mai numeroşi, pe cei enumeraţi i-am

reţinut pentru implicarea lor în apariţia revistei „Argeş”
(la început „Meşterul Manole”, o vreme „Kalende”).

Cu revista m-am împrietenit la început prin
profesorul Aurel Iordache, şeful cercului profesorilor de
limba română din raionul Găeşti, pe care-l frecventam şi
eu şi Tudor Cristea drept îndatorire profesională. De la
Tudor Cristea am aflat, dintr-o relatare sibilinică de
necrezut pentru mine atunci, că revista apăruse prin
implicarea universitarilor amintiţi, dar şi că se croiseră
planuri în casa lui Aurel Iordache la Găeşti. În primăvara
anului 1970, primesc de la un amic piteştean, fost coleg
cu care păstram o relaţie epistolară cu lungi sincope, un
număr al revistei „Argeş” cu Gh. Tomozei redactor-şef.
Alură de revistă serioasă. Mă gândisem chiar la o
colaborare (proză scurtă) dar nu mai ştiu ce m-a oprit.
Până la plecarea dintre noi (10 noiembrie 1975), câtă
vreme a condus cercul profesorilor de limba română,
Aurel Iordache ne împrietenea cu revista „Argeş” pe care
ne-o „recenza” la fiecare întâlnire a cercului.

În 1972, Tudor Cristea ne oferă, cu dedicaţii
referitoare la viaţa noastră în infernul Şcolii de

Deși anii se scurg pe
maluri de râu „în jos”,
șuvoiul de litere din
paginile revistei
literare ”Argeș” pare a

urca spre noi, post-modernii... Puterea asta vine din
atenția cu care îmbrățișează întregul fenomen literar
național - fără altă barieră (”generații”, ”capitala”,
”provincie”) decât opțiunea pentru valoare. Ea reiese,
număr de număr, din cronicile literare/comentariile
pertinente ale semnatarilor - Nicolae Oprea, Mircea
Bârsilă, Șt. I. Ghilimescu, Marin Ioniță, Magda Grigore,

A. Sibiceanu, Leonid Dragomir și ale colaboratorilor
prestigioși din țară (bine aleși de Dumitru Aug. Doman,
redactorul-șef,  care fixează în cuvinte briliante, la
rubrica ”Lector”, cele mai noi apariții editoriale).
Ilustraţiile revistei (care vin, adesea, din călătoriile
Doamnei Mariana Șenilă-Vasiliu) plasează textele ca
într-un forum ținut între arcadele unor galerii ilustre, în
care se regăsesc scriitori din Neamț, Cluj, București,
Satu Mare, Iași, Timisoara. Putem spune că ”Argeș”-ul
șerpuiește prin toate ”geografiile literare” înainte de-a se
vărsa în Dunărea europeană... Felicitări echipei
redacționale!

GeorGe VuLtureScu
Director Poesis

”Argeș”-ul șerpuiește prin
toate ”geografiile literare”
înainte de-a se vărsa 
în Dunărea europeană...

Mihai StaN
Redactor-şef Litere

Argeş – Litere, o relaţie
literară confraternă
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Revistele de excelență n-au vârstă;
mai exact spus, ele sunt mereu tinere.
Fiindcă, citind revista Argeș, de pildă,
revista de ieri, de azi și de mâine, noi,
scriitorii, cititorii ei devenim mai
tineri. Norocos un oraș ca Piteștiul
care are o asemenea Revistă! Eu,
cititorul de la Dunărea Patriei și a
Europei, n-am încotro, și vă zic cu voce
tare: Revista de cultură Argeș fondată,
hăt, în 1966, reprezintă un brand al
culturii  argeșene și atunci, și acum, și
mâine/poimâine...

Când căpitanul corabiei Argeș este
un scriitor de elită, îl numesc pe
urmuzianul Dumitru Augustin Doman
(DAD care rimează cu Vad, cu Vlad, cu
JAD, cu RAD, Bârlad, cu brad, dar și cu

iad, cu răsad, Bagdad, Belgrad,
Piteșgrad, Baaad ș.a.), împreună cu
matrozii săi aleși, atunci cum să nu ne
minunăm și să-i spune Viață lungă și
sigură!

Dunărenii îndrăgostiți iremediabil
de Bătrâna Apă Argeș, de Mănăstirea
Argeș, de Curtea de Argeș, dar și de
tânăra Arcă, Revista Argeș, vă
îmbrățișăm și vă urăm ceea ce urează
Preotul mirilor în Casa Domnului:
împreună până Dincolo!...

Metaforic vorbind, la nunta de aur,
Revista Argeș concurează cu vinul de
Cotnari sau de Nicorești – vinuri alese
de Ștefan cel Mare! La mulți ani, dragi
colegi!”

Corecţie, un supliment al revistei „Argeş”
apărut în cadrul Bibliotecii „Literatorul” sub îngrijirea
lui Gh. Tomozei, în fapt o plachetă de versuri adunate
sub titlul „Copacul îngândurat” şi semnate cu
pseudonimul George Buzinovski, moment după care,
prin Cristea-Buzinovski „frecventam” „Argeş”-ul
aproape număr de număr descoperind modele
comparative pentru propriile scrieri, dar şi fel de fel de
„şopârle” pe care le însoţeam de sarcastice comentarii. 

Timpul a trecut...
În zilele noastre, o constantă colaborare între revistele

„Argeş” şi „Litere”-le târgoviştene se înfiripă în „era”
redactorului-şef Dumitru Augustin Doman secondat de
consilierii editoriali Nicolae Oprea, Marin Ioniţă şi
Dumitru Ungureanu, ultimii doi marcanţi membri ai
Societăţii Scriitorilor Târgovişteni. Fiindcă mai mulţi
scriitori târgovişteni de la „Litere” sunt membri ai
Filialei Uniunii Scriitorilor din România Piteşti condusă
de prof. univ. dr. Nicolae Oprea, legăturile literare dintre
„Argeş” şi „Litere” sunt mai durabile ca oricând extinse
şi în domeniul editorial, al criticii şi istoriei literare, sau
al simpozioanelor cu teme literare (vezi cele trei ediţii ale
Simpozionului naţional „Şcoala de la Târgovişte.
Receptarea critică a operei” organizate de SST şi „Litere”
în colaborare cu USR Filiala Piteşti şi revista „Argeş”),
sau al concursurilor literare la nivel naţional (Nicolae
Oprea în juriul „Moştenirii Văcăreştilor”).

„Argeş” se numără printre puţinele publicaţii
culturale de tradiţie care au rezistat „schimbărilor” –
mai mult sau mai puţin „revoluţionare” – cultivând o

critică asumată imparţială şi independentă de anumite
confrerii conjuncturale, dobândind astfel adeziunea
cititorilor proprii din ce în ce mai „calificaţi” în
receptarea critică a literaturii contemporane. Eseuri,
traduceri din literatura universală, texte inedite,
corespondenţă, interviuri, memorialistică, reportaje,
critică literară, studii de istorie literară, cronică de
întâmpinare, publicarea, alături de consacraţi, a unor
tineri poeţi talentaţi, informaţii din „lumea literară” sunt
tot atâtea direcţii de abordare a fenomenului literar
contemporan care conferă revistei „Argeş” o remarcabilă
fizionomie apreciată de cititori tocmai pentru identitatea
aparte într-o vreme când mimetismul e prezent în mai
toate publicaţiile culturale. Prin păstrarea liniei proprii
în abordarea actului critic, prin promovarea valorică a
poeziei şi prozei contemporane originale, începând cu
1990, când orientarea revistei este vizibilă spre cultura
scrisă, găzduind în paginile sale scriitori de primă linie
(spaţiul tipografic nu permite o enumerare exhaustivă),
dar şi tineri poeţi a căror poezie este cultivată cu
obstinaţie, revista „Argeş” se află, fără îndoială, valoric
printre primele 5-6 reviste ce apar în prezent.

Cei 50 de ani dedicaţi cu perseverenţă literaturii
contemporane conferă revistei „Argeş statutul de revistă
în paginile căreia a fost/este prezentă în ceea ce are mai
semnificativ o istorie a literaturii române ilustrată.

La 50 de ani un salut confratern al „Litere”-lor alături
de urarea de viaţă lungă spre propăşirea culturii scrise
româneşti promovate cu tenacitate de conducătorii
spirituali ai „Argeşului literar”.

SteriaN VicoL
Redactor-șef Porto-Franco!

Arca Argeș și matrozii ei
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Supliment îngrijit de dumitru augustin doman şi Simona Fusaru şi ilustrat cu fotografii 

din arhiva revistei şi din colecţiile Jean dumitraşcu, Vasile Ghiţescu, dan rotaru, Nicolae oprea.


