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Aho, aho, seniori şi fraţi!
Staţi  puţin şi nu mânaţi,

Lângă  noi v-alăturaţi
Şi cuvântul ne-ascultaţi:

Anul Nou care-a-sosit
Pe seniori i-a întrunit

Pluguşorul a venit 
Să le ureze pe-nserate

Belşug  şi prosperitate!

Ia mai mânaţi măi ....

Hopuri, hopuri, hopurele,
La mulţi ani cu floricele,
Hopuri, hopuri, hopurate
La mulţi ani cu sănătate...

La restaurantul Supca
E-o cinstită adunare
Cu mesele întinse
cu feţele aprinse
Cu multă bucurie

La un pahar se-mbie.
Vă urăm la cei de faţă

Tot ce e mai bun în viaţă
Sănătate, împliniri

Şi tot ce v-aţi mai dori.

Uraţi măi...!

Anul care s-a-ncheiat
Pe unii i-a bucurat
Pe alţii i-a supărat

Partidele-a-ncăierat
Taxele ni le-a umflat

Şi de seniorii ţării
Aproape că a uitat.

Am venit să vă urăm
În noul an să sperăm
Că va mai veni o zi

Când mai bine ne va fi
Pensiile s-or mări

Taxele nu ne-or ciupi
Sponzorizări or veni

Şi cărţile le-om tipări...

Ia mai mânaţi măi...

La anul care vine
Credem că va fi mai bine

Nu ne pierdem optimismul
Nici umorul, nici speranţa,

Că pe român cât trăieşte
Curajul nu-l părăseşte...

Ia mai mânaţi măi...

Sunt aici oameni de seamă
Ce nu-şi irosesc timpul de

pomană
Şi muncesc fără odihnă.

Chiar de nu le-am spus pe
nume

Cu toţii au un bun renume
Că sunt oameni împliniţi

De onoare, preţuiţi,
Cu minte ageră şi plină
De idei ce-aduc lumină.

Ia mai mânaţi măi
Şi sunaţi din  zurgălăi

Hăi, Hăi....

Doamnelor noastre
frumoase

Delicate şi duioase
Mătuşi, mame şi bunici

Dacă tot ne-am strâns aici
Vă urăm ca-n Anul Nou
Să aveţi tot ce aţi visat
Şi apoi v-aţi bucurat

Ia mai sunaţi măi....

Domnilor, nu fiţi geloşi
Că încă sunteţi arătoşi!

Galanţi şi cu suflet mare
Primiţi a noastră urare:
Să fiţi iubiţi şi fericiţi
Viaţa să v-o împliniţi
Cum doreşte fiecare!

La mulţi Ani şi...
La mai mare!

Măi! Măi!

PLUGUŞOR DE
ANUL NOU 2014
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Noi, Seniorii, aici de faţă
Consiliului mulţumim
De momentele plăcute
De anul ce a-mbătrânit

Şi-l rugăm pe Dumnezeu
Să ne dea doar gânduri 

bune
Şi cât e anul de lung
Să ne întâlnim la sfat

În al cărţilor palat.
Să rodească-n noul an
Activităţi de poveste

Şi să mergem în excursii
Să-nflorim ca merii, ca perii

În mijlocul verii!
Ia mai mânaţi măi...

Am mai zice-am mai ura
Dară ni-i c-om însera

Şi mai avem multă cale
Încă şapte văi şi-o vale
Ca să spunem tuturor
Anul Nou, cu sănătate
Şi la ei în prag să vie

Ia mai uraţi măi...

Am zice, am mai ura
Ştim că mult v-ar bucura
Însă-am rebegit de frig

Pentru-o nucă şi-un covrig!

Şi la anul de-om veni
Tot în astă mare zi

Să vă găsim bucuroşi
Cu ochi mari şi luminoşi

Şi copiii sănătoşi

Aho, ho, ho!....

Angela CALANGIU
Larisa CALMUTSCHI

Constantin TĂNASE, 1939

Ne-am trezit din hibernare
Şi-am strigat cât am putut:
Sus Cutare! Jos Cutare!?
Şi cu asta ce-am facut?
Am dorit, cu mic, cu mare,
Şi-am luptat, cum am ştiut,
S-avem noua guvernare?
Şi cu asta ce-am facut?
Că mai bine să ne fie,
Ne-a crescut salariul brut,
Dar trăim în sărăcie

Şi cu asta ce-am facut?
Ia corupţia amploare,
Cum nicicind nu s-a văzut,
Scoatem totul la vânzare?
Şi cu asta ce-am facut?
Pentru-a câştiga o pâine,
Mulţi o iau de la-nceput,
Rătăcesc prin ţări străine!
Şi cu asta ce-am făcut?
Traversăm ani grei cu crize,
Leul iar a decăzut,
Cresc întruna taxe-accize?
Şi cu asta ce-am facut?

Totul este ca-nainte,
De belele n-am trecut,
Se trag sforile, se minte
Şi cu asta ce-am facut?
Se urzesc pe-ascuns vendete,
Cum nicicând nu s-a văzut,
Ţara-i plină de vedete
Şi cu asta ce-am făcut?
Pleacă-ai noştri, vin ai noştri!
E sloganul cunoscut;
Iaraşi am votat ca proştii.
Şi cu asta ce-am facut?
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REVISTELE SAMIZDAT ALE ELVULUI

CONSTANTIN POENARU, 1967-1971
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL-O COLUMNĂ DE REZISTENŢĂ
A ORICĂREI SOCIETĂŢI
Convorbire cu dl. prof. Ion Gherghinaru,

inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea

Domnule inspector general, pentru început, vă rog să
faceţi o scurtă prezentare statistică a învăţământului vâlcean,
informându-ne despre unităţile şcolare din judeţ, precum şi
în legătură cu numărul elevilor şi cadrelor didactice din anul
şcolar 2013-2014.

În anul şcolar 2013-2014, în judeţul Vâlcea sunt 143 de
unităţi şcolare cu personalitate juridică, 58.139 de elevi, la
toate formele de învăţământ şi 4333 de norme personal di-
dactic.

Cât de eficientă este şcoala românească, în opinia
dumneavoastră, în comparaţie cu celelalte ţări europene?

Învăţământul românesc este un învăţământ de tradiţie,
care a dat ţării şi lumii mulţi oameni de valoare. În ultima
perioadă, acesta parcurge o etapă de reorganizare şi aliniere
la standardele europene.

Consideraţi că se impune o reconstrucţie din temelii
a sistemului de învăţământ românesc? Ce ar trebui
schimbat, ce ar trebui promovat?

Nu, nu cred că este necesară o
reconstrucţie din temelii, deoarece
învăţământul românesc are destule puncte
forte, chiar dacă sunt şi câteva puncte
slabe. Astfel, există un corp profesoral
valoros, unităţi de învăţământ care se pot
alinia la standardele europene, fără un
efort financiar deosebit şi, nu în ultimul
rând, elevi care fac performanţă în di-
verse domenii. Trebuie să punem, însă,
mai mult accent pe aplicabilitatea
practică a cunoştinţelor, să avem o viz-
iune interdisciplinară a programelor
şcolare, să acordăm importanţa
cuvenită învăţământului tehnologic şi
profesional şi, mai ales, să acordăm
dascălului valoarea pe care o are în societate.

Actuala Lege a Învăţământului asigură mutaţii de ordin
calitativ în sistem, racordarea lui la standardele europene?

În acest moment, Legea Educaţiei Naţionale este un măr
al discordiei pentru toată lumea  care are tangenţă cu
învăţământul. Sunt anumite lacune care trebuie remediate în

aşa fel încât să existe o stabilitate a sistemului pe o perioadă
de cel puţin 20-25 de ani. În opinia mea, trebuie gândită o
lege a educaţiei bazată pe o viziune modernă a
învăţământului românesc, care să ţină cont de nevoile şi
posibilităţile noastre, o lege adaptată specificului poporului
român.

Ce măsuri trebuie întreprinse pentru pregătirea elevilor
în corelaţie cu piaţa muncii?

Românii sunt recunoscuţi în spaţiul european şi ca buni
meseriaşi. Studiile de impact realizate trebuie să ofere o
perspectivă clară cu privire la meseriile solicitate pe piaţa
muncii. Se impune astfel, o reaşezare a învăţământului pro-
fesional şi tehnic în funcţie de concluziile care se desprind
din aceste studii. Sigur, e nevoie de investiţii, de implicarea
factorilor economici, dar efortul merită făcut. În ceea ce ne
priveşte, vă pot spune că am făcut un prim pas prin acordarea
ponderii necesare învăţământului profesional şi tehnic în

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015.

Cum apreciaţi activitatea cadrelor didactice din
judeţul nostru, prin prisma rezultatelor obţinute în

ultimii ani de elevi, la Evaluarea Naţională, Ba-
calaureat, la concursurile şi olimpiadele

şcolare?

Considerăm că rezultatele obţinute de
elevii vâlceni la Evaluarea Naţională şi
Bacalaureat în anii precedenţi pot fi

îmbunătăţite printr-o angajare
serioasă a celor implicaţi: elevi,
profesori, părinţi. Avem cadre di-
dactice devotate profesiei, cu
pregătire metodico-ştiinţifică de
excepţie. Sunt elocvente de aseme-
nea, rezultatele deosebite obţinute
de participanţii din judeţul nostru
la concursurile şi olimpiadele

şcolare naţionale şi internaţionale. Pentru ei, cu sprijinul
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, am organizat Gala
Olimpicilor, acordându-le distincţii pentru meritele lor de-
osebite. În acest an sperăm ca Forumul Cultural al Râmnicu-
lui şi Asociaţia Seniorilor să se numere printre colaboratorii
noştri în realizarea unor evenimente similare.

Cu  ce probleme se confruntă învăţământul vâlcean şi, în
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consecinţă, care sunt priorităţile Inspectoratului Şcolar, în
perioada următoare?

Ani de zile s-au făcut derogări de la prevederile legale cu
privire la efectivele de elevi pe clase. Evident că există şi
situaţii pe care le înţelegem, dar ne confruntăm şi cu ambiţii
şi rezistenţă în faţa unor decizii care ţin cont efectiv de
alocările bugetare. Dorim ca, în demersurile noastre bine
intenţionate, să fim înţeleşi aşa cum se cuvine. De asemenea,
evaluările şi examenele naţionale sunt prioritate şi de aceea,
le vom pregăti cum se cuvine. Simulările care se apropie îi
vor pune pe elevi în situaţii similare celor din vară şi vor oferi
profesorilor posibilitatea să regândească strategiile pentru
îndepărtarea unor carenţe în pregătirea elevilor.

Consideraţi util un parteneriat al I. Ş. J. cu Forumul
Cultural al Râmnicului şi Asociaţia Seniorilor? Cum se poate
concretiza?

Un parteneriat cu oamenii de cultură este binevenit.
Schimburile de idei realizate cu ocazia întâlnirilor periodice,
sprijinul reciproc, desfăşurarea unor activităţi comune, sunt
benefice pentru învăţământul preuniversitar vâlcean. De
asemenea, suntem onoraţi să vă simţim lângă noi, să ne oferiţi
sfaturile şi să ne împărtăşiţi din experienţa dumneavoastră.
Vă felicităm pentru iniţiativa organizării reuniunii anuale a
foştilor inspectori şcolari, acum pensionari.

Ce doriţi să transmiteţi cadrelor didactice, elevilor şi
părinţilor, acum la începutul anului 2014?

Multă sănătate, iar acest an să fie mai bogat în împliniri
decât cel care a trecut, dar mai sărac decât cei care vor urma!

Vă mulţumesc în numele cititorilor revistei „Seniorii”

A consemnat  Gheorghe Pantelimon – vicepreşedinte al
Asociaţiei Seniorilor.

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI  ORGANIZATE DE
ASOCIAŢIA SENIORILOR ÎN ANUL 2013

•  10 ianuarie 2013 - Revelionul Seniorilor, la restaurantul
„Supca” din Râmnicu Vâlcea.

•  15 ianuarie 2013 - Dezbatere cu tema: „Eminescu  - o rază de
veşnicie în istoria lumii”, la sediul asociaţiei.

•  31 ianuarie 2013 - Lansare de carte:  „Băile Olăneşti - file de
legendă”; autori: Viorel Câmpulungeanu şi Traian Rădoi, la
Băile Olăneşti.

•  26 februarie 2013 - Dezbatere cu tema: „Corpuri cereşti care
ameninţă Terra”, la sediul asociaţiei.

•   7 martie 2013 - „Bucuria de a trăi”, sărbătoarea Mărţişorului
şi Ziua Internaţională a Femeii, la restaurantul „Supca”.

•   14 martie 2013 - Simpozion omagial: „In honorem Alexandru
Popescu Mihăeşti-80”, la Arhiepiscopia Râmnicului.

•   19 aprilie 2013  - Simpozion omagial: „Gheorghe Dumitraşcu
- 75”, la sediul asociaţiei.

•   25 aprilie 2013 - Excursie la Bucureşti.

•   1 iunie şi 16 septembrie 2013 - „Din inimă pentru copii”; ac-
ţiuni caritabile, la Centrul de Plasament nr.3 Râmnicu Vâlcea.

•  4 iunie 2013 - Dezbatere cu tema „Să dăm o şansă Pământu-
lui”, ediţia a IV-a, la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”
Râmnicu Vâlcea.

•  13 iunie 2013 - Lansarea volumului „Jurnal de front - 518 zile
şi nopţi în linia întâi”, autor Constantin Isărescu, la Arhiepisco-
pia Râmnicului.

•   18-19 iunie 2013 - Excursie pe Defileul Dunării.

•   2 iulie 2013 - „Ziua Învăţătorului”- sărbătorită la restaurantul
„Supca”.

•  17 septembrie 2013 - Marcarea deschiderii noului an şcolar
2013-2014, la restaurantul „Supca”.

•  1 octombrie 2013 - Centenarul Liceului Tehnologic „Căpitan
Nicolae Pleşoianu” Râmnicu Vâlcea.

•   23 octombrie 2013 - Aniversarea a şase ani de la constituirea
Asociaţiei Seniorilor, la restaurantul „Supca”.

•   11 decembrie 2013 - „Întâlnirea recunoştinţei” - a generaţiei
de inspectori şcolari haretieni, la Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Notă: Activităţile au fost organizate în parteneriat cu: Forumul
Cultural al Râmnicului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea,
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Arhiepiscopia
Râmnicului, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul
Judeţean Vâlcea, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, Di-
recţia Silvică Vâlcea, Primăria Băile Olăneşti, Serviciul Jude-
ţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale, Colegiul Naţional
„Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea, Colegiul Naţional
„Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, Colegiul Forestier
Râmnicu Vâlcea, Grupul Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul”
Râmnicu Vâlcea, Şcolile gimnaziale „Take Ionescu”, nr. 5, nr.
10 Râmnicu Vâlcea etc.

(Sinteză realizată de Consiliul de Conducere al Asociaţiei
Seniorilor) 
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ÎNAPOI LA SPIRU HARET

Spiru Haret este iniţiatorul şi
strategul doctrinei Statului de

cultură la Dunărea de jos. Ideea şi impera-
tivul unui asemenea tip de stat îi aparţin lui

Mihai Eminescu şi atmosferei de gândire a junimiştilor. Teo-
ria lui Titu Maiorescu a formelor fără fond influenţase cli-
matul spiritual din Principate şi toţi erau de acord că simplul
împrumut de forme şi idei occidentale nu se poate constitui
într-un factor de dezvoltare. Socialiştii lui Gherea credeau
încă în rolul suveran al factorului economic, deşi sesizau şi
ei că economia nu se clintise din marasmul în care-o împin-
sese proiectul capitalismului dependent şi al împrumutului
de forme apusene. Junimiştii se păstrau distanţi faţă de teza
marxistă. Eminescu polemizase cu socialismul marxist al
fraţilor Nădejde, precum am arătat într-o carte a mea din 1984
(Sincronism european şi cultură critică românească) şi tocmai
el fu primul care a împins gândirea teoretică într-o direcţie
nouă pe care a exprimat-o sintetic prin conceptul unui stat de
cultură la Dunărea de jos.

„Învăţătorul într-un sat nu trebuie să fie numai învăţător
al copiilor; el trebuie să fie, în acelaşi timp, şi sfătuitorul bun
şi luminat al sătenilor, pilduitorul lor la cele bune şi folosi-
toare pentru dânşii.”

Nimeni în epocă, însă, nu imaginase o doctrină şi o strate-
gie a statului de cultură. În acest context se iveşte opera de
gânditor şi reformator al lui Spiru Haret. El a demonstrat că
indiferent cât de slab este un popor din punct de vedere eco-
nomic sau militar, şansa lui nu este zădărnicită dacă porneşte
de la cultură şi educaţie. Un popor poate fi robit economic,
poate livra comanda militară, poate ceda stăpânirea
economică şi chiar pe cea politică şi totuşi sorţii săi în istorie
să se anunţe strălucitori. Condiţia minimală este ca acel popor
să nu-şi abandoneze cu nici un chip strategia identitară, rolul
de stăpân şi deci de comandă asupra strategiei sale identitare.
În materie de identitate un popor nu trebuie să admită stăpâni
decât dacă primeşte condamnarea la dispariţie. 

Cel ce ne-a adus la o atare înţelegere a fost româno-
armeanul Spiru Haret.

La 1878, poporul român făcuse dovada vredniciei
bărbaţilor săi în războiul ultimei cruciade contra imperiului
otoman, care ameninţa să sufoce creştinătatea răsăriteană a
Bizanţului de după Bizanţ. În acelaşi moment, Spiru Haret
va susţine la Sorbona teza sa de doctorat asupra „tricorpului”
(three-body theory), inaugurând paradigma celor trei corpuri
ca unitate de analiză a mişcării corpurilor cereşti (He made a
fundamental contribution to the n-body problem in celestial
mechanics by proving that using athird degree approximation

for the disturbing forces implies instability of the major axes
of the orbits, and by introducing the concept of “secular per-
turbations” in relation to this. Vezi: htp://en.wikipedia.
org/wiki/ Spiru-Haret).

Unitatea elementară de analiză a dinamicii sistemului
ceresc, preciza Spiru Haret, nu este monomul astronomic
(uni-corpul astronomic), nici binomul, perechea de două cor-
puri cereşti, ci tricorpul, triada astronomică. Descoperirea sa
a afost copleşitoare. Altfel spus, sistemul ceresc, cu orbitele
sale, devine inteligibil doar dacă pornim de la tricorp, de la o
triadă de corpuri cereşti. Cifra cu care începe numărătoarea
în univers este cifra trei nu cifra unu ca în aritmetica
abstractă. Pornind de aici, H. Poincare va dezvolta teoria hao-
sului (ibidem) şi, prin efect în cascadă, se vor dezvolta teoria
efectului aripii de fluture, teoria bifurcaţiei etc., etc.

„O naţiune este un organism viu şi inteligent, în care
fiecare părticică, fiecare individ, contribue, în marginile sferei
d-sale de acţiune, însă în mod conştient, pentru a întreţine
viaţa socială şi a ajuta la dezvoltarea ei.”

Din nefericire, statul român actual este complet insensibil
la strategia identitară şi astfel riscă să piardă ultima redută de
apărare a fiinţei unuia dintre popoarele neoromanice de la
răsărit, condamnând singurul neam neolatin din Orientul eu-
ropean la primejdia extincţiei. În condiţiile în care comanda
militară este, astăzi, un fapt de coaliţie asimetrică (deci nu
este un atribut neatârnat al statului român), iar comanda
economică este şi ea una de tot asimetrică, economia
românească fiind controlată în proporţie covârşitoare de mari
corporaţii străine şi de marile bănci creditoare (metropoli-
tane), singura pârghie rămasă la români, dacă aceştia, prin
elitele lor ar dori s-o folosească, este aceea identitară, a cul-
turii. Un asemenea tip de răspuns, dimpreună cu demonstraţia
adiacentă, îi revin în totalitate lui Spiru Haret, care a creat
primul model strategic de Stat de cultură la Dunărea de Jos,
operaţionalizând astfel conceptul eminescian. Mecanismul
operaţional al doctrinei haretiste este „şcolarizarea societăţii”
şi în acest scop Spiru Haret a promovat un proiect legislativ
materializat prin cele două legi: „legea învăţământului secun-
dar şi superior în 1898 şi legea învăţământului profesional în
1899, ambele în timpul primei perioade de ministeriat al lui
Haret. Revenit în 1901 la conducerea Ministerului
Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Haret a repus în vigoare
legea învăţământului secundar şi legea învăţământului pro-
fesional. În aceste perioade s-a adoptat programa şcolilor se-
cundare, s-au elaborat regulamente pentru toate treptele din
sistemul de învăţământ, au fost înfiinţate şcolile de adulţi,
grădiniţele şcolare, cantinele şcolare, apare revista „Albina”,
a fost instituită medalia „Răsplata muncii” pentru
învăţământul primar (aceste înfăptuiri sunt rezumate de C.
Schifirneţ, 2011)” (apud Eufrosina Otlăcan, De la o teză de
doctorat magistrală la reforma învăţământului românesc,

Ilie BĂDESCU 
Prof. univ. dr. la Universitatea
Bucureşti
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2012, 4/01/PDF, p. 191).
Lucrul cu totul special în cadrul reformei haretiste este

naţionalizarea primariatului şcolar, adică generalizarea şcolii
primare (obligativitatea ei, prevăzută prin lege la 1864) şi
deci transformarea ei în principalul instrument al strategiei
identitare a poporului român. Esenţa primariatului universal
este celebrul îndemn: „o şcoală primară în fiecare sat” (apud
ibidem). Originalitatea doctrinei primariat-
ului universal decurge însă din alte
trăsături.  Mai întâi, prin concepţia reformei
sale, Spiru Haret a ridicat preotul şi
învăţătorul la rang de piloni ai statului. Ei
nu erau doar dascăli de clasă şi de amvon,
ci misionari ai statului de cultură, aşa cum
reiese din atributele prevăzute de către doc-
trina haretistă pentru rolu celor doi în cadrul
activităţii extraşcolare şi pastorale. Aceştia
devin şi agenţii instituţiilor pivot ale unei
dezvoltări comunitare durabile – băncile
populare, obştile ţărăneşti, cooperativele –
menite să susţină politicile de scoatere a
comunităţilor săteşti din subalternizarea
indusă prin efectele proiectului politic şi
economic al capitalismului dependent (al
modernizării prin strategia colonială a îm-
prumutului de instituţii apusene, care devin
forme fără fond, extrem de costisitoare şi
improductive). Legea privind învăţământul secundar, gim-
nazaial şi liceal propriu-zis, cu secţiile binecunoscute –
clasică, reală etc. – dimpreună cu înfiinţarea seminariilor ped-
agogice şi a şcolilor normale, anunţa deja un imperativ de o
teribilă actualitate:licealizarea societăţii româneşti, readus în
dezbaterea zilei de către Academicianul Tudorel Postolache.
Acesta este, în formulă concentrată,
nucelul operaţional al reformei care read-
uce poporul român la cârma strategiei sale
identitare, adică a ridicării prin edificarea
statului de cultură la Dunărea de Jos. Acest
concept a fost nimicit în mare măsură de
expirementalismul reformelor şcolare
postdecembriste, culminând cu reformele
ministeriatului din ultimii ani.

„Politica, înțeleasă ca lucrare pentru
binele general, este cea mai înaltă şi mai
nobilă îndeletnicire. A face politică, în
acest sens, este şi un drept şi o datorie pen-
tru orice cetățean, cât de modest, căci nu
este niciunul care, într-o măsură oarecare,
să nu fie în stare de a aduce contingentul
său de muncă pentru binele comun.”

Evocarea comemorativă a lui Spiru
Haret la 100 de ani de la plecarea la cele
veşnice este deopotrivă ocazia unui exa-
men obştesc de conştiinţă pe care trebuie
să-l treacă o elită complet înstrăinată de
ideea statului de cultură la Dunărea de

jos şi decăzută în penibila butaforie a grilelor ISI ca expresie
a fanfaronadei naţionale cu privire la proba aşa numitei noas-
tre internaţionalizări ştiinţifice. Rezultatul acestei fanfaronade
este goana unei plebea scribax după calificative ISI,
înfăţişându-ne o cohortă pe cât de zgomotoasă pe atât de
impotentă, fluturând penibil indexări care ascund un vid su-
fletesc şi o mediocritate intelectuală alarmantă. Modul în care

Spiru Haret şi-a făcut intrarea în
ştiinţa mondială este pilduitor, de
luat ca exemplu. La 27 de ani îşi lua
doctoratul cu o lucrare dedicată
variaţiilor seculare ale orbitelor
planetare, teză care va lansa para-
digma triadei astronomice, precum
s-a precizat, prin care-l va influenţa
pe H. Poincare, pe Tisserand etc.
provocând o ruptură paradigmatică
de vechea gândire instituită prin
lucrările lui Laplace (1773),
Lagrange, Poisson etc. Trecând
peste studiile dedicate unor
chestiuni de utilitate publică (ca de
pildă cea referioare la mişcarea apei
în canale etc.), vom insista asupra
unei alte inovaţii paradigmatice,
cuprinsă în marea sa operă,
„Mecanique sociale”, prima lucrare

din lume care „aplică matematica la studiul societăţii”
prezentată ca „sistem dinamic cu memorie infinită, cauzele
fiind exprimate ca funcţii de timp” (Eufrosina Otlăcan, De la
o teză de doctorat magistrală la reforma învăţământului româ-
nesc, 2012, 4/01/PDF).

Din nou vom sesiza importanţa modelului haretist pentru
calea adevărată a ieşirii în lume a
ştiinţei naţionale cu totul opusă actu-
alului model ISI-st, fanfaron şi steril
(goana după ISI a devenit sportul fa-
vorit al unei pături de postulanţi no-
visimi la grade didactice şi de
cercetare fără orizont, căci vidul unui
articol ISI nu va compensa niciodată
absenţa încordării creatoare a operei
monumentale, cu adevărat. Fiindcă şi
teza de doctorat a lui Spiru Haret şi
„Mecanica  socială” sunt opere mo-
numetale şi nu articolaşe ISI, pe care
nici indexatorii nu le citesc. Acestea
sunt studii „citate” de grile (indexate
în fel de fel de baze de date, favorită
fiind baza americană ISI) dar, vai!,
necitite. Modelul haretian ar putea fi
de folos în iniţierea unui ciclu al
neatârnării noastre identitare, adică al
ieşirii din mentalitatea obedientă care
nu conduce decât la cedarea comenzii
poporului român asupra strategiei sale

C. Mihăilescu, Spiru Haret, ipsos patinat,
1929, col. Forumul Cultural al Râmnicului

Spiru Haret, bronz, 2013-Univ Spiru Haret
Râmnicu Vâlcea, sulptor C. Mihăilescu, 1929
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identitare prin fapta bicisnică a
pseudoelitelor salecare menţin
mintea tinerei generaţii în vraja
mincinoasă a grilelor subalternizării
mentale.

„Este un lucru contrar oricărei
morale a trăi cineva în contul unei
idei nobile, fără a face nimic pentru
a o servi.”

Cu totul altceva ne spune mo-
delul şi exemplul haretist. Gaston
Richard îl preţuia pe Haret şi lu-
crarea sa ca fiind, spune el, „una
dintre cele mai viguroase lucrări ale
sociologiei europene” (Arhiva pen-
tru Ştiinţă şi Reformă Socială, an
XIII (1936), p. 399-407, apud ibi-
dem). În acelaşi sens îl va cita şi
Rapoport, iar în tratatul de istoria
sociologiei universale a lui P.
Sorokin, Haret este singurul citat şi
prezentat efectiv. Comunitatea
astronomică internaţională a numit
un crater de pe lună cu numele său,
Haret.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Spi
ru_Haret)

Citarea operei haretiene este, în
toate cazurile, personală, ideatică şi
organică, nu artificială, impersonală
şi strict indexatoare (o indexare care
ascunde orice, camuflând, adeseori,
vidul intelectual) ca în cazul grilelor
ISI. Revenirea asupra strategiilor de
promovare a capacităţii gene-
raţionale (generaţiilor) în statul
român este o urgenţă şi un imperativ
naţional. Scurtul interval al ministe-
riatului Andronescu anunţa semne
bune, dar cu totul fragile.

Nu este nimic mai actual în actu-
alul context şcolar românesc decât
comanda: „Înapoi la Spiru Haret!”
Toate formulele sale, doctrina sa
centrată pe teza unei strategii iden-
titare la cârma căreia să revină
poporul român prin elite organice,
capabile să preţuiască neamul româ-
nesc, tradiţiile sale, energiile sale,
religia sa creştină, sunt deopotrivă
actuale şi imperative.

(Surse...Revista Clipa şi 
www..foaienationala.ro 31 01 13)

AJUTĂ-TE SINGUR, BRAV
POPOR ROMÂN!

Neamul nostru românesc, de la începuturile existenţei şi
până astăzi, n-a avut linişte.

Pământul sfânt strămoşesc a fost blagoslovit de Dumnezeu
cu bogăţii şi cu frumuseţi naturale, râvnite de marile imperii,
aflate în preajmă.

Au fost multe încercări menite să-i înlocuiască pe propri-
etarii de drept natural, pe români.

Pe parcursul celor două milenii, nu puţine au fost momentele de mare
cumpănă. Au fost însă depăşite cu eroism, datorită virtuţiilor de inteligenţă,
dăruire colectivă a poporului şi jertfe, de câte ori au existat conducători patrioţi,
curajoşi şi persuasivi.

Dacă ne-am privi în oglinda comportamentului moral, în mod obiectiv, ar tre-
bui să recunoaştem faptul că au existat şi încă mai există români în care se
exteriorizează lipsa curajului şi a răspunderii personale. Ca la toate popoarele,
există şi „cozi de topor”.

Uneori, insuccesele conducerii se scuză şi se dă vina pe existenţa unor factori
externi nefavorabili, ca şi cum întotdeauna numai alţii poartă vina: „ conjuctura
istorică'?, „ursita", etc.

Dăunătoare ţării sunt şi conflictele interne. S-ar putea ca, într-o oarecare
măsură, conflictele interne să fie generatoare de tulburări şi insuccese, ex-
plicându-se o parte dintre ele prin „compoziţia eterogenă în elementele etnice".
Desigur că toţi concetăţenii ţării , indiferent de etnie, trebuie să răspundă în mod
egal în faţa legilor şi să beneficieze de randamentul economic.

Sunt însă şi grupări etnice sau de interese economice care promovează deschis
sau în mod ascuns demersuri exprese pentru avantaje de grup, dăunătoare ţării.

Vânzările cu mită - din avuţia ţării, fonduri alocate discreţionar, din buget,
delapidări cu condamnări formale (prin care nu se cere returnarea banilor în
vistieria ţării).

Un mare pericol istoric nesoluţionat îl constituie batjocorirea emblemelor
naţionale şi cu atât mai grave sunt demersurile active, după un plan riguros, pentru
federalizarea ţării, având nu numai forme de propagandă mincinoasă, duse în arie
europeană, ci şi activităţi belicoase, cu amestec agresiv din ţări vecine.

Un alt factor dăunător ţării este pus în evidenţă prin lipsa de încredere în forţele
proprii.

Apar, uneori, în conducerea de vârf naţional sau zonal, persoane nu numai
nepricepute, care iau decizii fără să cerceteze urmările pe termen lung, ci caractere
slabe, care promovează servilismul şi pasivitatea în faţa unor fenomene cu urmări
economice şi politice grave, prin mentalitatea păstrării scaunului în mod laş,
zicând: „capul, ce se pleacă, sabia nu-l taie".

Mari evenimente istorice şi faimoşi conducători s-au pierdut prin trădători de
neam „cozi de topor".

Este o datorie patriotică sfântă să se cultive dragostea de neam şi să fie cunos-
cute marile evenimente şi personalităţi purtătoare de progres, care au apărat
România şi românismul.

Avem nu numai dreptul, ci şi obligaţia să preamărim victoriile înaintaşilor,
faptele lor eroice, care servesc drept modele generaţiilor coprezente şi celor vi-
itoare.

Este bine că facem reuniuni ştiinţifice, simpozioane, serbări dedicate

Alexandru POPESCU - MIHAESTI
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informării tineretului şi declanşării mândriei de neam şi sen-
timentelor patriotice. Dar dacă rămânem numai la demersuri
de informare şi de serbări - petreceri în care, cu vorbe
meşteşugite şi metaforice, subliniem meritele înaintaşilor şi
socotim că ne-am făcut datoria în mod deplin, dacă nu
cercetăm cauzele insucceselor şi nu ţinem seama că şi acum
românii au în ţară şi în afara graniţelor neprieteni, cu demer-
suri active dăunătoare, duse în trepte, comuflat sau făţiş cu
urmări istorice grave, riscăm să repetăm istoria nereuşitelor
şi să pierdem şi ceea ce ne-au lăsat strămoşii după multe
jertfe.

La întruniri, subliniem drepturile istorice, cântăm imnul,

dar conducătorii şi noi nu avem un program riguros,
instituţional pentru păstrarea fiinţei naţionale şi pentru re-
dobândirea celor legale, pierdute: teritorii, tezaur, drepturi ale
românilor aflaţi în ţări vecine, egale cu drepturile acordate în
România tuturor naţionalităţilor.

Cum spuneam, îşi permit unii, de alt neam, care
beneficiază în România de toate drepturile, să ne
batjocorească însemnele naţionale şi nu sun traşi la
răspundere.

Se urseşte de mula vreme un program activ de federalizare
a tării.

Ce fac aleşii ţării? Ce facem noi, românii?

Te-ai născut din cremene de os de geto - daci 
Temuţi de lumea vremii, războinici lăudaţi.

Ti-ai unit steagul ţării cu bravul braţ roman 
Ţi-ai zămislit urmaşii lui Decebal - Traian.

Te-a creştinat din faşă apostolul Andrei, 
Ţi-ai făurit o limbă, o ţară, un temei.

Popor român, în plaiul de Dumnezeu slăvit, 
Ai stat între imperii lovit, dar neclintit.

Statornic eşti în vatră, în limbă şi credinţă; 
Ai rănit în trupul ţării, în doină, în voinţă...

Te-au plângărit adesea turbane cu şalvari 
Şi ţi-au răpit provincii husarii şi muscali.

Te-ncearcă iar necazul, aşa ţi-e ţie dat... 
Popoare mercantile te-au scos la mezat.

Unire, frate dragă, nu te lăsa' nşelat!
În tine e salvarea, în tine şi-n luptat!

Tu n-aştepta dreptate afară de hotar... 
Străinii- oferă resturi, pomeni la zile mari.

Tăria e-n unire, în muncă şi avânt
în braţul tău puternic, în crez 

şi-n Dreptul Sfânt.

Ascultă sfatul - îndemnul, ecou 
din crez bătrân: 

Ajută-te tu, singur, brav popor român !!!

AJUTĂ-TE SINGUR, BRAV POPOR ROMÂN!
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AFORISME  ŞUGUBEŢE

•   În dictatură, cineva te foloseşte cum vrea. În democraţie,
ai dreptul să-l alegi pe cel care o să te osească aşa cum vrea
el.
•   Atât politicienii cât şi scutecele trebuie schimbate cât mai 

des... pentru acelaşi motiv.
•   Cu dragostea omori timpul, cu timpul omori dragostea.
•   Mai rău decât un prost leneş e un prost cu iniţiativă.
•   Dacă şeful e idiot lasă-l s-o afle dela altul.
•   Oamenii cu bani sunt de două feluri: apăraţi de poliţie
ori căutaţi de poliţie.
•    Oricât te-ai strădui, cineva va munci mai puţin decât tine
şi va câştiga mai mult.
•    Cine munceşte toată ziua nu mai are timp să câştige. 
•    Prietenii pot fi falşi, duşmani sunt întotdeauna autentici.
•    Dacă la o întrebare îţi răspunde un filozof, nu mai
înţelegi ce-ai întrebat.
Culese de Ioan LUCA

Ion Luca vorbind la
Întrunirea inspectorilor

vâlceni, Seniori, 11 12 13,
de la Inspectoratul Şcolar

Aurora Ghrghina
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Situând şcoala naţională la baza dez-
voltării organice a României mo-

derne, Eminescu efectuează cea mai
adâncă analiză a stării reale a învăţămân-
tului românesc din secolul al XIX-lea, so-
licitând, într-o viziune apostolică,

regenerarea cât mai grabnică a învăţământului din ţara noas-
tră.

Întrebat de Titu Maiorescu - pe atunci ministrul Instruc-
ţiunii Publice, la 15 iunie 1875, dacă acceptă postul de revi-
zor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui, răspunsul poetului
a fost afirmativ, nu pentru câştiguri materiale, ci pentru a
„intra în contact cu populaţia rurală, singura care - preci-
zează el - mă interesează îndeosebi”1.

În perioada scurtă de timp, de numai un an de zile (1875-
1876), cât a funcţionat ca revizor şcolar în judeţele menţio-
nate, Eminescu s-a dovedit a fi de o conştiinciozitate
exemplară, inspectând toate şcolile zonei respective, unele
de mai multe ori, astfel încât el a ajuns cunoscătorul deplin
al întregii problematici a învăţământului românesc.

Numeroasele lucrări şi situaţii ieşite din cancelaria revi-
zorului precum procesele verbale de inspecţii, tabelele de
organizare a şcolilor, rapoartele către M.I.P., adresele către
dascăli ori către diferitele autorităţi comunale şi judeţene,
toate acestea, executate de mâna ilustrului poet cu admira-
bila lui scriere caligrafică, reprezintă, putem spune, o ade-
vărată cronică a învăţământului primar, cu luminile şi

umbrele lui, pentru anii 1875-1876.
Referitor la învăţământul primar, într-o adresă către mi-

nister, scrutând trista realitate, Eminescu mărturisea cu sin-
ceritate: „Impresia generală care mi-a făcut şcoalele rurale
din acest judeţ (Vaslui) a fost rea. Pretutindeni frecvenţa
mică şi neglijenţa administrativă mare, pretutindeni sărăcia
muncitorului agricol, mortalitatea adesea înspăimântătoare,
greutăţile publice şi angajamentele de muncă născute din
aceste greutăţi aproape insuportabile. Atât mediul social, cât
şi administraţia fac ca şcoala să fie aproape un lucru de pri-
sos...”2.

Iar mai departe poetul scrie: „Nu cutez încă a mă pro-
nunţa asupra cauzelor acestei stări de lucruri, însă cred de
pe acuma că ea nu se poate schimba decât prin un alt sistem
de dări şi prin organizarea mai liberă a muncii”3. Iar „un alt
sistem de dări” şi „organizarea mai liberă a muncii” trebuiau
să conducă implicit la suplinirea „lipsei absolute de mijloace
pedagogice”, la alegerea subprefecţilor dintre „oamenii care
să ştie administraţie, finanţe şi economie politică”, la trans-
formarea învăţătorilor în pedagogi ş.a.m.d. Şcoala româ-
nească era astfel evaluată în cea mai cuprinzătoare
perspectivă socială şi în legătură organică cu destinul popo-
rului român. Mai mult decât oricare dintre specialiştii tim-
pului, Eminescu judecă şcoala în conexiunile ei sociale
multiple, în funcţiunile ei unitare şi în consecinţele hotărâ-
toare asupra procesului de formare a personalităţii în cadrul
unui învăţământ modern.

Tot în raportul său sunt consemnate reclamaţiile învăţă-
torilor din mai multe comune (Vaslui) împotriva primarilor:
că nu aplică obligativitatea instrucţiunii, nu se îngrijesc de

Gheorghe DUMITRAŞCU

EMINESCU 
DESPRE ŞCOALA ROMÂNEASCĂ

24 martie 1994  adunarea directorilor din scolile judeţului
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nevoile şcolilor, şicanează pe dascăli, ba îşi permit să „per-
mute” unele şcoli dintr-un sat în altul după interese proprii,
iar la una din comune să instaleze un învăţător „care nu po-
sedă nici măcar 4 clase primare”4.

Cu prilejul numeroaselor inspecţii făcute în şcolile rurale
şi urbane, Eminescu a putut constata situaţia reală a învăţă-
mântului primar. Din procesele verbale  de  inspecţie  şi din
diferite adrese şi rapoarte reiese că unele constatări l-au mul-
ţumit, iar altele l-au revoltat. Peste tot a căutat să trezească
interes pentru dezvoltarea învăţământului, pentru stimularea
morală şi materială a dascălilor şi pentru îmbunătăţirea me-
todelor de predare la clasă. De asemenea, a criticat autorită-
ţile locale care nu se îngrijeau de bunul mers al şcolii, de
asigurarea frecvenţei ori îi persecutau pe învăţători5. 

Din corespondenţa lui Eminescu cu Ministerul Instruc-
ţiunii, cu autorităţile locale ori cu institutorii şi învăţătorii
se observă că el căuta să ţină o evidenţă exactă a probleme-
lor şcolare şi se străduia ca acestea să fie soluţionate, cât mai
repede, în interesul bunului mers al învăţământului. Marele
nostru poet era extrem de meticulos şi punea câte o apostilă
pe fiecare hârtie primită şi apoi „o rânduia” într-un anume
dosar. Cele mai frecvete apostile erau cu trimiteri spre re-
zolvări imediate şi riguros documentate: „S-au luat măsurile
cuvenite”, „S-au făcut paşii cuveniţi”, „S-au mijlocit la pre-
fectură”, „S-au răspuns”, „A se vedea adresele...”, „Se va
recomanda Ministerului...”. Pe unele cereri de supliniri
Eminescu scria: „Înainte de a se numi suplinitoriu trebuie
ca acest revizorat să vadă actele candidatului” etc.

Cunoscând direct realităţile şcolii româneşti, Eminescu
considera că îndreptarea „răului” din instrucţie şi educaţie,
ca de altfel din viaţa socială, se poate face prin implicarea
întregului sistem economico-social şi politic în „regenera-
rea” naţiunii dar, numai prin eliminarea discrepanţelor dintre
principiile de înnoire şi incapacitatea celor chemaţi să le
aplice. Tocmai de aceea, la temelia recomandărilor sale de
îndreptare a şcolii, Eminescu aşează cartea didactică de bună
calitate, cartea de citire capabilă să sintetizeze întreaga bo-
găţie de gânduri exprimate în limba română.

„Datu-şi-a organul guvernamental cândva seama de ceea
ce este o carte de citire pentru clasele primare, o carte în care
se cuprind descrieri ale ţării proprii, istorisiri din trecutul ei,
caracterizarea personajelor mari ale poporului, bucăţi de li-
teratură populară şi de arte? O carte de citire nu e numai o
enciclopedie naţională, ci, dacă e bună şi cu îngrijire lucrată,
precum au început a se lucra, ea revarsă în mii de capete
aceleaşi cunoştinţe, fără de nici o silă, căci nu se-nvaţă pe
de rost, ea inspiră la zeci de mii de cetăţeni viitori aceeaşi
iubire pentru trecutul şi brazda pământului lor, ea preface,
după o justă observaţie, o masă de indivizi, ce se-ntâmplă a
trăi pe aceeaşi bucată de pământ, într-un popor ce menţine
o ţară”6.

Urmărind ca învăţământului să i se acorde o atenţie me-
ritată, Eminescu, în rapoartele sale semnala o serie de nere-
guli şi abuzuri ce existau în relaţia şcoală şi autorităţile
locale, insistând ca organele judeţene şi ministeriale să ia
„cuvenitele măsuri de îndreptare”. Conţinutul şi aprecierile

sale rezultate din rapoarte, nu erau agreate de cei în măsură
să dea curs unei activităţi cât de cât normale în şcoli, şi ast-
fel, au apărut unele animozităţi şi dezacorduri între poet şi
autorităţi. În urma raportului său din 4 mai 1876 în care
Eminescu arăta modul cum găsea de cuvinţă să-şi facă da-
toria prin competenţă, autoritate şi demnitate, dar şi greută-
ţile prin care trecea învăţământul românesc, membrii
Consiliului permanent al ministerului, simţindu-se ofensaţi
de tonul aspru şi conţinutul raportului său, au dispus ca ne-
cesar „de a se destitui Domnul Eminescu din postul de revi-
zor”. Mai târziu, la 4 iunie 1876, Eminescu a fost pus în
„disponibilitate”, odată cu alţi revizori „rebeli” din ţară, între
care şi „Domnul D. Constantinescu de la districtele Dolj şi
Vâlcea”7, care în anii mandatelor lui  Spiru Haret la M.I.P.
(1897-1910) a ridicat învăţământul şi cultura vâlceană la ni-
velul aşteptărilor performante din primele două decenii ale
secolului al XX-lea.

Prezentarea succintă a episodului eminescian ca revizor
şcolar, ne sugerează cât de actuale sunt remarcile poetului
referitoare la evoluţia şi starea prezentă a învăţământului ro-
mânesc. Cumplita îngrijorarea ce ne domină astăzi este că
frecventarea şcolii a scăzut drastic în localităţile rurale toc-
mai ca rezultat al sărăcirii familiilor, al confruntării părinţi-
lor cu şomajul şi al mortalităţii infantile. Şi ceea ce este mai
grav, a scăzut astăzi însăşi motivaţia socială a ştiinţei de
carte ca urmare a corupţiei generalizate şi a ilegalităţilor de
tot felul. Dacă alte generaţii aveau în faţă un ideal pe care îl
urmăreau cu acribie prin cultul muncii şi al preţuirii neamu-
lui românesc, astăzi, acest ideal a dispărut. Şi dacă ne în-
toarcem în final tot la Eminescu, constatăm cât de actuală
este remarca sa dintr-o Scrisoare de acum 138 de ani, despre
nivelul macrosocial românesc: „Obligativitatea învăţămân-
tului e o iluzie. Leafa învăţătorului e adesea egală cu a unui
vătăjel, întreţinerea localului proastă, pe când alături cu mi-
zeria scolastică trăieşte o clasă de scribi netrebnici sub formă
de primari, ajutori de perceptori etc., care sunt tot atâtea  or-
gane de apăsare şi de şicană în comună şi care nu aduc
bunei-stări a ţăranului nici atâta folos câtu-i negru sub un-
ghie”8.

1I. E. Toronţiu, Studii şi documente literare, vol. V,
Bucureşti, 1984, p. 119-120.

2 Mircea Ştefan, Mihai Eminescu revizor şcolar,
Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1956.

3 Mihai Iordănescu, Eminescu în actualitatea şcolii ro-
mâneşti, în revista „Opinia Naţională” nr. 156, din 25 no-
iembrie 1996, p. 4.

4 Mircea Ştefan, op. cit., p. 196.
5 Ibidem, p. 208.
6 Mihai Iordănescu, op. cit., p. 4.
7 Arhivele Statului, Bucureşti, fond M.C.I.P., dosar

3098/1876, f. 99-100; cf. Nichita Adăniloaie, Istoria învă-
ţământului primar (1859-1918), Editura Cris Book Uni-
versal, Bucureşti, 1998, p. 139.

8 Mircea Iordănescu, op. cit.
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... în vizită la mânăstiri

GEORGE CĂLINESCU - SCRIITOR TOTAL
(1899 – 1965)

Se împlinesc 115 ani de la naşterea
lui George Călinescu (n. 19 iunie

1899) şi 49 de la trecerea în lumea um-
brelor – în nemurire (12 martie 1965). Pe
numele de naştere, Gheorghe Vişan, fiul
natural al Mariei Vişan, menajeră în casa
familiei Maria şi Constantin Călinescu,
impiegat CFR în Bucureşti, este adoptat

de această familie la 17 martie 1907 şi se va numi, de acum,
Gheorghe Călinescu.

George Călinescu, după clasele primare şi liceu, urmează
cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii
Bucureşti. Aici, îl cunoaşte pe profesorul italian Ramiro
Ortiz, care îl îndeamnă spre limba şi literatura italiană, îl in-
vită la cursurile de vară de limba şi cultura italiană de la
Neapole (august – septembrie 1921) şi îl atrage la editarea
revistei „Roma”. Între septembrie 1924 – iunie 1926 este la
Şcoala Română din Roma, condusă de istori-
cul Vasile Pârvan. Aici, audiază cursuri de spe-
cialitate, studiază în biblioteca Vaticanului,
vizitează muzee, contemplă „pe îndelete pe
marii artişti ai Renaşterii”.

După 1927 se dedică activităţii critice, pu-
blică în „Viaţa literară”, colaborează la „Sbu-
rătorul”, „Adevărul literar şi artistic”, unde îi
apar documente ce vor intra în monografia
Eminescu.

În 1937 este numit conferenţiar la Univer-
sitatea din Iaşi, în specialitatea estetică şi cri-
tică literară. În 1939 scoate săptămânalul
„Jurnalul literar” – aici apar eseuri şi studii de
istorie literară, materiale valorificate în „Isto-
ria literaturii române...” din 1941.

În 1945 este profesor la Facultatea de Litere din cadrul
Universităţii Bucureşti, cursul de deschidere fiind „Sensul
clasicismului”. Acum publică şi „Istoria literaturii române.
Compendiu” (1945).

În 1949 este destituit abuziv de la Universitate şi detaşat
la „Institutul de istorie literară şi folclor” pe care, devenind
director, îl va conduce timp de peste 15 ani – până la sfârşitul
vieţii. Între timp, va fi numit „profesor onorific” la catedra
de „Istoria literaturii române” la Facultatea de Filologie a
Universităţii Bucureşti.

George Călinescu, personalitate enciclopedică, se alătură
lui Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, B. P. Haşdeu, N.
Iorga, M. Eliade şi întruchipează cea mai completă imagine
a scriitorului total. Creaţia lirică, romanele, schiţele drama-
tice, opera critică – încoronată cu monografiile Eminescu,
Creangă şi cu „Istoria literaturii române de la origini până

în prezent” – regăsesc sub semnul unic al viziunii şi stilului
călinescian, un spirit mereu nemulţumit, experimentator de
forme ale literaturii, aspirând spre perfecţiune: „Dacă nu
poate fi un bun artist el însuşi, criticul trebuie cel puţin să
rateze cât mai multe genuri. Ratarea este o participare activă
la procesul creator, o garanţie de comprehensibilitate...Toţi
marii critici au făcut literatură... literatură foarte bună” (Prin-
cipii de estetică, pag. 85). Călinescu însuşi a încercat toate
genurile şi nu a ratat nimic. Aspectele proteicei şi fascinantei
sale personalităţi se îngemănează în „...vocaţia severă a cer-
cetării ştiinţifice şi în talentul literar de o mare bogăţie” (Al.
Philippide).

La Călinescu coexistă în chip strălucit poetul, prozatorul
(romancier şi nuvelist), dramaturgul, eseistul, criticul şi, mai
cu seamă, istoricul literar, într-un efort permanent de căutare
a esenţelor, de atingere a valorilor general umane.

Ca poet, a publicat volumele Poezii (1937) şi Laudă lu-
crurilor (1963), dovedind marea sa pasiune pentru străluci-
rea versului, convins că „Muzica e graiul sufletului”.
Versurile sale surprind mişcarea materiei în ordine cosmică,

precum şi aspectul teluric – în ziua morţii, la
12 martie 1965, îi apărea în „Contemporanul”
poemul elegiac „Pământul”: „Ades, din tine,
bulgări luând în mână/ Mă-ntreb ce eşti, ţă-
rână.// ...Tu n-ai luciri de vis, crepusculare./
Adâncurile clare, / Substanţă eşti din haosul ci-
meric/ Un cheag de întuneric.// Dar ţii în sân o
arşiţă ciudată/ Din care deodată/ Înfăptuieşti a
speţelor Idee/ Păuni şi orhidee.//.

Creaţia epică cuprinde Cartea nunţii – 1933
(„un exerciţiu minor în vederea unei plănuite
opere epice” – o spune autorul în celebra sa Is-
torie a literaturii...; Enigma Otiliei – 1938, „în-
florată de gootheanul «etern feminin»”, crede
Zoe Dumitrescu-Buşulenga; Bietul Ioanide -

1953, care reeditează „mitul construcţiei” şi ceva din viziu-
nea de arhitect a autorului. Eroul revine, alături de alte per-
sonaje, şi în Scrinul negru - 1960.

Romanelor li se adaugă trei nuvele – „...excelente exer-
ciţii de stil” şi ilustrări ale „proteismului unui talent” (după

Emil DIACONESCU

Moda, pasiunea
secretă a lui 
G Călinescu

George Călinescu

Călinescu şi Vera
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Valentin F. Mihăescu): Iubita lui Bălcescu, Catina damnatul
şi Noi vrem pământ.

Teatrul lui G. Călinescu cuprinde drama Şun sau Calea
neturburată (1943), scrisă în condiţiile dramatice ale războ-
iului, „... este un poem al guvernării înţelepte, un fel de poem
apoftegmatic al bunului stăpânitor” (Nicolae Manolescu) şi
care „glăsuieşte în tâlcuri extrem-orientale” (Zoe Dimtrescu-
Buşulenga).

Dialogurile din schiţele dramatice (între care Napoleon şi
Sfânta Elena, Despre mânie sau Napoleon şi Fouché, Răz-
bunarea lui Voltaire etc.), prin tonul ironic, devin teme de
meditaţie a condiţiei umane, cu trimitere la visul dominator,
tiranic. Pentru unii comentatori sunt texte ludice, autorul pă-
rând a se conduce după dictonul „Castigat ridendo mores”.

George Călinescu, mai întâi, este autorul unor monografii
exemplare, fără de care nu mai putem studia operele scriito-
rilor respectivi: Viaţa lui Mihai Eminescu – 1932 („monu-
mentul cel mai important ce s-a ridicat până astăzi lui
Eminescu” – Garabet Ibrăileanu); Opera lui Mihai Eminescu,
vol. I-V, 1934-1936 – ediţie restructurată  în
cadrul seriei de Opere (vol. XII-XIII,
1970); Viaţa lui Ion Creangă (1938), deve-
nită Ion Creangă (viaţa şi opera), Ediţie
nouă, revăzută – 1964; Nicolae Filimon –
1959.

Îl semnalăm şi ca cercetător pasionat al
folclorului (Estetica basmului – 1965); un
neobosit eseist al literaturii universale (Im-
presii asupra literaturii spaniole – 1946 şi
masivul volum, apărut postum, Scriitori
străini -1967).

Este cronicar de înaltă clasă: semnalăm
rubrica „Cronica pesimistului” începută în
„Adevărul literar şi artistic”, semnată iniţial
Aristarc şi sfârşită în „Contemporanul”,
drept „Cronica optimistului” – toate acestea
fiind cuprinse în volumul Cronicile opti-
mistului din 1964.

Istoria literaturii române de la origini
până în prezent (1941), reeditată de Al. Piru în 1982, „este,
desigur, o mare carte” (Eugen Simion). Nicolae Manolescu
spune: „Nu cunosc operă la fel de originală precum «Istoria
literaturii române de la origini până în prezent» a lui G.
Călinescu şi care conţine mii de citate. Selecţia şi interpreta-
rea acestora e un factor esenţial de originalitate”. Eugen
Lovinescu, în ciuda unor reţineri, consemnase la apariţie: „E
o carte genială, domnii mei...”. Această  operă întăreşte sen-
timentul pe care îl transmite autorul, conform căruia, „spiri-
tualitatea românească este veche - datorită unei tradiţii
culturale neîntrerupte”, iar „literatura română are vocaţie eu-
ropeană”.

Planul „Istoriei literaturii române...” s-a născut simultan
cu cel al monografiei lui Mihai Eminescu: „... trebuia, fireşte,
să judec pe Eminescu în cuprinsul literaturii române şi al li-
teraturii universale, şi pentru aceasta aveam nevoie de o is-
torie a literaturii române din unghiul de vedere strict estetic...
Pentru a înţelege pe Eminescu aveam trebuinţă de o istorie

literară, şi pentru a  scrie o istorie trebuia neapărat a avea mo-
nografia celui mai de seamă poet român. Un adevărat cerc
viţios pe care l-am rezolvat pornind simultan din centru şi de
la periferie...” (G. Călinescu, Opere, XII, p. 3-1970).

Să amintim că Istoria literaturii române... apărea în 1941,
în perioada unor vremuri tulburi pentru poporul român, iar
Călinescu găseşte puterea să ne statornicească încrederea într-
un destin favorabil: „În aceste timpuri de suferinţă naţională,
o astfel de carte nepărtinitoare trebuie să dea oricui încrederea
că avem o strălucită literatură, care, pe de altă parte, în ciuda
tuturor efemerelor vicisitudini, se produce pe teritoriul
României Mari, una şi indivizibilă, slujind drept cea mai clară
hartă a poporului român. Eminescu în Bucovina, Haşdeu în
Basarabia, Coşbuc şi Rebreanu în preajma Năsăudului,
Maiorescu şi Goga pe lângă Oltul ardelean, sunt eternii noştri
păzitori ai solului veşnic...” („Istoria literaturii române...”,
Ediţia Al. Piru, 1982, pag. 6).

Din păcate, o lungă perioadă de timp, din varii motive,
această capodoperă a rămas la ediţia primă din 1941. Abia în

1980, Iosif Constantin Drăgan scoate, prin
Editura Nagard la Milano, o reeditare...

În 1982, Al. Piru scoate Ediţia a II-a, re-
văzută şi adăugită a Istoriei literaturii ro-
mâne de la origini... George Călinescu avea
în vedere o astfel de ediţie şi continua să pu-
blice capitole noi sau revizuiri în revistele
vremii şi mai ales în „Studii şi cercetări de
istorie literară şi folclor”. Editorul explică în
ampla prefaţă felul modificărilor făcute de
autor, prin care s-au adăugat 300 de pagini
noi la ediţia din 1941. Al. Piru şi colabora-
torii săi, prin această nouă ediţie, au pus în
mâna generaţiilor „o carte despre frumuse-
ţea şi demnitatea creaţiei literare româneşti”
(Eugen Simion).

Imensul material al „Istoriei literaturii ro-
mâne...” este organizat pe dimensiuni de
timp (epoci, momente), dar mai ales pe di-
mensiuni de structură şi stiluri – într-o arhi-

tectură de peste 1000 de pagini in quarto, textul fiind aşezat
pe două coloane, însoţit de ilustraţii numeroase şi valoroase.

Este o istorie vie a literaturii – ştiinţifică prin erudiţie, prin
documentare, operă de artă prin darul evocării, portretului,
împrumutând adesea stilul autorilor. Capitolul consacrat lui
O. Goga începe cu o pagină de frumuseţe şi descriere etno-
grafică – aşa este prezentat drumul de la Sibiu la Răşinari,
precum şi satul natal al poetului. În capitolul dedicat lui Ion
Creangă, până a ajunge la celebrele „Poveşti” ale acesuia,
„străbatem un eseu sclipitor despre oamenii şi locurile
Moldovei de sus” (Eugen Simion). Antologice sunt portretele
lui Dimitrie Cantemir sau Nicolae Iorga. Marele istoric este
„un Macarie sau Azarie compilând pomelnice”, iar portretul
de profesor la catedra universitară, care încheie analiza ope-
rei, este fascinant: „Vorbea cu graţia leneşă a femeii căreia i
se face o dulce violenţă. Avea în priviri vanităţi mărunte, îşi
culca urechea pe sonoritatea moale a cuvintelor, stabilea cu
ascultătorul mici corespondenţe delicate, prin zâmbete galeşe

George Călinescu ..
în braţe cu Fofează
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sau sclipiri confidenţiale... Vindicativ, oratorul supunea pu-
blicul unui rechizitoriu zgomotos. Sala se umplea de grindină,
de ceaţă şi de tunete. Străpunşi de degetul răzbunător al lui
N. Iorga, duşmanii invizibili se prăbuşeau surd pe duşumele,
în timp ce cuvintele cădeau ca trăznetele într-un copac nodu-
ros. Apoi furtuna se potolea” (pag. 615).

Istoria literaturii române... se dovedeşte şi o bogată ga-
lerie de destine umane, opera şi viaţa autorului se complinesc
astfel; prin adevăruri fundamentale, cartea fixează puncte so-
lide care trebuie luate în seamă la orice nouă interpretare. Aşa
par capitolele dedicate lui M. Eminescu, I. Creangă, I. L.
Caragiale etc. George Călinescu este şi un maestru al notaţiei
lapidare pentru a caracteriza un scriitor: „Neculce este „un
Creangă al sec. al XVIII-lea ; Creangă este „un rablesian”;
Ion Minulescu „un Villon al cafenelei”; un poet mărunt „scrie
versuri bolintineaneşti”, altul „pillatizează; Năpasta e „un
Hamlet feminin” etc. În Istoria literaturii... , Călinescu arată
o adevărată artă a citatului din opera comentată – miile de ci-
tate susţin ideile istoricului literar şi proiectează exact imagi-
nea autorului în spaţiul literar căruia îi aparţine.

Ca profesor, la catedră, la Iaşi şi la Bucureşti, în Aula Aca-
demiei, la Institutul de istorie literară şi folclor, având în faţă
studenţi, oameni de ştiinţă sau un public chiar eterogen,
George Călinescu vorbea la fel, cu măiestria celui ce vrea să
fie înţeles, potrivindu-şi doar glasul pentru volumul şi acus-
tica sălii.

Chiar dacă relua temele, nu se repeta niciodată, fiind preo-
cupat doar de exactitatea, frumuseţea şi logica ideilor. Pentru
aceasta se pregătea, citea şi medita continuu. Sărbătorit la
Academie, la împlinirea a 60 de ani, în cuvântul său,
Călinescu reia tema din cronica mizantropului „Tot mai în-
veţi, maică?”,  actuală: „Tot mai citesc, mereu citesc...”.

Era convins că o nouă lectură, într-un alt cadru intelectual,
poate duce la descoperiri noi. Ascultându-l, nu puteai să nu
fii uimit de spectacolul oferit de procesul de gândire prin care
înţelegea să descopere totul pe cont propriu, să vină cu punc-
tul de vedere original în orice problemă de literatură, de isto-
rie literară. La cursuri şi la examene cu studenţii, nu punea
preţ pe memorie, cerea fiecăruia să aibă o părere personală
asupra autorilor citiţi şi să argumenteze cu inteligenţă critică.
Îşi ieşea din fire la vreo formulă din manual şi nu-i plăcea
să-i fie reproduse ideile (le cerea studenţilor să nu ia notiţe la
curs). Profesorul, în schimb, n-a lăsat pe nimeni la niciun exa-
men!

Faţă de Tudor Vianu şi Mihai Ralea, care îşi ţineau cursu-
rile aşezaţi la catedră, Călinescu „vorbea în picioare, arun-
cându-şi uneori privirea pe o mică hârtie cu însemnări, pe
care o ţinea în mână... Era profesorul la ale cărui cursuri se
întâmpla să urmăreşti lucrurile cu sentimentul aventurii”
(Dinu Pillat).

Cât a stat la Universitate la Iaşi, Călinescu a reuşit să reîn-
vie vechea atmosferă culturală a metropolei din perioada re-
vistelor „Convorbiri literare” şi „Viaţa Românească”, fiind
prin activitatea la catedră şi prin intermediul revistei „Jurnalul
literar”, exemplu de conduită ştiinţifică şi literară.

Ca director al „Institutului de istorie literară şi folclor”, a
imprimat aici un stil deosebit de muncă, de cercetare ştiinţi-

fică, a creat o adevărată şcoală de cercetători în domeniul ar-
telor. A organizat excursii la vechi vetre de cultură, la locurile
unde au trăit sau pe unde au trecut scriitorii. Pentru toate aces-
tea se releva un ghid neobosit, cu geamantanul de lucrări de
specialitate, cu caietul de însemnări etc.

Al. Piru, apropiat al lui G. Călinescu, ne-a transmis im-
agini aproape proaspete: „Îl revăd, ieşind în for şi retrăgându-
se apoi în turnul ivoriu, în acel fantastic atelier care e locuinţa
lui din Strada Vlădescu 53, pentru a aşterne pe hârtie... «Bie-
tul Ioanide», roman al soartei omului de geniu...”.

Cu mari calităţi de arhitect, ca Ioanide – eroul său -, în
care poate fi regăsit, Călinescu şi-a construit casa după pro-
priile planuri, desăvârşind-o până către sfârşitul zilelor sale.
Avea la intrarea din stradă o mică, dar mirifică grădină, po-
trivită gusturilor rafinate de artist.

Dinu Pillat vorbeşte despre interiorul casei, cu cărţile din
cuprinzătorul birou de lucru care acopereau trei pereţi, de
holul cu icoane pe sticlă, colecţia de păpuşi din toată lumea,
toate creând o ambianţă de rafinament estetic.

În clipele de relaxare, Călinescu cânta la vioară muzică
clasică, dialoga cu Seneca, broasca lui ţestoasă din grădina
casei şi se juca cu Fofează, câinele de o „profunditate inima-
ginabilă”, care îi păzea manuscrisele de curioşi, fără a călca
pe ele.

Profesorul nu a fost un „om de poză rigidă”. La cursurile
cu studenţii, în conferinţele publice, în şedinţele de la Insti-
tut..., erau prezente poanta şi anecdota ce întreţineau buna
dispoziţie – „A fost un om cu inimă caldă şi n-a purtat ură ni-
mănui. A uitat orice necaz pricinuit de cineva... S-a dovedit
un adevărat şi mărinimos dascăl” (I. C. Chiţimia).

Ca om, în viaţa de fiecare zi, pentru cei ce l-au cunoscut,
părea plin de contraste, devenea nervos când vreo judecată
de valoare îi contrazicea părerea, dar avea puterea de a reveni
apoi. Lucid, îşi recunoaşte şi el felul de a fi (exemplu – în
„Autofişă” din ziarul Naţiunea) şi îl recunoaştem şi noi, în
figura lui Napoleon dintr-o schiţă din cele compuse şi jucate
împreună cu membrii „Institutului de istorie literară şi fol-
clor”. Se arăta „... detaşat de cele vremelnice şi vanitos, so-
lemn şi persiflant, înălţat deasupra intrigilor şi a oricăror
agitaţii meschine, ca Şun şi ranchiunos ca Pomponescu, ier-
tător ca Iisus, dar şi vindicativ...” (D. Micu).

Şi, deasupra tuturor slăbiciunilor omeneşti, se ridică
George Călinescu – o personalitate a spiritualităţii româneşti,

unică în felul ei, ceea ce-i defineşte geniul creator.
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ÎNTRUCHIPĂRI ALE TITANULUI ŞI GENIULUI ÎN
POEMELE „LUCEAFĂRUL” DE M. EMINESCU ŞI

„DEMONUL” DE MIHAIL LERMONTOV

Alături de miturile lui Prometeu,
Orfeu, Pan, Satan, mitul omu-

lui superior a fascinat condeiul multor
scriitori din literatura romantică
universală. La rîndul lui, Hyperion de-
scinde şi el din neamul celor născuţi din
nepămîntenii Uranus şi Gea, din Cer şi
Pămînt, deci e şi el un nemuritor.
Prezentat în diferite ipostaze, el e cînd

un erou al echilibrului, cînd un erou oscilant între lumină şi
întuneric, dar oricum, întotdeauna e văzut ca o fiinţă
superioară, depăşind condiţia pămînteanului comun. Nu
puţine sînt notele deosebitoare ale eroului, aşa cum le-au
văzut părinţii lor literari, scriitorii romantici ai secolului al
XIX-lea. De exemplu, în opera poetului englez Keats,
Hyperion e un titan din generaţia lui Saturn, în preajma
căderii acestui părinte ceresc detronat de Zeus.

Poetul german Hölderlin face din Hyperion un erou grec
modern, luptător pentru pămînt. El e o structură titaniană ce
capătă o semnificaţie general umană, prin lupta pentru
dobîndirea victoriei asupra naturii inferioare.

Din multele întruchipări poetice date omului superior de
poeţi ca Alfred de Vigny, Byron, Lamartine, John Milton,
Lermontov, Eminescu, ne vom opri în prezenta comunicare
asupra demonului lermontovian, pe care-l vom raporta la
luceafărul eminescian.

În poemul român, Hyperion e o făptură celestă, o stea
strălucitoare. Numele de Hyperion e un nume secret, cunos-
cut doar de Demiurg: „Hyperion ce din genuni/ Răsai c-o-n
treagă lume”.

Cele două poeme se apropie prin tema dragostei dintre o
fiinţă superioară şi o fiinţă cu o înţelegere limitată. Ele se şi
deosebesc prin faptul că „Demonul” e un poem al revoltei,
pe cînd „Luceafărul” e un poem consacrat mai mult ideii de
singurătate a omului superior într-o lume mărginită, obtuză.

Demonul e Arhanghelul alungat din cer pentru
nemărginita lui trufie în faţa Demiurgului. El e un personaj

satanic, ros de soarta sa de proscris şi pedepsit de Părintele
Ceresc să nu poată trăi nicio bucurie: „Dar mîndrul duh cu
mult dispreţ,/ Privi ce Domnul său crease/ Şi-naltă fruntea
sa rămase/ Încremenită sub îngheţ”.

Punctul de pornire al legendei Demonului este episodul
biblic al izgonirii Arhanghelului din cer, pentru nemărginita
lui trufie, motiv ce apăruse şi în poemele „Paradisul pierdut”
al lui John Milton şi în „Cain” al lui Byron. „Luceafărul” nu
este un poem al revoltei. El îşi are geneza în basmul popular
„Fata din grădina de aur” şi are ca personaj central, în locul
zmeului, steaua stelelor, Luceafărul. Demonul e caracterizat
printr-un vid sufletesc; el aduce răul în lume, iar sfidarea
Creatorului face din el un principiu negativ absolut, un re-
voltat, un nonconformist, coordonată sufletească
fundamentală, nu lipsită de legătură cu aceea a poetului, care,
apropiat de spi-ritul mişcării decembriste a timpului său
scria: „Ca Demonul meu, eu sînt un răufăcător, ca Demonul
meu am sufletul trufaş; printre oameni sînt călător
nemulţumit, străin de lume şi de cer”. 

Spre deosebire de Demon, Hyperion, ca un principiu cos-
mic, înţelege ordinea universului şi nu urmăreşte să-l
sfărîme. Nevoia de armonie, apropierea de oameni le e
comună celor două personaje: „Din haos, Doamne-am
apărut/ Şi m-aş întoarce-n haos...”, spunea Hyperion , iar
Demonul exclama îndurerat: „Fără liman, tristeţea mea/ Ca
mine n-are rost, nici capăt;/ Cu neputinţă-i pentru ea/ Hodina
lutului s-o capăt”. Dragostea pentru prinţesa gruzină Tamara,
al cărei logodnic fusese ucis în munţii Caucaz, putea să-l
izbăvească pe Demon şi să-l transforme într-un Arhanghel,
conform unei legende populare gruzine: „Eu, fiul hăurilor
reci, / Spre stele te-oi purta de mînă, / Vei fi pe univers
stăpînă/ Şi draga mea vei fi în veci”. La rîndu-i, Luceafărul
îi promite fetei de împărat eternitatea în palatele lui de cristal
din adîncimea mărilor: „Colo-n palate de mărgean / Te-oi
duce veacuri multe / Şi toată lumea-n Ocean / De tine o
s-asculte”.

Carmen Lelia FARCAŞ-MĂRCULESCU

Nikolai Pavlovici
Ulianov, Portretul lui

Mihail Lermontov
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Pentru Luceafăr, iubirea Cătălinei însemna calea
apropierii de viaţă, pentru Demon – mîntuire, izbăvire
de rău. Momentul suprem al poemului rus e jurămîntul
de dragoste, credinţă şi statornicie, o adevărată apoteoză
a năzuinţelor umane: „Mă jur pe-ntîia zi a firii, / Mă jur
pe ultimu-i azur, / Pe blestemul nelegiuirii, / Pe scurtul
biruinţii dor / Mă jur pe clipa întîlnirii, / Pe-ameninţarea
despărţirii, / Pe visul meu nepieritor;/... Mă jur să fug
de răzbunare, / Mă jur să nu mai fiu trufaş; / Vreau să
mă rog, vreau să iubesc, / Cu cerul să mă-mpac voiesc;
/ Voiesc să cred din nou în bine; / Cu lacrimi de căinţă-
alerg, / Vrînd de pe fruntea mea să şterg/ Stigmatul
flăcării divine; / Să fie vrednică de tine...”.

Demonul îi oferă Tamarei nu atît o soartă de
excepţie, nu un palat de mărgean în adîncul Oceanului,
nici nemărginirea stelelor, cît propria convertire.
Aspiraţia romantică spre fericirea şi binele absolut, a
lui Lermontov, se întîlneşte cu sugestia simbolică
eminesciană de a înălţa condiţia mărginită a fiinţei iu-
bitei la una nemărginită, corespunzătoare ideii de abso-
lut. Dar fata de împărat nu-şi poate depăşi condiţia de
pămînteană, iar Tamara moare primind sărutul De-
monului. Iubirea ideală, izbăvitoare de soartă, cum o
concepe Demonul, eşuează în planul real, obligîndu-l
pe purtătorul ei să rămînă mai departe un damnat.

Cele două poeme, romantice prin excelenţă, se în-
tîlnesc în concluzia lor, aşa cum se întîlniseră şi în punc-
tul de plecare. Autorii lor concepeau frumuseţea fetelor
în mod diferit: viziunea lui Eminescu e una statică, în
genul unei icoane- „O prea frumoasă fată/... Mândră-n
toate cele/ Cum e fecioara între sfinţi/ Şi luna între
stele”. Portretul Tamarei e văzut în mişcare: „Prinzînd
zurnaua-n mîini, mireasa/ S-avîntă sprintenă, la joc;/
Deasupra capului o saltă, / Mlădie, sveltă şi înaltă”.

Acestor frumuseţi desăvârşite li s-ar fi cuvenit o
înţelegere superioară şi o fericire ideală. Ele reprezintă
însă o deziluzie pentru Hyperion şi pentru Demon.
Cătălina nu-şi poate depăşi cercul strîmt în care trăieşte,
iar Tamara se stinge sub sărutarea de otravă a Demonu-
lui: „Sărutul buzelor lui arse, / Prin buzele spre el în-
toarse,/ Otrava morţii-a răspândit/... Era-n el totul:
suferinţă, / Dojană, dragoste, căinţă,/ O-ntreagă lume
de tristeţi/ Şi rugămintea ce se curmă/ Şi bun rămasul
cel din urmă/ Al timpuriu sfîrşitei vieţi”. Eroul emines-
cian, lipsit de componenta răului şi a blestemului
ceresc, nu sfîrşeşte prin moarte. Înţelege prăpastia ce-l
separă de lumea pămînteană, în care fetei de împărat i
se potrivea doar Cătălin, şi semeţ şi resemnat se retrage
în lumea lui: „El tremură ca alte dăţi/ În codru şi pe
dealuri,/ Călăuzind singurătăţi/ De mişcătoare valuri./
Dar nu mai cade ca-n trecut/ În mări din tot înaltul/ Ce-
ţi pasă ţie chip de lut lut,/ Dac-oi fi eu sau altul”.

Poeme romantice axate pe o temă comună, aceea a
dragostei unui nemuritor pentru o muritoare,
„Luceafărul” şi „Demonul” se apropie în multe
privinţe, dar totodată se şi îndepărtează prin
semnificaţiile simbolice particulare puse de problema-
tica, de personajele şi de lumea în care ele evoluează.

ASPECTE DIN VIAŢA
BUCUREŞTEANĂ

ILUSTRATE ÎN
ROMANUL „CIOCOII

VECHI ŞI NOI” DE
NICOLAE FILIMON

Atestat documentar abia în septembrie
1459, într-un hrisov domnesc, în limba

slavonă, emis de Vlad Ţepeş, oraşul Bucureşti
devenise capitală a Ţării Româneşti cu câteva
decenii înainte, când fiul lui Mircea cel Bătrân
şi-a mutat aici scaunul domniei de la Târgovişte.

Numeroşi scriitori români au evocat în imag-
ini vii aspecte caracteristice Bucureştiului în di-

verse epoci istorice. Au surprins evenimente, au zugrăvit tipuri
umane şi moravuri specifice unor vremuri trecute, care susţin ideea
că în Bucureşti s-au polarizat aproape toate spiritele creatoare ce
au contribuit la evoluţia societăţii româneşti.

Minuţios şi pedant, într-o adevărată tehnică balzaciană, scri-
itorul Nicolae Filimon face observaţii pertinente în romanul său
„Ciocoii vechi şi noi” (1863) despre imaginea culturală, politică şi
socială a societăţii bucureştene din vremea lui Vodă Caragea. Pen-
tru romanul său, Filimon s-a documentat cu seriozitate, studiind
cronicile domneşti pe care le citează în subsolul cărţii.

Cărturarul Nicolae Iorga a afirmat că N. Filimon şi-a scris
cartea într-o manieră caracteristică realismului. De exemplu, când
descrie, în „Epilogul” lucrării, un alai domnesc, totul se bazează
pe documente.

Considerat un roman al parvenirii, protagonistul cărţii, Dinu
Păturică, simbolizează imaginea ciocoiului vechi, fără scrupule, în
dorinţa de a urca pe scara socială. El vine în casa fanariotului
Andronache Tuzluc, obedient, pregătit să-i îndeplinească toate
poruncile până îi fură averea şi amanta, dobândeşte funcţii admin-
istrative şi ajunge să participe la
trădarea lui Tudor Vladimirescu,
fiind condamnat la ocnă.

„Ciocoii vechi şi noi”, deşi
este unul din primele romane ale
literaturii române, este remarca-
bil atât prin analiza socială a
epocii cât şi prin analiza
tipologică din punct de vedere
moral. Scriitorul descrie şi
diferite locuri din Bucureşti, aşa
cum arătau pe vremea lui
Caragea, pornind de la vechea
Curte Domnească, care era
aşezată pe malul Dâmboviţei,

Angela CALANGIU-ENE
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fiind mărginită de uliţele
Şelari şi Covaci până la
Bărăţie. Palatul domnesc
al lui Vodă Caragea,
clădit după incendiul din
1812, este descris de Fil-
imon ca: „o zidire sau
grămădire de material în
care se vedeau mai multe
ordine de arhitectură i-
mitate în ceea ce au ele
mai grosolan şi mai
neregulat”.

Despre teatrul de la
Cişmeaua Roşie clădit de
domniţa Ralu în mahalaua Popa Dârvaş, autorul ne oferă
amănunte interesante. Avea trei rânduri de loji tapetate cu
postav roşu şi împodobite cu perdele cu ciucuri albi. Domni-
torul avea o sofa specială, iar în mijlocul sălii erau laviţe
căptuşite cu postav roşu.

Din uliţa Colţii spre Sf. Gheorghe cel Nou era o piaţă
triunghiulară din care porneau trei uliţe; una ducea spre Bărăţie
şi era locuită de bogasieri, alta spre hanul lui Filaret, locuită de
cojocari şi a treia către Pescăria veche din mahalaua Scaunelor
acoperită cu scânduri din Stambul, locuită de abagii şi
găitănari. Mahalaua Oţetarilor era locuită numai de sacagii şi
căruţaşi.

Andronache Tuzluc îşi aşează amanta în uliţa Calicilor (vi-
itoarea Cale a Craiovei şi a Rahovei), care în vremea aceea era
locul favorit al nobilimii şi al funcţionarilor de toate gradele.
Calicii dispăruseră de acolo spre sfârşitul secolului al XVIII-
lea.

În mahalaua Scaunelor, adică a tarabelor măcelarilor, era şi
cartierul „talaniţelor”, al femeilor uşoare.

În locul numit Zlătari era o cramă, iar la Dorobanţie, o cafe-
nea. Lumea din clasa de mijloc se aduna vara în grădinile
Breslea, Barbă-lată, Cişmigiu şi Giafer. Boierii se plimbau în
caleşti şi butci pe podurile Mogoşoaiei şi în Târgul Moşilor,
preferând grădina lui Scufa, strada Brâncoveanului din Dealul
Spirii şi grădina lui Bellu de lângă Văcăreşti.

Nicolae Filimon a imprimat romanului său un pronunţat
caracter de frescă socială. Capitole întregi ca „Scene din viaţa

socială”, „Muzica şi coregrafia
în timpul lui Caragea”,
„Teatrul în Ţara
Românească” şi altele, au o
notă de pitoresc, aducând
imagini vii din societatea
românească bucureşteană a
primelor decenii ale secolu-
lui al XIX-lea. Sunt descrise
moravurile protipendadei,
primele încercări dramatice

de la noi, ceremonialul de la
curtea domnească, modul de

organizare al unor instituţii ofi-
ciale, situaţia ţărănimii şi multe al-

tele. Scena în care este înfăţişată venirea ţăranilor cu jalba la
domnie este sugestivă pentru viaţa pălmaşilor, adevăraţi robi
ai pământului.

Atmosfera specifică epocii şi culoarea locală din Capitala
ţării sunt surprinse cu desăvârşit realism de romancier. De la
aspectul vestimentar al personajelor şi până la descrierea
Bucureştiului cu grădinile şi edificiile publice, cu sălile de
spectacol, cu mahalalele pitoreşti, totul dovedeşte fineţea
observaţiilor făcute de Filimon şi remarcabilul său talent de-
scriptiv al realităţilor epocii lui Caragea, care, din păcate, s-au
perpetuat în timp, mai ales în ceea ce priveşte aspectul moral
al obiceiurilor balcanice.

Fără îndoială că scriitorul a fost o figură marcantă a timpu-
lui său. Eseistul H. Zalis în studiul monografic intitulat „Nico-
lae Filimon”, în capitolul „În balanţa posterităţii” consemnează
că în 1860 Filimon a fost lăudat în „Revista Carpaţilor” de G.
Sion, care l-a proclamat „unicul foiletonist al României”, ob-
servând că „Pe când în literatura română în începutul carierei
sale, în felul scriitorilor romanţieri strălucesc Negruzzi,
Alecsandri, ei bine, astăzi Filiomon a eclipsat pe scriitorii
aceştia”.

Bibliografie:
N. Filimon – Ciocoii vechi şo noi, ESPLA, 1950;
G. Călinescu – Nicolae Filimon, Editura Ştiinţifică,

Bucureşti, 1959;
H. Zalis – Nicolae Filimon, Editura Tineretului, 1958.

O IMAGINE SATIRICĂ A VIEŢII CLERICALE
ÎN POVESTIRILE LUI VASILE VOICULESCU

Vasile Voiculescu se inspiră în povestirile sale din
mediile cele mai felurite. Eroii lui, ca şi cei din

scrierile sadoveniene, sînt vînători, pescari, ţărani, călugări,
tîlhari, hoţi de cai. Dintre multele situaţii oferite de viaţă, el
le alege pe cele ieşite din comun. Deşi poet profund religios,
în proză el a selectat din viaţa clerului şi situaţii reprobabile,
mai rar întâlnite, şi le-a prezentat cu un umor adînc
înţelegător prntru patimile trupeşti şi slăbiciunile sufleteşti.
Dintre aceste scrieri, se impun, prin imagini ce amintesc de
Calistrat Hogaş şi G. Boccaccio, nuvelele „Chef la

mănăstire” şi „Ispitirile părintelui Evtichie”.
Nuvela „Chef la mănăstire” are caracterul unei anecdote

epice cu momente şi situaţii surpriză. Plecat să inspecteze
bunul mers al aşezămintelor bisericeşti din judeţ, părintele
protopop Ilie e purtat de părintele Bolîndache în trăsura trasă
de minunata lui iapă, Liza.

Ajunşi la prima mănăstire, găsesc poarta ferecată, deşi era
zi de sărbătoare şi în biserică trebuia să se ţină slujbă. Uşa
sfîntului lăcaş era însă închisă, iar slujitorii „oficiau” în beci
printre butoaiele care păstrau în ele sfînt sîngele Domnului.
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Năucit, protopopul vru
să ia atitudine, protestele
însă i se opriră în gît,
odată cu bucăţile de
caşcaval, şunculiţă afu-
mată, de pastramă de
ied, de cîrnatul trandafir,
ce începură a se aşterne
pe masă. Dar aceasta fu
numai gustarea şi abia
apoi sosiră adevăratele
mîncăruri: picioare de
porc pe varză, sarmale,
purcel fript pe grătar,
cîrnaţi fragezi ca roua şi
o mămăliguţă aburindă. Masa precuvioşilor era privegheată
de Liza, care, legată lîngă fereastra sufrageriei îşi băga capul
ei deştept şi frumos pe geam şi necheza de parcă gîngurea la
stăpîn. Masa cea adevărată se rîndui abia la amiază. Tocmai
sfîrşiseră rugăciunea mesei, cînd numărîndu-se, constatară cu
groază că sunt treisprezece. Vrură să coboare icoana
Mîntuitorului ca al XIV-lea la masă, dar stareţul se împotrivi.
O aduseră pe Liza, dar necuviinţele ei îi supărară. O închiseră
în turnul clopotniţei, ca să nu fie ispită pentru
tîlhari. Apoi s-au întors la ospăţ şi aşa cu mîn-
care aleasă o duseră vreo patru zile: prima sub
zodia orătăniilor, a doua sub zodia porcului,
apoi a peştelui, a mielului, toate udate cu vinuri
asortate: „Se lăsase peste ei o seninătate şi o
dezlegare de toate, o uitare de griji, vecină cu
vrăjile, care-i închidea într-un ostrov fericit”.

În zorii celei de-a patra zile, când tocmai
sfîrşiseră gustările cu rinichi fripţi, creieri
prăjiţi, limbi rasol, momiţe, deodată le sosiră
la urechi, ca aduse de un vifor aprig, bătăi şi
larmă mare de clopot. O înfiorare rece trecu
prin spinările sfinţilor părinţi. Ce duh necurat
s-ar fi abătut asupra mănăstirii? Cu greu se hotărîră. Ieşiră cu
teamă în curte, înarmaţi cu cruci şi icoane. Cu teamă ridicară
ochii spre clopotniţă, cînd, deodată părintele Bolîndache se
dezmetici: era Liza, care uitată sus în turn, flămîndă, rodea
funiile clopotelor. Şi acestea, trase într-o parte şi într-alta,
sunau, sunau... După eforturi neizbutite ca s-o coboare, o
îmbătară cu o sticlă de spirt curat şi o coborîră.

Pe seară, Liza s-a trezit mahmură, a băut trei găleţi cu apă,
a mîncat două mertice de ovăz şi a nechezat spre casă.

Au plecat cu mare părere de rău din partea părintelui
bucătar, că nu se gîndiseră la o ciorbă de potroace şi pentru
ei şi pentru Liza.

Merseră cîtva timp, cînd, deodată protopopul, ca dintr-un
somn de vrajă, îşi aduse aminte de cercetarea pentru care
venise la mănăstire, de mustrarea pe care uitase s-o dea
părintelui Mitrofan. Ar fi vrut să se întoarcă, dar părintele
Bolîndache se împotrivi cu tărie: „Nu ne mai înapoiem,
părinte, că de m-or prinde sfinţii părinţi nu mai scăpăm o
săptămînă şi-or crede preotesele că ne-au răpus”.

O imagine total opusă sfinţilor părinţi cheflii din

povestirea  „Chef la mănăstire”
e cea a părintelui Evtichie din
povestirea „Ispitirile părintelui
Evtichie”. Vrînd să fie credin-
cios canoanelor bisericeşti,
Evtichie nu numai că petrece
ore lungi în rugăciune şi
mătănii, dar se şi supune unor
canoane inventate de el:
străbate curtea mănăstirii
lovind cu un ciocănel de lemn
într-un lighean de aramă şi nu
o dată şi-l scapă sieşi în frunte,
pe piept, pe ţurloaie. Îşi caută

singur ispite: pune clondire cu
rachiu, vinaţuri tescovine pe poliţele din chilie. Cînd izuri
desfătătoare îl ispitesc, Evtichie se tăvăleşte pe jos, se bate
cu sine pînă ce biruie ispita. La fel se întîmplă şi cu bucatele:
îşi pune în faţă şunci, slăninuţe, păstrămuri, ghiudemuri. Le
priveşte, le miroase şi se perpeleşte pe jos ca un apucat.    Ce
satisfacţie, cînd simţea că dracii plesneau de necaz că nu
l-au putut birui! Un singur lucru îl omora grozav pe cucer-
nicul părinte: din mănăstire lipsea ispita-femeie. De aceea

într-unul din drumurile la Bucureşti, trimis cu tre-
burile mănăstirii, şi-a încercat virtutea cu trupeşa
hangiţă Valenţa de la hanul lui Mihai Viteazul. Fe-
meia nu i-a dat crezare, dar nereuşind să-l corupă
s-a răzbunat. A pus pe urmele lui doi tîlhari care-l
jefuiseră de galbenii pe care-i aducea de la oraş,
pentru trebuinţele mănăstirii. Călugărul se dovedi
însă mai abil şi scoţînd din botfori pistoalele de
care nu se despărţea niciodată, îi imobiliză pe tîl-
hari. Mergînd mai departe cu aspiraţia spre jertfă,
vru să facă din ei doi, fii sufleteşti ai bisericii. Dar
într-o noapte, înaintea sfintei slujbe, tîlharii îi
uciseră pe protosinghel şi pe stareţ, jefuindu-i de
tot aurul găsit.

Evtichie, eroul povestirii pare a fi un alt Cănuţă om sucit
a lui Caragiale. Zelul lui religios stîrneşte rîsul. Descrierea
ispitelor e făcută într-o tuşă groasă, hiperbola nu lipseşte în
enumerarea ispitelor. Încercarea lui Evtichie de a-i aduce pe
calea mîntuirii pe cei doi tîlhari aminteşte de o situaţie
asemănătoare a unui erou al romanului „Thaïs” de Anatole
France. Pafnutie, un vajnic şi învednicit monah, vrea s-o
aducă pe calea credinţei pe curtezana Thaïs. Dar, ca şi
Evtichie, eroul lui Anatole France, e silit a recunoaşte
supremaţia bucuriilor vieţii asupra canoanelor bisericeşti.
Moartea femeii iubite îl împinge la renegarea Divinităţii:
„Te-am amăgit, n-am fost decît un biet smintit... Nu există
nimic adevărat decît viaţa de pe pămînt şi dragostea”, se
adresează el deznădăjduit Divinităţii.

Cele două povestiri cu caracter de farsă continuă o lungă
tradiţie literară începînd cu Boccaccio, din literatura italiană,
cu opere din literatura orientală şi chiar din literatura română,
dacă e să ne gîndim la Creangă, Hogaş, Damian Stănoiu.

Carmen FARCAŞ

Carmen Smutneac, Poetul martir, 2010

Vasile
Voiculescu
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UN EVENIMENT DE EXCEPŢIE - CENTENARUL
LICEULUI TEHNOLOGIC „CĂPITAN NICOLAE

PLEŞOIANU” RÂMNICU VÂLCEA

Într-o atmosferă entuziastă, marţi 1 oc-
tombrie 2013, Liceul „Pleşoianu”, a săr-

bătorit cu fast, împlinirea unui secol de la
înfiinţare.

Construirea şcolii a început în primăvara
anului 1912, la propunerea prefectului dr. Gheorghe Sabin,
lucrările s-au finalizat în septembrie 1913, iar cursurile şco-
lare s-au deschis pe 1 octombrie 1913. Unitatea de învăţă-
mânt poartă numele celui care a făcut un gest de nobleţe şi a
lăsat prin testament toată averea sa pentru construirea fie a
unui „ospiciu pentru căutarea şi îngrijirea bătrânilor sau a
unei şcoli de arte şi meserii”. Din octombrie 2012 poartă de-
numirea Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”,
având în componenţă, ca structură, şi Şcoala Gimnazială
„Spiru Haret”. Organizatorii - conducerea unităţii şi cadrele
didactice, Forumul Cultural al Râmnicului, Serviciul Jude-
ţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale şi Asociaţia Seniorilor din
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, Judeţul Vâlcea, au imprimat ac-
tivităţilor jubiliare solemnitate şi rigoare, un conţinut educativ
ridicat, unanim apreciate. Au fost prezenţi foşti şi actuali das-
căli ai şcolii, elevi, părinţi, oamenii de ştiinţă şi cultură, in-
spectori şcolari, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Râmnicului,
ai Centrului de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea, şi
AJOFM, ai presei, Poliţiei, Jandarmeriei, agenţilor economici
parteneri, etc. Au participat prefectul Mircea Nadolu,  preşe-
dintele Consiliului Judeţean Ion Cîlea, primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu, inspectorul şcolar general
Ion Gherghinaru, Andra Bică, directoarea Casei Corpului Di-
dactic, Doina Glăvan, director la Serviciul Judeţean Vâlcea
al Arhivelor Naţionale, alte personalităţi.

Festivităţile s-au desfăşurat pe două coordonate: o cere-
monie aniversară amplă, în noua sală de sport a liceului şi
simpozionul cu tema: „Un secol de învăţământ tehnico-pro-
fesional în judeţul Vâlcea”, la Centrul de Formare Profesio-
nală a Adulţilor Vâlcea-director Doina Stroe. 

În debutul programului a fost prezentată expoziţia unicat
organizată de Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor

Naţionale cu tema: „Un secol de învăţământ tehnico-profe-
sional în judeţul Vâlcea”. 

După slujba religioasă, directorul Adrian Boureci, care a
contribuit substanţial la modernizarea unităţii i-a salutat pe
cei prezenţi şi a expus un scurt istoric al şcolii, care a trecut
prin toate etapele învăţământului românesc, având în prezent
peste 900 de elevi, îndrumaţi permanent de 67 de cadre di-
dactice.  

Reprezentanţii autorităţilor judeţene şi municipale au adus
un gând pios de recunoştinţă căpitanului Nicolae Pleşoianu,
descendent dintr-o veche şi distinsă familie boierească impli-
cată în evenimentele istorice, i-au felicitat pe dascăli şi pe
elevi pentru strădaniile şi realizările lor.

În semn de preţuire au înmânat liceului celebrat diplome
de excelenţă, iar Inspectoratul Şcolar, Liceul Tehnologic şi
Casa Corpului Didactic au conferit diplome jubiliare, prin
care se exprimă recunoştinţa pentru sprijinul primit, care a
contribuit la buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ
din şcoală.

În cadrul simpozionului au fost aprofundate probleme re-
feritoare la evoluţia învăţământului  tehnico-profesional din
judeţul nostru.

Au adus contribuţii originale, Adrian Boureci, bun cunos-
cător al domeniului, Doina Glăvan care s-a referit la impor-
tanţa fondului documentar „Căpitan Nicolae Pleşoianu” aflat
în Arhivele Serviciului Judeţean, Mihai Sporiş, membru al
Forumului Cultural al Râmnicului, care a expus sub forma
unui eseu aspecte semnificative privind contribuţia familiei
Pleşoianu la marile evenimente istorice ale poporului român,
Ion Soare, vicepreşedinte al Forumului Cultural care s-a re-
ferit la rolul familiei Pleşoianu în istoria ţării; Gheorghe
Dumitraşcu, secretarul general al Forumului Cultural şi al
Asociaţiei Seniorilor a adus elemente noi cu privire  la învă-
ţământul tehnico-profesional de tip haretian, în Vâlcea, iar
Petre Cichirdan, vicepreşedinte al Forumului Cultural a su-
bliniat, printre altele, importanţa capitală a învăţământului
profesional pentru progresul ţării şi s-a referit la personalita-

Gheorghe PANTELIMON
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tea sculptorului Constantin Mihăilescu, cel
care a realizat bustul căpitanului Nicolae
Pleşoianu. Intervenţii pline de sensibilitate
au avut şi Vlad Stan, fost director al şcolii
centenare, care a avut o carieră didactică
impresionantă, Iulian Iovan, fost elev şi
apoi dascăl în unitatea sărbătorită, iar
Mariana Trainea a evidenţiat contribuţia
dascălilor Şcolii de Arte şi Meserii „Căpitan
Nicolae Pleşoianu” la înfăptuirea Marii
Uniri. Alexandru Popescu Mihăeşti preşe-
dintele Forumului Cultural şi al Asociaţiei
Seniorilor a prezentat concluziile dezbate-
rilor, exprimându-şi şi cu acest prilej pre-
ţuirea faţă de activitatea dascălilor, a
oamenilor de cultură. Date şi informaţii in-
teresante cuprinde documentarul Liceul
Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”-
Istorie şi contemporaneitate, Editura Intol
Press, Râmnicu Vâlcea, 2013. 

Moderatorul simpozionului, Gheorghe
Dumitraşcu, cel care s-a implicat direct în
organizarea întregii solemnităţi şi-a expri-
mat intenţia de a contribui la întocmirea
unei monografii model a Liceului
„Pleşoianu”, cu sprijinul Primăriei şi al In-
spectoratului Şcolar. 

La ceas de mare sărbătoare, Forumul
Cultural al Râmnicului şi Asociaţia Senio-
rilor urează conducerii liceului, cadrelor di-
dactice, elevilor şi părinţilor un călduros
„La mulţi ani!” şi obţinerea unor rezultate
de prestigiu în întreaga activitate viitoare.
Şi să nu uităm actualitatea proverbului rea-
mintit de preşedintele Consiliului Judeţean,
Ion Cîlea, că „meseria este brăţară de aur.”

În context menţionăm că ministrul
Educaţiei, Remus Pricopie, care a fost pre-
zent la începutul lunii octombrie 2013 în ju-
deţul nostru a afirmat că, în România,
învăţământul profesional şi tehnic a fost pur
şi simplu dărâmat, declarând că intenţio-
nează să revigoreze şcoala profesională. O
intenţie lăudabilă.

DEVIZA SECOLULUI XXI:
OMAGIU MUNCII, MESERIEI,

ACTIVITĂŢII PRACTICE

Petre CICHIRDAN

Discursul seniorului Simion-Petre Cichirdan la Sim-
pozionul „100 de ani de existenţă a Liceului Tehnologic
Nicolae Pleşoianu (01 oct 1913-01 oct. 2013)” desfăşurat în
Râmnicu Vâlcea în 01 octombrie 2013.

Doamnelor şi domnilor, îmi prezint acum spiciul,
după ce azi dimineaţă, domnul Vlad Stan-fost direc-

tor la această unitate de învăţământ timp de 50 de ani, la în-
tâlnirea de la sediul Liceului Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”,
spunea, parafraza sintagma lui Marlaux, dintr-un dialog cu Max Torrès,
publicată  în „Hôtes de passage”, 1975, cap. 3, precum că „Secolul XX va fi
religios, sau nu va fi deloc”...Spunem şi noi, acum, că secolul XXI va fi unul
al muncii şi meseriei, al activităţii practice, precum şi Toffler perora că în
secolul XXI omul va învăţa să trăiască, exploatând metrul pătrat pe care îl
ocupă, pe acest Pământ. Iată, toată lumea prevede că omul va trebui, în viitor,
să exploateze eficient mediul în care trăieşte, în care activează!... practic, să
existe, hrănindu-se din aceasta, muncind.

*
În jurul anilor 1950, Japonia, prin vocea sfatului bătrânilor, declara, în

faţa scepticilor care nu acceptau noua idee că în viitor toată lumea se va
ocupa cu informatica , că populaţia Japoniei, a lumii întregi, nu ajunge pentru
meseria de...programator! Sigur, astăzi vedem că nimic nu mai este posibil,
să pui în mişcare, fără a avea cunoştinţe în manevrarea computerului, a
comenzilor numerice, în aplicaţiile care domină lumea tehnologiei
construcţiilor-de orice fel-inclusiv a medicinei, a cuceririi spaţiului în macro
şi microinfinit...

*
România, dintotdeauna, ca şi Germania dinainte şi după cel de-al Doilea

Război Mondial, a avut în programa de învăţământ, până în 1989, ore de
atelier şcoală, ore de desen tehnic,  acestea din urmă, reprezentând limbajul
de comunicare, productiv şi cel mai sigur, internaţional, valabil în orice colţ
al Pământului, în univers, limbajul prin care oamenii „faber” se pot înţelege
fără translatori!...

*
Matematica, geometria, desenul fac ca popoarele să se înfrăţească! ca

popoarele să se iubească.
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*
Dacă nu ţinem cont de această nouă deviză a omului pe

pământ, munca şi meseria-artele lor-omenirea nu are nici o
şansă de a exista în viitor !...

*
Corolar cu aceste gânduri, i-am propus directorului ca de

la anul sau imediat să introducă în şcoală cursul de Artă şi
Tehnologie. Astfel, Liceul Tehnologic Pleşoianu va fi conec-
tat în mod natural la Universitate, care şi
ea va avea acest curs, mai amplu, atât la
Facultatea Tehnică cât şi la cea de Artă…
Această nouă ştiinţă-artă va fi bine să fie
studiată şi la facultatea umanistică! Instru-
irea umanistică, doar ea, nu mai poate e-
xista, de altfel ca şi până acum,  în afara
sferei productive, cea care are în centrul
său reproducerea fiinţei umane şi ecolo-
gia…

*
Constantin Mihăilescu (1881-1928, cu

locuinţa în str. Căpitan Nicolae Negoescu
nr. 14, Rm Vâlcea) n. 14 oct 1881 în satul
Bereşti, judeţul Putna (Suceava, astăzi). În
1900 termină cursul secundar al liceului
din Focşani şi intră la Academia de Arte
Frumoase din Bucureşti unde studiază
sculptura până în 1904, cu Wladimir C.
Hegel, iar în 1905 fiind profesor în învăţământul secundar,
de caligrafie şi desen, în Râmnicu Vâlcea. A mai îndeplinit
şi funcţia de expert grafic la Tribunalul din Rm Vâlcea...Nicu
Angelescu spune despre el, în „Memoriile
unui om obscur”, că era „şubred la trup”,
că l-a avut profesor în 1905, că a lipsit un
an fiind în Egipt să se însănătoşească, şi că
în 1906 a revenit cu coloana strâmbă, pe
viaţă...Constantin C. Popian scrie în
„Memorii, o viaţă de om (1913-1944)” ,
vol.II, că „Maestrul sculptor” C.
Mihăilescu era  şi un veritabil caricaturist,
în presa vremii, dar şi că ţinea prelegeri în
spaţiul public, despre artă sau despre
intenţiile ligii culturale, la monumentul
Independenţei;. ..operă a cumnatului său,
sculptorul craiovean Iordănescu, fratele
soţiei (al cărei  chip se regăseşte în femeia
din ambele monumente: Zăvoi şi
Independenţei n.n)-precum şi, că,
„Muncea, muncea şi iar muncea. În curtea
lui (care era şi este în spatele Casei Simian-astăzi Muzeul de
Artă- n.n) n-aveai loc de  grămezile de lut cu care îşi modela
operele în mărime naturală, pe care să le predea italienilor
spre cioplire: monumentul lui Ştirbey din Zăvoi,
Brâncoveanu de la biserica „Toţi Sfinţii”, „Căpitan
Pleşoianu” din curtea fostei şcoale de arte şi meserii, str.
Traian...” În afară de citatele şi realităţile extrase din memo-
riile celor doi înaintaşi vâlceni, ne susţinem aprecierile de
mai sus , şi din colecţia foto a lui Titi Mihai Gherghina unde
există fotografii cu înscrisurile vremii despre monumentul

din Zăvoi...
Asupra datării şi atribuirii bustului din bronz al lui  Nico-

lae Pleşoianu, în urma cercetării până în acest moment
afirmăm, că, nu este inscripţionat şi datat, şi nu există ipsosul
ca în cazul bustului lui Spiru Haret (colecţia Petre Petria).
...Cert este faptul că în documentul din 02 07 19, „Memoriu”
cu pagubele suferite de şcoala de meserii în timpul ocupaţiei
germane-scris de directorul de atunci, reiese că C. Mihăilescu

a încercat să salveze bustul de bronz, dar
nu a reuşit, acesta, fiind trimis în Germania
pentru topire...Rezultă, ori, că, în final bus-
tul nu a fost trimis, ori că Mihăilescu avea
ipsosul şi a turnat un alt bust (variantă
confirmată  în 29 01 14 de un document
descoperit de Gh Dumitraşcu la Arhivele
Naţionale, în 01. 10. 13, noi, numai pre-
supunând). Amestecul în această pro-
blemă, în 1919, a sculptorului vâlcean,
stilul de execuţie al portretului, mărturia
lui C. C Popian, ne arată - ne face să pre-
supunem - că bustul îl are ca autor pe C.
Mihăilescu. Vedem şi cum mai târziu,
astăzi, la Spiru Haret-Universirtatea din
Râmnicu Vâlcea- a fost montat un bust al
lui Spiru Haret, turnat în Bz de către „Tur-
bonef” fără să fie semnat, deşi ipsosul
original, al lui Mihăilescu, aflat acum la

Primăria Râmnicului, este semnat... Asta este capacitatea
intelectuală, acum şi atunci, a constructorilor, edililor, de a
nu conta numele artistului! Şi într-un caz, şi în celălalt, cele

două lucrări ale lui C. Mihăilescu ne arată
pe ce mâini se află  producţia artistică a
vâlcenilor...Numai vorbim de amplasa-
ment şi...soclu! 

*
Marele Constantin Brâncuşi, înainte de

Bele Arte a urmat o astfel de şcoală, de arte
şi meserii. Vedeţi, în documentul din 07
iulie 1916 adresat şcolii vâlcene de către
Şcoala Superioară de Arte şi Meserii Iaşi,
de câtă popularitate şi valoare se bucurau
absolvenţii unei asemenea şcoli...Iată, fără
examen şi direct în anul II, absolvenţii
acestei şcoli puteau accede direct în şcola
superioară... 

*
Gustul pentru arte şi meserii, pentru

tehnică  în şcoală, pentru meserie practică,
nu poate fi reînviat, pentru aceste şi viitoare generaţii, decât,
dacă, în viaţa de toate zilele se schimbă raportul în societate:
administraţie-finanţe-regii/ interprinderi productive SA-
SRL- asociaţii familiare-independendenţi productivi... devine
un număr subunitar, cu mult, numitorul trebuind să fie mai
mare ca numărătorul...Aceasta trebuie să fie noua deviză pen-
tru a scăpa de actuala şi viitoarele crize! ...Producţia, banul
din producţie, conduce societatea!

(Material apărut în CULTURAvâlceană, nr. 91, octombrie
2013 şi actualizat în  05 02 14)

Căpitan Pleşoianu,
ipsos realizat de ele-
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Tânără încă, luminoasă, dinamică, Şcoala Gimnazială Nr.
5 din Râmnicu Vâlcea a împlinit, la 1 septembrie 2012,

o jumătate de veac. Începuturile nu i se rătăcesc în negura
vremii, iar istoria ei se consumă într-un prezent continuu. Şi,
pentru că însăşi istoria nu este altceva decât o naraţiune, indifer-
ent din ce perspectivă ar fi povestită viaţa vibrantă a şcolii, mo-
mentul iniţial rămâne, prin tradiţie, expoziţiunea, adică secvenţa
în care se menţionează spaţiul, timpul şi unele personaje. Aşadar,
punem două puncte înainte de a schiţa spaţiul, timpul
desfăşurării activităţilor didactice şi de a evoca oamenii care le-
au făcut posibilă dăinuirea. În prezent, şcoala oferă o bază
materială modernă. Cele 24 de săli de clasă, şase laboratoare,
trei cabinete, o bibliotecă, o sală de festivităţi, o bază sportivă...
spaţiu îmbogăţit în timp (1962-2012), prin eforturile directorilor
acestei şcoli, doamnele profesoare şi domnii profesori:
Gheorghe Simeanu, Valeria Negulescu, Constantin Ştefănescu,
Marin Simeanu, Alexandru Cârceag, Ioana Ştefănescu, Ion
Popescu, Veronica Stana, Veronica Tamaş, Elena Drăghici,
Elena Ungureanu, Corneliu Cârstoiu, Mădălina Popescu,
Aurelia Popa, Constantin Dobre, Gheorghe Stoenescu, Rodica
Bătăgan, Cristian Faităr, sunt menite generaţiilor de elevi
pregătiţi să interiorizeze dialogul dintre adevăr şi frumos.

Relatând istoria şcolii, sunt mai greu de individualizat intriga
şi desfăşurarea acţiunii, fiindcă ele se dizolvă într-un perpetuu
punct culminant. Dincolo de laboratoarele de fizică, biologie,
chimie, limbi moderne, informatică, sunt laboratoarele inte-
rioare, ale proiectării şi realizării curriculumului, portofolii, în
faza unor rezultate remarcabile: un procent bun de promovare,
succese la examenele de bilanţ, premii şi menţiuni la
olimpiadele şi concursurile organizate la nivel judeţean,
interjudeţean,  naţional şi internaţional...

Desigur, este imposibil să sintetizezi într-un articol viaţa unei
şcoli aflată în pas cu moda proiectelor, a parteneriatelor, a schim-
burilor de experienţă cu şcoli din Occi-
dent şi din Orient, a organizării de
concursuri şi de simpozioane. De aceea
ne vom concentra asupra unei singure
activităţi a elevilor din ciclul gimnazial,
coordonaţi de profesorii titulari ai şcolii,
activitate remarcată de scriitori contem-
porani de prestigiu. În cele din urmă...
Scripta manent! Ne referim la
LUDOTECA, revistă semestrială, lansată
în luna ianuarie 2011, publicată la Edi-
tura „Silviana”, Râmnicu Vâlcea. Re-
vista, care în noiembrie 2013 a ajuns la
numărul 7, este o dovadă concretă că
apropierea tinerilor de valorile autentice
ale culturii şi ale vieţii se plasează în cen-
trul atenţiei tuturor cadrelor didactice din
şcoala noastră, indiferent de generaţia
căreia îi aparţin. Iar una dintre
modalităţile alese pentru atingerea sco-

pului propus o constituie paginile ce reunesc atât compoziţiile
cele mai reuşite ale elevilor, cât şi modelele oferite de dascălii
lor.

În numărul 1 din luna ianuarie 2011, doamna profesoară
Carmen Sima, redactor-şef al publicaţiei, motivează astfel
alegerea titlului: „Am ales titlul LUDOTECA privind dincolo
de sensul înregistrat în dicţionarele limbii române contempo-
rane, către etimonul latin, cu mult mai bogat şi mai sugestiv.
Termenul pe care româna l-a împrumutat din franceză îşi extrage
sevele din latinescul ludus, -i, substantiv masculin polisemantic,
tradus ca: joc, distracţie, petrecere, exerciţiu...; la plural – jocuri
publice, reprezentaţie teatrală; glumă (lucru uşor de făcut), luare
în râs. Şcoală. Cuvântul conţine aşadar sugestia interferenţei din-
tre joc şi şcoală, dintre regula liber consimţită şi regula impusă,
dintre exersarea fanteziei şi artă, dintre copilărie şi maturitate.
Şi, spre a da farmec vieţii cotidiene, iată-ne antrenaţi toţi: copii
şi adulţi într-o colecţie de jucării şi de jocuri inventată din cu-
vinte şi imagini.

Fiecare dintre cele şapte numere ale revistei reuneşte arti-
colele elevilor şi ale profesorilor sub semnul unei idei centrale
(revista chiar se subintitulează Variaţiuni pe o temă dată), iar
până în prezent au fost dezbătute următoarele teme şi motive:
cartea (Metafora cărţii, Cartea – o modă veche?, Poeme pentru

cele şapte zile), copilăria (Jocuri şi jucării,
Copilăria în spaţiu şi în timp, Lumina
copilăriei), şcoala (Şcoala ideală, Portret de
elev, Portret de profesor, Şcoala şi viitorii ei
manageri, Şcoli fantastice), natura (În or-
dinea firii, Diorama, Broşele pădurii, File de
ierbar, Evadări din firea lucrurilor), culoarea
(Spectrul luminii albe, Pastel, Spectru nara-
tiv, Culoarea în ochii artei şi ai ştiinţei, Calei-
doscop, Curcubeu sonor), călătoria (Sfat de
drum, Itinerarele imaginarului, Pe continen-
tul valorilor morale, Merinde pentru drumuri
de poveste, Călătoriile iluzorii), incursiune
în istoria poeziei româneşti (cu subtitlurile
inspirate din poemul lui Miron Costin, Viaţa
lumii: Paianjeni sântu anii, Vieţuim şi viaţa
este neştiută, Umblăm după a lumii
înşelătoare faţă...). 

Partea cea mai dificilă, dar şi cea mai
frumoasă rămâne lucrul cu elevii. Fiecare

CEEA CE RĂMÂNE...
Carmen SIMA
Gheorghe STOENESCU
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text selectat este lucrat, corectat, rescris, re-re-recorectat şi nu
numai de profesorul de limba română, ci şi de profesorii care
predau alte discipline. De asemenea, un lucru pozitiv este acela
că elevii şi-au corectat şi completat unul altuia lucrările, venind
cu sugestii de reformulare a unor enunţuri, de îmbogăţire a unor
imagini sau de eliminare a unor secvenţe lipsite de expresivi-
tate.

Niciunul dintre noi nu este specialist în jurnalism şi nu putem
afirma că lucrarea noastră a urmărit să se plieze după criteriile
de evaluare ale genului sau că se încadrează perfect în baremele
de verificare şi de notare ale presei scrise. Cantitatea uriaşă de
muncă pentru tipărirea celor 22 de pagini ale fiecărui număr nu
poate îndrăzni la o răsplată de ordin material, nici măcar la un
punctaj consistent în fişele de evaluare ale unui cadru didactic
aspirant la un calificativ sau la o distincţie profesională...

Se pare că mai presus de acestea aşezăm atât colaborarea
extraordinară dintre colegii din generaţii diferite, specialişti în
discipline diferite, cât şi colaborarea dintre profesori şi elevi.
Revista a devenit, astfel, un spaţiu al dialogului dintre generaţiile
de profesori şi elevi. Spre exemplu, profesori formaţi în inter-
valul '70 sau '80: Constantin Bărăscu, Rodica Bătăgan, Constan-
tin Celic, Lucian Roşca, Carmen Sima, Corina Simeanu,
Gheorghe Stoenescu colaborează cu mai tinerii şi foarte tinerii
profesori: Alina Anghelescu, Larisa Apostolescu, Anca Ciortea,
Dragoş Constantinescu, Camelia Mihăeş, Daniela Deaconu,
Lidia Mihalcea, Mihaela Nălbitoru-Mărăcine, Stelian
Stănciulescu, Cristian Stoenescu. Şi trebuie să subliniem că
tinerii titulari ai şcolii sunt profesionişti autentici! În realitate,
bucuria şi plăcerea de a ne fi implicat în jocurile Ludotecii, deşi
neîncadrabile în bareme, sunt adevărata noastră reuşită.

Ar fi nedrept să afirmăm că munca noastră, a elevilor şi a
profesorilor coordonatori nu a fost răsplătită. Chiar avem pri-
vilegiul de a fi primit cele mai înalte distincţii imaginabile –
aprecierile scriitorilor români contemporani: 

„Mărturisesc că am parcurs cu emoţie paginile revistei Lu-
doteca nr. 1 şi că n-am întâlnit în viaţa mea un elogiu al cărţii
exprimat cu atâta dragoste şi atât de convingător. Nu poţi să nu
participi cu sufletul aprins la scenariul irezistibil pe care îl

rosteşte, cu mintea şi cu gândul său înaripat, copilul” (Elisaveta
Novac).

„O revistă şcolară cumva matură, de conştiinţă a jocului, în
proză? Tocmai spiritul de a fi compus-o pentru acum va fi mag-
netizând. Poate că, dintre semnatari, unii se vor întoarce cândva
în timp, chiar din istoria literaturii, să-şi revadă acest început
fără sfârşit, ludic pe viaţă. Fără moarte. Mereu copii. Mereu
Brâncuşi” (George Anca).

„În ce mă priveşte, mi-aş îngădui să vă recomand să nu
scrieţi decât despre lucruri în faţa cărora sufletul vostru vibrează.
Şi să fiţi cât se poate de exigenţi cu voi înşivă. Restul vine de la
sine. Oricum, lumea începe să vă cunoască. Nu e puţin lucru.
Vă îmbrăţişez” (Doru Moţoc).

„Fie ca revista Ludoteca să constituie flacăra elevilor râm-
niceni în drumul spre sufletul lor” (Florentin Smarandache).

Se pare că printre atâtea enumeraţii ample (şi este imposibil
să nu rosteşti nume, atâta timp cât şcoala sunt discipolii şi
magiştrii...) am rătăcit o pagină din manuscrisul istoriei fără
deznodământ la care lucrăm... tocmai pagina în care am notat
ceva esenţial, ceva hotărâtor... poate tocmai răspunsul  la între-
barea: Ce rămâne din viaţa şcolii prinsă în vâltoarea marii tre-
ceri?... Nu neapărat cantitatea de diplome, proiecte şi
parteneriate, schimburi de experienţă în Occident şi în Orient,
referate, articole sau cărţi publicate şi nepublicate dau strălucire
unei şcoli, ci temeinicia oamenilor pe care îi formează. Iar
bogăţia interioară a absolventului unei bune instituţii de
învăţământ este efectul armonizării perfecte dintre profesor şi
elev, elev şi lume, şcoală şi viaţă. Şcolii îi rămân copiii, mereu
şi mereu alţii... magiştrii, mereu şi mereu alţii... numai aspiraţia
spre desăvârşire este întotdeauna aceeaşi. Iar la Şcoala
Gimnazială Nr. 5 din Râmnicu Vâlcea, profesor şi discipol devin
oglinzi ce se privesc faţă în faţă, sortite să se întregească, să se
lumineze una pe cealaltă şi să reflecte idealul desăvârşirii.

UN EVENIMENT EMOŢIONANT - ÎNTÂLNIREA
INSPECTORILOR ŞCOLARI HARETIENI

„Numai o viaţă pusă în slujba altora merită să fie trăită” - 
Albert Einstein

Pe 11 decembrie 2013, în organizarea Inspectoratului
Şcolar Judeţean Vâlcea şi Asociaţiei Seniorilor din

Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din judeţul Vâlcea s-a desfăşurat sub
genericul „Întâlnirea recunoştinţei”, o reuniune de suflet a in-
spectorilor şcolari care şi-au încheiat cariera profesională. 

În sala metodologică de instruire de la I.S.J. şi-au dat întâl-
nire peste 35 de seniori care au slujit cu pricepere, pasiune şi re-
sponsabilitate, cu sacrificii şi renunţări, cel mai nobil sector de
activitate-învăţământul. Am remarcat că deşi unii dintre
participanţi au depăşit pragul celor de 80 de ani, toţi au o bună
condiţie fizică şi intelectuală, luciditate şi elocinţă. Mulţi au
părăsit această lume, cu discreţie şi demnitate, aşa cum au trăit

toată viaţa şi, pentru a le cinsti memoria, la propunerea veteran-
ului de vârstă Gheorghe Ioniţă s-a păstrat un moment de
reculegere. 

Cei prezenţi la această sărbătoare emoţionantă au fost salutaţi
cu căldură de prof. Ion Gherghinaru, inspector şcolar general al
I.Ş.J. Vâlcea, care i-a felicitat pe organizatori,  le-a mulţumit
foştilor inspectori pentru tot ce au realizat în cariera didactică şi
le-a urat sănătate, ani mulţi şi fericiţi. 

Au transmis mesaje însufleţite, pline de sensibilitate,
iniţiatorul şi moderatorul acţiunii, Gheorghe Dumitraşcu, fost
inspector şcolar general, imediat după Revoluţia din 1989, în
prezent secretar general al Forumului Cultural şi al Asociaţiei
Seniorilor, Iulian Comănescu, care a deţinut demnităţi impor-
tante în administraţia judeţului, Ioan Luca şi Gh Pantelimon,
vicepreşedinţi ai Asociaţiei Seniorilor, Nicolae Dinescu,



preşedintele Societăţii Culturale „Anton Pann”, Râmnicu
Vâlcea, Ion St Lazăr, membru în conducerea Forumului Cul-
tural, Sanda Constantinescu, director al Bibliotecii Judeţene, Ion
Urea şi Mihai Beniog care au condus Inspectoratul Şcolar,
Janetta Crânguş şi Gheorghe Ploaie, care au deţinut funcţia de
inspector şcolar general adjunct, şi ceilalţi foşti inspectori
prezenţi la adunare. Într-o atmosferă destinsă, vorbitorii s-au
referit, în mod obiectiv, la unele preocupări şi rezultate ale
învăţământului vâlcean, mai ales din perioada 1968-1989. Pe
chipul tuturor se putea citi bucuria revederii, dar şi satisfacţia
datoriei împlinite. S-a apreciat că de-a lungul anilor, în fruntea
Inspectoratului Şcolar s-au aflat profesori competenţi, care şi-
au selectat echipe redutabile, inspectori de foarte bună calitate,
cu iniţiativă. Cea mai lungă perioadă, timp de 11 ani, la con-
ducerea  Inspectoratului Şcolar   s-a aflat prof. dr. Gheorghe
Simeanu, de la naşterea căruia s-au comemorat, opt decenii. În
context s-a amintit că inspecţiile şcolare aveau un caracter sis-
tematic, erau organizate minuţios, cu multă rigoare. Şcoala avea
un alt statut social, se bucura de multă încredere din partea
elevilor, părinţilor, societăţii. La toate nivelurile se manifestau
conştiinţă profesională, exigenţă, disciplină, emulaţie, se respec-
tau legislaţia şcolară şi regulamentele în vigoare. O contribuţie
însemnată a avut dl Constantin Dirinea, un jurist de marcă, astăzi
secretar al judeţului. S-a precizat că realizările încorporează
munca dascălilor, a conducerilor unităţilor care au beneficiat de
o îndrumare eficientă din partea Inspectoratului Şcolar, de aju-
torul autorităţilor judeţene şi locale. Ca urmare, învăţământul
vâlcean, pe ansamblu, a fost unul performant, de calitate, bine
cotat la nivel naţional. 

S-au făcut referiri şi la problemele nevralgice actuale, printre
care scăderea populaţiei şcolare şi implicit a numărului unităţilor
de învăţământ, diminuarea interesului elevilor faţă de învăţătură,
unele acte de indisciplină, care degenerează în violenţă, etc. În

acelaşi timp s-a subliniat că şcoala românească produce şi elite
mondiale, o dovadă concludentă fiind premile valoroase cucerite
de elevii români (şi de cei din Vâlcea) la olimpiadele
internaţionale. Se cuvine să amintim două nume de rezonanţă:
Laurenţiu Budişteanu şi Ionuţ Ploscaru, cu care judeţul nostru
şi ţara se mândresc. În cadrul acestor discuţii amicale  s-au fă-
cut multe propuneri interesante: întâlnirea să se desfăşoare
anual, nu numai în reşedinţa judeţului; să se organizeze colocvii
colegiale ale foştilor inspectori şcolari cu cei care lucrează în
prezent; să se reia activitatea în cadrul Fundaţiei „Dascălul vâl-
cean”; să se întocmească o monografie a Inspectoratului Şcolar,
albume şi filme cu aspecte din activitatea inspectorilor seniori;
să se păstreze elementele pozitive de continuitate; să nu fie aban-
donate spiritul şi viziunea lui Spiru Haret, reformator al şcolii
româneşti; să se întărească legăturile cu Asociaţia Seniorilor,
care are o activitate meritorie ş.a. În final, Alexandru Popescu
Mihăeşti, preşedintele Forumului Cultural al Râmnicului şi al
Asociaţiei Seniorilor a apreciat că întâlnirea a constituit un
pansament al sufletului şi a subliniat rolul important al Inspec-
toratului Şcolar în schimbarea mentalităţilor. Sărbătoarea a avut
şi momente reconfortante oferite de trupa „Profu’ de mate”,
condusă de Dragoş Constantinescu, care are peste 120 de
înregistrări muzicale, iar agapa colegială de la restaurantul
„Supca” s-a desfăşurat într-o atmosferă de voie bună. Toţi cei
prezenţi, au avut cuvinte de laudă la adresa organizatorilor (Gh
Dumitraşcu, Dorin Constantinescu, Nicolae Dinescu, Dumitru
Vlăduţ, Ioan Luca, Traian Turel, Aurel Cojocaru), a sponsorului
Dinel Boromiz.

La revedere în 2014. 
La mulţi ani cu sănătate!

George PANTELIMON
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MODELUL MEU ÎN VIAŢĂ

Sunt vâlceancă şi de când mă ştiu,
am iubit mişcarea sub orice

formă, jocuri, stafete, dansuri populare,
apoi în gimnaziu şi în liceu atletism,
baschet, gimnastică şi volei.

Pe vremea aceea cine avea calităţi şi
iubea sportul, practica mai multe disci-
pline, aşa că echipele şcolare,

cuprindeau cu mici excepţii cam aceiaşi sportivi.
De aceea, în şcoală, am participat la numeroase concur-

suri, pentru care trebuia să ne pregătim. Am avut norocul să
beneficiem de tehnicieni buni, inimoşi, profesori recunoscuţi
pentru valoarea lor în sport, dar şi pedagogi cu o înaltă
experienţă. Îmi amintesc cu nostalgie de antrenamentele de
baschet de la Liceul Pedagogic sau în Zăvoi, unde dragii şi
regretaţii noştri profesori, d-şoara Tanţa Negrescu şi domnul
Petre Darie, ne-au iniţiat cu pricepere în tainele jocului de
baschet. Acest sport mi-a dat peste ani numeroase satisfacţii
ca sportivă de performanţă sau ca dascăl în şcoală şi facultate.
Un susţinător fidel al echipei noastre, valoros arbitru şi spon-
sor discret, a fost cunoscutul avocat Paul Angelescu, care
însoţea echipa în competiţii şi cu care câteva dintre noi am
rămas într-o relaţie de prietenie specială ce durează până în
zilele acestea.

Cu drag ţin să menţionez componenţa echipei generaţiei
mele: Budu Maria, Ceauşu Viorica, Dalben Constanţa,
Popescu Marcela, Stahie Doina, Şundri Felicia şi cu un an
mai mari, Bănescu Floricica, Holinati Cistina, Manoliu
Eugenia şi Popescu Liliana.

Pot spune că destinul în alegerea profesiei, a fost
influenţat de profesoara mea de la clasă şi antrenoarea
echipei de gimnastică a şcolii, distinsa doamnă  Valeria Şuteu,
care timp de patru ani a avut  un efect benefic asupra formării
mele.

A desfăşurat ore atractive, antrenamente, cu jocuri care pe
lângă pregătirea fizică urmăreau şi respectarea unor reguli,
ne dezvoltau deprinderi şi priceperi, dar şi calităţi moral-voli-
tive necesare în viaţă.

Antrenamentele de gimnastică şi concursurile, greutatea
şi complexitatea exerciţiilor la sol şi aparate, erau accesibile
datorită tehnicii, optimismului şi tactului pedagogic ale
dragei noastre profesoare.

Ca o mamă grijulie era severă dar dreaptă, veselă şi zâm-
bitoare, încurajându-ne cu ochi blânzi în momentele dificile.

Echipa noastră era o mică familie, în care toate ne spri-
jineam la greu şi ne bucuram de reuşite, doamna urmărind nu
numai performanţa sportivă, ci şi dezvoltarea noastră
armonioasă cu o ţinută corporală corectă şi estetică, necesare
în viitor.

Ansamblurile cu elemente de gimnastică sportivă şi
ritmică, acompaniate muzical de regretata şi iubita noastră
colegă Medeea Mărculescu, au demonstrat tuturor multi-

tudinea cunoştinţelor din muzică, balet şi acrobatică, pe care
le stăpânea profesoara noastră.

La absolvirea liceului mi-a fost uşor să-mi decid viitorul,
urmând Institutul  de Cultură Fizică şi Sport, căci m-a ajutat
mentorul meu, prin exemplul personal de OM,  pe care mi
l-a oferit atâţia ani.

Cu toate că viaţa ne-a despărţit drumurile, am ţinut per-
manent legătura cu cea care involuntar mi-a dirijat destinul
şi socot că prea sărace sunt cuvintele pentru a-mi exprima
admiraţia, preţuirea faţă de această dragă profesoară şi
statornică prietenă, a cărei viaţă doresc să v-o fac cunoscută.

S-a născut la începutul sec.XX pe 22 septembrie 1919, în
oraşul Orhei din Basarabia, tatăl fiind un reputat învăţător iar
mama medic, director al spitalului din Bravicea, în incinta
căruia locuiau. Şcoala primară a făcut-o în satul Bravicea, iar
gimnaziul în oraşul Orhei.

Înclinaţiile spre balet, dans şi sport, au îndrumat-o spre
studii universitare, la Academia Naţională de Educaţie Fizică
din Bucureşti, unde între anii 1938 şi 1942 a studiat discipline
teoretice şi practice ca: atletism, gimnastică suedeză, ritmică,
mişcare estetică, baschet, volei, handbal în 11, înot, tenis de
câmp, schi, tir şi dansuri populare.

Din anul II a fost membră a ansamblului de dans româ-
nesc, condus de professor Vera Proca Ciortea, obţinând o spe-
cializare şi o deschidere spre muzică, dans clasic şi modern.

După absolvire, a predat la Aiud şi după căsătoria cu
colegul Mircea Şuteu, s-au mutat la Reşiţa, apoi la Râmnicu
–Vâlcea. De ce aici ? Pentru că pe lângă existenţa unor cate-
dre libere, i-au atras frumuseţea şi curăţenia oraşului, încon-
jurat de deluri împădurite, văi răcoroase, multe flori şi oameni
primitori.

Pe lângă orele de la Şcoala Medie Tehnică de Comerţ, în-
cepând din 1949, apoi la Liceul de fete (Şcoala Medie 2) a
activat şi în cadrul Casei de Cultură, unde a iniţiat fetiţele în
practica baletului şi a dansului, însuflându-le dragostea pen-
tru frumos, muzică şi dans, necesare unei dezvoltări armo-
nioase. 

Odată cu venirea în 1950 la Şcoala Medie nr.2- liceul de
fete, a preluat de la doamna Silvia Ştefănescu echipa de
gimnastică, cu care a lucrat până în 1956, când s-a mutat la
Iaşi.

Componentele echipei de gimnastică îi poartă o frumoasă
amintire, iar numele lor merită a fi cunoscute.

În anul 1950 echipa a fost formată din: Bordea Stilea
Eugenia, Bărbulescu Victoria, Bulat Elena, Galan Doina,
Marinescu Elena, Mănescu Florica, Mihăilescu Aftenie Olga,
Simulescu Virginia.

În anul 1951 s-au atasat echipei: Anastasescu Cristescu
Margareta, Fiera Mariana, Moldoveanu Elena, Olărăscu
Doina, Vlăduţ Ivona. În anii următori absolvind o parte din
eleve, au fost selecţionate altele. În 1952 şi 1953 au completat
echipa Ionescu El. Puşa, Georgescu Antigona, Moşoiu
Filofteia Titi, Bălan Maria, Duşcă Tina, Popov Luminiţa,
Vancu Anina, Găgiulescu Camelia, Tecuceanu Rodica.

Ica TRINCĂ GELERIU
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Începând cu perioada 1954-1955, echipa liceului a cuprins
pe: Budu Maria , Burlea Camelia, Dalben Constanţa Ica,
Duşcă Filofteia Tina, Ionescu Paraschiva Pia, Popescu
Marcela, Pralea Eleonora Doina şi Şundri Felicia. Această
echipă a ocupat locurile I la concursurile raionale, regionale
şi locul II la zona de la Ploieşti, an în care colegii noştri de
generaţie, au devenit campioni naţionali,
ei reprezentând liceul de băieţi N.
Bălcescu, azi A.lexandru Lahovari.

Echipa a fost formată din
Alexandrescu Ion, Budu Teodor, Danciu
I. Popescu Cornel, Iliescu Puiu,
Mihăilescu Traian şi Mateescu Ion.

În anul 1956 doamna s-a mutat cu fa-
milia la Iaşi unde i s-a oferit postul de
asistent la Universitatea  Al.I. Cuza,
instituţie unde preda şi sora sa, reputat
cadru didactic al acestei unităţi de
învăţământ superior.

Obişnuită cu performanţa, noua acti-
vitate cu studentele nu i-a dat satisfacţie,
aşa că la solicitarea unor colege a făcut
parte din colectivul care a pus bazele
liceului cu program de educaţie fizică din Iaşi. Aici, împreună
cu alţi colegi, a obţinut rezultate valoroase la concursurile
unde au participat echipele liceului cu profil sportiv.

Împreună cu o colegă şi un medic a dat în funcţiune în pe-
rioada 1958-1960 prima sală de gimnastică medicală din
cadrul Dispensarului pentru sportivi, unde a susţinut o acti-
vitate voluntară.

Multiplele sarcini din liceul cu profil sportiv, profesor, di-
riginte, antrenor, arbitru, i-au solicitat timp şi efort susţinut
pe lângă activitatea voluntară.

Optând pentru recuperarea pacienţilor accidentaţi sau cu
maladii ce necesitau exerciţii speciale, s-a transferat în cadrul
Ministerului Sănătăţii, la Dispensarul pentru sportivi. Schim-
barea profilului i-a cerut o serioasă documentare şi cu ajutorul
unui lector francez de la Universitatea din Iaşi, a avut acces
prin Serviciul Cultural al Ambasadei Franţei, la revistele de
“Kinésithérapie”.

Corespondenţa cu colegii din Franţa şi interesul manifes-
tat, au făcut să fie invitată la două Congrese internaţionale la
Paris în 1968 şi Lausanne în 1969, unde timp de trei
săptămâni de fiecare dată, a studiat aspectele teoretice şi prac-
tice ale recuperării prin metode noi.

După pensionare, s-a implicat voluntar în tratarea la domi-
ciliu a unor cazuri patologice, urmare a unor accidente sau
maladii ca: scleroză în plăci, sau de psihomotricitate, numai
din dorinţa de a-şi ajuta semenii.

Astăzi, la aproape 94 de ani merge să lucreze de două ori
pe săptămână cu o tânără de 42 de ani, fiica unei prietene, cu
care a început recuperarea din anul 1989, în urma unei ence-
falopatii şi a unui autism.

Spre bucuria tuturor, aceasta a făcut progrese enorme şi
dintr-o persoană speriată, retrasă şi necomunicativă, a devenit
o tânără cu o ţinută frumoasă, cu aspect plăcut, care are o
relaţie specială cu profesoara ce i-a schimbat viaţa şi atunci

când vrea, comunică chiar şi prin telefon.
Este o minunată mamă, bunică şi străbunică.
Ioana medic, fără copii, iar fiul Alexandru Ducu, absol-

vent de I.A.T.C, operator de imagine, colaborator al regreta-
tului Tudor Vornicu, e stabilit în Canada.

A moştenit dagostea pentru sport a părinţilor şi a escaladat
Everestul până la 6.000 m şi doar vremea
nefavorabilă i-a oprit ascensiunea mai de-
parte.

Cele două nepoate, Irina, designer indus-
trial la Milano, are o fetiţă, iar Oana, realiza-
tor de film în Canada, are un băieţel.

Vara atunci când pot “fetele” împreună
cu odraslele lor vin la mânăstirea Văratec, ca
împreună cu iubita lor bunică să se bucure
în acest loc mirific, de poveste.

Legătura cu familia o ţine zilnic prin in-
ternet, urmăreşte transmisiile TV din sport,
cultură, film şi comentează cu pasiune,
schimbă impresii cu mine şi alţi prieteni,
atunci când echipele reprezentative ale ţării
sau ale Oltchimului au transmisii televizate.

A regretat dizolvarea echipei de handball
de fete din oraşul de pe Olt, ale carei evoluţii le-a urmărit de
la început.

După mulţi ani am revăzut-o la Iaşi, prilej pentru a-i
mulţumi, pentru tot ce a făcut pentru mine, dar mai ales spre
a-i arăta recunoştinţa pentru că m-a învăţat să-mi respect şi
să-mi iubesc profesia şi pe elevii cu care voi lucra. 

Am primit un nesperat răspuns: “Ica, aceste cuvinte
reprezintă cel mai frumos compliment care mi s-a făcut
vreodată de cineva”.

Aceasta este a doua mea mamă, mentorul meu, care in-
voluntar, mi-a dirijat soarta, dându-mi ocazia prin exemplul
personal, să fiu optimistă şi să trăiesc mulţi ani din viaţă
printre tineri.

Valeria Şuteu
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PROFESORUL FLOREA ŞOLEA A 
ÎMPLINIT LA 9 AUGUST 2013 

VENERABILA VÂRSTĂ DE 100 DE ANI

În apartamentul său din „1 Mai”, profesorul Florea Şolea
îşi  trăieşte viaţa apăsat acum de o anume singurătate ce îl

face puţin comunicativ, dar încă lucid, cu o privire înţelegătoare,
ce pare a unei acceptări a mersului vieţii în normalitate.

Soţia sa Nicoleta Şolea l-a părăsit nu prea de mult, decedând
în septembrie 2012, la vârsta de 93 de ani. A lăsat un gol imens
în sufletul soţului,  fiind toată viaţa casnică, i-a fost un sprijin
permanent „la bine şi la rău”.

Domnul profesor se află acum în îngrijirea atentă şi plină de
căldură a fiicei dumnealui Mariana Olteanu care s-a întors, la
pensie, la Râmnicu Vâlcea, după lunga perioadă de activitate ca
specialist în domeniul cercetării în chimie în Cluj-Napoca.

Florea Şolea se trage dintr-o familie numeroasă. Părinţii săi
Neagu şi Ioana Şolea, oameni simpli, dar gospodari cu prestigiu
în comuna Caravaneţ, judeţul Teleorman, au avut şapte copii,
pe toţi îndemnându-i spre studii: două fete au devenit
învăţătoare, iar băieţii – avocaţi, ingineri, profesori.

Viaţa profesorului Florea Şolea a fost marcată de prefacerile
prin care a trecut întreaga societate românească în secolul al XX-
lea.

S-a născut la 9 august 1913 în satul Caravaneţ – Teleorman,
unde a făcut clasele şcolii primare. A urmat cursurile Seminaru-
lui Teologic din Curtea de Argeş, apoi Facultatea de Teologie
de la Cernăuţi, absolvită în 1936. La 25 februarie 1942 este hi-
rotonisit preot la Episcopia Argeşului. A predat ca profesor cur-
suri de teologie la Seminarul din Curtea de Argeş, apoi la
Seminarul din Craiova. Din 1944 este profesor de religie în
Râmnicu Vâlcea, oraşul unde se stabileşte definitiv cu familia.
În paralel, urmează cursurile fără frecvenţă la Facultatea de
Matematică-Fizică a Universităţii Bucureşti, absolvind în 1953
şi se fixează ca profesor de fizică la Liceul „Alexandru Laho-
vari”, unde funcţionează până în 1973, când se pensionează. 

Florea Şolea îşi aminteşte de mulţi dintre profesorii de la
„Alexandru Lahovari”, alături de care a lucrat, vorbind cu in-

teres de fiecare dintre ei, apreci-
indu-le valoarea. I-au rămas în am-
intire: Haralamb Dumitrescu,
Lucian Marinescu, Pavel Nuţu,
Constantin Gibescu, Traian
Cantemir, Nicu Angelescu, Ion Vega...

A predat fizica cu precădere la clasele serale, unde avea cele
mai multe ore. O fotografie ni-l prezintă pe profesorul Florea
Şolea, în calitate de diriginte, cu catalogul în mână, în mijlocul
elevilor clasei a XII-a D – seral, la absolvirea liceului – promoţia
1971. Un zâmbet, plin de satisfacţie pentru munca sa, a profe-
sorului diriginte, se alătură zâmbetelor şi privirilor încrezătoare
ale proaspeţilor absolvenţi.

O fotografie-document, din albumul personal, este cea a
absolvenţilor celor trei clase de la Liceul „Alexandru Lahovari”
din anul 1950, la întâlnirea de douăzeci şi cinci de ani (în 1975).
Florea Şolea se află printre profesorii şcolii: Ion Ceauşescu,
Florea Rădulescu, Petre Darie, Constantin Gibescu...

În mijlocul absolvenţilor se remarcă celebrul actor, original
din Râmnicu Vâlcea – Dem Rădulescu – Bibanul...

Profesorul Şolea avea şi alte pasiuni deosebit de interesante.
Iubea călătoriile şi le povestea cu pasiune despre cele văzute
elevilor săi, convins că acestea întregesc cunoştinţele şi lărgesc
puterea de înţelegere a realităţilor pe care le trăieşte fiecare.

Fiica domnului profesor, Mariana Olteanu vorbeşte şi de pa-
siunea de cititor fervent al cărţilor, biblioteca personală fiind un
argument concludent.

A fost şi un pasionat rebusist, a participat la diverse activităţi
ale cercurilor rebusistice din ţară, fiind şi un corespondent per-
manent al revistei Rebus.

La împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani, membrii
Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din Vâlcea
şi colaboratorii revistei SENIORII îi urează domnului profesor
Florea Şolea multă sănătate şi zile pline de lumină şi căldură
alături de cei dragi.

Emil DIACONESCU
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GHEORGHE SIMEANU 
O PERSONALITATE MARCANTĂ A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC

Pe 27 noiembrie 2013 s-au împlinit opt decenii de când
s-a născut (în satul Gibeşti, din comuna Goleşti) pro-

fesorul Gheorghe Simeanu, o personalitate plurivalentă, cu
merite incontestabile în viaţa ştiinţifică, socială şi culturală a
municipiului Râmnicu Vâlcea şi a judeţului nostru, cunoscută
şi pe plan naţional. Deşi a dorit să depăşească vârsta de 80 de
ani având proiecte generoase, începând din 2008 s-a
îmbolnăvit, iar pe 29 iulie 2011, în Ziua Imnului Naţional al
României a decedat. 

Iniţiativa familiei, a distinsei sale soţii prof dr. Elena
Simeanu, a filialei „Gheorghe Simeanu” Goleşti, a Societăţii
Culturale „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea şi a Primăriei
Goleşti de a organiza un simpozion
comemorativ la Biblioteca
Judeţeană constitue un demers
lăudabil, de cinstire a activităţii
unui om de valoare, care a con-
tribuit, cu eforturi semnificative
la progresul social. 

Cu acest prilej s-au rostit, cu
sensibilitate, cu preţuire şi
recunoştinţă, cuvinte alese care
au conturat, în linii mari, un
tablou veridic al preocupărilor
multiple ale lui Gh Simeanu, care a fost un profesor apreciat,
cadru didactic universitar, inspector şcolar general, director
al unor unităţi de învăţământ prestigioase, promotor al cul-
turii, cercetător doctor în domeniul istoriei, publicist etc. În
alocuţiunile lor, Ion Anghelescu, preşedintele filialei „Gheo-
rghe Simeanu”, Goleşti, Nicolae Dinescu, preşedintele
Societăţii Culturale „Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea, Ion
Predescu, Nelu Barbu, Ion Soare, vicepreşedinte al Forumului
Cultural, Gheorghe Pantelimon - vicepreşedinte al Asociaţiei
Seniorilor, care a colaborat fructuos cu profesorul Gheorghe
Simeanu pe parcursul celor 11 ani când a deţinut funcţia de
inspector şcolar general al ISJ Vâlcea, Dumitru Lazăr,
Gheorghe Răducan, Gheorghe Cazacu, Laurenţiu Stilea,
Gheorghe Şerban, primarul comunei Goleşti şi Marin
Simeanu, fratele celui comemorat, s-au referit în termeni
elogioşi la viaţa, activitatea, opera, calităţile profesionale,
morale, civice ale celui care a plecat devreme din această
lume. Vorbitorii au evidenţiat că Gheorghe Simeanu a fost un
dascăl cu vocaţie, cu prestanţă, un bun pedagog, cu o
conştiinţă, responsabilitate şi disciplină profesională remar-
cabile. A cunoscut în profunzime problemele complexe cu
care se confrunta învăţământul vâlcean şi românesc, legislaţia
şcolară, pe care a aplicat-o cu consecvenţă şi rigoare. 

A ştiut să selecteze inspectori şcolari competenţi şi s-a
consultat permanent cu juristul instituţiei, Constantin Dirinea,

actualul secretar al judeţului. Receptiv la nou, deschis dia-
logului, a încurajat iniţiativele meritorii, a generalizat
experienţa pozitivă. De aceea a fost un conducător de succes
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, care s-a preocupat
de ridicarea calităţii şi modernizarea învăţământului, care era
apreciat ca performant, bine cotat la nivel naţional. L-au car-
acterizat integritatea morală, corectitudinea şi respectul în
relaţile cu cadrele didactice, cu toţi colaboratorii. A cultivat
şi promovat normele sănătoase, decente, de convieţuire în
viaţa şcolară şi socială. O pasiune a vieţii sale a fost cer-
cetarea, numărându-se printre istoricii bine documentaţi, care
s-au aplecat asupra cunoaşterii istoriei locale, a căutat

adevărul în documentele de arhivă, a colaborat
cu istorici de renume, de la nivelul

judeţului şi ţării.
Şi-a iubit familia, soţia, Elena

Simeanu, profesoară cu o carieră
didactică de succes, fiul - Gabi
Simeanu, care s-au bucurat permanent
de dragoste şi preţuire, şi-a ajutat
necondiţionat fraţii despre care avea
numai cuvinte de laudă.  Asistenţa a

fost plăcut impresionată de confesiunile
prof. Marin Simeanu, fratele lui Gică

Simeanu, care a adus informaţii inedite despre greutăţile pe
care le-a intâmpinat în copilărie, despre dorinţa lui de a se re-
aliza în viaţă prin învăţătură, despre obstacolele pe care le-a
surmontat fratele cel mai mare, idolul său, Gheorghe
Simeanu.

Mulţi vorbitori au apreciat monografia biografică „În
memoria prof. dr. Gheorghe Simeanu 1933-2011”, întocmită
de prof. dr. în filologie Elena Simeanu şi Aurelia Simeanu, o
carte cu certe valenţe literare, cu valoare simbolică şi
sentimentală, care merită să fie citită. S-au făcut propuneri in-
teresante, ca un cabinet de istorie de la unul din colegiile
naţionale din municipiul nostru, unde a predat, şi o şcoală din
comuna natală, Goleşti, să-i poarte numele, în semn de
recunoştinţă.

Primarul comunei Goleşti, Gheorghe Şerban a dezvăluit,
printre altele, că la una din întâlnirile cu Gheorghe Simeanu
a primit următorul sfat: „Munceşte să rămâi în istorie!”. Sunt
convins că toată viaţa, prof. Gheorghe Simeanu s-a condus
după această deviză şi a intrat în istorie. Merită cu prisosinţă
să fie păstrat în memoria noastră, la loc de cinste, ca o per-
sonalitate prestigioasă a învăţământului, cercetării istorice şi
culturii, ca un model creator, formator, ca un altruist, de mare
omenie.

Gh PANTELIMON
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„BAC”, „PROF”, „PROFA”?
PE CÂND „DOC”, „ING”,

„FUNC”, „PREŞ”?

Asistăm de mai mulţi ani, la un perseverent şi con-
damnabil proces de vulgarizare şi de stricare a limbii

literare. Se comit grave şi nepermise greşeli de fonetică, voca-
bular, gramatică şi semantică, de către vorbitori de toate cate-
goriile sociale şi de toate nivelurile profesionale. Mai nou, li se
adaugă numeroaselor erori mania prescurtărilor.

Ne e greu, ne e lene să pronunţăm cuvintele întregi, facem
economie de sunete articulate, ne cufundăm în tendinţele unei
pături inculte, care, cu perseverenţă şi voluptate, alege din bo-
gatul tezaur al limbii nu numai cuvinte vulgare, care ofensează
simţul pentru corectitudine  şi frumos lingvistic, dar şi decenţa
vorbitorilor.

O grea somnie şi o iresponsabilă nonşalanţă se regăsesc în
felul de a se exprima al unor oameni care, tocmai ei, ar trebui
să fie apărători ai acelui şirag de „piatră rară” de mărgăritare,
care este limba română.

Una dintre cele mai ofensatoare agresiuni lingvistice, adusă
celor cărora le datorăm lumina învăţăturii de carte, este folosirea
termenilor prescurtaţi: „prof”, „profă”, „dirig”, „dirigă”. Iniţial
forme din argoul elevilor, denotând spirit ludic şi teribilist, ele
au ajuns în mod surprinzător să fie folosite şi de cadrele didac-
tice, care vor probabil, în felul acesta, să se pretindă moderne,
relaxate, nescorţoase. În realitate, folosirea unor astfel de ape-
lative, ne spune remarcabila lingvistă Tatiana Slama-Cazacu,
denotă nu numai o lipsă de respect pentru persoanele denumite
astfel, ci o atitudine de derîdere, de derizoriu faţă de o persoană
care are „o funcţie provenită dintr-un titlu cîştigat prin ani de
viaţă, ani mulţi dedicaţi muncii, specializării.

Rămînînd în lumea şcolii, ne întrebăm cît de onorate se simt
cadrele didactice apelate cu termenii „prof”, „profă”, „dirig”,
„dirigă”. Se regăsesc ele oare în muca serioasă şi nu uşoară de
pregătire a elevilor pentru „bac” şi de valorificare a lor în
comisia de „bac”? „Bac”, vrînd să însemne „bacalaureat”, e o
altă găselniţă a jargonului şcolar însuşit, desigur, degrabă şi cu
absenţa oricărui spirit critic,  şi de cadrele didactice. Un termen
scurt, uşor ca un fulg, neînsemnat, ca şi examenul promovat de
elevi prin fraudă, în conivenţă cu comisia supraveghetoare.  

„Bacalaureatul” este un termen de origine franceză, provenit
din cuvintele latineşti „bacca lauri” sau „bacca laurea”, însem-
nînd aproximativ „tufă de lauri”, deci evocînd planta ce
încununează cea mai înaltă treaptă ştiinţifică. Este un examen
important, a cărui promovare îl onorează pe tînărul care l-a
obţinut şi îi dă dreptul la o treaptă de şcolarizare superioară.

În consecinţă, un asemenea pas hotărîtor în viaţă ar trebui să
fie respectat, denumit cu termenul consacrat „bacalaureat”, nu
luat în derizoriu prin infantilul  şi ridicolul „bac”, demn de lim-
bajul preşcolarilor.

Altfel, ne întrebăm pe cînd vom vorbi cu „docul”,  cu
„ingul”, cu „funcul” şi cu „preşul”?

Carmen FARCAŞ

CUM SCRIEM?
CU Î, SÎNT, SÎNTEM/CU

Â, SUNT, SUNTEM...

Într-o lucrare anterioară, rememoram nemulţumirea
distinsului meu profesor de limba şi literatura ro-

mână Nicu Constantinescu, nevoit a prezenta „noul dic-
ţionar” ortografic-ortoepic, apărut şi impus şcolii (eram
la începutul anului IV – Şcoala Normală, în septembrie
1953): „... Îmi amintesc cu ce insatisfacţie, durere chiar,
ne-a prezentat noul dicţionar ortografic prin care fuseseră
scoase formele verbului „a fi” – sunt, suntem etc., fiindcă
sunau prea latineşte şi expulzat cu totul â în favoarea lui
î, din alfabetul românesc, chiar şi în cuvintele ce ne de-
finesc: român, româneşte, România...

Târziu avea să se repare totul prin Hotărârea Acade-
miei Române. Conform Legii privind organizarea şi
funcţionarea Academiei Române, nr. 752/2001, în
România, forul care „se îngrijeşte de cultivarea limbii ro-
mâne şi stabileşte regulile ortografice obligatorii este
Academia Română”.

Hotărârea Academiei Române, publicată  în „Moni-
torul Oficial al României”, partea I, nr. 51/1993, aducea
aceste schimbări. Conform acestei Hotărâri, â se folo-
seşte în interiorul cuvintelor, inclusiv în forme ale ver-
belor de conjugarea a IV-a terminate la infinitiv în î
(coborâi, coborâsem, coborât...). sunetul î rămâne folosit
în două moduri: după criteriul poziţiei în cuvânt (la ini-
ţială de cuvânt – înger, înţeles şi la sfârşit de cuvânt – a
coborî) şi după creiteriul morfologic (bineînţeles, neîn-
duplecat).

Se impune apoi şi substituirea formelor sînt, sîntem,
sînteţi... cu formele adecvate ale averbului a fi: sunt, sun-
tem, sunteţi... „Aplicarea Hotărârii este obligatorie în în-
văţământ şi în publicaţiile oficiale din România”.

Deşi Hotărârea prevede obligativitatea acestor preve-
deri pentru programele şcolare şi publicaţiile oficiale,
DOOM lasă o portiţă deschisă, fără a argumenta: „...
există în continuare persoane, publicaţii sau edituri care
aplică regulile anterioare...”.

Pornind de la consideraţia că este necesară o viziune
unitară, cu caracter imperativ în domeniul cel mai sensi-
bil – învăţământul – urmărim cum se ilustrează totul în
realitate. Demersul nostru este orientat spre un obiectiv
pur didactic şi nu se raportează la valoarea textelor la
care ne referim. Apelând la câteva nume de notorietate
din scrisul românesc putem constata: Nicolae Mano-
lescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor, directorul Româ-
niei Literare, aplică consecvent prevederile Academiei
Române. Acelaşi lucru îl observăm şi la Eugen Simion,
care a ajuns la o vârstă venerabilă, mărturiseşte: „... nu
părăsesc ceea ce nu se poate niciodată părăsi: literatura
şi, implicit, critica literară...”. Ion Cristoiu, scriitor şi jur-
nalist, cel care mărturiseşte că „nu se poate lipsi de ga-
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zetărie”, scrie cu consecvenţă în materialele sale cu î în inte-
riorul cuvintelor, cu sînt, sîntem...

Scriitorul Mircea Cărtărescu foloseşte în scrisul său regu-
lile Hotărârii academice: â, sunt, suntem...

Criticul literar Daniel Cristea-Enache aplică în continuare
regulile anterioare cu î, sînt, sîntem...

Mircea Cărtărescu şi Daniel Cristea-Enache sunt colegi la
Catedra de Literatură Română a Universităţii Bucureşti. Este
evident că studenţii domniilor lor se vor diferenţia prin felul
de a scrie cu î sau â, cu sînt, sîntem sau sunt, suntem... Din
perspectiva profesorului de limba română, problema scrierii
cu â sau î, cu sunt sau sînt, devine delicată uneori, dar şi a în-
văţătorilor, când trebuie să explice elevilor isteţi scrierea di-
ferită chiar în cărţile adresate lor...

În timp ce discutam, cu ceva timp în urmă, în colectivul
de redacţie, materialele primite pentru revista PREZENT! a
Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari”, o elevă mi se
adresează:

- Domnule profesor, cum se scrie, cu â sau cu î, cu sunt
sau sînt?

- De ce întrebi?
- Doamna profesoară mi-a subliniat, în lucrarea la litera-

tura română, toate cuvintele scrise cu â şi sunt, suntem...
- Şi mie, intervine o altă elevă, doamna noastră mi-a su-

bliniat toate cuvintele scrise cu î, sînt, sîntem...
Acum cred că le-aş putea indica, spre lectură, pe lângă

DOOM, ultimele două ediţii, şi consultarea ca urgenţă a
„României Literare”. Dar „România Literară”, mă tem, nu
ne-ar putea lămuri pe deplin... Nici cărţile, tipărite potrivit
preferinţelor diferite ale aurtorilor , ale editurilor...

Cea mai interesantă revistă literară, din acest punct de ve-
dere, rămâne, cu siguranţă „România Literară”. Aici, aplică
noile prevederi, prevăzute în DOOM, pe lângă Nicolae
Manolescu, şi Gabriel Dimisianu, Cosmin Ciotloş, Marius
Miheţ, Irina Petruş, Liviu Ciocârlie, Simona Vasilache etc.

Alţii sunt adepţii „regulilor anterioare”, cu î, sînt, sîntem:
Sorin Lavric, Gellu Dorian, Gheorghe Grigurcu, Paul Cernat,
Daniel Cristea-Enache, Mihai Zamfir, Al. Cistelecan ş.a.

Sunt numere în care, pe aceeaşi pagină apar două mate-
riale ortografiate diferit. În numerele 35 şi 42 (2013), pagina
17, Grigore Grigurcu (în „Un neoromantic” şi „Confruntarea
cu provincia”) aplică „regulile anterioare” (î, sînt...), iar Liviu
Ciocârlie (în „Însemnări”) este adeptul noilor reguli ortogra-
fice. În nr. 43, pag. 3, Nicolae Manolescu, în editorialul „Po-
lemică şi campanie” este consecvent cu â, sunt, suntem. Tot
aici, Mihai Zamfir, în „Întoarcerea la cărţi. Viteza căderii” ră-
mâne la „regulile anterioare” cu î, sînt, sîntem...

Deseori am întâlnit şi inconsecvenţe în folosirea lui â/î;
sunt/sînt, în cadrul aceluiaşi studiu.

Nichita Danilor, în poemul „Recviem pentru zaruri şi
vânt” (România Literară, nr. 40, pag. 8) pare nehotărât (sau
în redacţie s-a întâmplat): foloseşte alternativ scrierea cu î şi
â. Iată cuvintele şi ortografierea lor: nişte frînghii; cîntec, pîl-
pîiau; se gîndeau; parte a rîului; bîiguiau cuvinte, cărînd pă-
mînt; pămîntul cărat – dar şi: saci de pământ; sârmă
ghimpată; pumni de pământ; lungeau umbrele proiectându-
le; ochiul câştigător...

În România Literară nr. 40, pag. 14, „Cartea de la Up-
psala”(Gellu Dorian), întâlnim expresiile: „o mână sigură de
lucru” şi „a fost mîna mea”.

În nr. 42, pag. 9, domină î, dar şi: dogmele sunt irefuta-
bile”, „Scheme care sunt atît de îndepărtate”.

La pag. 16 – „îmi râcâi pielea”, „îţi vei rîcîi pielea”.
TRIBUNA clujeană ilustrează aceleaşi probleme: scriitori

şi critici literari ce aplică diferit normele ortografice chiar şi
pe aceeaşi pagină (Iana Cistelecan, adepta lui î şi sînt şi
Graţian Cormoş, cu â, sunt, suntem).

În „Tribuna” (nr. 86, 2006), Oana Pughianu, în proza
„Psiho Damă burgheză”, se foloseşte cu precădere de noile
prevederi din DOOM, scriind cu â, cu sunt, suntem ... Am
numărat însă încălcarea respectivelor norme de şase ori în cu-
vintele: mîntuire, lîngă, gîtul, îndemînare, decît, înlăturîndu-
le...

CULTURA, redactor-şef Augustin Buzura, se confor-
mează în toate paginile indicaţiilor DOOM, în timp ce 

DILEMA VECHE, director fondator Andrei Pleşu, se fo-
loseşte în întregime  de „regulile anterioare”, adică, în fiecare
pagină, doar î, sînt/sîntem...

Există şi două reviste dedicate vieţii sportive, cu mulţi ci-
titori mai ales în rândul tinerilor: Gazeta sporturilor şi Pro-
sport. În prima se scrie cu consecvenţă cu î, sînt/sîntem..., iar
în a doua cu aceeaşi consecvenţă se folosesc indicaţiile din
DOOM, adică â, şi sunt, suntem ...

Amiteam la început de „portiţa deschisă” în alegerea ve-
chii sau noii ortografii... Este parcă în firea noastră să lăsăm
câte o umbră de ambiguitate în orice hotărâre şi chiar în orice
lege...

În naivitatea mea, n-am priceput şi nu voi pricepe nicio-
dată de ce o lege formulată clar (când este clară) are nevoie
de un întreg manual de „aplicare” şi de anumite „excepţii”.
Toate acestea dau naştere unor interpretări avocăţeşti (chiar
contradictorii), de la care se poate ajunge până la alterarea
prevederilor în esenţa lor.

1 Reflecţiile unui dascăl... în revista Seniorii, An I, nr. 1,
pag. 8.

2 DOOM, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Buc., 2005,
pag. XI.

3 Idem, pag. XLV.
4 Op. cit., pag. XLV
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(Scurt dialog între seniorul Constantin Lucaci, sculptor al
României şi Petre Cichirdan, acum, la 90 de ani ai maestrului)

La şapte zile după ziua sa de naştere (7 iulie 1923), 14 iulie
2013 l-am găsit pe Constantin Lucaci în atelierul său din Pan-
grati-33, lucrând, de această dată asistat de un absolvent al In-
stitutului de Artă, care este şi masterand, undeva, la o catedră
de sculptură...

Constantin Lucaci:  - Pe Petrică (subsemnatul n.n) mi l-a
adus unul de la Televiziune, prin 70 (Petru Manzur-redactor
muzical şi cumnatul meu n.n); nu l-am primit, nu aveam chef
de studenţi, dar, să nu-mi supăr amicul l-am pus să deseneze,
să facă portrete şi să mi le aducă să le corectez, eventual  să-l
mai îndrumez. O dată, eu ascultam muzică şi m-a frapat când
el a recunoscut lucrarea şi chiar mi-a comentat-o! ştii (i-a spus
masterandului n.n), mai rar aşa ceva în lumea noastră, a plas-
ticienilor, cineva să cunoască muzică, aşa cum ştia el! Şi m-
am gândit: hai să-l iau în atelier şi să m-ajute la ce fac pe
aici...L-am înscris şi la Arte Plastice, ca audient, în anul întâi,
apoi l-am dus aici, la o vilă, unde ştiam o cucoană care avea
studenţi în gazdă, ca să fie mai aproape de mine (Vila „Viorica”
peste drum de Televiziune... n.n); i-am dat lut, o masă rotativă,
iar el şi-aducea modele, le reprezenta în lut, iar seara, eu tre-
ceam şi i le corectam.

Petre Cichirdan: - Din trei-patru mişcări îmi transformaţi
lucrarea-portretul, astfel încât ziceai că trăieşte, este
viu!...rămâneam înlemnit!

C.L. - Ei, dragă (adresându-se, masterandului): eu am fost
maestru în figurativ, până la acest inox... Şi aşa l-am învăţat şi
pe el; să cunoască desenul, să modeleze după natură şi mai apoi
să fie modern... ca să aibă cu ce! În timp ce profesorii ăia tineri
de la Arte vroiau să fii modernist încă de la intrarea în
Institut!...El a ajuns departe. După ce nu a reuşit, nici a doua
oară, după ce a lucrat şi cu mine! i-am spus să urmeze sfatul
tatălui, care-şi dorea ca fiul să ajungă inginer. I-am spus şi eu:
decât un artist luptând la porţile consacrării, mai bine un in-
giner bun; dar el, nu numai că a fost bun, şi aici este şcoala
mea, el a ales fabrica de avioane-a avut dreptul să aleagă! şi a
inventat sculptura cibernetică...să sculpteze cu calculatorul,
prin intermediul robotului, prin frezare... Din când în când
venea pe la mine şi-mi arăta ce făcea, îmi povestea; a venit la
vernisajele mele de aici, şi, când se nimerea, ascultam muzică
împreună.

P.C. - Maestre, trebuie să-mi fixez nişte repere, uitând unele
lucruri de atunci... I-aţi făcut sceptru, de preşedinte, lui Nicolae
Ceauşescu?... în perioada precedentă numirii sale în funcţia de
preşedinte al României?

C.L. - Da, stai că nu e aşa. Am primit o comandă de la
Popescu Dumnezeu (ne-a chemat la el, patru sculptori, şi
fiecare a trebuit să facă un sceptru) pe o jumătate de metru tre-
buia să  creăm o istorie a românilor, de la Decebal până la el.
Eu am încheiat şirul de figuri istorice, de jos în sus, cu un
Ceauşescu de 6 centrimetri...aşa (arată mărimea cu degetele
n.n). Nu ştiu dacă l-a folosit vreodată.

P.C. - Apropo, chiar v-aţi aruncat carnetul de partid, în
1960?

C.L. - Am fost membru de partid (PCR n.n) încă din facul-
tate. Ştii, eu am făcut două facultăţi: „Guguianu” în timpul
regelui, şi Institutul Nicolae Grigorescu (a avut şi o bursă în
Italia, la Perugia n.n). Am fost şi secretar UTC, adjunct pe fac-
ultate, până ne-a chemat Virgil Trofin la o şedinţă în care ne-a
spus că noi, artiştii, trebuie să zugrăvim-exprimăm, să
implementăm proletcultismul, realităţile sociale noi ale socia-
lismului-comunismului. La o şedinţă, o dată ulterioară, la noi
la facultate, le-am spus colegilor-studenţi că trebuie să arătăm
realitatea aşa cum este, contrară altor realităţi, şi fără ameste-
curi ideologice împrumutate de la alţii. Binenţeles că s-a auzit
şi mi-au cerut să ies din partid; mi-au încropit şi o chestie cu
nişte evrei pe care i-aş fi protejat, şi care erau în legătură cu
sioniştii. Ştii ce-i ăsta, un sionist (către masterand)? ceva de
genul unui naţionalist evreu, care luptă pentru evrei!...da de
unde! erau nişte bieţi evrei, meseriaşi: cizmari, tâmplari,
vânzători la tejghele, care numai de aşa ceva nu se ocupau! În
concluzie, am predat carnetul de partid!

P.C. - Constanţei Crăciun, parcă, aşa  îmi spuneaţi în 70,
atunci...

C.L. - Nu! Constanţa Crăciun ţinea la mine. Era Ministrul
Culturii şi mereu avea grijă ca la orice expoziţie naţională să
expun şi eu! ţinea la mine; îmi băga lucrările în faţă, eu, făcând
încă din tinereţe lucrări care produseseră o impresie foarte bună
asupra ei. Spunea la toată lumea: Lucaci ăsta o să ajungă mare
sculptor! mă considera geniu! Şi Jalea (Ion Jalea preşedintele
UAP, membru al Academiei Române n.n) ţinea la mine! 

P.C. - Dar Ion Irimescu?
C.L. - Ion Irimescu, proaspăt vicepreşedinte al UAP mă in-

vidia...
P.C. - Odată, în 1971, înainte de sesiunea de vară a admiterii

la Institut, a venit aici la gard, la atelier-eu şlefuiam bazinul
pentru macheta Fântânii de la Constanţa-şi m-a strigat: - Tu
eşti ucenicul lui Lucaci? - Da, să trăiţi! i-am răspuns, crezând,
că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap fiindcă ştiam cine este...
El a clătinat din cap şi a plecat! ...rău om! Şi     Vlasiu, vecinul
dumneavoastră, era rău; tot căuta să mă determine să plec de
aici!

C.L. - La expoziţia mea din 1973 (prima expoziţie
personală, a dvs n.n), Constanţa Crăciun a venit la vernisaj şi
m-a felicitat. Ţinea la mine! Mai târziu m-au chemat să redevin

ATUNCI... Lucaci vorbind la telefon cu Monseniorul Pietro Amato
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membru PCR, dar am refuzat. Aşa domnule inginer, din 59
până astăzi nu am fost membru PCR. Asta fiindcă  m-ai între-
bat, căci, de altfel, cu treaba asta nu am avut, şi nici nu am vreo
problemă...Membru PCR sau nu, în ţara asta, nu mai înseamnă
nimic!

P.C. - Deci, avem în faţa noastră pe unul dintre cei mai mari
sculptori ai lumii, român, care nu a fost membru de partid! care
a fost preşedintele Fondului Plastic din România, care are
brevete de invenţii omologate de OSIM, care a expus enorm
în străinătate şi a fost recunoscut de toată lumea bună a artei
europene...

C.L. - Dat afară din PCR!
P.C. - Dumneavoastră nu aveaţi salariu...ce pensie aveţi,

cum v-au calculat pensia?
C.L. - Da, dragă...dar eu cotizam pentru pensie la UAP...şi

cotizam puternic fiindcă câştigam foarte mult...O perioadă, nu
am avut nici o pensie, apoi mi-au făcut 5.7 milioane, şi printr-
o decizie a Academiei Române mi-au mai dat (numai câţiva
artişti au beneficiat) 17 milioane... Adrian Păunescu a pus pro-
blema în Parlament, şi datorită lui am primit această
indemnizaţie. Asta fiindcă mi-ai spus că vrei pensie de la
UAP... Te credeam mai serios!

P.C. - Chiar sunt!...Nu am apelat niciudată la UAP. La USR,
da! dar mizerie mare şi acolo... Maestre mai ţineţi minte
expoziţia concurs de la subsolurile Comitetului Central, cu ma-
chete ale Teatrului  Naţional pictat, o soluţie care se dorea
realizată într-o primă variantă?... unde aţi expus Soarele cinetic,
din inox, pe macheta (două înălţimi de om, înălţime n.n) pictată
de Sabin Bălaşa? Cred că expoziţia respectivă a  însemnat unul
dintre evenimentele plastice, la cea dată-1971, cele mai impor-
tante din lume-prin calitatea lucrărilor; aşa, la secret, câtă risipă
de valoare... 

C.L. - Cum să nu-mi amintesc. Soarele acela de care
vorbeşti este la intrarea în atelier, în hol! I-am făcut calea de
rulare-linia de mişcare pe o elipsă, destul de greu de executat
manual...Da, mă înţelegeam bine cu Sabin Bălaşa...Ne agream
reciproc. 

P.C. - În ce priveşte sugestivitatea, eu am crezut întotdeauna
că aveţi puncte comune! chit că dumneavoastră sunteţi sculptor
şi el pictor... Acum, sigur, dumneavoastră aţi parcurs un drum
în expresia şi tehnica sculpturii aşa cum nu a mai parcurs ni-
meni! Se poate scrie o carte despre istoria sculpturii gen
Lucaci, parcurgând etapele dumneavoastră...În desenul pe care
l-am publicat în „Povestea vorbii 21”, în subsolul său, aţi
reprezentat un pinion conic... Ha, ha, artiştii viitorului trebuie
să cunoască ceva matematică şi construcţii de maşini-tehnolo-
gie-cum îi spun eu...de informatică, nu mai vorbesc.

C.L. - Nu cred că cineva va mai putea să repete ce am făcut
eu...

P.C. - În niciun caz. Extraordinar, şi Brâncuşi a spus ceva
asemănător. Arta s-a dăruit dumneavoastră şi dumneavoastră
v-aţi dăruit artei!...Vă aduceţi aminte ce-mi spuneaţi atunci?...
„Puştiule, eu m-am dăruit complet artei mele...de aceea nici
măcar urmaşilor mei, familiei mele, nu-i aparţin total. Aparţin
sculpturilor mele”!...Da, acum putem recunoaţte că  Dumnezeu
v-a înzestrat cu o  forţă teribilă, aceea, care iată, la 90 de ani,
vă face să tăiaţi cu discul abraziv, granitul!...dacă nu v-aş fi
văzut, nu aş fi crezut; la cel mai mic semn de nesiguranţă,
slăbire forţă, polidiscul îţi poate sării din mâini, devenind

catastrofă...Este colosal, tot atât de colosal cum sunt aceste vo-
lume teribile din tablă de inox, sudată şi şlefuită...Cred, că, nici
Sisif nu a muncit atât, încât, îm-pingând stâncă peste stâncă,
cărând bolovani, din grămada lui să ţâşnească lumină, aşa cum
ţâşneşte din oţelul şlefuit de dvs, ingenios, cu rost, de această
dată, după o istovitoare succesiune de operaţii...

C.L.- După ce a ajuns inginer a optat-ales să intre la  Fabrica
de avioane din Craiova, unde a ţinut-o din inovaţie în
inovaţie...ultima lui chestie a fost să sculpteze cu calculatorul.
Iată, unde a ajuns un asistent de-al meu! să stăpânească ciber-
netic tehnologia şi sculptura (...i-a spus Lucaci noului său mas-
terand, poate elev, ucenic...în viitor)! Am mai avut un ucenic
pe acelaşi calapod...Ana Maria Avram, o şti Petrică? da, o şti,
că-i doar nevasta lui Iancu Dumitrescu, prietenul
tău...formidabilă pianistă, care acum compune muzică pe cal-
culator la Hyperion!...Uite domnule unde au ajuns elevii
mei...niciunul nu este sculptor, dar sunt artişti de... ştiinţă!

Pocnete, trosnete, fulgere la unison...Geneza ordinii lumii
înainte ca întunericul să fie despărţit de lumină!...atunci când
s-a născut linia dimpreună cu cuvântul...cu arta văzului şi a
sunetului!...mi-am amintit un pasaj din cronica muzicală de
prin 2003 la un concert al Hyperionului la Râmnic sub bagheta
Anei Mariei şi Iancu Dumitrescu!...ce univers!

P.C. - Am fost la Curtea de Argeş (la Clubul Iubitorilor de
Cultură) şi am avut un teribil succes, a fost o seară neaşteptat
de valoroasă, cu articolul „Lucaci 90!”, cu prezentarea ziarului
„Povestea vorbii 21” în care a apărut articolul. Acad. G Păun,
relizatorul revistei „Curtea de la Argeş” a fost atât de impre-
sionat, încât mi-a cerut să ilustrez revista dumnealui, pe sep-
tembrie, cu lucrări de Lucaci-fotografiate de mine şi asupra
cărora să nu fie nicio interdicţie...

C.L. - Când apare revista, să-i aduci şi nevesti-mi una,
fiindcă ea are o anume sensibilitate pentru  Curtea de Argeş,
tatăl ei, conducând un regiment, între războaie, la Curtea de
Argeş...Are poze cu regele, cu personalităţile vremii...Nu de
mult a venit directorul muzeului din Curtea de Argeş, la noi
acasă, să se informeze despre acea perioadă...

*
Constantin Lucaci (n. 1923, Bocşa Română, Caraş Severin)

este, după Brâncuşi, unul dintre cei mai importanţi sculptori
contemporani (Giulio Carlo  Argan - 1983), activând... încă!
în atelierul său din Bucureşti, strada Pangrati-33. Din celebra
pleiadă de artişti plastici români ai secolului XX, majoritatea,
lucrând în atelierele moderne-special construite de puterea
instalată în ţara noastră după 1944: Ion Jalea, Constantin Ir-
imescu, Oscar Han, Alexandru Ciucurencu, Ion Vlasiu, Vasile
Celmare, Viorel Mărgineanu, George Apostu, aproape toţi cu
ateliere în acest cartier, Constantin Lucaci este singurul în viaţă
care mai ţine sus fanionul marilor maeştri care au fixat-conso-
lidat România între cele mai avizate-cultural-ţări din Europa şi
nu numai, privind artele plastice, arta contemporană... Aici, în
Pangrati 33, au prins contur real unele dintre lucrările monu-
mentale care au uimit lumea întreagă: „Dialogul undelor”, lu-
crare din inox modelat care tronează din 1971 în faţa
Televiziunii Române şi care ani de-a rândul a constituit şi sigla
acestei instituţii; „Fântâna cinetică” de la Constanţa-unul dintre
cele mai importante monumente cinetice-inox şi apă-şi muzică-
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din lume, 1972; urmată de o serie de monumente la fel: fântâni
cine-tice-diferite ca alură, dar modelate în tablă de inox şi aflate
în mişcare, precum în oraşele Brăila, Turnu Severin, Reşiţa,
Alba Iulia... De asemenea, în aceeaşi categorie care au uimit
lumea, se înscriu şi lucrările de atelier, în inox modelat-şlefuit,
care ornează din 2009 Galeriile (două) „Lucaci” din Sanctuarul
San Francesco di Paola, Calabria, Italia; „Soarele cinetic”,
inox-varianta ornării Teatrului Naţional-1970 şi varianta sticlă
de Murano (1977) pentru Galeria „Fucina degli Angeli”-
Veneţia (alături de opere semnate de Mark Tobey, Pablo
Picasso, Max Ernst şi Marc Chagall)... Să nu uităm, că, tot aici,
în Pangrati 33, s-au născut şi operele în granit! ale maestrului
Constantin Lucaci, din tinereţe: „Cap de copil”, „Constantin

Brâncuşi”, „Ştefan cel Mare”, „Bust de oţelar” (între 1955 şi
1965).

„Sculptând lumina! (...) Sculptura lui Lucaci s-a născut,
încă de la început, dintr-o viziune luminoasă, din călătoria
interioară a luminii. O lumină care i-a arătat Maestrului va-
loarea ritmului şi a muzicicalităţii compoziţiei clasice, crescând
într-o şlefuire figurativă, sculptată doar de lumină. Lumina care
creează forma, dinamizează spaţiul, însufleţeşte emoţia,
sugerează şi trimite spre infinit. Înfinitul vieţii ce nu îngăduie
creaţiei odihnă.” (Monseniorul Pietro Amato, „Sculptând lu-
mina, Constantin Lucaci, Ateliere de artişti din Bucureşti”, p.
77, Editura Noimediaprint)

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CARE VOR FI 
ORGANIZATE DE ASOCIAŢIA SENIORILOR, ÎN ANUL 2014

•   9 ianuarie 2014 - Revelionul Seniorilor - la restaurantul
„Supca” din Râmnicu Vâlcea: Luca Ioan; Pantelimon
Gheorghe, Calmutschi Larisa;
•  14 ianuarie 2014 - Colocviu: „Eminescu  şi cultura
naţională” – Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea:
Pantelimon Gheorghe, Farcaş Carmen Lelia, Capşa Marinela,
Diaconescu Emil.
•   23 ianuarie 2014 – Colocviu: „Semnificaţia istorică şi
actuală a Unirii Principatelor în conştiinţa românilor” – Servi-
ciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale; Dumitraşcu
Gheorghe, Pantelimon Gheorghe;
•   februarie 2014 – Lansare de carte: „Haretismul în actuali-
tate”, la Biblioteca Judeţeană: Dumitraşcu Gheorghe, Pante-
limon Gheorghe;
•   martie 2014 – Adunarea generală anuală a Asoiciaţiei Se-
niorilor, la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”: Popescu
Alexandru , Dumitraşcu Gheorghe, Pantelimon Gheorghe;
•   8 martie 2014 – „Sărbătoarea Mărţişorului”,  Ziua
Internaţională a Femeii: Restaurant - Cărbunescu Gheorghe,
Dumitraşcu Elena, Calmutschi Larisa;
•   aprilie 2014  - excursie – Caracal - Corabia - Craiova -
Bulzeşti: Capşa Marinela, Daneş Nicolae;
•   mai 2014 - Participare la manifestările complexe organizate
de Ziua Râmnicului. 
•   -  Excursie la Călimăneşti – Cabana Cozia: Dumitraşcu

Gheorghe, Manole Nicoleta, Badea Constanţa;
•   1 iunie 2014 – „Din inimă pentru copii” acţiune umanitară
la Centrul de Plasament nr.3 Râmnicu Vâlcea – Calangiu An-
gela, Constantin Marcel, Manole Nicoleta;
•   5 iunie 2014 – „Să dăm o şansă Pământului”, ediţia a V-a,
Ziua Mondială a Mediului, la  Colegiul Naţional „Mircea cel
Bătrân” – Pantelimon Gheorghe, Dumitraşcu Gheorghe,
Cichirdan Petre;
•   1 iulie 2014 – „Ziua Învăţătorului” – restaurant – Luca
Ioan, Cărbunescu Gheorghe, Stilea Laurenţiu;
•   august 2014 - Vacanţă
•   septembrie 2014 – excursie pe Transalpina - Pantelimon
Gheorghe, Comănescu Iulian, Comisarschi Paula;
•   23 octombrie 2014 – Marcare a şapte ani de la înfiinţarea
Asociaţiei Seniorilor: Luca Ioan, Calangiu Angela;
•   noiembrie 2014 – Simpozion: „Marea Unire” de la 1 De-
cembrie 1918: Dumitraşcu Gheorghe, Cernătescu Paraschiva,
Matei Carmen.
•   decembrie 2014 – Simpozion: „Spiru Haret – apostol al
conştiinţei naţionale” la Biblioteca Judeţeană Vâlcea:
Pantelimon Gheorghe, Dumitraşcu Gheorghe, Cichirdan Petre.
•   Alte activităţi: Lansări de carte, aniversarea zilei de naştere
a unor colegi, spectacole la Teatrul „Ariel” Râmnicu Vâlcea,
editarea revistei „Seniorii” nr. 8 etc.

DE UNDE VIN NUMELE LUNILOR ANULUI
•  Ianuarie – vine  de la numele zeului Ianus, fiul lui Apollo,
care era reprezentat de către romani cu două feţe, privind cu una
spre trecut şi cu alta spre viitor.
•  Februarie – vine  de la Februa, porecla zeiţei Junona, pe care
romanii o serbau în această lună.
•  Martie – după zeul războiului, Marte. La Roma, sub domnia
lui Romulus, anul începea cu această lună.
• Aprilie – provine  de la verbul aprire (a deschide), pentru că
în această lună natura se deschide.
•  Mai – aminteşte de majores, nume dat de Romulus senatorilor
romani.
•  Iunie – era luna dedicată tineretului (Junius).

•   Iulie – îşi datorează numele lui Iulius Cezar, care s-a născut
în această lună.
•  August – vine de la Octavian August, primul împărat roman.
La început se numea sextilis, adică luna a şasea.
•   Septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie – sunt de-
rivate din numerele de ordine ale lunilor (ţinând cont că anul
începea în martie).

Şi dacă nu ştiaţi aflaţi că: 

Există perechi de luni (aprilie-iulie, octombrie-ianuarie, decem-
brie-septembrie) care încep întotdeauna cu aceeaşi zi a

(urmare în pag.46)
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AMZA PELLEA 
UN NUME ÎN CINEMATOGRAFIA ŞI TEATRUL ROMÂNESC

Pe 7 aprilie 1931, în micul oraşel
din Oltenia, Băileşti, s-a născut cel

care avea să devină marele actor Amza
Pellea. Provenind dintr-o familie de ţărani
agricultori care aveau 4 fete şi pe micul
Amza, acesta şi-a petrecut copilaria în
oraşul natal, în care s-a bucurat din plin
de jocurile copilăriei, alături de bătrânii

micului oraşel, care au transmis din generaţie în generaţie
tradiţiile şi obiceiurile locului. Acestea
aveau să-l formeze şi să-l marcheze pe cel
care avea sa devină unul dintre cei mai
îndragiţi şi populari cetăţeni ai Băileştiului.

Amza Pellea a întruchipat chipul ol-
teanului de neînfrânt, aparator de nădejde
al pământului străbun, vesel, harnic, pri-
eten devotat, dar şi hâtru, care îşi iubeşte
mama mai presus de orice.

A debutat pe scenă încă din clasa I-a a
şcolii primare, interpretând rolul lupului,
în povestea „Scufiţa Roşie”. Mai apoi a
urmat liceul la Colegiul Nicolae Bălcescu
din Craiova, urmat de şcoala de
electrotehnică. A lucrat în această meserie
la Timişoara până în anul 1951 când, după
o preselecţie, a dat examen la Institutul de
Artă Teatrală şi Cinematografie din
Bucureşti. În 1956 a absolvit facultatea
într-o promoţie denumită de aur care a fost
repartizată în majoritate la Teatrul Naţional
din Craiova. 

Între anii 1957 şi 1959 când şi-a făcut
stagiatura a interpretat cel putin 14 roluri,
după care pleacă la Bucureşti, pe scena
Teatrului de Comedie unde va crea
nenumărate alte personaje printre care
Brettschneider („Svejk în al doilea razboi
mondial” de Brecht-1962), Pietro
(„Umbra” de E. Svartz-1963), Manole
(„Somnoroasa aventură” de T. MAZILU-
1964), Subcomisarul („Capul de răţoi”  de
G.Ciprian-1966), Platonov („Un Hamlet de
provincie” de Cehov-1967) şi multe alte
roluri.

Se mută apoi pe scena Teatrului
Naţional din Bucureşti unde dă viaţă lui
Vlad Tepeş („A treia ţeapă”, de M.
Sorescu-1979).

Cu o putere de muncă extraordinară, o
rabdare de fier şi o dăruire de excepţie

Amza Pellea a slujit cu o mare dăruire de sine, arta teatrală
şi cinematografia românească lăsându-şi amprenta de ne-
egalat a personalităţii sale, înzestrându-şi personajele cu pro-
priile calitaţi, făcându-le nemuritoare dar şi umane.

Debutează în cinematografie înca din studenţie cu rolul
Neica Stavarache, „În vreme de război”, regia Mircea
Drăgan, în 1951. Apoi dă viaţă lui Decebal, în „Dacii”, lui
Mihai, în „Mihai Viteazul” şi apoi lui Ipu în „Atunci i-am
condamnat pe toţi la moarte”, toate în regia marelui regizor
Sergiu Nicolaescu.

Interpretează diverse roluri tot în regia lui Sergiu
Nicolaescu în filme poliţiste ca  „Ultimul
cartuş” şi „Un comisar acuză”. Îi dă viaţă din
nou lui Decebal dar de data asta în
„Columna”, regia Mircea Drăgan. Mai apoi
interpreteză diverse roluri în filme cu subiect
istoric cum ar fi „Mitrea Cocor”, „Nepoţii
gornistului”, „Setea”, „Tudor”, „Neamul
Şoimăreştilor”, „Haiducii”, „Răscoala”,
„Săgeata căpitanului Ion”.

Dar şi filmele cu subiect de actualitate
cum ar fi „Camera albă”, „Proprietarii”,
„Tată de duminică”, „Ana şi Hoţul”,
„Intrusul” şi, bineînţeles „Nea Mărin miliar-
dar” îi pun în valoare talentul de neegalat,
umanizand personajele prin simplitatea şi
firescul reacţiilor.

În acelaşi timp este foarte solicitat în
emisiunile teatrului radiofonic şi ale teatru-
lui TV, lăsându-ne şi aici moştenire  perso-
naje diverse.

Dar cel mai îndrăgit personaj pe care l-a
interpretat marele Amza Pellea rămâne Nea
Mărin, întruchiparea plină de culoare şi
umor a băileşteanului cinstit, harnic, gata
oricând de o glumă, dar şi iubitor de viaţă şi
de muncă.

Acest mare actor, Amza Pellea, deşi a
trăit doar 52 de ani, a lăsat moştenire o
paletă de roluri şi personaje nepieritoare atât
teatrului şi cinematografiei româneşti cât şi
băileştenilor, oameni care l-au iubit şi-l
iubesc încă, cu adâncă preţuire.

Moare la 12 decembrie 1983 răpus de o
boală fulgeratoare, dar nu şi din inimile celor
ce l-au iubit şi preţuit.

Şi-acum, ce ne facem fără „Nea Mărin”?
ne tot întrebăm...

Bibliografie:
„Băileşti-Un nume în istorie” de 
Constantin Câşlaru

Lucreţia Mariana RUBLINCEANU 
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ITINERAR DE LEGENDĂ ŞI VIS

Vremea vieţii noastre este de o va-
loare nepreţuită, dat fiind faptul

că durata ei este scurtă şi sfârşitul ne-
cunoscut. Viaţa ne este dăruită o singură
dată şi etapele ei sunt ireversibile, fapt
pentru care merită să ne-o petrecem fru-
mos, util şi plăcut. Aşa am gândit noi, cei
din Asociaţia Seniorilor din Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură Vâlcea, care, în zilele de

18, 19 iunie 2013, am peregrinat prin întreg ţinutul Olteniei
până la intrarea Dunării în ţară.

Cu toţii călătorim prin viaţă zi de zi, dar excursia este un
alt fel de călătorie frumoasă, interesantă, irepetabilă prin in-
tensitatea trăirilor sufleteşti.

Dis-de-dimineaţă am pornit cu autocarul din Râmnicu
Vâlcea spre Horezu, apoi, pătrunzând în judeţul Gorj, am
poposit într-un cadru pitoresc la intrarea în cheile Olteţului,
care despart masivul Parângului de masivul Căpăţânii, la
mănăstirea Polovragi, ctitorită de Radu Comisul şi Petru
Spătarul în jurul anilor 1504-1505. Vremelnic mănăstirea a
fost cedată Ierusalimului de domnitorul Matei Basarab şi
răscumpărată de voievodul Constantin Brâncoveanu în 1693.
Pictura, o capodoperă a artei brâncoveneşti, este finalizată în
anul 1712 de pictorul grec Constantinos. Până-n 1968 a fost
mănăstire de călugări, şi, în prezent, aici vieţuiesc 32 de maici
care zi de zi slujesc lui Dumnezeu după principiul monahal
„roagă-te şi munceşte”.

Mănăstirea impresionează încă de la intrare prin poarta
sculptată, prin curtea interioară cu alei de beton armat şi
piatră de Săpânţa şi-ndeosebi prin pictura unică în România,
inspirată după icoanele de la Sfântul Munte Athos.

Am continuat itinerariul spre Târgu-Jiu intrând în parcul
oraşului pe sub Poarta Sărutului, ne-am plimbat pe aleile fru-
mos colorate de hortensii contemplând Coloana Infinitului,
dar şi insula pe care Andra şi Măruţă şi-au unit destinele. Ne-
am îndreptatat apoi spre Baia de Aramă privind spre Cheile
Sohodolului, trecând prin satul natal al marelui sculptor din

Hobiţa, ca să ajungem la cel mai preţuit altar de cinstire a tre-
cutului, prezentului şi eternităţii credinţei ortodoxe româneşti,
mănăstirea Tismana. „Cea mai veche şi mai măreaţă dintre
mănăstirile de peste Olt” cum a fost considerată Tismana de
către Grigore Alexandrescu, „măreţ cuib al Basarabilor” cum
a numit-o poetul G. Coşbuc, „o lume de închipuiri, de
basme”, după Al. Vlahuţă, „fără seamăn nici în această ţară,
nici în alta, prin frumuseţea locului şi a aşezării, prin
mulţimea apelor sale şi întărirea naturală pe care o are, ajutată
şi de ocrotirea zidurilor sale înconjurătoare”, cum a fost
descrisă de călătorul celebru Paul de Alep în 1657. Este cti-
toria cuviosului Sfânt Nicodim Valahul sprijinit de domnul
Ţării Româneşti, Vlaicu (Vladislav). 

Zona Sfintei Mănăstiri a fost o trainică vatră geto-dacică,
iar cărămizile romane smălţuite şi nesmălţuite aflate în cele
două biserici, dar şi-n temelia bisericii celei mai vechi, fac
mărturia existenţei unei cetăţi, a unui fort daco-roman, spălat
de milenii de apele Gurniei. Vechimea localităţii Tismana e
atestată documentar într-un hrisov din anul 1385, dar
mănăstirea a fost sfinţită în 1378 cu sprijinul domnitorului
Vlaicu (Vladislav), dornic de a face din Ţara Românească un
adevărat „bastion al ortodoxiei” împotriva expansiunii cato-
lice. Zugrăvită policrom „această stea a ortodoxiei”, cum este
considerată mănăstirea Tismana, reprezintă cel mai însemnat
edificiu de artă din Oltenia, una din cele mai luminoase vetre
de cultură românească veche, un muzeu al trecutului, sanc-
tuar pentru marile arderi umane ale prezentului, dar şi o
fereastră deschisă spre aspiraţiile viitorului.

După ospăţul spiritual a urmat prânzul la o păstrăvărie
aflată pe traseul nostru spre Orşova. Aici, mai întâi, am ad-
mirat mulţimea peştilor din iaz, am asistat la scoaterea şi-n
final la pregătirea lor după dorinţa fiecăruia dintre noi pentru
masa de prânz.

Spre seară am ajuns la Herculane unde am întâlnit o
seamă de turişti în staţiune, în pofida clădirilor şi a hotelurilor
lăsate în ruină, ca de altfel şi a izvoarelor binefăcătoare, fapt
ce ne-a stârnit indignare gândind la ceea ce-a fost cândva
oraşul Herculane, străjuit şi-acum de statuia lui Hercule.

Sufletele noastre dezamăgite s-au înviorat odată ce-am

Maria  MATEI



ajuns în Dierna (Orşova de astăzi), unde privirile ne-au fost
hrănite de golful pitoresc al Cernei, la vărsarea acestui râu în
Dunăre. Pe coama „Dealului Moşului” din Orşova am vizitat
mănăstirea „Sfânta Ana”, construită în stilul rustic tradiţional
românesc, o cunună de bârne încheiate, cu şarpante din lemn,
învelitoare din şindrilă de brad, pe o fundaţie de beton şi
piatră, pardosită cu cărămidă arsă.

Mănăstirea a fost ctitorită de ziaristul Pamfil Şeicaru
(1894-1980) care a luptat în acest loc, în grad de sublocote-
nent, în Războiul pentru Reîntregirea Neamului din 1916-
1918. Înălţarea Mănăstirii constituie un semn de mulţumire
lui Dumnezeu pentru că l-a ocrotit pe toată durata războiului
şi pentru că i-a salvat viaţa în timpul grelelor lupte din vara
şi toamna anului 1916 când a fost îngropat pe coama acestui
deal, într-un tranşeu, de explozia unui obuz, împreună cu pri-
etenul său de arme, Petre Găvănescu. Scăpând amândoi cu
viaţă, Pamfil Şeicaru a promis să ridice această mănăstire în
spiritul tradiţiilor noastre româneşti. Mănăstirea poartă hra-
mul Sf. Ana, după numele mamei ctitorului. În pridvorul
mănăstirii îşi doarme somnul de veci ctitorul începând din 20
octombrie 2005, după ce vestigiile sale pământeşti au fost
aduse din Dachau, Germania, unde marele iubitor de neam
şi de ţară s-a stins. Mănăstirea este onorată, din 1994, şi cu
un muzeu permanent „Pamfil Şeicaru”.

Emoţionaţi şi cu puternicele impresii colecţionate în
coşuleţul inimilor şi minţilor noastre ne-am îndreptat spre
Turnu-Severin, cercetând hidrocentrala Porţile de Fier şi
ajungând la hotelul „Flora” unde ne-am cazat.

Cina, micul dejun au fost impecabile, motiv pentru care
recomandăm hotelul tuturor celor care vor ajunge în zonă şi
vor avea nevoie de cazare şi masă.

În cea de-a doua zi am vizitat mănăstirea Vodiţa aflată pe
malul drept al Dunării. Este cea mai veche ctitorie voievodală
atestată documentar, primul aşezământ monahal din ţara
noastră administrat autohton după regulile bisericii orientale
stabilite de Sf. Vasile cel Mare. A fost ridicată între anii 1370-
1372 de Sf. Nicodim venit din Serbia cu cheltuiala voievo-
dului Vladislav I.

Sf. Nicodim cu o echipă de valahi, ce absolviseră Şcoala
de arhitectură a Athosului, au construit nu numai Tismana,
Vodiţa ci şi Vratne, Mănăstirea Motru, Prislopul din Ţara
Haţegului unde se află mormântul cald al părintelui Arsenie
Boca (Zian).

Momentul culminant al excursiei l-a constituit croaziera

pe Dunăre până la Cazanele  Mari şi Cazanele Mici pe lângă
ţărmul Serbiei la ducere şi pe lângă ţărmul nostru la în-
toarcere. A fost o plimbare entuziastă, de vis şi legendă.
Ne-am intersectat cu turiştii străini de pe alte vapoare, am
contemplat sculptura de pe ţărmul românesc efectuată în
stâncă şi dedicată lui REX DECEBALUS, pe care am fo-
tografiat-o, iar excelentul nostru ghid, Nicu Daneş ne-a ex-
plicat cu multe amănunte totul despre acest loc pitoresc de
neconfundat. 

Ultimul obiectiv vizitat a fost Complexul muzeal din
Turnu-Severin, aflat în restaurare.

Merită menţionată grija ghidului, a şoferului, a d-lui Iulian
Comănescu, fostul nostru prefect, pentru transportul impeca-
bil, traseul ales, cazarea şi masa oferite. Le mulţumim tuturor,
inclusiv d-nei Pamela Comisarschi pentru organizare şi buna
desfăşurare.

Această minunată călătorie ne-a deconectat, ne-a odihnit
minţile, ne-a încântat privirile şi ne-a bucurat sufletele. Le
dorim şi ne dorim nouă, seniorilor, frumuseţe sufletească şi
organizarea a cât mai multor activităţi ca aceasta, foarte bi-
nevenite, care să ne facă viaţa mai plăcută.
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Cîlea Ion                                        -  preşedinte de 
onoare

1.Popescu Alexandru Mihăeşti     -  preşedinte 
executiv

2.Calangiu Angela                        -  vicepreşedinte
3.Capşa Marinela                          -  vicepreşedinte
4.Diaconescu Emil                       -  vicepreşedinte
5.Dumitraşcu Elena                      -  vicepreşedinte

6.Luca Ioan                                   -  vicepreşedinte
7.Pantelimon Gheorghe                -  vicepreşedinte
8.Dumitraşcu Gheorghe                -  secretar general
9.Constantin Marcel Marian         -  contabil      
10.Badea Constanţa
11.Calmutschi Larisa
12.Cărbunescu Gheorghe
13.Cernătescu Paraschiva

14.Cichirdan Simion Petre
15.Comănescu Iulian
16.Comisarschi Paula
17.Daneş Nicolae
18.Farcaş Carmen Lelia
19.Manole Nicoleta
20.Matei Carmen Irina
21.Stilea Laurenţiu

CONSILIULUI DE CONDUCERE  
-aprobat de Adunarea Generală  din 26 martie 2013-
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UN SCURT TURNEU
„PE URMELE STRĂBUNILOR”

Cu ceva vreme în urmă am parti-
cipat la un turneu intitulat,

„DEMO-TOUR” – cultural-istoric, de
promovare turistică, în Bulgaria, organi-
zat de ARoTT Craiova, sub sloganul –
„Pe urmele străbunilor”. Acţiunea a
făcut parte din „Programul European de
Dezvoltare a Regiunilor Transfrontaliere
Dunărene”. În această etapă au fost
cuprinse judeţele – Mehedinţi, Dolj şi

Olt din România, iar din partea bulgară, districtele: Vidin,
Montana, Vratsa şi Pleven. 

Am făcut deplasare din Craiova un număr de 20 persoane,
care au reprezentat instituţia organizatoare – condusă de d-nul
Gabriel Vlăduţ, alte instituţii, ONG-uri şi reprezentanţi ai presei
de turism, după cum urmează: Camelia Cojocaru – însoţitoarea
noastră din partea română şi Liliana Tătăranu – coordonatoarea
părţii române în acest proiect;   Roxana Luiza Mihai, reporter
TVR Craiova – realizatoarea emisiunii „La pas prin Oltenia” şi
Nicuşor Beletei – operator imagine; Traian Mitrache – operator
imagine TVS Craiova; Ovidiu Mihail
Stângă – reporter teren, Radio România
Internaţional; Doina Drăguţ – redactor şef,
Revista „Constelaţii Diamantine”; Marinela
Preoteasa – redactor şef, Revista „Scurt Cir-
cuit Oltean”; Gheorghe Sporiş – redactor,
Revista „România Turistică”; Constantin
Brânzan – publicist, preşedinte „VETER-
ANMONT – România”. 

Faţă de celălalt turneu, când am partici-
pat la „Danube Velo Tour”, nu am mai tre-
cut Dunărea pe la Calafat – Vidin, de
această dată, spre surprinderea mea, mi-
crobuzul  ne-a condus pe drumul spre
Bechet, un traseu pe care nu mai fusesem
niciodată şi care m-a bucurat foarte mult,
conrazicându-mi temerile că nu vom putea
ajunge la timpul prevăzut în program, ştiind
că, pe acel drum ocolit, lungimea traseului
era aproape de două ori dublă faţă de cel pe care ne îndreptam.
Traseul prin Bechet – Oriahovo (Rahova) – Pleven (Plevna),
l-am parcurs în aproape 5 ore, pe un drum foarte prost, cu
preponderenţă pe sectorul bulgar, în prima sa parte. În acest timp
a fost inclus şi intervalul de o oră şi jumătate cât a durat
aşteptarea şi trecerea cu feriboatul pentru traversarea Dunării.
Practic, din necunoştinţă de cauză, acel mastodont plutitor, care
a îmbarcat la trecerea noastră nu mai puţin de 22 de TIR-uri plus
câteva maşini mai mici, ne-a plecat de sub nas! Traversarea flu-
viului nu durează mai mult de o jumătate de oră şi pe deasupra,
îmbarcarea mi s-a părut că se face destul de ordonat.  Prima
porţiune a traseului nostru, pe teritoriul bulgar, între Oriahovo
şi Knezha, o scurtătură de fapt, pe care nu o recomandăm nici-

unui automobilist, a fost de-a dreptul şicanatoare – ocolea-i  o
groapă şi dădeai peste trei.  Cred că a fost o bună lecţie şi pentru
şoferul nostru care, dacă mergea pe DN 11 până-n Miyzia şi mai
departe pe DN 15 – orientat pe direcţia sud, sud-vest, spre Vratsa
până la ramificaţia unui drum secundar spre stânga ce defilează
paralel cu calea ferată până în orăşelul Byala Slatina şi de aici
mai departe spre est, pe DN 13, ajungeam, cred eu, cu cel puţin
o oră mai devreme la destinaţie. Aşa este! Până nu te-ai păcălit
odată nu ai de unde să şti... Sunt sigur că, cel care a luat
hotărărea... nu va mai folosi acel drum spre Pleven niciodată,
mai ales că şi-a promis să se întoarcă cât de curând aici cu
grupuri de turişti şi-n special cu elevi, pentru că, Plevenul –
„Plevna noastră” este ceva mai mult decât o lecţie de istorie
predată în oricare şcoală din România, indiferent de nivelul ei!
Ne-am dat seama de starea drumului pe care trebuia să-l folosim
numai la întoarcere de la Vratsa, când ne-am încheiat, pentru
mine şi ceilalţi companioni din primul tur din toamna trecută,
al doilea periplu la sud de Dunăre.

Până să ajungem la Plevna am traversat cursurile a două im-
portante râuri: Iskar şi Vit. Peste acesta din urmă, se poate vedea
şi azi celebrul pod de piatră unde  s-a dat ultima bătălie de la

Plevna 1877. Despre cele întâmplate la acea
vreme de mare cotitură în istoria poporului
bulgar – eliberarea de sub jugul celor 500 de
ani de ocupaţie otomană şi pentru poporul
român, câştigarea independenţei de sub
acelaşi dominaţie turcească, vom aminti la
timpul potrivit.

Plevna – destinaţia noastră pentru 27 de
ore, ne-a primit cu toată disponibilitatea
acordată unor oaspeţi de seamă, aşa cum
eram noi, veniţi de dincolo de bătrânul
Danubiu pentru o acţiune de promovare
turistică, care de fapt a fost continuarea
proiectului din toamna trecută, de această
dată pe latura cultural-istorică. Reprezentan-
tul acestuia şi totodată gazda noastră a fost
nimeni altul decât hotelul „Griviţa” (1877) –
aflat în parcul cu acelaşi nume – fostă
reşedinţă de protocol  pentru cele mai de sus
personalităţi de partid şi de stat ale trecutului

regim... un fel de Neptun, Snagov sau Olăneşti, de la noi. 
În programul primei zile de şedere a noastră în Bulgaria, au

fost prevăzute vizitarea mai multor obiective cultural-istorice
aflate pe teritoriul oraşului-erou Pleven, reţinut în memoria
colectivă a poporului român sub numele de Plevna, în pofida
faptului că organizatorii n-au fost prea inspiraţi când au stabilit
perioada efectuării acestui turneu ce începea cu o zi de Luni,
când se ştia că, pe întregul glob, muzeele sunt închise şi nici bul-
garii nu făceau excepţie! Pe această cale, transmitem cele mai
sincere felicitări oficialităţilor oraşului pentru meritul de a fi
ştiut să-şi primească oaspeţii şi poporului bulgar pentru preocu-
parea şi ştiinţa de cinstire a eroilor. Peste tot, pe alei, pieţe, par-
curi, întâlneşti monumente şi urme ce atestă actele de bravură
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şi eroism ale înaintaşilor bulgari, cât şi a celorlalte popoare, cum
ar fi cele ale României şi Rusiei, care au sărit în sprijinul lor.
Delegaţia noastră a reuşit să vadă, în scurtul timp avut la
dispoziţie până la lăsarea întunericului, destul de multe dintre
obiectivele propuse şi prevăzute în protocolul de parteneriat. Am
putut vedea ce cred eu că a fost mai important, cum ar fi: Muzeul
Panorama „Epopea din Pleven 1877”, asociat cu Parcul-muzeu
Skobelev – „construit în anul 1987(!?), în cinstea aniversării a
100 de ani de la eliberarea Bulgariei de sub dominaţia
otomană...”  şi Muzeul Regional de Istorie – amenajat într-o
monumentală clădire de epocă, fostă cazarmă militară,
construită între anii 1884-1888. Acesta găzduieşte, în impozan-
tele sale săli, pe lângă celelalte exponate specifice unei aseme-
nea instituţii muzeistice (istorie, folclor, floră, faună ş.a.” şi
„Comoara de la Nikopol” de fapt cele două comori descoperite:
prima în 1915 cu bijuterii de argint şi a doua în 1971, aproape
în acelaşi loc „care conţine vase elegante şi bijuterii din Evul
Mediu târziu (XIV-XV-lea)”. Recomandăm, pentru toţi
trecătorii-turişti prin Plevna, indiferent de naţionalitate şi neam,
să vadă neapărat aceste două mari şi importante instituţii
muzeistice că au ce vedea şi rămân cu ceva! Ambele sunt mult
mai mult decât un capitol din manual de istorie... Văzând
„Panorama” – ai ocazia trăirii pe viu a tot ceea ce s-a întâmplat
atunci,  în urmă cu 137 de ani, între 30 august şi 11 septembrie
1877 – o imensă scenă de război „care reflectă asaltul al treilea
fără succes din Plevna, efectuat de către armata rusă şi
română...”. Tot timpul vizionării acestor mari scene de bătălie
(redate pe un uriaş ecran circular de 115 m lungime şi 15 m
înălţime), de pe dealurile înconjurătoare oraşului Pleven, pentru
eliberarea acestuia din încercuire,
îţi crează impresia că te afli chiar
în mijlocul evenimentelor – tele-
portându-te în acele zile ale unui
început de toamnă însângerat. În
această imensă scenă încărcată de
dramatism este redată marea în-
crâncenare care s-a desfăşurat
„pe partea de sud a escadronului
de sub comanda Generalului Mi-
hail Skobelev”. Sala de dioramă
de la etajul din mijloc găzduieşte
„o pânză cu dimensiuni de 17 m
/ 5 m, care reprezintă ultima
bătălie... şi înfrângerea armatei turceşti în valea râului Vit, în
apropiere de Pleven”. Ultima sală, finală, cea de la parter, este
dedicată capitulării lui Osman Paşa şi trecerea Munţilor Balcani,
în timpul iernii, de către armata rusă. Toate materialele expuse
în „Panorama” sunt „originale ruseşti, române şi turceşti din fon-
durile muzeale, inclusiv arme, uniforme, tunuri şi mitraliere din
timpul războiului”. Aici, în semn de cinstire şi aducere aminte,
mi-am făcut o fotografie lângă bustul celui care a fost primul şi
mare rege al românilor, Carol I  – comandant al trupelor române
participante la război.

Impresionantele picturi ale Panoramei au fost realizate de o
echipă de 11 pictori ruşi şi 2 bulgari conduşi de Nikolai
Ovechkin de la studioul militar „Grekov” din Moscova. 

Parcul  muzeu Skobelev a fost amenajat, la iniţiativa Ţarului
Alexandru al II-lea, între anii 1904-1907 şi este situat, ca şi
„Panorama”, în apropiere de Plevna, pe „câmpul de luptă unde
s-a dat Asediul de la Plevna, în timpul Războiului din 1877-

1878...”. Arealul de acoperire al acestuia se află în valea
denumită „Martva dolina” (Valea morţii), unde „au fost ucişi şi
răniţi peste 6500 de soldaţi ruşi şi români...” Parcul, care are o
alee centrală cu bănci pentru recreere, este pavoazat cu zeci de
tunuri ruseşti şi un mormânt comun cu osuar construit pe locul
fostei redute „Isa Aga”, care de fapt este cea mai interesantă
atracţie a turiştilor şi chiar a localnicilor.

Oraşul Plevna, aşezat într-o „dolină” – aşa cum îi spun bul-
garii la vale, care de fapt este o depresiune înconjurată de dealuri
domoale şi unde în urmă cu 137 de ani au fost scena teatrului
de război – arealul pe care s-au dat marile bătăli, actualmente
cu o populaţie de două sute de mii de locuitori, găzduieşte pe
teritoriul său „166 monumente ridicate în memoria poporului
român, bulgar şi rus care au luptat pentru independeţa bulgar-
iei...” (Marieta Cresteva – ghid al muzeelor militare din Plevna) 

În centrul istoric al oraşului, în afara instituţiilor administra-
tive şi comerciale, am putut vedea o mulţime de instituţii cul-
turale cum ar fi: Teatrul de dramă „Ivan Radoev”, Galeriile de
Artă „Starata bania” şi „Ilia Beshkov”, Muzeul Regional de Is-
torie, Mausoleul-Capelă „Sf. Gheorghe Cuceritorul”, Biserica
„Sf. Nicolae”, Casa-muzeu „Ţarul Eliberator”, Complexul
Renaşterea, Monumentul Gen. erou Mihail Skobelev, o cascada
de apă ş.a. Am văzut şi un Centru de Informare Turistică, care
am înţeles că funcţionează, indiferent de sezon, zi lumină. Sin-
gur mi-am explicat motivaţia! Plevna, cu ale sale urme adânci
impregnate  la tot pasul în geografia şi viaţa locuitorilor cetăţii,
atrage ca un magnet şi acum după „atâţia amar de ani”, de la
sângerosul măcel pentru libertate din a doua parte a secolului al
IXX-lea, turişti bulgari şi străini, mai ales a celor veniţi din ţările

implicate în conflict, indiferent de
sezon! S-a dovedit de-a lungul isto-
riei că, cele două ţări – Bulgaria şi
România, despărţite geografic de
Dunăre, se comportă ca două surori
siameze şi azi, chiar dacă nu
vorbesc aceeaşi limbă. Numai cine
nu a trăit şi intrat în contact, mai
ales cultural-istoric, poate să nu fie
de acord. Peste tot pe unde am um-
blat, în cele două turnee care a
acoperit întrega zonă de nord a
Bulgariei, de la Vidin la Silistra,
m-am simţit ca acasă. Pot exista şi

contestatari, dar acelora le pot spune că, în primul meu periplul
dunărean, care a durat 12 zile dintre care 5 pe teritoriul
bulgăresc, zilnic o bună bucată din traseu l-am parcurs pe
bicicletă şi implicit am intrat în contact cu oamenii locului.
Cineva din grupul nostru, în recenta vizită, într-o plimbare prin
centrul Plevnei, la un moment dat îmi spune aşa ca din senin –
„observaţi că oamenii ăştia seamănă cu noi?! Priviţi-i! Sunt
asemănători în toate... chiar şi-n sărăcie, dacă ar mai şi vorbi ca
noi pot spune că suntem de acelaşi neam!”. Istoria a dovedit-o!
Cine sunt ei ca popor şi care sunt originile lor actuale!? Numai
relaţiile culturale, în primul rând şi cele comerciale ne pot
apropia...

În cursul acelei după amiezi primăvăratice dar totuşi rece
pentru zona şi perioada în care ne aflam, aveam prevăzute în
program vizitarea a încă două obiective de interes cultural-is-
toric: Maunsoleul-paraclis „Sf. Gheorghe Învingătorul” şi Ga-
leria „Svetlin Rusev” – clădire cunoscută de localnici sub

Gh Sporiş, în
faţa bustului lui

Carol I
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denumirea de „Băile turceşti”. De ce această denumire pe când
ea de fapt este un muzeu de artă? Răspunsul ni-l dă înfăţişarea
unicat al acestei clădirii, care are un stil arhitectural specific
„maur”. Galeria a fost deschisă, pentru prima oară, în această
„clădire monument cultural...”, în anul 1984, cu o colecţie de
400 lucrări de sculptură şi fotografie ce au aparţinut artistului
al cărui nume îl poartă instituţia.

Văzând clădirea şi folosinţa acesteia, imediat mi-a zburat
gândul la fosta „Baie comunală” din Râmnicu Vâlcea care, după
„unele transformări”, a căpătat „aceeaşi valoare” ca şi aceasta
despre care vorbesc, numai că, la  noi s-a întâmplat altfel...
Vecinii noştri, au păstrat vechea clădire, de patrimoniu, aşa cum
arăta ea pe timpul ocupaţiei turceşti, după cum i-a şi rămas de-
numirea de „Baia turcească”, pavoazată, pe interior, cu lucrări
de mare valoare ale „unor artişti bulgari şi internaţionali
faimoşi”, pe când „omonima” ei, de la Râmnicu Vâlcea – care
nu mai există, adăposteşte, într-un spaţiu modern amenajat pe
fostul loc unde „trăia” fosta „Baie Comunală”, unele lucrări de
artă tot aşa de moderne ca şi spaţiul pe care-l ocupă. După
părerea mea, valoarea nu mai este aceea. Cred că, stăpânul aces-
tui edificiu, „cultural”, care nu are nimic de-a
face, ca înfăţişare,  cu fosta clădire, de utilitate
publică a Râmnicului, s-a inspirat de aici, de la
„Băile turceşti” din Plevna, când a purces la
transformarea vechii clădiri din parimoniul
oraşului, numită Baia Comunală din Zăvoi –
cum încă se mai păstrează în conştinţa mai
vechilor locuitori, într-un obiectiv de utilitate
turistică numit, „ART GALLERY”. Scopul în
sine, în gândirea celui care a ridicat actualul e-
dificiu de la Râmnicu Vâlcea, de fapt, nu a fost
cel pe care mi-a „fluşturat” în acel moment prin
cap, în timp ce fotografiam acea minunăţie
culturală, de patrimoniu din Plevna, unde ben-
eficiari nu mai erau turcii şi care nu mai păstra
acea veche înfăţişare, a fost, cel care, de la în-
ceput se ştia că acolo se va naşte o nouă baie
dar nu pentru a se spăla oamenii ci o baie de
spălat... o mulţime de turişti  şi  consumatori care vor aduce o
mulţime de bani... pe când, la Galeriile de artă „Svetlin Rusev”
din Plevna, intrarea este gratuită – adică fără a se percepe vreo
leva la intrare!?

Mausoleul-paraclis „Sf. Gheorghe Învingătorul”, a fost ridi-
cat în memoria şi pentru păstrarea rămăşiţlor pământeşti a celor
care şi-au sacrificat viaţa pentru eliberarea oraşului Plevna în
Războiul de la 1877-1878. Hotărârea ridicării acestui obiectiv a
fost luată de un comitet numit „Ţarul Eliberator Alexandru al
II-lea” în data de 18 mai 1902. Construcţia acestei monumentale
clădiri, la care piatra de fundament a fost pusă în cadrul unei
ceremoni festive, în ziua de 23 martie 1903, la care au participat
„mai multe oficialităţi bulgare şi diplomaţi români şi ruşi”, a
fost realizată „în stilul bulgăresc specific bisericilor ortodoxe
din ţară”. La ceremonia festivă de inaugurare, care a avut loc în
ziua de 3 septembrie 1907, dedicată aniversării a 30 de ani de la
Bătălia de eliberare a oraşului Plevna, „au asistat Principele
Ferdinand I, Marele Principe Vladimir Alexandrovici – fiul
ţarului rus Alexandru al II-lea, Principesa  Maria Pavlovna...”. 

Atât primul obiectiv cât şi acesta din urmă nu am putut să le
vizităm pe interior, cauzele fiind descrise mai înainte,
mulţumindu-ne cu imortalizarea lor prin mijloacele foto şi video

personale. 
De Biserica „Sf. Nicolae”, care se află în centrul oraşului,

amintisem mai înainte când am citat cele mai importante obiec-
tive de interes turistic ale Plevnei. Aceasta am vizitat-o în
răstimpul plimbării şi întoarcerii noastre spre locul nostru de
sejur, de la Griviţa. 

Biserica, nu o vedeam, dacă ghida-interpreta noastră, d-na
Lili Paceva (originară din Turnu Măgurele, căsătorită şi stabilită
în Pleven de 19 ani),  nu ne făcea atenţi, treceam pe lângă ea
fără să sesizăm. Aceasta face parte din categoria lăcaşurilor
bisericeşti din Bulgaria, aşa zis, construite sub pământ în pe-
rioada ocupaţiei otomane. pentru a nu putea fi văzute de la
distanţă şi incendiate. Biserica „Sf. Nicolae”, cea mai
reprezentativă din Pleven, sfinţită la anul 1834, păstrează în in-
teriorul ei o colecţie reprezentativă de icoane pe lemn, de mare
valoare, care ne-a fost interzis a le fotografia. Ne-am mulţumit
doar cu câteva imagini luate pe exterior.  

Odată cu plimbarea prin centrul vechi al oraşului, prima zi
de vizită a noastră s-a încheiat, dar nu fără surprize, la în-
toarcerea la microbuz, pe care-l lăsasem undeva într-un loc ame-

najat unde mai erau maşini parcate, pe o
stradă în vecinătatea parcului din centrul
oraşului, am avut surpriza să nu mai puteam
să ne urnim din loc. Roata din faţă-stânga
era blocată de administraţia oraşului pentru
neplata parcării – un fel de rovignietă
locală. Toţi cetăţenii oraşului cât şi cei
veniţi din afară posesori de maşini, sunt
obligaţi a plăti o taxă pentru parcare, in-
diferent de stradă sau zonă a oraşului. Pe
„caracatiţa” aia care acoperea roata pe în-
treaga ei suprafaţă, am găsit scris,
binenţeles în bulgară, un număr de telefon
şi numele celui care a executat această
operaţie. Nu ne-am învârtit prea mult pe
lângă roata buclucaşă că, în aproximativ
cinci minute au apărut vreo trei „gealaţi”
costumaţi cu veste de avertizare tip ADP şi

din câteva schimburi de replici purtate cu ghidul nostru, care şi
el era angajatul Primăriei Pleven, ne-au eliberat biata roată
nevinovată. Atunci am priceput, de la cei care ne blocaseră roata
că pe parbrizul microbuzului nostru trebuia să fie lipit-afişat un
ecuson de staţionare pe teritoriul oraşului Pleven indiferent de
locul de parcare.

După acest mic şi amuzant incident ne-am întors la hotelul
Griviţa unde ne aşteptau gazdele noastre. Dimineaţa următoare
avea să înceapă o nouă zi de vizite la Maunsoleul ostaşilor
români de pe Dealul Griviţa şi deplasarea în oraşul Pordim pen-
tru a vizita Muzeul Armatei Române şi casele comandament ale
regelui Carol I al României şi ţarului Alexandru al II-lea al
Rusiei – locaţii care au găzduit, pe întreaga perioadă a
desfăşurării Războiului Ruso-Turc, Cartierul General al Ar-
matelor Reunite. După vizita la Pordim urma să revenim la
Griviţa pentru servirea dejunului şi deplasarea la  Vratsa – oraşul
de munte, în apropierea căruia, undeva, în munţii cu acelaşi
nume şi-a pierdut viaţa vitejeşte poetul-revoluţionar Hristo
Botev. 

(Hristo Botev - mort împreună cu camarazii lui în luna mai
a anului 1876, în M-ţii Vratsa)

Mausoleul Sf.
Gheorghe
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Artistul şi opera sa

ROMÂNII PE DRUMUL STRĂINĂTĂŢII

Proverbul “Fie pâinea cât de rea,
tot mai bună - n tara ta” se pare

ca nu mai este de actualitate. În ultima
perioada tot mai mulţi români au ales să
plece din ţară temporar sau definitiv.
Pâna în anul 1990 emigraţia externă era
nesemnificativă în comparaţie cu alte
etnii. În ultimii 15 ani aceasta a devenit
un fenomen pe care nici un guvern

român nu a reuşit să-l controleze. În societatea contemporană
fenomenul cunoaşte valenţe incomparabile cu perioadele an-
terioare. Potrivit unui raport al Organizaţiei Internaţionale
pentru Migraţie estimează că numărul emigranţilor la nivel
mondial este de 191 de milioane, cifră care reprezintă aprox-
imativ  trei la suta din populaţia globului.Primele trei locuri
sunt ocupate de migranţi de origine asiatică (chinezi, indieni
şi filipinezi), din ţări cu densitate a populaţiei deosebit de
mare.

Dimensiunea fenomenului este greu de conturat doar prin
prisma statisticilor oficiale, care nu surprind toate laturile sale
şi nu pot furniza o imagine completă şi exactă asupra aces-
tuia. Analiza şi interpretarea datelor statistice furnizate de
cele mai importante instituţii din Romania , de organismele
internaţionale, precum şi de informaţiile oferite de mass-
media permit o cunoaştere mai bună a situaţiei socio-de-
mografice şi economice a fenomenului emigraţiei româneşti.

Pentru România  migraţia externă este un fenomen relativ
nou, cu un istoric restrâns. Pot fi menţionate câteva valuri de
emigranţi începând cu anul 1848, dar ne-semnificative  ca
număr, comparativ cu alte ţări (polonezi, italieni, unguri), iar
peridiocitatea lor nu poate fi stabilită cu rigurozitate. Erau
emigranţi individuali plecaţi din motive politice după 1848
sau grupuri de români plugari plecaţi după anul 1895 din
Bucovina şi Transilvania din cauza saraciei dar  mai ales a
persecuţiilor politice şi a nedreptaţilor savarşite de autoritaţile
austro-ungare.

Un val important  de emigranţi români a fost  după al
doilea razboi mondial(1945-1955), cand o parte a elitei in-
terbelice a fost silită sa parăsească România din cauza
persecuţiilor dictaturii comuniste, instalată în ţară prin forţa
armatei sovietice. Migranţii spre vest, dar şi pe continentul
american, în timpul comunismului au fost puţini şi au fost
departe de a constitui o diaspora puternică.

Evoluţia economică şi socială a României din ultimii
două zeci de ani, marcată de o scădere tot mai accentuată a
potenţialului economic naţional , concomitent cu liberalizarea
pieţei forţei de muncă la nivel global, a determinat un numar
mare de români să îşi îndrepte atenţia spre ocuparea unor
locuri de muncă în ţările dezvoltate din Europa sau dincolo
de ocean, în SUA şi Canada.  După datele furnizate de Insti-
tutul naţional de Statistică, la recesamântul din 2011 România
avea o populaţie stabilă de 20 121 641  de persoane (inclusiv

cetaţenii straini aflaţi pe teritoriul Romaniei pentru o perioadă
de peste un an), în scădere cu 1 559 300 de persoane faţă de
rezultatele recensamantului din 2002. Studiile publicate pe
această temă arată ca datele reale sunt greu de stabilit întrucât
numărul emigranţilor români plecaţi temporar sau definitiv
din ţară poate depaşi cifra de 2,5 milioane de persoane.

Destinaţiile alese de emigranţii romani sunt diferite; 80%
au preferat statele europene: Italia, Spania ,Germania, Anglia,
alţii au ales pe continentul american în SUA şi Canada. Ce îi
determină pe concetăţenii noştri să apuce calea străinătaţii?
Cauzele sunt numeroase: nivelul de trai scăzut, corupţia
instituţiilor de stat mediul sanitar precar, lipsa locurilor de
muncă, salariile mici, dorinţa de realizare profesională şi, nu
în ultimul rând , lipsa de speranţă.

Potrivit datelor existente, în anul 2009  numărul românilor
în statele U E se prezenta astfel: Italia – 834 396; Spania –
826 194; Germania – 266 357; Ungaria – 98 415; Austria –
51 847; Marea Britanie – 6  243; Aşadar, Italia şi Spania
împreună deţin 77 % din total, românii ocupând locul al
treilea  pe etnii, în ambele ţări. Potrivit datelor oficiale
prezentate în Revista de Statistică nr. 7/2011, în perioada
1998-2009, numărul emigranţilor români se ridică la  2 150
584.

Analizând consecinţele  emigraţiei, atât pentru ţările de
origine cât şi de destinaţie, acestea pot fi atât pozitive cât şi
negative. Munca în străinătate reprezintă o sursă importantă
de venit pentru o parte însemnată a populaţiei. În prezent, una
din zece gospodăriile româneşti beneficiază de venituri din
migraţia internaţională. Persoanele care au lucrat în
străinatate au un profil aptitudinal specific: sunt mai critici
faţă de situaţia din România, dar mai optimişti în ceea ce
priveşte viitorul.

Românii sunt apreciaţi de antreprenorii străini pentru
nivelul înalt de calificare. Ei reprezintă o forţă de muncă
competitivă şi bine instruită.Din punct de vedere al gradului
de instruire statisticile oficiale arată că 33,2% din emigranţi
au studii superioare şi 42,1 % au cel puţin liceul absolvit.

Consecinţele emigraţiei îmbracă aspecte negative grave
pentru ţara de origine. În România asistăm la scăderea
drastică a numărului populaţiei. În privinţa vârstei, migraţia
externă este dominată de populaţia tânăra. Astfel, 52,2% din-
tre cei care şi-au stabilit domiciliul în străinătate sunt per-
soane cu vârste cuprinse între 29 şi 39 de ani. În România a
scăzut numărul forţei de muncă ocupate, în timp ce în
străinătate creşte forţa de muncă ieftină.  O alta consecinţă
negativă a migraţiei externe româneşti este criza
demografică. Din anul 2010 sporul natural este negativ. O
ţară intrată în criza demografică intră în imposibilitatea de a
se susţine financiar. Serviciile sociale şi economia de piaţă
intră în declin.

Structura profesională a concetaţenilor noştri care aleg
drumul strainătăţii este variată. Sunt persoane cu studii supe-
rioare ( ingineri, medici, specialistii IT, profesori,s.a) pregatiţi
în Romania, lucrând apoi pentru state care nu au investit

Paraschiva CERNĂTESCU
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nimic pentru formarea lor. De exemplu, ca urmare a migraţiei
în rândul personalului medical, ne confruntăm cu un mare
deficit de medici. Recrutarea internaţională a acestora a de-
venit o practică uzuală pentru multe ţări prospere economic
care le oferă salarii cu mult mai mari decat statul roman. Con-
form unui raport oficial al Organizaţiei Mondiale a Sănătaţii,
în România sunt 1,9 medici la mia de locuitori comparativ
cu 3,3 cât este media U E. Numai în anul2011 au plecat 2 000
de medici, România devenind astfel cel mai mare exportator
de medici. În perspectivă, situaţia se anunţă şi mai drastică
întrucât migraţia continuă şi mulţi rezidenţi preferă să
muncească în ţări străine, în timp ce  57% din medicii din
România au peste 50 de ani.

O urmare  negativă a migraţiei  externe se rasfrânge
asupra familiei cu consecinţe deosebit de grave îndeosebi
asupra copiilor. Chiar dacă din punct de vedere material, pen-
tru familiile implicate, este un avantaj, o mare parte a mino-
rilor afectaţi de fenomenul migraţiei au probleme reale în
procesul de învăţare, de adaptare socială şi nu de puţine ori
intră  în conflict cu legea. Potrivit datelor furnizate de coti-
dianul italian ‘’La Republica’’, în ultimii ani, aproximativ
350.000 de copii au cel puţin un părinte plecat în străinătate.
Studiul, raportat la un numar de 170 000 de minori  a
evidenţiat că 47% sunt privaţi de prezenţa tatălui, 33% de cea
a mamei, iar 20% au  ambii parinţi  plecaţi. Conform
aceloraşi statistici, 54% din numărul total al minorilor sunt
privaţi de prezenţa ambilor parinţi pe o perioadă relativ scurtă
(mai puţin de un an ) , în timp ce 34% trăiesc fără un părinte
pentru o perioadă mai lungă de un an. Cifrele comunicate de
cotidianul italian ar putea să nu fie cele reale ,dar nu sunt de-
parte de realitate.Potrivit datelor transmise de Direcţia pentru
Protecţia Copilului (2011), 84.000 de copii sunt lasaţi la rude
sau ajung în grija statului; 24.000 de copii au ambii parinţi
plecaţi în străinatate; 50.000 au un părinte plecat;11.000 de
copii provin din familii monoparentale, în care parintele este
plecat la muncă  în strainatate; 3500 de copii se afla în sis-
temul de protecţie socială, repartizaţi la asistenţi
maternali,centre de plasament sau la rude mai îndepartate.
Cei mai mulţi români plecaţi în străinatate sunt din judeţele
Moldovei. Iată un  singur exemplu  în acest sens. La finele
anului1913, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protec-
tia Copilului Suceava avea în evidenţă un  numar de 8504
copii, ai caror parinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, din
care 2660copii au ambii parinţi plecaţi la muncă  în afara
ţării.

Am prezentat câteva din efectele pozitive şi  negative ale
migraţiei externe pentru ţara noastră, dar care sunt efectele
acesteia pentru ţara de destinaţie?  Asistăm adesea la o
adevarată isterie a unor autoritaţi sau persoane politice (en-
glezi,germani) care se declară înspăimântaţi de migraţia
externă a românilor. Această abordare este falsă.

Fără a nega faptele reprobabile comise de unii din
concetăţenii  noştri, care adesea sunt exacerbate în presa
straină, ţările de destinaţie au multe avantaje de pe urma
migraţiei. Românii, cu mici excepţii, sunt oameni de bună
calitate, aşa cum am aratat mai sus, bine educaţi şi
instruiţi,care pleacă din ţară cu dorinţa de a munci cinstit.

Emigranţii sunt o sursă de forţă de muncă ieftină, ocupă
locuri de muncă pe care baştinaşii nu le solicită (construcţii,
agricultură).Românii sunt platitori de taxe şi impozite, con-
tribuind astfel la creşterea veniturilor statelor respective. Se
ştie că există o corelaţie directă între gradul de educaţie a
populaţiei unei ţări şi creşterea economică pe termen lung. 

“Migraţia creerelor”, adică a persoanelor cu calificare
superioară afectează societatea românească , dar este un
câştig enorm pentru ţările de destinaţie, care nu au investit
nici pentru formarea, şi nici pentru specializarea acestora. Iată
un exemplu edificator: pentru formarea şi specializarea unui
medic pe o perioada de 6-11 ani ( 6 ani de facultate şi 3-5 ani
de rezidenţiat) statul român cheltuie aproximativ 20 000
Euro. Dacă până în prezent din România au plecat 20 000 de
medici, aceasta înseamnă ca statul român a pierdut 400 mil-
ioane de Euro.

Efectele pozitive ale emigraţiei încep să fie recunoscute
şi de reprezentanţi ai vieţii publice , politice şi ai mass-mediei
din ţările de destinaţie. Adversarii migraţiei uită sau se pre-
refac că uită, că dezvoltarea economică a propriilor ţări se
datorează şi forţei de muncă străine.  

Consecinţele negative ale migraţiei externe în România
sunt evidenţiate şi cunoscute de cetaţeni, de factorii politici
şi de instituţiile statului.

Îmi pun câteva întrebări fără a da sau a aştepta răspunsul.
Cine este de vină, că: ţara este lipsită de specialişti, zeci

de mii de copii aşteaptă cu anii să-şi revadă părinţii, perspec-
tivele economice şi sociale ale României sunt încă sumbre,
ne-au plecat copiii peste mări şi tări, că suferim în tăcere
gândindu-ne că poate nici nu vor ajunge “să ne petreacă “?
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COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA CEL
BĂTRÂN” RÂMNICU-VÂLCEA ŞI VOCAŢIA

JOCURILOR OLIMPICE

Motto: Din Helada, rătăcit-a, 
Mitul vechilor eroi, 
Şi pe cale îndreptăţită 
S-a prelins până la noi.

(Fragment din CAP II al cărţii cu acelaşi
titlu)

...

HOCKEY PE IARBĂ

DIANA CRISTINA CAPŞA – este absolventă a Colegiu-
lui Naţional   „Mircea cel Bătrân” Râmnicu - Vâlcea -
promoţia 1993, şi a Universităţii de Ştiinţe Economice
Bucureşti - Facultatea de Finanţe Bănci şi Burse de Valori -
1997.

În liceu, a fost impresionată de metodele de predare ale
profesorului de matematică Nicolae Pavelescu, cel care s-a
mutat în lumea cea adevarată, mult prea devreme.

Mama sa, Marinela Capşa, profesor de Limba şi literatura
română- diriginta clasei rămâne omul de suflet şi persoana
de taină a împlinirilor fiicei sale.

După absolvirea facultăţii, a lucrat la Banca Religiilor şi
la Banca Transilvaniei din Bucureşti după care, s-a stabilit în
oraşul Fribourg din Elveţia. În această localitate, a umat cur-
surile Facultăţii de Comerţ, pe care le-a absolvit în anul 2004,
primind Brevetul de specialist în economia bancară.

Din anul 2004, a fost angajată ca economist, în cadrul
Comitetului Olimpic Internaţional (C.I.O.), la Federaţia
Internaţională de Hockey – Lausanne, în present, fiind direc-
tor la Departamentul Financiar. În această calitate,
coordonează, din punct de vedere financiar, atât Campi-
onatele Continentale şi Mondiale, cât şi Jocurile Olimpice,
pentru hockey-ul pe iarbă. Din această postură, a participat
la ultimele doua ediţii ale Jocurilor Olimpice de la Beijing –
2008, şi la cel de la Londra – 2012.15

În acest context, ca reprezentant al României la forumul
olimpic internaţional, Diana Cristina Capşa este un admirabil
ambasador al sportului vâlcean şi al Ţării Româneşti, pe plan
mondial.

Doi „bulgări de aur”, Diana Cristina Capşa, director la
Departamentul Financiar al Comitetului Olimpic
Internaţional, de la Lausanne - Elveţia, şi Ionuţ Budişteanu,
cercetător ştiinţific în informatică, cunoscut în întreaga lume
şi deja consacrat, foşti elevi ai Colegiului Naţional „Mircea
cel Bătrân”, ca, de altfel, şi alţi absolvenţi, vor intra în istoria
marilor personalităţi ai secolului al XXI-lea, pentru integrarea
socio-profesională de excepţie şi carieră de cercetător

ştiinţific - în primul an de studenţie.

(13 Enciclopedia Educaţiei Fizice şi a Sportului din
România vol.I, Bucureşti 2002, Editura Aramis, p.1093. 14
Laurenţiu Stilea prim dialog cu Mihaela Armăşescu. 15
Informaţii culese de la profesor Marinela Capşa de către
autor)

SCKELETON

MARILENA MARIA MAZILU - născută în anul 1991,
în satul Buleta - Mihăeşti.

Fostă elevă a actualului Colegiu Naţional „Mircea Cel
Bătrân” din Municipiul Râmnicu - Vâlcea.

În clasa a XII-a, a fost selectionată să participle la Jocurile
Olimpice - 2010 - Vancouver.

Performanţe obţinute:
Locul 19, la proba Sckeleton - săniuţă - 2010 
- Vancouver.
Participare, în 2013, la Festivalul Olimpic de Tineret.
Bronz - două medalii - la juniori.
A fost selecţionată pentru Jocurile Olimpice de Iarnă -

2014, de la Soci - Rusia.
Profesorul de Educaţie fizică şi sport, Mihai Despoiu, este

cel care i-a asigurat pregătirea sportivă la secţia de atletism,
facilitându-i ascensiunea spre echipa naţională a României
de Sckeleton - Săniuţă.16

SKI

MAGDALENA MAROTINEANU-BÂRĂ - inginer sil-
vic- promoţia 1959.

Născută în data de 29 iulie 1935 în Bucureşti. Elevă a
Liceului de Fete - actualul Colegiu Naţional „Mircea Cel
Bătrân” - Râmnicu-Vâlcea.

În anul 1949, se transferă la Brasov, unde avea condiţii
mai bune pentru sportul preferat -Skiul, lucru confirmat prin
participarea sa la Jocurile Olimpice.

A fost legitimată la Clubul Sportiv Armata Bucureşti, până
în anul 1959, Olimpia Brasov, între 1959-1962, cucerind
peste douăzeci de titluri naţionale la senioare şi patru la ju-
nioare şi cincizeci de cupe.

Performanţe obţinute:
A obţinut unul dintre primele şapte locuri, de patru ori în

1956, la Jocurile Olimpice Cortina d’Ampezzo - Italia.

Laurenţiu STILEA
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A DOUA DOAMNĂ A KREMLINULUI
ALLILUEVA - SOŢIA LUI STALIN

Iosif Visarionovici Djuga]vili Stalin,
urma]ul lui V.I. Lenin la conducerea

URSS, s-a n`scut [n anul…….
{n leg`tur` cu tat`l lui Stalin au circulat

o serie de zvonuri: cum c` Stalin a fost fiul
cizmarului Vissarion Djuga]vili, sau fiul
unui prin\ local la care mama lui a fost
servitoare, sau fiul lui Grijevaski un

cunoscut explorator rus de la sf. Sec. XIX, ce a tr`it la Gori, iar
mama lui Stalin [i f`cea curat [n camere , sau Sakov, un negus-
tor de categoria a doua .

Dar nu acesta este subiectul pe care doresc s`-l abordez, ci
problema celei de-a doua doamne a Kremlinului, a doua so\ie
a lui Stalin, Nadia Allilueva.

La [nceputul anului 1918, guvernul sovietic inten\ioneaz`
s` se mute la Moscova .To\i cu familiile vor locui la Kremlin.

Stalin este singurul care nu are consoart` , deoarece de
c@\iva ani era v`duv.

Pe vremea aceea Stalin tr`ia la Tbilisi [n chirie la familia
Alliluev. Acolo a cunoscut-o pe Nadia , fiica lui Serghei, cu 22
de ani mai t@n`r` ca el. 

{n februarie 1918, Nadia se afla la Moscova . Gimnaziul a
fost abandonat f`r` p`reri de r`u.Aici [ncepe s` lucreze sub con-
ducerea nemijlocit`  a lui Stalin . {n martie prime]te un cabinet
]i locuin\` [n Kremlin . {ntre timp [ntre cei doi s-a [nfiripat o
idil`, ce s-a finalizat cu oficierea c`s`toriei , iar dup` cinci luni
se n`]tea fiul lor Vasili.

Fiind un lucr`tor con]tiincios Nadejda Allilueva devine se-
cretara lui Lenin, o pozi\ie excelent` pentru Stalin, pentru c`
spera s` fie informat de so\ie despre toate chestiunile secrete .

Cur@nd avea s` constate c` mai t@n`ra lui so\ie nu-i aduce
de la serviciu nici o informa\ie secret` .

Soarta a hot`r@t ca la 22 de ani, Nadia s` nimereasc` [n in-
teriorul conflictului dintre Lenin ]i Stalin , s` fie mator` a con-
flictului dintre Stalin ]i Tro\ki ]i s` cunoasc` despre so\ul ei.
lucruri pe care nu le cunoa]te nimeni altul . {]i d` seama c`
Lenin are perfect` dreptate c@nd în “Testamentul” lui, [l carac-
terizeaz` pe Stalin ca fiind grosolan, t`ios, de multe ori nedrept,
chiar ]i fa\` de ea. Sunt firi total diferite .

Dup` moartea lui Lenin, fostul secretar al acestuia, Nadia,
se angajeaz` la revista “Revolu\ie ]i cultur`” . Neav@nd dec@t
]ase clase de gimnaziu ]i deprinderi de secretariat acumulate
[n cancelaria lui Lenin, se familiarizeaz` repede cu munca
redac\ional`.

Ea accept` orice munc`, numai s` nu r`m@n` [ntre pere\ii
apartamentului din Kremlin cu copiii ]i s` asiste la mesele pre-
lungite, noaptea, de c`tre so\ul s`u, stropite din abunden\` cu

b`utur`. 
Dup` moartea lui Lenin, influen\a lui Stalin [n partid, dar ]i

puterea lui [n guvern cresc vertiginos. To\i se [nv@rt [n jurul lui,
se tem, [l stimeaz`, [l [n\eleg spre deosebire de cei de acas`.
Acolo nimeni nu-l [n\elege. Ba mai mult, peste tot vede numai
du]mani. 

Acas`, [mpreună cu cei doi, ai lor, tr`iau încă doi copii.Fiul
lui Stalin din prima c`s`torie, Iakov, şi fiul lui Artion cel care
]i-a pierdut via\a [n r`zboi, [nfiat de Stalin (mai to\i din Kremlin
[nfiau c@te un orfan). 

Discu\iile dintre Stalin ]i Nadia  totdeauna degenerau [n cer-
turi , pentru c` Stalin o acuza c` nu se ocup` [ndeajuns de copii
]i pe undeva avea dreptate .

Ca s` scape de povara familiei se hot`r`]te s`-]i continue
studiile la Academia industrial`. Vrea s` devin` apecialist [n
domeniul petrochimiei. 

Pentru Alilueva plecarea de acas` era o binecuv@ntare.
Sc`pa astfel de zidurile reci ale Kremlinului, de copii care o
enervau, de certuri ]i de  so\ul ei ursuz .

Despre Stalin ]i compotamentul s`u [n interiorul apartamen-
tului din Kremlin , fostul s`u secretar , Bojanov, emigrat [n
str`in`tate  []i aminte]te: ”M@ncarea [i era adus` acas` de la
cantina Consililui Comisarilor Poporului , apoi buc`tarii [i
g`teau acas` pentru c` se temea s` nu fie otr`vit. {n familie se
comporta ca un despot . Zile [ntregi t`cea, f`r` s` r`spund` la
[ntreb`rile so\iei sau fiului, lua masa [n t`cere ]i to\i ceilal\i luau
ap` [n gur` . Dup` micul dejun ]edea [n jil\, la geam, cu pipa [n
gur`. “

Cum se sim\ea Nadia [ntr-o asemenea atmosfer` ? De]i era
prima doamn` [n stat, adev`rat` suveran` de tip sovietic cu
posibilit`\i [mp`r`te]ti, avea totul, ]i  totu]i…

Pe data de 7 noiembrie 1932, se aniversa la Moscova a 15-
a aniversare a Republicii socialiste din octombrie . La [nceput
a avut loc parada, apoi demonstra\ia oamenilor muncii.

La tribuna Mausoleului din Pia\a Ro]ie se afla [ntreg guver-

Carmen MATEI
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Drugan, foto
Vocea Vâlcii

nul, [n frunte cu Stalin. La tribuna de jos, printre persoanele cu
r`spundere erau so\iile acestora ]i oaspe\ii din str`in`tate. 

Nadia Allilueva , so\ia lui Stalin a demostrat [mpreun` cu
Academia industrial` .

Ecaterina Lebedeva, so\ia eroului din r`zboiul civil , Alexei
Lebedev , loc\iitorul ]efului sec\iei militare a CC al PC al URSS
observ` pe Nadia ]i m`rturise]te: Nadia p`]ea [n primul r@nd ,
sub drapele .Ea \i se arunca pe loc [n ochi, [nalt`, cu paltonul
descheiat , de]i era frig .Z@mbea ]i r@dea, le spunea ceva celor
de al`turi, privea [nspre Mausoleu, []i flutura bra\ul, fa\a ei alb`
ca de marmur` era minunat`. Mi]carea bra\ului ei era regeasc`.
Ea era… radioas` “.

Dup` trecerea coloanei din care ea f`cea parte , [nso\it` de
grupul de paz` , s-a a]ezat la tribuna de jos , al`turi de Nichita
Hrusciov.

A doua zi s-a organizat o recep\ie cu prilejul acelea]i
s`rb`tori , care s-a [ncheiat , pentru un cerc restr@ns al celor din
Kremlin, acas` la Voro]ilov, de unde Stalin ]i Nadia nu au venit
[mpreun` ]i nici nu au plecat [mpreun`. 

Ea a venit mai devreme , el foarte t@rziu.Acas` so\ii dormeau
separat . Nadia [n dormitor, iar Stalin [n biroul s`u, l@ng` tele-
fonul guvernamental. 

{n fiecare diminea\` Nadia  era trezit` de menajer` , dar de
aceast` dat` menajera a g`sit-o [ntr-o balt` de s@nge, [ntins` pe
podea al`turi de un mic pistol  de tip “Walter”, pe care-l aduse-
se fratele s`u de peste hotare, drept dar.

Speriat`, menajera a chemat-o pe bon` . Cele dou` femei au
asezat-o pe pat dar, nu l-au trezit pe Stalin, de team` . Au chemat
pe Abel Enukidze ]i pe Polina Molotov. Ace]tia au venit [n grab`
]i l-au trezit pe Stalin . C@nd acesta a intrat [n sufragerie , a auzit
: “Iosif, Nadia nu mai este ptrintre noi “.

{n leg`tur` cu moartea Nadiei au existat dou` versiuni:
asasinare sau sinucidere.

Prima con\ine trei ipoteze: ucis` de Stalin, ucis` de paznici,
ucis` de complici. Fiecare versiune are mai multe variante .

Prima ar fi c` a fost ucis` de Stalin din gelozie. Se crede c`
ar fi avut o rela\ie cu Iakov,fiul vitreg. Pe ea ar fi ucis-o pe loc,
iar pe el s-a r`zbunat mai t@rziu, c@nd nu a intervenit sa-l
elibereze din prizonieratul german .

A mai circulat zvonul c` ar fi ucis-o ca pe un adversar politic
. Nadiei nu i-ar fi pl`cut tactica folosit` de Stalin [n procesul de
colectivizare , sau c` a aderat la grupul celor 92, pe care Stalin
i-a considerat “du]mani ai poporului “, ]i atunci a ordonat s` fie
ucis`. 

Alt` variant`.{n ce prive]te versiunea sinuciderii, Nadia ]i-
ar fi pus cap`t zilelor pentru c` vroia “să-l pedepseasc` pe Stalin
pentru b`d`r`nie, grosol`nie, be\ii ]i desfr@u”. {n acea noapte ea
a aflat ca el e cu alt` femeie ]i …

Unii dintre apropia\ii lui Stalin au l`sat m`rturii despre
[nt@mpalrea,  care avea s` zguduie nomenclatura sovietic` .

Molotov, unul dintre cei mai apropia\i tovar`]i ai lui Stalin
]i care n-o prea avea la suflet pe Nadia , despre acea sear`  de 8
noiembrie  m`rturise]te: ”De 8 noiembrie ne-am adunat o com-
panie numeroas` la Voro]ilov . Stalin a f`cut un cocolo] de p@ine
]i , [n v`zul tuturor,  a aruncat cu el [n so\ia lui Egorov, o actri\`

de la Teatrul Mare ….pe d@nsa a scos-o din s`rite. Era geloas`
foc. “

{n toiul colectiviz`rii compacte , foametei ce b@ntuia [n sate,
[mpusc`turilor [n mas`, pe c@nd Stalin era [ntr-o aproape total`
izolare politic`, Allilueva, probabil sub influen\a tat`lui s`u, a
st`ruit asupra necesit`\ii modific`rii politicii la sate. Mai trebuie
s` \inem seama c` mama Nadiei, fiind str@ns legat` de sat, [i
povestea mereu fiicei  despre ororile care aveau loc la \ar`.
Allilueva i-a povestit cele auzite lui Stalin, care i-a interzis s`
se mai [nt@lnesc` cu maic`-sa ]i s-o primeasc` la Kremlin .A]a
c` Allilueva se [nt@lnea cu mama ei  [n ora] . 

O dat`, la o serat` organizat` fie la Voro]ilov, fie la Gorki,
Allilueva s-a [ncumetat s` se  ridice [mpotriva lui Stalin  ]i el a
[njurat-o ca la tarab`.

Alt` m`rturie , de data asta a lui Troski aflat [n Mexic: ”{n
seara aceea, [nainte de moarte  ea a strigat: “N-am ochi s` v`
v`d! Uita\i-v` la masa voastr`, iar poporul moare de foame.”

Nichita Hrusciov, pe atunci coleg de munc` al Nadiei la
comitetul or`]enesc de partid  Moscova, m`rturise]te : Eu am
avut [ntotdeauna un foarte mare respect fa\` de Nadejda
Allilueva. Ea se deosebea de Stalin!  {ntotdeauna mi-a pl`cut
modestia ei …Pe urm`, Nadia ]i-a pus cap`t zilelor. A murit [n
imprejur`ri enigmatice . Dar, de orice moarte o fi murit, cauza
mor\ii ei trebuie c`utat` [n numite ac\iuni ale lui Stalin. Se
zvonise chiar c` [nsu]i Stalin a [mpu]cat-o .Potrivit unei alte
versiuni , care-mi pare mai mult sau mai pu\in verosimil`, Nadia
]i-a tras un glon\ din cauza jignirii care i se adusese demnit`\ii
ei de femeie “

Lista m`rturiilor despre moartea Nadiei nu se opre]te aici. 
La [nmorm@ntare, Stalin a depl@ns-o pe so\ia sa, dar mai ales

pe sine . Cei din jur descriu suferin\ele lui .
Stalin a  c`utat cauza mor\ii ei [n influen\a pe carea exerci-

tat-o cei de jos  asupra ei , apoi [n propria atitudine , c` nu i-a
acordat suficient` aten\ie, c` nu a dus-o la filme sau la spectacole
etc…

Apoi o acuza c` l-a l`sat singur, tocmai c@nd a [nceput
r`fuiala cu “du]manii poporului, c` ]i-a p`r`sit  copiii [ntr-un
moment c@nd el nu se putea ocupa de ei. “

Dup` aceast` tragedie Stalin nu s-a mai c`s`torit niciodat`.
{nainte de a-]i pune cap`t zilelor, Nadejda Allilueva  i-a scris lui
Stalin o scrisoare, al c`rui con\inut nu l-a cunoscut nimeni [n
afar` de el. 

Bibliografie:
Luisa Vasilieva, Doamnele Kremlinului, ed. Universitas,

Chi]in`u, 1993.

Nadejda
Allilueva
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CÂTE CEVA DESPRE ISTORICUL 
PREMIULUI NOBEL

Dintr-o traducere şi adaptare făcută de Traian Stoica din
ziarul „Le Figaro Litteraire” (1989) aflăm lucruri mai

puţin cunoscute  despre mult doritul Premiu Nobel.
Iniţial, Alfred Nobel s-a oprit doar la cinci obiective pentru

premiere, dorind să recompenseze numai activităţile care îl in-
teresau pe el în cel mai înalt grad. A rectificat mai târziu, intro-
ducând abia în ultimii ani de viaţă şi domeniul literaturii.

Neavând încredere în jurişti, A. Nobel şi-a făcut singur tes-
tamentul prin care lăsa o avere uriaşă, dar nu indica pe nimeni
care s-o împartă. Această sarcină şi-a asumat-o regele Suediei.

Dar Nobel avea familie atât în Rusia, cât şi în Suedia. Cei
din Suedia s-au opus timp de cinci ani executării testamentului
contestându-i validitatea.

Prima oară, premiile au fost decernate în 1901, la Academia
de muzică, după şase ani de la moartea lui Nobel. Important este
că cele 45 de milioane de franci lăsate moştenire, cu excepţia
unui milion plasat în valori americane de prim ordin, au fost
investiţi în titluri suedeze solide şi că veniturile acestei averi,
reprezentând o sumă considerabilă, sunt împărţite laureaţilor.

Nu există reguli în legătură cu folosirea premiilor de către
laureaţi. Dacă un important număr dintre aceştia au pus banii în
serviciul unei cauze nobile, un număr tot atât de mare au preferat
să-şi folosească banii pentru ei. Albert Einstein, cu
consimţământul celei de a doua soţii, Elsa, a oferit jumătate din
sumă primei sale soţii, Milena; cealaltă jumătate a donat-o în
folosul unor opere de caritate din Berlin. Romain Rolland a
oferit întreaga sumă unor organizaţii pacifiste. Rabindranath
Tagore a dăruit toţi banii şcolii internaţionale din India. În
schimb, Selma Lagerlöf a răscumpărat casa strămoşească, iar
Pierre şi Marie Curie şi-au instalat o nouă cameră de baie şi au
părăsit învăţământul.

Depunerea candidaturilor la Premiul Nobel pentru literatură
se face în scris la Academia suedeză şi se închide în fiecare an
la 1 februarie. Laureaţii anteriori sunt autorizaţi să propună
candidaţi, la fel Academiile şi profesorii marilor universităţi.

Patru membri dintre cei optsprezece, care fac parte din Aca-
demia suedeză, pot face alegerile dintre candidaţii propuşi.
Acestora li se oferă principalele opere ale candidaţilor oficiali.
Operele, care nu sunt traduse în suedeză, trebuie să fie citite în
original de cei patru membri ai comitetului. În afară de suedeză,
aceşti academicieni citesc curent în limba engleză, franceză,
germană şi spaniolă. În cazul unor opere scrise într-o limbă mai
rară, ca bengaleza la Rabindranath Tagore, sunt consultaţi
lingvişti specializaţi. În nicio situaţie limba operei nu constituie
o barieră în obţinerea premiului, dacă lucrarea reprezintă o va-
loare literară.

În realitate, comitetul celor patru nu face decât o muncă
pregătitoare, deoarece operele valoroase sunt citite toată vara de
cei optsprezece membri ai Academiei. Uneori, ajunge ca un sin-
gur academician, prin prestigiul, influenţa şi simpatia de care se
bucură, să asigure acordarea Premiului Nobel unui alt scriitor.
Aşa ceva s-a întâmplat în 1945, când, în timpul dezbaterilor, un

academician a declarat că-i plac enorm versurile Gabrielei
Mistral, pe atunci o obscură profesoară din Chile, complet
necunoscută în Suedia. Iniţial, a fost refuzat, dar academicianul
a tradus în suedeză cele mai frumoase versuri ale poetei, le-a
publicat şi Gabriela Mistral a câştigat Premiul Nobel pentru
literatură pe anul 1945.

În legătură cu vârsta candidaţilor, cei care se consideră
nedreptăţiţi îşi pun întrebarea de ce Fundaţia Nobel onorează
atâţia savanţi destul de tineri şi nu procedează la fel şi cu scri-
itorii. Totuşi, Rudyard Kipling avea doar 42 de ani  când a fost
premiat în 1907, iar Albert Camus avea 44 de ani în 1957 când
i s-a decernat Premiul Nobel.

Dacă premiul pentru ştiinţă răsplăteşte o singură descoperire,
pentru literatură nu se acordă pentru o singură lucrare literară,
oricât de valoroasă ar fi ea; el răsplăteşte un ansamblu de opere.

Mulţi cred că Alfred Nobel şi-ar fi destinat banii pentru pre-
mii ca să ajute pe tinerii autori talentaţi, mai ales că Nobel a spus
odată: „Ca regulă generală, prefer să am grijă de stomacul celor
vii, decât de gloria defuncţilor”. Asta nu a împiedicat ca primii
şapte câştigători ai premiului să aibă vârste venerabile: Anatole
France avea 77 de ani, André Gide avea 78 de ani, iar Winston
Churchill, 79 de ani.

Unii laureaţi, din onestitate şi modestie au declarat că se
consideră mai puţin merituoşi decât anumiţi contemporani de-
ai lor. Astfel, în 1954 Ernest Hemingway a afirmat că, mai mult
decât el, meritau premiul Carl Sandburg, Bernard Berenson şi
Isak Dinensen. Timpul a demonstrat că dreptatea a fost de partea
academicienilor suedezi. În 1957 Albert Camus mărturisea că
Malraux era mai îndreptăţit ca el să primească premiul.

Din păcate, au fost omise de la premiu personalităţi literare
marcante ca Zola, Tolstoi, Ibsen şi Strindberg. 

Lui Zola nu i s-a acordat premiul, deşi a fost propus de două
ori, pentru că Alfred Nobel detesta „Nana” şi celelalte romane
naturaliste ale lui Zola.

În cazul celorlalţi trei, s-a opus academicianul Carl David of
Wirsen, în vârstă de 85 de ani, pe atunci preşedintele Academiei
suedeze. Tolstoi a fost respins fiind acuzat că ar fi condamnat
civilizaţia şi ar fi apărat anarhia. În privinţa lui Strindberg,
jumătate din membrii Academiei şi chiar regele Suediei erau
îngroziţi de viaţa particulară a dramaturgului. Strindberg fusese
eliminat din şcoală încă din primele clase. Se căsătorise şi
divorţase de trei ori. Fusese închis pentru blasfemie. Era
petrecăreţ, antisemit, adept al magiei negre. Mai mult, în cărţile
sale batjocorise Academia suedeză, afirmând că singurul premiu
pe care l-ar accepta, ar fi Premiul anti-Nobel.

Academia suedeză a mai acordat Premiul Nobel pentru
literatură şi altor scriitori bine cunoscuţi ca Romain Roland,
Henri Bergson, Luigi Pirandello, John Galsworthy, Anatole
France şi mulţi alţii în a căror galerie strălucitoare se înscrie şi
nemţoaica Herta Muller de origine română.

În lunile noiembrie şi decembrie, în lumea întreagă sunt citite
articole laudative despre laureaţii Premiului Nobel, pe care mulţi
îi cred fiinţe fabuloase.

Angela CALANGIU-ENE
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Remember

Aşa stătea scris pe o tăbliţă care scârţâia la orice pală
de vânt, în halta Stâlpeni de lângă Câmpulung-

Muscel.  
În faţa ei, o fată micuţă, trasă la faţă, cu ochii mari, cu faţă

rotundă şi buze roşii, tunsă băieţeşte, desculţă, dar totuşi
curăţel îmbrăcată, cu un băţ în mână copiază pe nisip fiecare
literă silabisind: a-ten-ţi-e ...

Aşa a învăţat să lege cuvintele cea care, mai târziu va
învăţa pe mulţi, mulţi copii să scrie şi să citească.

Aceasta este Maria-Rica, cum o alintau membrii familiei
şi puţinii ei preieteni de mai târziu.

A absolvit cursurile Şcolii Pedagogice din Câmpulung-
Muscel, ajungând prima învăţătoare din neamul ei şi din satul
natal. De la început a fost numită directoare într-o şcoală de
la sat, com. Prundeni-Călina-post pe care l-a ocupat timp de
douăzeci şi şapte de ani.

Mai târziu, şi-a completat cunoştinţele urmând cursurile
Facultăţii de Ştiinţe Naturale şi Agricole, la Institutul Peda-
gogic (de 3 ani) din Bucureşti. A predat până la pensionare
cunoştinţe de agricultură şi biologie.

Despre activitatea ei de dascăl s-ar putea scrie mult, fiind
un model de seriozitate şi dăruire profesională. Sub masca
durităţii, pe care necazurile i-au imprimat-o, se afla o imensă
oază de duioşie şi înţelepciune.

Poate speranţa că, cineva, care citeşte din întâmplare
aceste rânduri şi se gândeşte să aibă o carieră didactică va
avea ceva de reţinut...

Crezul ei didactic era acela că, în orice copil, oricât de
puţin dotat ni s-ar părea, există ceva bun şi datoria noastră
este de a scoate la iveală şi de a dezvolta acest caracter – altfel
nu ne putem numi cu adevărat dascăli.

Şi, câtă dreptate a avut, o demonstrează numărul mare de
elevi educaţi de ea pe lângă ea – care au devenit medici, pro-
fesori şi chiar directori de bancă.

Scriind acest articol am făcut, fără să vreau, o comparaţie
între posibilităţile de învăţare pe care le au astăzi elevii (chiar
şi cei de la ţară) şi cele pe care le-a avut ea – reuşind totuşi
să se realizeze.

Veţi zice: Ce, acum şaptezeci şi mai bine de ani, nu erau
şcoli, nu erau dascăli adevăraţi? Cum să nu? Dar cum să
urmeze şcoala o fetiţă ce provenea dintr-o familie cu cinci
copii, în care mama a murit la vârsta de treizeci de ani –
răpusă de o pneumonie galopantă – iar tatăl, rămas văduv la
numai treizeci şi doi de ani şi-a crescut singur cei cinci copii
(cel mai mic nu avea un an). Pentru a-i întreţine căra zilnic
piatră de pe malul gârlei. Ajutorul de nădejde era această
zvârlugă de fată – Rica – care arăta mai mult a băiat şi se şi
comporta ca atare, care a învăţat să mânuiască  cu dexteritate
dalta, cleştele, ciocanul...

Mai târziu, când în şcoala generală preda agricultura, ne

uimea dexteritatea cu care mânuia uneltele agricole, spunea
că sapa trebuie să joace în mână ca şi condeiul. Ferească
Sfântul însă, să fi avut ceva de cusut – acul nu o asculta nici-
cum! O certam uneori că nu lega bine literele sau nu punea
codiţă la „ş”.

Râdea, spunând că a fost autodidact, că n-a urmat
niciodată clasa I, întrucât nu avea cu ce să se încalţe, iar
puţinele cărţi şi caiete pe care se îndura să i le cumpere o
mătuşă din Bucureşti erau ascunse de surori (ea trebuia să
facă treabă prin curte şi nu să piardă  timpul la şcoală). Era
harnică şi frumoasă – atribute ce o vor ajuta să se mărite
cândva!

Şi acum televizorul arată scene cu copii care stau într-o
singură cameră cu părinţii, învaţă la lumânare... dar ea nu
avea nici lumânare întotdeauna.

Cel mai bine îmi vine în minte cum a ajuns să facă şcoala
pedagogică.

După multe rugăminţi, tatăl ei i-a dat patru lei pentru tren.
A ajuns la şcoală, a dat examenul la care s-a descurcat f. bine,
dar la întoarcere i s-a făcut aşa de foame încât nu a rezistat şi
şi-a cumpărat o gogoaşă. Banii de tren s-au dus, aşa că a por-
nit pe jos pe linia ferată cale de 10 km. Drumul l-a făcut
desculţă să nu strice sandalele surorii mai mari.

A ajuns abia seara, însângerată, ruptă de oboseală şi
foame. La poartă o aştepta tatăl furios, care i-a ars câteva
biciuşti pe picioare – pentru că a întârziat, iar animalele tre-
buiau de mult hrănite!

Nimeni n-a întrebat-o ce a făcut la examen şi toată viaţa
spunea că a durut-o acest lucru mai mult decât urmele biciu-
lui!

Am vrut să vă vorbesc despre această dăscăliţă – mai întâi
ca om, dar m-am lăsat copleşit de amintiri şi nu am spus mare
lucru.

În final, mă voi rezuma doar la câteva lucruri pe care le-
am învăţat de la ea într-o prietenie de un sfert de veac, până
când moartea ne-a despărţit.

În primul rând simţul prieteniei, al onoarei, al respectului
de sine şi mai ales faţă de elevii noştri, şi nu în ultimul rând,
simţul loialităţii.

Viorica CONSTANTINESCU

ATENŢIE LA TREN!
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ADINA ENACHESCU LA 80 DE ANI

În Republica (mă rog, Regatul) Literelor Dacoromâneşti,
Adina Enăchescu are un rang oficial recunoscut (vezi

textele scrise despre opera sa de peste o sută de scriitori-critici
literari, dar aici numesc doar pe Vintilă Anastasescu -
Bucureşti, George Achim - Râmnicu Vâlcea, Andrei Petruş -
Bârlad, Constantin Ciopraga -Iaşi, Dan Florică - Bolintin
Vale, Ioan Găbudean -Târgu - Mureş, Augustin Macarie -
Bucureşti, Ion Roşioru - Hârşova, Ana Ruse - Constanţa, Al.
Florin Ţene - Cluj-Napoca, Măria Tirenescu - Cugir, Ion
Untaru - Băneasa de Giurgiu, Sabin Bodea - Arad), pentru
străduinţa şi talentul dovedit în cele 28 de volume proprii sau
peste 100 de cărţi, notând şi antologiile (numim doar şapte
antologatori şi titlurile: George Chirilă - « Icoana mamei »,
Marcel Crihană - « Balada cultă în literatura română », Ion
Machidon - « Spre Tine totdeauna », Ioan Găbudean - « Surâ-
sul crizantemei », Valentin Nicoliţov - « Greieri şi crizanteme
», Ana Ruse - « România din suflet », Radu Cârneci - « An-
tologia sonetului românesc », Laura Vega - « Sub constelaţia
Lirei ») în care este cuprinsă cu poezie, proză, eseuri critice,
dar şi prin recunoaşterile date prin premii şi diplome primite
în cele mai diverse locuri româneşti şi străine. Mai pe larg

am prezentat autoarea în volumul « Florile gândului », poeme
într -un vers, Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2012,
Bucureşti, paginile 163-176.

În ceea ce priveşte domeniul poemului într-un vers,
ilustrat de mari nume, precum Ion Pillat, Gh. Tomotei, Ion
Brad, Dan Florică, Ioan Marinescu -Puiu, Vasile Moldovan,
Bogdan I. Pascu, Dumitru Radu, Ştefan Gh. Theodoru şi
mulţi alţii (vedeţi şi volumul de studii, de Florin Vasiliu şi
Vasile Moldovan, din 2001, « Poemul într-un vers », Editura
Curtea Veche, Bucureşti) afirmăm, odată cu alţii, că scri-
itoarea Adina Enăchescu are în stăpânire definitivă un terito-
riu pluritematic - munţi, dealuri, văi, câmpie, izvoare şi râuri,
lacuri, cu frumuseţi, spaţiu definitoriu românesc, vâlcean,
spiritual, uman, creştin.

Ilustrăm din peisajul sufletesc, cu 11 poeme într-un
vers, din şirul numerelor prime de poetică românească: mi-
rarea în faţa frumuseţilor dumnezee, nostalgia, zbuciumul
vieţii trecătoare, dorinţa de împlinire, amintirea care
încălzeşte şi dă sprijin clipei, dorul, mitul iluminând perechea
mereu supusă încercărilor, incendiul mistuitor al dragostei
mereu prezente, pavăza creaţiei, efemeritatea eclesiastica,
credinţa în cuvântul atotziditor, tot alte faţete ale operei scri-
itoarei, fără vârstă, Adina Enăchescu:

„GRĂDINĂ
Albastru cum e cerul mi-a înflorit
grădina.

ASFINŢITUL
Se cerne asfinţitul prin florile de vişin.

VISCOL
Sub vălu-i de mireasă, grădina mea în
viscol.

MAMĂ
în visele-i copila se vede-adesea
mamă.

VARA
Din visurile noastre, vara revine
sfântă.

O VIAŢĂ
De neuitat o viaţă, dragostea dintâi.

FEMEIA
Călcâiul lui Ahile adesea e femeia.

SPUZĂ
Mai arde jaru-n spuza iubirilor tre-
cute.

UN SCUT
Un scut în lupta vieţii...e însăşi
poezia.

CĂRŢI
Prin cărţi rămâne timpul cu mine
împreună.

SINGURĂTATE
Sunt singură pe lume, în lumea mea
de cărţi."

Adina Enăchescu este singură şi totuşi împreună cu toţi
cei care au fost, sunt şi vor fi lumină de aici, din Otăsăul
Vâlcii, a dacilor vrednici de totdeauna şi a lumii omeneşti de
pretutindeni, într-un nou volum, la « Anul Zidirii 7521, iar

de la Mântuitor, 2013 », volum de credinţă literară şi de multă
dragoste faţă de semeni şi faţă de locurile acestei ţări
blagoslovite de Dumnezeu cu frumuseţi şi bogăţii
nenumărate.

Florin GRIGORIU

(continuare din pag.32)

săptămânii. Anul care nu e bisect începe şi se sfârşeşte cu
aceeaşi zi, de unde şi prima coincidenţă firească: o zi anume
din anul viitor va cădea în zona imediat următoare a
săptămânii. După o perioadă de 28 de ani, acelaşi calendar

poate fi folosit fără nici o modificare. Vinerea şi duminica nu
pot marca niciodată începutul unui secol.

(Culese de G. Pantelimon)

DE UNDE VIN NUMELE ...
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Anul acesta, 2013, se împlinesc 160 de
ani de la naşterea compozitorului

român Ciprian Porumbescu. Părinţii săi, Iraclie Porumbescu
(1823-1896), preot, mama sa Emilia (1826-1876), născută
Volovăţ, gospodină, au avut 9 copii: 6 băieţi şi 3 fete. Din cei
9 copii doar trei au trăit şi au ajuns la maturitate: Ciprian,
Ştefan şi Marioara. Preotul Iraclie avea talent muzical; de la 6
ani cânta în biserici. Pe lângă activitatea preoţească a sprijinit
şi dezvoltarea învăţământului în mai multe sate din jurul
Sucevei. O vreme a fost învăţător la Şcoala „poporană” din
Stupca. El s-a remarcat ca folclorist, poet, prozator şi chiar ca
compozitor.

Ciprian s-a născut la 2 octombrie 1853 în satul Şipote. La
vîrsta de 3-4 ani ascultă scripca (vioara) lăutarilor din sat. La
vârsta de patru ani putea reproducea cu uimitoare fidelitate
melodiile cântate de lăutari. La 6 ani cel dintâi dascăl care l-a
învăţat buchiile a fost tatăl său, Iraclie.

În perioada 1859-1864 şi-a petrecut vacanţele de vară, în
casa preotului Iraclie Porumbescu, Carol Miculi, profesor şi
director al Conservatorului din Lemberg şi discipol al lui
Chopin.  Acesta a rămas uimit de precocitatea, inteligenţa şi
isteţimea copilului. De la acesta Ciprian Porumbescu a învăţat
să citească notele muzicale.

În anul 1865 Iraclie Porumbescu se mută cu întreaga fa-
milie de la Şipote, la Stupca. La Şipote nu se afla decât o şcoală
nemţească şi atunci, în toamna anului 1860, părinţii l-au trimis
pe Ciprian la şcoala românească de la Ilişeşti. Aici locuiau
bunicii din partea mamei, unde a stat în gazdă. Curând, copilul
atrage atenţia învăţătorului Simon Mayer de la şcoala
nemţească, care fiind şi violonist, se oferă să-i dea ore.

În anul 1866, an de foamete, apare un grup de oameni la
casa preotului Iraclie, cerând de mâncare. Cel mai bătrân dintre
ei se apropie de Iraclie şi-i cere să-i cumpere vioara. Instru-
mentul era vechi şi stricat. Preotul l-a cumpărat şi a trimis
vioara la un lutier la Lemberg. După ce a reparat-o, în interiorul
ei era o etichetă „Fecit Cremonae Nicolaus Amatti 1626”. Lu-
tierul a vrut s-o cumpere cu o sumă mare de bani, dar preotul
n-a vrut s-o vândă.  

După terminarea şcolii primare Ciprian s-a înscris la Gim-
naziul din Suceava. Din clasa I (1863) şi până la terminarea
clasei a VI-a l-a avut profesor de matematică şi muzică pe
Ştefan Nosievici. Între ei a existat chiar o relaţie de prietenie,
dar în 1869, acesta a murit – a avut TBC pulmonar. Ulterior,
Ciprian a luat lecţii de vioară cu Anton Valentin şi apoi cu C.
Schlötzer.

Pe la 1870 Ciprian ajunsese să dea audiţii cu un cvintet for-
mat din colegi de liceu.

La sfârşitul clasei a VII-a de liceu este declarat repetent,
motivul: absenţe foarte multe. A fost trimis acasă pentru refa-
cerea sănătăţii. Este primul semnal al bolii sale (TBC pul-
monar). Ciprian cunoştea patru limbi: latina, greaca, germana
şi italiana.

În martie 1873 trece cu succes examenul de maturitate. În
toamna aceluiaşi an s-a înscris la Seminarul Teologic din
Cernăuţi. Obţine de la conducerea seminarului permisiunea de
a relua studiul la pian şi de a se perfecţiona la vioară şi violon-
cel în afara învăţământului muzical din şcoală.  De la profe-
sorul Isidor Vorobchievici a primit lecţii de compoziţie,
armonie dirijat coral şi teorie muzicală.

Folosind versurile poetului Lapedatu, cu câteva zile înainte
de 1 Mai 1874, Ciprian a compus melodia corului „Cântec de
mai”.

În anul II, fiind internat în spitalul seminarului a compus
un marş vesel „Răsunet carpatin”. La 10 decembrie 1875 s-a
înfiinţat Societatea Literar-Culturală „Arboroasa”. Imnul aces-
teia ”În ţara mândră-a Fagilor” a fost compus de Ciprian
Porumbescu. După Teodor Stefanelli, a fost ales preşedinte al
societăţii, Ciprian. În ziua de 13 octombrie 1877 comitetul de
conducere a trimis o telegramă comitetului care organiza, la
Iaşi, comemorarea lui Grigore Ghica ucis de turci. Autorităţile
austriece au interpretat-o ca pe o manifestare ostilă regimului
habsburgic. Guvernul de la Viena a decis arestarea
preşedintelui Ciprian Porumbescu şi a unor membri din con-
ducerea societăţii. Tribunalul i-a condamnat la 11 săptămâni
de închisoare. La 4 februarie 1878 Ciprian este eliberat şi com-
pune „Hora Detrunchiaţilor”. A ieşit din temniţă cu sănătatea
foarte mult deteriorată. A plecat la Stupca pentru refacerea
sănătăţii. Aici, la 21 iulie 1878 a cunoscut-o pe Berta Gorgon.
Era a patra dintre cele 6 fiice ale pastorului evanghelist Gorgon
din  Ilişeşti. Ea avea vârsta de 16 ani, iar Ciprian 25 de ani. S-
a îndrăgostit de Berta şi s-a născut astfel o idilă care a durat
câteva luni. 

În toamna anului 1878, după terminarea studiilor teologice,
s-a hotărât să devină preot şi s-a înscris la Facultatea de Teolo-
gie la Viena. Aici depunea activitate intensă şcolară şi
ecleziastică, şubrezindu-şi astfel şi mai mult sănătatea. Spre
primăvara anului 1879 boala se agravează şi au apărut
pleurezia şi hemoptizia care l-au ţintuit la pat 6 săptămâni.

La 16 iulie 1879 s-a dus la Stupca. Acolo o reîntâlneşte pe
Berta şi stăpânit de marea dragoste compune, la22 septembrie
1879, nocturna „Berta”. A cerut-o în căsătorie, dar părinţii fetei
l-au refuzat. Dezamăgit, în 8 octombrie 1879, a plecat la Viena
şi s-a înscris în anul al III-lea la Facultatea de filozofie, secţia
istorie. Tot acum a creat numeroase cântece patriotice şi pop-
ulare pe care le-a strâns într-o colecţie. În anul 1879 a tipărit
„Colecţiune de cântece sociale pentru studenţii români” care
cuprindea 20 de cântece printre care: Cântecul gintei latine,
Imnul Unirii, Cântecul tricolorului, Inimă de român etc.

În 1880 a compus „Balada pentru vioară şi pian” în care a
stilizat elemente de la două balade şi romanţe şi le-a prezentat
într-o scriitură instrumental-romantică, expresie de mare lirism.

În toamna anului 1881 s-a stabilit la Braşov ca profesor
provizoriu de muzică şi cântări la şcolile române, dirijor al
corului bisericesc de la Sf. Nicolae din Schei, precum şi la So-
cietatea de gimnastică şi cântări. Aici la Braşov continuă să
compună cântece printre care „Dormi uşor” (1881) şi celebra

Gheorghe MĂMULARU

CIPRIAN PORUMBESCU-160 DE ANI
DE LA NAŞTEREA SA
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cantată pentru voce şi pian „Lăsaţi-mă să cânt” (1881) pe ver-
suri de Matilde Cugler Poni. Tot la Brşov a compus opereta
„Crai nou” în două acte, pe text de Vasile Alecsandri, a cărei
premieră a avut loc la 27 februarie 1882 în sala Gimnaziului
român din Braşov. Subiectul se bazează pe legenda care spune
că atunci când apare pe cer „Crai nou” (luna nouă) tinerele fete,
închinându-se lui pot spera la îndeplinirea dorinţelor lor. Per-
sonajele principale erau cele două perechi Anica şi Leonaş şi
Dochiţa cu Bujor, pe care Moş Corbu le ajută să se
căsătorească. Dar toate aceste eforturi i-au agravat boala lui
Ciprian Porumbescu, aşa încât pe la sfârşitul lunii iunie 1882
intenţionează să meargă la Tuşnad pentru a face o cură cu „zer”
şi aer. În vara anului 1882, pe când se afla la Stupca, a avut din
nou o criză de hemoptizie. Face tratament şi se ameliorează.
Spre sfârşitul lunii octombrie 1882 doctorii Neagoe şi
Baiulescu îl sfătuiesc să plece în Italia să-şi refacă sănătatea.
Pe 22 noiembrie 1882 a ajuns în staţiunea climaterică Nervi –
situată  în golful genovez. Aici a locuit la hotelul Victoria. Era
un loc încântător situat lângă malul mării, înconjurat din toate
părţile de dealuri acoperite cu portocali, lămâi şi măslini. Era
mulţumit de locuri, hrană şi programul de distracţii. Cu toate
acestea era nemulţumit fiindcă-i lipsea vioara. În urma unor
mari solicitări la prietenii săi din Braşov a primit vioara. 

În această perioadă l-a cunoscut pe Giuseppe Verdi, marele
compozitor italian de opere. I-a cântat la vioară „Doina”. După
ce l-a ascultat, Verdi i-a spus: „Ai un mare talent, tinere coleg!”.
Dumneata m-ai convins că suntem fraţi, mi-ai adus certificatul.
Vrei să-mi mai cânţi ceva? Şi Ciprian Porumbescu i-a mai cân-
tat  „Balada pentru vioară şi pian”.

După câteva săptămâni de la această memorabilă întâlnire,
miercuri 27 februarie 1883, s-a întors acasă. Trecând brusc din
primăvara mediteraneeană în plină iarnă bucovineană, deşi era
luna martie. Boala se agravează şi-l doboară la pat. În seara
zilei de 5 iunie 1883, presimţindu-şi sfârşitul aproape, o roagă
pe sora sa Marioara să aibă grijă de bătrânul lor tată şi de ma-
nuscrisele sale. În dimineaţa zilei de 6 iunie 1883 s-a stins din
viaţă unul dintre cei mai de seamă bărbaţi ai Ţării de Sus, artis-
tul cetăţean Ciprian Porumbescu. Nu împlinise nici 30 de ani.
A fost înmormântat alături de ceilalţi membri ai familiei, în
cimitirul de la Stupca.

Pe mormântul lui stau scrise versurile:
„Iar cân fraţilor m-oi duce
De la voi şi-o fi să mor,
Pe mormânt atunci să-mi puneţi
Mândrul nostru tricolor!”

Inginerul Constantin Boromiz, managerul general al Com-
paniei Boromir, continuă, la nivel superior, o afacere cu

vechi tradiţii în familie: „În cazul meu, pot spune că am urmat
tradiţia moştenită de la familie, pentru că bunicul şi tatăl meu
au avut, la rândul lor, o moară, eu fiind deja a cincea generaţie
de morari. În mod sigur, nu aş fi reuşit dacă nu aş fi fost pa-
sionat de domeniul panificaţiei şi dacă nu aş fi avut resursele
necesare pentru a dezvolta această tradiţie”.

În 1992 s-au pus bazele afacerii în panificaţie, iar din 1993
s-a demarat activitatea de morărit: „De la mica moară de grâu,
cu capacitatea de 24 t/zi, construită în 1994”, s-a ajuns an de
an la dezvoltarea morăritului prin investiţii şi modernizări şi la
extinderea activităţilor prin produse de panificaţie de calitate.

În 1994 a luat fiinţă Societatea Comercială S. C. Boromir
IND Rm. Vâlcea, având ca obiective: achiziţia, prelucrarea ce-
realelor şi valorificarea superioară a făinurilor prin secţii proprii
de panificaţie şi patiserie.

Societatea S. C. Boromir şi-a lărgit cu fiecare an raza de ac-
tivitate prin achiziţii importante: Moara Cibinului din Sibiu
(1998), Moara de grâu şi Spicul-Buzău (2000), Unităţi de tip
Comcereal, având ca obiectiv activitatea de achiziţie, păstrare
şi valorificare a cerealelor (1999-2002), Moara din Deva
(2003).

Complexul Comercial Boromir cuprinde trei societăţi:
Boromir IND Rm. Vâlcea, Boromir Prod S.A.-Buzău şi Moara
Cibin-Sibiu, precum şi puncte de lucru la Deva, Hunedoara,
Iaşi, Slobozia.

Boromir a parcurs cu tenacitate toate etapele consolidării
unei afaceri şi impunerea brandului în mintea consumatorilor
încât, aşa cum mărturiseşte managerul general, „Ne-am con-
siderat întotdeauna clienţii ca făcând parte din marea familie

Boromir, de aceea, grija noastră permanentă a fost şi este aceea
de a satisface pe deplin toate cerinţele, cu maximum de calitate
şi profesionalism”.

Şi rezultatele sunt remarcabile: munţi de făină albă ca
zăpada, mălai de 24 de karate, pâinea cea de toate zilele din
„brutăria familiei tale”. În 2009, Boromir a avut un produs al
campaniei „produsul anului în preferinţa cumpărătorilor”.
Specialităţile de patiserie sunt unele dintre principalele atuuri
ale Boromir faţă de concurenţi: cozonaci tradiţionali de sorti-
mente diverse, croissant, pişcoturi de şampanie, blaturi de tort,
biscuţi, o gamă variată de plăcinte şi prăjituri etc.

Planurile Companiei Boromir, întocmite pe baza unor anal-
ize efectuate de departamentul de marketing propriu, includ:
consolidarea poziţiei câştigate şi creşterea cotei de piaţă, extin-
derea reţelei de magazine specializate, creşterea portofoliului
de clienţi în U. E.

Faţă de lipsa de specializare în domeniul panificaţiei în rân-
dul tinerilor, Compania Boromir îşi pune problema sprijinirii
unor elevi marituoşi de şcoală profesională, eventual prin burse
şi practică direct în laboratoarele proprii.

Trebuie remarcată, în special, grija manifestată faţă de în-
tregul personal din Compania Boromir, pregătirea permanentă
şi promovarea în funcţii a celor mai valoroşi lucrători.

Boromir este o Companie comercială de elită, cu realizări
deosebite, cunoscute în ţară şi străinătate.

BOROMIR 
O afacere din tată în fiu – patru generaţii

Emil DIACONESCU
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CE SE ÎNTÂMPLĂ ŢARA MEA CU NOI?

SCRISOARE DE LA SCRIITORUL ŞTEFAN DUMITRESCU

NOI VOM MURI
ASASINAŢI

Noi vom muri asasinaţi
Într-un apus adânc de soare
Pe ţărmurile unui veac
Gesticulând a disperare !

(1970)

CU DEZNĂDEJDE TE IUBESC,
POPORUL MEU !

Cu deznădejde te iubesc, poporul meu !
Sălbatic, dureros, nebun, sfâşietor
Mi-e dor de tine, neamul meu, cumplit  

mi-e dor,
Te-aş lua în braţe ca pe Dumnezeu !

Ce se întâmplă neamul meu cu noi ?
De am ajuns ruşinea astei lumi ?
Să fim noi blestemaţi, proscrişi, nebuni ?
Să ne târâm ca viermii prin noroi !

Poporul meu, durerea mea adâncă !
Revoltă-te, ridică-te de la pământ,
Zdrobeşte-ţi trădătorii, blestemând, 
Viermii demult adânc în noi mănâncă !

Sălbatic, dureros, scrâşnind, sfâşietor,
Cu deznădejde te iubesc, poporul meu,
Nu ţi-e ruşine oare, nu ţi-e greu ?
Să-şi bată joc de tine toţi cum vor ?

BRÂNCUŞI

Şi-nvăţătorul neamului cum trece
Înalt ca Dumnezeu prin sate
Şi se lumină curţile de dânsul
Şi zările înnegurate

CÃCI CE EŞTI DUMNEATA, 
BIETULE  

NEAM ROMÂNESC?

Căci ce eşti dumneata bietule neam românesc
Decât lacrima căzând a lui Dumnezeu
Care se plânge pe sine din veşnicie
Lumea născându-se astfel mereu

Ştefan DUMITRESCU ŢARÃ MICÃ ŞI
SINUCIGAŞÃ

Ţară mică şi sinucigaşă!
Vai de capul tău, sărmană ţară,
Toţi te jefuiră şi scuipară,
Iar la urmă o făcuşi şi tu!

O istorie întreagă căutară,
Să te ardă şi să te sfâşie,
Nici ţărâna să nu-ţi mai rămâie,
Numai amintirea-ţi de ocară!

Şi ce n-au putut să-ţi facă-n veac,
Liftele păgâne şi străine
O făcuşi tu, ţara mea, mai bine,
Cu o sete fără de egal!

Vai de capul tău, nenorocito!
Din tot ce-am fost nimic n-o să 

rămână,
Nici măcar o mână de ţărână,
Care să spună că am fost aici!

IISUS

Cu recunoştinţă, Anei Blandiana

M-aş tot pierdea prin neguri şi lumine,
Căzând prin mine veşnic m-aş tot duce,
Eu răstignit pe Tine ca pe-o cruce,
Tu răstignit pe ţipătul din mine.

Te simt în mine ca melancolie,
Sfâşietoare, naltă, dureroasă,
Murmură dulce firea-mi de mătasă,
Un urlet sunt, înfipt în veşnicie !

N-afară şi-nlăuntrul lui răsfrânt,
Silabă sunt şi literă cu care,
Vorbeşti cu Tine. Naltă întrebare,
Ecou însângerat al unui gând .

M-aş tot pierdea prin neguri şi lumine,
Căzând prin mine veşnic m-aş tot duce,
Tu răstignit pe mine ca pe-o cruce.
Eu răstignit pe ţipătul din Tine !
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1 IUNIE 2013 LA CENTRU DE PLASAMENT NR.3
DIN RÂMNICU VÂLCEA

1 Iunie 2013, o zi cu semnificaţie pentru toţi copiii sau cel
puţin aşa ar trebui să fie.

Pentru un zâmbet şi o rază de lumină în ochii copiilor
găzduiţi de Centrul de Plasament nr.3 din Râmnicu Vâlcea,
condus de doamna dr. Veronica Dumitraşcu, câţiva dintre
membrii Asociaţiei Seniorilor din Educţie şi Cultură a
Judeţului Vâlcea au contribuit cu bani, hăinuţe, jucării şi alte
obiecte de primă necesitate.

Acţiunea a fost organizată de profesor Angela Calangiu.
S-au cumpărat fructe (banane, mere, portocale) ciocolată,
prăjituri, baloane şi două baxuri de pampers, necesari în
primul rând copiilor cu handicap. La acestea s-au adăugat
câţiva saci cu jucării, încălţăminte şi îmbrăcăminte pentru cei

mici.
Copiii s-au bucurat la primirea darurilor şi ne-au rugat

să mai venim pe la ei, dacă avem timp.
Încărcătura emoţională, într-o asemenea acţiune, aproape

că nu se poate descrie în cuvinte. Cei mici te iau de mână, te
întreabă dacă eşti mama şi te roagă să-i laşi să te îmbrăţişeze.
Îţi spun că te iubesc, şi să-i iei acasă la tine, că sunt cuminţi.
Suflete nevinovate, ei simt nevoia de proteţie şi căldură.

În măsura în care veniturile noastre, destul de modeste, ne
permit, vom încerca şi pe viitor să mai facem asemenea
acţiuni, la fel ca şi în anii trecuţi.

Angela CALANGIU ENE

M-a surprins plăcut şi onorat invitaţia la această întâlnire
cu marea familie a anilor tinereţii, dar şi cu cei care

ne-au urmat.
Este cu atât mai lăudabilă acţiunea organizatorilor, cu cât bu-

curia invitaţilor este mai mare, de aceea le mulţumim! De acum
bucuria fiecărei întâniri, este altfel percepută decât celelalte în-
tâlniri din restul vieţii; cea de astăzi, cel puţin pentru mine, este
percepută ca un moment de apogeu.

Privesc cu admiraţie şi bucurie în jur, dar şi cu nostalgia
anilor tinereţii când, am plutit fie pe val, fie, uneori sub val,
aproape de înec, depăşind mereu şi bune şi rele.

Iată-ne aici, unde ne năpădesc păreri de rău pentru ce trebuia
să fie şi n-a fost, pentru ce-a fost şi nu mai este, pentru anii care
au trecut şi familia mare în care am lucrat 16 ani, o familie bună,
unită şi harnică, ce zic eu a făcut cinste şcolii vâlcene, ori pentru
ce nu va mai fi.

Dar, să trăim clipa, să ne bucurăm de ea şi să privim cu op-
timism spre viitorul destul de incert pentru generaţia mea, dar
asta este.

De aceea, fiecare răsărit de soare trebuie trăit cu intensitate,
ca pe o plenitudine.

Perioada pe care o trăim trebuie gândită şi parcursă ca un
mod de a dărui; dacă permanent am dăruit căldură sufletească,

cunoaştere şi alinare pentru generaţiile de care am fost respon-
sabili, acum să dăruim sentimente profunde, adevărate modele
de trăire, de ataşament, faţă de cei apropiaţi, trăirea intensă a
miezului vieţii.

Dacă vocaţia noastră a fost dăruirea, acum trebuie să trăim
frumos pentru noi şi pentru cei din jur.

Sigur, ceea ce am relatat sunt generalităţi în care ne regăsim
fiecare dintre noi, ca la un bilanţ pe care-l realizăm din ce în ce
mai rar. Mi-am propus un cuvânt de suflet, nu un raport de ac-
tivitate. De aceea mă rog, ca Domnul să ne dăruiască pe mai de-
parte asemenea momente, sănătate şi mulţumiri sufleteşti, să ne
revedem cu bucurie, cât mai mulţi ani.

La mulţi ani,
Sărbători fericite!
Alocuţiune rostită la „Întâlnirea recunoştinţei” a inspectorilor

şcolari seniori-11 decembrie 2013.

STIMAŢI COLEGI
Janetta CRÎNGUŞ
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(Lui Alexandru Popescu-Mihăeşti. La
Aniversară)

Ca un ascet spălat în veşnicie 
Priveşti peste nimicuri trecătoare 
Înţepenit în clipa ce-o să vie 
Cu ochi de vultur biciuiţi de soare.

Statura ta de pilda socială
Striveşte neputinţe trecătoare 
Sfidează tot ce seamănă a boala 
Şi-ncearca veşnicia s-o măsoare

Nu te-a încorsetat nimicnicia
Ce deseori izbeşte-n caractere
Te-a animat tot timpul poezia
Şi te-ai hrănit cu dulcea-i mângâiere

Iubit octogenar, eşti chintesenţa 
Ideilor de scoală românească 
Predestinat să îndulceşti prezenţa 
Acelor ce învaţă să iubească

Un dascăl iubitor, un suflet mare, 
Un doinitor ce fluieră cuvinte 

Un caracter zidit pe solul tare 
Şi roditor, al ţinerii de minte

Ca orice patriarh, reverşi lumină
Peste oricare mugur de cultură 
Şi defineşti în vremea ce-o să vină 
Un minunat lacaşi de-nvăţătură

Acum, la ceas frumos de-aniversară 
Optzeci de primăveri iţi dau de ştire 
Că eşti iubit de cei ce te-nconjoară 
Şi-nconjurat de sinceră iubire

Mulţi ani senini şi multă sănătate
Într- o Dumnezeiasca liniştire 
Noroc de impliniri, zile curate 
Şi multă, multă sete de trăire.

În multe primăveri de azi- nainte
Sperăm să fim cu toţii la-ntâlnire 
Să recompunem viaţa din cuvinte 
Şi s-o-ndulcim cu gânduri de iubire.

Constantin MARIA
Rm. Vâlcea, 05.08.2013.

SENIORULÎN ATENŢIA
PĂRINŢILOR

Copiii voştri nu sunt proprietatea  
voastră

Ei sun fiii şi fiicele 
Dorului vieţii după sine însăşi
Ei vin prin voi, dar nu de la voi.
Voi le puteţi da dragostea voastră.
Dar nu
Gândurile voastre;
Pentru că au propriile gânduri.
Voi puteţi da trupurilor lor un cămin,
Dar nu sufletelor lor;
Căci sufletele lor locuiesc în casa de 
Mâine,
Pe care voi nu o puteţi vizita, nici
Cel puţin în visele voastre.
Dacă vreţi, vă puteţi 
Strădui să deveniţi ca ei.
Dar nu aveţi voie
Să vreţi să-i determinaţi să devină
Ca voi;
Căci viaţa nu merge înapoi
Şi nu întârzie
Ca ziua de ieri.

(Poet persan. Poezie culeasă de 
Paula  COMISARSCHI)

Elena VEŢELEANU

Copil iubit sunt mândră azi,
Când văd ce mare ai crescut,
Eşti bucuria vieţii noastre,
Şi-a celei care te-a născut.

Pentru părinţi, copil înseamnă,
Rodul iubirii în visare,
Iar pentru noi solul speranţei,
Şi-al tinereţii ce nu moare.

Cu încântare-ţi fac portretul:
Ai ochi frumoşi de căprioară,
Şi faţa albă ca zăpada,
Cernută-n prag de primăvară.

Pe fruntea-naltă cade lin,
Părul tău negru, mătăsos,
Şi lunecând uşor spre umeri,
Ţi-mbracă chipul tău frumos.

Îţi spunem „Dor”, numele tău,
De toată lumea-i îndrăgit,

Căci îl pronunţă cu-ncântare,
Românul când e fericit.

Şi îl şoptesc pe înserate,
Iubiţii când se întâlnesc,
Şi-l spun bătrâni în toamna vieţii,
Cuvânt de suflet românesc.

Noi îţi dorim viaţă lungă,
În dragoste şi fericire,
Să n-ai momente de tristeţe,
Sau clipe reci de rătăcire.

Să mergi senin pe drumul vieţii,
Fii înţelept şi bun şi drept,
Să ai căldură sufletească,
În inima ce-ţi bate-n piept.

Şi dacă-n drumul ce te-aşteaptă,
Vei întâlni griji şi nevoi, 
Luptând să-ţi faci un drum în viaţă,
Să te gândeşti cu „dor” la noi.

DOR PRINOS DE
RECUNOŞTINŢĂ

Vecinii mei, voi dragi bătrâni,
Privind cu mintea în trecut
La voi ades mă duce gândul
La Valea-n care m-am născut.

Şi-mi este tare dor de voi
De satul şi de Valea noastră
De liniştea ce domnea-n case
Şi de muşcata din fereastră.

Voi ce mi-aţi luminat viaţa
Voi vajnici stâlpi de-nchinăciune
Voi pentru care chiar şi casa
V-a fost altar de rugăciune.

Voi ce plecaţi la muncă-n zori
În gând cu-al Crucii Sfinte semn
Voi care v-aţi păstrat credinţa
Şi v-aţi trăit viaţa demn.



Omagiu Seniorilor

Paulian BUICESCU

Chiar dacă nu eşti prea sensibil,
Instantaneu te trec fiorii
Când îi cunoşti pe ziditorii de cultură
Cei denumiţi – simbolic – „Seniorii”!

Mă simt cu ei, ca într-o Catedrală
Unde respectul este absolut
Rămân contemplativ, cu luare-aminte
La tot ce Seniorii au făcut.

I-am admirat pe fiecare-n parte
În timp şi spaţiu totuşi diferite
În felurite acţiuni cu şcoala
Cu împliniri, chiar nemaipomenite.

Sunt onorat de voi peste măsură
Că m-aţi primit aici, în casa 

dumneavoastră
Voi ce-aţi format atâtea generaţii
Şi-aţi fost spre Univers, fereastră!

LISTĂ
cu membrii cotizanţi ai Asociaţiei Seniorilor,

la data de 31 decembrie 2013
1. ANGELESCU PAUL
2. BADEA CONSTANŢA
3. BĂCĂNOIU MARINA
4. BĂRĂITARU DUMITRU
5. BĂRBUŞ GETA
6. BONDOC DUMITRU
7. BRALOŞTEANU MARIA
8. CALANGIU ANGELA
9. CALANGIU TRAIAN
10. CALMUTSCHI LARISA
11. CAPŞA MARINELA
12. CĂRBUNESCU GHEORGHE
13. CÂRCEAG ALEXANDRU
14. CERNĂTESCU ION
15. CERNĂTESCU PARASCHIVA
16. CICHIRDAN PETRE
17. COJOCARU AUREL
18. COMĂNESCU IULIAN
19. COMISARSCHI PAULA
20. CONSTANTIN MARCEL
21. COPILU ELENA
22. COSMESCU PETRE
23. CRÂNGUŞ JANETTA
24. CREŢOIU ELENA
25. DANEŞ NICOLAE
26. DEACONESCU EMIL
27. DEACONU GHEORGHE
28. DEACONESCU MARIA
29. DINESCU-MĂRĂCINESCU 

ADRIANA
30. DINESCU AITEN
31. DINESCU ION
32. DINESCU NICOLAE
33. DRÂNGĂ GABRIELA
34. DROSU CECILIA
35. DROSU PETRE
36. DULCĂ ELENA

37. DUMBRĂVESCU LUCIA
38. DUMITRAŞCU ELENA
39. DUMITRAŞCU GHEORGHE
40. ENĂCHESCU ADINA
41. ENE LIANA
42. ENE VASILE
43. FARCAŞ CARMEN
44. FIEROIU VERONICA
45. FLORESCU VIRGIL
46. FLORICĂ MARIA
47. FLORICĂ NICOLAE
48. FLORICĂ TOMA
49. GELERIU TRINCĂ ICA
50. GEORGESCU ELENA
51. GIBĂ SABINA
52. GIBESCU VICTORIA
53. GREVUŢU VASILE
54. GRIGORIU RODICA
55. ION PANTELIMON
56. IOVAN IULIAN
57. JIANU MARIETA
58. LAZĂR IOAN
59. LUCA IOAN
60. MANDEA VASILICA
61. MANOLE NICOLETA
62. MANOLIU VICTORIA
63. MATEI CARMEN
64. MATEI MARIA
65. MATEI TOMA
66. MIU ION
67. MUNTEANU TATIANA
68. MUSTĂŢEA MIHAI
69. NICOLAE MARIA
70. NICOLAU MARIA
71. NIŢU ELISABETA
72. NIŢU MARIN
73. PANTELIMON GHEORGHE

74. PANTELIMON MARIA
75. PARTENIE ELENA
76. PÂRVU GHEORGHIŢA
77. POPESCU  ALEX. MIHĂEŞTI
78. POPIAN LILIANA
79. POPOVICI ELENA
80. POPP EUGENIA
81. PREOŢESCU ION 
82. PURCĂRESCU PETRE
83. RĂBUGA RELU
84. RĂBUGA VIORICA
85. RĂDOI TRAIAN
86. RĂDULESCU ELENA
87. RĂSDIACONU ELENA
88. RĂSDIACONU GHEORGHE
89. RUBLINCEANU MARIANA
90. SÂRBU ELENA
91. SÂRBU EUGENIU
92. SERGHIE ELENA
93. SERGHIE NICOLAE
94. SPÂNOIE STELA
95. STĂNESCU NELU
96. STĂTICĂ DUMITRU
97. STĂTICĂ SILVIA
98. STILEA EUGENIA
99. STILEA LAURENŢIU
100. STOICA ELENA
101. STOICA IOANA
102. STURZU VIRGINIA
103. TURLUIANU MARIA
104. ŢÂRDEA DUMITRU
105. ŢÂRDEA ELENA
106. UNGURIANU MARIA
107. UREA ION
108. UREA IRINA
109. VEŢELEANU CORNELIU
110. VEŢELEANU ELENA

Voi pentru care plugul, sapa
V-au fost unealtă, armă, scut
Voi ce-aţi înnobilat prin muncă
Puţinul pământ ce-aţi avut.

Voi Feţi-Frumoşi din basme 
dragi

Azi sfinţi icoane din trecut
Îmi plec privirea-n faţa voastră
Şi mâinile vi le sărut.

Unii-aţi plecat pe lungul drum
Ce-n veci întoarcere nu are
Eu la mormântul vostru-acum
Aduc o lacrimă şi-o floare.

Elena VEŢELEANU
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