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L

ista personalităţilor ro-mâne
înscrise în categoria marilor
geografi este mare. Răspîndiţi pe
toate meleagurile ţării (Moldova,
Oltenia, Muntenia, Transilvania,
Dobrogea, Crişana, Banat) şi-au
adus contribuţia la formarea unor
generaţii cu preocupări geografice şi
nu numai.
Din această categorie, de mari geografi, face parte şi
Gheorghe I. Lahovary, vâlcean de origine, component al
uneia dintre cele mai vechi familii româneşti de tradiţie
politică şi culturală.
S-a născut la Râmnicu Vâlcea (1 iunie 1838) într-o
familie de boieri cărturari, care preocupaţi de educaţia fiului lor, i-au angajat un învăţător de la care a căpătat
cunoştinţe elementare ca apoi să înveţe la Bucureşti, la
pensionul Schewitz, un liceu particular unde erau primiţi
copii ai familiilor bogate.
În anul 1855 familia îl trimite la studii în Germania, la
Heidelberg şi la Şcoala Politehnică din Karisruhe unde
obţine diploma de inginer.
Întors în ţară, în 1892, este numit inginer la Ministerul
Lucrărilor Publice, apoi inginer în cadrul Poştelor şi
Telegrafului unde introduce pentru prima dată mandatul
poştal şi cartea poştală, ca servicii poştale româneşti, distribuirea corespondenţei de la emitent la destinatar şi preia
de la o societate fraceză serviciile poştale de pe Dunăre
pentru a fi efectuate de Poşta Română.
Alături de Al. Cantacuzino înfiinţează Societatea
Geografică Română (15 iulie 1875) şi devine secretar general al societăţii
Sub îngrijirea lui s-a publicat „ Buletinul Societăţii
Geografice Române” care cuprinde studii şi articole şi comunicări de specialitate .
În 1888, în timpul conducerii sale s-a publcat
Dicţionarul geografic al judeţului Argeş.
În 1893 devine preşedinte la Înalta Curte de Conturi şi
contribuie la elaborarea „Legii contabilităţii statului”.
Preocupat de răspândirea culturii în rândul populaţiei
a înfiinţat „ Societatea pentru învăţătură a Poporului
Român”, fiindu-i mult timp preşedinte.
De remarcat este faptul că a avut intenţia de a publica
o serie intitulată Dicţionarele Geografice Române în afară
de Regat, dar a reuşit să publice decât Dicţionarul
Geografic al Basarabiei.
În colaborare cu generalul C. Brătianu şi Grigore
Tocilescu a elaborat şi publicat Marele Dicţionar
Geografic al României, în cinci volume, care a apărut în
Editura Socec (1898-1902). Acest dicţionar complex cu 30
000 de termeni cuprinde informaţii statistice, sociale, istorice, etnografiece, arheologice de o deosebită valoare ştiinţifică.
În 1868 debutează ca scriitor sub pseudonimul Gill în

preocupări pentru bunul mers al societăţii
româneşti (Poşta Română, Curtea de Conturi, Societatea pentru învăţătură a Poporului
Român ş.a.), scriitor şi un mare geograf, cel
care a condus, în calitate de secretar general,
Societatea de Geografie şi a alcătuit şi prelucrat după dicţionarele parţiale pe judeţe,
Marele Dicţionar Geografic al Romaniei, o
operă monumentală, rod al unor stăruinţe şi
migăloase preocupări de aproape 15 ani de
zile.

MARI GEOGRAFI ROMÂNI

L

ista personalităţilor române înscrise
în categoria marilor geografi este
mare. Răspîndiţi pe toate meleagurile ţării
(Moldova, Oltenia, Muntenia, Transilvania,
Dobrogea, Crişana, Banat) şi-au adus contribuţia la formarea unor generaţii cu preocupări geografice şi nu numai.
Din această categorie, de mari geografi,
face parte şi Gheorghe I. Lahovary, vâlcean
de origine, component al uneia dintre cele
mai vechi familii româneşti de tradiţie
politică şi culturală.
S-a născut la Râmnicu Vâlcea (1 iunie
1838) într-o familie de boieri cărturari, care
preocupaţi de educaţia fiului lor, i-au angajat un învăţător de la care a căpătat cunoştinţe elementare ca apoi să înveţe la
Bucureşti, la pensionul Schewitz, un liceu
particular unde erau primiţi copii ai familiilor bogate.
În anul 1855 familia îl trimite la studii
în Germania, la Heidelberg şi la Şcoala Politehnică din Karisruhe unde obţine diploma
de inginer.
Întors în ţară, în 1892, este numit inginer
la Ministerul Lucrărilor Publice, apoi inginer în cadrul Poştelor şi Telegrafului unde
introduce pentru prima dată mandatul poştal
şi cartea poştală, ca servicii poştale
româneşti, distribuirea corespondenţei de la
emitent la destinatar şi preia de la o societate
franceză serviciile poştale de pe Dunăre
pentru a fi efectuate de Poşta Română.
Alături de Al. Cantacuzino înfiinţează
Societatea Geografică Română (15 iulie
1875) şi devine secretar general al societăţii.
Sub îngrijirea lui s-a publicat „Buletinul
Societăţii Geografice Române” care
cuprinde studii şi articole, şi comunicări de
specialitate.
În 1888, în timpul conducerii sale s-a
publcat Dicţionarul geografic al judeţului
Argeş .
În 1893 devine preşedinte la Înalta Curte
de Conturi şi contribuie la elaborarea „legii
contabilităţii statului”.

Preocupat de răspândirea culturii în rândul populaţiei a înfiinţat „Societatea pentru
învăţătură a Poporului Român”, fiindu-i
mult timp preşedinte.
De remarcat este faptul că a avut intenţia
de a publica o serie intitulată Dicţionarele
Geografice Române în afara Regatului, dar
nu a reuşit să publice decât Dicţionarul
Geografic al Basarabiei.
În colaborare cu generalul C. Brătianu şi
Grigore Tocilescu a elaborat şi publicat
Marele Dicţionar Geografic al Ramâniei, în
cinci volume, care a apărut în Editura Socec
(1898-1902). Acest dicţionar complex cu
30 000 de termeni cuprinde informaţii statistice, sociale, istorice, etnografiece, arheologice de o deosebită valoare ştiinţifică.
În 1868 debutează ca scriitor sub
pseudonimul Gill, în Convorbiri literare
(traduceri, prezentarea unor fapte istorice„Hărţi vechi”, „Geneza oştirii române”,
„Povestiri cu Moş Kivu”, “Săptamâna patimilor”, „Căpitanul Radu Negru”,
„Hedwige” ş.a.). În 1909, la 25 martie, a
fost ales membru de onoare al Academiei
Române. A decedat la 13 iunie 1909 în
Bucureşti.
Pentru neamul românesc şi mai ales pentru noi vâlcenii rămâne ca amintire un intelectual de seamă, inginer cu largi
preocupări pentru bunul mers al societăţii
româneşti (Poşta Română, Curtea de Conturi, Societatea pentru învăţătură a Poporului Român ş.a.), scriitor şi un mare geograf,
cel care a condus, în calitate de secretar general, Societatea de Geografie şi a alcătuit
şi prelucrat după dicţionarele parţiale pe judeţe,
Marele Dicţionar Geografic al Romaniei, o
operă monumentală, rod
al unor stăruinţe şi
migăloase preocupări de
aproape 15 ani de zile.

Constantin GRIGORE
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ULTIMA
CAFEA
Corneliu Vadim
TUDOR

Convorbiri literare (traduceri, prezentarea
unor fapte istorice -”Harţi vechi”, „Geneza
oştirii române”, povestiri cu Moş Kivu, Săptamâna patimilor, Căpitanul Radu Negru,
Hedwige ş.a.). În 1909, la 25 martie, a fost
ales membru de onoare al Academiei
Române. A decedat la 13 iunie 1909 în Bucureşti.
Pentru neamul românesc şi mai ales pentru noi vâlcenii rămâne ca amintire un intelectual de seamă, inginer cu largi

Hai, Moarte, să bem o cafea
Ţi-o fac cu caimac, aromată
Mai leapădă-ţi coasa cea grea
Şi mantia asta ciudată.
Te rog să iei loc în fotoliu
Nu mă supără dacă fumezi
După cine eşti, Moarte, în doliu?
De ce tot suspini şi oftezi?
E foarte fierbinte cafeaua
Nu te grăbi, că te frigi
Mai lasă-mi pe cer, încă, steaua
Dacă eu am să mor, ce cîştigi?
Ai venit să mă iei în persoană
Prea mare onoare îmi faci
Din toată specia asta umană
Numai pe mine mă placi?
Hai să-ţi ghicesc în cafea
E bine să ştii ce te-aşteaptă
O cumpănă grea vei avea
Dar tu te descurci, eşti deşteaptă.
Eşti tot timpul în criză de bani
Aici, te asemeni cu mine
De ce să fim noi duşmani?
Eu te-nţeleg cel mai bine.
Lumea te aplaudă de departe
În zvon de coridă, olé!
Fii bună şi-ntoarce-te, Moarte
Să văd: după tine ce e?
Acum eşti captivă la mine
Am vrut să-ţi arăt, draga mea
Că nu-mi este frică de tine:
Ţi-am pus şoricioaică-n cafea.
Scrisă în noaptea de duminică spre luni 6 - 7 septembie
2015 (...şi a murit pe 14 09 15).
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ZIUA IMNULUI NAŢIONAL - O SĂRBĂTOARE CU
SEMNIFICAŢII PROFUNDE PENTRU RÂMNICENI

Gheorghe PANTELIMON

D

e la început trebuie să apreciem că
Primăria Municipiului Râmnicu
Vâlcea şi Consiliul Local preţuiesc istoria,
tradiţiile şi valorile româneşti şi sărbătoresc
cu fast marile evenimente, la loc de frunte
situându-se Ziua Naţională a României,
Ziua Imnului Naţional, Ziua Drapelului
Naţional, Ziua Eroilor şi Ziua Râmnicului.
Celebrarea lor se realizează prin manifestări ample, diverse, care se bucură de o largă participare.
Ne vom referi în mod succint la sărbătorirea a 167 de ani de
la prima intonare într-un cadru oficial a cântecului
„Deşteaptă-te române!”, la 29 iulie 1848, pe locul actualului
Parc Zăvoi.
Şi anul acesta, marcarea Zilei Imnului Naţional s-a realizat
prin activităţi complexe, organizate de Primăria Municipiului
şi Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, în perioada 24 iulie – 2
august 2015, în parteneriat cu numeroase instituţii şi organizaţii neguvernamentale, din cultură, învăţământ, sport, din
domeniul militar, al siguranţei cetăţenilor ş.a., care au beneficiat de o bună mediatizare. Dintre acestea amintim: Festivalul de Film „Cinevil”, expoziţii, concerte festive susţinute
de Filarmonica „Ion Dumitrescu”, concerte de muzică populară, pop şi rock, „Cupa Imnului” la fotbal şi ciclism, simpozioane, dezbateri, spectacole de teatru, Târgul Meşterilor
Populari din România ajuns la ediţia a XVIII-a, un foc de artificii etc., la care au asistat mii de cetăţeni şi vizitatori ai
oraşului. Punctul culminant al sărbătorii l-au constituit şedinţa festivă a Consiliului Municipal Râmnicu Vâlcea, convocată în cinstea evenimentului, procesiunea solemnă
desfăşurată pe traseul Primăria Municipiului – Parcul Zăvoi
şi ceremonialul militar-religios care a avut loc la Fântânamonument din Zăvoi. Şedinţa a început, cum era firesc, cu
intonarea Imnului Naţional. Ca în fiecare an, actorii Teatrului
Municipal „Ariel” au interpretat, personaje istorice de la 1848
şi s-a dat citire raportului comisarului extraordinar al Districtului Vâlcea, Dumitru Zăgănescu, document care s-a păstrat
peste ani şi care a stat la baza iniţiativei parlamentarilor
vâlceni şi adoptării Legii nr. 99/1998 privind Imnul Naţional
al României.
La şedinţa solemnă, prezidată de primarul interimar Gigi
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Ion Matei au participat viceprimarii Vasile Cocoş şi Eduard
Vârlan, consilieri municipali, prefectul judeţului Vâlcea,
Dumitru Cornoiu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean,
Dumitru Persu, senatorul Laurenţiu Coca, deputaţii
Constantin Rădulescu şi Romeo Rădulescu, primari din judeţ,
reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Râmnicului, ai instituţiilor de
cultură din municipiu şi din judeţ, Florin Epure, directorul
executiv al Direcţiei judeţene pentru Cultură Vâlcea, ziarişti
etc. De asemenea a fost prezentă şi o delegaţie a oraşului
Krusevac din Serbia, înfrăţit cu municipiul Râmnicu Vâlcea,
condusă de primarul Draghi Nestorovic. În alocuţiunea rostită
cu acest prilej, primarul interimar Gigi Matei a spus printre
altele: „Unul din cele mai importante simboluri naţionale
s-a născut aici, pe aceste meleaguri, acum 167 de ani. Nimeni
nu neagă faptul că acest cântec a mai fost intonat şi cu alte
ocazii, înainte de momentul petrecut la 29 iulie 1848 în grădina Zăvoiului. Dar, doar aici şi, începând de aici
«Deşteaptă-te române!» s-a transformat într-o voce a revoluţiei paşoptiste, într-un glas al emancipării naţionale”.
Părintele Nicolae Moga a prezentat Binecuvântarea Înaltpreasfinţitului dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în
care s-a subliniat că Imnul Naţional reprezintă crezul unui
neam. Istoria sa este zbuciumată cum a fost întreaga existenţă
a noastră. Patria, neamul şi credinţa se iubesc nu numai la
festivităţi.
Primarul oraşului Krusevac, Draghi Nestorovic a transmis
râmnicenilor salutul locuitorilor sârbi pe care îi reprezintă.
Un scurt istoric al Imnului a fost prezentat, în mod documentat, de Florin Epure.
În Parcul Zăvoi s-a desfăşurat un ceremonial militar şi religios emoţionant, în cadrul căruia, primarul interimar Gigi
Matei şi prefectul judeţului Vâlcea, Dumitru Cornoiu, le-au
urat „La mulţi ani!” râmnicenilor şi Imnului Naţional. Momentul sărbătoresc s-a încheiat cu intonarea Imnului Naţional
„Deşteaptă-te române!”, de către Corul Euphonia al Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, dirijat de talentatul profesor Mihai
Ştefănescu.
Ziua de 29 iulie 1848 va rămâne înscrisă la loc de cinste
în istoria Râmnicului, oraşul pe care îl iubim cu toată fiinţa
noastră, ca un moment de înaltă vibraţie patriotică şi civică.
Se cuvine să adresăm felicitări organizatorilor, care în ciuda
unor dificultăţi pe care le-au întâmpinat au fost şi de această
dată la înălţimea exigenţelor unei aniversări naţionale.

ROMANCE CARE NE FAC CINSTE

marcelproust.it

ANNA DE NOAILLES

Carmen MATEI

A

na-Elisabeta Brâncoveanu Anna
Elisabeth Bibesco-Bassaraba de
Brâncoveanu, contesă de Noailles (n. 15
noiembrie 1876, Paris – d. 30 aprilie 1933,
Paris). Poetă, eseistă, publicistă, apărătoare a drepturilor omului. A fost fiica lui
Grigore Basarab Brâncoveanu (fiul domnitorului român Gheorghe Bibescu) şi a
Ralucăi (născută Musuruş), fiica lui
Musuruş Paşa, ambasador al Imperiului Otoman la Londra.
Prinţesa s-a născut la Paris şi a primit, potrivit rangului şi
uzanţelor vremii, o educaţie aleasă, familiarizându-se de timpuriu cu literatura franceză. Afinităţile sale cu spaţiul de
limbă şi cultură românească sunt relativ firave.
Ana Brâncoveanu s-a căsătorit în 1897 cu Mathieu de
Noailles, mariaj care i-a adus, pe lângă titlul de contesă, şi
posibilitatea de a se mişca nestingherită în anturajul vechilor
vlăstare ale aristocraţiei franceze, dar şi personalităţi din
lumea literară şi artistică.
Debutul său poetic s-a produs în 1899, iar la scurt timp a
{\i recitesc r`va]ul–n fran\uze]te
Cu slova lui muiat`-n ironie
}i, nu ]tiu cum, un g@nd m` ispite]te…
M` iart`, doamn`, c` \i-l spun ]i \ie…
Tu ne-ai uitat, tu din strigarea noastr`
Nu ]tii nimic, nimica nu te doare ;
Nici Dun`rea nu-\i pl@nge la fereastr`,
Nici mun\ii mei nu pot s` te-nfioare…
Nu n-n\elegi nici visul, nici cuv@ntul,
Nici c@ntecul tu nu ni-l po\i cunoa]te…
Din \ara ta \i-a mai r`mas p`m@ntul,
Ai gr@u [n el, dar \i-ai uitat de moa]te…

publicat un volum antologic, în 1901, „Le Cœur innombrable” care a avut un succes remarcabil. A fost aleasă imediat membră a prestigioasei Académie Royale Belge de
Langue et de Littérature Françaises şi apoi a exclusivistei
Academii Franceze, care i-a acordat marele premiu pentru
literatură. A fost prima femeie comandor al Legiunii de
Onoare. Noailles era vara prinţilor Bibesco şi se înrudea cu
toţi aristocraţii care au avut reşedinţa la Paris. Corespondenţa
sa inedită cu Maurice Barrès a fost publicată în 1986. A fost
admirată de Jean Cocteau şi i-a fost prezentată lui Pierre Loti,
un alt mare scriitor francez şi prieten personal al reginei
Maria şi al României.
Nicolae Iorga o considera „cel mai mare poet francez, care
era dinspre partea tatălui o Româncă” şi vorbea de faptul că
şi-a câştigat „un loc unic”, în ”literatura franceză, în a lumii
întregi. Anna de Noailles a fost modelul personajului Marcel
Proust al contesei Gaspard de Reveillon din romanul „Jean
Santeuil”, şi s-a considerat pe sine însăşi cea mai mare poetă
franceză şi regină literară neîncoronată a Franţei.
Poetul Octavian Goga i-a dedicat o poezie în care vorbeşte
de cei care şi-au uitat originile:

Abia o dat' c@nd te chema Bizan\ul,
Ai poposit la noi o clip`-dou`:
Verig` m@ndr` ce te-ai rupt din lan\ul
Unor vie\i at@t de scumpe nou`…
De aceea azi te miri ca de-o poveste
C@nd cineva de rostul t`u te-ntreab`,
O glum`-\i par cuvintele aceste
}i r@zi de noi, odrasl` basarab`…
R@zi [n zadar !Trecutul ne-nf`]oar`
Oric@t de mult l-am surghiuni [n minte…
Str`bunii-n noi de veci nu vor s` moar`
}i noi min\im , dar s@ngele nu minte!

În 1933, poeta se îmbolnăveşte, fără să aibă nicio boală
precizată. “N-am nici un organ vital bolnav, şi totuşi mă duc.
Mor de mine însămi…”, scria Anna de Noailles. Un alt diagnostic, nu mai puţin poetic, cel al Catherinei Pozzi: “Anna de
Noailles a murit de prea mult suflet pentru trupul ei.” Cât despre doctori, ei n-au fost în stare nici măcar să numească acest
rău misterios care o mistuia şi de care s-a şi sfârşit, într-o duminică.
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Ei vin la noi …- }-acolo-n metropola
Pe malul Senei umbra lor str`bate,
Suflarea lor p`trunde sub cupola
Palatelor cu cre]tele bronzate …
C@\i logofe\i ]i vornici nu se schimb`
{n noaptea ta cu visuri zbuciumate…
-Cu noi [n drum doar pururea se plimb`
Un \intirim de suflete uitate …
C@nd vei sim\i o jale vag-adese
}i-n lini]tea amurgului de toamn`
Te vor fura [ndemnuri ne-n\elese,
Nu te mira: Sunt Br@ncovenii, doamn`!

“La noi se moare duminica”, spunea ea. Într-adevăr, şi
mama şi sora ei muriseră într-o zi de duminică. Cu câteva
clipe înainte de a se stinge, i-a mai uimit o dată pe cei din jur,
care o credeau în comă, murmurând: “Sunt… mai sunt aici!”
Pe patul de moarte, îmbrăcată în mătase albă, printre
trandafiri albi, a fost asemuită de Francois Mauriac cu “o fecioară ucisă la prima comuniune”. Inima ei “nenumărată”
(una din cele mai celebre culegeri de poeme ale ei se inti-

tulează “Le Coeur innombrable” – Inimi fără de număr în
una), nu a fost primită de călugăriţele clarise din Evian,
cărora le-o destinase, şi a fost lăsată mult timp în grija
călugărilor dominicani de la Paubourg Saint-Honore. În cele
din urmă, a fost îngropată sub o stelă la cimitirul Publier, în
OPERA:
Le Coeur innombrable, Paris, Calmann-Lévy, 1901.
L’Ombre des jours, Paris: Calmann-Lévy, 1902.
Les Éblouissements. Paris: Calmann-Lévy, 1907.
Les Vivants et les Morts. Paris: Fayard, 1913.
Les Forces éternelles. Paris: Fayard, 1920.
Poème de l’amour. Paris: Arthème Fayard & Cie., 1924.
L’Honneur de souffrir. Paris: Bernard Grasset, 1927.
Exactitudes, Paris: Bernard Grasset, 1930.
Derniers Vers et Poèmes d’enfance, Paris: Bernard
Grasset, 1934.
Le Livre de ma vie, Hachette, 1932.

Elveţia, unde Brâncovenii aveau o casă de vacanţă.
La slujba sa de înmormântare la biserica ortodoxă din
Paris au participat politicieni şi literaţi ai epocii sale . A fost
înmormântată în cavoul familiei Bibescu alături de Martha
Bibescu.
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Amiază paşnică

Vibrează ca o roză roire de albine,
Cu inimi parfumate şi guri spre noi tânjind.
Nimic nu mişcă. Pacea-i deplină în natură!
Pe la fereste, storuri de trestii odihnesc;
Chiar gazele-n nisipuri, sub umbra de răsură,
Au ameţit de parcă, sfârşite, se topesc.
Nu simţi nimic, nici vârsta, nici doruri,
nici regrete;
Eşti un copil, ce cată, nestânjenit şi pur,
Cu braţele intinse, pe ţărm să se desfete
Pe pajiştea tivită de cerul de azur.
Ce bun, ce lent e totul, ce linişte descinde...
Şi totuşi, obsedante, moi griji parcă respir;
Brusc, liniştea aceasta tot sufletu-mi cuprinde.
O, Doamne, Doamne, iată: e-aproape un delir!

Anna de NOAILLES
Ce proaspată mireasmă de catină, de coajă
Şi de polen şi sevă în jur s-a risipit;
Copacul, plin de soare, îşi picură-a lui vrajă;
Un har divin în parcul imens s-a-nstăpânit.
Frunzişurile limpezi par creţe, moi dantele;
Şi iarba şi sămânţa şi mugurul verzui,
Cu sclipete-argintate, par verzi,
mici păsărele;
Nu-i primavară numai, deşi nici vară nu-i!
Ce străluciri, ce poze de încântare pline!
Flori de migdal şi piersic, corolele clătind,

De la stânga la dreapta, în picioare: prinţul Edmond de
Polignac, prinţesa de Brancovan,
Marcel Proust, prinţul Constantin
de Brancovan (fratele Annei de
Noailles), Leon Delafose.
Rândul 2:Mme de Montgenard,
prinţesa de Polignac, contesa
Anna de Noailles.
Primul rând: prinţesa Helene de
Caraman - Chimay (sora Annei
de Noailles), Abel Hermant
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NICOLAE LABIŞ

Emil DIACONESCU

N

icolae Labiş este fiul familiei de învăţători Ana
Profira şi Eugen Labiş din satul Mălini – Poiana
Mărului (jud. Baia).
Urmează primele clase de şcoală în satul natal, învăţător
fiindu-i chiar mama sa. În 1946 este înscris la Liceul „Nicu
Gane” din Fălticeni. În 1952 se transferă la „Şcoala Medie
Nr. 1” din Iaşi. Începuse să scrie, culege folclor, traduce din
P. P. Erşov, Lenau, Puşkin, Baudelaire, Villon etc. În decembrie 1951 i se publică cinci poezii, debutul având loc în revista „Viaţa Românească”. Altele, scrise în această perioadă,
vor fi descoperite în arhiva sa. La Iaşi îi apar nouă poezii în
„Iaşul literar”. Devine cunoscut şi, din septembrie 1952, este
admis la Şcoala de Literatură „Mihai Eminescu” din
Bucureşti, unde se remarcă repede şi devine redactor la revista Şcolii „Anii de ucenicie”. Printre colegii de la Şcoala
de Literatură se numără Lucian Raicu, Florin Mugur, Aurel
Covaci, Doina Sălăgean, Ion Gheorghe, Gheorghe Tomozei
ş.a. Este prieten cu mulţi dintre ei, faţă de care părea un adevărat lider. Aici audiază cursuri susţinute de Mihail
Sadoveanu, Tudor Vianu, Camil Petrescu, Petru Dumitriu,
Mihai Beniuc şi alţii.
În 1953 îi apar unsprezece poeme, în 1954, alte douăzeci
şi trei, printre care „Moartea
căprioarei”, poem emblematic pentru
talentul lui Labiş, care „...ar putea
face parte din oricare antologie a
poeziei
universale”
(Alex.
Ştefănescu). Margareta, sora lui
Labiş, lasă mărturie felul cum s-a născut capodopera: tânărul poet de 19
ani, venit la Mălini pentru odihnă, în
august 1954, şi refugiat pe malul râuNicolae şi Margareta
lui Suha Mare, lângă o poiană, unde
Labiş în tinereţe
îl însoţise pe tatăl său în timpul secetei din 1946, la vânătoarea soldată
cu uciderea unei căprioare, a retrăit poate acel moment dramatic. Seara „...s-a închis în camera sa şi a lucrat neîntrerupt
până spre miezul nopţii... În zori, conştient de valoarea
poeziei, s-a întors grăbit la Bucureşti ca s-o citească prietenilor şi, eventual, s-o publice. În graba plecării, a uitat-o pe
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noptieră. Zadarnic a încercat s-o reconstituie...Am găsit foile
cu caligrafia ordonată căzute lângă pat. Am citit-o... şi,
emoţionată până la lacrimi, am descoperit pentru prima oară
în fratele meu valoarea unui poet autentic. I-am expediat-o
imediat la Bucureşti şi a apărut în nr. 10 al revistei «Viaţa
Românească» a anului 1954” (Margareta Labiş).
Se înscrie la facultatea de Filologie din Bucureşti, pe care
nu apucă să o termine. După absolvirea Şcolii de Literatură
în 1954, este repartizat în redacţia „Contemporanului”, apoi
la „Gazeta literară”. Publică alte serii de poezii şi pregăteşte
întâiul volum „Primele iubiri”, apărut în octombrie 1956,
după „Puiul de cerb” care apăruse în mai al acestui an.
Pregăteşte viitorul volum „Lupta cu inerţia” (apărut postum,
în 1958). Ca elev al Şcolii de Literatură scrie şi publică parodii după A. E. Baconsky şi Mihai Beniuc. Cea referitoare
la Beniuc este după poemul „Mărul de lângă drum”, de o
savoare ieşită din comun:
„Gorun dintre Mălini, merg drept pe drum
Îmi cresc cartuşele dum-dum...
Dar ai să dai amarnic socoteală
C-ai apucat să treci întreg prin „Şcoală”,
Pe-altaru-i jertfă au căzut ca iezii
Ce-au îndrăznit a îl vedea pe-Arghezi
Şi-n culpă de-ăst afront era să-l doară
Într-un cucui pe-un pui de
căprioară...”
Citeşte mult – pe marii scriitori şi
poeţi interbelici, apoi din mari scriitori
universali; îi plăcea să recite din Blaga,
Goga, Bacovia, Rimbaud, Verlaine,
Esenin, Baudelaire, Rilke, Villon etc.
Este, la un moment dat, mustrat pentru
frecventarea operelor lui Baudelaire,
Arghezi, Mateiu Caragiale... În versuri
şi în însemnări critice, Labiş îşi permite
libertăţi de opinie, încălcând direcţia timpului, deranjând pe
anumiţi critici şi ideologi comunişti, atrăgându-şi tot mai des
reproşuri, prelucrări, critici: Vera Călin îl admonestează în
„Tânărul scriitor” pentru ideile sale originale; nefiind un poet
docil, este criticat în „Scânteia” şi „Gazeta literară”; la Şcoala

de Literatură, când şi când, este prelucrat în şedinţe de către
colegi şi unii profesori; în ianuarie 1956, într-o consfătuire
ideologică la „Scânteia” (redactor-şef Sorin Toma), Leonte
Răutu îl acuză de grave abateri de la „linia Partidului”,
dovedind cu poemul „Albatrosul ucis”, publicat în „Scânteia
tineretului”; în „Gazeta literară” apăruse o caricatură cu cei
doi prieteni N. Labiş şi Al Andriţoiu în stare de beţie...
La Conferinţa scriitorilor din iulie 1955 şi Congresul scriitorilor din iunie 1956, se adaugă alte critici pentru „abateri
de la morala proletară”, din partea unor scriitori ca Aurel
Baranga, Dan Deşliu, Mihu Dragomir, Aurel Rău şi Mihai
Beniuc. Un răspuns al lui Labiş poate fi catrenul „Poezia”:

„...Ştiu eu, mama şi-a zis că mă nasc într-o
zodie bună,
Şi că-s menit să înving veşnicii şi genună,
Dar nu ştia de pe-atunci că în mine o să pună
Suflet prea grav şi răsunet prea slab, că adună
Abur de vis şi de boală ce-ar fi să răpună
Tropotul lung şi mereu al galopului meu...”

O premoniţie a sfârşitului este considerat şi poemul, pe o
temă baudelariană, „Albatrosul ucis” – o proiecţie spre „orizonturi cosmice, în intenţia de a sugera grandoarea destinului
tragic al creatorului neînţeles şi reprimat de istorie”(Eugen
Simion).
„Deşi din implicaţii şi rămurişuri pure
În timp, s-a cristalizat ideea că moartea poetului Nicolae
Ori din cristale limpezi ce scânteind se rup,
Labiş n-a fost accidentală, autorităţile, incomodate de vocea
Intrând în ea, să tremuri ca-n iarnă-ntr-o pădure, de poet rebel, ar fi pus la cale reducerea acestuia la tăcere cu
Căci te ţintesc fierbinte, prin gheţuri, ochi de lup”. brutalitatea ce le era caracteristică...1
Este de luată în seamă şi influenţa lumii literare în care
La 2 decembrie 1956, Labiş îşi sărbătoreşte împlinirea a intrase. Gheorghe Tomozei îl vede ca pe un „tânăr fermecat
21 de ani, celebrând ziua şi prin câteva poezii dictate priete- de doine, de paşnice petreceri cu vin întărâtat şi femei
iubeţe”2. În ultimul timp, „...I se duce vestea că
nilor (parcă îl prevestea astfel pe Nichita
face excese bahice cu prietenii”3. Nicolae
Stănescu).
Manolescu spune, despre ultimele versuri (nepuÎn noaptea de 9 spre 10 decembrie, în
blicate de el) scrise de Labiş, că „... ţâşnesc dintrfaţa Spitalului Colţea, este victima unui
o imaginaţie înfierbântată de spaime de tot felul,
accident de tramvai. Grav strivit, este
nu în ultimul rând – politice, dar şi pe un fond
transportat la Spitalul de Urgenţă, aici
bahic pe care poetul nu-l ascunde”.
fiind vegheat până la sfârşit de către priNu este greu să amintim că literatura universală
etenul său Aurel Covaci. În noaptea de 21
consemnează nume sonore (chiar posesori ai Prespre 22 decembrie, „În cea mai lungă
miului Nobel) de scriitori prea mult prieteni cu alnoapte a anului... Nicolae Labiş moare cu
coolul – de la Scott Fitzgerald şi Ernest
un trandafir lângă obrazul emaciat de
Hemingway, la Eugene O’Neill şi John Steinbeck.
suferinţă” (Gheorghe Tomozei). În
dimineaţa de 10 decembrie 1956, la
Nicolae Labiş Asemeni şi literatura noastră reţine Borta Rece a
câteva ceasuri după accident, Labiş
foto historia.ro lui Mihai Eminescu şi Ion Creangă, agapele cu vin
ale lui Vlahuţă la moşia socrului său şi alte nume
reuşise să-i dicteze lui Aurel Covaci un
adevărat testament liric prin poemul „Pasărea cu clonţ de reprezentative ca Nichita Stănescu, Marin Preda, Fănuş
Neagu, Aurel Covaci (prietenul lui Labiş) etc, etc... În astfel
rubin”:
de situaţii, adesea s-a invocat nevoia de inspiraţie, dar s-a ignorat scurtarea vieţii...
„Pasărea cu clonţ de rubin
Privită în ansamblu, opera lui Nicolae Labiş, scrisă în cea
S-a răzbunat, iat-o, s-a răzbunat.
mai mare parte în ultimii doi ani de viaţă (1954-1956) şi la o
Nu mai pot s-o mângâi.
vârstă extrem de fragedă, nu este deloc restrânsă ca dimensiM-a strivit
une, atâta câtă se cunoaşte, fiindcă, se pare, au rămas încă
Pasărea cu clonţ de rubin
multe inedite din zestrea labişiană aflate în custodia Muzeului
Iar mâine
Bucovinei din Suceava, dar poate şi în posesia familiei sau a
Puii păsării cu clonţ de rubin,
unor prieteni de-ai poetului...
Ciugulind prin ţărână,
În scrisul său, s-a desprins repede din influenţele politiVor găsi poate
cului, ale proletcultismului epocii, rămânând totuşi unele
Urmele Poetului Nicolae Labiş
creaţii atinse de flagelul vremii: „Meşterul”, „Pământul”,
Care va rămâne o amintire frumoasă...”
„Comunistului”, „Lui Marx” şi alte câteva. S-a detaşat de cei
La înmormântare, în cimitirul Şerban Vodă – Bellu, însoţit din jur printr-o trezire de cuget, aşa cum o şi spune: „Eu sunt
pe ultimul drum de prieteni şi personalităţi ale scrisului româ- spiritul adâncurilor/ Trăiesc altă lume decât voi!”
Ca poet, ajungând a se descoperi pe sine, cu o impetuonesc, Nicolae Labiş face mai întâi un popas de câteva clipe
zitate proprie vrea să îmbrăţişeze totul – lumea dinăutru şi pe
în faţa mormântului lui Mihai Eminescu.
În „Biografie”, foarte tânărul poet îşi legase destinul de cea din afară, prin scris trăind într-o permanentă nelinişte, ca
în „Marină” – acest poem „de o frumuseţe stranie”:
chipul şi sufletul mamei sale:
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„- Tu, Nelinişte, flămândo,
Marea pentru ce-ai lovit
Şi cu mine-asemănând-o
O lucrezi necontenit
Într-o hulă care geme
Şi-i smulgi rugi şi-i storci blesteme
În învălmăşire rea?
Forţă câtă ai, cumplito?
Cum de nu ţi-ai istovit-o
Ori în mine, ori în ea?

înainte sau în timpul celui de Al Doilea Război Mondial şi
care s-au adaptat momentului impus de puterea comunistă,
după război, sunt Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, Maria
Banuş, Radu Boureanu, Marcel Breslaşu, Dan Deşliu, Vlaicu
Bârna, Veronica Porumbacu ş.a. De aceştia s-au desprins noii
veniţi din generaţia lui Labiş. Pentru colegii din generaţia sa,
Labiş “…era ca un fantastic berbec de distrus porţi de cetate.
Avea o tenacitate fantastic …un personaj deosebit, de o înzestrare nativă extraordinară, foarte virilă, necontrafăcută,
exactă…”4. Prin Labiş şi generaţia sa,
după 1960, se deschide drumul unui
alt eşalon, al unei noi generaţii, cea
După „Moartea căprioarei” (scrisă la 19 ani),
care-i cuprinde pe Nichita Stănescu,
Labiş îşi realizează între 21 şi 22 de ani mai toate
Marin Sorescu, Ana Blandiana,
piesele ce poartă pecetea unor capodopere menite
Adrian Păunescu, Ioan Alexandru ş.
durabilităţii.
Printre
acestea:
„Mioriţa”,
a.
„Meşterul”, „Biografie”, „Sunt spiritul adânCredem că nu este greşit să-l intecurilor”, „Baladă”, „Marină”, „Clio”, „Albatrosul
grăm pe Nicolae Labiş printre marii
ucis”, „Cosma Răcoare”, „Pasărea cu clonţ de
poeţi ai literaturii române, exprimat
rubin”, dar şi poemele realizate fragmentar „Intima
generos într-un timp dureros de scurt,
comedie” şi „Omul comun”.
dar şi mult prea neprielnic. De aceea,
Poezia iubirii la N. Labiş, fără declanşări patrecerea lui prin viaţă a lăsat întrebări
sionale, este prezentă, limitându-se la găsirea unor
O amintire frumoasăfără răspuns:
răspunsuri. Este mai mult o contemplaţie,
Poiana Mărului-foto Jurmalul.ro
Sfârşitul i-a fost provocat de cei
aşteptarea deşteptării simţurilor:
deranjaţi de personalitatea sa puternică, de independenţa, de
tenta de protest antiproletcultist, de teme tratate inadecvat
„Primejdiosul zâmbet sombrat în castitate,
pentru regim, în fond, de marele său talent poetic?
Mişcările prudente şi umerii păgâni,
O Întâmplare legată de aplecarea timpurie spre agapele
Ameţitoarea noapte a şoaptei depărtate
bahice, poate exploatată chiar de cei interesaţi în reducerea
Şi şarpele virtuţii curbându-se-ntre sâni”
la tăcere a glasului unui poet ce poate îi speria?
(Portret)
Sunt voci, greu însă de crezut, care se întreabă dacă nu
şi...
cumva Labiş îşi va fi cheltuit întreaga lui putere de creaţie în
“Era o podgorie, poate un han,
puţinii ani pe care i-a trăit!
Fiindcă poezia lui era cu totul diferită de ceea ce se scria
Şi poate visam, dar cred că priveam
în deceniul 60, este normal să regretăm din tot sufletul “…
Două glezne-n adânc, două albe chemări!
timpuria dispariţie a uneia dintre cele mai mari promisiuni
Şi-un cântec de fată-n adânc auzeam
Şi plânsetul vinului curs în căldări.
din literatura română”, după cum spune Nicolae Manolescu.
Plânsetul vinului, cântecul fetei,
Unde venise de jos,
1
Vezi: Stela Covaci – „Timpul asasinilor. Documente şi mărturii
Şi gleznele albe şi gleznele,
despre viaţa, moartea şi transfigurarea lui Nicolae Labiş”,
Sâmburi de vid luminos”.
Bucureşti, 1997.
2
(Contemplaţie)
Tomozei, Gheorghe, „Nicolae Labiş. Sunt spiritul adânPrin Nicolae Labiş se impune, în anii 50 – 60, “o nouă
generaţie în condiţiile în care marii poeţi, veniţi din interbelic,
Blaga, Arghezi, Voiculescu, Pillat, Bacovia, Barbu erau puşi
la index sau cel puţin ignoraţi. Printre cei ce debutaseră

curilor”, Editura Albatros, Bucureşti, 1971, p. 8-9.
3
Eugen Simion, Labiş Nicolae, în Dicţionarul Literaturii
Române, I, Bucureşti, 2012, p. 799.
4
Gheorghe Tomozei, Prospecţiuni în actualitate, în „Tribuna”,
Cluj, Interviu luat de N. Stoicescu şi Aurel Lanard.

1956, Nicolae Labis la intrare
în USR, în dreapta
Tudor Arghezi

Casa lui Labiş Mălini,
foto Gabriela Cocora
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A DOUA MOARTE A LUI
EMIL CIORAN

Mihai MUSTĂŢEA

E

ste titlul articolului publicat de
Bernard-Henry Lévi la stingerea
celui numit „un dandy al vidului” şi pentru care Cioran era „cel mai radical pesimist pe care l-am întâlnit”. Scria
articolul la moartea fizică provocată de
boala care-i dusese în Paradis sau Infern
şi pe Baudelaire sau Valery Larbaud, autorul inducând lectorului ipoteza că
prima moarte (cea spirituală) se întâmplase cu doi ani mai
devreme, când se declanşase cumplita boală.
Titlu premonitoriu. De ce? Pentru că Bernard Lévi, fără
voia sa, avea să fie profet. La douăzeci de ani de la moarte,
în loc de comemorare, Cioran, şi nu numai el, ci toată teribila
generaţie intelectuală a României interbelice (adică, pe lângă
mentorii: Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Lucian Blaga, Radu
Gyr şi învăţăceii: Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu,
Constantin Noica, Petru Comarnescu, Ovidiu Papadima,
Petre Ţuţea, Eugen Coşeriu, George Uscătescu, Vintilă Horia,
Horia Stamatu ş.a.), aveau să fie izgoniţi din Parnasul literaturii române de o lege „ne-lege”, strâmbă şi cu efecte nocive
pentru cultura română.
„O stafie umblă prin Europa”, dar nu mai e doar a comunismului, deoarece prostia şi incultura au repurtat o victorie
decisivă. Uitate sunt toate numele mari ale politicii şi civilizaţiei noastre – unii risipiţi prin lume şi făcând cariere fulminante, dar cei mai mulţi morţi prin închisori sau la canal,
ori luptători prin munţi, care, cu arma în mână, amăgiţi că
vor fi ajutaţi, au apărat demnitatea unui popor vândut de „prieteni”. Atunci nu era, încă, învins acest popor. Ori această
lege pare a fi scrisă de nişte stafii staliniste, iar călăuza sau
călăuzele nişte fii de cominternişti „năpârliţi”. O lege perfidă
şi anticonstituţională, deoarece, pentru doritorii unei viziuni
unice, marile valori româneşti trebuie să fie trecute printr-un
umilitor filtru politic, recte cenzură, poliţie politică şi cu toate
urmările. Adică vom avea acces la o mare câtime a culturii
române, vorba Conului Iancu, „cu voie de la poliţie”. Nu au
linişte, nici Lucian Blaga, nici Emil Cioran, nici Nichifor
Crainic, nici C. Noica, nici Horia Vintilă şi toţi ceilalţi. Le
facem cadou a doua moarte.
La cei douăzeci de ani de la dispariţia lui Emil Cioran, revistele culturale din România au fost izbite de o amnezie curioasă, doar Observator Cultural, nr. 521 (779), din 2-8 iulie
2015, reproduce două articole substanţiale din dosarul con9

sacrat marelui eseist român de „Le Figaro Litteraire”, în care
semnează Norman Manea, filosoful Peter Sloterdijk, sociologul Simon Leys şi Bruno Corty, realizatorul acestui dosar
dedicat figurii lui Cioran, acest „marginal de succes”. La ei
se poate, la noi... „nimeni nu-i profet în ţara lui”.
Debutul lui Emil Cioran, „Pe culmile disperării”(1934), e
extraordinar. Toată gândirea sa de tip fragmentar, aforistic, e
deja prezentă şi proclamă „ab initio” disperarea care va face
o strălucitoare carieră. Extraordinar (vezi Reperele...) e acest
debut şi din cauza complexului de genialitate ce încă de pe
acum se afirmă în gesticulaţia verbală a textului cioranian şi
care va cunoaşte o formă într-adevăr explozivă în „Schimbarea la faţă a României”, prin amestec de naţionalism violent şi disperare autentică sau fabricată.
Extraordinar e şi din cauza văicărelii orgolioase, pe aceste
prime culmi – iniţiată şi extinsă la tot ce a scris în viaţă
Cioran.
De fapt, tot căutând „perfecţiunea stilului” şi încredinţat
că stilul este totul, Cioran conchide: „stilul afirmă împotriva
stilului”. Astfel încât „o operă perfectă” nu e rezultatul unui
efort anume. Trebuie să ştii „să aştepţi”, să trăieşti pasiv, „în
înlăuntrul” acestei opere, „până când ea ajunge să se substituie universului”. Atunci ea se va scrie de la sine, ca fruct al
pasivităţii („Tentaţia de a exista”). Iată un adevăr vechi de
când lumea, uitat însă de cei mai mulţi care scriu şi nu ştiu
pentru ce scriu, în absolut vorbind. Cioran ştia pentru ce scria.
Scria pentru a se elibera de propriile-i convulsii, scria demonic, fără sistem, despre veşnicie şi despre neant, despre
moarte, despre plictisul ucigător, despre greaţa de a exista,
alta decât cea sartriană, pentru că vine de la un profet. Nihilismul din cărţile scrise în româneşte se extinde şi asupra
celor scrise în franceză, într-un chip mai definitiv.
A spus tot cea avut de spus şi a ştiut să se oprească la momentul potrivit, ca pentru a se despărţi şi de sine însuşi, către
sfârşitul vieţii, dar nu s-a înstrăinat, până la urmă, acest nihilist teribilist de originea sa: „a fi român este un blestem pe
care mi-l asum”. Se pare că unii vor să-l absolve de acest
blestem şi prin, de-acum, vestita lege, să-l sanctifice; n-a scris
el o carte „Lacrimi şi sfinţi”?
Ispita de a exista sau nu, aceasta este pendula care a bătut,
de la debut până la sfârşit, deasupra operei lui Cioran.
Ce ne rămâne nouă? Ispita de a iubi această operă, fără a
avea neapărat spiritul său înnourat şi fără spaima de „fără –
de – lege”!

Repere biobliografice
Emil Cioran
8.IV.1911 Se naşte, la Răşinari, Emil Cioran, fiul lui
Emilian, preot, şi al Elvirei, născută Comăniciu. În semn de
rezistenţă la politica de maghiarizare, Emilian Cioran dă celor
trei copii ai săi nume latine: Virginia, Emil, Aureliu.
1921. Părăseşte satul natal pentru Sibiu, unde urmează
cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr”. „Timp de zece ani
am hălăduit de dimineaţa până seara într-un fel de paradis.
Când a trebuit să-l părăsesc pentru a merge la Sibiu, în căruţa
care mă ducea am avut o criză de disperare pe care n-o uit
niciodată”. În liceu, Emil Cioran citeşte mult: Eminescu,
Diderot, Balzac, Tagore, Dostoievski, Flaubert,
Schopenhauer, Nietzsche. „De-a lungul anilor, ca să scap de
responsabilităţi, am citit, am citit orice, ore întregi, în fiecare
zi...”(„De l'incovénient d'être né”).
1928. La 17 ani, Emil se înscrie la Facultatea de Litere şi
Filosofie din Bucureşti. Se defineşte, la vremea aceea, ca „un
adolescent teribil, deja chinuit de insomnii”.
1928-1931. Anii de studenţie sunt consacraţi intenselor
lecturi din filosofia germană – Schopenhauer, Nietzsche,
Simmel, Worringer, Kant, Fichte, Hegel, Hussel – dar şi
Kierkegaard, Bergson şi Şestov – la modă atunci în intelighenţia română. Ca toţi tinerii intelectuali ai generaţiei şi
Cioran suferă influenţa determinantă a lui Nae Ionescu.
1932. Începe să colaboreze regulat la „Gândirea”, „Cuvântul”, „Calendarul”, „Floarea de foc”, „Discobolul”, „Azi”
ş.a. Înfluenţate de „Lebensphilosophie”, articolele acestea,
criticând Raţiunea în numele Vieţii, militează pentru o regenerare a României prin teze nu fără legătură cu ideologia
Gărzii de Fier.
23.IV.1932. Cioran îşi susţine examenul de licenţă în
filosofie cu o teză despre intuiţionismul bergsonian, primind
felicitări din partea comisiei. Se înscrie la un doctorat în psihologie.
1934. Debut editorial cu eseul filosofic „Pe culmile disperării”. Primeşte Premiul Scriitorilor Tineri al Fundaţiei Regale, alături de Eugen Ionescu, autorul incitantului „Nu” şi
de C. Noica, autorul cărţii „Marthesis sau bucuriile simple”.
Sfârşitul lui 1933 – sfârşitul lui 1935. Primeşte o bursă a
Fundaţiei Humboldt pentru a studia filosofia la Berlin. Se înscrie la cursurile lui Nicolai Hartmann, care-i displac, şi la
cele ale lui Ludwig Klages, teoreticianul „ritmului vital” şi
al acţiunii mortifiante a conştiinţei asupra pulsiunii originale
a vieţii – care-l entuziasmează. La Berlin îi descoperă de
asemenea pe expresionişti, în special pe Kokoschka şi dramaturgia lui Bruckner.
1936. Întors în ţară, este timp de un an profesor de
filosofie la Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov (Îi este elev
Ştefan Baciu, alt român viitor desţărat, cu un destin ieşit din
comun. Primise, cu un an înainte, 1935, acelaşi premiu pentru
volumul „Poemele poetului tânăr”. Se va căsători cu vâlceanca Mira Simian). Apare la Bucureşti „Cartea amăgirilor”.
1937. Apare „Schimbarea la faţă a României” în care se
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reiau, într-un limbaj exaltat, temele articolelor apărute în revistele de dreapta. Apare „Lacrimi de sfinţi”, carte ce
provoacă scandal. Mircea Eliade o critică aspru. Alte recenzii
o acuză chiar de „sacrilegiu”. La apariţia cărţii, Cioran era
deja plecat la Paris, ca bursier al Institutului Francez din
Bucureşti, cu scopul de a scrie o teză despre Bergson.
1940. Apare cea de a cincea sa carte în româneşte, „Amurgul gândurilor”. Deşi proiectul de teză pare abandonat, bursa
la Paris îi va fi prelungită până în 1944.
Martie 1940-1944. Cioran scrie la Paris „Îndreptar pătimaş”, ultima sa carte în româneşte, care va fi publicată deabia în 1993, cu titlul „Bréviaire de vaincus”. După ce încheie
acest manuscris, optează definitiv pentru limba franceză şi
începe redactarea „Manualului de descompunere – Précis de
décomposition”, rescrisă integral de mai multe ori. Trecerea
de la română la franceză pare să corespundă unei modificări
a tezelor anterioare: „Schimbând idiomul, am rupt cu o parte
din mine însumi, în orice caz cu o întreagă epocă a vieţii
mele” (Scrisoare către Aurel, 7.II.1974).
1945. Începe vizitarea regiunilor Franţei, pe bicicletă.
De-a lungul anilor, va călători în acest fel şi în Spania,
Elveţia, Anglia.
1948. Arestarea fratelui său Aurel, acuzat, fără dovezi, de
„conspiraţie anticomunistă” şi condamnat la şapte ani. Cioran
va crede mult timp că e vinovat de aceasta, din cauza scrisorilor sale.
1949. Apariţia, în 2.000 de exemplare, a volumului „Précis de décomposition”. Cartea nu se vinde, dar are un succes

Cioran, Ionescu, Eliade ...Paris 1940,
wikipedia.ro

imediat de critică, fiind bine apreciată de Claude Mauriac,
André Maurois şi mai ales Maurice Nadeau. Este propus pentru prima ediţie a Premiului Rivarol, pe care-l va primi în
1950. E, de altfel, singurul premiu pe care l-a acceptat (doar
pentru a-şi „stabiliza” situaţia în Franţa), toate celelalte premii şi onoruri (între care „Sainte-Beuve”-1957, „Combat”1961, „Nimier”-1977) fiind refuzate.
1952. Apare „Syllogismes de l'amerteume”, care
marchează adoptarea definitivă a stilului aforistic. Dacă la
prima ediţie nu se vând decât 500 de exemplare, la reeditare
în „Livre de Poche”, cartea devine „best-seller”. „Silogismele” este o carte care nu place decât tinerilor, „ceilalţi, prietenii mei în primul rând, o găsesc nesemnificativă şi frivolă.
Eu sunt mai indulgent, din pricină că am avut totdeauna o
predilecţie pentru cărţile ratate” (Scrisoare către Aurel,
4.II.1977).
1953. În traducerea lui Paul Celan, apare în Germania
„Manualul de descompunere”. În ciuda calităţii traducerii,
cartea nu are ecou. Abia la sfârşitul anilor '60, nemţii vor citi

şi aprecia pe Cioran.
1956. Este editată „La tentation d'exister”, cartea preferată
a lui Cioran (la apariţia ediţiei americane, în 1968, el îi scria
fratelui său: „Cred că e cea mai bună carte a mea”). Din nou
volumul nu se vinde, dar critica este elogioasă. „N-a existat,
fără îndoială, de 20 sau 30 de ani, în plan intelectual, un
eveniment comparabil cu publicarea scrierii lui E. M.
Cioran”, scrie „Dimanche matin”.
1960. Apare la Gallimard „Histoire et Utopie”. Critică
amestecată, în această perioadă de trimf al „angajării”. E lăudat mai ales „stilul magnific” (Roger Callois).
1964. Apare la Gallimard „La chute dans le temps”. „Cioran ne oferă plăcerea cea mai rară – aceea de a gusta ideile
fără a fi de acord cu ele – şi lectura cea mai agreabilă – aceea
a unui stil rapid care se citeşte încet”(Jean-François Revel –
„Le Figaro litteraire”, 3.XII.1964).
1969. Apare „Le Mauvais Demiurge”. Succesul obţinut
de ediţie (1965) în „Livre de Poche” a „Manualului de descompunere”, face să se vorbească mult mai mult în presă
despre Cioran. „Le Monde” consacră „demiurgului cel rău”
două pagini, semnate de Gabriel Marcel. Lui Cioran nu-i
place vâlva ziarelor în jurul său.
1973. „De l'inconvénient d'être né”, „Nici bună, nici rea
(...), e o adunătură de reflecţii şi anecdote, în genul futil şi funebru” (Scrisoare către Aurel, 10.XII.1973).
1974. „Le Mauvais Demiurge”, tradus în Spania, e interzis
de cenzură, fiind considerat ateu, blasfemator şi anticreştin.
„Inchiziţia n-a murit. Ce ridicol”, comentează Cioran.
1977. Apare la Ed. Fata Morgana „Essai sur la pensée reactionnaire” (reluată în 1986 în Exercices d'admiration). Refuză premiul Nimier pentru ansamblul operei.

1979. „Ecartélement” e primită elogios, deşi autorul n-o
consideră una din marile sale cărţi.
1986. „Execices d'admiration” îşi începe excepţionala
carieră critică şi de librărie. I se consacră pagini întregi în
toate publicaţiile de prestigiu. Se vând zeci de mii de exemplare. Începe traducerea, în Franţa, a cărţilor publicate în
România.
1987. „Aveaux et Anathémes” se vinde de la prima edţie
în 30.000 de exemplare.
1988. Apare la Bucureşti, după multe tergiversări, la Ed.
Cartea Românească, o antologie de „Eseuri” de E. M. Cioran,
în traducerea lui Modest Morariu. După 1989, opera lui
Cioran inundă librăriile româneşti, cu mare succes mai ales
la publicul tânăr.
1995, mai-iunie. Editura Gallimard reeditează opera lui
Cioran într-un volum de1800 de pagini, în colecţia „Quarto”
şi publică 20 de interviuri acordate de Cioran de-a lungul timpului, sub titlul „Convorbiri (colecţia „Arcades”, la Ed.
Michalon apare „Itinéraires d'un vie: E. M. Cioran”, de
Gabriel Liiceanu, transcrierea unicului interviu filmat acordat
de Cioran, fiind însoţită de excepţionale documente fotografice.
20 iunie 1995. Emil Cioran se „pe-trece” din viaţă în eternitate, într-un spital din Paris. E înmormântat la Cimitirul
Montparnasse. Îi sunt însoţitori în veşnicie, în acelaşi cimitir
Constantin Brâncuşi, Tristan Tzara şi Eugen Ionesco.
Selecţie din „Reperele” alcătuite de Erica Marenco în
„Magazine littéraire” nr. 327 şi completări de:

Adriana BITTEL şi Mihai MUSTĂŢEA

ÎPS GHERASIM CRISTEA, O PERSONALITATE
REMARCABILĂ, UN REPER AL
ORTODOXIEI ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI

„Î

naltpreasfinţitul Părinte Gherasim a fost o lumânare
care a ars necontenit, timp de aproape un veac, pentru a-L sluji pe Mântuitorul Iisus Hristos!” (ÎPS Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului).
Pe 29 iulie 2015, de Ziua Imnului Naţional, în Anul Internaţional al Luminii, la Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanul” a avut loc o manifestare de mare ţinută, un eveniment editorial deosebit, care l-a readus în memoria vâlcenilor
pe Înaltpreasfinţitul Gherasim Cristea, cel care a fost
Arhiepiscopul Râmnicului şi a trecut la Domnul, în ziua de 9
aprilie 2014, la venerabila vârstă de aproape o sută de ani.
Este vorba despre lansarea volumului comemorativ
„Gherasim Cristea (1914-2014). Documentar biobibliografic”, al autorului Eugen Petrescu, apărut în 2015 la Editura Antim Ivireanul, ediţie omagială prefaţată de dr. Gabriel
Croitoru, cu o postfaţă de dr. Stelian Gomboş. Cu acest prilej
s-au aniversat cinci ani de la înfiinţarea de către Eugen
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Petrescu a Centrului de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru
Bălaşa”. La această acţiune organizată minuţios de Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Centrul de
Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa”, în colaborare cu
Arhiepiscopia Râmnicului, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea şi Biblioteca Judeţenă „Antim Ivireanul” a participat un auditoriu select, format din oameni de cultură,
cercetători istorici, membri ai Asociaţiei Seniorilor şi ai Forumului Cultural al Râmnicului, preoţi, preacuviose maici,
ziarişti etc.
Alături de invitaţii din ţară, cadre didactice universitare,
am remarcat prezenţa prof. drd. Andra Bică, inspector şcolar
general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, a prof. dr. Florin
Epure, director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură
Vâlcea, a conf. univ. dr. Remus Grigorescu, directorul Bibliotecii Judeţene, a măicuţei Domnina, nepoata înaltului ierarh Gherasim etc. După ce s-a rostit rugăciunea „Tatăl

nostru”, organizatorul principal, Eugen Petrescu, preşedintele
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala
Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea, a prezentat evenimentul
care a avut drept scop valorizarea unei înalte personalităţi bisericeşti IPS Gherasim Cristea, un reprezentant de primă dimensiune al Bisericii Ortodoxe Române şi al culturii
naţionale. Părintele consilier Nicolae Moga a expus un Cuvânt din partea Înaltpreasfinţitului Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, în care au fost evidenţiate meritele vrednicului
de pomenire Gherasim Cristea care şi-a închinat întreaga
viaţă bisericii ortodoxe, Eparhiei Râmnicului şi neamului
românesc.
A fost un episcop dârz, dar plin de bunătate, care a iubit
meleagurile vâlcene şi spiritualitatea lor, dar mai ales oamenii
acestor locuri, ataşat tradiţiilor neamului, lui Dumnezeu. A
construit mai multe mănăstiri şi a restaurat altele ridicate de
înaintaşi. Remus Grigorescu a subliniat că Înaltul Prelat a fost
o personalitate ecleziastică remarcabilă a judeţului nostru, un
simbol care avea harul extraordinar de a se apropia de
oameni. Filmul „Treptele desăvârşirii înaltului ierarh
Gherasim Cristea” realizat de Valentin Şchiopu şi
Dragoş Marinoiu a sintetizat viaţa şi realizările celui
comemorat, unul dintre cei mai longevivi şi mai vrednici slujitori ai B.O.R. din ultimul secol. Intelectuali
de valoare prezenţi la această întrunire evocatoare,
de înaltă cinstire şi prăznuire, s-au referit la personalitatea complexă a lui Gherasim Cristea,
la conţinutul cărţii frumoase care s-a tipărit,
cât şi la activitatea autorului ei, Eugen
Petrescu.
Au rostit alocuţiuni substanţiale, prof. univ. dr. Dinică
Ciobotea de la Universitatea din Craiova, moderatorul acţiunii, prof. dr. Gabriel Croitoru, cercetător istoric în cadrul
Academiei Române, prof. dr. Stelian Titus Gomboş, consilier
superior la Secretariatul pentru Culte din cadrul Guvernului
României, conf. univ. dr. Constanţiu Dinulescu de la Universitatea din Craiova, iar dintre vâlceni prof. dr. Ionela Niţu,
prof. drd. Gabriela Crăciun, prof. dr. Florin Epure, înv.
Gheorghe Dmitraşcu-Mamu, prof. Nicolae Dinescu, prof. dr.
Ion Soare, vicepreşedinte al Forumului Cultural. În opinia lor
Gherasim Cristea a fost o personalitatea cu totul remarcabilă
a neamului, de anvergură, care a înfruntat toate evenimentele
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secolului XX, un episcop cărturar, un om deosebit, care a
marcat istoria ortodoxiei şi a judeţului Vâlcea.
Înaltul arhiereu a fost o persoană generoasă, un aristocrat
de mare caracter, întotdeauna radios, voios, surâzător, care
transmitea optimism şi dragoste de viaţă. Orice întâlnire cu
părintele Gherasim era un moment emoţionant, o sărbătoare.
A fost un model de înţelepciune, de dragoste pentru oameni,
care s-a dedicat deopotrivă bisericii cât şi semenilor, care sa implicat permanent în problemele majore ale comunităţii
vâlcene. A acţionat cu gândul curat de a face bine oamenilor
şi pentru înălţarea naţiunii române, ca un mare patriot, de
aceea numele său va rămâne înscris în istoria neamului românesc. A reuşit să realizeze multe lucruri bune urmând propriai deviză: „viaţa s-o trăieşti nu s-o risipeşti!”.
Vorbitorii au elogiat şi cartea lansată, o scriere reprezentativă, un documentar biobibliografic exhaustiv, dedicat unei
valori a ortodoxiei, a culturii noastre şi a istoriei neamului.
Este o lucrare deosebită, bine gândită, structurată judicios, o
veritabilă monografie. Ea prezintă, în cele şapte capitole,
în mod detaliat, viaţa rodnică a arhiepiscopului, opera sa
religioasă, filantropică, ştiinţifică şi culturală. Totodată
au fost apreciate documentarea ştiinţifică şi metodica, realizarea grafică şi tipografică, fotografiile de arhivă, de
excepţie. Ţinuta sa ştiinţifică încadrează volumul în istoria culturii. De binemeritate aprecieri s-a bucurat şi Eugen Petrescu, cercetător istoric
meticulos, publicist, un bun român, care a
elaborat lucrări de calitate.
Sunt convins că nu am reuşit să redau
toată bogăţia de idei, de gânduri şi sentimente alese exprimate în cadrul adunării elevate la care am
participat. Vom păstra vie în memorie figura luminoasă, plină
de căldură a IPS Părinte Gherasim Cristea, un etalon pentru
generaţiile prezente şi viitoare. Ne mândrim cu faptul că
judeţul Vâlcea, o adevărată grădină a Maicii Domnului, s-a
bucurat de prezenţa unor înalţi ierarhi de mare valoare, ctitori
de lăcaşuri sfinte, făuritori de istorie, care prin faptele lor
măreţe au intrat pentru totdeauna în istoria neamului românesc. Odihneşte Doamne, în pace, sufletul acestor oameni minunaţi şi binecuvântează-i pe cei care le continuă Lucrarea!

Gheorghe PANTELIMON

1966, Mihail Sadoveanu,
sculptor Romul Ladea

„DIN LUMEA CELOR
CARE NU CUVÎNTĂ”
ÎN OPERA LUI
MIHAIL SADOVEANU

Carmen MĂRCULESCU- FARCAŞ Morocîne din „Vremuri de bejenie” mărturiseşte: „Eu am obiMoto: Întru neuitare, pentru Merişor...

L

umea celor mai mici şi care nu cuvîntă se bucură în
opera lui Mihail Sadoveanu de o dragoste şi de o
preţuire deosebită. Numeroasele figuri de necuvîntătoare care
apar în povestirile sale, uneori chiar ca protagoniste, ne trimit
la sistemul de gîndire al scriitorului. Se reflectă în această atitudine influenţa poeziei populare româneşti, familiaritatea
cu textele biblice, cu miturile precreştine, dar şi cu gîndirea
Sfîntului Francisc de Assisi, al cărui „Cîntec al soarelui” fusese de curînd prezentat în cadrul şedinţelor cercului „Poesis”, pe care scriitorul îl frecventa.
Într-o epocă plină de turbulenţe – perioada interbelică –
dominată de militarizare şi de ameninţarea războiului, Mihail
Sadoveanu accentuează curtenia faţă de personajele sale animale, iar povestirile lui se pătrund de un flux tulburător de
umanitate.
Ca o primă remarcă – găsim în opera lui Sadoveanu admirabile portrete de animale, care fac din el un adevărat pictor
animalier. Aşa este splendidul portret al cocoşului de munte:
„Era (o pasăre) uriaşă şi nedesluşită... S-a mişcat pe craca
strîmbă, s-a cumpănit închinîndu-se cătră lună şi cătră neguri;
a crescut deodată umflîndu-şi penele şi-ntinzînd aripile; ş-un
sunet teribil izbucni... Cutremurul frunţii mele a fost aşa de
aspru, încît am pierdut atingerea cu realitatea. Puşca mi-a
rămas uitată în mînă”.
Pătrunsă de un umanism universal, opera lui Sadoveanu
prezintă oameni şi animale înfrăţiţi cu „focul şi florile”, cu
„stînca vie” şi cu „codrul etern”, cu „cîinii de vînătoare şi cu
muştele”. Pe seama cîinelui Cezar, autorul pune reflecţii
omeneşti: „Am ieşit afară la aer, ca să miros soarele şi primăvara, şi pămîntul, în care avem să ne amestecăm toţi fraţii,
paseri, animale şi oameni”. Şi tot despre Cezar, notează autorul în „Ţara de dincolo de negură”: „Şi-ntre el şi mine sa statornicit un raport, din care aproape au dispărut
prejudecăţile oamenilor. Suntem doi camarazi şi la umbra păduricii mîncăm din aceeaşi bucată de pîine...”.
Oamenii şi animalele se înfrăţesc într-un ataşament profund, ca dragostea dintre prietenii cei mai devotaţi. Costea
13

cei să îngrijesc singur calul... Îi dau grăunţe cu mîna mea, îl
învălesc şi-l mîngîi. Calul mi-e tovarăş de zile bune şi rele”.
Chirică Ciuntu din „Ţara de dincolo de negură”, înainte de a
mînca, îi taie cîinelui din bucata de mămăligă şi pe urmă
mănîncă şi el. Pe Nechifor Lipan, oamenii şi-l amintesc tocmai prin afecţiunea faţă de cîinele Lupu, care va şi avea un
rol hotărîtor în descoperirea omorului săvîrşit în singurătăţi
alpine: „Am uitat să vă spun, istoriseşte crîşmarul Dumitru
Macovei, că înainte de a încălica... şi-a adus aminte de o datorie. Mi-a cerut o bucată de pîine ş-a hrănit cu mîna lui un
cîine pe care-l avea”.
Există în folclor credinţa că o dată pe an animalele
vorbesc între ele sau cu oamenii. Aşa dialoghează moş Spînu
cu iepurii („Povestea cu iepurii”), iar în „Nopţile de
Sînziene”, pădurarul Peceneaga asistă la soborul animalelor,
cărora le înţelege graiul. Nu le vorbeşte, dar reţine replicile
ce-i sunt adresate şi le marchează în gînd. „Soborul tăcu un
răstimp, lăsînd pe pădurar să lăcrămeze şi să smîrcîie, apoi,
cînd el îşi înălţă iar ochii spre stele, sfatul porni din nou”(vol.
XII, 434).
O modalitate artistică ce revine în opera sadoveniană este
dialogul dintre om şi animale. Ele înţeleg mai ales suferinţele
celor mici şi-i protejează. În „Dumbrava minunată” Lizuca,
o fetiţă de şase ani, oropsită de mama vitregă, se plînge micului prieten, căţelul Patrocle: „De cînd a murit mama, noi petrecem tare rău”. Patrocle scheună uşor, o privi cu ochii lui
frumoşi şi încuviinţă: „Într-adevăr, petrecem foarte rău”. În
drumul către bunici, prin dumbrava minunată, necuvîntătoarele o întîmpină cu prietenie pe Lizuca, „păsărelele
mărunte... o priveau cu ochişorii ca vîrfuri de ace, ş-o întrebară ce caută în împărăţia lor”. Mierloiul negru şi cu ciocul
galbăn, mai întîi strigă urît către Lizuca „Chiorchioşeto hăi”,
apoi însă „privi blînd pe fetiţă şi ciripi moale în guşă:
- Lizucă... Lizucă... Chiar şi florile îi sunt prietene oropsitei fetiţe. Lizuca o salută pe Sora-Soarelui: „Îmi pare bine
că te găsesc înaltă şi frumoasă. Noi ne ducem la bunicuţa”,
iar Sora-Soarelui încuviinţă: „Foarte bine...”.
Relaţiile dintre omul din popor şi animal au ceva magic.
Ambrozie, erou al romanului „Paştele blajinilor”, desfăşoară
un adevărat ritual în comportarea cu animalele. Înainte de a

merge la ele, Ambrozie se pătrunde de har prin rugăciune, după care îşi aranjează straiul ca să nu-i fie
ponosit, şi aşa se apropie de animalele care se mişcă în
preajmă-i „ca purtate de farmec” (vol . XIV, p. 64).
Ambrozie ştie cum să le vorbească şi „să le vindece de
multe boale”. Şi de aceea, nu e de mirare că în miezul
de noapte în care Ambrozie îşi trăia obştescul sfîrşit la
spital, necuvîntătoarele ies din culcuşurile lor, neliniştite, scot strigăte stridente pe diferitele lor graiuri, se
agită în fel şi chip. Boierul însuşi recunoaşte că
Ambrozie săvîrşise o minune în comportarea animalelor, care umblau după el ca animalele domestice.
Prin Ambrozie, Sadoveanu conturează sub înrîurirea
Sfîntului Francisc din Assisi o imagine ideală a raporturilor om-animal – ştiut fiind că „omul din popor e departe de o asemenea îngăduinţă şi frăţietate faţă de
bietele necuvîntătoare” (S. Oprişan, p. 289). Ştiind bine
cruzimea oamenilor faţă de animale, Sadoveanu
atenuează învinuirile ce i se aduc lupului, animal de
pradă: „Parcă ce dacă ia şi el cîteodată o oaie, ori un
miel?... Da boieru' nu mănîncă miel, nu mănîncă
paseri?”. Prin astfel de relativizări, Sadoveanu argumentează dreptul la viaţă al fiecărei vieţuitoare şi îl îndeamnă pe om la înţelegerea fenomenelor naturii, la
milă şi blîndeţe.
Comuniunea om-animal, ilustrată aici doar prin
puţine situaţii din vasta operă a marelui prozator
moldovean, sporeşte taina şi impresia de inefabil,
situează lumea sadoveniană la hotarul dintre real şi fantastic, aruncă o undă de mister şi de puritate sufletească
asupra diferitelor personaje dragi autorului.

DE LA PROFESORUL
GRIGORE MOISIL
(1906 - 1973) CELEBRU
MATEMATICIAN ROMÂN
1. Legile ţării nu interzic nimănui să fie imbecil.
2. Scaunele prezidenţiale sunt periculoase: au un microb care
se urcă la cap.
3. Un prieten îi spune într-o zi profesorului:
- De matematica asta pe care o predai tu m-am săturat până
în gât.
Moisil îi răspunde:
- Dar matematica se face de la gât în sus.
4. Cineva l-a întrebat:
- Credeţi că e potrivit ca un profesor să facă glume la cursuri?
- Ştiinţa nu e tristă decât pentru unii, i-a răspuns Moisil.

Mihail Sadoveanu
scrieliber.ro

5. Moisil susţinea că: un profesor bun e acela care te face ca
lucrurile mai grele să ţi se pară uşoare.
6. Eu cred că omul trebuie să găsească plăcerea în însăşi
munca lui. Consider că munca e o pedeapsă numai dacă omul
nu se află la locul potrivit, dacă face altceva decât îi place.
7. Un om la 20 de ani trebuie să fie admirat, la 30 de ani apreciat, la 40 de ani invidiat şi la 60 de ani de stimat.
8. Întrebările la care trebuie să răspunzi cel mai sincer sunt
cele pe care ţi le pui singur.
9. Ştiinţa se răzbună ca o femeie: nu când o ataci, ci când o
neglijezi.
10. Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa.
11. Fiecare om merită un pahar cu vin. Imediat după ce-l bea,
devine alt om.
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DESPRE MIRIFICA CIFRĂ 7
1. Există şapte minuni ale lumii antice.
2. Există şapte minuni ale Evului Mediu.
3. Sunt şapte minuni naturale ale lumii.
4. Există şapte continente.
5. Curcubeul are şapte culori.
6. Cerul este împărţit în şapte straturi.
7 Există şapte păcate capitale: lăcomia, desfrâul, avariţia,
invidia, mânia, lenea, trufia.
8. Există şapte virtuţi ale omului: smerenia, dărnicia,
bunătatea, răbdarea, modestia, abstinenţa, sârguinţa.
9. Dumnezeu a creat lumea în şapte zile.
10. Grupul de şapte stele numit „Pleiade” este singura
constelaţie care datează de cel puţin 40.000 de ani.
11. Copacul cosmic al şamanilor are şapte ramuri.
12. Cobra din Cambodgia are şapte capete.
13. Săptămâna are şapte zile denumite după cei şapte zei
romani, care la rândul lor au fost numiţi după cele şapte planete ce se puteau vedea cu ochiul liber.
14. Şapte este considerat un număr norocos în mai multe
culturi ale lumii. De exemplu: în Japonia, mitologia vorbeşte

despre cei şapte zei ai norocului.
15. Dacă visezi cifra şapte, se spune că îţi vei întâlni sufletul pereche.
16. Cultura hindusă vedică susţine că omul are şapte
puncte energetice numite chakre.
17. Templul lui Solomon avea şapte trepte.
18. Există şapte perioade ale elementelor din Tabelul lui
Mendeleev.
19. Există şapte note muzicale.
20. Celula vie are şapte compuşi principali.
21. Omul se dezvoltă în şapte stadii.
22. Mărimea capului intră de şapte ori în înălţimea trupului.
23. Dimensiunea ochiului este a şaptea parte din lăţimea
totală a capului.
24. Sunt şapte articulaţii ale membrelor superioare.
25. Potrivit studiilor şapte ore trebuie să doarmă un om
pe noapte.
26. Gărgăriţele au şapte puncte negre.
27. Gâtul mamiferelor este format din şapte oase.

Culese de Angela CALANGIU

ÎMPĂRŢEALĂ DE OM DEŞTEPT

Î

Lev Tolstoi, pictura de Repin

ntr-un sat, trăia un ţăran sărac, cu o casă de copii. Mai
avea câteva gâşte în ogradă, dar nici măcar un pumn de
mălai. Îi veni în minte să meargă la boier să-i
ceară, dar cum nu putea merge cu mâna goală,
prinse o gâscă, o fripse şi i-o duse în dar. Boierul
luă darul şi zise:
- Îţi mulţumesc pentru gâscă, numai că nu
ştiu cum s-o împart, fiindcă eu am nevastă, doi
băieţi şi două fete. Aş vrea să nu nedreptăţesc pe
nimeni.
- O împart eu, grăi ţăranul.
Luă un cuţit, tăie capul gâştei şi-l dădu
boierului zicându-i:
- Ţi se cuvine dumitale, fiindcă eşti capul
familiei.
Apoi tăie partea de la coadă şi i-o dădu cucoanei
spunându-i:
- Vi se cuvine această parte, care este temelia gâştei, precum dumneavoastră sunteţi temelia casei.
După aceea, tăie picioarele gâştei pe care le dădu celor
doi băieţi.
- Vi se cuvin vouă, le zise ţăranul, fiindcă datoria voastră
este să mergeţi pe urmele tatălui vostru.
Celor două fete le-a dat aripile explicându-le:
- Nu după mult timp, veţi zbura din cuibul familiei să vă
întemeiaţi propriile căsnicii. Cât despre mine, voi lua ce a
rămas din gâscă. Aceasta reprezenta aproape toată pasărea.
Boierului i-a plăcut deşteptăciunea ţăranului şi i-a dat un sac
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de mălai şi o pungă cu bani pe deasupra.
Un ţăran bogat, aflând de această întâmplare, muşcat de
invidie, s-a grăbit să frigă cinci gâşte şi le-a dus
boierului, care i-a zis:
- Îţi mulţumesc pentru gâştele tale, dar, vezi,
noi suntem şase persoane, eu, nevasta, cei doi
băieţi şi cele două fete. Aşadar, cum vom putea împărţi corect cele cinci gâşte la şase persoane?
Ţăranul bogat s-a gândit mult, dar n-a putut
face împărţeala. Atunci, boierul l-a chemat pe
ţăranul sărac şi î-a cerut să împartă el cele cinci
gâşte.
Ţăranul cel sărac luă o gâscă pe care o dădu
boierului şi cucoanei sale zicând:
- Domnia ta, cucoana şi cu gâsca sunteţi trei.
A doua gâscă a dat-o băieţilor, spunându-le că ei împreună cu pasărea sunt trei.
A treia gâsca a dat-o celor două fete, explicându-le că ele
două şi cu gâsca fac împreună trei.
Cele două gâşte rămase şi le opri pentru sine, spunândule celor prezenţi că şi el împreună cu ele sunt tot trei şi crede
că a făcut o împărţeală cât se poate de dreaptă.
Boierul a izbucnit în hohote de râs şi i-a dat săracului isteţ
şi alţi bani, iar pe ţăranul bogat, care a vrut să profite, l-a alungat.
(După Lev Tolstoi, traducere din limba rusă de Angela
CALANGIU)

,,ELIAS ” NUME DE OM, DE FUNDAŢIE ŞI DE
SPITAL BUCUREŞTEAN ŞI
INTERFERENŢELE ACESTORA CU
OLĂNEŞTIUL VÂLCEAN

Fundaţia Familiei
Menachem H. Elias
din Bucureşti

Î

n anul 1925 s-a constituit în
Bucureşti ,,Fundaţia Menachem H.
Elias”, consfiinţită prin publicarea în
Monitorul Oficial – Nr 136 din 24 iunie
1925.
Fundaţia a fost înfiinţată de omul de afaceri evreu sefard Jacques M. Elias - naţionalizat român şi stabilit în Bucureşti
- în memoria tatălui său Menachem H. Elias. Scopul declarat
al acestei Fundaţii a fost ,,întemeierea, întreţinerea şi dezvoltarea
unor instituţii de cultură - de preferinţă de cultură practică - precum şi de opere de asistenţă publică şi de binefacere (burse pentru copii săraci, cantine şcolare), şi de ajutorare a săracilor, de
preferinţă prin muncă. (3)

Jaques M. Elias şi testamentul său
de înalt umanism
Dacă numele Fundaţiei despre care relatăm este
,,Menachem H. Elias” cel care a înfiinţat-o şi a condus-o până
la dispariţia sa din această lume a fost fiul său Jacques M. Elias.
Ca fiu al omului de afaceri Menachem H. Elias, Jacques,
un evreu sefard, s-a născut în 13 decembrie 1844 în Bucureşti.
Trecut prin şcoli înalte a devenit la maturitate un autentic
ecoomist, om de afaceri, proprietar al Băncii Generale şi al unor
numeroase întreprinderi şi moşii din România antebelică. Din
acest considerent Regele Carol I al României i-a acordat prin
lege, în anul 1880 ,,împământenirea” (cetăţenia n.n ) chiar cu o
dispensă de vârstă. Ulterior Domnitorul i-a acordat numeroase
titluri de onoare,ordine şi medalii. A încetat din viaţă în anul
1923,la vârsta de 79 ani în Bucureşti şi a fost înmormântat la
Viena, în cavoul familiei sale.
Acest cetăţean român,dar etnic evreu a fost mult regretat de
românii de rând şi de oficialităţile statului atunci când a dispărut
din această lume şi motivele care au determinat aceste regrete
au fost, pe de o parte modul său de viaţă modest şi discret carel caracterizau şi pentru bunăvoinţa pe care o manifesta în relaţiile cu oamenii, iar pe de alta, pentru consecinţele care urmau să
decurgă din testamentul său, care de altfel i-a determinat pe autorii români D. D. Costea, E. Dobrescu şi Raluca Gheorghe săl includă în volumul editat de ei intitulat ,,Testamente celebre”,
(3) alături de testamentele lui Petru Cel Mare, Emanoil Gojdu,
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al Regelui Carol I al
românilor, al Saftei
Brâncoveanu ş.a. (3)
Testamentul lui
Jacques M. Elias
Jacques M. Elias, foto
conţine actul de voinţă
wikipedia.org
al acestuia şi reflectă
sufletul său bun şi înaltul umanism de care a
dat dovadă în viaţă şi în posteritate prin înscrisul pe care cu oarecare emoţie îl comentăm în cele ce urmează .
Acest ,,Mecena” al meleagurilor româneşti, ca orice om
înţelept şi-a redactat Testamentul olograf nu pe patul de moarte,
ci cu mult înainte ( în anul 1914, la vârsta de 60 ani ) pentru a
avea posibilitatea să participe la aplicarea în viaţă a dispoziţiilor
testamentare.
Dintr-un început reţine atenţia cititorului Testamentului faptul că întreaga sa avere nu revine unui număr de persoane fizice
române sau de alte naţii (rude, prieteni ) ci Academiei Române,
care conform Legatului defunctului ,,va dispune supravegherea
punerii în practică a acestuia!. Prin Decret Regele Ferdinand I
al României a autorizat Academia Română să primească Legatul
testamentar al defunctului Jacques M. Elias (... )”.
Nu ne propunem să analizăm cu rigurozitate juridică sau istorică conţinutul Testamentului, ci dorim să evidenţiem vocaţia

1944, Octavian
Popescu, elev

Octavian POPESCU

1943 inaugurarea strandului din Spitalul Eliasfoto deveghepatriei.wordpress.com

profund umană a celui care l-a redactat. În acest scop vom reda
din Testamentul său doar preambulul şi modul de repartizare a
fondurilor financiare ,,în scopul îmbunătăţirii vieţii sociale, medicale şi culturale a tuturor cetăţenilor României”.
Dispoziţiile testamentare care privesc sumele stabilite de
defunct şi care vor fi îndreptate către unele persoane fizice din
ţară sau din străinătate reprezintă sume modeste, motiv pentru
care nu considerăm că merită a fi detaliate.

Română şi Fundaţia Menachem H. Elias. După acel an a fost
rechizionat de Marele Stat Major al Armatei Române, dar a fost
alocat Misiunii Aeronautice Germane (ţară aliată cu România
în războiul antisovietic) până în anul 1944, dată după care a fost
alocat Armatei Roşii.

TESTAMENTUL
cu data de 2/15 decembrie 1914
(parţial)
Subscrisul JACQUES M. ELIAS proprietar, domiciliat în
Bucureşti, Strada Corabia, Nr. 1, neavând ascendenţi, nici descendenţi, dispun ca după încetarea mea din viaţă să se urmeze
cu averea mea în modul următor (3,8):
Institui legatar universal Academia Română, căreia îi las toată
averea mea mobilă şi imobilă, fără nici o rezervă, oriunde s-ar
afla această avere, în ţară şi în străinătate.
Impui legatarului universal următoarele sarcini:
Să înfiinţeze şi să stărue a se recunoaşte ca persoană juridică
o fundaţie de cultură naţională şi de asistenţă publică numită:
„Fundaţia Familiei Menachem H. Elias”, cu sediul în Bucureşti.
Va înzestra această fundaţie cu toată averea mea, după ce va
deduce sarcinile succesiunii şi legatele particulare.
Fundaţia Familiei Menachem H. Elias va avea de scop a întemeia, întreţine, desvolta sau ajuta instituţiunile de cultură, de
preferinţă de cultură practică, precum şi opere de asistenţă publică şi de binefacere, ca de exemplu burse la copii săraci, cantine şcolare, ajutorul săracilor, de preferinţă prin muncă etc.
În special va avea obligaţia de a construi şi întreţine în
Bucureşti un spital cu cel puţin una sută paturi, în condiţiunile
cele mai moderne şi perfectionate; acest spital se va numi: „Spital fondat de Familia Menachem H. Elias”. În acest spital se vor
primi bolnavi de ambele sexe, israeliţi şi de orice altă credinţă;
se vor da consultaţii şi medicamente gratuite…
Fundaţia se va administra de un comitet de trei persoane, din
care doi creştini şi un israelit. Primul comitet se va compune din
Prinţul Barbu Alexandru Ştirbey, Herman Marcu Hornstein şi
Emanuel Pantazi. În caz de vacanţă, administratorul sau administratorii rămaşi în fiinţă în comitet vor prezenta Ministerului
de Instrucţie Publică o listă de trei persoane pentru fiecare loc
şi Ministrul va numi, alegând din această listă. (8) (...)
Bucureşti, 2/15 decemvrie 1914
(s.s.) Jacques M. Elias
Proprietar, domiciliat în Bucureşti, str Corabia Nr 1

Spitalul Clinic Universitar de
Urgenţă ,,Elias” din Bucureşti şi
relaţionarea sa cu
judeţul Vâlcea şi cu vâlcenii.
Spitalul ,,Elias” este unul dintre marile aşezăminte universitare
medicale din Bucureşti, care şi-a aniversat de curând 77 ani de
la inaugurarea sa, din anul 1938; este situat în Bd. Mărăşti nr.
17, din sectorul 1 al capitalei.
De la înfiinţare şi până în anul 1941, a fost administrat, conform dorinţei ctitorului său Jacques M. Elias de Academia
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Din anul 1948 a fost preluat abuziv – contrar legatului testamentar – de către Ministerul Sănătăţii, care l-a desemnat ca spital al conducerii de Partid şi de Stat, activiştilor Partidului
Comunist Român şi familiilor acestora.
După evenimentele din 1989 spitalul a intrat în structura
Ministerului Apărării Naţional, iar din anul 1992 a revenit, în
sfârşit în structura medicală a Ministerului Sănătăţii, dar ca proprietate al Academiei Române. În semn de recunoştinţă pentru
ctitorul său, la data de 13 noiembrie 1993, Jacques M.Elias a
fost primit membru post - mortem al Academiei Române.
Actualmente aşezământul Elias are regimul de spital în exclusivitate privat, aflat sub egida Academiei Române şi este deschis
atât învăţământului medical universitar superior, cât şi în scop
medical, filantropic şi social sau aşa cum este stipulat în Testament, „în scop umanitar, filantropic, pentru eliminarea boalelor
săracilor noştri, fără deosebire de religie şi naţionalitate.”
Prin Ordonanţa de Guvern nr 39 din anul 2002, Sanatoriul „1
Mai” din Olăneşti – Vâlcea se va numi ,,Complexul Olăneşti”
şi va deveni unitatea sanitară fără personalitate juridică, care va
intra, ca secţie externă în structura Spitalului Clinic Universitar
de Urgenţă ,,Elias” din Bucureşti.
În prezent Spitalul,,Elias” - care la deschiderea sa din anul
1938 a fost declarat ,,cel mai modern spital din Europa acelor
vremuri”, reprezintă o importantă instituţie medicală, de cercetare şi învăţământ medical din Bucureşti şi din întreaga ţară,
condusă de un reputat manager general, prof.dr. Doina
Dimulescu.
În structura spitalului intră numeroase clinici universitare (în
care se desfăşoară învăţământul medical universitar) precum endocrinologie, neurologie, cardiologie, dermatologie şi alergologie, recuperare, medicină fizică şi balneologie, dar şi numeroase
secţii medicale, precum medicina internă, chirurgie generală,
neurochirurgie, pediatrie, O.R.L, oncologie şi radioterapie,
pneumologie, laboratoare, unitate de primiri urgenţe şi două
secţii externe: secţia geriatrie, gerontologie şi psihogeriatrie situată în oraşul Otopeni din judeţul Ilfov, şi Secţia de recuperare,
medicină fizică şi balneologie din Olăneşti din judeţul Vâlcea,
asupra căreia vom reveni mai pe larg.
În preambulul lucrării enunţam o realitate mai puţin sau chiar
foarte puţin cunoscută de publicul vâlcean referitoare la relaţionarea directă sau indirectă dintre spitalul Elias şi salariaţii
săi cu instituţia medicală din staţiunea balneară Olăneşti –
Vâlcea precum şi cu vâlcenii în general.
Apelăm în acest caz la evocarea unor momente importante din
cadrul acestor relaţii şi în special în privinţa contribuţiei adusă
de numeroase cadre medicale - vâlcene la origine - la îndeplinirea nobilei meniri a importantului spital ,,Elias” din
Bucureşti.

Atât în trecut, atunci când în ciuda dorinţei testamentare a lui
Jacque M. Elias acest spital era desemnat ca spital ,,cu circuit
închis” doar pentru ,,cadrele de conducere de partid şi de stat
din România”, cât şi în prezent, când spitalul este deschis tuturor
cetăţenilor României, indiferent de sex , religie, stare socială sau
apartenenţă politică, în acest spital au lucrat sau lucrează în
prezent remarcabili academicieni, profesori universitari, cercetători, medici, asistenţi medicali.
De-a lungul timpului Spitalul ,,Elias” a apelat la competenţa
medicală a multor personalităţi medicale în calitate de ,,consultanţi medicali” la care se apela de regulă pentru importante şi
prompte consulturi interdisciplinare în care ,,subiectul” era un
personaj din conducerea de partid sau de stat.
În rândul acestor consultanţi au figurat şi unii medici academicieni,profesori universitari sau medici primari din diverse
specialităţi medicale şi care erau originari vâlceni.
Astfel de personalităţi au fost academicienii Anastasatu
Constantin (specialist în pneumologie) (5,7) , Olănescu Al
Gheorghe (urologie) (5) Popa Constantin (neurologie ) (6), profesorii universitari Angelescu Mircea (5), Calistru Petre Iacob
(boli infecţioase şi tropicale ), Costăchel Octavian ( oncologie)
(6), Măgureanu Emil (epidemiologie ), Popescu Grigore (alergologie ) (5), Mareş P. Eugeniu Petre (chirurgie şi organizare
sanitară ) (6), Prodescu Victor ( chirurgie generală ), Iana
Gheorghe (radiologie şi imagistică medicală ), Vlădăreanu Radu
(6) (fiul unei familii de profesori universitari medici care şi-au
efectuat stagiul în mediul rural în comuna Zăvideni din Judeţul
Vâlcea, care conduce în prezent clinica de obstetrică şi ginecologie din spitalul Elias).
În acealaşi spital şi-au desfăşurat activitatea timp îndelungat
medicii primari Velcovici Dumitru (fratele celor doi fraţi
vâlceni, mari muzicologi - Tudor şi Ion Dumitrescu, dar şi fiica
celui din urmă, Ilinca, mare interpretă instrumentistă. Dr.
Velcovici a lucrat începând din anul 1955 în acest spital, iar din
anul 1965 a îndeplinind până la pensionare sa funcţia de medic
primar, şef al secţiei de pediatrie.(5)
De asemenea medicul primar Panaite (Rogojinoiu ) Aurora
(5), a lucrat până la pensionarea sa în laboratorul clinic al acestui spital, iar medicul primar Băltăţeanu Doru (6), lucrează în
prezent în secţia de neurochirurgie (secţie în care şi-a găsit rezolvarea suferinţei neurochirurgicale şi autorul acestor rânduri
n.n).
În spitalul Elias au venit prin promovare profesională familia
de medici Catrina (vâlceni prin origine, respectiv ,,prin adopţie
”) care mulţi ani au lucrat şi condus ca medic director, respectiv
şefă de secţie, Sanatoriul ,,1 Mai ” din Olăneşti, devenit astăzi
secţie externă a marelui spital Bucureştean. În această secţie externă, din Olăneşti, lucrează în prezent familia de medici
Zamfirescu Constantin, originar chiar din Olăneşti şi Carmen
Elena ,,vâlceancă prin adopţie”. Ambii conduc administrativ şi
medical cele două secţii clinice de recuperare din această importantă instituţie medicală din Olăneşti.(6 )
Pe de altă parte, numeroşi pacienţi din municipiul Râmnicu
Vâlcea cât şi din judeţul Vâlcea pot beneficia la nevoie de asis-
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tenţă medicală competentă atât în spitalul Clinic Universitar de
Urgenţă ,,Elias ”din Bucureşti, cât şi în Secţia Clinică externă
de recuperare, medicină fizică şi balneologie din Olăneşti,ambele fiind astăzi , aşa cum şi-a dorit şi fondatorul Fundaţiei ,
OMUL Jacques M. Elias, deschise tuturor cetăţenilor României.
O secţie de recuperare, medicină fizică şi balneologie a Spitalului Clinic de Urgenţă „Elias” din Bucureşti funcţionează în
staţiunea balneară vâlceană Olăneşti

Un fapt cunoscut de unii, dar necunoscut celor mai mulţi dintre
vâlceni este existenţa în Staţiunea Olăneşti, încă din anul 2002
a unei secţii externe de recuperare medicală, medicină fizică şi
balneologie, denumită prin Ordonanţa de Guvern nr 39 ,,Complexul Olăneşti ” şi care aparţine de Spitalul Clinic de Urgenţă
,,Elias” din Bucureşti.
În realitate nu este vorba de înfiinţarea unei noi instituţii medicale în staţiunea Olăneşti, ci de preluarea unui important complex medical balnear denumit „1 Mai ” din localitate, o unitate
sanitară de elită a medicinii româneşti, dar care constituia un loc

de îngrijire exclusivist a sănătăţii conducătorilor de Partid şi de
Stat din Republica Socialistă România. Aceea unitate sanitară a
fost administrată de către Gospodăria de partid a Comitetului
Central al Partidului Comunist Român până la momentul revoluţiei din anul 1989. După aceea a devenit unitate sanitară spitalicească fără personalitate juridică , aparţinătoare de Spitalul
Universitar de Urgenţă ,,Elias” din Bucureşti, aflat, aşa cum
am precizat sub egida Academiei Române, ca donaţie a Fundaţiei ,,Menachem H. Elias” încă din anul finisării construcţiei
sale ,din anul 1936.
Încă de la deschiderea Sanatoriului balnear ,,1 Mai” din
Olăneşti dotarea materială şi asistenţa medicală a aleşilor
poporului a beneficiat de cele mai bune condiţii de îngrijire a
sănătăţii: alimentaţie, recuperare fizică ,balneoterapie şi nu în
ultimul rând de crenoterapie(cură internă cu renumitele ape minerale de la cele 24 izvoare de ape minerale din staţiune). Este
de la sine înţeles că şi personalul medical, mediu şi auxiliar de
îngrijire a sănătăţii pacienţilor era selecţionat atent, pe criterii
profesionale,dar şi politice şi sociale.
Actuala secţia externă a Spitalului Elias din staţiunea Olăneşti
este compusă din două secţii clinice a câte 90 paturi fiecare, în
care se folosesc diverse terapii de recuperare medicală

precum:crenoterapie (în care pentru tratament intern,oral, se
folosesc apele minerale provenite din cele 35 izvoare sau prin
foraje) pentru unele suferinţe de organe (rinichi, ficat , stomac,
boli alergice) ,fie ca băi locale sau generale cu ape minerale sodate, iodurate , sulfuroase, carbogazoase, aerosoli şi inhalaţii
medicamentoase sau cu ape minerale, gimnastică medicală,
kinetoterapie, dar şi aeroterapie, favorizată de numeroşii arbori
de foioase din staţiune.
Ca vâlceni putem să ne mândrim cu faptul că o parte din cei
care au condus profesional instituţia medicală din Olăneşti sau
dintre cei care au acordat aici asistenţă medico- sanitară pacienţilor,atât în trecut, cât şi în prezent au fost sau sunt originari
de pe aceste meleaguri,alţii devenind ,,vâlceni prin adopţie”.
Dintre aceşti nu-i putem omite pe soţii medici Catrina,
Veronica şi Sergiu care au lucrat şi care chiar au condus timp
îndelungat fostul Sanatoriu Balnear ,,1 Mai ” din staţiune. De
altfel ambii şi-au început cariera medicală în această staţiune şi
au promovat în carieră până la titlul de medici primari. După
mulţi ani s-au transferat în Bucureşti, lucrând ca medici practicieni sau conducând Policlinica nr 10, care aparţinea spitalului
,,Elias”. În perioada lor de activitate din Olăneşti soţii Catrina

au publicat împreună mai multe monografii şi ghiduri terapeutice legate de apele minerale din staţiune.
Ulterior soţii medici Zamfirescu, Constantin originar chiar
din Olăneşti şi soţia sa Carmen Elena devenită vâlceancă prin
,,adopţie” şi-au început cariera medicală în domeniul balneofizioterapiei în anii 1981 şi respectiv 1986 în staţiunea Olăneşti,
lucrând chiar în fostul Sanatoriu Balnear ,, 1 Mai ”. După revoluţie au continuat să profeseze în actuala Secţie externă a Spitalului Universitar de Urgenţă,, Elias ”, aflată pe teritoriul
staţiunii Olăneşti.
Ambii soţi au promovat profesional şi au obţinut titlul de
medici primari şi şefi ai celor două secţii existente în această
unitate medicală.
În afară de activitatea medicală la patul bolnavului, soţii
Zamfirescu au desfăşurat şi defăşoară o susţinută activitate ştiinţifică, dar şi publicistică.(6)
Nu putem să nu-l amintim aici şi pe medicul primar (originar)
vâlcean Filatov Constantin (5) care a lucrat şi deţinut până la
pensionare funcţia de medic şef al Policlinicii Balneare
Olăneşti, unitate medicală ambulatorie care acorda asistenţă

19

medicală şi în alte specialităţi medicale decât în cea de recuperare balneo-fizioterapeutică care se realiza în „Complexul
Olăneşti”condus mult timp probabil şi în prezent de
dr. Zamfirescu Constantin, cel despre care tocmai am relatat în
rândurile de mai sus.
Un alt originar vâlcean şi care a lucrat timp îndelungat în
,,Complexul Olăneşti” a fost şi asistentul fizioterapeut Gaghel
Emil, desăvârşit profesionist şi pasionat artist amator în domeniul sculpturii.(6)
În binecunoscutul Sanatoriul balnear ,, 1 Mai ”din trecut, cât
şi în actuala secţie externă din Staţiunea Olăneşti a Spitalului
Clinic Universitar ,,Elias” din Bucureşti au fost şi sunt trataţi
sute de pacienţi cu diverse sechele după afecţiuni medicale, oameni de toate condiţiile sociale şi de diverse etnii, aşa cum şi-a
dorit marele,,OM” şi filantrop Jacques M. Elias în testamentul
său şi despre care am relatat suficient la momentul şi locul
potrivit. De aceea românii şi noi vâlcenii suntem datori să ne
plecăm fruntea cu evlavie şi recunoştinţă în faţa memoriei
acelui OM.
Tot cu evlavie şi recunoştinţă să ne amintim ,când discutăm
despre Spitalul Elias şi despre Staţiunea balneară Olăneşti despre Academicianul profesor universitar doctor Olănescu Al.
Gheorghe, originar din această staţiune, care a slujit cu succes
şi cu onestitate medicina românească şi care şi-a dorit ca loc de
veşnicie să-i fie cimitirul din localitatea Olăneşti. Şi dorinţa i-a
fost îndeplinită.(5,8)
În spitalul „Elias”, ctitorit de către Jaques M.Elias au lucrat
sau lucrează, după cum am amintit distinşi medici şi cadre medii
sanitare originari din judeţul Vâlcea . În acelaşi timp, mai puţin
în timpul comunismului şi mai mult după evenimentele din
1989, în acest spital bucureştean,dar şi în fostul Sanatoriu Balnear,,1 Mai”( actuala secţie externă din Olăneşti) şi-au îngrijit
sau îşi îngrijesc în prezent sănătatea şi numeroşi vâlceni, care
au în prezent acest nestingherit drept la îngrijiri medicale superioare calificate şi diversificate în numeroasele clinici universitare sau secţii medicale din Spitalul Universitar ,,Elias”
,această adevărată ,,uzină de sănătate” a medicinei româneşti .
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MARII SCRIITORI DESPRE
MARII BĂRBAŢI AI
NEAMULUI NOSTRU
Maria MATEI
Motto: „Cel ce-a făcut tot ce i-a stat în
putinţă la vremea sa, va fi nemuritor”
(Johann von Schiller)

M

Nicolae Bălcescu

Camil
Petrescu

Mihail Sadoveanu

ihail
Sadoveanu,
Camil
Petrescu şi Nicolae Bălcescu în
operele lor istorice şi-au ales drept eroi
MARI BĂRBAŢI ai neamului românesc,
care prin faptele lor au fost şi-au rămas
pilde vii de vitejie, eroism, patriotism, onestitate, vrednicie, verticalitate. Mihail Sadoveanu a realizat printr-o evocare artistică
în trei volume figura marelui voievod, Ştefan cel Mare
şi Sfânt, în care a folosit din plin folclorul, legendele,
cântecele bătrâneşti, miturile în romanul « Fraţii Jderi
», în timp ce Camil Petrescu în romanul « Un om între
oameni » a reconstituit cu exactitate, aproape ştiinţifică, pe baza documentelor, figura şi epoca marelui
revoluţionar, patriot de netăgăduit, Nicolae Bălcescu.
Erou al romanului, dar şi al evenimentelor de la 1848,
Nicolae Bălcescu a evocat la rândul său în opera «
Românii supt Mihai Voievod Viteazul » personalitatea
celui care a unit pentru întâia oară provinciile
româneşti, Mihai Viteazul.
Ficţiunea artistică a fost utilizată din plin de aceşti
mari scriitori, dar în limitele dictate de istorie. Cei trei
MARI BĂRBAŢI «OAMENI CARE AU FOST»,
români adevăraţi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Mihai
Viteazul şi Nicolae Bălcescu au dovedit în timpul
vieţii lor că BĂRBĂŢIA este una dintre cele patru virtuţi generale ale sufletului, alături de înţelepciune,
dreptate, iubirea de neam şi de ţară. Aceşti mari bărbaţi ai neamului nostru au demonstrat că lupta pentru
PATRIA-MAMĂ şi neam se duce cu mari sacrificii,
chiar cu preţul vieţii.
Portretul voievodului, Ştefan cel Mare şi Sfânt, a
fost constituit de Mihail Sadoveanu bazându-se pe elemente din cronica lui Grigore Ureche, dar şi elemente de mit şi legendă: „Se purta ras cu mustaţa uşor
încărunţită. Avea o puternică strângere a buzelor şi o
privire verde, tăioasă. Deşi scund de statură cei dinaintea sa, opriţi la zece paşi păreau că
se uită la el de jos în sus.” Accentul este
pus pe puterea sa lăuntrică: „(...) un om
nu prea mare de stat, însă groaznic când
îşi încrunta sprânceana.” Aceasta era
ţinuta marelui erou luptător pentru
apărarea fiinţei naţionale, simbolul
conştiinței noastre naţionale, luptător
pentru destinul nostru al celor de azi şi
al celor care vor veni după noi.
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Ştefan cel Mare şi Sfânt a fost un bun strateg amintindu-ne
de Bătălia de la Podul Înalt (Vaslui), un isteţ pedagog, un strălucit diplomat al timpului, un mare ctitor ce a făurit câte o mănăstire după fiecare bătălie, un mare reprezentant al conştiinţei
naţionale, dar şi a celei europene. El a ştiut să aplice pedepse
meritate tuturor celor care au greşit. Ştefan cel Mare şi Sfânt a
reuşit să păstreze graniţele ţării prin măsurile luate în timpul
vieţii şi după trecerea în nefiinţă fixând ctitoria sa, Putna, carei păstrează moaştele sale sfinte, drept semn de hotar peste
veacuri.
Alt mare BĂRBAT al neamului nostru, Nicolae Bălcescu, a
fost reconstituit de Camil Petrescu din puţine date „(...) pentru
că Bălcescu era un Camil Petrescu în vremea sa” după cum
afirmă în monografie criticul literar Marian Popa. « Un om între
oameni » este Nicolae Bălcescu. Romanul nu este al unui individ, ci al epocii care a determinat evenimentul istoric de la
1848. Chipul eroului este descris la vârsta copilăriei când „nimeni nu ar fi putut bănui atunci anume că însuşi băieţelul acela
negricios, micuţ şi cu ochi gânditori în albul catifelat al scleroticii lor, pe care ea (pităreasa Zinca Petrescu de la Bălceşti –
n.n) îl ţine lipit de mijlocul ei, e cel care, peste douăzeci
şi şapte de ani, va slăvi şi va duce mai departe în fruntea poporului, tocmai Revoluţia lui Tudor
Vladimirescu” (op. cit. p. 270). În articolul « Cum am
scris romanul Un om între oameni » (Opinii, p. 269),
romancierul a definit caracterul lui Bălcescu astfel:
„Trăind înfrigurat şi lacom de timp, aşa cum simţea el
că trăieşte, iubind fără limită, precum iubea, Bălcescu
mergea nu numai pe firul de rădăcină al instinctului,
aşa cum venea el din veacul veacurilor, dar înnoda aici
şi toate fibrele cele de preţ ale făpturii lui de azi, adică
laolaltă cu dragostea, încă şi setea arzătoare de a trăi
cu orice preţ, deopotrivă cu raţiunea lui atât de lucidă,
întreagă. ”
Nicolae Bălcescu a făcut istorie, dar a şi scris istorie, atribuind în opera sa « Românii supt Mihai Voievod
Viteazul » o importanţă excepţională evenimentelor istorice şi unuia dintre cei mai mari eroi ai neamului nostru, Mihai Viteazul: „Deschid sfânta carte unde se află
înscrisă gloria Românilor, ca să pun înaintea ochilor fiilor ei câteva pagini din viaţa eroică a părinţilor lor (...)
Mihai este cel mai vestit şi cel mai mare dintre
voievozi, iar anii domniei lui sunt cei mai avuţi în
fapte vitejeşti, în pilde minunate de jertfe către patrie”.
Mihai Viteazul rămâne pentru posteritate primul unificator al Ţărilor Române, cel mai curajos şi cel mai
viteaz fiu al neamului românesc.
Testamentul ce poate fi atribuit celor mai MARI
BĂRBAŢI ai neamului nostru ar putea fi considerate
ultimele rânduri dintr-o epistolă a lui
Nicolae Bălcescu către C.A. Rosetti din
6 noiembrie 1851: „Mi se rupe inima
când mă gândesc că vor veni poate vremurile dorite, fără ca să fiu eu de niciun
folos ţării, nici cu sabie, nici cu condei...”
Oare asemenea BĂRBAŢI cu
dragoste de ţară şi de neam se vor mai
ivi pe pământul românesc???

VIAŢĂ, IUBIRE, CREDINŢĂ
Anastasia DUMITRU

C

artea Adinei Al. Enăchescu,
Viaţă, iubire, credinţă,apărută la
Editura Societăţii Scriitorilor Români,
2013, este dedicată oraşului natal, Râmnicu Vâlcea. Volumul, în cele 171 de
pagini, conţine poeme într-un vers,
traduse în engleză de Doru Tismăneanu,
Petronela Badea, în franceză de Carmen
Farcaş, dar şi câteva cronici şi recenzii.
Autoarea continuă nu numai seria cărţilor de haiku, dar
încearcă să fie şi o descendentă a stilului lui Ion Pillat (18911945), primul care a scris în literatura română Poeme într-un
vers (1935-1936). Adina Al. Enăchescu merge pe linia impusă de cel care a creat volumul Calendarul viei, a celui care
a sintetizat frumuseţea anoptimpurilor şi schimbările naturii
în toate lunile1.
Autoarea îşi intitulează cartea Viaţă, iubire, credinţă
anunţându-i explicit tematica. Volumul include şapte secţiuni
tematice: Plai natal/ Native land/ Région natale; Destin/ Destiny/ Destin; Eternă-i doar iubirea/ Only love is etternaly/
Rien que l’amour n’est éternel; La curtea dorului/ Are the
longing court/ La courte de la nostalgie; Carte frumoasă...”/
„Beautiful book”/ „Beau livre...”; Timpul necruţător/ Merciless time/ Le temps implacable; Rugă de seară/ Evening
prayer/ Prière de soir.
Versurile sunt o dovadă a sensibilităţii autoarei, a
stăpânirii tehnicii Zen, care surprinde cititorul prin originalitatea emoţiei artistice.
Florin Grigoriu, în prefaţă, scrie despre farmecul poemului într-un vers, amintind de importanţa lui Ion Pillat, continuat şi de alţi scriitori contemporani: Ion Brad, Dan Florică,
Ioan Marinescu-Puiu, Vasile Moldovan, Bogdan I. Pascu,
Dumitru Radu, Ştefan Gh. Theodoru şi de mulţi alţii. Criticul
haijinilor, Florin Grigoriu, observă mai multe motive şi teme
literare ale volumului autoarei de la Râmnicu Vâlcea: mirarea
în faţa frumuseţilor dumnezeieşti, 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 eclesiasticâ, credinţa
în cuvântul atotziditor. Pentru a argumenta aceste „faţete ale
operei”, sunt menţionate câteva dintre poemele scriitoarei
„fără vârstă”: „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”; FEMEIA: „Călcâiul lui Ahile adesea e femeia”; O VIAŢĂ: „De neuitat o
viaţă, dragostea dintâi”; SPUZĂ: „Mai arde jaru-n spuza iubirilor trecute”; UN SCUT: „Un scut în lupta vieţii... e însăşi
poezia”; CĂRŢI: „Prin cărţi rămâne timpul cu mine împre21

ună; SINGURĂTATE:
„Sunt singură pe lume, în
lumea mea de cărţi (Op.
cit., p. 5-7).
Ioan Soare, un alt
critic
al
Adinei
Enăchescu,
sesizează
strădania autoarei de a
urma canoanele acestei
„subspecii” lirice, dar
constată şi unele „inconsecvenţe” în ceea ce priveşte metrica.
„Au loc frecvente schimbări de ritm (inclusiv în interiorul
aceluiaşi vers) şi de măsură a versurilor, lipseşte cezura, apare
tautologia”. Cu toate acestea, consideră că volumul „ar putea
deveni ceea ce se doreşte: o continuare de secol XXI a sensibilităţii şi ideii poetice pillatiene de acum opt decenii” (Op.
cit. p. 8-9).
Vom insera câteva opinii critice ale cititorilor competenţi
ai volumului Viaţă, iubire, credinţă: „Poemul într-un vers trebuie să fulgere, să scapere, iar doamna Adina Enăchescu, prin
exerciţiu, prin lectură şi muncă neobosită a reuşit acest lucru.
Poate sta deci la loc de cinste alături de pleiada de poeţi care
au compus asemenea poeme” (Elena Agiu-Neacşu).
„Adina Enăchescu... doreşte să-şi afle tăcerea prin cuvinte
şi printre cuvinte... Autoarea îşi vede împlinirea doar prin
poezie. Afirmă că o mântuieşte şi îi dă aripi (Mara Paraschiv).
„Un singur vers poate releva o mulţime de lucruri minunate din afara noastră... Totul este ca poetul să aibă talent
şi autoarea acestor poeme într-un vers dovedeşte că are din
plin”(Letiţia Iubu).
„Noul volum de poeme într-un vers al scriitoarei Adina
Enăchescu ne uimeşte încă o dată prin harul poetic, prin bogata imaginaţie şi remarcabila sensibilitate... Poemele Adinei
Enăchescu ne dezvăluie o lume bogată în nobile trăiri sufleteşti, o profundă ancorare în lumea prin care a trecut, o surprinzătoare bogăţie imagistică”, susţine Carmen Farcaş.
„Adina Enăchescu are cultul imaginii estetice şi credinţa cuvântului, venerează sufletul cu simţirile sale cele mai nobile
care rezonează în trecut, în divinitate şi în oameni. Dorinţa
sa nestrămutată este ca poezia să zboare deasupra timpului”
(Petronela Badea).
Rămâne de văzut care vor fi tendinţele poeziei în secolul
al XXI-lea. Cert este că, prin varietatea lirică, poezia îşi caută
încă un drum în spaţiul literar, inclusiv prin poemul într-un
vers, propus de Adina Enăchescu. Invităm cititorii să cugete
asupra acestor posibilităţi, anunţate în şi prin volumul Viaţă,
iubire, credinţă.
1

„O nouă viaţă astăzi de viaţa veche legi,/ Dau muguri pretutindeni din veştedele crengi” (Mărţişor).
„Ea zboară, sparge norii, aşterne pe hotar/ Seninul primăverii
cu sufletul tău clar.../ Zâmbeşti la toţi copacii – ei astăzi îţi sunt
fraţi...Prier/ Oprit în drum, migdalul ne-ntinde flori sfios”. „E mai...
prin pânzele luminii zări-voi de departe/ Şi Argeşul şi lunca de-

schisă ca o carte...”(Florar).
„Deschide poarta lumii cu coşul de cireşi!/ S-au îmbrăcat cireşii
în roşile cămeşi (Cireşar).
„Şi-a pus, se vede, Domnul pământul în cuptor/ De coace ca o
pită sub cer dogoritor/ Prin iarba arsă greieri cu ţârâit prelung/
Tăcerea nesfârşită a zilei o împung...” (Cuptor).
„Nu-i vară şi nu-i toamnă: e vremea când în tine,/ Pe înserări
senine, un dor de ducă-ţi vine” (Gustar).
Belşug „Am întânit azi toamna venind în car cu boi” (Vinicer).

Toamna copilăriei „Mireasma de gutuie într-un iatac bătrân”
(Brumărel).
Întoacere „În toamna desfrunzită m-am întâlnit, copil” (Brumar).
„De ieri albine albe pe via ta roiesc/ Toţi prunii şi toţi merii în
iarbă înfloresc” (Undrea).
„Ghenar veni cu vânăt amurg şi roşii zori...” (Ghenar).
Iarna „În zare zurgălăi de sănii... Suflet nins” (Făurar).

CÎTEVA ETIMOLOGII LITERARE

F

Sorin Stati

ilozoful elen Sextus Empiricus e poate printre primii
cărturari care, vrăjit de taina ascunsă în componenţa
cuvintelor, le aseamănă cu cîntecul sirenelor, care promit nu
numai să farmece pe navigator printr-o muzică minunată, dar
şi să-l înveţe cele ce se întîmplă cu adevărat”.
Cuvâtul grecesc „etimologie” însemnă „ştiinţa adevăratului sens”. Ea ne ajută să înţelegem de ce un lucru se numeşte într-un fel şi nu în altul. Sigur, posibilităţile ei nu sunt
nelimitate. De exemplu, cuvântul „protagonist” vine din cuvintele greceşti „protos” (primul) şi
„agonistés”(actor). Mergînd mai departe cu cercetarea, aflăm că „protos” (primul) înseamnă
„înainte”, deoarece cuvîntul „pro” însemna
„înainte”. Mai departe, înţelegerea se închide,
căci la întrebarea de ce pentru „înainte” se spune
„pro” şi nu altfel, nu există răspuns.
Din lucrarea profesorului Sorin Stati „Călătorie lingvistică în ţara muzelor”, care dă răspuns
celor mai diverse curiozităţi etimologice, ne
oprim astăzi asupra unor nume proprii intrate în
largă circulaţie, dar la a căror provenienţă nu
ne-am gîndit întotdeauna.
Multe cuvinte sau expresii provin din literatura greco-latină. Se obişnuieşte să se spună despre ultima operă a unui scriitor că reprezintă
„cîntecul de lebădă”. Coborîm mult în
timp, spre a o exlica, la spusele filozofului Socrate, dintr-un dialog cu
Platon. Cînd îşi presimt moartea, lebedele înalţă spre cer un cîntec mai frumos ca oricînd, bucurîndu-se că se vor
duce la zei. Se pare că metafora a fost
creată de tragedianul grec Eschil în
piesa „Agamemnon”. Ea e cuprinsă în
replica Clitemnestrei, soţia regelui
Agamemnom. După ce-şi omoară din
gelozie rivala, ea rosteşte cu năduf vorbele: „Iar iubita lui
zace alături de el, după ce şi-a cîntat, asemeni unor lebede,
ultimul cîntec de jale!”.
Numim „amfitrion” persoana care ne invită la masă. În
realitate, „amfitrion” provine de la numele propriu al regelui
Amfitrion, de a cărui soţie Alcmene se îndrăgostise Zeus.
Pentru a-i cîştiga dragostea, stăpînul Olimpului a luat înfăţişarea perfectă a soţului ei. Când oamenii încurcaţi nu ştiau
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care e adevăratul stăpîn al casei, sclavul răspundea că adevăratul Amfitrion e cel care dădea atunci un mare ospăţ. De
aici, sensul derivat al lui amfitrion de „gazdă a invitaţilor”.
De necrezut, dar şi termenul de largă circulaţie astăzi,
„pantalon” are legături cu arta teatrului. Pantalonul lung era
atribut vestimentar al personajului comic Pantalone din
teatrul italian. Prototip al burghezului veneţian, Pantalone era
urît, rău, poltron. Avea un nas coroiat, barba ascuţită. Purta
haine de culoare roşie şi papuci turceşti, aluzie la legăturile
Imperiului Otoman cu cetatea Veneţiei.
Pe cale orală, circulă în spaţiul românesc expresiile „anteriul lui Arvinte” şi
„cuiul lui Pepelea”. Sensul lor porneşte de
la realităţi azi uitate şi doar tîlcul lor se
mai păstrează, graţie şi unor opere literare
ale lui Alecsandri şi Alecu Donici. Arvinte
era un om zgîrcit şi hain, care nu se îndura
să cheltuiască nici pentru el, nici pentru
nepoata care trăia pe lângă el. Cînd i se
rupea anteriul, el îi cerea nepoatei
Măndica să i-l cîrpească cu bucăţi din
mîneci ca să-i pună în spate, cu bucăţi din
spate ca să-i pună pe poale. Aşa a ajuns
vestit în ţară „anteriul lui Arvinte”,
referindu-se la o treabă care nu se termină
niciodată.
„Cuiul lui Pepelea” e o expresie pe care o folosim pentru
a desemna dreptul pe care o persoană îl foloseşte spre a aduce
pe cineva la exasperare. Se pare că această povestire are ca
model o anecdotă turcească pusă pe seama lui Nastratin
Hogea, eroul popular turc. Casa în care locuia Arvinte împreună cu nepoata lui Măndica, era proprietatea lui Pepelea. Îndrăgostit de Măndica, Pepelea i-o cere în căsătorie. Acesta
i-o promite doar cu condiţia de a-i vinde lui casa pe un preţ
derizoriu. Pepelea acceptă, dar, după vorba înţeleaptă că „un
farsor găseşte la rîndu-i un farsor şi jumătate”, Pepelea cere
dreptul de a-şi păstra în fosta-i casă un singur cui. Naiv,
Arvinte acceptă. Cum se vede stăpîn pe casă, odiosul zgîrcit
refuză să i-o mai dea de soţie pe Măndica... Pepelea nu
protestează, dar, în baza dreptului obţinut, vine la Arvinte zi
şi noapte spre a agăţa ceva în cui... Ba chiar, spune el, s-ar
putea să se spînzure de el. Evident, exasperat, Arvinte
cedează. De atunci, a intrat în limbaj, spre a desemna un lucru
sau o persoană care te aduce la exasperare, expresia „cuiul

lui Pepelea”.
Se întîmplă adeseori ca substantivele proprii să devină
substantive comune, păstrînd în sensul lor ceva din atributele
purtătorului iniţial. Spunem că datorăm formarea noastră intelectuală mentorului nostru, adică povăţuitorului nostru.
Substantivul comun „mentor” a fost numele unui vechi prieten al eroului troian Ulise. Lui Mentor îi încredinţase Ulise,
la plecarea în război, casa şi avutul. Peste douăzeci de ani,

zeiţa Atena i se arată fiului lui Ulise sub chipul lui Mentor,
îndemnându-l să pornească în căutarea tatălui său. Mentor
este astfel, pentru noi toţi, simbolul povăţuitorului înţelept.
Bibliografie: - Sorin Stati, „Călătorie lingvistică în ţara
muzelor”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1967.

Carmen FARCAŞ

PHIL BOSMAN

Un cuvânt bun
înfiecare zi
TIMP SĂ FII FERICIT

N

oul An trebuie să fie cel mai fericit al vieţii tale. Tu eşti
o minune trecătoare în această viaţă. Tu eşti unic, neasemuit, inconfundabil. Ştii tu asta? Ia-ţi timp liber ca să fii fericit!
Timpul nu e doar o cale între leagăn şi mormînt, ci o încăpere
(un spaţiu) în care să poposească soarele.
Fiecare An Nou este un dar al mîinii cereşti. Şi atunci nu trebuie să fii şi tu fericit?

ÎNTINDE MÂNA CELORLALŢI

U

rez din inimă un an bun, un an bun ţie şi tuturor oamenilor. Dă mîna chiar celor care de mult n-au mai primit
nicio strîngere de mînă de la tine. Dă-le mîna cu inimă plină de
urări bune şi cinstite, nu urări ca de la o frumoasă mască, dar cu
chip ipocrit. Scrie o ilustrată şi lipeşte deasupra o sărutare.

ÎMPREUNĂ ÎN
ACEEAŞI BARCĂ

U

n An Nou! Hai să călătorim
împreună. Să stăm în aceeaşi
barcă. Toţi oamenii, ca fraţi şi surori,
în aceeaşi barcă. Oameni care călătorim împreună. Un vis fantastic!
Soarele dansează pe cer. Peştii cîntă în
mare. Toţi oamenii ca fraţi şi surori în
aceeaşi barcă a lumii. Slabi şi puternici! Toate popoarele şi toate rasele. Puternici şi slabi. Săraci şi
bogaţi. Oameni care călătoresc împreună ca fraţi şi surori pe
marea lumii, sub acelaşi soare, pe aceleaşi valuri, cu vânt, împotriva vîntului, toţi pe aceeaşi vreme. Ei călătoresc împreună.
Nu există slabi şi puternici, nici săraci sau bogaţi. Nimeni nu va
fi aruncat peste bord, nimeni nu va fi lăsat să moară de foame
în ultima grotă. Fără război şi fără punte de comandă. Pe punte
se va cânta. Toţi sunt în siguranţă şi protejaţi.Din volumul „Für
jeden Tag ein gutes Wort” („Un cuvânt bun în fiecare zi”)
Traducere din limba germană

Carmen-Lelia FARCAŞ

O „AUTOBIOGRAFIE CU ŞOCURI”
Titu GEORGESCU
(1914-2004)

M

-am născut într-un februarie friguros cu multă zăpadă, în primul an al crizei economice mondiale şi
comunale, la Corabia oltenilor.
Am început să descifrez literele într-un ziar, ce anunţa
asasinarea primului ministru I.Gh. Duca.
La zece ani, era 23 august 1939, ascultam pe
tata furios zicând „toţi o apă şi-un pământ”, plus
o înjurătură şi lui Hitler, şi lui Stalin, care se înţeleseseră de minune.
Peste o săptămână începea războiul mondial.
Nu ştiam ce este acela, război mondial. Am ştiut
ceva, când au venit în Corabia sute şi sute de
polonezi, fugiţi din ţara lor ocupată de germani!...o
familie a stat o vreme şi în căsuţa noastră.
Şi a venit un „şoc” în vara lui 1940, pe care l23

am simţit, aşa, mai tare. Carol al II-lea, regele României, lăsa
să fie sfărâmată ţara, şi la răsărit, şi la apus, nefăcând nimic,
cum mă aşteptam, să rezistăm, să punem mâna pe arme.
Şi mi-a fost dat să trăiesc, la sfârşit de clasă primă, la
Liceul Militar, intrarea României noastre în război, lângă germani, în iunie 1941. Cred că mai am pe undeva hărţile cu
eliberarea Basarabiei şi bătăliile de la Odessa, cu
luptele de la Don.
Şi creşteam învăţând să-mi apăr ţara, într-o
lume cuprinsă în incendiul războiului, dar mai ales,
în părţile de răsărit ale Europei, unde armatele germane începeau să se retragă şi cu ele, cele
româneşti.
Şoc mare pentru elevul de 15 ani, cu întoarcerea
bruscă a armelor dinspre răsărit, contra bolşevicilor, spre apus contra hitleriştilor. Preţ de mai
înţelege ceva, deşi profesorii încercau să ne mai lumineze, dar nici ei nu erau luminaţi de flăcările

unui război cu ciudăţenii şi cu atâtea victime.
Şoc şi la 18 ani, când începusem să înţeleg câte ceva, că
la vârsta aceasta, România, din Regat, devine Republică întro zi sau într-o noapte, la 30 decembrie 1947.
Cum am trecut de la „regimul burghezo-moşieresc” la
„dictatura proletariatului” am simţit mai puţin, fiind, atunci,
în anii primi de studenţie. Făceam parte din „lagărul socialist”, cu ţara mea, şi cu alte ţări din jur în frunte cu Uniunea
Sovietică.
Şoc şi şocuri felurite am cunoscut ca tată de gemeni, şi
care-mi împărţeam truda de licenţiat, între seminarii cu studenţii şi un institut, unde se cerceta istoria şi se scria altfel de
cum învăţasem în liceu şi în facultate.
Şocuri mari erau acelea care zguduiau lumea, cu războaie
africane, asiatice, sud-americane, răzvrătiri, măceluri, chiar
la hotarul nostru de apus, în Ungaria, în 1956!... lecţie dată
de Moscova că nu se poate părăsi „lagărul”!
Şoc a fost retragerea armatelor sovietice din România,
în 1958, crezând eu că, în sfârşit, nu ne mai ameninţă ţara şi,
că, dacă U.R.S.S. face un asemenea gest, înseamnă că vin ani
de linişte în lume, şi eu trebuie să caut să-mi aşez gândurile
şi preocupările de istoric nemarcat de şoc după şoc.
U.R.S.S.vrea să integreze toate ţările socialiste într-un sistem
strâns, coordonat de Moscova, iar în lume să se afirme ca
principală forţă.
Şocul din 1968, când România condamnă invazia de către
armata Pactului de la Varşovia, Cehoslovaciei, este datorat şi
demnităţii pe care o reţin, pentru cutezanţa ţării noastre şi
pentru liderii săi.
Într-o atât de frământată istorie, când corăbianul oltean
ajunge la patruzeci de ani, parcă au fost prea multe şocuri.
Fiecare dintre noi le-am resimţit într-un fel sau altul.
Au urmat câţiva ani de linişte, chiar un deceniu, când retras doar în activitatea universitară, reuşesc să mă ocup de
scrierea unor studii şi cărţi, mai temeinic rgumentate.
Lumea stă pe un vulcan şi liniştea nu va putea dura nici
pentru rectorul de la Craiova sau prorectorul de la Universi-
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tatea din Bucureşti, din deceniul opt.
Şocul ofensivei „lumii imperialiste” se resimte nu doar în
razboaiele de pe diferitele continente, ci şi în ţările „sistemului socialist”, cu manifestări ce cunoşteau, nu doar şubrezirea
sistemului, ci şi încetarea existenţei sale.
Şocul „1989” l-a suportat toată lumea europeană, îndeosebi cu prăbuşiri în estul continentului.
Şocul tranziţiei cu căderi sub nivelul de trai şi ordine, anterior lui `89, cu apariţia bruscă de partide şi lideri care declarau un anticomunism feroce, îl surprind pe omul care căuta
în marea schimbare, expresia democratismului cu mult mediatizatele drepturi ale omului.
Şocul caracterelor, pe fondul trecerii de la lupta de clasă
la ura între oameni, cu ultracomunişti şi membri ai C.C. al
P.C.R., cu două trei luni în urmă, apoi superanticomunişti în
scaune şi posturi ale lumi capitaliste.
Şocuri greu de suportat de către un universitar format întro mentalitate comunistă, care crescuse cu şocuri destule, carei puseseră multe semne de întrebare, dar care avea decenţa
de a sta în banca lui, într-un proces ce trebuie diriguit de oameni cu vederi neîntinate, pentru piaţa liberă, nu numai economic.
Şocul sfârşitului de mileniu, când România e debusolată
şi începe să facă gesturi de servilism umilitor, pentru a fi
primită în Uniunea Europeană şi NATO, zicând eu, că nu întâmplător am scris „România în istoria Europei”, dar ... Ne
umilim pentru a respecta condiţiile de „intrare”, dezindustrializând şi cerşind.
Şocul îngenunchierii ţării, care are destulă istorie zbuciumată pentru supravieţuire, pentru independenţă, din Evul
Mediu până spre mijlocul veacului XX - ajunge să fie slujitoare a Statelor Unite, în proiectele sale globaliste, în care
Iracul e doar o verigă.
Nu cred că voi suporta şocul ca România să devină o
semicolonie.
Sunt cam prea multe şocuri pentru o viaţă de om!

DESPRE REFORMAREA SISTEMULUI
DE ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC
Interviu cu doamna prof. drd. Andra
Bică, inspector şcolar general al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea
- Distinsă doamnă inspector general vă rog să-mi permiteţi
ca, în numele conducerii Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, şi al cititorilor revistei noastre să vă adresez sincere mulţumiri pentru amabilitatea dumneavoastră de a
prezenta o imagine veridică a învăţământului vâlcean, în context
naţional. Deşi a trecut ceva timp, vă felicităm pentru câştigarea
concursului dificil organizat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice.
Ce calităţi trebuie să posede ocupantul acestei funcţii de mare responsabilitate socială?
- Inspectorul şcolar general trebuie să aibă calităţi manageriale şi profesionale, să fie diplomat, comunicativ şi să se remarce prin abilităţi
de administare a resurselor umane, materiale şi
financiare.
- Consideraţi că este imperios necesară reconstrucţia din temelii a sistemului de învăţământ românesc? Ce-i lipseşte pentru a fi
performant, competitiv, de nivel european?
- Suntem într-un permanent proces de reconstrucţie prin reforma curriculară, bazată pe educaţie multiculturală, pe dezvoltarea şi inovarea
cognitivă prin focalizarea demersurilor didactice pe obiective, conţinuturi şi activităţi. De asemenea, se pune
accent pe utilizarea şi aplicarea informaţiilor, în contexte cât mai
variate, plasând elevul în centrul actului instructiv-educativ.
- Modificările care vor fi aduse Legii Învăţământului vor rezolva problemele de fond ale învăţământului actual sau vor amplifica instabilitatea care a existat în sistem?
- Binenţeles că modificările aduse Legii Învăţământului au rolul
de a rezolva multiple probleme existente şi de a întâmpina apariţia altora.
- Apreciaţi ca fiind o măsură benefică introducerea examenului de admitere în liceu, de treaptă şi generalizarea într-un viitor
apropiat a învăţământului liceal?
- Din punctul meu de vedere, este benefică introducerea examenului de admitere în liceu pentru a realiza o selecţie riguroasă a
elevilor, mai ales la liceele performante, unde numărul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor din oferta şcolară.
- Cu ce probleme mai dificile se confruntă în prezent învăţământul din judeţul nostru? Unde se situează în ierarhia naţională?
- Problemele cu care se confruntă învăţământul vâlcean sunt
specifice învăţământului naţional. De exemplu: dificultăţi în
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privinţa obţinerii avizului sanitar de funcţionare, finalizarea unor
lucrări de reabilitare, lipsa unor dotări corespunzătoare în unele
şcoli din mediul rural etc. Nu există probleme majore în judeţul
nostru, cele existente fiind monitorizate pentru a fi soluţionate.
- Faptul ca niciun absolvent de liceu din judeţ nu a obţinut
media 10 la Bacalaureat, în sesiunea de vară, iar la Evaluarea
Naţională a fost o singură medie de 10, demonstrează o scădere
a calităţii procesului instructiv-educativ, o diminuare a preocupărilor profesorilor pentru pregătirea temeinică a elevilor?
- Într-adevăr, la Evaluarea Naţională s-a obţinut o singură medie
generală 10 (zece), iar la examenul de Bacalaureat, niciun elev
din judeţul Vâlcea nu a obţinut media 10.
Aceasta nu înseamnă că a scăzut calitatea învăţământului în judeţul nostru, deoarece au
fost multe medii între 9,50-9,90, iar procentul
de promovabilitate a fost mai mare decât în
anii precedenţi.
- Ce proiecte are Inspectoratul Şcolar pentru modernizarea, în continuare, a învăţământului vâlcean? Ce măsuri ar trebui
întreprinse pentru a spori încrederea elevilor
şi părinţilor în finalitatea şcolii, în pregătirea
tinerilor pentru piaţa muncii, pentru viaţă?
- Există mai multe proiecte în derulare – de
exemplu Servicii de Prevenire şi Remediere
spre Educaţie, Spre şcoală, şi altele, care au
drept scop prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, scăderea absenteismului şi violenţei în şcoli etc.
- Sunteţi mulţumită de încadrarea unităţilor de învăţământ în
acest an şcolar, mai ales a celor din mediul rural, cu profesori
calificaţi?
- S-a încercat şi s-a reuşit, în mare măsură, încadrarea cu profesori calificaţi la toate unităţile de învăţământ din judeţ.
- Ştim că v-aţi propus să respectaţi cu stricteţe prevederile
Legii Învăţământului. Nu veţi ceda presiunilor, unor eventuale
intervenţii de natură politică?
- Am afirmat, încă de la începutul mandatului meu, că voi respecta prevederile legislaţiei în vigoare şi nu voi ceda presiunilor
sau intervenţiilor din afară.
- Ce doriţi să adresaţi cadrelor didactice şi elevilor din judeţul
noastru?
- Le doresc tututor succes în anul şcolar 2015-2016 şi putere de
muncă.
- În încheiere, vă mulţumim şi vă asigurăm de o conlucrare
fructuoasă din partea Asociaţiei Seniorilor . Mult succes în activitatea viitoare!

A consemnat Gheorghe PANTELIMON

Interviu cu

RALUCA -CRISTINA DUMBRĂVESCU
eleva care a obţnut nota zece la Evaluarea Naţională
gia copilului şi a capacitaţii de percepere a realităţii, mama
mea fiind de profesie economist. Relaţia părinte-copil trebuie
să fie bazată pe încredere şi înţelegere. Atât copilul are obligaţia de a asculta de părinţi, cât şi părinţii de a-i înţelege şi
sprijini pe copiii lor. Părinţii meu au fost cu adevărat un exemplu pentru mine, învăţându-mă să fac întotdeauna ceea
ce este bine. Sunt sigură că sunt mândrii că au reuşit să facă
din mine copilul care sunt astăzi.

Nume: Dumbrăvescu RalucaCristina
Data naşterii: 24 decembrie 2000
Ocupaţia: Elevă în clasa a IX-a la
Colegiul Naţional de Informatică
Matei Basarab
Hobby: Muzica şi dansul
Număr de telefon: 0755160076
Mail: ralucadumbravescu@yahoo.com
Raluca, ai obţinut la Evaluarea Naţională un rezultat care
cu siguranţă a adus bucurie în sufletul tău, în familia ta, în
şcoala ta şi pentru învăţământul vâlcean.
Când şi cum ai aflat că ai obţinut nota zece, când şi cum ai
aflat că ai obţinut singura notă de zece?
Era vinerea în care trebuiau aflate notele primite. Mă
aflam la şcoală cu colegii de clasă şi domnul de mate-matică.
Fiecare dintre noi ardea de nerăbdare să ştie rezultatele
obţinute la examen. Se afişaseră deja la avizier. Am ajuns în
faşă, lângă listă, cu mâna tremurând de emoţii si am căutat
cu privirea numele meu. Observasem că aveam la ambele
discipline nota zece. Am încremenit de bucurie şi mi-am sunat
părinţii. După câteva ore de la aflarea rezultatelor, am primit
un telefon de la un amic din copilărie care dorea să mă felicite, anunţându-mă că am luat singura medie de zece din
judeţ.
Ce ai simţit şi cum te-ai manifestat?
Ai avut trăirea că eşti o soluţie exactă la o ecuaţie dificilă,
sau a unui adolescent aflat încă pe “Uliţa copilăriei”?
Când am aflat rezultatul, sufletul meu dansa de bucurie,
iar emoţiile treceau treptat. Am avut sentimentul că păşesc
într-o cu totul altă lume şi că este nevoie de o schimbare. Din
adolescenta copilăroasă va trebui să devin o fată responsabilă de liceu.
În spatele unui rezultat foarte bun la un examen se afla
multă muncă, dar şi un fel anume de a munci.
Pentru cei care prin munca îşi doresc un succes ca al tău, te
rog să dezvălui secretul unui mod de a munci în timpul şcolii,
dar şi în vacanţe.
Secretul meu, şi cred că al tuturor celor care au reuşit să
aibă rezultate deosebite în orice domeniu este perseverenţa.
Cunoştinţele acumulate care stau la baza unei performanţe
se obţin prin multă muncă, sacrificii, dar şi tăria de caracter
ce îţi dă puterea să renunţi la anumite plăceri ale copilăriei.
Părinţii tăi sunt cadre didactice, absolvenţi ai Liceului
Pedagogic, deci cunoscători ai psihologiei copilului şi cu o
pregătire pedagogică din timpul când erau ei înşişi copii mai
mari.
Care este ajutorul real pe care părinţii pot şi trebuie să-l
acorde copiilor lor şi în ce modalităţi pentru ca relaţia părintecopil să deschidă uşa către succes pentru ambele părţi şi pentru societate?
Numai tatăl meu este cadru didactic, absolvent al Liceului
Pedagogic, de multe ori ţinându-mi teorii legate de psiholo26

Să ne întoarcem la primii paşi cei care dau forţa, curaj şi
verticalitate. Cine a fost “Domnul Trandafir” şi ce a sădit în
tine, în roadele de azi?
Pentru mine, „Domnul Trandafir” a fost doamna mea învăţătoare, Dîrleci Gina, care a reuşit să-mi pună bazele educaţiei şi pe care o apreciez şi îi mulţumesc pentru toate
eforturile depuse în descoperirea tainelor învăţăturii.
După “Domnul Trandafir” poţi să vorbeşti despre dascălii
tăi din gimnaziu. Ce trebuie să facă un profesor pentru a avea
elevi foarte buni, cum să muncească cu ei şi cum să se comporte cu ei?
Profesorii mei din gimnaziu au fost, de asemenea, la un
nivel ridicat de pregătire profesională, făcându-ne să-i iubim,
atât pe ei, cât şi disciplinele predate. Pot spune că între noi
şi dânşii s-a creat o relaţie specială, ajutându-ne nu numai
în problemele pe care le întâmpinam la şcoală, ci şi în viaţa
cotidiană.
Aceasta medie de zece produce întrebarea: cine sunt profesorii tăi de limba romană şi matematică?
La Limba şi Literatura Română am fost pregătită de
doamna profesoară Preda Gabriela, iar la Matematică de
către domnul profesor Mazilu Marin. Din punctul meu de
vedere, dânşii au fost părinţii mei de la şcoală şi aş vrea să
le mulţumesc pentru cei patru ani minunaţi în care m-au învăţat tot ce-i mai bun.
Ai participat la multe concursuri şi olimpiade alături de
alţi elevi vâlceni.Ca în orice competiţie uneori tu te-ai clasat
înaintea lor, alteori ei înaintea ta. Poţi să dai exemple de competitori vâlceni cu rezultate foarte bune, colegi de generaţie
pe care îi apreciezi şi îi respecţi pentru munca lor?
Colegii din generaţia mea cu care am avut o competiţie
constructivă au fost Ilie Radu, Radu Alberto, Kaproş Ana şi
Roată Ştefan, ei fiind nu numai competitori, dar şi amici.
Ai primit un premiu de la Ministerul Educaţiei şi un premiu din partea unui partid politic. Ce au reprezentat ele pentru tine şi care crezi că este menirea, ecoul lor?
Acele premii primite din partea Ministerului Educaţiei
şi din partea unui partid politic reprezintă recunoaşterea performanţei şi încurajarea celorlalte generaţii către rezultate
tot mai bune.
Ce gânduri de viitor ai, la ce profesie te gândeşti acum, în
această etapă a vieţii, acum când acest rezultat ţi-a deschis
poarta speranţelor spre tot ce este bun şi frumos în lumea pe
care o pot clădi oamenii prin muncă, respect faţă de neamul
nostru românesc?

Visul meu este să devin un medic de succes, de aceea
am ales ca pe viitor să urmez facultatea de medicină unde
sper să am rezultate la fel de îmbucurătoare.
Raluca,iţi mulţumesc şi iţi doresc succes!

votaţi ,competenţi si onesti va aprinde lumină
din lumină pentru generaţiile viitoare de buni
români.

Asociaţia Seniorilor din Educaţie ,Ştiinţă si Cultură te
felicită si exprimă încrederea că şcoala prin dascălii de-

Interviu realizat de
prof. Elena DUMITRAŞCU

PRIN RÂMNICUL DE ALTĂDATĂ
Maria EFRIM GIBESCU
Draga mea
rebuie să recunosc că telefonul tău
a produs în sufletul meu o emoţie
aproape magică, deoarece, pe parcursul
mai multor zile, m-am întors cu gândul
mereu la anii atât de îndepărtaţi ai
copilăriei şi adolescenţei noastre. Mai ales
noaptea, când uneori somnul mă ocoleşte, încep să compun
în gând, scrisori ample, dar care în zorii zilei mi se şterg complet din minte.
Acum încerc să încropesc ceva pentru tine, ca să-ţi mai
aminteşti vremurile de odinioară.
Mai ţii minte străzile curate şi liniştite pavate cu piatră cubică ale orăşelului nostru patriarhal, străbătute de oameni în
vârstă, onorabili, distinşi şi mai ales politicoşi, pentru că nu
în zadar Râmnicul era supranumit oraşul pensionarilor? Toată
viaţa sa socială se desfăşura într-un perimetru restrâns care
începea ceva mai departe de liceul Alexandru Lahovari, continua până dincolo de Podul Vinerii Mari, unde marţea avea
loc Târgul de săptămână, se întindea pe Bulevardul Tudor

T
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Vladimirescu, dincolo de gara oraşului, ca şi pe strada Ştirbei
Vodă, până la Şcoala Normală.
Liceul de fete era situat în apropierea actualei Primării a
oraşului şi a Arhivelor Statului. Imagini ale trecutului îmi
stăruie în minte, clarificate de fotografiile făcute cu ani în
urmă, când clasa noastră s-a imortalizat, alături de profesoare,
pe scările care duceau la biroul direcţiunii şi la cancelarie.
Îţi mai aminteşti cu cât respect şi sfială treceam pragul
cancelariei şi nu oricând sau oricum, ci numai atunci când
eram solicitate, iar când una dintre noi făcea vreo năzbâtie,
cancelaria devenea un fel de sală de judecată?
Nu ştiu cum să apreciez şi să compar emoţia şi respectul
care puneau stăpânire pe noi în apropierea dascălilor noştri,
cu libertatea exagerată pe care o au elevii de astăzi faţă de
şcoală şi de profesorii lor. Probabil că anii care au trecut atât
de repede m-au făcut să idealizez vremea aceea sau poate
vârsta pe care o am nu mă mai ajută să înţeleg comportarea
tineretului de astăzi, dar trebuie să recunosc că mie îmi plăcea
mai mult atunci.
În orăşelul nostru, elevii cuprinşi în cele două licee, unul
de fete, altul de băieţi, erau o prezenţă pregnantă. Desigur,
şcoli erau mai multe, căci viaţa culturală era aici efervescentă.

Existau aşadar două şcoli primare, structurate la fel ca
liceele, în care am învăţat noi, dar şi mulţi dintre părinţii
noştri. Am acum în faţa ochilor pe domnul învăţător
Florescu, întotdeauna îmbrăcat impecabil, purtând cu mândrie costumul nostru naţional, ca şi pe domnul Dina, inspector şcolar, bărbat impozant, elegant şi distins. Deşi ne-a
părăsit de ani buni, amintirea sa se perpetuează strălucit, prin
persoana fiicei sale, doamna profesoară Gibescu.
Desigur, şcolile de atunci au dispărut, căci pe temelia
uneia se ridică acum Muzeul de Istorie al Râmnicului, iar pe
locul celeilalte se înalţă o modernă şcoală generală. Dar oare
care să fie cauza că regret vechea clădire scundă şi cam întunecată, ca şi solidul gard de fier forjat care o împrejmuia?
Rememorez cu ochii minţii începutul fiecărui an şcolar
când, adunate în curtea şcolii, aşteptam să primim binecuvântarea preotului pentru ca să putem intra în clase. Învăţătoarea noastră, doamna Olteanu, era un dascăl sever, dar
corect, exigent cu sine, dar şi cu noi, mereu preocupat de
toate aspectele instruirii şi educării noastre.
În anii care au urmat după război, lipsurile şi-au spus cuvântul şi în orăşelul nostru drag. Cred că îţi mai aminteşti
cum, uneori, însoţite de părinţi, aduceam de acasă lemne
pentru încălzitul claselor.
Ca eleve ale liceului de fete din oraş eram mândre de uniforma noastră de culoare neagră, cu guleraş alb, brodat, care
ne individualiza faţă de elevele altor şcoli şi ne oferea nu
numai un plus de eleganţă,ci şi prestanţă.

Foto din colecţia
Titi Mihai Gherghina
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Cu doamna profesoară Lucescu, orele de literatură
română erau tot atâtea clipe de încântare, căci eram dornice
să cunoaştem cât mai mult. Împreună am explorat frumuseţea operelor marilor noştri clasici şi am realizat compuneri şi eseuri în care ne-am exprimat primele aprecieri
critice.
Lecţiile de franceză şi de germană sub îndrumarea doamnelor profesoare Zinelli şi Zamfirescu erau adevărate călătorii în lumea atât de bogată a literaturilor străine, devenite
ulterior un ajutor preţios în profesiunile pe care ni le-am ales.
Nu pot să nu amintesc şi de iubita noastră dirigintă,
doamna Bădescu, profesoară de matematică, pe care o văd
şi acum, aşa cum era atunci: o doamnă tânără şi entuziastă,
cu ochi negri, pătrunzători, cu bucle ca pana corbului, o prietenă mai mare şi bună, care ne-a oferit pe parcursul anilor
nu numai multiplele şi profundele sale cunoştinţe, ci şi cămara sufletului său. A fost Modelul de om adevărat, de
dascăl exigent, dar şi îngăduitor cu copilăriile şi stângăciile
noastre.
Acum constat cu nostalgie că toţi şi toate au trecut demult
în lumea umbrelor. Am rămas numai noi, câteva dintre fostele eleve, ca să rememorăm cu emoţie şi regret, atât cât ne
mai amintim, trecutul pierdut în ceaţa timpului care nu iartă
niciodată.
În speranţa că îmi vei răspunde repede ca să-mi aminteşti
aspectele pe care le-am omis, te salută cu afecţiune şi cordialitate prietena ta.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TAKE IONESCU"
UN "BRAND" AL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI VÂLCEAN

D

upă punerea în aplicare a Regulamentului Organic
prin care se recunoaşte necesitatea învăţământului
public, au luat fiinţă şcoli în toate reşedinţele de judeţ. Şcoala
Naţională Normală din Râmnicu Vâlcea, ca răspuns la
nevoile epocii pentru răspândirea ştiinţei de carte în cercuri
din ce în ce mai extinse, apare la 1 Mai 1832, cu 48 de elevi,
în casa primului său profesor, Dimitrie Serghiade. Populaţia
şcolară a fost în continuă creştere, ajungând la 174 elevi, în
1846. De la debut, instituţia noastră a avut o strălucită
evoluţie. La 15 aprilie 1834, inventatorul stiloului, Petrache
Poenaru, în calitate de director al "Şcoalelor Naţionale",
făcând o inspecţie la şcola publică din oraş, menţiona: "S-a
cercetat şcoala la scris, citit, catechism, geografie politiceasca
şi în cele patru părţi ale aritmeticii. S-a cunoscut sârguinţa şi
silinţa ce a pus destul profesorul cu înaintarea lor la învăţătură, pentu care a rămas toată obştea mulţumită".
Permanent, instituţia noastră s-a situat pe o traiectorie ascendentă. În anul şcolar 1937-1938, apare clasa a-V-a, în
1956 se unifică Şcoala Nr 1 de Fete cu cea de Băieţi, iar în
toamna anului 1970 se introduce prima treaptă de liceu.
Din anul 1977, şcoala dispune de un nou local, clădirea
veche dată în folosinţă în anul 1896 şi dotată cu un ceas, de
unde şi denumirea de "Şcoala cu Ceas", devenind Muzeul
Judeţean de Istorie.
Cunoscutul om politic I. Gh. Duca scria că: "Take Ionescu
avea inteligenţa sclipitoare, un talent oratoric neîntrecut,
aducând netăgăduite servicii ţării şi neamului românesc". În

calitate de ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor a contribuit direct, cu resurse financiare proprii, la reconstruirea
şcolii distruse de un incendiu.
Şcoala cu Ceas s-a numit "Take Ionescu" până la Reforma
Învăţământului din vara anului 1948; s-a revenit la această
emblematică denumire în anul 1998, ca urmare a demersului
Consiliului de administraţie al şcolii de la acea vreme.
Începând cu anul şcolar 1979-1980, se afiliază secţia de
muzică, menţinută până în anul 1990. Anul şcolar 1993-1994,
prin cei 2124 de elevi înscrişi înregistrează maximul de populatie şcolară implicată în procesul instructiv-educativ.
O mare bucurie a manifestat comunitatea în clipa când a
început construcţia sălii de sport, aşteptate de atâtea generaţii
şi inaugurată în anul 2004.
Ca instituţie prestatoare de servicii educative durabile pentru populaţia şcolară, dispunem de: dotare modernă, echipa
de cadre didactice performante, elevi şi părinţi devotaţi misiunii şcolii, comunitate locală interesată pentru calitatea educaţiei din perspectiva europeana şi îndrumare conform
standardelor actuale din partea Inspectoaratului Şcolar
Judeţean Vâlcea. În fiecare an şcolar practicând un învăţământ diferenţiat, centrat pe elev, rezultatele au corespuns
obiectivelor stabilite. În anul 2013, s-a atins, până acum, cu
cele 20 premii naţionale obţinute la Olimpiadele şcolare de
către elevii noştri, cota cea mai înaltă.

ELEVII CALIFICATI LA ETAPELE NATIONALE ALE
OLIMPIADELOR SCOLARE DIN ANUL SCOLAR 2012 - 2013
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Se adaugă Concursul Naţional "La Şcoala cu Ceas", celelalte concursuri interjudeţene la care participă echipajele
şcolii, proiectele europene precum Proiectul multilateral
Comenius "Apple Tree - Let's Plant a Smiling Apple Tree and
Share the Shining Apples" 2013-2015 Nr. de referinta :
COM-13-PM-438-VL-TR etc. au consolidat poziţia şcolii în
rândul instituţiilor de elită.

Take Ionescu 1858-1922
bust de Sergiu Sălişte
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Omogenitatea valorică a echipei, comunicarea cvartetului
cadru didactic-elev-părinte-comunitate locală au transformat
numele şcolii în renume, fiind dintre cele mai solicitate la
nivel de municipiu.

Prof. Vasile Burduază
Prof.Iulia Diaconu

UN JURNAL CA O RADIOGRAFIE
Ilie GORJAN

S

criu acest material în ziua de 6
august 2015 când se împlinesc 70
de ani de la folosirea pentru prima oară
de către SUA a bombei atomice asupra
oraşelor japoneze Hiroşima şi Nagasaki,
fapt istoric abominabil, cu urmări catastrofale pentru cele două oraşe, constând
în distrugerea completă a acestora, suprimarea vieţii majorităţii locuitorilor şi
contaminarea zonei cu substanţe radioactive cu efecte pe termen lung asupra sănătăţii oamenilor
şi animalelor.
Iată o dovadă clară şi palpabilă a consecinţelor nefaste ale
războiului şi un argument definitoriu pentru continuarea
eforturilor de instaurare a unei păci durabile
pe întreaga planetă. Definit de teoreticianul
german Carl von Clausevitz ca o continuare
a politicii cu alte mijloace, războiul, ca
fenomen complex şi cu rădăcini adânc înfipte în istoria societăţii omeneşti, nu a putut
scăpa atenţiei istoricilor, militarilor, scriitorilor, jurnaliştilor, sociologilor şi juriştilor,
care, fie l-au incriminat, fie l-au scos basma
curată în faţa opiniei publice.
Învăţatul chinez Sun Tzu, în lucrarea sa
„Arta războiului”, a spus că „războiul este o
problemă de o importanţă vitală pentru stat,
domeniu al vieţii şi al morţii, calea care duce
spre supravieţuire sau spre nimicire” şi de
aceea „e neapărat necesar să fie studiat
temeinic”.
Profesorul Constantin Isărescu din
Drăgăşani nu realizează propriu-zis un
studiu al războiului în cartea sa „518 zile şi nopţi în linia întâijurnal de front” (Editura „Antim Ivireanul”, Râmnicu-Vâlcea,
1999, ediţie îngrijită de către scriitorul Ioan Barbu), ci o radiografie exactă a unei secvenţe îndelungate din cel de-al
doilea război mondial (ultimul mare flagel al omenirii),
secvenţă pe care a parcurs-o personal de la 1 aprilie 1944 la
31 august 1945 (adică exact 518 zile şi nopţi).
Ca ofiţer de stat major în cadrul Regimentului 3
Dorobanţi-Olt, Constantin Isărescu a cunoscut toate grozăviile şi ororile războiului, începând cu marşurile lungi şi istovitoare pe traseul Slatina-Iaşi, şi terminând cu acţiunile de luptă
desfăşurate, atât împotriva ruşilor, cât şi ca aliaţi ai acestora
după 23 august 1944, aspecte inserate şi descrise cu lux de
amănunte în economia cărţii. De altfel, fără nicio exagerare,
cartea poate fi folosită de către profesorii de la Academia
Militară (actualmente Universitatea Naţională de Apărare) ca
manual pentru însuşirea cunoştinţelor privind acţiunile de
luptă la nivelul eşaloanelor tactice, deoarece autorul descrie
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cu o precizie demnă de toată lauda fiecare moment al luptelor
desfăşurate de către unitatea sa, redând exact formele de luptă
întrebuinţate, nume de militari şi de zone geografice, cu ce
unităţi şi mari unităţi a cooperat unitatea sa, efectivele întrebuinţate, precum şi numărul (uneori şi numele) victimelor
(răniţi sau morţi), dar şi pagubele materiale înregistrate.
Capitolele din carte referitoare la infernul de la Oarba de
Mureş cu siguranţă au fost/vor fi remarcate de cititori.
Această „epopee”, cum o denumeşte autorul, a început la 17
septembrie 1944 şi a durat 21 de zile, cu urmări catastrofale
pentru armata română, numai R.3 D. pierzând 16 ofiţeri, 8
subofiţeri şi 412 ostaşi, per total armată pierderile fiind incomensurabile. Scenele dramatice din timpul luptelor, surprinse cu talent de către Constantin Isărescu, pot oricând
constitui scenariul unui film de succes, şi poate cândva regizorii, scenariştii şi producătorii români de film vor reuşi acest
lucru, contribuind şi prin acest mijloc
la educarea patriotică a tinerilor, mai
ales a celor care n-au satisfăcut stagiul
militar.
Este edificator în acest sens următorul fragment din carte: „Îmi stăruie
şi acum în memorie figura unuia din
aceşti tineri, rănit grav, care plângea ca
un copil şi striga în continuu MAMA.
M-am ocupat de el îndeosebi. Atunci
când, chemat de sarcinile ce-mi reveneau, plecam, nu mai striga mângâietorul cuvânt „mamă”, ci „domnule
sublocotenent”. S-a stins chemândumă, înainte de a putea fi evacuat la
postul de prim ajutor, aflat dincolo de
Mureş. Locotent colonelul Matei, care
conducea tragerile grupării de artilerie
a Diviziei 21 Infanterie, juxtapusă pe
postul de comandă al R. 3 D., a ţinut să-mi spună: „În tristă
postură eşti pus, domnule sublocotenent, să fii preferat mamei
şi să nu-l poţi salva!...”
Autorul îşi aminteşte şi ipostazele de neînchipuit în care
l-a pus războiul, atât pe el, cât şi pe camarazii săi de luptă,
recunoscând că în timpul luptelor de la Oarba de Mureş, timp
de 21 de zile „nimeni nu şi-a dezlegat şireturile de la bocanci
sau măcar un nasture de la veston, nimeni n-a avut răgaz săşi spele mâinile ori să dea cu apă pe faţă, având permanent
înainte spectrul morţii”. Constantin Isărescu rememorează cu
emoţie şi ziua de 25 octombrie 1944 când „ultima brazdă” de
pământ din trupul ţării a fost eliberată (preţul acestei eliberări
fiind unul ieşit din comun: numai regimentul său a pierdut
30 de ofiţeri, 22 subofiţeri şi 996 ostaşi), cu acest prilej fiind
decorat cu Ordinul „Coroana României cu spade şi panglică
de Virtute Militară, clasa V, în grad de cavaler”.
Şi de această dată autorul repetă obsedanta întrebare Pentru ce şi pentru cine, care străbate ca un laitmotiv întreaga

economie a cărţii, argumentând astfel că „războiul
nu este o joacă de copii. El este un lucru greu şi constituie o tragedie pe care împrejurările o simplifică,
dar de cele mai multe ori, o complică” (aviz responsabililor actuali cu pacea omenirii care nu contenesc
„să se joace” de-a războiul prin diverse regiuni ale
Europei şi lumii). Cartea cuprinde şi parcursul R.3
D., alături de alte unităţi şi mari unităţi ale armatei
dincolo de Tisa până în munţii Tatra (în fosta
Cehoslovacie), armata română acoperindu-se de glorie şi contribuind esenţial la eliberarea Ungariei şi
Cehoslovaciei de sub ocupaţia Germaniei hitleriste.
Mi-amintesc cu strângere de inimă cum „ne-a
ucis” profesorul de istorie în Academia Militară cu
însuşirea Operaţiunilor Rozniava şi Banska Bistrica,
tocmai pornind de la faptul că în acele operaţiuni armata română a avut un rol determinant în obţinerea
victoriei asupra nemţilor, dar şi din cauza marilor
pierderi suferite în timpul derulării acestora. Şi
Constantin Isărescu evidenţiază în cartea sa rolul R.3
D. în acele două operaţiuni desfăşurate în condiţiile
unei ierni cumplite, precizând şi cu acest prilej că
„timp de 48 de zile nu şi-a deznodat niciunul şireturile de la bocanci, nu şi-a descheiat nasturii de la
veston şi nu şi-a scos mantaua. În aceste condiţii,
între cămaşă şi piele era un strat continuu de păduchi”.
Şi aşa cum rezultă din carte, după încheierea
războiului la 9 mai 1945, trupele române au primit
permisiunea să revină în ţară pe 8 iunie 1945, dar nu
oricum, ci pe jos! Aceasta era răsplata guvernanţilor
de-atunci pentru eroii ţării, pentru cei care înscriseseră pe câmpurile de luptă adevărate pagini de
glorie despre care se vorbeşte, iată, şi astăzi, şi se va
vorbi de-a pururi. În ciuda greutăţilor, privaţiunilor
şi riscurilor cu care s-a confruntat, Constantin
Isărescu dovedeşte un optimism debordant pe întregul parcurs al cărţii, inclusiv în faţa acelei nedreptăţi comisă de către statul român care n-a găsit nişte
mijloace de transport (oricare ar fi fost ele) pentru aşi aduce eroii acasă. Chiar şi după intrarea în ţară,
marşul acestor eroi a continuat pe jos până la
Bucureşti unde au defilat pe sub Arcul de Triumf în
ziua de 23 august 1945 (zi fatidică pentru devenirea
ulterioară a neamului românesc).
Fără nicio urmă de indignare, autorul redă în finalul cărţii doar bucuria de nedescris a ostaşilor
români în faţa primirii entuziaste de care au beneficiat din partea locuitorilor localităţilor prin care treceau, primiri însoţite de urale şi aclamaţii ca „Armata
şi Regele”, dar şi „Armata poporului” pentru că tocmai se instaurase în România „regimul democratpopular”.
Mă bucur că am avut onoarea să-l cunosc pe distinsul autor al acestei cărţi, profesorul Constantin
Isărescu, carte pe care se află scris următorul autograf: „20 iunie 2000. Domnului colonel Ilie Gorjan,
amintiri amare ale fostului profesor”.

PRIMA MODERNIZARE
A PARCULUI ZAVOI
DUPĂ REVOLUŢIE
Iulian COMĂNESCU

S

ituat între râul Olăneşti şi strada Ştirbei
Vodă, în municipiul Rm.Vâlcea, Parcul
Zăvoi a fost locul în care s-a intonat pentru
prima dată cântecul „Deşteaptă-te Române” pe
versurile lui Andrei Mureşanu şi muzica lui
Anton Pann, devenit ulterior Imnul de Stat al
României.
Dacă multă vreme, acesta a constituit un loc
de promenadă şi relaxare pentru locuitorii
Râmnicului şi al celor care îl vizitau, după evenimentele din decembrie 1989, acesta se prezenta într-o stare de degradare progresivă.
Porţiuni din gard şi porţile de la intrare lipseau, băncile erau rupte şi
pe alocuri inexistente, lacul nu mai păstra apa, fântâna arteziană din
mijlocul lui era înfundată, aleile, cândva asfaltate, acum erau pline
de gropi, copacii neigienizaţi, instalaţia electrică nefuncţională, iar
în anumite zile, romii poposeau cu căruţele cu cai în interiorul acestuia şi îşi pregăteau acolo fripturi la gratar, consumate apoi, cu renumitul vin de Drăgăşani.
Felul în care arăta Parcul Zăvoi, starea deplorabilă în care se
prezenta, lăsa o impresie total neplăcută, la adresa autorităţilor şi a
administraţiei publice locale. Frecvent în zonă, veneau diferite delegaţii, unele chiar de grad zero, iar imaginile şi impresiile erau dezastruoase. Deşi nu-mi aparţinea direct, neintrând în atribuţiile mele ca
prefect al judeţului o asemenea problemă, într-una din zilele lunii
iunie 1995, m-am gândit că trebuie să intervin şi să fac ceva pentru
reabilitarea şi aducerea acestui parc în starea de mai înainte, cum era
ştiută de localnici şi turişti, cunoscându-i totodată şi importanţa istorică la nivel naţional.
În acest sens, am invitat în sala Prefecturii conducerile anumitor
societăţi comerciale din judeţ, în funcţie de obiectul de activitate al
fiecăreia şi a căror participare era necesară, în vederea organizării
acţiunii de executare a lucrărilor ce se impuneau, pentru reabilitarea
parcului Zăvoi.
Pentru că nu dispuneam de fonduri cu această destinaţie, iar dorinţa realizării acesteia era imperativă, de la început, am lansat
rugămintea, dacă este posibil, ca fiecare societate să suporte cheltuielile aferente lucrărilor pe care le va executa. Dar, pentru a nu lăsa
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cumva impresia că rugămintea ar avea caracter strict obligatoriu, am făcut şi menţiunea că, dacă totuşi există vreo societate
care nu poate face faţă aceastei rugăminţi, să procedeze la întocmirea situaţiei de lucrări şi să o prezinte pentru decontare,
cu speranţa obţinerii de fonduri de la Guvern. Menţionez că,
în final, nu a fost cazul pentru intervenţii la Guvernul
României, întrucât toate societăţile participante au suportat, pe
cont propriu, cheltuielile înregistrate. Valoarea tuturor lucrărilor executate pentru reabilitarea parcului Zăvoi, a fost de
peste 380 de mil. lei la data respectivă.
Lucrările de reabilitare şi dotare a parcului cu cele necesare
s-au demarat pe data de 28 iunie 1995, cu participarea tuturor
societăţilor comerciale solicitate.
În acţiunea de reabilitare a parcului Zăvoi au fost antrenate:
Şantierul de Contrucţii, pentru aleile interioare; Direcţia Silvică
şi IRE-ul, pentru igienizarea copacilor şi iluminatul public;
IFET Băbeni pentru confecţionarea băncilor şi a porţilor de la
intrare, Institutul Militar „Panait Donici” pentru curăţirea,
sclivisirea cu ciment şi vopsirea lacului şi alţii, faţă de care îmi
cer scuze pentru eventuale omisiuni - fiind prea mult timp scurs
de atunci - dar tuturor, le-am mulţumit la momentul încheierii
lucrărilor pentru receptivitatea şi corectitudinea de care au dat
dovadă pe perioada desfăşurării acţiunii. Astfel, cu contribuţia
acestora, am reuşit să rezolvăm una din problemele ce apăsa
din greu, asupra administraţiei locale.
Pentru asigurarea şi garantarea încadrării în timpul alocat
acestor lucrări de o lună de zile, şi ca parcul să fie reabilitat în
întregime şi pregătit pentru desfăşurarea în condiţii perfecte a
festivităţilor ce se organizau pe 29 iulie cu ocazia “Zilei Imnului Naţional”, zilnic, la ora patru P.M. aveam organizate la faţa
locului, sedinţe de comandament, unde analizam cu fiecare factor de răspundere angrenat în acţiune, modul în care se desfăşurau lucrările, stabilind totodată, dacă era cazul, măsuri
concrete care să garanteze finalizarea lucrării în termen şi de
calitate.
În interiorul parcului, exista restaurantul Zăvoi care de
asemenea se prezenta într-o stare avansată de degradare, vandalizat şi părăsit. Conducerea Societăţii Comerciale de Alimentaţie Publică Râmnicu-Vâlcea a fost obligată să ia toate
măsurile, astfel că a realizat renovarea completă a restaurantului, în acelaşi termen alocat şi parcului.
În seara zilei de 28 iulie 1995, erau definitivate şi recepţionate toate lucrările executate şi Parcul Zăvoi îndeplinea cele
mai bune condiţii de a primi invitaţii şi oaspeţii dornici de a fi
participanţi la desfăşurarea festivităţilor organizate în cinstea
Imnului Naţional. Parcul, astfel pregătit, primea publicul participant la festivitate cu un aer proaspăt, curat, frumos, instalaţiile toate în stare perfectă de funcţionare şi pavoazat de
sărbătoare. În felul acesta, fusese creat un ambient plăcut, pentru orice participant.
Am fost onoraţi de prezenţa multor personalităţi din cadrul
instituţiilor centrale dintre care nominalizăm pe: dl. Valer
Dorneanu, Presedintele Camerei Deputaţilor din Parlamentul
României, dl. Florin Georgescu Prim-Vice Prim-Ministru al
Guvernului României, dl.Victor Opaschi Consilier de Stat al
Preşedintelui României, prof. univ. dr. Nicolae Popa, Consilier
Preşedinţial, candidat al Judeţului Vâlcea pentru Parlamentul
României şi ulterior Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, dl. Octav Cosmâncă, Ministrul Administraţiei Publice
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Centrale şi Locale, alţi minişri şi reprezentanţi ai altor Instituţii
Centrale şi omologi de la alte judeţe. Pe plan local, PS
Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului, parlamentarii,
Dumitru Persu subrefect, Anton Miţaru, Preşedintele Consiliului Judeţean, conducători de Societăţi şi Instituţii judeţene şi
mulţi alţii.
În prezenţa a mii de participanţi, festivitatea a continuat prin
susţinerea unui amplu şi diversificat program artistic, desfăşurat tot în parc, susţinut de prof. univ. Dumitru Fărcaş, clarinetist, Drăgan Muntean, solist vocal, Dalila Cernătescu,
naistă şi alţii, cât şi multe formaţii de dansuri din judeţ, care
antrenau la dans, joc şi voie bună, asistenţa. Pe aleile parcului
erau prezenţi mulţi meşteşugari din judeţ şi de pe alte meleaguri ale României, care expuneau publicului diverse sortimente de produse de artă populară, apreciate şi solicitate de
cumpărători. Într-o atare atmosferă, unităţile specializate de
alimentaţie publică pregăteau renumiţii mici, pe care îi serveau
alături de o bere rece, cât şi alte preparate culinare, consumate
cu plăcere şi satisfacţie de cei prezenţi. Starea de bună dispoziţie şi de veselie se citea pe feţele multora. Astfel, beneficiau
şi se bucurau de câteva momente de destindere şi deconectare,
eliberaţi de problemele cotidiene care, în majoritatea cazurilor,
nu erau de neglijat.
În partea a doua a zilei de 29 iulie, invitaţii-oaspeţi-veniţi
de la Bucureşti şi autorităţile judeţene, s-au deplasat şi, în
prezenţa autorităţilor Oraşului Drăgăşani, a celor din împrejurimi, cât şi a unei mulţimi de oameni, au participat la festivitatea de inaugurare a ridicării la rangul de „Municipiu” a
Oraşului Drăgăşani.
Într-o atmosferă de sărbătoare, într-un oraş pregătit în mod
special pentru un astfel de eveniment important, au luat cuvântul Prefectul judeţului, Presedintele Consiliului Judeţean,
Primarul oraşului, Preşedintele Camerei Deputaţilor din Parlamentul României Valer Dorneanu şi s-au prezentat mesajele:
al Preşedintelui României Ion Iliescu de către Victor Opaschi,
Consilier de Stat la Presedinţia României, al Primului Ministru
Nicolae Văcăroiu, de către Florin Georgescu, Prim-Vice-PrimMinistru al Guvernului României.
După încheierea festivităţii, bucuroşi de evenimentul realizat, cu toţii, au încins Hora Unirii pentru a sărbătorii momentul mult aşteptat. Şi, într-o astfel de atmosferă de bună
dispoziţie, distracţia a continuat până seara târziu, după care,
fiecare s-a retras satisfăcut, dar şi obosit, către casa lui, spre
odihnă, ca în ziua următoare să intre din nou în activitatea cotidiană.

IGNORAREA TRECUTULUI: UN ATENTAT LA
CONŞTIINŢA NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR
Gheorghe DUMITRAŞCU

D

e un sfert de secol asistăm
neputincioşi la un proces de
degradare a conştiinţei naţionale prin ignorarea trecutului şi dispreţul tot mai accentuat faţă de istoria naţională.
Mulţumită celor care ne conduc de 25 de
ani, România a fost aproape scoasă din istorie, iar educaţia şcolară în spiritul
respectului valorilor şi a marilor personalităţi autohtone, a suferit un mare eşec. Există o tradiţie în
România, ca în toate perioadele de tranziţie, datorită importantelor mutaţii în plan social-politic, economic, demografic
ş.a., noul regim ajuns la putere să conteste cu vehemenţă orice
progres al regimului pe care l-a înlocuit.
Experienţa istorică ne-a dovedit că întotdeauna condamnarea trecutului a constituit pentru politicieni „o modalitate” prin care se justifică nerealizările prezentului,
aruncându-se vina pe „greaua moştenire” lăsată de vechiul
regim. De regulă, în astfel de perioade „tulburi” se înregistrează o puternică ascensiune a nonvalorilor care devin extrem de agresive. Tot aşa s-a petrecut şi cu studiul istoriei, care
a trecut printr-o grea şi păguboasă „metamorfoză”. Imediat
după evenimentele din decembrie 1989 au apărut, ca ciupercile
după ploaie, „istoricii conjuncturali”, care îi contestau pe cei
tradiţionalişti de susţinerea sistemului socialist-totalitarist, iau scos din circuitul productiv pe aceştia din urmă, i-au trecut
la index şi cei mai mulţi dintre ei au fost blamaţi şi marginalizaţi. În astfel de împrejurări, istoricii noi, care veneau de
peste hotare, din „disidenţă”, cât şi istoricii „autohtoni revoluţionari”, au tratat cu aroganţă scrierea istoriei eludând voit
sau eliminând premeditat, din studiu sau din manuale, problemele fundamentale ale istoriei naţionale.
Ne impresionează şi ne uimeşte o izbitoare asemănare între
formele pe care le-a urmat această tranziţie cu cele ale tranziţiei din anii ‘50.
În anii ‘50, fiind sub control sovietic, în scrierea istoriei a
predominat spiritul nihilist prin care se arăta că tot ceea ce a
creat „istoriografia burgheză” era o grosolană falsificare a realităţilor şi că, abia după anul 1948, când a fost înlăturat regele
şi s-a instaurat noul regim, se putea reda poporului istoria adevărată, întemeiată pe învăţătura marxist-leninistă.
Surprinzător, după 1989, s-a produs acelaşi fenomen, iar
prin toate formele de manifestare ale mass-media s-a vehiculat
şi promovat teoria potrivit căreia, „istoriografia comunistă” a
flasificat trecutul, nu a creat nimic valabil, astfel că „trebuie
s-o luăm de la zero”. Un asemenea curent, programat şi promovat cu tenacitate, a produs o mare confuzie în gândirea tuturor categoriilor sociale româneşti cu privire la evoluţia
istoriei noastre contemporane. Mergând pe sintagma „istoria
se repetă”, întâlnim o altă asemănare, aceea „a liderilor de
opinie”, adică a promotorilor noilor idei, care, după 1948, erau
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indivizi obscuri care nu aveau nicio legătură cu istoria (Mihai
Roller, de profesie subinginer). Aceşti politruci pretindeau că
ei sunt singurii care ştiu cum trebuie scrisă „istoria adevărată”
şi că la punctul lor de vedere – care era de fapt cel impus de
Moscova – „nu există alternativă”.
În anii de după evenimentele din 1989, cunoaştem un
fenomen similar. De astădată, o nouă mass-media independentă, formula judecăţi de valoare asupra istoriografiei
româneşti, prin persoane mai „elevate” decât predecesorii din
anii ‘50, care se manifestau fermi pe poziţie şi ei, ca „directori
de opinie”, fiind de fapt opticieni, fizicieni, chimişti, actori,
eseişti etc. Alături de ei erau şi istorici specialişti în istoria
veche şi medie, dar la distanţă de cercetarea documentelor de
istorie contemporană, istorici cunoscuţi prin „anonimatul” lor.
Cele două perioade de tranziţie amintite s-au caracterizat
şi printr-o contestare vehementă a ceea ce a fost pozitiv în
istoria românilor şi deplasarea accentului pe aspectele negative. După anul 1948, istoria era prezentată în spiritul luptei
de clasă şi se afirma că lungă perioadă din istoria noastră, în
care românii au acceptat exploatarea şi asuprirea, iar progresul
a fost impiedicat de cei doi factori: interni şi externi. Scrierea
Istoriei românilor era falsificată. În „Istoria Republicii
Populare Române”, apărută sub redactarea lui Mihai Roller,
erau eludate valorile naţionale iar despre Marea Unire de la
1918 nu se pomenea nimic. Poporul român era prezentat ca un
popor oropsit, „aflat în bătaia vânturilor”, care şi-a recăpătat
personalitatea odată cu eliberarea sa de către „glorioasa aramată sovietică”. Subinginerul Mihai Roller nu s-a încumetat
să emită deschis opinii denigratoare la adresa românilor, ele
apărând mai voalat în subtext prin combaterea forţelor
reacţionare „feudale” şi „burghezo-moşiereşti” etc.
Paradoxal este că, după 1989, unii „lideri de opinie” au fost
mai categorici în blamarea poporului român şi a istoriei sale.
Se poate aminti un astfel de lider de opinie, care a devenit notoriu prin aprecierile sale catastrofale asupra poporului din
care şi el face parte, lider bine cunoscut şi foarte mediatizat
prin publicarea unei cărţi intitulată „Politice”, la Editura
Humanitas. Autorul, este de fapt specialist în „optică, spectroscopie, laseri şi plasme”. După o analiză „ştiinţifică” asupra
poporului român, acesta a ajuns la următoarea concluzie:
„privit la raza X, trupul poporului român abia dacă este o
umbră, el nu are chiag, radiografia plaiului mioritic este ca a
fecalei [...]. Toată istoria, mereu, peste noi a urinat cine a vrut,
se cheamă că ne-am plămădit din această clisă, daco-romanăslavă, mă rog. Apoi ne-au urinat la gard turcii; era să ne înnecăm, aşa temeinic au făcut-o. Demnitatea noastră constă în
a ne ridica mereu gura zvântată, iar ei reîncepeau; ne zvântam
gura la Călugăreni, ne-o umpleau la Războieni („distinsul intelectual” pare să nu fi citit manualul de clasa a IV-a, din care
se putea afla că lupta de la Războieni a avut loc înaintea celei
de la Călugăreni) şi aşa mai departe, la nesfârşit” (H. R.
Patapievici, Politice, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p.

63). Şi în continuare foloseşte acelaşi ton incalificabil, dezgustător, cinic, condamnabil la adresa poporului român. Oare,
aceasta este imaginea adevărată a poporului noastru? O astfel
de atitudine ce merită a fi incriminată, pentru că urmează acelaşi drum, cu neruşinare, exact ca în anii ‘50, urmărind „o
minimalizare până la anulare a valorilor naţionale,
prezentarea românilor ca un popor fără trecut şi evident,
fără viitor”.
Cu optimismul ce-l caracterizează, distinsul profesor universitar şi istoricul de o mare verticalitate, Ioan Scurtu, referitor la exemplul amintit, precizează: „Directorii de opinie”
din anii ‘50, ca şi cei de după 1989, se pot impune pentru o
anumită perioadă de timp, se pot iluziona că au „revoluţionat”
istoria, dar – în fapt – ei nu au fost învingători, ci mai curând
nişte excrescenţe dezvoltate pe trupul istoriografiei româneşti.
Atunci când valurile tranziţiei se domolesc, iar apele intră în
albia lor normală, gunoaiele se depun la mal, iar apa curge, tot
mai limpede, pe făgaşul statornic”.
Ne amintim cu tristeţe de anii ‘50, când eram sub ocupaţia
armatei sovietice, toate domeniile din activitate românească
erau supravegheate şi controlate riguros de către consilierii sovietici, iar scrierea istoriei era dirijată într-un singur sens: spre
Răsărit. Astăzi, se petrece un proces similar, în cadrul unei
globalizări haotice, dar mult mai complexă şi rafinată, iar mersul nostru are un alt orizont, opus celui din trecut, spre Vest,
sub umbrela „miraculoasă şi binefăcătoare” a U. E. Nici atunci
şi nici astăzi, demnitarii noştri nu s-au străduit să ţină cont de
lecţiile istoriei, folosind inteligenţa şi demnitatea pentru a găsi
soluţii proprii, care să ajute la cooperarea cu cei puternici, în
apărarea interesului naţional pentru prezent şi în viitor.
În aceşti ani postdecembrişti a urmat o agresare programată
a limbii române şi istoriei naţionale şi o exacerbare a mitului
european şi al universalităţii. Pentru scrierea istoriei Europei
s-au dat „recomandări” despre cum se scrie istoria naţională
de către organismele europene, în principal Consiliul Europei
şi Comitetul său de cultură, considerându-se că accentul cade
prea mult pe istoria naţională în locul unei viziuni europene,
globalizatoare. În anii care s-au scurs, s-a desfăşurat o vie activitate pentru reconcepţionalizarea istoriei şi adaptarea ei la
noile cerinţe teoretice în care rolul istoriei naţionale şi raportul
acesteia cu cea universală este foarte mult diminuat. Cu alte
cuvinte, în dorinţa de a fi acceptaţi şi pe placul U.E. şi al structurilor sale, trebuie să se renunţe treptat la identitatea naţională,
la limba şi civilizaţia proprie.
În acest context, „cozile de topor”, fără o minimă rezistenţă, la recomadările externe, au început ei înşişi să conteste
întregul nostru patrimoniu al culturii naţionale, tradiţia, limba,
istoria, personalităţile etc. În această direcţie este edificatoare
recomandarea Nr. 1283/1996 a Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei privind istoria şi predarea istoriei Europei
precum şi seminarul privind „Reforma studiului istoriei în
România” ţinut la Bucureşti, la 7 martie 1998, pornind de la
aceeaşi iniţiativă a aceluiaşi for european.
În octombrie 1998, la Poiana Braşov, s-a desfăşurat un alt
seminar organizat şi finanţat de „Project on ethnic relations”
în colaborare cu M.E.N., în legătură cu manualele şcolare alternative de Istoria Românilor, seminar la care se „dicta”, de
către cei interesaţi, ce fel de istorie să se predea în şcoala
românească, în care, modelele de eroism şi patriotism gene-
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ratoare de loialitate naţională, să fie eliminate şi introduse în
conţinuturi „noi” de tip european. Evident că acest seminar,
prin directivele lansate şi aprobate cu mare uşurinţă de M.E.N.,
nu se făcea altceva decât să se atace cu vehemenţă miturile istorice fondatoare, ce au stat la baza creerii istoriei poporului
român, seminarul înscriindu-se astfel ca o acţiune înjositoare
la adresa istoriei naţionale şi a statului român.
Asemenea cedări şi compromisuri umilitoare, privind adevărul istoric al poporului român, au mers până în zilele noastre.
Ca urmare, această „slugărnicie” şi lipsă de demnitate a condus mai întâi la falsuri şi manifestări neprofesioniste, apoi la
încercări dubioase de manipulare perversă a conştiinţei
elevilor în spiritul european, neglijând sau renunţându-se premeditat la o educaţie naţională aşa cum procedează toate
statele occidentale şi cele din jurul ţării noastre.
Pentru a argumenta cele menţionate ne vom opri la câteva
probleme ce au stârnit nedumeriri dar şi dezaprobări vehemente din partea istoricului profesionist, a dascălului de la catedră, a iubitorului de istorie a neamului românesc, iar toate
acestea s-au datorate ingerinţelor politicului în educaţia tinerilor prin istorie – fapt ce a constituit un grav atentat asupra
conştiinţei naţionale:
- marginalizarea istoriei în programele de învăţământ a fost
premeditată: prioritate avea istoria universală şi nu cea naţională;
- neglijarea socialului pentru excluderea lui din ecuaţia istorică (proteste, greve, răscoale etc.) şi se exagerează „armonia
socială”;
- prezentarea elitelor, a unor conducători politici, ca factori
hotărâtori în progresul istoric, iar poporul (masele populare)
socotit ca un factor neglijabil, minimalizat sau şters din istorie;
- prezentarea exacerbată a „personalităţilor” europene şi
trecerea „în umbră” a personalităţilor autohtone;
- evoluţia mişcării muncitoreşti şi ţărăneşti a fost complet
denaturată apoi eliminată din manuale şi din istorie;
- promovarea unei confuzii premeditate între socialdemocraţia românească şi Partidul Comunist etc.
Procesul diabolic al demolării, fără discernământ, a tot ceea
ce s-a petrecut la noi cu contribuţia hotărâtoare şi la iniţiativa
forţelor productive ale societăţii şi a partidelor şi grupărilor
lor politice, continuă fără nicio oprelişte din partea unora dintre beneficiarii noilor realităţi postdecembriste. (va urma)
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LAURENŢIU DUMĂNOIU
O VIAŢĂ PENTRU VOLEI – UN ELOGIU DE SUFLET
Laurenţiu STILEA
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ncepând cu data de 23 aprilie
1951, în caierul vieţii nou-născutului Laurenţiu Dumănoiu se adună
anii, unul câte unul. El a văzut lumina
zilei în mirificul municipiu al „Domniei” lui Mircea cel Bătrân - Râmnicu
Vâlcea - şi chiar astăzi, 20 mai 2015, la
Primărie, se derulează ceremonialul de sărbătorire a 627 de
ani de atestare documentară a Municipiului (1388-2015) - sărbătoarea oraşului coincizând cu finalizarea lucrărilor memorialistice intitulate „Laurenţiu Dumănoiu - o viaţă pentru volei.
Un elogiu de suflet”.
Sportivul de talie mondială, Laurenţiu Dumănoiu a urmat
cursurile gimnaziale la Şcoala Generală Nr. 5 din Râmnicu
Vâlcea, apoi, în anul şcolar 1963/1964 se
transferă, în clasa a VI-a, la actualul Colegiu
Naţional „Mircea cel Bătrân”.
Întâlnirea mea cu elevul Dumănoiu ţine de
o frumoasă poveste – pe Bulvardul Traian de
astăzi (am preluat denumirea lui adevărată,
pentru că în perioada comunistă s-a numit
Strada Lenin), îmi apare în faţă un copil
longilin şi curiozitatea profesională mă îndeamnă să-l opresc şi să-l întreb cum îl
cheamă! Răspunsul lui m-a uluit şi m-a lăsat
fără respiraţie. De ce? Mă reîntâlneam, după
şase ani, cu o fostă cunoştinţă din anul 1958,
de la Ştrandul Ocnele Mari! Întâlnirea mi s-a
părut senzaţională. Mi-am reamintit cu detalii
cum îl striga mama sa, când ieşea din bazinul
cu apă sărată al copiilor, alergând fără să-şi asculte mămica, iar eu întorceam capul să văd
cine mă strigă (eu însumi numindu-mă
Laurenţiu) şi dacă mă cunoaşte!
Atunci, în acea zi fericită, s-a născut în mintea mea, ideea
de a-l avea elev ca să-i strunesc energiile, călăuzindu-i-le pe
traiectoria către sport, învăţătură şi educaţie. Aşa s-a şi întâmplat!
Prima ieşire în lumea voleiului a tânărului Lolo Dumănoiu
s-a derulat în vara anului 1965, cu participarea sa la echipa de
seniori a Râmnicului la o competiţie regională din Piteşti. El
era ochi şi urechi preluând numai ceea ce îi recomanda profesorul Stilea, el însuşi aflat în teren ca jucător şi antrenor de
echipă. În vara anului 1966, participând la turneul de juniori finala pe ţară - de la Sibiu, echipa Râmnicului s-a clasat pe
locul IV, pe când el trecuse, ca elev, în clasa a VIII-a. Lolo a
fost oprit în acea vară, în Tabăra Federaţiei Române de Volei

36

pentru Juniori Mici, în vederea selecţionării la viitoarea echipă
a FRV. La finalul taberei, s-au ales sportivii cei mai dotaţi pentru a reprezenta România în competiţiile înscrise în calendarul
Federaţiei. Lolo nu s-a regăsit printre cei aleşi, dar coordonatorul taberei din partea Federaţiei, Victor Surugiu, a răsturnat
alegerile efectuate de către profesorul Mircea Dumitrescu.
Conferenţiarul universitar Victor Surugiu, de la Institutul
de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, a hotărât ca selecţia să
înceapă cu Laurenţiu Dumănoiu, iar ceilalţi să fie aleşi de profesorul Mircea Dumitrescu din oraşul Ploieşti. Probabil, acesta
din urmă se temea de Râmnic, dar de ce îţi e frică nu scapi.
Într-adevăr, vâlcenii au câştigat de trei ori în faţa prahovenilor,
în 1968. Prahovenii au fost apoi învinşi de vâlceni tot de atâtea
ori în competiţiile oficiale din anul 1975. Înfrângerile
„suferite” de profesorul Dumitrescu l-au determinat să renunţe
la echipele de băieţi, trecând la cele de fete.
Începând cu anul 1967, elevul meu era deja component la
lotul naţional şi nu am avut prilejul să-l folosesc la turneul de
calificare în Liga a II-a, desfăşurat în distinsul oraş de munte
– Braşov.
Laurenţiu Dumănoiu a fost direct
monitorizat de către profesorul lui, acesta
fiind prezent aproape la toate acţiunile
naţionale şi internaţionale, la cantonamentele Federaţiei Române de Volei, în
Vâlcea şi chiar la echipele de juniori,
tineret şi seniori inclusiv, începând cu
toamna anului 1967.
După câştigarea titlului de Campion
Republican Şcolar din anul 1968, tânărul
voleibalist se va transfera, la vârsta de
numai 17 ani, la Clubul Sportiv Dinamo
Bucureşti în anul şcolar 1968/1969.
La C.S. Dinamo au fost aduşi mai
mulţi tineri de valoare în vederea alcătuirii unei echipe puternice pentru clubul
din Ştefan cel Mare şi pentru naţionala
de volei a României.
Merită să cunoaştem măcar o parte din echipa care s-a format cu spotivii lui Dinamo Bucureşti: Cornel Oros – din
Oradea; Laurenţiu Dumănoiu – Râmnicu Vâlcea; Mircea
Tutovan – Mediaş; Căta Chiţiga-Marius – Timişoara şi alţii.
Lolo Dumănoiu şi Cornel Oros, au constituit un tandem de
invidiat, ridicător – trăgător principal, recunoscut în ţară şi în
lume.
Cei doi sportivi din Oradea şi Râmnicu Vâlcea s-au evidenţiat şi pe plan profesional, primul a absolvit Facultatea de
Filologie din Bucureşti, iar ultimul a urmat cursurile Academiei de Ştiinţe Economice din capitala ţării noastre.

PREMONIŢIE ŞI SELECŢIE
Laurenţiu Dumănoiu a avut noroc în momentul în care l-a
întâlnit pe profesorul Laurenţiu Stilea, acesta având deja o experienţă didactică în sportul volei: cucerise primul titlu de
campion republican şcolar în anul 1964, chiar anul în care
venise la Liceul Roaită (în prezent Colegiul Naţional „Mircea
cel Bătrân”). În perioada 1962-1964 experimentase practic
modelul de pregătire al unui voleibalist preluat de la secţia de
gimnastică – Tiberiu Popescu, foarte rigid, dar cu o minte
ageră, care în 1964 devenise campion şcolar de pe post de
trăgător principal, în diagonală cu un mare polisportiv, Cheran
Florin. Profesorul Stilea învăţase, ani de-a rândul, ce înseamnă
„să vezi ceva ce nu se vede” într-un copil – metodologia specială de a-l atrage pe sportiv pentru o ramură sportivă; relaţia
constructivă profesor – părinţii elevului; ştia foarte bine cum
se lucrează cu un copil longilin, având calităţi fizice ascunse;
ce înseamnă să operezi cu probitate profesională, atunci când
îi stabileşti traiectoria lui în sport şi integrarea socio-profesională; să-l înveţi farmecul victoriei sportive şi nu numai atât.
Tot atât de important este momentul balanţei: între sport şi
învăţătură; între sport şi profesorii liceului; între sport şi
părinţi; sport şi gimnastica minţii – matematica; sport şi învăţarea unei limbi străine ş.a.m.d.
Pentru a îngemăna cu succes dorinţele profesorului de educaţie fizică şi sport, în cazul de faţă, în volei, trebuie rezolvate câteva cerinţe fundamentale, nu numai pentru sport ci şi
în viaţa cotidiană, profesorul, indiferent de specialitate, trebuie
să aibă o pregătire filosofică, pedagogică şi, nu în ultimul rând,
psihologică.
Din punct de vedere teoretic, lucrurile par înţelese, dar
practic vorbind, ele stau cu totul altfel. Te întrebi de unde pleci
şi unde trebuie să ajungi. Profesorul intră în arena muncii, a
meseriei, dar până a înţelege sufletul copilului este un drum
lung, chiar foarte lung. Pentru orele pe care le prestezi zilnic
primeşti un salariu, dar pentru dăruire, pentru valoarea ta profesională, primeşti onoare, pe care ţi-o dăruiesc cu eleganţă şi
condescendenţă elevul tău, părinţii acestuia şi un oraş întreg
sau patria.
Fiecare copil este o fiinţă care vrea să vadă în învăţător sau
profesor, pe mama sa, tatăl, bunicul său, pentru a înţelege spectacolul lumii pe care-l trăieşte. De aceea trebuie să intuieşti
care poate fi vocaţia copilului pe care îl primeşti în şcoală, fie
în clasa întâi, a cincea sau a noua.
Dacă ai harul premoniţiei, posibila evoluţie a copilului
căruia nu i-ai descoperit ce are mai bun în el, o poţi canaliza
într-un domeniu care îl va face să se afirme pe plan local,
naţional sau chiar internaţional şi astfel ţi-ai făcut datoria, cu
sacrificii numai de tine ştiute şi cu speranţa că posteritatea va
aprecia ce-ai fost şi ce-ai realizat în viaţă.
Lolo Dumănoiu este unul dintre foştii mei elevi, ai profesorului Laurenţiu Stliea, care confirmă modul de lansare a unui
sportiv în arena voleiului intern şi internaţional. Numai eu ştiu
câte reproşuri am primit, ocupându-mă de firavul şi plăpândul
elev. Dar când au apărut roadele am fost invidiat pentru reuşita
de a fi lansat un mare talent al voleiului românesc.
În spatele tuturor vorbelor pro şi contra, Laurenţiu
Dumănoiu s-a format şi s-a statuat în „şcoala vâlceană de
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volei”, sintagmă lansată de ziariştii din ţară, performanţă realizată într-un oraş de munte, demonstrându-se astfel valoarea
şcolii sportive din Râmnicu Vâlcea şi a elevului în care profesorul său a crezut.
Algoritmul de pregătire al elevului oltean de sub munte este
unul foarte simplu: elevii din clasele primare învaţă tabla înmulţirii prin repetiţie – repetiţia este mama învăţării („repetitio
est mater studiorum”); Laurenţiu Dumănoiu trebuia pus să
procedeze prin repetiţie până va obţine rezultatele dorite. A
trecut printr-un sistem de testare elaborat de profesorul Stilea,
care cuprindea:
Testarea forţei mâinilor, dreapta şi stânga;
Înălţimea mamei;
Dacă puştiul a spart un geam, cu perna sau cu mingea?aflăm dacă elevul a făcut mişcare, la grădiniţă, în curte etc.;
Cum a absolvit elevul clasele I-IV sau V-VIII?(l-a ajutat
cumva învăţătorul, profesorul) – aflăm puterea lui de gândire
logică (răspuns aşteptat: eu am învăţat şi dascălii au apreciat
ce notă merit);
Câte flotări execută elevul zilnic?
Cât sare în lungime de pe loc?
Ce scânteie în ochi are copilul?
Constatăm inteligenţa elevului etc.
Folosind sistemul personal de testare, profesorul Stilea nu
ignoră sistemul consacrat, elaborat de „Centrul de Cercetări
Ştiinţifice” Bucureşti, şi le coroborează constructiv pe cele
două. Lolo Dumănoiu trebuia să îndeplinească cel puţin 50%
din sistemul de selecţie marca Stilea. Şi pretenţiile profesorului s-au împlinit, premoniţia sa că va descoperi un talent în
volei s-a adeverit. Elevul persevera în a se antrena cu tenacitatea unui luptător, fără stări emoţionale nepotrivite, preluând
recomandările profesorului şi traducându-le în parctică sută la
sută.
În confruntările sportive amicale sau oficiale Lolo se autodepăşea în raport cu rezultatele de la antrenamente, un lucru
foarte important pentru un viitor sportiv de mare performanţă.
Zi de zi progresele lui era evidente, nu numai din punct de
vedere tehnico-tactic, dar mai ales din cel al unui corp foarte
armonios, un veritabil top-model masculin. Aşa a plecat la
Clubul Spotiv Dinamo Bucureşti – un sportiv matur în volei,
admirat dar şi invidiat de cei din lumea sportului.
PERFORMANŢE SPORTIVE OBŢINUTE CA ELEV
A. PE PLAN NAŢIONAL
Locul IV – Campionatele Republicane de Juniori, în 1966,
de la Sibiu;
Medalie de argint la Campionatul Şcolar de la Câmpia
Turzii – 1967;
Medalie de aur la Campionatul Naţional Şcolar din 1968,
de la Ploieşti;
Locul I la Turneul Naţional de calificare pentru „Liga a IIa”, în 1968, la Ploieşti;
Medalie de argint la Campionatul Republican de Juniori,
în 1968, la Sibiu (se cuvenea locul I, dar greşeala „omenească”
a arbitrajului îl coboară pe locul al doilea).
Începând cu anul şcolar 1968-1969, Lolo Dumănoiu se înscrie în lupta

pentru marea performanţă, la Clubul Spotiv Dinamo
Bucureşti şi la echipa naţională a Federaţiei Române de Volei.
PE PLAN INTERNAŢIONAL ELEV JUNIOR LA VÂLCEA
Medalie de aur, în 1968, la turneul „Speranţe Olimpice” –
un Campionat Mondial de Tineret neoficial – de la Piseck –
R. S. Cehoslovacia. Echipa URSS, cea mai în formă echipă a
lumii, a fost învinsă de două ori, în serie şi în finală, cu acelaşi
scor de 3-2 de România. Pe lângă Lolo Dumănoiu, în echipă
au mai fost selecţionaţi şi alţi doi vâlceni – Radu Dumitrescu
şi Dragoş Popescu, la care se adauga şi antrenorul secund, profesorul Laurenţiu Stilea.
Medalia de argint, în 1969, la Turneul „Speranţe Olimpice”
– veritabil Campionat Mondial de Tineret de la Piatra Neamţ
– România, în aceeaşi formulă ca aceea din 1968;
Medalie de bronz, în 1969, la Campionatul European de
Juniori, din URSS - cu aceiaşi echipă de spotivi şi antrenori
din 1968.
MEDALII PE PLAN NAŢIONAL – CLUBUL
SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI
Între 1970-1980 a obţinut cu echipa 8 medalii de aur şi tot
atâtea titluri de campion naţional al României.
MEDALII PE PLAN INTERNAŢIONAL – SENIORI
Medalie de bronz, în 1971, la Campionatul European de
Volei, de la Milano-Italia (URSS a avut o zi „nefastă” fiind învinsă de R. S. Cehoslovacia şi aruncând echipa României de
la argint la bronz!);
Medalie de bronz, în 1977, la Campionatul European de
Volei, de la Helsinki-Finlanda;
Medalie de bronz, în 1972, la Criteriul Preolimpic de la
München-Germania;
Medalie de aur, în 1980, la Criteriul Preolimpic din Bruxelles (RSR – URSS 3-0; RSR – Iugoslavia 3-1);
Medalie de aur, în 1979, la Cupa Cupelor, în Rosellan –
Belgia;
Medalie de argint, în 1977, la Cupa Campionilor Europeni,
la Pick Samaki, Finlanda;
Medalie de aur, în 1971, la Jocurile Balcanice din Sarajevo
– Iugoslavia;
Medalie de aur, în 1972, la Jocurile Balcanice de la Sofia
– Bulgaria;
Medalie de aur, în 1973, la Jocurile Balcanice de la
Timişoara – România;
Medalie de aur, în 1973, la Dinamoviada Internaţională de
la Bucureşti – România;
Medalie de aur, în 1976, la Dinamoviada Internaţională de
la Bratislava - R. S. Cehoslovacia;
Medalie de aur, în 1977, la Dinamoviada Internaţională de
la Berlin, R.D. Germania
JOCURILE OLIMPICE
Medalie de bronz, în 1980, la Jocurile Olimpice de la
Moscova - URSS;
Locul V, în 1972, la Jocurile Olimpice dela München – în
Germania Federală.
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ALTE PERFORMANŢE INTERNAŢIONALE
Locul V în 1975, la Campionatul European de la Belgrad,
Iugoslavia;
Locul V în 1979, la Campionatul European de la Toulouse,
Franţa;
Locul VI în 1981, la Campionatul European de la Varna,
Bulgaria;
Locul VI în 1970, la Campionatul Mondial de la Sofia,
Bulgaria;
Locul VI în 1974, la Campionatul Mondial din Mexic;
Locul XI în 1978, la Campionatul Mondial de la Veneţia,
Italia;
PARTICIPARE LA TURNEE INTERNAŢIONALE
TRADIŢIONALE ÎN:
Belgia, R.D.Germania, Bulgaria, Ungaria, Franţa, Spania,
Elveţia, R.F.Germania, Polonia, Argentina, România, etc.
TOTAL MEDALII = 27, dintre care: aur-19, argint-3 şi
bronz-5.
DISTINCŢII:
Titlul de Maestru al Sportului;
Titlul de Maestru Emerit al Sportului;
Medalia Naţională „Serviciul Credincios”, Clasa a III-a,
2000;
Ordinul Militar, Clasa a III-a;
Cetăţean de Onoare al Municipiului Râmnicu-Vâlcea –
2012.
Laurenţiu Dumănoiu, un sportiv de cursă lungă, pe lângă
medaliile obţinute pe plan naţional şi internaţional şi distincţiile primite, a mai avut satisfacţia de a fi declarat „Cel mai bun
jucător” – la mai multe turnee desfăşurate în perioada19741994. De asemenea, sportivul nostru a fost selecţionat în
„Echipa Lumii” – în anul 1980, la Jocurile Olimpice şi nu
numai.
Federaţia Română de Volei l-a ales ca fiind cel mai bun
voleibalist al anului, de mai multe ori în cursul carierei sale.
FUNCŢII:
Laurenţiu Dumănoiu s-a retras din activitatea voleibalistică
la vârsta de 33 de ani. A fost numit preşedinte la Clubul sportiv
„Tânărul Dinamovist”, unde a avut în subordine 21 de secţii,
62 de antrenori, şase metodişti şi peste 1300 de sportivi legitimaţi.
Între anii 1986 şi 2004 a fost membru al Comisiei Financiare a Federaţiei Europene de Volei;
Membru în Comitetul Federaţiei Române de Volei, între
1980-1990;
Director la firma PRO-GALLEX-ROGER SRL.
Director la Societatea mixtă Româno-Germană GIREX în
Filipeştii de Pădure şi multe alte funcţii.
SEMNIFICAŢIA MEDALIEI OLIMPICE
a)- Jocurile Olimpice reprezintă cea mai grandioasă şi

(continuare în pag.51)

PROMOŢIA 1952 A LICEULUI TEORETIC
DE BĂIEŢI DIN RM. VÂLCEA
Gheorghe MĂMULARU

P

romoţia din 1952 a fost prima generaţie din reforma învăţământului
din anul 1948. Datorită frumoaselor sale
rezultate obţinute la învăţătură a fost apreciată ca “generaţia de aur” a liceului. După
23 august 1944 în ţara noastră au avut loc
mai multe reforme. În 1948 s-a făcut reforma invăţământului. S-au desfiinţat
câteva licee teoretice, militare şi industriale; au fost epurate din învăţământ unele cadre didactice, s-a
scos din programa scolară religia ca obiect de studiu, s-au
tipărit manuale unice, s-a introdus în şcoli studiul obligatoriu
al limbii ruse, s-au restructurat sau modificat conţinutul unor
obiecte de studio: istorie, biologie şi chiar istoria literaturii
române etc.
În judeţul Vâlcea au rămas doar două licee, Liceul Teoretic de Băieţi şi Liceul Teoretic de Fete. Fostul Liceu Teoretic “Alexandru Lahovari” a fost transformat în Liceul
Teoretic de Băieţi şi a funcţionat în clădirea fostului liceu.
Din fericire, corpul didactic al noului liceu a rămas aproape
acelaşi pe care l-a avut vechiul liceu.
În anul 1948 a avut loc examenul (concursul) de admitere
în liceu . S-au prezentat absolvenţii clasei a IV de liceu şi absolvenţii clasei a III a din generală. Au fost 1000 de candidaţi
pe 100 de locuri! Examenul a constat din proba scrisă la
limba română şi matematică. Şi pentru că numărul elevilor
care aveau medii mari era ridicat, la intervenţia părinţilor,
Ministerul Învăţământului a suplimentat la Liceul Teoretic de
Băieţi din Rm. Vâlcea cu 54 locuri. În final în clasa a VIII-a
1987, absolvenţii 1952, Liceu “Alexandru Lahovari”, foto din colecţia dr.Octavian Popescu

39

a liceului nostru au fost 154 de elevi, grupaţi în trei clase
paralele: A, B şi C. În clasa a X-a s-a mai format a patra clasă,
paralelă, tot din totalul de 154 de elevi.
Elevii erau fii de ţărani, muncitori, intelectuali şi
funcţionari. Cu alte cuvinte, toţi « aveau origine socială sănătoasă » cum se spunea pe vremea aceea. Toţi elevii erau membrii organizaţiei de tineret care se numea Uniunea Tineretului
Muncitor (UTM). Participam la muncile voluntare şi la manifestările ce se organizau cu prilejul zilelor festive, 1 Mai,
23 August, 7 noiembrie şi 21 Decembrie (ziua de naştere a
lui Stalin).
Eram obligaţi să purtăm şapcă cu iniţialele LTB (Liceul
Teoretic Băieţi) şi număr matricol pe braţul stâng. Mărturisesc că am purtat şapcă şi numărul la braţul stâng până în ultima zi de Bacalaureat! Nu aveam voie să intrăm în restaurant
sau cârciumă şi să consumăm băuturi alcolice. Nu aveam voie
să fumăm (restricţie pe care nu o prea respectam). Pe vremea
aceea nu se cunoşteau drogurile şi deci nu le consumam. Nu
aveam voie să mergem la filme cu imagini obscene. Se introdusese în rândul elevilor o disciplină liber consimţită. În
cei patru ani de studiu (1948-1952) nu s-au ivit cazuri grave
de indisciplină care să fie pedepsită cu exmatriculare din
şcoală. Cadrele didactice supraveghiau cu multă atenţie comportarea noastră , a elevilor, atât în şcoală cât şi în afara ei,
pe stradă. Domnul profesor Nicu Angelescu (Limba Română)
ne dădea „lecţii” pe srtadă, dacă îl întâlneam pe stradă şi nu
scoteai şapca şi nu spuneai „Bună seara domnule profesor”,
când te aflai la doi metri în faţa dânsului, atunci când dânsul
ajungea în dreptul tău, îşi scotea pălăria de pe cap şi spunea,
„Bună ziua domnule elev”! şi îşi continua mersul. Îţi venea
să intri în pământ de ruşine! Eram controlaţi de profesori şi

la internat. Adesea domnul director Constantin Gibescu făcea
controale nocturne la internatul liceului.
În cei patru ani de liceu (1948 - 1952) am fost bursier. Am
locuit la internat şi am luat masa la cantină. Ca să fii bursier
trebuia să îndeplineşti două condiţii: să ai situaţie la învăţătură bună, şi foarte bună, şi veniturile părinţilor să nu treacă
peste o anumită sumă.
În cei patru ani de liceu (1948 - 1952) ne-au fost profesori
următoarele personalităţi: C. Gibescu (limba română), Nicu
Angelescu (l. română), Traian Cantemir (l. română), Nicu
Constantinescu (l. română), N. Georgescu (l. română), Lucian
Mănescu (matematică), Pavel Guţu (matematică), H.
Dumitrescu (geografie), Maria Iliescu (istorie), Tatiana
Cantemir (ştiinţele naturale), Ana Costea (fizică), Ion Bălan
(chimie), C. Rădulescu (l. franceză), Fr. Rener (l. germană),
I. Cilibidache (l. rusă), Emil Ştefănescu (desen), C. Sandu
(desen), Marin Trincă (ed. fizică), Petre Darie (ed. fizică),
Nicu Popescu (muzică)... Bine pregătiţi profesional, dar exigenţi la lecţii şi examene. Ne-au învăţat carte. Şi tot Nicu
Angelescu ne-a mai dat o lecţie: dacă la teza de limba română
aveam o greşală gramaticală, punea nota 4, chiar dacă fondul
era de 10, dacă se mai ivea şi a doua greşală punea nota 2
(fără comentarii). Şi tot acest dascăl ne-a învăţat să fim disciplinaţi şi respectoşi cu instituţia pe care o respect şi acum
la trista senectuţie. În luna iunie 1952 am dat Bacalaureatul.

Ne-am prezentat toţi cei 154 de elevi. Examenul s-a dat la
toate obiectele, mai puţin la desen, ed. fizică şi muzică. La
limba română şi matematică s-a dat scris şi oral, iar la celelalte obiecte numai oral. Au promovat examenul toţi cei 154
de elevi. După examen, noi colegii, am hotărât să ne întâlnim
din zece în zece ani. La întâlnirea din 1972, deci la 20 de ani
de la absolvire, ne-am întâlnit în curtea liceului cele două promoţii: 1952 şi 1972, aveam un număr de absolvenţi aproape
egal. Au venit cei doi directori cu cataloagele, C. Gibescu promoţia 1952 şi I. Ceauşescu - promoţia 1972. Atunci am
aflat de la directorul nostru următoarele: am absolvit 154 de
elevi în 1952, au promovat toţi examenul de Bacalaureat. Au
urmat cursuri universitare, 150; patru colegi nu le-au putut
urma din motive de sănătate. Din cei 150 de licenţiaţi, 115
au fost ingineri iar restul profesori, medici, jurişti, arhitecţi
etc. Marea majoritate au avut şi funcţii de conducere în domeniul lor de activitate. În 1974 colegul nostru de clasă, ing.
Marin Iliescu a fost numit ambasador al României în
Potugalia. Din cei 150 de licenţiaţi şapte au fost profesori universitari.
Toate aceste realizări ale promoţiei 1952, l-au îndreptăţit
pe domnul profesor C. Gibescu, directorul nostru, să afirme,
atunci, în 1972, că promoţia 1952 a fost „generaţia de aur” a
liceului pe care l-a condus.

MEMBRII FONDATORI
AI ASOCIAŢIEI SENIORILOR DIN EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI
CULTURĂ DIN JUDEŢUL VÂLCEA
Capşa Marinela
Cernătescu Paraschiva
Constantin Marcel
Diaconescu Emilian
Diaconu Gheorghe
Dinescu Nicolae
Dumitraşcu Elena
Dumitraşcu Gheorghe
Lazăr Ion
Luca Ioan
Marinoiu Rozica

Matei Carmen
Nicolau Maria
Niţu Elisabeta
Pantelimon Gheorghe
Pârşcoveanu Doina
Pelecudi Maria
Popescu Alexandru
Simeanu Marin
Soare Ion
Ştefănescu Ioana
Tudor Ion

Pe 23 oct. 2007, la sediul Forumului Cultural al Râmnicului din Calea
lui Traian nr. 129, a fost semnat actul de constituire a Asociaţiei.
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JURNAL DE EXCURSIE
Angela CALANGIU

C

ălătoriile de plăcere sunt încântătoare. În această categorie se înscriu şi excursiile Asociaţiei Seniorilor din
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – Vâlcea.
Patru zile încântătoare (8-11 sept.
2015) ne-a oferit şi excursia organizată în
nordul Moldovei, până la mănăstirile de
pe legendarele plaiuri bucovinene.
Frumuseţi naturale desăvârşite ne-au
fermecat în lumina blândă a soarelui de
toamnă. Deşi am străbătut zece judeţe, noi, excursioniştii seniori, aproape nu am simţit oboseala.
Aş dori să găsesc cele mai potrivite cuvinte, prin care
dumneavoastră, eventuali cititori, să simţiţi măcar o părticică
din trăirile noastre, ale celor 27 de participanţi la excursie.
Primul popas, la Câmpulung Muscel, în faţa Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial, ne-a provocat şi cea
dintâi emoţie cu gândul la frământata istorie a neamului nostru, când numai cu sânge a fost apărat pământul nostru, dorit
din totdeauna de străini.
Drumul spre Cetatea Braşovului, prin Rucăr, ne-a dat
prilejul să admirăm încă o dată, pe culmile munţilor, maiestuosul Castel de la Bran. Frumos, de o curăţenie impresionantă, drumul şerpuieşte printre păduri de foioase şi conifere,
prin Sf. Gheorghe, spre Băile Tuşnad, staţiune aflată în Cheile
Oltului, la o altitudine de 650 m. Este cea mai mică staţiune
balneară din ţară, fiind cunoscută sub numele de Mica
Elveţie. Despre cele 44 de izvoare cu ape curative există
dovezi scrise încă din sec. al XVIII-lea.
După o masă copioasă la un restaurant elegant, ne-am
continuat drumul, prin Miercurea Ciuc, spre izvoarele
Mureşului şi Oltului. Am poposit pentru noapte la un hotel
din Gheorghieni, unde cina, cazarea şi micul dejun au fost
excelente. A doua zi, simţurile noastre artistice au fost în
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extaz, la trecerea prin Cheile Bicazului, la popasul de pe
malul Lacului Roşu, dar mai ales la cel de pe malul Lacului
Sf. Ana, unicul lac de origine vulcanică din ţara noastră şi
printre puţinele din Europa. Frumuseţea lui are ceva mirific,
asemenea legendelor care s-au ţesut în jurul său.
Masa de prânz, luată la Piatra Neamţ, a fost de calitate.
După masă, obiectivele vizitate au fost numeroase şi încărcate de semnificaţii religioase, istorice şi culturale: Mănăstirea Văratec şi Codrii deAramă ai lui Eminescu şi ai
Veronicăi sale; Mănăstirea Agapia care te uluieşte prin frumuseţea picturii realizate de Nicolae Grigorescu; Humuleştii
lui Ion Creangă; Mănăstirea Neamţ şi, din păcate, am trecut
numai, pe lângă Rezervaţia de zimbri şi Casa-muzeu
Sadoveanu, deoarece timpul ne-a demonstrat că el este
„şeful”. Am înnoptat la Tg. Neamţ, unde n-am fost tocmai
încântaţi, nici de mâncare, nici de cazare, deşi localul era
marcat cu trei stele. Nu comentez amănuntele neplăcute, pentru că nu contează, faţă de mulţimea momentelor de bucurie
sufletească trăite din plin.
Ziua a treia a început cu vizitarea celebrei Cetăţi a
Neamţului, total renovată şi impresionantă atât prin poziţia
cât şi prin semnificaţia ei.
Ne-am continuat drumul spre Gura Humorului, prin comuna Marginea, renumită pentru ceramica sa de culoare neagră, prin comuna Cacica, unde am vizitat o catedrală catolică
cunoscută pentru icoana Madona Neagră făcătoare de minuni
şi pentru că în 2007 a fost resfinţită, după renovare, de Papa
Ioan Paul al II-lea, aşa cum arată monumentul din faţa edificiului. Din păcate, timpul nu ne-a permis să vizităm şi renumita Salină Cacica. În comuna Voroneţ am vizitat Mănăstirea
cu acelaşi nume celebră pentru culoare albastră, numită şi
Capela Sixtină a Orientului.
Tot aici, la pensiunea „Casa Doamnei”, am avut parte de
un adevărat festin. Am mulţumit călduros gazdelor şi ne-am
îndreptat spre Mănăstirea Putna, ctitoria lui Ştefan cel Mare,
în incinta căreia cel mai iubit domnitor al Moldovei se odih-

neşte pentru eternitate. O explicaţie oarecum simpatică, dar,
fără îndoială reală, a intrărilor lipsite de înălţime în incinta
mănăstirilor o reprezintă faptul că Ştefan cel Mare era mic
de statură şi trebuia ca toţi din anturajul său să se plece în faţa
lui.
După o scurtă vizită la Chilia lui Daniil Sihastrul, pornim
spre Mănăstirea Suceviţa, a cărei construcţie împodobită cu
flori îi dă o notă aparte de rafinament. În continuare ne îndreptăm spre Mănăstirea Moldoviţa şi încheiem cu o notă de
regret, dar şi de mulţumire vizita la această salbă de mănăstiri
bucovinene cunoscute în lumea întreagă.
Cina, cazarea şi micul dejun, la Pensiunea Pop de la Vatra
Dornei, au fost ca la mama acasă. Rar găseşti atâta amabilitate şi ospitalitate.
Ultima zi a excursiei noastre ne-a încântat cu priveliştile
Pasului Tihuţa, cu prospeţimea oraşelor Bistriţa şi Reghin.

La Tg. Mureş, la Pensiunea Flora, de trei stele, am mâncat şi
prost şi scump.
De aici vremea n-a mai fost atât de prietenoasă cu noi.
Nori negri şi supăraţi vărsau din când în când lacrimi de ciudă
că nu ne-au însoţit în drumul nostru. Metaforele sunt frumoase când sufletul ţi-e încărcat cu emoţii, şi te temi să nu
se împrăştie ca roua dimineţii la primele raze de soare.
Grupul noatru de seniori s-a comportat, în general, cu eleganţă şi distincţie, iar tânărul Victor Mreană, conducătorul
auto de la firma Antares a domnului Dan Becşenescu, a
demostrat că-şi cunoaşte meseria.
Nimic din toate aceste bucurii n-am fi trăit, dacă n-ar fi
fost efortul celor trei organizatori: domnul Iulian Comănescu,
doamna Paula Comisarschi şi subsemnata.

SENIORII VÂLCENI PREŢUIESC ISTORIA
ŞI TRADIŢIILE ROMÂNILOR

P

Lucian Blaga- sculptor Romul LadeaÎn faţa Teatru Naţional din Cluj

e 14 mai, Asociaţia Seniorilor a deschis seria activităţilor turistice din 2015, cu o excursie pe un itinerar
foarte interesant: Râmnicu Vâlcea - Sibiu - Sebeş - Lancrăm
- Râmeţ - Alba iulia - Râmnicu Vâlcea, prin judeţele Vâlcea,
Sibiu şi Alba. Principalii organizatori au fost Gheorghe
Pantelimon şi Constantin Grigore. Programul a cuprins vizitarea unor locuri şi obiective istorice, de
artă şi monahale din Depresiunea Colinară
a Transilvaniei, care se remarcă prin turismul cultural. Deşi meteorologii prognozaseră ploi abundente în zonă, am reuşit să
ne „strecurăm” şi să realizăm ce ne-am
propus, pe ansamblu, acţiunea fiind o
reuşită. Momentele principale au fost evocarea a 120 de ani de la naşterea, pe 9 mai
1895, a marelui poet şi gânditor Lucian
Blaga, vizitarea oraşului istoric Alba Iulia,
capitala Marii Uniri a românilor, şi a
Mănăstirii Râmeţ, o vatră străveche de
rugăciune şi cultură, una dintre cele mai
mari lăcaşuri sfinte din Transilvania.
Ca de fiecare dată am admirat frumuseţea Văii Oltului, o importantă axă
pentru dezvoltarea zonei. După ce am
străbătut defileul pitoresc, între Cozia şi
Turnu Roşu am intrat în depresiunea submontană a Sibiului, unde se află oraşul
omonim, atestat documentar din 1191, cu
numele Cibinum. În Evul Mediu era un
important centru comercial. În secolul al
XVIII - lea a fost reşedinţa guvernatorilor
şi capitala Voievodatului Transilvania. În
2007, la decizia Consiliului Miniştrilor din
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Uniunea Europeană a fost declarat capitală culturală europeană. O bună impresia ne-a produs şi oraşul Sebeş situat în
apropierea confluenţei râului Sebeş cu Mureşul, menţionat
pentru prima dată în 1245. Printre monumentele aflate pe teritoriul său menţionăm zidurile şi turnurile din incinta cetăţii
medievale, din secolele XIV-XV, Biserica Evanghelică în stil
romanic şi gotic din secolele XIII - XV, cu
altar poliptic, Casa Zapolya din secolul XV,
care adăposteşte un muzeu şi o bogată
colecţie arheologică. Toţi participanţii au
aşteptat cu mare interes vizitarea Casei
Memoriale „Lucian Blaga”, poet, dramaturg,
filosof şi prozator, care a văzut lumina zilei
în Lancrăm, într-o familie de preoţi. Informaţii relevante despre viaţa şi opera lui
Blaga ne-au oferit Emil Diaconescu, Mihai
Sporiş, Mihai Mustăţea şi ghidul muzeului.
S-a reliefat că Lucian Blaga a fost unul dintre reprezentanţii importanţi ai vieţii culturale şi literare interbelice. A scris mai multe
volume de poezii, piese de teatru, patru
trilogii care cuprind sistemul filozofic, şi romanul memorialistic „Luntrea lui Caron”,
apărut postum în 1990. În 1936 a devenit
membru al Academiei Române. Opera lui se
caracterizează printr-o unitate ideatică şi
stilistică în care lirica şi teatrul sunt impregante de ideile filozofice, iar lucrările ştiinţifice despre cunoaştere şi cultură poartă
amprenta lirismului, prin abundenţa de
imagini şi concepte poetice. La mormântul
său aflat în curtea Bisericii Ortodoxe s-au
aprins candele şi i-am admirat statuia am-

plasată la ieşirea din Lancrăm, spre Alba iulia.
Un punct de mare atracţie l-a constituit Mănăstirea Râmeţ,
care aparţine de Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia. Monument istoric din secolul XIV, sfântul lăcaş este situat într-un
loc mirific, la poalele culmilor calcaroase ale Munţilor
Trascăului, pe Valea Geogiului, la intrarea în Cheile Râmeţului. Maica Ambrozia ne-a prezentat cu har istoricul mănăstirii, care este impresionant, fascinant. Vechea biserică a fost
zidită de călugării eremiţi în secolul al XIII - lea, sau la începutul secolului al XIV - lea, fiind prima şi cea mai organizată mănăstire din Munţii Apuseni, care dăinuie până în zilele
noastre. O serie de domnitori printre care Matei Corvin, Radu
Vodă cel Mare, Mihai Viteazul, au sprijinit acest lăcaş. În
1762 a fost distrusă de armatele imperiale ale generalului
Bukov. După refacere a fost ruinată din nou în 1785, fiindcă
antrenaţi de călugări, credincioşii au participat la Răscoala
lui Horea, Cloşca şi Crişan. Viaţa monahală a fost întreruptă
din 1792 până în 1940, iar în 1959, Casa Domnului a fost defiinţată. În perioada 1982-1992 s-a ridicat noua biserică,
având hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Târnosirea a
vut loc în 1992, eveniment înnobilat de canonizarea Sf.
Ghelasie, Arhiepiscop al românilor din Transilvania, ale
cărui moaşte se păstrează aici. Din 1969 există un muzeu cu
obiecte de artă religioasă. Mănăstirea a fost o vatră de cultură,
care a menţinut trează conştiinţa unităţii de neam, de credinţă
şi limbă.
Ultimul popas l-am făcut în municipiul Alba Iulia situat
pe culoarul larg al Mureşului. Aici ne-a fost ghid Virgil Şerbu
Cisteianu, scriitor şi publicist. Oraşul a fost întemeiat de romani sub numele de Apullum, a fost ridicat la rangul de municipiu în timpul lui Marcus Aurelius şi apoi la cel de coloniă.
A fost atestat documentar în 1097, iar între 1542 şi 1690 a
fost capitala Principatului Transilvaniei. La 1 noiembrie
1599, voievodul Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia, relizând

prima mare unire politică a celor trei ţări române. Aici a vut
loc la 1 decembrie 1918 Marea Adunare Naţională, la care
au participat peste 100.000 de români, care au proclamat
unirea Transilvaniei cu România. Inimile noastre au rezonat
cu istoria. Am vizitat mai multe obiective şi monumente cu
semnificaţii deosebite, printre care: Cetatea Alba Carolina sec. XVIII; Muzeul Naţional al Unirii, Catedrala Ortodoxă
(a Reîntregirii), unde în 1922, Ferdinand I a fost încoronat
Rege al României; Episcopia Romano-Catolică (Catedrala
Sf. Mihail - sec XIII), unde se află mormântul lui Ioan de
Hunedoara, nobil român din Transilvania, unul dintre marii
comandanţi de oşti din vremea sa; celula lui Horea; Obeliscul
lui Horea, Cloşca şi Crişan ş.a. Reîntâlnirea cu istoria autentică ne-a produs fiori. Considerăm că este bine ca toţi elevii
şi tinerii din gimnaziile şi liceele României să viziteze Alba
Iulia, o veritabilă capitală istorică a ţării.
Se cuvine să aducem mulţumiri firmei Antares Transport
S.A., doamnei inginer Florina Belei, tuturor celor care s-au
implicat din dorinţa ca acţiunea să-şi atingă scopul propus.

Gh. PANTELIMON
Constantin GRIGORE
Lancrăm, casa în care s-a
născut Lucian Blaga

NĂVODARI, NĂVODARI...
Ioan LUCA

N

avigând pe internet, am aflat că
pe litoralul Mării Negre, în
tabăra de la Năvodari, îşi petrec vacanţa,
într-o serie, 564 de copii.
Aflând această informaţie m-au
năpădit amintirile.
Am fost în tabăra de la Năvodari din
anul 1964 până în anul 1995, în fiecare
vară, câte o serie, având funcţia de delegat de grup, comandant-instructor de detaşament sau comandant de unitate de pionieri.
De fapt, la Năvodari, nu a fost o tabără ci un complex de
tabere, un adevărat orăşel al copiilor – Complexul de Odihnă
pentru Copii şi Tineret – al doilea, ca mărime, după „Artek”
din fosta Uniune Sovietică. Era alcătuit din taberele: „Cuteză43

torii”, care avea capacitatea cea mai mare (3000 de locuri),
„Pescăruş”, care se profilase pentru preşcolari, „Delfin”,
„Albatros”, „Perla Vacanţei”, „Lebăda 1”, „Lebăda 2” şi
„Victoria”.
Complexul funcţiona în serii de 12-14 zile, începând cu 1
iunie pentru preşcolari şi 15 iunie pentru elevii de gimnaziu
şi liceu, până la 15 septembrie.
În anul 1989, într-o serie, îşi petreceau vacanţa în acest
complex peste 12000 de copii
În 1971 s-a construit gara complexului, unde veneau
trenuri speciale care străbăteau ţara în lung şi lat. La început
de serie, zilnic, sosea câte o garnitură cu copii pentru fiecare
tabără, până la popularea întregului spaţiu.
Copiii din judeţul Vâlcea, în jur de 200 pe serie, erau îmbarcaţi în două vagoane care se ataşau trenului special, ce
venea de la Sibiu, după ce adunase copiii din zona
Ardealului.

După construirea ecluzei pe canalul Midia
– Năvodari, trenurile n-au mai putut intra în
complex, debarcarea copiilor făcându-se în
noua Gară pentru Copii Năvodari, de unde erau
aduşi în complex cu autocarele. La intrare se
făcea triajul medical, erau verificate fişele medicale ale elevilor şi ale profesorilor. Asistenţa
medicală era asigurată de o policlinică, iar la
nivel de tabără de un punct sanitar care
funcţiona non-stop. Policlinica avea în dotare
două maşini ale „Salvării” din care una era pe
plajă, în timpul programului de plajă.
Complexul era condus de un comandant, în
frunte cu directorul.
Fiecare tabără era alcătuită din mai multe unităţi. O unitate
era încadrată cu un profesor comandant de unitate, doi profesori de educaţie fizică şi un profesor de muzică. Unitatea,
la rândul ei, era compusă din mai multe detaşamente, conduse
de un comandant-instructor, învăţător sau profesor, care era
în mijlocul copiilor 24 de ore din 24. Sub directa lui îndrumare se desfăşurau toate activităţile la nivel de detaşament,
el ştiind, în orice moment, unde se află fiecare copil. Comandantul-instructor dormea cu copiii, în acelaşi dormitor, având
o cuşetă care îi asigura intimitatea.
Programul zilnic începea cu gimnastica de înviorare, după
care urma igiena personală şi se făcea ordine în dormitoare.
Copiii care, acasă, niciodată nu-şi făceau patul, aici, se străduiau să-l aibă foarte bine făcut, pentru că era în joc prestigiul
detaşamentului.
După ce toate dormitoarele erau gata, o comisie, alcătuită
la nivel de unitate, din câte un elev din fiecare detaşament şi
un profesor, trecea în revistă toate dormitoarele şi punea note.
Urma micul dejun, după care detaşamentele se deplasau la
plajă. Plaja, de aproximativ doi kilometri, era împărţită în
sectoare pentru fiecare tabără, iar în cadrul sectorului detaşamentele aveau locuri bine stabilite, care se păstrau până la
sfârşitul seriei. La plajă, la început, sefăcea expunerea la
soare, organizat, la recomandarea medicilor. Urma program
liber: jocuri pe nisip, jocuri sportive, întreceri sportive, construcţii de nisip etc.
Momentul cel mai aşteptat era intrarea în mare. Toţi copiii
urmăreau cu privirea steagul de pe catarg. În momentul când
se ridica steagul albastru, profesorul coordonator de plajă da
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semnalul de intrare în apă. Baia avea o organizare strictă pentru a exclude posibilitatea unui accident. În larg erau salvamarii în bărci, în faţa lor, din loc în loc, erau profesorii de
educaţie fizică, cu faţa spre ţărm, iar în faţa lor se forma un
lanţ viu din comandanţii de detaşamente, ţinându-se de mână,
cu privirile spre ţărm, spre copii, care aşteptau semnalul pentru intrarea în mare. Se da semnalul. Marea părea că dă în
clocot. Salvamarii, profesorii de educaţie fizică, profesorii
din lanţul viu urmăreau, cu atenţie, jocul copiilor în valuri.
Datorită acestei organizări nu s-a produs niciun eveniment
nedorit.
După baie se făcea plajă de voie, se organizau diverse
jocuri. La terminarea programului de plajă copiii se deplasau
în tabără, serveau masa de prânz şi urma odihna obligatorie.
La ora 1630 - 1700, începeau competiţiile sportive pe
terenurile de sport existente în fiecare tabără sau activităţi
cultural-artistice educative, după preferinţe.
Foarte gustate de copii erau demonstraţiile grănicerilor cu
câini dresaţi, întâlnirile cu căpitani de nave, cu scriitori, cu
interpreţi de muzică uşoară şi populară, spectacolele în teatrul
de vară, care avea două mii de locuri, excursiile, vizitele etc.
La terminarea seriei copiii cântau un cântec, care se transmitea de la o serie la alta:
La revedere, tabără dargă!
La revedere, noi plecăm.
Să ştii tu, dragă, ce rău ne pare
Şi cât de mult te regretăm!
Copiii se despărţeau de tabără, de prietenii pe care şi-i făcuseră, de multe ori cu ochii plini de lacrimi.
A FOST, odată, la Năvodari, Complexul de Odihnă pentru
Copii şi Tineret, al doilea ca mărime în lume.

SENIORII, ÎNTR-O CROAZIERĂ PE DUNĂRE

E

minunat să călătoreşti, să vezi locuri noi, să-ţi umpli
inima şi viaţa cu frumuseţi încântătoare.
Acela care va face efortul să citească aceste rânduri, sper, să
parcurgă cu ochii imaginaţiei cărările străbătute de noi şi un strop
de bucurie să-i pătrundă în suflet.
Excursia celor 50 de membri ai Asociaţiei Seniorilor din
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură - Vâlcea care a culminat cu croaziera
pe Dunăre a fost, după părerea mea, pe deplin reuşită.
În dimineaţa zilei de 30 iulie a.c., ne-am îmbarcat într-un elegant autocar al firmei Antares, pus la dispoziţie de amabilul director, domnul Dan Becşenescu şi de doamna Florina Belei,
autocar al cărui conducător Dan Victor s-a dovedit a fi un adevărat artist al volanului.
Primul obiectiv a fost muzeul Tudor Arghezi din Tg.
Cărbuneşti unde se află obiecte ale poetului şi ale familiei sale.
Scriitorul Valeriu Anania afirmă că: „Tudor Arghezi a iubit ţinuturile Gorjului până la idolatrizare, din ele şi-a luat dalta şi condeiul, forţa şi geniul pentru o operă care dăinuie peste timpuri”.
Ne continuăm drumul şi, după încă 42 de km, pătrundem în
Cheile Sohodolului, o rezervaţie naturală protejată, numită Canionul Gorjului, care atrage anual mii de turişti din ţară şi din
străinătate. În timpul verii, aici temperatura este mai mică cu 10
grade Celsius datorită râului Sohodol şi umbrei stâncilor. Dintre
punctele de atracţie, INELUL şi PEŞTERA POPII cu picturi
antropomorfe de culoare neagră, merită reţinute. Flora şi fauna
locului sunt specific meridionale.
Următorul popas este Mănăstirea Tismana, cel mai vechi
aşezământ monahal încă în funcţiune, din Ţara Românească.
Aşezată pe un vârf de stâncă pe muntele Stârmina, înconjurată de
păduri şi culmi stâncoase, este acel sfânt lăcaş despre care celebrul călător, diaconul Paul de Alep, menţiona în 1657, în cartea
sa Note de călătorie: „Mănăstirea Tismana nu mai are seamăn
nici în această ţară, nici în alta, prin frumuseţea locului şi a
aşezării”. Iar cărturarul Nicolae Iorga a scris despre călugărul
Nicodim că a ctitorit „...în acest colţ de Rai, unde vara e strălucită
şi iarna foarte blândă, cea dintâi mănăstire pe pământ românesc
(...) durată din zid: Tismana”. Aici a funcţionat prima şcoală de
călugări învăţaţi, dintre care se recrutau viitorii episcopi,
mitropoliţi şi dieci pentru cancelariile domneşti şi boiereşti. În
incinta mănăstirii se păstrează documente începând cu secolul al
XIV-lea.
Împliniţi spiritual şi parcă mai plini de energie, ne îndreptăm
spre Băile Herculane. Ne oprim, la ora când stomacul îşi cere
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drepturile, la restaurantul Izvorul Rece de lângă Baia de Aramă,
unde ne ospătăm cu păstrăv din heleşteul pensiunii.
Drumul spre Băile Herculane, pe Valea Cernei, este modernizat şi şerpuieşte printr-un decor de poveste. Staţiunea milenară
Herculane a fost întemeiată în anul 102 d. Ch. De împăratul
Traian. Numele staţiunii vine de la zeul Hercules, consemnat în
mitologia romană drept patron al izvoarelor termale şi simbol al
puterii şi al echilibrului între forţa fizică şi cea spirituală. Din păcate, partea cea mai încărcată de istorie a staţiunii se află într-o
dezolantă stare de degradare.
S-a făcut destul de târziu. Soarele îşi mai lansează câteva
săgeţi fierbinţi asupra noastră, apoi se culcă satisfăcut în apele
liniştite ale Dunării. Ne cazăm la FLORA, un minunat hotel de 3
stele din Turnu Severin al cărui patron, domnul Fleancu Constantin, ne întâmpină cu prietenie amintindu-şi cu satisfacţie că şi în
urmă cu 2 ani am ales tot hotelul dumnealui. Curat, luxos, cu
spaţii generoase. Cuvântul de ordine aici este ospitalitatea. După
cină, un tur al oraşului, în noapte, ne-a dezvăluit fântânile colorate
şi alte frumuseţi ale acestuia.
După o noapte cu tunete, fulgere şi ploaie, ziua următoare nea întâmpinat proaspătă, iar croaziera pe Dunăre a fost o adevărată
încântare. Capul lui Decebal, statuia sculptată în stâncă pe malul
românesc al Dunării, cu dimensiunile de 55 metri înălţime, 25
metri lăţime şi 8 metri lungimea nasului, este cea mai mare din
Europa.
Relaxaţi şi impresionaţi de măreţia Dunării, după 3 ore care
au trecut pe nesimţite, ne-am îndreptat spre Mănăstirea Ana, un
loc de legendă, uşor misterios, care, de pe vârful dealului, domină
oraşul Orşova străjuind apele fluviului pe pământ românesc.
Ne continuăm călătoria spre judeţul Dolj, unde, în cetatea
Băniei, admirăm centrul străvechiului oraş, inspirat modernizat,
construcţiile noi dar şi Universitatea, Teatrul „Marin Sorescu”,
bulevardele largi, clădirile istorice ale Primăriei, Prefecturii şi
multe altele. Timpul, însă, nu stă în loc şi oboseala instalată în
două zile de călătorie ne face să ne gândim la comoditatea caselor
noastre.
Părăsim Bănia şi ne îndreptăm spre Rm. Vâlcea, încântaţi şi
dornici să repetăm cât mai curând o experienţă asemănătoare.
Un cuvânt de mulţumire şi colegilor noştri, doamna Paula
Comisarschi şi domnul Iulian Comănescu, care au organizat cu
strădanie şi pricepere această frumoasă excursie.
Angela CALANGIU

PARTICIPARE VÂLCEANĂ LA FESTIVALUL
INTERNAŢIONAL AL FANFARELOR MILITARE
AABENRAA, DANEMARCA, EDIŢIA 2015

Î

n perioada 1 – 8 iulie 2015 în oraşul Aabenraa din
Danemarca a avut loc Festivalul Fanfarelor Militare
„Aabenraa Danermarca”. Această manifestare tradiţională se
organizează anual de comandamentul unităţii militare din
oraşul danez. În 2015, la festival au fost invitate să participe
fanfare militare din Olanda, Scoţia, Germania, Danemarca şi,
nu în ultimul rând, România. Ţara noastră a fost reprezentată
de: Fanfara elevilor “Gabriel Chaborschi” din Rm. Vâlcea,
şi Ansamblul „Brăduleţul” al Casei de
Cultură “Constantin Brâncoveanu” din
Horezu – Capitala ceramicii româneşti.
Din programul prezentat de formaţiile
participante nu au lipsit piesele folclorice
specifice fiecărei ţări participante, imnuri,
marşuri, valsuri, cântece pentru copii etc.
Ca de obicei, aceşti minunaţi copii – elevi
componenţi de bază ai fanfarei râmnicene, condusă cu competenţă şi înalt
spirit profesional de inimosul prof. Andrei
Constantin în calitate de dirijor, au
prezentat numerosului public danez un
program extrem de frumos şi variat. Ei au
interpretat piese folclorice româneşti, imnuri, valsuri,
marşuri, muzică academică, Imnul României, Imnul Uniunii
Europene, cât şi trei piese daneze. Ne face o deosebită plăcere
să-i prezentăm pe aceşti mici ambasadori, talentaţi care au
reprezentat România la acest eveniment cultural internaţional: Ghiţulete Andrei, Cristian Bureţa, Ştefan
Ungureanu, Eduard Buşoi, Adrian Albu, Violeta Pantilică,
Petre Marcu, Andrei Gâlice, Daniel Brutaru, Mihai
Măndescu, Alexandru Popescu, Andrei Mihai, Cătălin Micu,
Rareş Gheorghe, Adrian Mitre, Constantin Georgescu şi bi-
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nenţeles pe dirijorul şi mentorul lor, Constantin Andrei. Publicul spectator a rămas încântat de modul în care tinerii instrumentişti din Râmnicu Vâlcea, au interpretat la un înalt
nivel muzical piesele din program. Aceleaşi aprecieri pozitive
faţă reprezentanţii Ansamblului “Brăduleţul” din Horezu. La
sfârşitul festivalului, organizatorii au afirmat despre vâlceni
următoarele: “ORKESTRET DET RUMAENSKE MILITAER GYMNASIUMS CADET BAND RÂMNICU
VÂLCEA”. Precizăm că fanfara vâlceană a avut în componenţa sa numai
copii şi elevi din cadrul Liceului de
Arte „Victor Giuleanu” şi Palatului
Copiilor din municipiul Rm.Vâlcea.
Formaţia vâlceană a fost singura fanfară de copii din acest festival.
Deplasarea nu ar fi fost posibilă
fără sprijinul Inspectoratului Şcolar al
judeţului Vâlcea şi al firmei de transport Normandia, personal al domnului
Gabi Pavelescu, care a asigurat
condiţii excelente de călătorie. Cu
această ocazie, delegaţia vâlceană a
vizitat, atât la ducere, cât şi la întoarcere, obiective culturalistorice din Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Germania şi
binenţeles Danemarca. Pe parcursul întregii deplasări, elevii
au fost atent supravegheaţi şi coordonaţi de profesorii:
Constantin Georgescu, Marian Giuran, Claudia Armăşescu,
Elena Blidaru şi Constantin Andrei; tuturor sincere mulţumiri
şi felicitări!

Nicolae DINESCU,
Constantin ANDREI

MARINELA CAPŞA

Copacul
Unui senior

Averea noastră
Verbe conjugate,
Substantive declinate,
Adjective acordate,
Aşezate în palate,
Colorate, parfumate,
Fără ele nu se poate.

Fericite mângâiate,
Pieptănate,
Bonsuflate,
Lăcrimate măritate,
Toate, toate
Sunt averea noastră, frate!

”Cea mai preţioasă călătorie este aceea către sufletul nostru…”
Mircea Eliade

Gloanţe vorbele
Gloanţe vorbele tale ucigaşe
Străpung cămara sufletului meu.

Cu braţe moi, fără vlagă,
Cârpe de şters praful
De pe talazul vieţii.

Înfrigurată, mă ascund
În întunericul gândului,
De teamă să nu fiu rănită
De nebunele tale cuvinte.
Nu vreau să aud,
Nu pot să cred,
Refuz să răspund.
Stau aşa,
Cu ochii luminaţi
În colţul inimii,
Privind în lungul destinului meu trist,
Neajutorat,

La răscruce de drumuri zac
Doi necunoscuţi
Rătăciţi:
Unul bolnav de dor,
Uitat undeva
Cu mintea rătăcită,
Altul aici,
Nătâng,
Cu viermii regretelor
În trupu-i de mâl orgolios…
Gloanţe-s vorbele tale
Nesăbuitele!

Pe balconul cu muşcate
Pe balconul cu muşcate
zbuciumate
de vânt
şi prăfuite de buldozerele care
muşcă
lacome
din pavajul şi liniştea noastră,
stau răzimată de balustrada disperării,
privind în golul din mine.
Fuioare de doruri mă ameţesc;
într-o nebună ciuleandră
se învârt dezamăgirile;
inima se zbate,
piatră de moară măcinând

singurătatea-mi.
Speriată, alerg
dintr-o cameră în alta,
ca o guanaco din Patagonia,
urmărită de ucigaşe gânduri –
lupi flămânzi,
acvile în zbor după slăbita pradă,
fără un punct de sprijin
în aerul irespirabil.
În parcul rănit,
un urlet de câine hăituit
de hingheri ucigaşi
îmi creşte neliniştile,
îmbrăţişate de roşii petale lacrimi ale muşcatelor
din balconul prăfuit.
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Cu braţele încărcate de flori,
În vălul parfumului îmbătător,
Trunchi puternic în adierea vântului,
Stă la poalele muntelui Fuji,
Străjer cu puteri tainice.
Sabie a timpului,
Adânc înfiptă în valul Oceanului,
Desparte binele de rău,
Aproapele de prea departele,
Oprind tremurul pământului.
Cu fruntea scăldată în soarele vieţii,
Cu blândeţea privirilor,
Mângâierea ramurilor
Şi puterea rădăcinilor,
Copacul – prieten prietenilor,
Ţine piept furtunilor.

ANGELA
CALANGIU
ÎNTREBĂRI...
Te-ai întrebat ce este suferinţa?
Ce e iubirea, ura, biruinţa?
Ce-i fericirea, sufletul, ce-i viaţa?
Te-ai întrebat vreodată, dimineaţa,
Când, din crâmpei de stare blagiană
Ai revenit la soare în vital?
Oare trăiesc?
Sunt viu sau virtual?
Potop de întrebări îţi vin în minte,
Dar, fără îndoială-i mai cuminte
Să înţelegi sensul vieţii cu celula vie,
Cu creierul ce El ţi-a dăruit
Să-i fii asemeni şi s-ajungi în Infinit.
Trăieşte în dreptate, credinţă şi iubire,
Doar asta se numeşte FERICIRE!

ECOURI
Tot Universul suferă cu mine,
Tot Universul plânge suspinând,
Dar nu se-aude, doar eu simt cum vine
Durerea ca o gheară sfâşiind.

ELENA POŞTOACĂ
Ţâşneşte sângele, şi nici culoare n-are;
Liniştea s-a topit în gânduri grele.
Totul acum, lipsit e de valoare,
Doar amintirea ta îmi dă putere.
Nu mai vreau lacrimi, vreau doar vise line
În care sufletul să mi-l afund,
Căci Universul suferă cu mine
şi tot mai plânge suspinând profund.

REVEDEREA
Dup` zeci ]i zeci de ani
Iat`, azi ne-am rev`zut
Eu batr@n` cu ochi mari
Povestind prin ce-am trecut..
Tu, ]i mai batr@n pu\in
M` ascul\i cu [nduio]are

}i la r@ndu-\i poveste]ti
De furtuni ]i despre soare.
Am@ndoi r`mas-am singuri
C@nd cei dragi ne-au p`r`sit
Am@ndoi am ars pe ruguri
Povestind prin ce-am trecut.

FRATELE MEU

De-ar fi să-i luăm pe toţi la rând Şi actualii, dar şi foştii -,
Cei mai deştepţi de pe Pământ
Au fost întotdeauna... PROŞTII.
Nu te ruga la ursitoare
Să-ţi facă-n viaţa ta vreun rost.
Mai bine urlă-n gura mare:
„Iubite Doamne, fă-mă... PROST!”
De ce să tragi ca la galeră ,
Să-nveţi atâtea fără rost?
De vrei să faci o carieră,
Ajunge numai să fii... PROST.
În lumea asta cu de toate,
Unde se-nvaţă contra cost,
Păcat că nici o facultate
Nu dă şi diplomă de... PROST.
Avem impozite cu carul,
Dar înotăm în sărăcie.
Şi ce buget ar avea statul
Dintr-un impozit pe... PROSTIE...
Ei sunt ca iarba, cu duiumul,
Să nu-i jigneşti, să nu-i împroşti!
O, Doamne, de ne-ar creşte grâul
Cum cresc recoltele de... PROŞTI.

(Autorul acestei poezii este un anume Radu Bogdan, care a trimis-o, pe e-mail, poetului
Grigore Vieru. Radu Bogdan a rămas un anonim, chiar şi în condiţiile în care Grigore Vieru
a făcut demersuri pentru a-l cunoaşte)

ODA PROŞTILOR

Şi-n lumea asta răsturnată,
Unde cei strâmbi sunt cei mai drepţi,
Savanţii noştri mor de foame
Şi numai PROŞTII sunt deştepţi.

Ce trista am fost fratele meu
C@nd roata ma]inii te-a [mpotmolit
{n parapetul ce h@d [\i r@dea
}i poate de al\ii, de mult pl`nuit.
Un geam`t prelung [mi str`bate fiin\a
E felul [n care –mi [mpart neputin\a
Un strig`t de jale ce taie [n ran`
Grigore Vieru plecat-a s` moar`.
“Nu am moarte cu tine nimic “
E replica ta de adio , venit`
Dac` pe-aici sunt jocuri ce stric
Acolo m-a]teapt` o mam` iubit`.
}i fra\ii de s@nge ]i breazl` m-a]teapt`
S` pun ]i-n stele de-un grai rom@nesc
E lupta cea mare , e lupta ce-a dreapt`
E visul la care tot timpul t@njesc

Gheorghe Mihai
Pentru vatră
Pentru vatra românească,
Dorul, limba strămoşească,
Ne încrâncenam privirea
După cum ne este firea,
Ne încovoiam grumazul
După cum izbea talazul,
Ne înfiripam speranţa
Cum ne era cutezanţa,
Şi ne încercam blândeţea
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Ca sub coasă-n zori fâneaţa,
Ne-nchideam ades în noi
Biciuiţi crunt de nevoi,
Ne înveşmântam în stele,
Ne împotriveam la rele,
Doine izvodind sub lună
Dintr-o dragoste străbună
Pentru vatra strămoşească,
Dorul, limba românească.

ADINA DUMITRESCU
cadril
iarna înainta prea repede pentru
mine prea departe mi se părea drumul
înapoi o lamă ascuţită siroco sau zefir încins
îmi tăia faţa alerga peste lespede
făcea rotocoale ultimele note din cimpoi
cădeau fără aer se aşternea deasupra ţipând
o trompetă sfâşietoare prelungă umbre îşi
îndreptau spatele de pe pietre păşind peste
morminte acoperite de magmă strângându-se
spre circ în agora pentru ultimul bal umbra cu fireturi
de mareşal bătea săgeata sarbacanei arma
doamnei cernite de trei ori orbi şi-alegeau
perechile ascuţindu-şi urechile după
şuierul respiraţiei partenerului nu
încetase trompeta m-am aruncat în grămada
de zdrenţe aveam doar masca şi o jupă
de colombină o şuviţă de păr sur prins
într-o clamă prin decolteu mi se vedea
trecerea speranţei în aramă-nverzită
pe margini aveam buze cenuşii un condur

pierdut o mână albastră întinsă ce mi-a
fost prinsă de o gheară ştiam reverenţa
din memoria şuviţei sure numărul
paşilor după contrapunctul condurului
la schimbarea perechilor mi-am lungit
arcul din gât şi-am ştiut că-mi schimbasem
perechea locul ghearei fiind luat de o mână
uscată descărnată albastră era o umbră cu
buzele cenuşii cu o şuviţă sură de păr la
reverul fracului tablă de şah o arlechino mi-am
spus în gând ce cauţi aici în timpul
acesta pierdut cine să râdă şi cine să
plângă dintre umbrele surde şi oarbe
tac paşii ne duc în aceeaşi cadenţă
la reverenţă plecăm frunţile pe jos
peste roca încinsă de undeva apăruse
un fir de izvor limpede prinzându-ne
picioarele în două bucle le-am urmărit
se înnodaseră ca o fundă de cleştar
apoi din două un singur pârâu fugind
purtând deasupra un spic de grâu va ajunge
la râu ne-ntrebam fără să ne răspundem fără
să schimbăm partenerul o reverenţă un fir de
aţă umil condus de un fir de izvor urca lin înspre cer
în cadril

PAULIAN BUICESCU
ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI
Din "nouăşpatru"-n Brumărel, cinstim în a 5-a zi
Pe Dascălii omenirii, ce ne ajută-a deveni,
Din starea biologică, în cea socio-umană
Şi pregătirea necesară, spre ce "talantul" ne cheamă!
Să-i cinstim pe-Învăţătorii, ce dau cu drag elevilor
Cunoştiinţe şi deprinderi, folositoare Ţării lor!
Să nu uităm şi rolul civic, mai mereu esenţial,
Coeziunii sociale, nu doar la noi, ci Mondial!
Platon ne-a spus-o din vechime, în nepreţuita-i Cartă:
"Formând bunele deprinderi (pentru virtute), e o Artă!"
Nu te mândri că tu ai apă, când peste tine dă să treacă
Ci când o scoţi din adâncime! sau uneori, din piatră seacă!
Sunteţi ca nişte felinare, ce pe elevi îi luminaţi
S-ajungă bunii cetăţeni, în viaţă bine integraţi!

Vorbe de duh
• Egalitatea nu există decât în matematică (Mihai Eminescu).
• Când statul nu plăteşte profesorii, copiii sunt cei care
vor plăti (Guy Bedos)
• Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l
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Din ei desigur, vor ieşi Dascăli ca voi de elită
Ce spre elevii lor odată, ştafeta or să transmită!
Să nu uităm tocmai elevul, ce pentru el ne-am tot format
Să-i acordăm tot timpul nostru! şi din cel liber-rezervat!
Şi el, pe lângă multe drepturi pe care noi le respectăm
Să ţină cont şi de al nostru (ultimul...), ca să-i predăm!
De la-nfiinţare U.N.E.S.C.O., Guvernelor le tot cere
Să dea la Dascăli lefuri bune; nu soluţii efemere...
Vocaţia, patriotismul, sunt virtuţi! dar fără bani
Urările devin clişee, când sărăceşti de ani şi ani...
Eu care-am trăit o viaţă, numai din promisiuni,
Prof.Paulian Buicescu, Lic.Thg.Izvoarele, Jud.Olt &
L.S.R.Fil.Olt & U.Z.P.R. (Rev."Cultura vâlceană", ş.a.)
câştigăm (Victor Hugo)
• O cameră fără cărţi este ca un corp fără suflet (Cicero).
• Te poţi împodobi cu penele altuia, dar nu poţi zbura cu
ele (Lucian Blaga).
• Să nu te cerţi cu oamenii mai mult decât cu tine însuţi
(Lucian Blaga).
• Nu există măreţie fără simplitate (Lev Tolstoi).
• Să vezi până departe este una, să mergi departe este
alta (Constantin Brâncuşi).

• Învaţă să nu te laşi umilit (Marin Preda).
• Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine
(Pitagora)...
• Prima bogăţie a omului este sănătatea (Ralph Waldo
Emerson).
• Ura este nebunia inimii (George Byron).
• Sfatul cel mai important: iubeşte cu tot sufletul şi iartă
(Arsenie Papacioc).

Curiozităţi
• Zona Cazanelor Mari şi Cazanelor Mici din defileul
Dunării a fost declarată de specialişti monument unic al naturii în Europa.
• Cea mai veche capitală din lume este oraşul sirian Damasc.
• Johann Gutenberg a inventat tiparul în Europa, în
1450, iar prima carte tipărită a fost Biblia în limba latină
(1450-1455).
• Limba franceză a fost limbă oficială în Anglia, timp
de 200 de ani.
• 776 î. Hr. este data reţinută de istorie pentru sărbătorirea primelor Jocuri Olimpice.
• Sudan este ţara cu cele mai multe piramide. Pe teritoriul său se află cel puţin 223 de piramide, în timp ce în Egipt
sunt doar 110.
• Marea piramidă a lui Keops conţine piatră încât să
poată fi construit un zid înalt de 50 de centimetri, care să
înconjoare planeta noastră la Ecuator.
• Deşertul unde s-a înregistrat cea mai lungă perioadă
secetoasă este Atacama din America de Sud, unde ploaia a
revenit după 400 de ani.
• Cel care a adus porumbul în Europa a fost marele navigator italian Cristofor Columb care, pe 12 octombrie
1492, a descoperit Lumea Nouă (continental american).
• Pentru a se produce o tonă de hârtie este necesar lemnul a minimum 17 copaci.

Mariana CONSTANTINESCU

M

Janetta Crînguş

PENTRU EA...
-am aşezat de multe ori la masă în încercarea de
a scrie despre Jana, aşa îi spuneam eu.
Mam ridicat tot de atâtea ori, fiindcă nu găseam cuvintele
potrivite.
Încerc acum, pentru ultima dată. Am cunoscut-o în
septembrie 1971. Eram tânără absolventă de facultate,
repartizată la o şcoală din judeţ; puţin dezorientată, ca
orice debutant, dar ştiind că o călătorie de mii de kilometri începe cu un singur pas şi pasul acesta, sigur, l-am făcut alături
ori împreună – nu ştiu cum e mai bine spus – de ea. Distinsă,
discretă şi înţelegătoare. Se apropia de elevii ei ca de nişte ferestre deschise spre viitor. Peste ani se bucura sincer când se
reîntâlneau.
Apoi, paşii ne-au purtat pe cărări diferite ale vieţii, până când
ne-am regăsit în acelaşi loc de muncă. Am cunoscut bucurii ori
tristeţi, ştiute sau neştiute de cei din preajmă, chiar de familiile
noastre. Ne-am încurajat ori dojenit, cu dragoste,
respect şi
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Pauza de râs
Profesoara de Limba română întreabă:
Bulă, care este viitorul verbului „a fura”?
Puşcăria, doamnă profesoară.
- Alo, Vladimir?
Da.
Îţi aminteşti ce ne-a dat ieri la Matematică?
Câte un 3.
- Ce-ai făcut la examenul de fizică?
Mi-a căzut legea gravitaţiei şi am picat.
- Ionică, ia spune-mi ce ştii tu despre tabelul lui Mendeleev?
Nu ştiu nimic, nu l-am luat eu!
- Cum se formează roua? Îl întreabă învăţătoarea pe
Gigel
Pământul se învârte mereu în jurul axei sale şi din cauza
efortului transpiră.
La ora de Religie, preotul întreabă în clasă:
Copii, voi ştiţi de ce merg oamenii la biserică?
În speranţa că Dumnezeu verifică prezenţa, răspunde un
copil.
- Chiar credeţi că meritam eu să-mi puneţi nota 1, domnule profesor?
Ce să fac dacă alta mai mică nu există?
- Doctore, am fost la dumneavoastră acum vreo doi ani
şi mi-aţi spus să mă feresc de umezeală.
Da, daaa, îmi amintesc.
Am venit să vă întreb dacă pot să fac o baie?!
Maria: - Ai auzit Ioane, se scumpeşte băutura!
Ion – Asta e, Marie, mâncăm mai puţin!

Vorbe de duh, Curiozităţi, Pauza de râs,
culese de G. P.
credinţă. Acestea sunt valorile care ne-au adus împreună peste
40 de ani. E mult, e puţin?! Îi voi fi totdeauna recunoscătoare
pentru ceea ce am învăţat de la ea.
A şters lacrima de pe obrazul multora; cuvintele îi erau scurte şi repede rostite, dar ecoul lor
era nesfârşit.
Dumnezeu a înzestrat-o cu puterea de a accepta lucrurile pe care nu le putea schimba; i-a
dat curajul de a schimba ceea ce se putea
schimba (şi câte a schimbat!!), dar şi înţelepciunea de a face diferenţa.
Avea arta de a intui ceea ce trebuie trecut cu
vederea, de a-şi trăi întrebările în speranţa că într-o zi va găsi,
chiar fără a băga de seamă, răspunsurile.
A ars în fiecare clipă nu numai pentru sine, ci mai degrabă
pentru alţii.
A ştiut să câştige respectul oamenilor inteligenţi, încrederea
celor simpli, afecţiunea celor mari şi a celor mici; a fost apreciată şi a putut îndura dezamăgirea pricinuită de falşii prieteni...
A plecat mai bună, într-un septembrie frumos, aşa cum a fost
sufletul ei mare.
Ceea ce pot spune acum este că-mi va fi dor de ea, tare dor!

(urmare în pag.38)

LAURENŢIU DUMĂNOIU...

fascinantă sărbătoare sportivă de pe globul pământesc.
b)- Rezultatele sportivilor participanţi la Jocurile Olimpice
ne arată agerimea minţii, puterea fizică, dezvoltarea ştiinţei şi
culturii fizice a unei naţiuni.
c)- Filosofia şi strategia sistemică în organizarea activităţii
de educaţie fizică şi sport ne arată gradul profesional al
cadrelor didactice implicate în fenomen, dar şi puterea economică a unei ţări în finanţarea sportului de masă şi de mare
performanţă.
d)- A participa la Jocurile Olimpice, măcar o singură ediţie,
este visul oricărui sportiv, visul întregii lui vieţi.
România a participat la Jocurile Olimpice încă de la prima
ediţie a acestui sport volei, în anul 1964, în Japonia (odată cu
introducerea voleibalului în programul olimpiadelor).
Echipele României, feminină şi masculină s-au clasat pe un
onorant loc IV, la prima întâlnire, cu cele mai performante teamuri ale lumii din acea perioadă, acum 51 de ani.
După 18 ani de la prima ediţie, băieţii noştri, în anul 1972,
au luat parte la Jocurile Olimpice organizate la München –
Germania, unde au ocupat locul V, la un pas de locul III.
Pentru prima dată în istoria Colegiului Naţional „Mircea
cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, la Jocurile Olimpice din
1980, participă un fost elev al acestui colegiu, Laurenţiu
Dumănoiu – component al echipei naţionale a Federaţiei
Române de Volei. Echipa României avea ca obiectiv, în
această competiţie, câştigarea unei medalii cât mai strălucitoare şi a smuls locul III şi medalia de bronz care a răsplătit
eforturile băieţilor noştri şi ale Federaţiei Române de Volei.
Pregătirea voleibaliştilor s-a desfăşurat, începând din anul
1968, în „Centrul Federaţiei Române de Volei” din Râmnicu
Vâlcea, respectiv la baza sportivă a actualului Colegiu
Naţional „Mircea cel Bătrân” cu meciuri de verificare în municipiul Drăgăşani, în pitoreasca localitate Vaideeni, în Băile
Govora etc.
Medalia de broz, obţinută la Jocurile Olimpice de la
Moscova, cu prezenţa lui Lolo Dumănoiu, este primul trofeu
din istoria olimpiadelor Râmnicului şi ale României.
Din anul 1980 până astăzi, în 2015, adică în 35 de ani,
România nu a mai avut acces la Jocurile Olimpice – specialitatea volei – din lipsă de valoare a echipelor, dar şi din cauza
forurilor responsabile – Federaţia Română de Volei,
Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Învăţământului
– care nu au reuşit să găsească formula de pregătire sportivă
a unei echipe performante. Comentariile sunt de prisos!
În România, care a dat profesori-antrenori pentru
pregătirea unor echipe de volei din ţări ca: Turcia, Franţa,
Germania, America şi chiar cu pregătire centralizată în
România – echipa Franţei s-a pregătit la Predeal, cea a
Olandei la Râmnicu Vâlcea – cu turnee internaţionale în
Râmnic (cu participarea echipelor Poloniei, Olandei,
Bulgariei, Argentinei, Mexicului, Abu-Dhabi etc.), astăzi
voleiul românesc are un nivel mai mult decât modest. Cauzele
se cunosc, nu are cine să ia „taurul de coarne”. Păcat, mare
păcat!
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LAUDAŢIO – Laurenţiu Dumănoiu
Laurenţiu Dumănoiu a fost şi va rămâne purtătorul stindardului românesc.
El este sportivul care a îngemănat toate calităţile psihologice, fizice, mentale şi de forţă lăuntrică în munca de autoperfecţionare continuă.
Atunci când punem în prim-plan calităţile psihologice ale
maestrului voleiului Lolo Dumănoiu trebuie să amintim
spusele profesorului universitar Victor Surugiu (fostul meu
profesor de la specializarea în volei, 1955-1957 - ICF
Bucureşti): „Stilea, acest băiat are „un câine în el”, este
tenace şi nu se intimidează în faţa adversarului”, un mare
adevăr care s-a confirmat în timp (vezi medaliile obţinute mai
ales pe plan internaţional, culminând cu medalia de broz la
Jocurile Olimpice).
În contrapartidă cu profesorul Surugiu au existat şi pseudospecialişti, care-şi dădeau cu părerea fiind chiar contrariaţi de
alegerea, de către profesorul Stilea, a unui „scheletic” pe carel „vedea” un viitor mare voleibalist. Viaţa ne-a arătat că premoniţia dascălului s-a adeverit.
Dacă rememorăm, în anumite momente de reverie,
evoluţia lui Dumănoiu în marea performanţă naţională şi internaţională, coroborată cu integrarea sa socio-profesională,
ne dăm seama că reuşitele acestuia nu sunt la îndemâna
oricărui muritor şi ca dascăl trăieşti un sentiment de satisfacţie, considerând că reuşitele lui sunt şi ale tale, cu atât mai
mult atunci când l-ai şi selecţionat, format cu răbdare părintească şi tact pedagogic.
În fiecare medalie cîştigată (cu deosebire în cea olimpică)
de Laurenţiu Dumănoiu sunt însumate mii de ore de antrenament, multe renunţări, mobilizare sufletească, transpiraţie,
răbdare, perseverenţă, chemare lăuntrică, altruism, vocaţie şi
talent. Cine ar fi crezut, că „scheletul” fost elev Lolo, din
provincialul oraş Râmnicu Vâlcea (care, în 1968, nu avea
număr de locuitori pentru a fi municipiu), să ajungă medaliat
olimpic şi, în anumite perioade de glorie, să aibă lumea
sportivă „la picioarele lui”?
Amintindu-ţi de calităţile lui umane, îndurerat că, din păcate, sportivul a trecut la cele veşnice în ziua de 23 octombrie
2015, rememorezi capacitatea lui de comunicare, spiritul de
într-ajutorare şi mai ales optimismul său pe care îl transmitea
întregii echipe şi comunităţii din care făcea parte. Simţim
golul din sufletul nostru provocat de plecarea lui timpurie,
durerea celor care l-au cunoscut şi format pentru viaţă, pentru
iubire, iertare şi sport.
E un miracol să constaţi ce energie, forţă mentală şi fizică
se încleştează într-o fiinţă pământeană atunci când aceasta este
conştientă că de ea depinde câştigarea ultimului punct în victoria sportivă finală pentru o medalie. În lupta sportivă, microbiştii de sport, care urmăresc spectacolul din tribună, îşi
unesc bătăile inimii cu ale echipei preferate, iar speranţa dar
şi nesiguranţa le dă o stare de euforie - la victorie – şi de apatie şi suferinţă - la înfrângere. De aceea este frumos sportul
şi de aceea are atâţia adepţi.

Lolo Dumănoiu a fost un rafinat psiholog, un om între oameni, respectându-şi părinţii, familia, profesorii dragi lui, interlocutorii şi mai ales colegii de echipă. El era cel care
organiza anual aniversările echipei de volei a României –
medaliată, cum s-a arătat, cu bronz la Jocurile Olimpice. Una
dintre aceste aniversări s-a întâmplat în anul 2000, când se
împlineau 20 de ani de când obţinuseră medalia la Moscova.
S-a desfăşurat în Râmnicu Vâlcea, ca semn de aducere aminte a cantonamentelor organizate la actualul Colegiu
Naţional „Mircea cel Bătrân”, şi nu în ultimul rând din dorinţa de a aduce sincere mulţumiri, din partea celor zece
voleibalişti, ce au trecut şi prin mâna profesorului Stilea, fie
la lotul de juniori, fie la tineret ori seniori, între 1967-1977.
El, Lolo, era un „mecena” în voleiul din ţara noastră,
niciun coleg nu trecea peste voinţa lui – lucru reconfirmat la
acea a XX-a aniversare de la Râmnicu Vâlcea. El rămâne o
piesă rară în angrenajul echipei naţionale, în obţinerea atâtor
medalii internaţionale, care, astăzi, nu mai sunt la îndemâna
echipelor naţionale.
Liant al echipei, trăgând mereu colegii la luptă pentru tricolorul românesc – înălţat pe cel mai înalt catarg de atâtea
ori de echipa naţională de volei – Lolo rămâne unic în voleiul
românesc. Aşa cum de la Nadia Comăneci încoace nu s-a mai
născut o altă gimnastă de aceeaşi talie, nici în voleiul masculin vâlcean şi românesc, probabil, nu va mai apărea un al
doilea Lolo Dumănoiu.
Odată cu retragerea din activitatea sportivă, Laurenţiu
Dumănoiu a ajuns în Râmnicu Vâlcea, unde-şi stabilise
domiciliul, în casa socrului său şi a declanşat acţiunea „Fundaţia PRO-VOLEI”, având drept obiective: dezvoltarea
voleiului pe plan local; promovarea, în timp, a unei echipe
de băieţi în „liga a II-a”; organizarea unor turnee interzonale,
precum trofeul Capella”, cu echipe din oraşele limitrofe
Râmnicului, „in memoriam” pentru voleibaliştii vâlceni de
renume etc. A fost organizatorul „Memorialului Cristi
Zugravu”, care s-a desfăşurat în sala Colegiului Naţional
„Mircea cel Bătrân”, în anul 2014, la care au participat trei
echipe locale şi una din Curtea de Argeş.

sala din incinta Colegiului, construită în 1978-79 cu sprijinul
D-lui Gh. Alboiu, la propunerea profesorului Laurenţiu
Stilea, să primească numele Laurenţiu Dumănoiu;
Organizarea unui turneu internaţional care să se numească
„Trofeul Laurenţiu Dumănoiu”, cu sprijinul municipiului
Râmnicu Vâlcea, Federaţiei Române de Volei, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, Direcţiei Judeţene de Sport
Vâlcea şi Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” din
Râmnicu Vâlcea;
Organizarea unei competiţii anuale, a secţiei de volei a
Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, „in memoriam Lolo
Dumănoiu”;
O echipă medaliată pe plan naţional, locul I – III, să
primească din partea Colegiului Naţional „Mircea cel
Bătrân” trofeul „Laurenţiu Dumănoiu”, înmânat la sfârşit de
an şcolar – diplomă şi o medalie personalizată;
La Şcoala Generală Nr. 5 din Râmnic să fie afişată fotografia şi medalia olimpică, între copii, într-un loc vizibil,
acolo unde sportivul a fost elev până în clasa a VI-a;
Inginerul Petre Cichirdan, coleg de clasă cu Lolo
Dumănoiu, poate să imortalizeze ceva din viaţa acestui
voleibalist de excepţie;
Întocmirea unui material omagial - Laurenţiu Dumănoiu,
cu toate medaliile şi implicarea sa în voleiul de mare performanţă;
Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Vâlcea să înmâneze
unei echipe sau unui voleibalist din lotul naţional al F. R. de
Volei trofeul „Lolo Dumănoiu”, la premierea anuală a spotivilor vâlceni;
În vederea reuşitei acestor deziderate, propunem alcătuirea unei comisii de lucru pentru realizarea lor, cu participarea instituţiilor implicate din municipiu şi judeţ.
Dimensiunea sportivă, medaliile şi performanţele lui
Laurenţiu
Dumănoiu nu pot fi enumerate, descrise, înscrise sau comentate decât într-o carte omagială cu multe file. Noi credem
în capacitatea colegilor de echipă, a prietenilor, a Clubului
Dinamo Bucureşti, de a ne transmite cât mai multe informaţii
despre sportivul a cărui stea a apus, din păcate, prematur, în
toamna anului 2014.
Pentru început ne-am propus o prezentare sintetică, un fel
de preambul (introducere) în ceea ce va trebui să fie materialul ce va prezenta viaţa lui Lolo, un laudatio închinat marelui sportiv.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace, în lumea
drepţilor!

ETERNIZAREA UNUI FIU AL RÂMNICULUI
Dacă luăm în consideraţie modul în care Laurenţiu
Dumănoiu, prin cele 27 de medalii (19 de aur, 3 de argint, şi
numai 5 de bronz) a lansat municipiul Râmnicu Vâlcea,
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, judeţul Vâlcea şi
România în elita sportului european şi mondial, constatăm
că merită să intre în istoria sportului din judeţul Vâlcea. De
aceea, facem următoarele propuneri Primăriei municipiului
Râmnicu Vâlcea, Consiliului Judeţean Vâlcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, Colegiului Naţional „Mircea cel
Bătrân”, Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Vâlcea, Asociaţiei Judeţene de Volei Vâlcea:
O alee sau o stradă din municipiul Râmnicu Vâlcea să
poarte numele distinsului sportiv, maestru emerit al sportului,
medaliat olimpic Laurenţiu Dumănoiu;
Una din sălile de sport – Sala Polivalentă, una dintre cele
două săli ale Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, construite în 1971 prin osârdia profesorului Laurenţiu Stilea şi
având motivul întemeiat al notorietăţii voleibaliştilor sau
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