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Ziua Înălțării Domnului Hristos la cer este 
o sărbătoare de suflet a credincioșilor, în care 
rememorează momentul „despărțirii de 
Hristos” și așezării trupului omenesc de-a 
dreapta lui Dumnezeu, dar și făgăduința 
trimiterii Duhului Sfânt care Îl va face prezent 
pe Hristos în viața fiecărui om, prin lucrarea 
harului dumnezeiesc. De ceva vreme, Ziua 
Înălțării este și un binecuvântat prilej de 
amintire a tuturor eroilor neamului românesc. 
Este ziua în care, dintr-odată, sentimentul 
apartenenței la neamul românesc are o doză 
de realism istoric prin aducerea-aminte a 
tu tu ro r  ce lo r 
care, prin jertfa 
vieții lor, au scris 
destinul libertății 
n o a s t r e  d e 
astăzi. Coroane 
d e p u s e  l a 
m o n u m e n t e , 
elevi cărora li se 
predă o lecție de 
istorie în fața 
unor nume de 
e r o i ,  m â i n i 
a ș e z a t e  î n 
dreptul inimilor 
ș i  a l t e l e 
asemenea. O zi minunată!  

Dar, cu o îndrăznire ziditoare, aș întreba: 
câți dintre cei care au fost prezenți (nu am 
spus că au participat) la evenimentul de 
comemorare a eroilor găsesc vreo legătură 
între Sărbătoarea Înălțării și evenimentul în 
discuție? Apoi, este de neînțeles cum, ca 
societate, creezi un curent antieclezial 
(sloganuri vrem spitale, nu catedrale! și toate 
cele cu trimitere la ineficiența bisericilor în 
spațiul mioritic), deci creezi și hrănești un 
sentiment antieclezial și anticlericalist, după 
care dai valoare unui moment ca cel al 
comemorării eroilor care este inițiat de 
biserică, argumentat și desfășurat prin 
implicarea clerului bisericesc. Ceva scapă 
înțelegerii mele! Sau poate dacă fragmentăm 
viața noastră, o divizăm în mod fariseic, atunci 
totul devine ușor de înțeles. Nu cumva, în 
numele corectitudinii politice ne folosim de 
ceea ce aduce like-uri, aprecieri anonime și 
comentarii pozitive și aruncăm cu mizerii în 
ceea ce, neargumentat, se apreciază că e 
depășit și ineficient economic? Să nu ne fie 
teamă a recunoaște că asemenea atitudini au 
fost prezente și în vremea Mântuitorului. Nu 
putem folosi istoria pentru propriul progres 
uitând că ne-am născut într-o zi voită de 
Dumnezeu și într-un neam pe care nu l-am 
solicitat în prealabil. De aceea taina persoanei 
este și taina lucrării lui Dumnezeu în istorie, 
prin fiecare om care este adus la viață. 

Pomenim eroii neamului românesc pentru 
că, prin jertfa lor pentru neamul nostru, sunt 
de-a dreapta slavei lui Dumnezeu, așa cum 

es te  așezată  ș i  fi rea  omenească a 
Mântuitorului Iisus Hristos. Jertfa eroilor nu a 
fost un act de împlinire personală, egoistă, ci 
conștiința că orice picătură de sânge 
înseamnă o clipă de libertate și o fărâmă de 
demnitate pentru cei  rămași  acasă. 
Mormintele eroilor și monumentele ridicate în 
cinstea lor nu sunt spații care descriu o 
împlinire personală, ci ele delimitează o 
istorie, vorbesc, pentru eternitate unei lumi, că 
trebuie să trăiești numai pentru ceea ce ești 
capabil să și mori. 

Altfel, viața devine un șir temporar de 
compromisuri și 
n e g o c i e r i 
mârșave. Jertfa 
p e  C r u c e  a 
M â n t u i t o r u l 
H r i s t o s  e s t e 
u r m a t ă  d e 
Învierea Sa din 
morți, pentru că 
iubirea nu poate 
fi  o m o r â t ă . 
Învierii îi este 
u r m a t ă 
Înălțarea pentru 
că iubirea se 
cere împărtășită 

prin lucrarea Duhului Sfânt. Un mitropolit 
ortodox se exprima că „moartea pe cruce este 
singurul loc unde judecata se întâlnește cu 
mila, în care omul și Dumnezeu sunt implicați 
pe deplin și în mod egal în același eveniment, 
în deplină armonie”. Veșnică pomenire 
fericiților întru adormire eroii, ostașii și 
luptătorii români din toate timpurile și din toate 
locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în 
lagăre și închisori pentru apărarea patriei și a 
credinței strămoșești, pentru întregirea 
neamului, pentru libertatea și demnitatea 
noastră ...! 

După Înălțare, în ajunul Cincizecimii sau 
Rusaliilor, este ziua de pomenire a tuturor 
celor trecuți la cele veșnice, din neam în 
neam. Nu este în această pomenire a tuturor 
răposaților noștri ceva din pomenirea eroilor? 
Oare bunicii, părinții și toți cei dragi nu sunt 
niște eroi ai vieții fiecăruia dintre noi? Oare 
brațul mamei care amorțește legănând 
copilul, mâna plină de bătături a tatălui care 
aduce pâinea acasă, grija unui bunic sau 
dăruirea unei bunici, toate acestea nu sunt 
fapte ale unor eroi ai noștri? O soție iubitoare 
care și-a dedicat viața familiei nu este un erou 
pentru soțul rămas în viață? Un soț trecut la 
cele veșnice care a fost o lumină în familie, nu 
este un erou pentru soția sa? Ar fi minunat să 
putem răspunde cu da. Ar mai fi ceva. Oare 
noi suntem eroii vieții copiilor și nepoților 
noștri? Sau putem fi eroii din viața unei soții 
sau din viața unui soț?  

Pr. Păunescu Eugen-Cătălin
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Dimineața
După doi ani de așteptare, din cauza 

pandemiei de coronavirus, am călătorit cu 
trenul de la Roșiori Nord la București Nord. 
Am observat, plăcut surprins, de o parte și 
de alta a căii ferate, că, toate suprafețele 
de teren arabil sunt cultivate cu grâu, orz, 
floarea soarelui, rapiță și porumb, plante 
verzi, colorate, bine crescute și bine 
îngrijite, fără existența unor pârloage. 

Fe l i c i t ă r i  f e rm ie r i ,  f e l i c i t ă r i 
mecanizatorilor!

La prânz
A fost asfaltată șoseaua ce trece prin 

stațiile comunei Rădoiești: Rădoiești Deal, 
Rădoiești Vale, Cetate. În stația CFR 

Rădoiești staționează peste o duzină de 
au to tu r i sme ,  ce  u șu rează  v i a ț a 
navetiștilor la București . În stația 
originală Vârtoape, edilii au pus becuri, au 
montat canapele pe podul – peron de lemn 
pe care așteaptă călătorii trenurile.. 

Teleormanul încă oferă forță de muncă 
în Capitală.

În amurg
Duminică 29 mai, am fost anunțați prin 

Ro-alert, pe telefoanele mobile că, între 
orele 22 și 22,30 se instituie cod roșu de 
furtună, cu ploi torențiale și vânt 
puternic, cu viteza de 90-100 km/oră.

Așa a fost în realitate. Mulți roșioreni 
n-au avut energie electrică toată noaptea.

Gh. Tutcălău

Eroi au fost, eroi sunt încă! Oare?
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04.05.2022. 
Strada Dunării. Florar. Albul castanilor 

incendiind cerul. Fațada nouă a primăriei, 
lucrările de peisagistică îți amintesc versurile: 
„alb palat dintre castani, cu mușcate la ferești 
...” și, fără să vrei, zâmbetul funcționarei, 
explozia bucuriei sale la interacțiunea cu 
oamenii, te fac să uiți toate neajunsurile clipei.

La Școala „Alexandru Depărățeanu”, un 
copil deghizat în înger se învârte în jurul unui 
grup de elevi, iar larma și voia bună devin 
molipsitoare și te gândești la copiii ucraineni, 
la zona de război, la dezastrul provocat de 
niște oameni altor oameni, din ambiții și 
scopuri mărunte. Te îndepărtezi repetându-ți 
îndemnul: „Lăsați copiii să vină la mine! Lăsați 
copiii să vină la mine!...

5.05.2022. 
„Se pare că premierii britanici înfloresc 

doar pe timp de război. Nu dădeam prea mulți 
bani pe Boris Johnson (mai ales după Brexit) 
până la invadarea Ucrainei. M-a făcut praf! 
Curaj, determinare, primul la Kiev, o etică 
impecabilă, simțul istoriei. Churchill, nu alta! 
Nu degeaba a scris o carte despre Churchill. 
Toată admirația!” (Tudorel Urian).

13.05.2022. 
Alexandra Marin vine dintr-o zonă de care 

nu te vei desprinde niciodată. Zonă de 
povești, zonă poveste, care te bucură așa 
cum te bucură lucrările ei. Lumini și umbre ce 
scot ființa umană din reverie pentru a o restitui 
reveriei. 

14.05.2022. 
„Zeciuiala. Îmi pun ochelarii și inspectez 

livada. A fost albă-albă de flori. Fructe? La 
fiecare zece flori — o cireașă, o vișină, o prună 
... să nu-l mâniem pe Dumnezeu. E bine și 
așa. Cu zeciuiala s-au făcut imperiile 
puternice.” (D. A. Doman).

Noaptea Muzeelor. Vizitatori mulți. 
Oameni care știu că: „Muzeul e arsenalul cel 
mai puternic cu care un popor își apără 
originea, identitatea și tot ce a moștenit de la 
străbuni.” (Iosif Sterca-Șuluțiu).

16.05.2022. 
Din colecția de citate, primită de la Gabi: 

„Lumea s-ar putea să nu recunoască curajul 
oamenilor mărunți, dar s-ar descompune fără 
curajul și stăruința lor.” (Pam Brown).

Primii trandafiri (galbeni) — înfloriți peste 

noapte, parcă pentru cineva anume. Sau mai 
bine zis, pentru cel care a fost o parte din 
sufletul Trupei Euroton. Și voi aprindeți 
lumânări, puneți flori, vă așezați în jurul 
mormântului, un vânticel subțire împrăștie 
mireasma socului, cântecul cucului cade 
peste liniștea zilei, ca o uimire. Și voi vorbiți — 
și el va dormi mereu ...

18.05.2022. 
Plouă. Ploaie de mai. G. A. — un oaspete 

matinal, însuflețește o discuție despre vreme. 
Și tu știi că „fericirea este o tăcută și perpetuă 
delectare cu evenimente mici.”

21.05.2022 
„Orașul mic te absoarbe-ncet / cu ale lui 

micuțe strade / cu oameni buni și cumsecade, 
dar care nu știu că sunt poet.” (Ghe. Mocuța).

Și chiar dacă nu știu, tu știi că ți-ai iubit 
orașul. L-ai îmbrățișat cu privirea în fiecare 
anotimp și l-ai cântat în fiecare ceas. Iar 
cântecul tău va rămâne ca un arc peste timp, 
semn al iubirii și dragostei de oameni. 
Oamenii orașului tău, care știu să ofere, din 
frumusețea sufletului lor, tuturor celor care vor 
să primească această frumusețe.

23.05.2022. 
Macii au intrat în oraș!
Pe la mijlocul livezii, motocoasa nu mai 

vrea să înainteze. Mă calmez cu un pahar de 
palincă la umbră în foișor. Dar, în estul 
orașului se aude turată o motocoasă de 
producție turcească. Îi răspund două 
motocoase bulgărești dinspre sud. Din vest 
deslușesc cântecul egal a trei motocoase de 
proveniență mongolă. Dar dinspre nord 
răzbate un cor de motocoase italiene. Palinca 
e românească, producție proprie, și nu face 
zgomot, scrie Augustin Doman.

Și îi răspunzi: La mine la țară, de 
dimineață, un cor de motocoase în deal, un 
cor de motocoase în vale. De ce proveniență 
să fie?! Scoate niște țuică, zice. Vin eu și te 
lămuresc! Asta era!

30.05.2022. 
Despre t iner i i  aceia responsabi l i , 

ingenioși, creativi, solidari, paroliști ai fi dorit 
să vorbești ore în șir. Să îți strigi bucuria 
dincolo de barierele orașului. Să știe toți că 
există, că îi cunoști că sunt prietenii tăi.

Florina Carvaci,
Membră a Uniunii Scriitorilor din România

Citatul lunii
„Viața este frumoasă ... viața este grea. Două afirmații adevărate ..., 

dar mai bine să admitem că vor exista și palme și mângâieri”.

 „Și nu uita să fii fericit!” - Christophe André

Rubrică îngrijită de Adriana Miu

,,Verba volant, scripta manent”

Jurnal de scriitor





Pagină realizată de Monica Tuinete



Noaptea Muzeelor la Roșiori de Vede
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INTERFERENȚE CULTURALE 
MACEDONEANO-ROMÂNE

În anul 1995, Inspectoratul pentru Cultură 
Teleorman edita Zodia harfei, o antologie de versuri a 
poeților teleormăneni care nu-și văzuseră, la vremea 
aceea, „numele adunat pe-o carte”, după cum, 
parafrazându-l  pe Arghezi,  scria în prefață 
antologatorul, cunoscutul și regretatul poet Nicolae 
Lupu.

Ordonați după criteriul alfabetic, al doilea poet din 
culegere este Virgil Nicolae Andronache, nimeni altul 
decât Virgil Andronescu, cu un grupaj de poeme 
intitulat sugestiv „Fericit în singurătate”. Recitindu-i 
versurile de atunci și lecturându-le pe cele recente, 
constat cu satisfacție că autorul și-a păstrat tematica, 
nota personală și vigoarea metaforică.

A trecut de atunci mai bine de un sfert de veac. Nu 
știu pe unde l-au purtat pașii destinului pe poetul din 
Turnu Măgurele, dar întâmplarea face să-l întâlnesc în 
decembrie 2021, la aniversarea ziarului roșiorean 
„DRUM”, prilej cu care am intrat în posesia recentei 
cărți a Domniei sale, Levitații și căderi, dăruită mie „din 
sufletul autorului”, după cum scrie în autograf.

Cea de-a zecea carte, ce poartă semnătura lui 
Virgil Andronescu, Levitații și căderi, a apărut la editura 
InfoSUD din Siliștea-Brăila, în anul 2021. 

Prefațat de criticul literar, membru U.S.R., Viorel 
Coman, și susținut critic prin câteva remarcabile 
postfețe, realizate de cunoscute personalități literare și 
artistice (Valeriu Ion Găgiulescu — scriitor, Zeno 
Halupa — aforist, George Robert Mitrache — publicist, 
Sanda Vișan — critic de artă, Dan Moldoveanu — 
actor), noul volum de versuri mă face să cred că, pe 
lângă propria-i cruce, Virgil Andronescu duce pe umeri 
greutățile umanității, eliberându-și, astfel, semenii de 
poveri. La el, timpul uman se cosmicizează și devine 
timp universal, etern, unde își plasează trăirile sincere, 
dar rareori fericite. 

Autorul nu se leagă de locuri, de obiecte, ci doar 
dăruiește, îmbogățește viața celorlalți și merge apoi 
mai departe și umblă, umblă cât mai încet, ca veșnicia. 
Poetul este mereu într-o călătorie a singuraticului — 
doar el și sinele. Când simte că nu e înțeles, caută 
răspunsuri, dar nu la cei care tocmai l-au ignorat, ci la 
Dumnezeu aflat mereu în preajmă. Chiar la începutul 
cărții, avem un cuvânt al autorului intitulat „Cum e, 
Doamne, să dai brânci pământului?”, unde Virgil 
Andronescu poartă o „conversație plăcută, pilduitoare” 
cu Divinitatea.

În cele aproape cincizeci de poeme cuprinse în 
Levitații și căderi, poetul cultivă o poezie dură, ca 
însăși viața, o poezie a disperării, a suferinței și a 
singurătății.

Poemul, care deschide cartea și îi dă și titlul, este o 
rugă a autorului către Dumnezeu, stăpânul orizontului 
infinit, populat cu atâtea lucruri văzute și nevăzute. 
Poetul nu se roagă doar pentru sine, ci o face în 
numele umanității decăzute, cu convingerea fermă că 
încrederea și iubirea dintre oameni vor sălășlui de-a 
pururea în această lume, altădată fără de păcat: 
„Doamne, Tu stăpânitor a toate, / Tu, părinte nefinit, / 
Dă-ne minte, dă-ne suflet, / Să ne încredem, să iubim!” 
(Levitații și căderi).

Chiar dacă Divinitatea invocată nu i se arată, 
autorul o simte și nădăjduiește că va primi ajutorul 
cerut, lucru care îi motivează căutarea, în ciuda, 
uneori, a îndoielii din suflet: „Caut pe Dumnezeu,/ Dar 
El ... niciunde!” (Vinovăție). 

Deși trăiește înconjurat de oameni, Virgil 
Andronescu are sentimentul singurătății. Teama de 
singurătate îi bântuie ființa, făcându-l să cugete: „Mă 

tem că trăiesc într-un pustiu”, iar nesăbuința semenilor 
a transformat pământul în ce e mai rău: „Aici, pe 
pământ, / Omenirea și-a consolidat / iadul!” (Salvatorul 
dintre stele). 

Fără să ne lase în așteptare, poetul vine cu 
argumente privind imaginea Iadului: moartea 
nevinovaților, căderea Turnurilor Gemene (un prim 
semn premonitoriu al noului mileniu, bântuit, iată, în 
ultimii ani, de pandemii), „Pământul se afundă-n hău, 
după multele experimente nucleare /, Cerul plânge cu 
acizi ... / Raiul se pârpălește în incendii de pădure ...”. 
Singurătățile lui Emil Cioran nu-i ies din minte, dar 
propr i i le  s ingurătăț i  l -au „nărui t ” .  (Versete 
contemporane).

Ce-i rămâne poetului de făcut? Greu de dat un 
răspuns. Nici resemnarea și nici lupta oarbă cu o forță 
nevăzută nu sunt o soluție. O cale totuși există: 
retragerea în sine: „... în ieslea sufletului, / Pentru că 
necontenit / Mi-a fost trântită-n față ușa sorții, / De 
către viața care voia ... / O viață fără mine!” (Un fel de 
Moromete și de Ilie). Ori refugiul în „Patria-Colii-de-
Scris”, rătăcind singuratic „printre cuvinte”, fiindcă 
toate zbaterile de a se apropia de oameni au eșuat 
(Patria mea). 

Cu alte cuvinte, Scrisul este simțit ca o formă de 
evadare din realitatea dură: „Scriu pentru a mă salva 
din ghearele/ durerilor personale ...” (Versete 
contemporane). 

Teme și motive poetice precum iubirea, timpul, 
perisabilitatea ființei umane, apoi definirea unor 
noțiuni abstracte, autodefinirea ... nu sunt uitate de un 
poet autentic precum Virgil Andronescu. 

Neîmplinirea prin iubire îl face pe autor să regrete 
că s-a născut: „Iubirea mă doare, / Mi-e scârbă. / De al 
Iudei dulce sărut, / De a Iudei amară trădare, / Iubirea 
mă doare.” (Deșartă viață/ Iluzorie moarte). 

Trecerea timpului ia cu sine totul, fără a se mai 
întoarce vreodată ceva din ce a fost: „Ce-a trecut în 
veci rămâne, / Timpul e în noi și-atât. / Ce-i trecut nu 
mai învie, / Nici în cer, nici pe pământ!” (Printre clipe). 
O frumoasă definiție dă poetul vieții. Viața este o cursă 
„De șoareci alergând după pisici” (Esențe). 

Autodefinindu-se, V. Andronescu spune răspicat: 
„Sunt o fantomă ce bântuie / Aiurea, prin viața mea! 
(Esențe).

Concepția despre viață și moarte este și ea 
prezentă în Levitații și căderi. Viața este un crâmpei de 
timp, pe când moartea este o întreagă eternitate: „O 
viață de om nu-i cât o moarte!” (Tratarea de demoni). 
Foarte rar, oamenii se gândesc că la plecare nu iau 
nimic cu ei. De aici, materialitatea, lupta pentru averi, 
vrăjmășii purtate în scopuri egoiste, de îmbogățire cât 
mai rapidă. Extincția fizică pândește tot ce e viu, iar 
ființa umană nu face excepție: „... până la urmă ... / Toți 
ne vom abandona, / Aici, sub scoarța ta, / Os cu os / 
Albit de sudoare!” (Negăsite răspunsuri / Neștiute 
întrebări). În accepția poetului, viața este o tristă, 
amăgitoare și deșartă poveste ...

Adesea, versurile lui Virgil Andronescu, prin 
claritatea și structura aparte, ne surprind ca o 
scăpărare instantanee de lumină. Nimic forțat, nimic 
strident în curgerea molcomă a poemelor în paginile 
cărții. 

Privită în ansamblu, poezia cuprinsă în volumul 
Levitații și căderi împrăștie totuși un parfum de 
sănătate, de primăvară, din care răzbate dorința de 
viață și de împlinire artistică a autorului. 

Domnița Neaga,
Membră a Uniunii Scriitorilor din România 

Lecturi în lumină

Virgil Andronescu: 
Levitații și căderi (versuri)- Continuare din numărul anterior- 

.Raidurile criticului și istoricului literar Iordan 
Datcu în lumea literaturii și etnologiei românești 
au constituit întotdeauna bune prilejuri de 
cercetare minuțioasă, analiză și sinteză 
realizate cu precizia și finețea unui chirurg care 
suturează o plagă deschisă. Nu altfel se 
întâmplă și în volumul Pagini de istorie literară și 
etnologie (Târgoviște, Editura Bibliotheca, 
2011), care trădează, după cum observă autorul 
însuși în Argument, predilecția acestuia pentru 
d o u ă  d o m e n i i  d e 
cercetare, etnologia și 
istoria literară: „În scrisul 
meu de mai multe decenii, 
îmi pare că se disting două 
domenii de interes pentru 
m i n e ,  c e l  e t n o l o g i c , 
e x p r i m a t  p r i n  c ă r ț i 
originale și multe ediții 
îngrijite din opera unor 
etnologi, și cel istoric 
literar. (…) Cartea de acum 
rămâne consecven tă 
acelei duble atracții a 
scrisului meu, coexistând 
în ea pagini de istorie 
literară și reflecții asupra 
cărții de etnologie.” (p. 5).

Într-adevăr, cartea în 
sine conține un număr de 
36 de materiale critice 
(cronici literare, recenzii, 
medal ioane l i te rare) , 
publicate (primele 26) în 
p a g i n i l e  r e v i s t e i 
târgoviștene „Litere”, în 
intervalul ianuarie 2009-
august 2011, care relevă 
aspecte inedite despre operele unor scriitori, 
etnologi sau filologi români clasici sau 
contemporani, demersul critic al lui Iordan Datcu 
având uneori, după cum afirmă istoricul literar 
Mircea Popa pe coperta a IV-a a cărții, „alura 
unui adevărat discurs de critică enciclopedică, 
erudită, fiind însoțit de mici portrete sau 
medal ioane care schi țează traiector ia 
scriitoricească a celui avut în vedere, constituind 
linii absolute necesare pentru un viitor tablou de 
ansamblu, care să ofere imaginea adevărată și 
dimensiunea reală a celui despre care scrie.”. 

Cum era de așteptat,  unele dintre 
intervențiile sale critice salută și cărțile unor 
scriitori teleormăneni, cum ar fi: O biobliografie 
a lui Constantin Noica (recenzia la cartea 
Constantin Noica. Repere biobibliografice, de 
Stan V. Cristea, apărută în 2009 cu prilejul 
aniversării centenarului filosofului român), în 
care evidențiază bogăția de informație a cărții 
elaborate de Stan V. Cristea, acest „istoric literar 
versat, care își mai arătase talentul de riguros 
cercetător în două cărți anterioare ale sale, 
Eminescu și Teleormanul (2000) și Dicționarul 
scriitorilor și publiciștilor teleormăneni (2005)” 
(p. 34), deși nu ezită să semnaleze, cu acribia 
care-l caracterizează, și câteva inexactități sau 
erori găsite în cartea sa; Anghel Gâdea, 
publicist (recenzia la cartea de publicistică 

Teroare și tăcere a poetului roșiorean Anghel 
Gâdea, apărută în 2009), în care face o lectură 
mai mult decât empatică a cărții conjudețeanului 
său: „Personal, am vibrat citind și paginile 
despre răscoalele țărănești, fiindcă eu însumi 
îmi amintesc de momentul 1961, când, profesor 
de limba și literatura română la Crângeni-
Teleorman, am văzut că, prin trimiterea unor 
politruci de la București, regimul se temea ca 
mișcări ca acelea evocate în paginile lui Anghel 
Gâdea să nu se iște și în alte comune; am vibrat, 
de asemenea, citind paginile despre mișcările 

studențești ca participant 
eu însumi,  alătur i  de 
colegii mei, la ședințele de 
demascare a studenților 
insurgenți de la Facultatea 
de Filologie din București, 
în urma cărora au fost 
întemnițați doi colegi de-ai 
noștri, unul dintre ei murind 
în închisoare. Am vibrat și 
cit ind paginile despre 
înmormântarea lui Marin 
Preda. Fac o notă aparte 
paginile despre profesorul 
r o ș i o r e a n  F l o r e a 
Costache,  un  mar t i r, 
despre doi profesori ai 
publicistului, Aurel Martin 
și Romul Munteanu.” (p. 
52); Floarea Calotă și 
c o s t u m u l  p o p u l a r 
(recenzia cărții Costumul 
popu la r,  că lă to r  p r in 
milenii/ The folk costume, 
a  t r a v e l e r  t h r o u g h 
millenniums, traducere în 
limba engleză de Liliana 
U r s u ,  2 0 1 0  ș i  a 

calendarului Costume românești din colecția 
Floarei Calotă, Versuri de Floarea Calotă, tot în 
ediție bilingvă, română-engleză, 2011) în care 
reliefează dragostea pentru muzică, poezie și 
portul popular ale acestei personalități care a 
făcut cunoscut cântecul popular teleormănean 
în țară și peste hotare. 

De asemenea, un medalion literar deosebit 
îi consacră Iordan Datcu profesorului universitar 
George Gană (n. 13 ianuarie 1935, satul 
Măgureni, com. Măldăeni — m. 8 martie 2010), 
pe care îl fixează exact în ochii posterității: „În 
abordarea a trei nume de prim rang (Mihai 
Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Vianu, n. n.) ale 
literaturii române, demersul lui George Gană 
este dublu, de critic și istoric literar și de editor. 
(…) Demersul conjugat al criticului, istoricului 
literar și editorului conduce la o cunoaștere 
profundă a operei celor studiați și receptării ei 
critice.” (p. 61).

Panoplia autorilor români de ieri și de azi 
cercetați de Iordan Datcu din perspective inedite 
sau aducând compliniri necesare relative la 
operele și personalitățile acestora este bogată 
prin diversitatea ei, revelând și relevând 
orizontul său cultural de o vastitate uimitoare. 
Chapeau!

Prof. Cristian Gabriel Moraru

Iordan Datcu (X)
O istorie a literaturii roșiorene

1.4. ALEXANDRU MACEDONSKI, ION 
BARBU, NICHITA STĂNESCU — OBIECT DE 
SINTEZĂ, ANALIZĂ, PARALELĂ LITERARĂ 

ȘI HERMENEUTICĂ.

1.4.1. O PERSONALITATE LITERARĂ PE 
NEDREPT HULITĂ.

A existat în veacul burghez al XIX-lea un 
poet, totodată prozator, publicist, director de 
ziar, mentor și ctitor de frumos, adesea 
contestat, hulit și prea puțin apreciat. Numele lui: 
Alexandru Macedonski.

Cu toate că manualele de liceu îl cam 
ocolesc ori îl minimalizează, iar programa de 
bacalaureat îl ignoră, totuși pentru mințile 
luminate (de la „Litere”, în primul rând), Al. 
Macedonski, poetul cu origini macedonene, 
rămâne nu doar un poet valoros, autor al 
Nopților și al Rondelurilor, un rival pentru 
Eminescu care a plătit enorm pentru o gafă 
vizându-l pe inegalabilul artist liric deja intrat în 
„noaptea minții”, suportând ostracizarea și luând 
calea exilului francez, unde a dat măsura valorii 
sale, scriind și publicând în limba lui Voltaire 
versuri și epică. A avut șansă că Franța l-a 
adoptat, numai că patriotismul a răsunat mai 
limpede în inima sa, încât, după câțiva ani, va 

reveni pe meleaguri bucureștene. Mulți 
semnatari în revista „Macedoneanul” au 
supralicitat aportul acestui autor la emanciparea 
culturii și a literaturii române și au făcut din 
orgoliosul scriitor de la „Literatorul” un creator 
de geniu. Categoric, când un șef de cenaclu 
intuiește talentul unor tineri „ucenici” ca Bacovia, 
Vianu, Arghezi și Galaction, primește în mod 
îndreptățit laude. În al doilea rând, se poate 
avansa timid sintagma de „protocronist”, căci, 
înainte de acreditarea simbolismului francez 
teoretizat de Jean Moréas, la 1886, ambițiosul 
teoretician român tipărise câteva articole despre 
„simbolismul instrumentalist”. În literatura lumii, 
un alt inițiator de curente artistice a fost Tristan 
Tzara, cel dintâi dadaist din Europa.

Spuneam că revista etnicilor macedoneni 
din România, „Macedoneanul”, îl omagiază pe 
cel ce a scris Noaptea de decemvrie , 
remarcându-i calitățile nenumărate. Ziariștii 
glorificatori ai lui Macedonski au iscusința de a 
apela de verdicte nete, care nu îl pun în 
încurcătură, într-un context disconfortant pe 
expulzatul poet, dimpotrivă tot ce a fost negativ, 
discutabil, perisabil în personalitatea lui Al. 
Macedonski, se retractează, se volatilizează 
subit, astfel că se păstrează doar elementele 

pozitive: vizionarismul, profeția, intuiția certă, 
fermă că patru juni condeieri vor deveni scriitori 
autentici. Cu alte cuvinte, el i-a lansat în 
literatură pe cei patru cenacliști menționați mai 
sus. Printre exegeți se află și poetul Emilian 
Mirea, autorul unei cărți referențiale despre 
opera maestrului simbolist și romantic: 
Alexandru Macedonski — Macedoneanul 
României. Nu sunt omise judecățile de valoare 
ale unor reputați critici. Punctul de plecare îl 
reprezintă G. Călinescu, brusc înțelegător care 
admite că Macedonski „e un mare poet”. 

În fine, Adrian Marino, autorul unei 
monografii greu de egalat din punct de vedere 
științific pune pe același imposibil plan 
capodopera Luceafărul  ș i  Noaptea de 
decemvrie pe tema geniului neînțeles. Mihai 
Zamfir îl relecturează în altă cheie, descifrând 
noi și noi și chiar o semiotică palpabilă și 
enumeră unele sensuri nebănuite în proza 
macedonskiană. 

De asemenea, noii comentatori apreciază 
popularizarea literaturii române în Franța și 
Belgia. Prin Alexandru Macedonski — 
Macedoneanul României, opul de calitate al lui 
Emilian Mirea, se realizează un raid în literatura 
română de la sfârșitul veacului al XIX-lea 
contabilizând meritele acestui macedonean 
român. Se insistă pe francofilia lui Macedonski, 
pe efigia de mare poet, șef de școală, pe 
conflictul cu Eminescu ...

În alte numere din „Macedoneanul”, se 
configurează analize și paralele literare, de 
mare profunzime, între Ion Barbu și Nichita 

Stănescu plecându-se de la unele substantive 
cu înțeles asemănător, suficient de expresive — 
„elan” și „avânt” ...Ca un laitmotiv, acest poet de 
la răscrucea mai multor curente literare revine în 
multe materiale publicate în revista etnicilor 
macedoneni din România.

CONCLUZII

Pretutindeni în țară se întâmplă ceva cu 
această populație, cândva agricolă, eroică, 
sobră, amintind de străbunii daci. Marile orașe, 
București, Craiova, Timișoara, au rezonat la 
problematica macedonenilor, fructificând nu 
puține evenimente culturale legate sau nu de 
târgurile de carte. Și în alt colț al patriei, în 
Dobrogea, un alt mare oraș universitar a făcut un 
pas în față, inserând în aria spirituală și activități, 
acțiuni focusate pe această etnie (Comisia de 
cultură de la Constanța), deși, acest mediu 
cosmopolit inserează numeroși turci, tătari, 
ucraineni etc.

Turismul religios permite instrumentarea 
sintagmei „Taborul macedonean”, sinonim cu o 
treime monastică de lângă Prilep (Varoș, 
Trescavet,  Zârze),  unde Is lamul nu a 
obstrucționat creștinismul … Unii condeieri ai 
susnumitei reviste pun pe celălalt taler al 
frumosului românesc, așezăminte mănăstirești 
de la Dunăre, din zona Drobeta, cum ar fi 
splendida mănăstire Vodița — se consemnează 
în nr. 147 al ,,Macedoneanului”. 

Prof. dr. Iulian Bitoleanu



Anul 1991 a însemnat momentul istoric al capătului 
de drum început în 1922, când în aceeași lună, 
decembrie, lua ființă pe vremea lui Lenin, Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste. Dispărea deci URSS, 
la 26 decembrie 1991, la o zi după ce Mihail Gorbaciov, 
ultimul lider reformator, dar și gropar al colosului 
sovietic, își anunța sfârșitul exercitării funcției sale. Nu 
mai puțin de cincisprezece provincii aflate până atunci 
sub lațurile Moscovei au devenit state independente. Ca 
să fim însă exacți cu adevărul istoric din punct de vedere 
cronologic, trebuie să spunem că, de fapt, actul oficial 
proclamat ca ultimă decizie de Sovietul Suprem al 
URSS de la 26 decembrie nu era decât un act formal 
care consfințea ceea ce în realitate se întâmplase de 
aproximativ 2 ani, pe parcursul anilor 1990 și 1991, 
când, pe rând, aceste provincii își proclamaseră 
autodeterminarea din cadrul Uniunii Sovietice. 

Între aceste provincii, s-a aflat desigur și Ucraina, 
care și-a proclamat independența la 24 august 1991. 
Este totodată și anul în care apare Ucraina ca stat pe 
hartă în istorie și nu după Primul Război Mondial așa 
cum se propagă în mass-media, având în vedere — așa 
cum cititorii au putut remarca sper, din episoadele 
anterioare — că nu a existat între 1917 și 1922, un stat 
ucrainian unificat concret și independent, pe teritoriul 
actual. Chiar în acele momente ale sfârșitului fostului 
imperiu sovietic, s-a format totuși o nouă structură, de 
data asta, benevolă, din state independente, numită 
Comunitatea Statelor Independente (CSI), la care 
Ucraina a fost stat fondator. De curând însă, în 2018, în 
condițiile adversității față de Rusia, Ucraina avea să 
părăsească CSI.

Față de toate celelalte provincii ex-sovietice, cazul 
Ucrainei a fost de la bun început unul mai special. După 
prăbușirea Uniunii Sovietice, Ucraina a moștenit o forță 
militară considerabilă pe teritoriul său, echipată cu al 
treilea arsenal nuclear ca dimensiune din lume. Noul 
stat a beneficiat de o puternică structură militară, ca de 
altfel și industrială, între care și centralele nucleare, cea 
de la Zaporojie fiind considerată cea mai mare din 
Europa. Acest lucru a creat probleme, iar Moscova nu 
avea cum să nu revendice aceste dotări impresionante 
militare rămase pe teritoriul Ucrainei, fapt care a fost 
stipulat și în acordul dintre încă existenta Uniune 
Sovietică și Ucraina, la momentul proclamării 
independenței ucrainene. Astfel încât, imediat, în mai 
1992, Ucraina a semnat Tratatul pentru Reducerea 
Armelor Strategice prin care a acceptat să cedeze 
Rusiei toate armele nucleare pentru a fi distruse, apoi, în 
1994, a semnat Tratatul de Neproliferare a Armelor 
Nucleare, acceptând statutul de stat fără arme nucleare. 

Prin urmare, până în 1996, statul ucrainian a 
renunțat complet la armamentul nuclear. Era o decizie 

impusă de Federaț ia  Rusă,  autoproc lamată 
moștenitoare de drept a Uniunii Sovietice care avea ca 
scop să-i asigure securitatea la granițe.

Dar altceva merită mult mai mult atenția în ceea ce 
privește statutul politic și juridic internațional al Ucrainei, 
un aspect foarte relevant care schimbă complet datele 
problemei atunci când se discută despre orientarea 
actuală politică și militară a acesteia, și anume 
neutralitatea asumată oficial, atunci în 1991. A fost o 
condiție a recunoașterii suveranității faptul că noul stat 
nu va migra către alianța rivală a fostului Tratat de la 
Varșovia, este vorba desigur de NATO! Bineînțeles că 
Federația Rusă a monitorizat și supravegheat de la 
început, îndeaproape, atitudinea politică, diplomatică și 
militară a Ucrainei, căutând să o mențină aproape de ea, 
pe cât posibil, așa că, încă din 1991, între cele două, a 
existat un parteneriat, limitat ce-i drept. 

Însă, viziunea mult prea liberală și ignorantă — 
ajutată am putea spune, cu riscul de a fi răutăcioși, și de 
desele sale preocupări bahice — a președintelui rus 
Boris Elțîn a făcut ca Ucraina să poată zburda treptat în 
voie pe lângă marele său vecin rus și să se apropie de 
NATO care exact asta urmărea, în condițiile expansiunii 
continue pe care o viza în estul Europei. 

În 1994, Ucraina a semnat un parteneriat cu NATO 
și, astfel, sub ochii nepăsători și binevoitori ai lui Elțîn, s-
a apropiat de alianța nord-atlantică. S-a ajuns deci la 
încălcarea neutralității din 1991, mai ales când, în 2002, 
a fost reglementat Planul de Acțiune NATO-Ucraina care 
punea chiar problema unei posibile viitoare aderări a 
țării la NATO! 

După 2000, odată cu venirea lui Vladimir Putin în 
fruntea Rusiei, viziunea față de Ucraina a început să se 
schimbe, orice tendință ucraineană de apropiere față de 
Occident și NATO fiind admonestată mai mult sau mai 
puțin virulent, deocamdată evident pe calea discursului 
diplomatic. 

Aceste tendințe s-au mai temperat din 2004, când în 
fruntea statului a venit Viktor Ianukovici, cu simpatii 
proruse, iar delicata problemă a orientării Ucrainei a 
intrat oarecum în letargie, dar din 2013-2014, din timpul 
Revoluției Portocalii care a condus la îndepărtarea de la 
putere a lui Ianukovici și instalarea cuplului Viktor 
Iușcenko, președinte și Iulia Timoșenko, prim-ministru, 
situația raporturilor ruso-ucrainene s-a agravat 
considerabi l ,  având în vedere pol i t ica fermă 
prooccidentală a noii puteri. Și în acest fel se va ajunge 
la o situație foarte tensionată, Crimeea va fi ocupată și 
anexată de ruși și armele vor începe să vorbească în 
estul țării, în Donbas. 

— Va urma —

Prof. Victor Gabriel Osăceanu

O incursiune prin istoria 
controversată a Ucrainei (IV)
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În afară de activitatea din spital, 
sănătatea publică din orașul Roșiori 
de Vede era privegheată din partea 
administrației și de dr. M. Nissescu, 
medicul  comunal ,  A lexandru 
Dumitrescu, subchirurg, Valeria 
M o i s e s c u ,  m o a ș a  ș i  M a r i n 
Niculescu, agent sanitar. În oraș 
funcționau mai multe cabinete 
medicale particulare precum a dr. 
Afeimblath,  s i tuat  în centrul 
orașului, pe strada Dunării, și a 
doctorului Berechet Nicolae, situat 
în strada Soreștilor. Tot în oraș 
locuia și doctorul Ioan Niculicescu, 
ce era medic de plasă. Își mai 
desfășurau activitatea cu statut de 
particulare, cu licență și două 
moașe: Elena Iacovescu din strada 
Soreștilor și Elena Constantinescu 
din strada Sfântul Teodor. În 1909, 
este consemnată în documentele 
Primăriei Roșiori de Vede, ca 
salariată, și tânăra moașă Elena 
Pop. 

De notat și existența a două 
farmaci i .  Farmacia Chr is tea 
Zaharescu, situată în centrul 
orașului, pe strada Vedea și 
F a r m a c i a  C o n s t a n t i n  C . 
Georgescu, situată în extremitatea 
estică a străzii Vedea.

În anul 1909, pe lista salariaților 
spitalului, se mai adaugă Ion 
Ionescu, subchirurg intendent și 
moașa Valeria Moisescu, și Marin 
Niculescu, agent sanitar, care se 
transfera de la serviciul sanitar 
comunal la spital. Tot în anul 1909, 
în orașul Roșiori de Vede, este 
consemnată existența a două 
d r o g h e r i i :  a  l u i  C e l e m a n 
Melpomene Zisu și a Afroditei 
Clement Nicolau. 

Chiar dacă la început au fost 
multe greutăți în desfășurarea 
activității spitalului din Roșiori de 
Vede, încetul cu încetul, și mai ales 
d a t o r i t ă  p r o f e s i o n a l i s m u l u i 
personalului, totul intră în normal și 
spitalul funcționează așa cum 
cereau normele acelui început de 
secol.

Î n  c e e a  c e  p r i v e ș t e 
aprovizionarea cu medicamente a 
spitalului, «aceasta se făcea 
conform normelor stabilite de 
minister». În anul 1908, Direcția 
generală a serviciului sanitar, a 
a d o p t a t  o  n o u ă  f o r m u l ă 
organizatorică, prin crearea unui 
depozit central de medicamente, cu 
ramificații periferice. Într-o lege 
specială s-a dispus mai întâi 
concentrarea tuturor fondurilor cu 
scopuri medico-sanitare, în bugetul 
Direcției generale a serviciului 
sanitar. Aceste unități au funcționat 
pe baza unor dispoziții publicate în 
Monitorul Oficial, nr. 75 din 4 iulie 
1908. 

Pentru asigurarea aprovizionării 

ritmice, s-au înființat depozite 
intermediare, de obicei la nivelul 
județe lor,  având sarc ina să 
distribuie spitalelor medicamentele 
primite de la depozitul central, 
potrivit Regulamentului spitalelor, 
publicat în Monitorul Oficial. Spitalul 
d i n  R o ș i o r i  d e  V e d e  e r a 
a p r o v i z i o n a t  d i n  d e p o z i t u l 
intermodular de la Turnu Măgurele, 
oraș care era și reședința județului 
Teleorman.

În anul 1910, la 6 februarie, la 
spital a luat foc un coș de la o sobă 
din aripa dreaptă, unde era salonul 
pentru bărbați, arzând întreg 
acoperișul. Dacă nu intervenea 
imediat ajutorul de primar Florea D. 
Lețu, cu pompa de pompieri a 
orașului, probabil că stricăciunile ar 
fi fost mult mai mari. Acoperișul a 
fost refăcut în câteva zile de 
meseriași plăt i ț i  de Primăria 
orașului.

Că activitatea de la Spitalul din 

Roșiori de Vede se desfășura bine, 
cu rezultate notabile, constată și 
doctorul  Nicolae Manolescu, 
director al Serviciului Sanitar din 
Ministerul Sănătății, care face o 
inspecție la data de 7 august l904. 
El consemna în Registrul de 
Procese Verbale: „Un local frumos, 
spațios, curat și bine condus, deși 
aș zice, prea militărește. Se face 
chirurgie multă și frumoasă. În 
spital, printre alți pacienți de alte 
boale, sunt și tuberculoși, chiar 
mulți. Am văzut specimene grave 
de sifilis la tineret și pelagroși în 
stare gravă. Activitatea spitalului 
este deosebit de aglomerată. 
Consultațiunile acordate ating cifra 
de 9.366, iar aceea a bolnavilor din 
spital ajunge la 813, aceasta pentru 
anul 1902.

La intendență, am găsit o stare 
puțin mulțumitoare: pâine mirosind 
a mucegai și acră, afirmându-se că 
toată pâinea din Roșiori de Vede 
are aceste defecte: carnea, socotită 
după numărul bolnavilor, n-ajunge 
la 300 gr. de fiecare bolnav, 
socotind și oasele. Curtea spitalului 
spațioasă, dar nu cadrează cu 
interiorul frumos, căci este plină de 
buruieni sălbatice. Domnul medic 
Eremia, conducătorul spitalului, a 
promis că îi trebuie 3 ani ca să aibă 
și o parte pomiferă ...”.

În Raportul Științific pe care îl 
face dr. Ioan Eremia, în anul 1913, 
consemnează că „s-au făcut 
îmbunătățiri la sistemul de băi 
construit defectuos de la început.”. 
El cerea să fie ajutat în ceea ce 
privește înființarea unei adevărate 
Săli de operație cu instrumentar și 
iluminare modernă, cu electricitate.

— Va urma —
Argentin Șt. Porumbeanu

Foto: din arhiva personală a autorului
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contextul învățării nonformale, despre 
programul DiscoverEU, o acțiune a 
programului Erasmus+, care le dă 
posibilitatea de a 
descoperi Europa prin 
i n t e r m e d i u l  u n o r  
experiențe de învățare, 
ce face UE pentru 
t i n e r i ,  d e s p r e  
prioritățile Uniunii 
Europene pentru anul 
2022, despre Anul 
european al tineretului 
și inițiativa #EYY2022.

Ne-au vizitat stand-
u l  ș i  a u  p r i m i t  
publicații editate de 
O f i c i u l  p e n t r u  
Publicații al Uniunii 
Europene: elevi de la Școala Gimnazială 
„Dan Berindei”, Școala Gimnazială 
C io lăneș t i ,  Școa la  Gimnaz ia lă  
Drăgănești de Vede, Școala Gimnazială 
Călmățuiu, Școala Gimnazială Beuca, 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, 
Școala Gimnazială 
Tr o i a n u l ,  Ș c o a l a  
Gimnazială Mihăești, 
Școala Gimnazială 
„ A l e x a n d r u  
Depărățeanu”, Școala 
Gimnazială Călmățuiu 
d e  S u s ,  Ș c o a l a  
Gimnazială „Zaharia 
Stancu” și de la Școala 
Gimnazială Rădoiești.

Evenimentul ne-a 
întărit convingerea că 
tinerii teleormăneni 
sunt preocupați de 
viitorul regiunii, că 
sunt optimiști și interesați să fie parte a 
procesului de construcție a unui viitor 
mai bun - mai verde, mai incluziv și mai 
digital. De aceea, în Anul european al 
tineretului, să privim înainte cu încredere 
și speranță!

● EUROPE DIRECT Teleorman a  
deschis un nou punct de informare 

europeană!

Centrul EUROPE 
DIRECT Teleorman 
continuă să dezvolte o 
reţea puternică de 
puncte de informare 
e u r o p e a n ă  î n  
bibliotecile publice 
din judeţul Teleorman.

Astfel, în data de 16 
iunie, la biblioteca 
publică aflată într-una 
d i n t r e  c e l e  m a i  
renumite comune din 
j u d e ţ ,  ş i  a n u m e  

comuna Buzescu, s-a deschis 
un punct de informare 
europeană, dotat cu un stand 
ce cuprinde cele mai recente 
publicaţii editate de instituţiile 
Uniunii Europene, prin Oficiul 
pentru publicaţii al UE. Cu 
acest prilej,  echipa ED 
Teleorman a susţinut şi o 
sesiune de instruire pentru 
bibliotecari, pe temele de 
interes ale Uniunii Europene. 

Ne-au fost alături în 
demersul nostru bibliotecare, 
printre care: Valentina Paşa - 

managerul Bibliotecii Judeţene „Marin 
Preda” Teleorman, Daniela Argeșeanu - 
bibliotecar la Biblioteca Municipală 

„Gala Galaction”,  Florica Neguţ -
bibliotecar la Biblioteca Comunală 
„Liliana Grădinaru” Peretu, dar şi elevi şi 
iubitori ai cărţilor. Împreună cu aceştia 
am discutat despre Anul European al 
Tineretului, despre priorităţile UE, 

despre activitatea şi  proiectele 
instituțiilor europene şi ale Centrului ED 
Teleorman, despre Spațiul învățării, 
precum şi despre implicare şi participare.

Toate acestea au fost posibile datorită 
sprijinului Primăriei Comunei Buzescu 
şi  parteneriatului cu Biblioteca 
Comunală Buzescu, coordonator: 
bibliotecar Pati Nedelcu. 

Mulţumim tuturor pentru implicare şi 
participare!

(Urmare  din pag. 1)

Mulţumim pentru colaborare 
directoarei acestei unităţii de învăţământ, 

prof. Alina Vlad, bibliotecarei școlare 
Otilia Liliana Știrbu, tuturor cadrelor 
didactice implicate: prof. Sanda Andrei, 
prof. Emil Cristea, prof. Doina Gabriela 
Geac, prof. Laura Costinela Oprea și 
prof. Camelia Petrescu! Şi pentru că 
vorbim de implicare şi participare, cel 
mai activ elev a fost premiat de către 
Centrul EUROPE DIRECT Teleorman şi 
anume eleva Bianca Maria Nedelcu de la 
clasa a VI-a.

Totodată, în data de 9 iunie, „Lecţia 

de informare europeană“ s-a derulat la 
Şcoala Gimnazială din comuna 
Drăcşenei, localitatea Drăcşani. Am 
descoperit aici o şcoală bine îngrijită, cu 
săli de clasă mari şi luminoase şi, cel mai 
important, cu elevi minunaţi şi profesori 
dedicaţi. 

Am avut bucuria să cunoaştem şi cele 
trei echipe, alcătuite din câte patru elevi 
şi un profesor coordonator, care au 
participat la competiţia #EuroQuiz 2022 

(etapa naţională şi judeţeană), organizată 
de Reprezentanţa Comisiei Europene 
în România şi Ministerul Educaţiei. 
Aceste echipe au fost: 
„Formidabilii” – prof. 
c o o r d o n a t o r  E l e n a  
Pereţeanu; „Formidabili” 
– prof. coordonator Flori 
Fieraru şi echipa „Titanii” 
–  p r o f .  c o o r d o n a t o r  
Anicuţa Lazăr, directoarea 
acestei instituţii şcolare. Iar 
noi nu am mers cu mâinile 

goale la Drăcşenei, ci încărcaţi cu premii 
pentru aceşti copii inimoşi, muncitori şi 
foarte dornici de a învăţa cât mai mult, 

premii oferite de 
R e p r e z e n t a n ţ a  
Comisiei Europene 
în România, dar şi 
d e  E U R O P E  
D I R E C T  
T e l e o r m a n .  
Felicitări ,  dragi 
t ineri  europeni!  
F e l i c i t ă r i ,  
d o a m n e l o r  
profesoare!

Şi pentru că am fost întâmpinaţi de o 
curte plină de elevi şi cadre didactice, am 
vorbit cu aceştia, în cadrul „Lecţiei de 
informare europeană”, despre Anul 
european al tineretului, despre priorităţie 
UE şi de comunicare pentru anul 2022, 
despre activitatea şi  proiectele 
instituțiilor europene şi ale Centrului ED 
Teleorman, despre Spațiul învățării – 
ghișeul unic pentru materiale oficiale de 
predare și învățare în UE, despre oferta 

educațională propusă 
de ED Teleorman, dar 
şi despre necesitatea 
implicării tuturor în 
procesul de luare a 
deciziilor, de creionare 
a  v i i to ru l  nos t ru  
comun în Europa. Ne-
am păst ra t  bunul  
obicei şi am premiat 
cel mai activ dintre 
copii şi anume elevul 
L u c a s  L e o n a r d  
Manea, premiantul, de 
altfel, clasei a VI-a. 

Au fost încă două experienţe 
frumoase, în care am descoperit oameni 
extraordinari, la fel de europeni precum 
în orice colţ al EUROPEI!

●  Tinerii teleormăneni interesați 
de viitorul Europei

De „Ziua porților deschise”, 
organizată marți, 24 mai, la Liceul 
Tehnologic „Anghel Saligny” din 

Roșiori de Vede, cu 
ocazia prezentării  
ofertei educaționale 
pentru anul școlar 
2022-2023, Centrul 
EUROPE DIRECT 
Teleorman, partener al 
liceului, i-a provocat 
pe elevii din zona 
Roșiori să-și exprime 
v i z i u n e a  d e s p r e  
viitorul Europei în 
Anul european al 
tineretului. 

D e  a s e m e n e a ,  
aceștia au aflat mai 

multe despre oportunitățile oferite de 
proiectele de mobilitate pentru tineri, 
precum „Schimburi de Tineri”, în 


