Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
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MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„ Drumul spre fericire presupune trei sectrete:
hotărâre, efort şi timp.”
(Dalai Lama)

RĂMAS BUN 2017! BINE AI SOSIT 2018!

Orice sfârșit este, de fapt, un nou început. Nu mai fac retrospectiva anului ce tocmai îl
îngropăm, ci o singură remarcă – pentru mine a fost un an minunat, alături de oameni
minunați pe care-i iubesc și le doresc ca tot atât de sănătoși și viguroși să ne întâlnim la finele
„tânărului” acum 2018! Sunt ferm convinsă că cel pe care îl întâmpinăm va fi cu mult mai
bun și mai generos.
Avem oportunitatea să începem un an nou cu strigăte de bucurie, cu speranța că va fi
un an fructuos, că ne vom iubi mai mult și că nimic nu ne va lipsi. Cheia fericirii este iubirea,
deci SĂ NE IUBIM, să ne privim mai des în ochi, aceia care sunt oglinda sufletului, să
dăruim mai mult pentru că toți, absolut toți, suntem bogați sufletește. Eu cred în oameni și în
comorile pe care fiecare le înmagazinează în însăși ființa lor. Aici am oportunitatea de a vă
spune că vă iubesc pe toți și iubirea asta mă face zilnic fericită.
Să ne îndreptăm privirea către cer, acum, cu toții și să primim înțelepciunea divinității!
VĂ DORESC UN AN PLIN DE CĂLDURĂ, CÂNTECE ȘI BUCURII!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din
faptele tale.”
(Dalai Lama)

O VIAȚĂ DEDICATĂ COPIILOR
FORMAREA OMULUI DE MÂINE - INTERVIU CU UN CADRU DIDACTIC
VULCĂNEAN, DOMNUL Viorel IORDACHE

PASIUNEA DE O VIAȚĂ

Să tot fi trecut vreo 42 de ani de atunci... Era o zi însorită de august a anului 1975
(abia fusese înmormântat preotul DUMITRĂCHESCU) când, pe o bicicletă Carpați am
poposit pentru prima oară în Vulcana-Băi. Am întrebat un copil unde se găsește școala, iar
acel puști de vreo 6 ani îmi arată cu mâna întinsă, așa cum fac copiii când au rol de oameni
mari, direcția spre școală. Îmi amintesc ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, iar pe acel puști l-am
întâlnit ulterior la școală. Atunci am aflat că se nu mește Gheorghe TRONECI.
Bun! Eu am sosit aici. Privesc școala... O clădire frumoasă însă fără gard la stradă dar
cu o baltă de apă în fața ei. Era încuiată. Am privit școala și gândeam: Aici cât o să stau? Un
an, doi sau cel mult trei? Acesta este începutul legăturii mele cu comuna Vulcana-Băi,
localitate unde am primit atunci numirea de învățător titular începând cu 1 septembrie 1975.
Văzând primul obiectiv de care eram interesat – școala unde urma să predau - iau
bicicleta de coarne și merg prin sat să-mi fac o părere despre această localitate pe care n-o
văzusem niciodată până atunci. Mergeam și priveam. Case bătrânești, micuțe, cu verande
marea lor majoritate, iar în spatele lor cu cabine pentru baie. Ici – colo vedeai câte o casă mai
răsărită. Aceasta a fost prima mea impresie.
Am revenit la Vulcana-Băi pe 1 septembrie, venire oficială pentru că atunci am primit
numirea. M-am prezentat doamnei director Eugenia SAVU. Îi spun: „Sunt repartizat la școala
de aici!”. M-a privit și m-a întrebat: „Ai de gând să rămâi, căci au trecut mulți pe aici și tot
multi au plecat?”. Îl cheamă pe proful de matematică, Vasile Gheorghe, și-i spune: „Arată-i
clasa unde o să funcționeze! E ultima de la parter.” Ce să vezi atunci acolo? O clasă decât
tencuită, nevăruită, cu pământ pe jos, o încăpere ce fusese până atunci folosită drept magazie
de lemne.
Gândeam: „Frumos IORDACHE, acum să te văd!!!” Am făcul multe sacrificii în anul
de grație 1975, însă pe la Crăciun am dat prima serbare în sala mea de clasă acum aproape
funcțională. Acesta a fost începutul pe care mulți nu-l cunosc, restul, tu, cititorule știi totul
despre ceea ce am fost și sunt eu. Mai pot adăuga că în 42 de ani la catedră, doar în această
școală, am avut 9 directori, peste 175 de colegi, 4 primari și tot ce a mai fost... Că de la
actualul primar am primit și porecla DOMNUL TRANDAFIR știți? Că am condus 11
generații știți? Ar trebui să știți!

Dacă am ajuns până aici, 42 de ani la această școală, am ajuns pentru că școala a fost
pasiunea mea de o viață, crezul meu de o viață. Am iubit copiii, i-am înțeles și i-am atras
lângă mine. Pe unde merg și mă întâlnesc cu foști elevi găsesc în sufletele lor respect și
admirație, bucuria revederii, iar toate acestea îmi hrănesc sufletul și mă fac fericit. Facebookul
este măsura palpabilă a vieții mele de dascăl; aproape zilnic găsesc postări ale foștilor mei
elevi, elevi plecați prin toată lumea, însă marea majoritate pe domeniul privat. Țin legătura cu
ei și tare mult mă bucură acest lucru.
Zică cine ce o vrea, dar rămân singurul dascăl din școlile vulcănene cu o vechime de
43 de ani și, sigur nimeni, niciodată nu va mai putea sluji la catedra vulcănenilor atâția ani.
Poate se va face o diplomă de onoare pentru evidențierea atâtor ani în slujba școlii...
Cu altă ocazie povestim mai multe. Până atunci să auzim de bine și să fim sănătoși!
Acum vreau să spun și eu ceva. Permiteți?!
Să începem anul cu un BĂRBAT ADEVĂRAT. E „zmeul” care a fost fidel școlii o
viață întreagă. E unicul învățător venit și rămas în Vulcana.
În mintea mea de copil (pe care cred că o am și acum!!!), când auzeam de învățător,
gândeam la o doamnă blândă și bună ca o mamă. Ei bine, uite că se poate să fie și un DOMN
care întrunește aceleași calităși atunci când există pasiune, dragoste, devotament.
Predând în școala din Vulcana-Băi, nu ne-am tangentat prea mult în cadrul acestei
instituții. Era însă prieten cu părinții mei, Miculeștii, astfel că acasă l-am cunoscut mai bine.
Ulterior, prin prisma unor activități inițiate în cadrul bibliotecii și derulate ori cu elevii din
școală, ori cu persoanele de vârstă onorabilă, chiar l-am cunoscut cu adevărat – dumnealui e
SUFLETUL acolo unde se găsește. Un om plin de energie și entuziasm căruia nu-i poți
reproșa nicicând plictiseala ori monotonia. Schimbă registrul continuu și te ține în priză ore în
șir.
Ați privit vreodată îmbrățișarea focului? Stând în fața șemineului și aruncând un lemn
în foc, mi-am dat seama că este cea mai suavă îmbrățișare... E pură. Asta gândesc despre
„sadovenianul” DOMNUL TRANDAFIR. El la fel și-a îmbrățișat și purificat „materia primă”
cu care a lucrat zilnic – copiii. O relație între dascăl și copii cum rar întâlnești.
Îmi amintesc că mergeam pe stradă cu domnul învățător, iar din direcția opusă venea o
„mogâldeață” de copil despre care am aflat ulterior că este elevul dumnealui. Era elevul
dumnealui în clasa I. Ne-a salutat în cel mai prietenesc și dezinvolt mod pe care l-am văzut
vreodată. Și acum am în față zâmbetul acelui copil care a întrebat apoi: „Ce faceți domnu' ?”
Ce alte satisfacții mai sunt necesare într-o astfel de carieră decât dragostea discipolilor
tăi și reușitele lor? Eu sunt convinsă că toți dascălii pentru asta muncesc. Îi consider niște
binecunântați ai acestei lumi pentru că au în mâinile lor cel mai fin „aluat” pe care trebuie să-l
modeleze și să facă din el un produs finit de cea mai bună calitate.
RESPECT PENTRU DASCĂLII NOȘTRI!
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Fericirea nu este ceva gata făcut, ea vine
din faptele tale.”

(Dalai Lama)

CE ESTE MEDIEREA?

Medierea este
modalitatea alternativă,
voluntară, de soluționare a
conflictelor/disputelor/neînțelegerilor dintre două sau mai multe părți, modalitate care
presupune ca părțile să ajungă singure la o soluție prin intermediul unui profesionist neutru și
imparțial – mediatorul, în cadrul unei proceduri aflate sub semnul confidențialității.
Medierea poate fi inițiată chiar de părțile aflate în dispută sau doar de o singură parte,
mediatorul având sarcina de a contacta toate părțile aflate în conflict și a stabili coordonatele
în timp și spațiu în vederea realizării procesului de mediere. Părțile, în funcție de interesele și
nevoile lor, vor decide tranșarea conflictului pe calea amiabilă a medierii în propriile condiții.
Întreaga procedură se desfășoară sub semnul confidențialității tuturor informațiilor pe
care părțile și le aduc reciproc la cunoștință, întrucât legea impune mediatorului obligația
păstrării secretului asupra acestora. Pentru părți, păstrarea confidențialității se realizează prin
inserarea unor clauze de confidențialitate în contractul de mediere sau prin semnarea unui
acord de confidențialitate de către părțile implicate în mediere, și anume: mediator, părți,
avocați sau alte persoane care participă la mediere.
Mediatorul trebuie să respecte secretul oricărei informații confidențiale de care ia
cunoștință în cadrul activității sale profesionale, această obligație nefiind limitată în timp. În
nicio împrejurare, un mediator nu poate divulga informații referitoare la identitatea părților,
cazul mediat, argumentele aduse de către părți, modul în care a decurs medierea, stilurile de
negociere folosite de către părți sau documentele deținute de fiecare dintre părți. Mai mult
decât atât, nu doar mediatorul este ținut de respectarea confidențialității faptelor și
împrejurărilor cunoscute în timpul medierii, dar și părțile sunt ținute de această obligație.
Neutralitatea presupune obiectivitatea mediatorului raportată la conflictul/obiectul
disputei parților și, spre deosebire de instanța de judecată, unde judecătorul pronunță o
hotărâre, adică decide asupra drepturilor deduse judecății, mediatorul lasă părțile să ajungă
singure la o soluție unanim acceptată, să negocieze singure asupra drepturilor lor, mediatorul
neimplicându-se în decizia lor decât în limitele permise de lege.
Imparțialitatea impune mediatorului să abordeze un tratament echidistant, egal față de
părțile din mediere.
Mediatorul facilitează comunicarea dintre părți și sprijină soluționarea disputei
născute. El nu se comportă ca un judecător, ci sprijină părțile să discute deschis despre
conflictul lor pentru a găsi o soluție reciproc convenabilă și durabilă. Mediatorul folosește

tehnici variate pentru a comunica împreună cu părțile și pentru a le ajuta să ajungă singure la
o înțelegere.
Specificitatea medierii o reprezintă caracterul personal al soluției, în sensul că
permanent soluția este a părților și nu a mediatorului. Mediatorul ajută părțile să-și gestioneze
sentimentele, emoțiile și prioritățile, astfel încât să poată ajunge la un compromis.

***
Primarul Comunei Vulcana-Băi prin Dispoziția nr. 502 din 19 decembrie 2017 a
convocat în ședință ordinară Consiliul Local al comunei Vulcana-Băi, joi, 28 decembrie 2017,
ora 12:00 la sediul său, situat pe strada Vlad ȚEPEȘ, nr. 18, cu următoarea ordine de zi:
1. Colinde protocolare;
Colindători: elevii școlilor, însoțiți de reprezentanții comunității cadrelor didactice
din comună.
2. Informare anuală referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor
specifice;
Prezintă informarea: domnul Marius NEGOESCU, șeful Postului de Poliție al
Comunei Vulcana-Băi.
3. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul Comunei VulcanaBăi, pentru anul 2018;
4. Aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2018;
5. Aprobarea Strategiei de contractare și a Programului achizițiilor publice pentru
anul 2018;
6. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 38 din 28 iunie 2017 privind însușirea
raportului de evaluare pentru schimbul de teren între comuna Vulcana-Băi și domnul
Gheorghe SAVU;
7. Modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului 46 din 20 iulie 2017
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018,
pentru punerea în executare a prevederilor punctelor nr. 94-96 ale art. I din Ordonanța de
urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
8. Validarea Dispoziției nr. 494 din 12 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului
local pe anul 2017;
9. Analiza cererii depusă de domnul Nicolae MILEA, domiciliat în comuna VulcanaBăi, strada Târgoviște, nr. 81;
10. Probleme curente ale administrației publice locale.
11. Propuneri pentru asigurarea conducerii ședinței următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Cinstea este diamantul pe care virtutea îl
poartă pe deget”
(VOLTAIRE)

SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE CEL MARE – 17 IANUARIE

Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la data
de 17 ianuarie pe Sfântul Cuvios Antonie cel
Mare, considerat de tradiţia monastică drept cel
mai popular ascet şi începătorul vieţii călugăreşti.
Împreună cu Sfântul Cuvios Pahomie cel
Mare, Sfântul Antonie cel Mare este apreciat ca
fiind întemeietorul monahismului creştin.
Trăitor în secolul al III-lea şi la începutul
secolului al IV-lea, Sfântul Antonie cel Mare este
prăznuit în fiecare an, în toate tradiţiile creştine,
la data de 17 ianuarie.
„Părintele monahilor"care a trăit 85 de ani
în pustiu, marele pusnic Antonie, tămăduia
bolnavii şi-i vindeca pe cei demonizaţi. În zilele
noastre, ca şi în secolul al IV-lea, Sfântul Antonie
este considerat ocrotitorul orfanilor şi al
oamenilor săraci, ajutându-i de grabă pe cei care
se roagă cu credinţă şi-l cheamă în ajutor.
Cuviosul Antonie cel Mare s-a născut în
satul Coma din Egiptul de Mijloc, în anul 251,
într-o familie de ţărani creştini înstăriţi. În
copilărie, Sfântul prefera să meargă frecvent cu
părinţii la biserică decât să-ţi petreacă timpul cu
copiii de vârsta lui.
Astfel, el a învăţat de la părinţi şi de la bunici credinţa în Hristos. După moartea
părinţilor, pe când el împlinise vârsta de 20 de ani, s-a ocupat de educaţia sorei sale minore.
Când în biserică tânărul Antonie a auzit cuvântul Evangheliei, care spune : „De voieşti să fii
desăvârşit, mergi, vinde avuţiile tale şi urmează Mie (Matei 19,21), a fost impresionat de
aceste cuvinte şi a urmat îndemnul Evanghelistului.
Şi-a împărţit partea sa de avere săracilor, iar mai târziu a procedat la fel cu moştenirea
sorei lui, pe care a lăsat-o în grija unei comunităţi de fecioare. Urmând sfatul unui ascet

bătrân, Cuviosul a vieţuit o vreme într-o colibă la marginea satului natal Coma. În anul 285,
când a împlinit vârsta de 35 de ani, Sfântul Antonie s-a stabilit într-o fortăreaţă izolată numită
Pispir, la marginea deşertului din Munţii Tebaidei, unde a trăit până-n anul 306.
El şi-a dorit să fie izolat complet de lume, după modelul pustnicilor deşertului şi ducea
o viaţă foarte aspră: primea pâine prin acoperişul casei de două ori pe an, deoarece uşa de la
intrare era zidită.
După multă muncă de convingere, de teama ereticilor arieni, ucenicii săi l-au
determinat să părăsească fortăreaţa. În timp, s-a dus vestea despre viaţa aspră pe care
Cuviosul o ducea, iar contemporanii săi îl considerau pe Antonie părintele spiritual al
călugărilor din mai multe colonii monahice din deşertul Egiptului, printre care cele din Nitria
şi Schit. Pe credincioşii care veneau la el să-i ceară un sfat, Sfântul Antonie îi îndruma să
îmbrăţişeze viaţa monahală.
În jurul anilor 310, Cuviosul a făcut o călătorie la Alexandria, pentru a-i încuraja pe
creştinii prigoniţi în timpul persecuţiilor romane, din vremea împăratului roman Maximian.
Marele pustnic a trecut la viaţa veşnică în anul 356, când împlinise vârsta de 105 ani.
El a lăsat în urmă un număr impresionant de ucenici asceţi în lumea întreagă, cărora le-a lăsat
cuvântul de învăţătură : Să creadă în Iisus şi să fugă de ispitele şi de înşelăciunile diavoleşti.
Interesant este faptul că Sfântul Antonie răspundea în scris mesajelor primite de la
credincioşii din toate categoriile sociale. În timp, ucenicii săi au ridicat o mânăstire pe locul
unde Sfântul şi-a petrecut ultimii ani de viaţă.
Înainte de a muri, Sfântul Antonie a lăsat ucenicilor săi un testament prin care le cerea
să fie îngropat într-un loc secret, pe care să nu-l descopere nimeni. Respectând întocmai
dorinţa părintelui lor duhovnicesc, ucenicii au îngropat trupul Cuviosului încât, secole de-a
rândul, nimeni nu l-a descoperit.
Abia în ultimii ani, în urma cercetărilor făcute pentru restaurarea Mănăstirii Sfântului
Antonie din Egipt, constructorii au ajuns la concluzia că mormântul cu moaştele Sfântului s-ar
afla sub Sfânta Masă a bisericii centrale a mănăstirii.
Respectând dorinţa Cuviosului, care le spunea ucenicilor în testament:"Voi îngropaţi
trupul meu, nimeni să nu ştie locul, afară de voi singuri. Iar eu la Învierea morţilor îl voi lua
nestricăcios de la Mântuitorul", mormântul a rămas pecetluit.
După moartea Cuviosului, biograful şi ucenicul său, Sfântul Atanasie cel Mare,
Arhiepiscopul Alexandriei (295-373) a lăsat în scris creştinătăţii viaţa Cuviosului Antonie,
folosind îndeosebi propriile-i amintiri şi însemnări. Sfântul Atanasie preciza în scrierile sale:
"Sfântul Antonie priveghea atât de mult, că de multe ori petrecea toată noaptea fără să doarmă
şi aceasta făcând-o nu o dată, ci de multe ori, astfel că se minunau toţi de el. Mânca o singură
dată pe zi după apusul soarelui.
Dar se întâmpla să mănânce şi numai o dată la două zile, iar de multe ori la patru zile.
Iar mâncarea lui era pâine şi sare; şi băutura, numai apă. Pentru dormit se îndestula cu o
rogojină. Dar de cele mai multe ori se întindea pe pământ".
Chiar dacă sfântul lăcaş a fost distrus de atacurile turcilor şi beduinilor, slujbele se
desăvârşesc şi acum după modelul lăsat de marele pustnic.
În fiecare zi de marţi, Biserica Sfântul Antonie cel Mare, situată lângă Curtea Veche
din Bucureşti, este neîncăpătoare. Aici vin să se roage mii de credincioşi, majoritatea tineri.
Biserica este cel mai vechi lăcaş de cult, construit în Capitală de domnitorul Mircea Ciobanul,
prin anul 1559.
Mai târziu, în anul 1847, în timpul unui incendiu, o bună parte din construcţie a fost
afectată. Cam în aceeaşi vreme, o bisericuţă cu hramul Sfântul Antonie, situată în apropiere,
unde se închinau puşcăriaşii, a fost distrusă complet de un incendiu.
Martorii oculari din acea vreme spun că dintre ruine a fost salvată o icoană a Sfântului
Antonie, într-o zi de marţi. Sfântul odor a fost dus la biserica situată lângă Curtea Veche care,

pe atunci, se numea Buna Vestire. Acum, la icoana Sfântului Antonie, făcătoare de minuni,
aşezată lângă catapeteasmă, se roagă mii de credincioşi şi poartă hramul Sfântului Anton, al
bisericuţei arse odinioară.
Biserica Domnească de la Curtea Veche din Bucureşti îl cinsteşte în ziua hramului pe
Sfântul Cuvios Antonie cel Mare (17 ianuarie), care a devenit ocrotitorul său după incendiul
din 23 martie 1847. Atunci, Biserica Sfântul Anton ( din apropierea Bisericii Domneşti) a ars
în întregime. Sfântul Antonie cel Mare a trecut la Domnul la o vârstă înaintată, viața lui fiind
scrisă pe larg de patriarhul Alexandriei Atanasie cel Mare.

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Educaţia înseamnă îmvăţarea a ceea ce nu ai
ştiut vreodată că nu ştii."
(Daniel BOORSTIN)

DIN CREAȚIILE COPIILOR NOȘTRI FRUMOȘI

COPILĂRIA

Nu cred că este dar mai frumos decât copilăria cu toate râsetele ei și jocurile de afară...
Când ești copil, lumea te vede altfel și tu o vezi altfel decât ei. Nu ai griji, nu trebuie să
te duci la serviciu ori să faci mâncare. În opinia mea, orice om are o copilărie fericită.
Noi toți ne dorim să ne facem oameni mari, dar nu cred că este bine să grăbim timpul
deoarece o să simțim la un moment dat lipsa copilăriei. Ca orice copil faci și tu câte o năzbâtie
sau mai multe, dar cred că e firesc.
DACĂ NU NE BUCURĂM ÎN COPILĂRIE, ATUNCI CÂND?
Mai ales acum când vine Moșul, vine zăpada, peste tot este alb, luminițe cât vezi cu
oochii... Mie, sincer, cel mai mult îmi place sentimentul acela de Crăciun când adoormi cu
nerăbdarea de a te trezi dimineața ca să găsești frumos ambalat sub brad un dar pe care îți este
scris numele.
Copilăria este minunată, plină de povești, râsete, sooare și multe alte lucruri atât de
minunate.

 Matei-Nicușor BĂJENARU

Clasa a VI-a
Prof. Maria-Manuela
GHEORGHE
„Mi-am dorit de multe ori să fac o teză dev
ȘCOALA„Vlad ȚEPEȘ”
VULCANA
DE
SUS
doctorat cu
tema: aflarea în
treabă
ca metodă de
lucru la români.”
(Petre ȚUȚEA)
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ROMANCIERULUI ȘI AVOCATULUI ROMÂN INTERBELIC (1897 – 1954)

Ionel Teodoreanu s-a născut
în Iași la 6 ianuarie 1897, în casa
părinților săi de pe strada Ștefan cel
Mare. Era cel de-al doilea fiu al
avocatului Osvald Teodoreanu și al
Sofiei
Musicescu
Teodoreanu,
profesoară de pian la conservator.
Bunicii săi sunt, dinspre tată, Alexandru
Teodoreanu (magistrat) și Elencu
Teodoreanu, iar dinspre mamă, Gavriil
Musicescu (director al conservatorului
și conducătorul corului mitropoliei) și
Ștefania Musicescu. I-a avut ca frați
pe Alexandru O. Teodoreanu (Păstorel)
și Laurențiu Teodoreanu (Puiu), fratele
mai mic, mort pe frontul francez
în 1918.
Ionel Teodoreanu a debutat în
revista Însemnări literare în 1919 cu „Jucării pentru Lily”. Debutul editorial l-a avut cu
volumul de nuvele „Ulița copilăriei” (1923). Este legat, ca și fratele său Păstorel Teodoreanu,
eminent epigramist, de grupul Viața Românească, tutelat de Garabet Ibrăileanu. Prima
descoperire a noului scriitor în mediul literar ieșean aparține lui Demostene Botez. Pe acesta,
Ionel Teodoreanu îl cunoștea încă din anii de liceu. Fiind unul din animatorii Însemnărilor
literare – de sub conducerea directă a lui Mihail Sadoveanu și George Topârceanu – și deja
colaborator al lui Garabet Ibrăileanu, Demostene Botez îl prezintă marelui critic pe mai
tânărul său prieten. Tenacitatea lui Garabet Ibrăileanu de a-l susține pe Ionel Teodoreanu, în
care vedea un membru al grupării de la Viața Românească cu drepturi egale față de ceilalți, se
sprijinea nu atât pe valoarea intrinsecă acordată „Jucăriilor pentru Lily”, cât pe speranțele
mari pe care și le pune în viitorul artistic al protejatului său. Speranțele criticului nu sunt

înșelate, și încă din primul an al noii ei apariții Viața românească începe să aibă în Ionel
Teodoreanu pe unul dintre colaboratorii ei tot mai activi și mai de valoare.
Anii 1920, 1921, 1922 și 1923 nu sunt deosebit de productivi, căci în acest răstimp
scriitorul publică destul de puțin: povestirile ce vor intra în volumul „Ulița copilăriei” și alte
câteva ce nu vor rămâne decât în paginile revistei Viața românească, la care se adaugă
traducerea articolului „Amintiri despre Tolstoi” al lui Maxim Gorki.
Începând cu anul 1924 însă, Ionel Teodoreanu începe lucrul la trilogia „La Medeleni”,
publicând succesiv în revista Viața românească, până în anul 1928, părți ale celor trei volume
ce compun acest roman. Critica a subliniat prospețimea condeiului său în evocarea copilăriei
și a adolescenței exuberante. Criticul literar George Călinescu îi ironiza stilul încărcat, ușor
baroc, poreclindu-l "Metaforel" și îi desființează în „Istoria literaturii române de la origini și
până în prezent” cele trei romane ale ciclului „La Medeleni”. Călinescu creează chiar și un
verb pentru a desemna stilul lui Teodoreanu, a "medeleniza". Presărând cele trei părți ale
cărții cu întâmplări din propria viață, se pierde subtil în analiza sufletului omenesc. Creează
câteva tipuri memorabile de fete (Olguța, Monica).
La doar 30 de ani, Ionel Teodoreanu era deja un nume cunoscut al generației
interbelice, un scriitor consacrat, având deja în palmaresul său literar trei volume de largă
circulație, ce-l impun atât în fața publicului cât și a criticii, în ciuda unor rezerve ale celei din
urmă. Trilogia „La Medeleni” a adus creatorului ei unul dintre cele mai neobișnuite succese,
atât de public, cât și de librărie, din câte a cunoscut vreodată un scriitor român. Apariția
acestui roman este momentul cel mai de seamă din ansamblul biografiei scriitoricești a lui
Ionel Teodoreanu, el intrând sub tutela tiranică a primelor sale scrieri. De acum încolo, el va
avea de purtat această povară a gloriei timpurii, așteptările criticii și ale publicului fiind mult
mai mari. Chestiunea adecvării viziunii stilistice la problematica particulară a romanului va fi
obsedantă pe întregul parcurs al activității scriitorului. „Tirania” stilului „medelenist” va fi
pentru unii de-a dreptul neîndurătoare, iar alte maniere, unele în viziunea criticii cu totul
facile, îl vor urmări și ele pe Ionel Teodoreanu, ca o fatalitate. În decursul anilor ce urmează
după încheierea ciclului medelenist, vitrinele librăriilor vor beneficia de prezența permanentă
a scriitorului ieșean. Numeroasele ediții ale Medelenilor vor fi însoțite de noi și noi titluri,
romane în primul rând, dar și cărți de amintiri și memorialistică.
Împărțindu-și timpul între baroul avocățesc (după Delavrancea, se pare că Ionel
Teodoreanu a fost cel mai de seamă avocat-scriitor din câți au fost în România) și masa de
scris, Ionel Teodoreanu va elabora, până prin 1947, aproape în fiecare an câte un volum,
vizibilă fiind ambiția sa de a depăși tutela exercitată de propria sa capodoperă, romanul „La
Medeleni”.
Puțin cunoscut este faptul că, neîntrerupându-și activitatea de avocat și scriind în
această perioadă două ample romane ( „Fata din Zlataust” si „Golia”), ambele în câte două
volume, între 1930 – 1933, Ionel Teodoreanu deține postul de decan al Teatrului Național din
Iași. Este singura funcție oficială pe care o are de-a lungul vieții. Perioada directoratului lui
Ionel Teodoreanu rămâne un moment distinct, prin calitatea sa ridicată, în istoria Teatrului
Național. Conștiinciozitatea exemplară și pasiunea nedezmințită, dublată de o remarcabilă
competență, caracterizează în cel mai înalt grad persoana tânărului director.
Tentativele sale de emancipare, convertite în opere de distinctă originalitate sunt
primite cu entuziasm de cititori. Prin compensație față de duritatea și prozaismul vieții de
după primul război mondial, anumite categorii de cititori se abandonează spiritului tumultos,
vital, dar și traversată de marile nostalgii ale adolescenței pierdute. Până la plecarea sa
definitivă la București (1938), Ionel Teodoreanu a scris aproape anual un roman, unele
considerate inconsistente, fiind respinse de critică („Crăciunul de la Silvestri”, 1934, „Secretul
Anei Florentin”, 1937), iar altele, scrise fie sub semnul unei fericite inspirații lirice („Lorelei”,
1935), fie sub acela al unor ambițioase tentative de înnoire („Arca lui Noe”, 1936). Ionel

Teodoreanu este considerat un minunat evocator al vieții și gândirii copiilor și adolescenților,
dar Garabet Ibrăileanu îl numea pe drept „scriitorul unei generații” (scriitorul generației sale).
Ionel Teodoreanu este și evocatorul orașului Iași, oraș în care s-a născut și a trăit până
în anul 1938. Acțiunea a aproape fiecărui roman se desfășoară în „dulce Târgul Ieșului” (așa
cum a fost numit de autor) sau este măcar amintit. Deși unul din cei mai fanatici îndrăgostiți
de bătrânul oraș moldovean, un paradoxal antiieșenism se afirmă încă din perioada
Medelenilor, pentru ca în romanul „Bal mascat” fenomenul să ia forma programatică a unui
rechizitoriu. Aceste sentimente, dar și mutarea Vieții românești la București, plecarea pe rând
a celei mai mari părți din mebrii grupării tot aici și dureroasa moarte a lui Garabet Ibrăileanu,
la care se adaugă sfârșitul tatălui său, Osvald Teodoreanu în 1937, vor contribui toate la
decizia de a părăsi Iașul în favoarea Bucureștiului.
La București își continuă firește atât activitatea literară, cât și pe cea de avocat. Odată
cu stabilirea în București, însăși propria biografie ieșeană devine sursa de inspirație pentru
una din direcțiile cele mai interesante ale operei lui Ionel Teodoreanu: memorialistica.
Începutul este făcut de volumul „În casa bunicilor” (1938), spre a fi continuat de „Masa
umbrelor” (1941) și de „Întoarcerea în timp” (1946). Scrierile ce urmează în această perioadă
nu contrazic în esență structurile permanente ale personalității sale. Din perspectiva biografiei
artistice nu se poate vorbi de o perioadă bucureșteană, după cea ieșeană. Este adevărat că
unele din romanele acestor ani, fie în întregul lor („Hai Diridam” și „La porțile nopții”, 1946,
„Zdrulă și Puhă”, 1948), fie fragmentar („Tudor Ceaur Alcaz”, 1940 – 1942), vădesc o
accentuată preocupare de înnoire tematică, de abordare a tipologiilor și de creionare a cadrului
de loc și timp, ce trimit direct la resursele oferite de imaginea existențială a capitalei. În ciuda
unor vehemente contestații ale criticii, scriitorul își urmează cu aceeași fidelitate propriul
destin artistic, fiind și acum tot atât de productiv. Notorietatea sa publică nu suferă cu nimic,
iar consacrarea sa „oficială” prin introducera în manualele școlare, în antologii și culegeri,
după cum și prin unele transpuneri în alte limbi, continuă netulburată. Prieteniile literare mai
vechi sau mai noi se continuă și ele, fiind apropiat de Sadoveanu, Tudor Arghezi, Al. A.
Philippide, Adrian Maniu, Cezar Petrescu, Ion Pillat, Demostene Botez, Perpessicius, Tonitza,
etc. Din marele număr de romane pe care prozatorul le publică între 1939 și 1948, singurul
care se detașează prin reala sa valoare este „Prăvale Baba” (1940), acesta împreună cu cele
trei cărți de amintiri și volumul de poeme postume „La porțile nopții” (după romanul cu
același titlu) încheind în chip fericit traiectoria sinuoasă a creației lui Ionel Teodoreanu. Din
păcate, în anii în care a mai trăit după cel de-al Doilea Război Mondial, scriitorul nu s-a mai
făcut remarcat prin alte tentative de roman.
Întrebat ce prozatori din generația ivită după cel dintâi război mondial i-au reținut
atenția, Liviu Rebreanu menționa printre primii, pe Ionel Teodoreanu: „căruia îi transmit
salutul și mulțumirea mea pentru toate paginile pe care le-a scris și pe care le-am citit cu atât
mai mare plăcere cu cât eu nu le-aș fi putut scrie niciodată
Ionel Teodoreanu a murit la 3 februarie 1954, la vârsta de 58 de ani, în București.

 PROF. Petra MICULESCU

„Fericirea este arareori acolo unde o cauţi.
Visurile noastre cele mai adânci sunt
înflăcărate de scântei neaşteptate.”
(Samuel JOHNON)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

ȚINUT ROMÂNESC
de Ioan ALEXANDRU

Cât de puține-n grija mea-s lăsate...
Pe deal o turmă, clopotul pe sate,
Păduri și stele ce se țin de noi departe
Și câte vor fi dincolo de moarte?
Până la groapă cu-o lumină-n mână
O însoțesc pe maica mea bătrână,
Cu jarul din cădelnița aprinsă
Pecetluiesc țărâna necuprinsă.
Un pumn de grâu și vin o picătură
Și două vorbe spuse din scriptură
Și-o lacrimă în sat de mai rămâne,
Trăim din ea ca focul din tăciune.
Cât de mult e dat fără de mine
Să-și petreacă stingerea de sine
În jurul casei, cât un strop de rouă?
E o grădină dată pe din două...
Într-un ungher icoana și leagănul la grindă
Și hăiți de lupi în noaptea de colindă.

„Nu uita! Îţi trebuie puţine lucruri ca să
fii fericit!.”
(Marcus AURELIUS)
ă te văd aprinsă şi frumoasă
Pe fondul verde să te decupezi felul nimfei cu picioare brune
Şi-n patima magneticei amiezi

ăţişez

ȘTIAȚI CĂ…

 …atunci când îi este foarte cald, o pisică transpiră numai pe pernuțele de la labe?
 …pe parcursul vieții, o pisică pooate avea mai mult de 100 de pisoi?
 ...atunci când este în călduri, o pisică se poate împerechea cu mai mulți mootani,
urmând ca după o perioadă de gestație de 64-67 de zile să nască pisoi cu tați diferiți?
 ...papilele ciudate de pe limba aspră a pisicii acționează precum o perie având rolul de
a curăți și descâlci blana?
 ...lăbuțele din față ale pisicuțelor au cinci pernuțe, în timp ce lăbuțele din spate au doar
patru?
 ...o pisică poate recunoaște mersul stăpânului ei de la sute de metri depărtare?
 ...în mod obișnuit, o pisică domestică trăiește între 12 și 18 ani în timp ce una
vagaboadă între 3 și 5 ani?
 ...pisicile au capacitatea de a distinge cu mare acuratețe tonul oamenilor – dincolo de
faptul că știu când le certăm sau lăudăm, ascultându-ne, își dau seama dacă suntem veseli sau
triști?
 ...deși, de cele mai multe ori când toarce, o pisică se simte bine, torsul nu este
întotdeauna un indicator al fericirii? Câteoodată pisicile torc când simt durere pentru a se
autoosugestiona împootriva acesteia.
 ...o pisică poate sări în înălțime cu până la 5 ori din lungimea ei?
 ...strămooșii pisiciloor sunt miacidele – animale carnivore primitive care au trăit în
urmă cu 33 de miliooane de ani?
 ...marele fizician Isaac NEWTON (1643 – 1727) care a formulat legea atracției
universale și a pus bazele mecanicii clasice, este și inventatorul ușiței rabatabile pentru pisici?
 ...pisicile cu blană albă și ochi albaștri sunt predispuse genetic la surzenie?
 ...auzul pisicilor este de trei ori mai ascuțit decât cel al oamenilor?
 ...culoarea ochiloor unei pisici se schimbă odată cu înaintarea în vârstă a felinelor?
 ...textura nasului unei pisici este unică, la fel ca și amprentele mâinilor umane?
 ...pisicile sunt cele mai leneșe animale din lume? O pisică doarme în medie 15 – 18
ore pe zi.
 ...pisicile se freacă de oameni pentru a-i impregna cu propriul lor miros? Astfel,
pisicile cred că oamenii care miros exact ca ele, le aparțin.
 ...pisicile adoră să doarmă pe hârtie? Hârtia este moale și călduroasă.
 ...prima expoziție oficială de pisici a avut loc în Anglia în 1871?

Culese de:
 prof. Mihai MICULESCU

„Uneori, fericirea înseamnă uitare...”
(Albert SCHWEITER)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI NĂSCUȚI ÎN LUNA IANUARIE!

1 ianuarie
Vasile DUMITRESCU
Lucica OALRU
Mihai-Silviu MICULESCU
Vasile POPESCU
Constanţa ARON
Vasile IORDACHE
Nicolae OANCEA
Margareta SAVU
Gabriel ANTOFIE
Mihaela ARON
2 ianuarie
Răzvan-Ionuţ BĂLAŞA
Vasile FĂŞIE
Virginia ILIE
Aurel BERECHET
Vasile-Constantin ANTOFIE
Florin CHIORNIŢĂ
Magdalena-Izabela MIHĂLCESCU
3 ianuarie
Ion SARU
Antonio-Gabriel ŢÂRGHEŞ
Ion VASILE
Violeta IVAŞCU
Mircea NECŞOIU
Ion COMAN

Cristina GRECU
4 ianuarie
Mihaela MOROE
Marian-Aurel BRÂNZICĂ
Ioana-Liliana CRĂCIUN
Ion POPESCU
Ion FĂŞIE
Florina DÎNGEANU
Ioana-Maria UŞURELU
5 ianuarie
Ion MITRESCU
Lămîiţa ŞETREANU
Viorica SAVU
Eugeniu CREMENEANU
Elena BERECHET
6 ianuarie
Cristian-Dumitru GHEORGHE
Adriana-Nicoleta FLOREA
Ion-Cristian NEAGA
Georgian GRECU
Alexandru-Georgian STANCIU
Vasile BURCĂ
7 ianuarie
Ion MILEA

Ion ŞERBAN
Valerică OANCEA
Ioan BADEA
Camelia PIOARU
Alma-Gabriela STÎNGACIU
9 ianuarie
Ionuț-Iulian MILEA
Mark ȘETREANU
Petru-Samuel ŞERBAN
Genoveva PIOARU
Ion STOICA
Vlad-Nicholas ȘERBAN
Eric-Ioan ȘERBAN
10 ianuarie
Daniel-Vasile BUCUROIU
Georgian-Valentin MARIN
Darius-Georgian MOROE
Maria-Alexandra DINIŞOR
Elena POPESCU
Dumitru CIOCAN
Ionela SMARANDA
11 ianuarie
Zenovia-Mihaela ŞETRENU
George-Petrişor HOGIOIU
Florentina ŢUŢUIANU
Vasile-Laurenţiu POPESCU
Iulia-Maria MILEA
Marius-Ionuţ ŞERBAN
Dacian FURDUI
12 ianuarie
David-Andrei NECȘOIU
Ionela ŞTEFAN
Nicolae SAVU
Ancuţa-Florina MOROE
Oana-Florica ZAHARIA
George MANTA
Daniela STOICA
Paola-Ștefania FÂȘIE
Eryk-Emilian NEAGA
13 ianuarie
Vasile UŞURLU
Anca-Elena ION
Gheorghe MITRESCU
Silviu-Mihai RADA
Elena-Daniela GHEORGHE

Dumitru-Sebastian ENESCU
Daria-Ioana IONESCU
Felicia DRĂGHICI
Daniel IOSIF
14 ianuarie
Florin TUDOR
Mihaela ŞERBAN
Diana-Florentina NECŞOIU
Natalia STÎNGACIU
Maria DOBRESCU
Vasile ANTOFIE
Raisa-Cristiana ȘETREANU
15 ianuarie
Florica GOGU
Sabina NEAGA
Viorel BURCĂ
16 ianuarie
Nicu-Robert VASILE
Mălina-Adriana PETRESCU
Oana-Valentina PETRESCU
Nicoleta-Alice BERECHET
Marin MEDREGA
Elena DUMITRESCU
17 ianuarie
Melania-Elena BUCUROIU
Marius-Constantin FĂŞIE
Silvia VASILE
Ion OANCEA
Mariana SMARANDA
Mihaela-Lidia UŞURELU
Bianca-Maria CRĂCIUN
18 ianuarie
Cristina-Liliana PREDA
Nicolae ANTOFIE
Vasile DOBRESCU
Claudiu-Iulian JOIŢA
Gabriela TOMA-CUŢARU
Stelian FĂŞIE
Dumitru BRATU
Bogdan-Nicolae ISTRĂTOIU
19 ianuarie
Robert DRĂGHICI
Adrian GHEORGHE
Mihaela-Florina STOICA

Cosmina-Ştefania SARU
Gheorghe GRECU
Ion ANGHEL
Maria ŞERBAN
Gheorghe MITRESCU
Laurenţiu GHEORGHE
20 ianuarie
Cornelia STANCIU
George-Romeo MOREANU
Izabela-Nicoleta UŞURELU
Filofteia DOBRESCU
Ion APOSTOL
Octavian PUIESCU
Maria GRIGORE
Liliana BURCĂ
Dănuţ-Gabriel POPESCU
Medeea-Ioana DOBRESCU
21 ianuarie
Alina GAFIŢOIU
Gabriela POPESCU
Mădălina NEAGA
Florina-Filareta POPESCU
Stelian MIHAI
Ionuţ-Gabriel STOICA
Ionela-Daniela MAICAN
Emilia-Ioana ARON
Diana-Mihaela MOROE
Genoveva IONIŢĂ
Nicolae MITRESCU
Filareta BURCĂ
Iuliana ENESCU
David-Andres LUPU
22 ianuarie
Gigel COMAN
Mircea BUCĂ
Florica ILIE
Iulian ILIE
Elena-Ancuţa MIHĂLCESCU
Emilia JOIŢA
Amina-Denisa UDROIU

Georgian-Dănuţ DOBRESCU
Ştefan BÎRLIGEANU
Mihai GRECU
Aurelian DRĂGHICI
Irina-Cateluţa MĂGUREANU
Maria-Raissa Smaranda
Maria-Gabriela SĂVULESCU

24 ianuarie
Daniel FĂŞIE
Elena POPESCU
Vasile STANCIU
Gheorghe STANCIU
Elena STANCIU
Elena-Iuliana ŢÎRGHEŞ
Ștefania-Roberta PETRESCU
25 ianuarie
Adrian-Valentin GRECU
Melania DOBRESCU
Dumitru LĂCĂTUŞ
Florina NICOLĂESCU
Lucas-Ionuț ANTOFIE
26 ianuarie
Gheorghe STANCIU
Ana-Maria SAVU
Gabriel FĂŞIE
Diana-Elena ŞETREANU
Dragoş-Gabriel ŞETREANU
Sofia ANTOFIE
Floarea GHEORGHE
Maria MIHAI
Mihail SANFIRESCU
Cristina BĂLAŞA
27 ianuarie
Nicolae MOREANU
Ion BUCUROIU
Giorgiana-Adelina BUCĂ
Elena ŞERBAN
Nicolae DOBRESCU
Vasile TOMESCU

Alexandru-Petruț PETRESCU

23 ianuarie
Vasile-Adrian MIHAI

28 ianuarie
Maria-Magdalena BADEA
Nicolae MITRESCU
Ana-Maria ILIE
Ionela-Bianca OANCEA
Maria VORNICU

Elena SMINCHIŞE
Rareş-Ştefan DOBRESCU

29 ianuarie
Georgeta IOSIF
Maria GAFIŢOIU
Avida DOBRESCU
Ecaterina-Mirabela CRĂCIUN
George-Silviu ZAMFIRESCU
George-Tiberiu RUSU
Ionuţ-Daniel DUMITRU
Elena STOIAN
Mariana PIOARU
Vasile SPÎNU
Elena VĂCARU
Alexandru-Florin TRONECI

30 ianuarie
Vasilica CUCUTEANU
Constantin SAVU
Georgeta TEODORESCU

31 ianuarie
Vasile SAVU
Cornel BURCĂ
Gheorghe DUMITRU
Renata-Ionela STÎNGACIU

Nicolae NECŞOIU
Maria ENESCU
Vasile BIŢOC
Spiridon ŞETREANU

„Sufletul nu cunoaşte situaţii de viaţă fără ieşire.”
(Marcel PROUST)
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