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La ceas de decembrie, 

în cea de-a treisprezecea zi 

a lunii, la Vãlenii de Munte,

judeþul Prahova, poetul

Lucian Avramescu a fost 

omagiat la împlinirea unui an

de la stingerea sa din viaþã. 

În faþa unui public numeros,
la care s-au alãturat oficialitãþi
ale oraºului, dimpreunã cu pri-
marul Florin Constantin, scri-
itorul a fost evocat, amintit,
povestit de oameni marcanþi în
societatea româneascã. 

Timp de mai bine de un ceas,
personalitatea lui Lucian Avra-
mescu a fost creionatã de profe-
sorul Emil Muºat, jurnaliºtii 
Dumitru Cârstea ºi Octavian
ªtireanu, scriitorul ªtefan Mitroi
ºi Ionuþ Vulpescu, fost ministru
al Culturii.

�E foarte greu sã vorbesc la
trecut de Lucian Avramescu, pe
care l-am cunoscut în urmã cu
10 ani la Muzeul Nicolae Iorga,
iar de atunci s-a legat o priete-
nie�, a spus primarul oraºului

Vãlenii de Munte, Florin

Constantin, adãugând cã va
propune în Consiliul Local ca
parcul în care se aflã donaþia
fãcutã de scriitor � 45 de sculp-

turi cioplite de meºteri populari
� sã devinã un parc al scriito-
rilor, iar aleea de care i-a
povestit poetul cã a sãrutat pri-
ma fatã, sã-i poarte numele, ºi
primul bust aºezat sã fie cel al
lui Lucian Avramescu.

Privind cu nostalgie în urmã,
scrierile lui Lucian Avramescu
stau sub semnul singurãtãþii,
spune profesorul Emil Muºat. 

�Dar singurãtatea nu este
aceea de tip romantic care duce
la izolare. Este o singurãtate
izbãvitoare ºi care aduce mân-
tuirea prin iubire. (�) Existã
amintiri legate de anii petrecuþi
la Vãlenii de Munte, ca licean,
când Lucian Avramescu s-a
dovedit o fire rebelã. 

E greu sã marcãm spaþiile de
evaluare ale poetului, ale omu-
lui Lucian Avramescu, pentru
cã a fost o fire contradictorie,
complexã. Pe lângã faptul cã a
rãmas un rebel, era cald, apropiat.
Venea ºi cu nostalgia aceea a sa-
tului, de tip esenian. Era extrem
de uman. Avea ceva din spiritul
de aventurã al lui Hemingway,
dupã cum era hâtru în modul în
care îl percepem pe Creangã. 

Cultivarea paradoxului în
poezie îl apropia de Marin
Sorescu. Vorba îi era tãioasã,
ascuþitã, în maniera pamfletelor
lui Arghezi. Este timpul ca
Lucian Avramescu sã fie aºezat
în cadrele filologice ºi n-ar strica
o ediþie criticã, sã fie relansat în
atenþia criticii literare�, a spus
profesorul Emil Muºat, scriitor
la rându-i.

Poetul Lucian Avramescu a fost omagiat la Vãlenii de Munte
La ceas de decembrie, cu amintiri, poezie ºi rugãciune, 

De Sfânta Sãrbãtoare 

a Crãciunului ºi de Anul Nou

urez locuitorilor Oraºului

Vãlenii de Munte multã

sãnãtate, ani mulþi ºi fericiþi,

speranþa într-un an 

mai bun, cu împliniri, 

mai îmbelºugat ºi mai 

liniºtit!

FLORIN CONSTANTIN, 
Primarul oraºului 
Vãlenii de Munte:
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Sãrbãtori fericite!

La 
mulþi
ani
2023!

Luna decembrie, luna 

Sãrbãtorilor de iarnã, a fost

una plinã de evenimente de

suflet în oraºul Vãlenii de

Munte. Startul a fost dat pe 6

decembrie, prin tradiþionala

paradã a lui Moº Crãciun pe

artera principalã a oraºului. 

Parada, în frunte cu Moº
Crãciun, aflat în sania trasã de

reni, a pornit din faþa hotelului
Capitol, pânã la Centrul Cultural
�Nicolae Iorga�, acolo unde au
fost amplasate scena, Orãºelul
Copiilor ºi Cãsuþa Moºului. 

De aici, de la punctul zero al
Sãrbãtorilor de iarnã la Vãlenii
de Munte, a fost aprins ilumina-
tul festiv de cãtre primarul Florin
Constantin, împreunã cu Moº
Crãciun! 

Mulþimea de copii prezenþi la

eveniment a trãit clipe de mare

încântare, pentru cã ce poate fi

mai frumos decât sã-l admiri ºi,

dacã poþi, sã-l tragi de barbã pe

Moº Crãciun aflat în cãsuþa lui,

aproape de ei, cu tolba lui ge-

neroasã!

Continuare în PAGINA 3
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ºi multiple tradiþii

Manuela DINESCU

Considerat pe bunã dreptate un geniu
care poate fi alãturat celor din epoca
Renaºterii sau celor din veacul
Luminilor, marele savant Nicolae Iorga a
dãruit scântei din nimbul nemuririi sale
oraºului Vãlenii de Munte, în care s-a sta-
bilit pentru o perioadã de peste trei
decenii. Proeminentul cãrturar român a
creat o operã reprezentativã ºi vastã,
impunându-se în toate domeniile cultu-
rale abordate. În aceeaºi mãsurã a avut
un rol activ ºi combativ în viaþa social-
politicã a þãrii dovedind o nemãrginitã
iubire ºi dãruire pentru poporul român
ºi þara în care s-a nãscut. 

Astfel, pe data de 14 iulie 1929, profe-
sorul Nicolae Iorga depunea jurãmân-

tul de consilier comunal al oraºului

Vãlenii de Munte în prezenþa unor
importante oficialitãþi, în frunte cu  mi-
nistrul de interne Alexandru Vaida
Voievod.

,,Jur credinþã regelui, supunere

constituþiunii ºi legilor þãrii mele, jur

sã apãr ºi sã sprijin interesele

comunei� � - spunea în acel jurãmânt
marele savant. Era un pas fãcut spre
îndeplinirea dorinþei de a vedea oraºul
progresând ºi din punct de vedere eco-

nomic ºi edilitar pentru a corespunde în-
fãptuirilor culturale ºi renumelui dobân-
dit. În acest scop va recomanda drept
preºedinte al comisiei interimare (actual
rol de primar) pe bunul ºi devotatul sãu
colaborator, farmacistul  Ioan C. Muller,
care va fi instalat în aceastã funcþie pe
data de 19 septembrie 1929. Îl considera
un bun gospodar cu care va putea conlu-
cra pentru a da oraºului un aspect nou ºi
modern secondându-l cu succes în acti-
vitatea sa culturalã. 

Domnul Ioan C. Muller mai avusese
anterior douã mandate scurte în aceastã
funcþie publicã (mai puþin de un an în
1917 ºi 1920). Nu le putuse duce la capãt
din cauza imprejurãrilor social-istorice
nefavorabile. Era cunoscut  pe plan local
ca un bun ºi competent profesionist,
remarcabil organizator ºi gospodar. În
clãdirea care i-a aparþinut ºi  care se aflã
ºi astãzi neschimbatã ca aspect exterior,
în oraºul nostru, lângã podul vechi, de
lângã piaþã, a funcþionat pemanent, de-a
lungul vremurilor câte o farmacie. 

Mandatul primit de data aceasta va
dura între 19 septembrie 1929 ºi 10 iunie
1932 rãstimp în care domnul Ioan C.
Mulller se va strãdui prin muncã ºi sacri-
ficii personale sã realizeze tot ce este
mai bun pentru a se ridica la înãlþimea

creditului moral acordat de ,,cel mai de
seamã cetãþean,, al  Vãlenilor de Munte.

Tot ce a fãcut pe plan economic-edili-
tar a fost în spiritul ºi vederile Pro-
fesorului, cu înfruntarea �tuturor vitregi-
ilor vremilor�.

Folosindu-se de influenþa politicã a
lui Nicolae Iorga care era prim-ministru,
au fost obþinute prin intervenþia directã a
acestuia numeroase aprobãri ºi fonduri
de la diverse ministere pentru reuºita
planului de modernizare a oraºului. 

Amintim pavarea strãzilor principale
cu pavele ºi piatrã de râu, repararea dru-
murilor deteriorate de ape, construirea
drumului care leagã satele comunei
Predealul Sãrari cu Vãlenii, refacerea
podului peste râul Teleajen. Pentru înfru-
museþarea oraºului au fost plantaþi

numeroºi arbori: salcâmi, cireºi, tei, ulmi
ºi castani iar menþinerea curãþeniei era
asiguratã permanent de echipe de
muncitori care desfundau canivele,
aºterneau pietriº, sãpau bãlãriile, trans-
portau gunoiul. 

Pentru �desfãtarea� privirilor ºi pen-
tru atracþia vizitatorilor au fost amena-
jate câte o grãdiniþã în faþa ºcolii primare
de bãieþi ºi în faþa Universitãþii de Varã,
în faþa spitalului ºi la capãtul unor strãzi
importante. Florile erau procurate la
început de la Primãria Ploieºti ºi de la
Casa Grãdinarilor din Bucureºti. În  anul
1932 a fost creatã o serã comunalã ºi s-au
putut folosi flori din localitate, prilej cu
care au fost adãugate grãdiniþe noi: în
faþa Primãriei, la Judecãtorie, în faþa
gãrii, poºtei, celorlalte ºcoli.

va urma

1 Decembrie 2022

Ziua Naþionalã a
României este un prilej
de a transmite un mesaj
de bunãtate tuturor româ-
nilor, o zi prin care oa-
menii de valoare  meritã
sã fie promovaþi ºi rãs-
plãtiþi pentru contribuþiile
pe care le-au adus acestei

þãri minunate, o zi prin
care ne aducem aminte
cu mãreþie de Marea
Unire înfãptuitã la Alba
Iulia, acum 104 ani.

Aceastã zi, nu are rolul
doar de a afiºa patrio-
tismul  fiecãruia  dintre
noi,  ci ne face sã credem

cã doar împreunã putem
schimba România în
bine, astfel încât soarta
acestui popor, în mod
special a copiilor, sã fie
mult mai bunã, iar
implicându-ne cu toþii sã
putem asigura tinerei
generaþii un viitor aici,
acasã, fãrã a mai fi nevoiþi
sã plece în alte þãri.

România are potenþial
extraordinar, resurse
care nu sunt valorificate
cu adevãrat, însã numai

prin implicarea tuturor
putem face ca aceasta sã
fie un model ºi un motiv
de mândrie al tuturor.

Sã avem împreunã
grijã de România, sã fim
mai buni, sã dãm dovadã
de profesionalism în toate
domeniile ºi sã punem
accent pe educaþia tinerei
generaþii.

Fii tu bun ºi România
ta va fi mai bunã!
La mulþi ani români! 
La mulþi ani 
România!

Mesajul primarului Florin Constantin:

Discursul primarului oraºului Vãlenii

de Munte, Florin Constantin, cu ocazia

Zilei Naþionale a României, 1 Decembrie:

"Doar împreunã putem schimba România în bine!"

Vila farmacistului Müller
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Decembrie - luna magiei lui Moº Crãciun
la Vãlenii de Munte

Seara Sfântului Nicolae, momentul

deschiderii Sãrbãtorilor de iarnã la

Vãlenii de Munte, prin superba paradã a

lui Moº Crãciun ºi aprinderea luminilor

festive în oraº, a continuat cu un specta-

col de colinde, primul dintr-o serie de

spectacole susþinute în opt seri magice de

artiºti îndrãgiþi, pânã în apropierea

Crãciunului, ultimul fiind programat pe

23 decembrie. 

Au evoluat în faþa publicului venit sã simtã
frumuseþea Sãrbãtorilor de iarnã, Valentin

Dinu, Simona Nae, Ionica Moroºanu,

Narcisa Suciu, Daniel Trifu, Amna,

Loredana Streche, Andreea Haisan, timp în
care Moºul a împãrþit copiilor cadouri dulci ºi
a stat de vorbã cu ei, producându-le micuþilor
cea mai mare bucurie.

Iluminatul festiv, atât în Orãºelul lui Moº
Crãciun, cât ºi pe strãzile oraºului, în special
pe Bulevardul Nicolae Iorga, a fost unul
superb, chiar ºi în contextul în care toatã
România încearcã sã împace costurile ridicate
la energie ºi atmosfera Sãrbãtorilor de iarnã,
binemeritate de oameni, în special de copii.

În concluzie, autoritãþile publice locale au

gãsit soluþii pentru a le oferi cetãþenilor

oraºului Vãlenii de Munte, dar ºi vizitatorilor,

un cadru minunat care sã-i facã sã simtã 
din plin atmosfera
Sãrbãtorilor 
de iarnã. 

Moº Crãciun a fost darnic 

ºi cu copiii din Vãlenii de

Munte, fiecare primind câte

un pachet cu daruri de

Sãrbãtori. 

De fapt, Consilul Local a apro-
bat, la propunerea edilului Florin
Constantin, alocarea unei sume
de 200.000 de lei destinaþi
acordãrii de cadouri de Crãciun
copiilor ºi persoanelor cu dizabi-
litãþi cu domiciliul în oraºul
Vãlenii de Munte.

Astfel, au primit cadouri de
Sãrbãtori copiii din grãdiniþe,
ºcoala generalã, din liceul ºi
colegiul oraºului, dar ºi per-
soanele cu dizabilitãþi din loca-
litate, un frumos gest din partea
administraþiei publice locale. 

PACHETE CU CADOURI 

pentru copiii din Vãlenii de Munte

S-a semnat contractul 

pentru reabilitarea Parcului Eroilor
S-a semnat contractul de

reabilitare a Parcului Eroilor din

Vãlenii de Munte. Proiectul

prevede reabilitarea, reamena-

jarea ºi îmbunãtãþirea condiþiilor

de agrement în al doilea parc al

oraºului. 

Lucrãrile au ca termen de
finalizare lunile august-septembrie
2023. Dupã punerea în practicã a
acestui proiect, Parcul va arãta cu
totul deosebit de cum apare acum,
schimbat bineînþeles în bine.
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(urmare din pagina 1)

Vorbind despre volumul pos-
tum �Confesiuni la Poarta
Cerului�, Dumitru Cârstea,
director al Ziarului Prahova,
spune cã aceastã carte este un
unicat în literatura românã, uni-
cat în ceea ce priveºte truda,
chinul fizic cu care a fost scrisã.

�Aceastã carte reprezintã un
unicat ºi prin emoþia pe care o
transmite, prin trãirile pe care
autorul le-a avut în perioada în
care urma inevitabil sã se întâl-
neascã cu sfârºitul. Pe Lucian
Avramescu îl consider un
maestru în tehnica scrisului.
Scrierile lui, modul de expri-
mare, stilul lui, se pot constitui
într-o carte de învãþãturã mai cu
seamã pentru tinerii ziariºti�, a
mai spus Dumitru Cârstea,
bun prieten al scriitorului

La rândul sãu, jurnalistul
Octavian ªtireanu, a mãrturisit
cã el ºi Lucian Avramescu se
ºtiu din secolul trecut, de
aproape 50 de ani. Despre
cartea pe care a postfaþat-o,
acesta a afirmat cã i-a creat douã
sentimente complementare.

�În timpul vieþii nu totdeauna
avem rãgazul ºi disponibilitatea
de a spune oamenilor care ne
sunt dragi, chiar cã ne sunt
dragi. De a spune cuvinte bune
celor despre care gândim bune.
Al doilea sentiment este acela
cã din aceastã carte l-am cunos-
cut pe Lucian Avramescu mai
mult decât credeam cã-l cunosc,
fiindu-i bun prieten de câteva
decenii.

Cartea este o succesiune de
cadre, ca faþetele unui diamant
care reflectã lumina lãuntricã a
unui om de un caracter
deosebit în primul rând, dincolo
de talentul ºi de opera pe care le
are ºi sunt confirmate de pu-

blicisticã, în jurnalisticã, lite-
raturã, ºi care vor rãmâne ºi vor
cãpãta cu timpul recunoaºterea
binemeritatã�, a spus publicistul
Octavian ªtireanu.

Scriitorul ªtefan Mitroi a vor-
bit despre etapele relaþiei dintre
el ºi Lucian Avramescu, de
lucrurile care i-a legat.

�Mã leagã de Lucian Avra-
mescu, ce frumos de ciudat,
patru anotimpuri. O toamnã, în
care am mers cu el în satul meu
natal din Teleorman care, pen-
tru mine este cel mai frumos din
lume, ºi nimeni nu mã poate
convinge de contrariu. Am fost
cu el într-o toamnã friguroasã, în
care pãrinþii mei nu erau acasã,
erau pe câmp, tãiau la sfeclã de
zahãr. Cu acea toamnã a început
oarecum relaþia noastrã. Apoi,
mã leagã o varã în care cumva îi
eram dator sã-i întorc vizita. M-a
invitat el. Împlinea 70 de ani. Mã
mai leagã o varã în care l-am
însoþit amândoi, ca ziariºti, pe
preºedinte în Asia. La
Singapore, printr-o încurcãturã,
am fost nevoiþi sã împãrþim
acelaºi pat. Atunci ne-am fãcut

mãrturisiri reciproce. Ne-am dat
seama cã inima noastrã bate la
fel, cã simþim la fel, suntem la
fel de sensibili, cã iubim la fel
locul din care venim.

ªi mã mai leagã de Lucian
Avramescu un anotimp. Tine-
reþea vieþilor noastre, care e
primãvara. L-am invidiat pe
Lucian Avramescu, dupã anii
�90, pentru douã lucruri pe care
eu nu am avut puterea sã le fac.
Pentru faptul cã s-a retras în
satul în care s-a nãscut ºi a ales sã
trãiascã acolo. ªi l-am mai invi-
diat pentru puterea de a fi scriitor
departe de lumea literarã�,
a mãrturisit ªtefan Mitroi.

�De dragul frumuseþii lumii,
Lucian Avramescu va învia,
pentru cã a fost un om fãcut din
luminã, ºi toþi oamenii din
luminã, mai devreme sau mai
târziu vor învia�, a conchis scri-
itorul.

Despre tatãl Lucian
Avramescu a vorbit fiica sa,
Ana Luciana Avramescu: �M-a
învãþat multe lucruri. M-a
învãþat sã iubesc ºi m-a învãþat
ºi ce înseamnã sã lupþi. L-am
vãzut luptându-se cu moartea zi

de zi, ºi pregãtindu-mã pentru
sfârºit. Cel mai mare regret faþã
de plecarea tatãlui meu este
acela cã n-am apucat sã-i mul-
þumesc pentru tot ce-a fãcut
pentru mine, pentru iubirea pe
care mi-a dãruit-o, pentru
învãþãturile oferite. El a fost
mereu acolo pentru mine. Cu
un sfat, cu o privire. Nu am pier-
dut un tatã, mi-am pierdut cel
mai bun prieten, mi-am pierdut
o mare parte din suflet în ziua în
care tata a plecat. În acest an
am învãþat cu adevãrat ceea ce
voia el sã mã înveþe despre
viaþã, despre putere. Gândul
meu când am venit spre Vãleni
a fost cã voi mai trãi o clipã
lângã tata�.

Despre Lucian Avramescu a
vorbit ºi Ionuþ Vulpescu, fost
ministru al Culturii. A vorbit
despre moºtenirea scriitorului,
subliniind cã puþini oameni se
pot lãuda azi cu o moºtenire.

�Existã o legãturã între
Lucian ºi Nichita Stãnescu,
mãcar dacã ne gândim la
Muzeul Pietrei de la Sângeru.
Spune Nichita: ªi-atunci mã
apropii de pietre ºi tac,/ iau
cuvintele ºi le-nec în mare/

ºuier luna ºi o rãsar ºi o
prefac/într-o dragoste mare.

Sigur cã existã în poezia
noastrã, ºi-n poezia lumii, ºi-n
literatura mare a lumii destine
similare, dacã mã gândesc la
Max Blecher, la noi, Ravel care
compune în urma unui accident
din rãzboi, cu o mânã. Modul în
care, cu un singur deget a dat
aceastã carte, �Confesiuni la
Poarta Cerului�, este impresio-
nant. Ceea ce învãþãm prin
aceastã carte, ne spune Lucian
Avramescu, viaþa din vis se
trãieºte mai greu uneori.

La un an de la moartea lui
Lucian, cred cã ar trebui sã
reflectãm la temele mari ale
creaþiei ºi fiinþei lui. Un amestec
extraordinar între un gazetar
care este istoricul clipei, ºi un
poet. Între o fire tumultuoasã,
vulcanicã, dublatã de o sensibi-
litate ieºitã din comun. Lucian
era un liberal, cu suflet de
socialist.

Pentru cã poezia are veci-
nãtãþi cu rugãciunea, ºi la un an
e bine sã ne gândim, prin
poezie ºi prin rugãciune, la
memoria ºi la posteritatea de
care sunt foarte sigur a lui
Lucian Avramescu�, a spus
Ionuþ Vulpescu.

Acestea au fost cuvintele ros-
tite de oameni care l-au cunos-
cut ca om, ca prieten, ca jurna-
list, ca scriitor, ca tatã pe Lucian
Avramescu, ºi al cãror ecou a
travesat cerul cuprins de pri-
vire, ajungând în înaltul pe care
doar cei plecaþi îl ajung.

Prin poezie ºi rugãciune,
sufletul se vindecã, aici, pe
pãmânt. Prin poezie ºi rugãci-
une, sufletul se odihneºte,
departe, în cer.

Fie-þi memoria veºnicã,
Lucian Avramescu!

(A.M. Press)

La ceas de decembrie, cu amintiri, poezie ºi rugãciune, 

Poetul Lucian Avramescu 
a fost omagiat 
la Vãlenii de Munte


