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9 vâlceni de nota 10 
 

Trei profesori de română, vâlceni (e drept că unul este prin naştere 
argeşean, dar a devenit oltean prin… alianţă!) au alcătuit din articolele 
publicate de ei în ultimii ani în revista „Didactica Nova” din Craiova o carte 
deosebit de instructivă şi de educativă, reliefând statura a 10 personalităţi 
născute în Oltenia. Volumul, intitulat „Select clubul personalităţilor din 
Oltenia (10 olteni de nota 10)”, are 136 de pagini format 16,5 x 23, 5 cm, 
a apărut în anul 2010 la Editura „Didactica Nova” Craiova şi cuprinde 
eseuri despre olteni celebri, cărora autorii le fac portrete emoţionante, fie 
că „modelele” sunt încă în viaţă sau nu. 

Cei trei profesori dotaţi cu „condei” sunt: soţii Emilia Popescu-
Diculescu şi Marin Popescu-Diculescu (acum pensionaţi, au predat o viaţă 
la Grupul Şcolar „Petrache Poenaru” Bălceşti, Vâlcea, ambii fiind redactor-
şefi adjuncţi ai revistei „Didactica Nova”) şi Ana Teodorescu, director al 
Palatului Copiilor Râmnicu Vâlcea (născută, ca şi cealaltă coautoare, în 
Bălceşti, Vâlcea). 

S-ar putea spune că autorii au tras spuza pe turta… judeţului lor şi 
chiar a oraşului Bălceşti, dat fiind că din cei 10 olteni de nota 10, nouă sunt 
vâlceni, iar dintre aceştia, trei sunt bălceşteni, dar putem crede că asta se 
datorează nu doar patriotismului lor local, ci şi accesibilităţii mai mari a 
surselor de documentare vâlcene! 

 Cei nouă vâlceni de elită înfăţişaţi în carte sunt următorii (în ordinea 
în care apar în carte): Ion M. Avram (n. 1929, Laloşu; diplomat şi profesor 
universitar – a predat şi la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 
Râmnicu Vâlcea); Dumitru Drăghicescu (1875-1945; profesor universitar, 
autorul unei cărţi de excepţie – „Din psihologia poporului român”, apărută în 
anul 1907); Ştefan Dumitrescu (n. 1950, Valea Mare; profesor de filozofie 
la Liceul Pedagogic Tulcea, scriitor complex, total – poezie, proză, teatru, 
eseu, critică literară, foarte cunoscut prin piesele de teatru şi prin cartea 
„Delirul, vol. II” – continuare la celebrul roman „Delirul”, al lui Marin Preda, 
apărută la Editura „Fortuna” Râmnicu Vâlcea în anul 2004, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România); Ştefan Marinescu (n. 1929, Fârtăţeşti; 
medic şi scriitor, membru al Societăţii Scriitorilor Olteni, al Uniunii 
Epigramiştilor din România, al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din 
România şi al Uniunii Mondiale a Scriitorilor Medici); Alexandru Oprea 
(1931-1983, născut în Bălceşti; redactor la reviste literare, istoric literar, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România, profesor universitar, director al 
Muzeului Literaturii Române şi al revistei „Manuscriptum”); Petrache 
Poenaru (1799-1875, născut în Bălceşti; profesor, inginer, inventator al 
stiloului, organizator al învăţământului în Muntenia, preşedinte al 
Academiei Române); Ioan Şt. Popa (n. 1935, Valea Mare; deţinut politic în 
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perioada 1959-1962, profesor de română şi director al şcolii din comuna 
natală, poet); Florentin Smarandache (n. 1954, Bălceşti; profesor 
universitar în SUA, matematician şi scriitor cu opere în toate cele trei genuri 
literare, liric, epic şi dramatic – în matematică este creatorul a foarte multe 
noţiuni care îi poartă numele, iar în literatură a fondat Paradoxismul, o 
mişcare de avangardă, începută în Bălceşti şi devenită mondială, dar are 
contribuţii şi în fizica teoretică, prin „Ipoteza Smarandache”, conform căreia 
în Univers nu există o viteză limită, şi prin ipoteza existenţei unei speţe noi 
de materie, numită „nematerie”, formată din materie şi antimaterie, precum 
şi în filozofie, unde prin introducerea noţiunii de „incert” a generalizat 
dialectica, sub forma „neutrosofiei”, bazată pe noţiunile „contrarii” şi 
„incert”); Dumitru Gherghina (n. 1937, Fârtăţeşti; profesor de română la 
Şcoala Normală „Ştefan Velovan” Craiova, lector universitar doctor la 
Universitatea din Craiova şi la Universitatea „Spiru Haret” Râmnicu Vâlcea, 
director al Editurii „Didactica Nova” şi al revistei omonime). 
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