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Profesoara Ileana S voiu: treptele unei vie i

O fotografie sepia din jurul anului 1920, f cut  în vremea când era „plecat în 
c t nie“, înf i eaz  stând picior peste picior, într-o atitudine degajat , un b rbat.  
Se nume te Iosif St nescu. În familie to i îi spuneau Vic . Se n scuse la 24 iulie 
1897 în Câmpulung-Muscel, „orele zece post meridiane“, în casa p rin ilor s i din 
cartierul Vi oi. Dup  cum scrie în acte, tat l este Bucur St nescu, 43 de ani,  
„de profesiune speculant“ (a se citi „comerciant“), iar mama, Ana, 35 de ani, „de 
profesiune familist “.

Înalt, brunet, cu p rul cre , Iosif St nescu a mers din adolescen  pe drumul 
deschis de tat l s u – comer ul, începând prin a fi b iat de pr v lie. Pân  la 
însur toare a ajuns s  aib  propria lui pr v lie. A devenit negustor de cherestea care 
transporta lemn din mun ii Muscelului la câmpie, în Ro iori de Vede, i de aici 
aducea la schimb cereale. Iosif a cunoscut-o în aceast  vreme la Câmpulung-Muscel 
pe Zoe Rotaru, înv toare, o tân r  de care s-a îndr gostit i a cerut-o repede în 
c s torie. În registrul actelor de c s tori i pe anul 1922 de la Prim ria Câmpulung, 
jude ul Muscel, este înregistrat  cu nr. 42 c s toria din ziua de 9 februarie, „orele 10 
înainte de amiazi“ dintre Iosif Bucur St nescu, „în vârst  de ani 24, de profesiune 
comerciant“ i Zoe Simion Rotaru, „major , nec s torit , în vârst  de ani 21“.  
În aceea i zi tinerii so i primeau un „Buletin de c s torie“ semnat de ofi erul st rii
civile „spre a le servi la ceremonia religioas “.

Prins cu nevoile nego ului, Iosif st tea mai mult la Ro iori de Vede, unde î i
luase i so ia. Aici se va na te pe 1 noiembrie 1925, Ileana St nescu, a doua lui fat .
Bucuria venirii pe lume a unui nou copil a fost urmat  îns  imediat de o tragedie.  
Pe 10 noiembrie 1925 Iosif a murit subit, la numai 28 de ani, în urma, zice-se, a unui 
atac cerebral. Atât Ileana, cât i sora ei mai mare, Maria, n scut  în 1924, nu i-au
putut cunoa te astfel niciodat  tat l. Moartea prematur  a lui Iosif St nescu a r mas
o enigm . S-a spus c , asistând la na terea mamei, s-ar fi speriat îngrozitor i ar fi 
suferit un oc din care nu i-a mai revenit. L sând în urma sa dou  orfane, Iosif va 
r mâne toat  via a pentru fetele lui „marele absent“. 

Ileana St nescu va cre te în anii ce vor veni din pu in, ocrotit  doar de grija i
devotamentul permanent al mamei. Copila, înc  de mic , a avut tragere de inim
pentru citit i înv tur , c ci diplomele de premiu de la coala primar  mixt  din 
Câmpulung-Muscel, frumos tip rite i purtând portretul regelui Carol al II-lea, o 
înregistreaz  mereu ca premiant , într-o vreme când în clasele primare se acordau 
premii numai primilor trei clasa i. col ri a sârguincioas , lipsit  de c ldura patern ,
a tepta o dat  pe an o mare bucurie. Împreun  cu sora mai mare Maria, pleca al turi
de mam , înainte de Pa ti, la Bucure ti ca s  li se cumpere de la magazinul „Vulturul 
de mare cu pe tele-n gheare“ pantofiori negri de lac i rochi e, cu care surorile se 
f leau un an întreg.  
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Ajuns  elev  la Liceul de Fete din Câmpulung-Muscel, pe care l-a urmat între 
1936 i 1944, adolescenta va excela în special la limba român . N-a existat carte 
recomandat  pentru lectur  de profesoara sa Florica Dinculescu pe care Ileana s
nu o fi citit. Cine ar r sfoi vreodat  volumele parcurse de ea în aceast  perioad ,
p strate în biblioteca familiei, va putea g si peste tot sublinierile i adnot rile
liceenei, semn al unei lecturi sistematice i pline de interes. Talentat  la literatur ,
con tiincioas  la celelalte materii, n-a uitat toat  via a c  a avut-o ca directoare pe 
mult prea severa profesoar  Elena Costescu, spaima elevelor de la Liceul de Fete 
prinse pe bulevardul din Câmpulung-Muscel f r  uniform  ori la vreun film în sala de 
cinematograf, unde li se interzisese cu des vâr ire s  calce.  

Dup  ce i-a dat bacalaureatul în anul 1944, în ciuda anilor grei de r zboi când 
pu ine fete din provincie se îndreptau c tre înv mântul superior, ambi ioasa 
Ileana St nescu merge la Bucure ti i urmeaz  Facultatea de Matematic -Fizic
a Universit ii „C. I. Parhon“. Coleg  de facultate cu Mircea Mali a i Solomon 
Marcus, va p stra vie în memorie amintirea cursurilor absconse de matematic
ale lui Dan Barbilian (Ion Barbu), din care doar asisten ii profesorului i cei doi 
colegi, viitori str luci i matematicieni, în elegeau câte ceva. „Caietul de cursuri“ al 
Ileanei St nescu, documentul oficial al fiec rui student, unde sunt înregistrate 
cursurile i laboratoarele urmate, poart  semn tura din mai 1949 a lui Dan Barbilian 
în dreptul disciplinei „Matematici elementare“, pe care studenta a trecut-o, totu i, cu 
„foarte bine“. 

Dup  absolvirea Universit ii „C. I. Parhon“ din Bucure ti, prin certificatul 
semnat la 18 iulie 1950 de rectorul Ilie Murgulescu, viitor academician i pre edinte
al Academiei Române, profesoara abia ie it  de pe b ncile facult ii se întoarce la 
Câmpulung-Muscel i vreme de trei ani (1950-1953) pred  matematica la coala 
Profesional  Metalurgic  Nr. 1 din ora , unde î i face ucenicia pentru str lucita
carier  didactic  din perioada care va urma. În acest timp, destinul îi scoate în cale 
un b rbat înalt, cu o figur  plin  de jovialitate, purtând mereu p l rie elegant i
salutând ceremonios pe oricine întâlnea dintre cunoscu ii s i. C s torindu-se cu 
profesorul Benone S voiu în 1953, tân ra profesoar  de matematic , o fire 
romantic i plin  de sensibilitate, dar în acela i timp organizat i disciplinat , va 
c p ta o nou  identitate onomastic , prin care va r mâne înscris  definitiv în 
memoria tuturor elevilor s i: profesoara Ileana S voiu.

Transferându-se începând cu anul 1953 la coala Pedagogic  de B ie i din 
Câmpulung-Muscel (fosta coal  Normal  „Carol I“), institu ie de elit  a înv -
mântului românesc, Ileana S voiu va deveni un nume din an în an mai cunoscut 
pentru întreg corpul didactic din Muscel i Arge . Continuatoare la catedra de 
matematic  a marelui profesor Zlate Bogdanov, plecat în înv mântul universitar, 
Ileana S voiu nu a l sat nimic la voia întâmpl rii când a fost vorba despre profesie. 
Serii întregi de absolven i i-o aduc aminte ca pe o profesoar  distins , echilibrat ,
st pân  pe materie, predând cu metod i talent. Activitatea sa de la catedr  a fost, 
în mod cert, în consonan  cu deviza ei de via , pe care o m rturisea ori de câte ori 
avea prilejul: „F  bine tot ce faci!“ 
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Dup  anul 1960 recunoa terile pentru tân ra profesoar  nu au întârziat s
apar : devine ef  a comisiei metodice de matematic  de la Liceul Pedagogic 
Câmpulung (fosta coal  Pedagogic  de B ie i), în 1965 este aleas  pre edinte al 
subfilialei Societ ii de Matematic  din Câmpulung-Muscel, iar în 1971 Ministerul 
Înv mântului îi acord  titlul de „Profesor eviden iat“ pentru „rezultate deosebite 
ob inute în activitatea colar “, dup  cum st  scris pe diploma semnat  de ministru. 
Acest drum ascendent va fi încununat i prin „Medalia Muncii“, conferit  prin Decretul 
preziden ial din 28 iunie 1974.  

Toate documentele oficiale pe baza c rora i s-au acordat aceste titluri de 
prestigiu vorbesc despre „temeinica preg tire în specialitate i în domeniul metodic“, 
despre talentul în predarea metodicii aritmeticii pentru viitorii înv tori, despre 
exigen a profesional , despre calit ile de profesor metodist. „Era deosebit , avea 
acea demnitate i probitate profesional  care nu se mai cultiv  ast zi. Am avut 
pl cuta surpriz  ca la examenele pentru gradele didactice sa fiu întrebat cu cine am 
f cut metodica pred rii matematicii. La auzul numelui Ileana S voiu, nu am mai fost 
l sat s  continui. Se pare c  doamna profesoar  era model na ional în metodic “, 
m rturise te Ion Grigorescu, unul dintre fo tii s i elevi, azi profesor. 

Aceast tachet  înalt  a activit ii didactice i metodice, recunoscut  în 
repetate rânduri de forurile competente, a fost dublat  de cercet rile personale în 
domeniu, materializate prin articole publicate în reviste de specialitate (“Tribuna colii 
arge ene“, „ coala Arge ului“ .a.) sau prin comunic ri tiin ifice sus inute la diferite 
colocvii ori sesiuni de comunic ri. Ca o completare a acestor valen e, Ileana S voiu 
s-a apropiat, începând cu anii ’80, tot mai mult de numismatic , devenind 
vicepre edinte al Filialei Câmpulung-Muscel a Societ ii Numismatice Române, unde 
a prezentat numeroase comunic ri.

Urmele concrete ale trecerii ei prin via  pot fi g site oriunde ai c uta: în 
cataloage, în registrele cu procese-verbale ale actualului Colegiu Na ional Pedagogic 
„Carol I“ din Câmpulung-Muscel, în caietele cu însemn ri i documentele r mase 
familiei dup  dispari ia ei fulger toare. Pot fi de asemenea identificate în sutele de 
scrisori pe care le-a expediat sau pe care le-a primit, în exponatele cu obiecte 
personale care au umplut o vitrin  într-o expozi ie dedicat  marilor profesori 
câmpulungeni la Muzeul Municipal al ora ului, în Jurnalul Laurei, în tot ce a r mas
scris de mâna ei, exemplar prin logic , ordonarea gândurilor i claritate. Dincolo de 
toate acestea, exist  îns  o „urm “, f r  materialitate, care le întrece pe toate: lumina 
(m rturisit  de to i!) pe care Ileana S voiu a l sat-o în sufletul celor peste 30 de serii 
de elevi, în sufletul colegilor de cancelarie i a celor care i-au fost în jur.  

Adrian S voiu 
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Ileana S voiu: repere cronologice 

1 noiembrie 1925: se na te la Ro iori de Vede, în casa p rin ilor s i de pe strada 
Mihai Bravul, copila Ileana St nescu, a doua fat  dintr-o familie de musceleni. 
P rin ii sunt Iosif St nescu (28 de ani), negustor de cherestea, i Zoe St nescu 
(25 de ani), înv toare, ambii din Câmpulung-Muscel. 

5 noiembrie 1925: Ileana este botezat  în biserica Sf. Teodor Tiron din Ro iori
de Vede. 

10 noiembrie 1925: r mâne orfan  de tat  prin decesul prematur al lui Iosif 
St nescu, în urma unei congestii cerebrale. 

1932-1936: înva  la coala primar  din cartierul Vi oi al Câmpulungului, unde o are 
înv toare pe Filofteia Popescu. În to i anii este premiant .

1936-1944: intr  prin concurs de admitere la Liceul de Fete din Câmpulung-Muscel. 
Se remarc  în special la disciplina limba român  prin lecturile ample i talentul în 
redactarea compunerilor. 

28 iunie 1944: este absolvent  a Liceului de Fete din Câmpulung-Muscel. Ob ine
diploma de bacalaureat, fiind „clasificat  a XVI-a din 110 candida i reu i i“, dup  cum 
consemneaz  pe verso secretarul comisiei. 

1945: se înscrie la Facultatea de Matematic i Fizic  din cadrul Universit ii  
„C. I. Parhon“ din Bucure ti. Dintre profesorii celebri, îl are la cursul de „Matematici 
elementare“ pe matematicianul-poet Dan Barbilian (Ion Barbu), a c rui semn tur
a r mas înscris  în „Caietul de cursuri“ al studentei. Printre colegii ei de an se 
num r  Mircea Mali a, viitor mare matematician, ministru al înv mântului i
academician, precum i Solomon Marcus, de asemenea str lucit matematician  
i membru al Academiei Române. 

18 iulie 1950: ob ine certificatul de absolvire al Facult ii de Matematic i Fizic  din 
cadrul Universit ii „C. I. Parhon“ din Bucure ti

15 septembrie 1950: debuteaz  în înv mânt ca profesoar  titular  de matematic
la coala Profesional  Metalurgic  Nr. 1 din Câmpulung-Muscel. 

15 iunie 1953: se c s tore te cu Benone S voiu, profesor de limba român .

15 octombrie 1953: se transfer  la coala Pedagogic  de B ie i din Câmpulung-
Muscel (care se va numi ulterior Liceul Pedagogic), unde va fi profesoar  de 
matematic  pân  la încheierea activit ii didactice. 
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31 octombrie 1954: la Câmpulung-Muscel se na te Adrian S voiu, unicul s u fiu. 

1955-1960: în fiecare var  este solicitat  de inspectoratul colar s  sus in  la Pite ti 
cursuri preg titoare de matematic  pentru înv torii care se prezint  la examenul de 
definitivat. În anii urm tori cursurile se organizeaz  la Câmpulung-Muscel i face 
parte din colectivul de profesori care se ocup  cu preg tirea înv torilor pentru 
definitivat.

1 decembrie 1956: este declarat , conform diplomei conferite, „diplomat-universitar 
în specialitatea Fizico-Matematici“. 

1965: devine pre edinte al Subfilialei Câmpulung-Muscel în cadrul Societ ii de 
tiin e Matematice din România. 

1965: se mut  în noua locuin  din Câmpulung-Muscel, str. Parcul Mirea, nr. 11, 
unde va locui pân  la sfâr itul vie ii. 

1967: particip  la activit ile prilejuite de s rb torirea centenarului Liceului 
Pedagogic Câmpulung-Muscel (1867-1967), în prezent Colegiul Na ional Pedagogic 
„Carol I“.  

1967: este men ionat i apare în mai multe fotografii din Monografia Liceului 
Pedagogic Câmpulung-Muscel (1867-1967), redactat  de profesorii Nicolae 
Nicolaescu, Alexandru Bunescu i Gheorghe Pârnu  cu ocazia s rb toririi 
centenarului colii. 

1968: începe s  predea cursuri de matematic  înv torilor care se preg tesc pentru 
sus inerea examenului de gradul II în înv mânt. Începând de acum devine profesor 
examinator la colocviul înv torilor pentru gradul II. 

21 septembrie 1970: într-o caracterizare pe care i-o face profesorul Ilie St nculescu, 
directorul Liceului Pedagogic Câmpulung-Muscel, acesta men ioneaz  c  „profesoara 
Ileana S voiu se bucur  de un prestigiu deosebit în cadrul colectivului didactic, prin 
atitudinea moral  irepro abil , seriozitate i rezultatele deosebite ob inute în 
activitate“. 

iunie 1971: Ministerul Educa iei i Înv mântului îi acord  titlul de „Profesor 
eviden iat“ pentru „rezultate deosebite ob inute în activitatea colar “. Diploma care 
consfin e te titlul este semnat  de Mircea Mali a, ministrul înv mântului. 

9 noiembrie 1971: într-o scrisoare de mul umire din partea Inspectoratului Jude ean 
Arge i a Casei Corpului Didactic din Pite ti, sosit  pe adresa Liceului Pedagogic 
Câmpulung-Muscel, i se transmit „calde mul umiri pentru interesul manifestat, pentru 
munca plin  de r spundere i de calitate desf urat  în cadrul cursului de perfec-
ionare a înv torilor i educatoarelor în perioada 25 august – 10 septembrie 1971“. 
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19 septembrie 1973: se stinge din via  în urma unei leucemii galopante so ul, 
profesorul Benone S voiu. 

28 iunie 1974: i se confer  prin Decretul preziden ial nr. 106 „Medalia Muncii“.  

1975: organizeaz  cu elevii Liceului Pedagogic Câmpulung-Muscel o excursie pe 
traseul: Câmpulung-Muscel – Bra ov – Bac u – Ia i – Boto ani – Suceava –
m n stirea Putna – m n stirea Sucevi a – m n stirea Moldovi a – Câmpulung-
Moldovenesc – m n stirea Vorone – m n stirea Humor – m n stirea Neam –
m n stirea Agapia – m n stirea V ratec – m n stirea Bistri a – Piatra Neam –
Cheile Bicazului – Lacul Ro u – Tu nad – Bra ov – Câmpulung-Muscel. Într-un caiet 
noteaz  obiectivele importante i le prezint  elevilor. 

1976: organizeaz  cu elevii Liceului Pedagogic Câmpulung-Muscel o nou  excursie 
pe traseul: Câmpulung-Muscel – Bra ov – F g ra – Sibiu – Alba-Iulia – Or tie –
Deva – Arad – Timi oara – B ile Herculane – Or ova – Por ile de Fier – Turnu 
Severin – Craiova – Pite ti – Câmpulung-Muscel. Redacteaz  un alt caiet cu 
obiectivele excursiei, pe care le prezint  elevilor. 

1977: public  în volumul coala Arge ului (culegere de materiale metodice i de 
cercetare tiin ific ) articolul Numerele i num ratul în limitele 1-10 în gr dini a de 
copii. Tot în acest volum, în colaborare cu profesorul Iosif M rcu anu, îi apare i un 
alt articol: Folosirea unor no iuni logico-matematice în activit ile cu pre colarii. 

9-10 iunie 1979: la sesiunea de comunic ri tiin ifice „Matematica în înv mântul 
general“, desf urat  sub egida Societ ii de tiin e Matematice – filiala Arge ,
sus ine dou  comunic ri: Valorificarea preg tirii matematice din înv mântul 
pre colar i No iuni de logic  matematic  în clasa I.

15 septembrie 1979: se na te la Bucure ti nepoata ei Laura Ana-Maria S voiu, care 
în copil rie va sta o vreme împreun  cu ea la Câmpulung-Muscel.

15 aprilie 1981: începe redactarea la Jurnalul Laurei, cuprinzând însemn ri zilnice 
despre nepoata sa. 

29 aprilie 1981: se na te la Bucure ti a doua ei nepoat , Irina Magdalena Lavinia 
S voiu.

13 noiembrie 1981: este s rb torit  printr-o întâlnire festiv  de profesorii Liceului 
Pedagogic Câmpulung-Muscel, cu ocazia încet rii activit ii în înv mânt. 

1984-1986: începe s  redacteze un soi de jurnal intim, unde consemneaz  gânduri, 
tr iri, evenimente din familie, întâmpl ri, nelini ti, suferin e etc. Sunt prezente referiri 
constante la fiul Adrian. Însemn rile, cuprinse în trei caiete, vor continua pân  în 
ultimele zile ale vie ii. 

29 ianuarie 1985: scrie ultima fil  din Jurnalul Laurei.
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1986-1989: continu  pe un al doilea caiet jurnalul început în 1984. Referirile la 
Adrian, mai ales la emisiunile lui pe care le ascult  la Radio România, sunt foarte 
dese. Caietul-jurnal nr. 2 se încheie cu consemn ri din ziua de 25 decembrie 1989: 
execu ia cuplului Ceau escu.  

15 iunie 1986: se înfiin eaz  Sec ia Câmpulung-Muscel a Societ ii Numismatice 
Române, în cadrul c reia devine membru consilier, apoi vicepre edinte. Cu acest 
prilej sus ine comunicarea „Medalia Centenarul Liceului Pedagogic Câmpulung-Muscel. 
1867-1967“. Va redacta de acum înainte toate procesele-verbale ale întâlnirilor din 
cadrul filialei. 

26 noiembrie 1986: începe un caiet unde consemneaz  aspecte legate de 
numismatic , o pasiune a acestor ani. 

16 iunie 1987: în cadrul Sec iei Câmpulung-Muscel a Societ ii Numismatice 
Române sus ine comunicarea Medalia jubiliar  a Academiei Mih ilene i a 
Universit ii Ia i.

20 iunie 1988: la Sec ia Câmpulung-Muscel a Societ ii Numismatice Române 
sus ine comunicarea Tricentenarul unei coli: coala Nr. 1 din Câmpulung-Muscel.

1990-1994: continu , pe un al treilea caiet, jurnalul intim început în anul 1984. 

1992: este men ionat  ca unul dintre profesorii reprezentativi ai colii în monografia 
coala Normal  „Carol I“ (1867-1992) de Gheorghe Pârnu , Ion Popescu-Arge el i

M rg rit Niculescu, tip rit  la 125 de ani de la înfiin area colii. 

15 noiembrie 1994: particip  împreun  cu fostele colege de clas  ale Promo iei 1944 
la s rb torirea a 50 de ani de la absolvirea Liceului de Fete Câmpulung-Muscel. 

17 decembrie 1994: ultima redactare din jurnalul intim, caietul nr. 3, în forma unei 
maxime: „Avea în l imea i greutatea postului pe care îl ocupa.“ 

31 decembrie 1994: se stinge din via  în noaptea de Anul Nou, la Spitalul Fundeni 
din Bucure ti, în timpul unei opera ii de urgen  cu diagnosticul „disec ie de aort “.
Într-o însemnare dintr-un caiet l sase scris acest catren: „P mânt avar, / E-a a pu in
din tine-n noi / i-a a de iute ne ceri pu inul înapoi, / P mânt avar!“ 

3 ianuarie 1995: este înmormântat  la cimitirul Schei din Câmpulung-Muscel.  

2017: i se men ioneaz  activitatea i apare în mai multe fotografii din albumul-
monografie Colegiul Na ional Pedagogic „Carol I“ Câmpulung-Muscel. 150 de ani de 
existen , realizat de Adrian S voiu i George Radu. 

A. S. 
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Not  asupra edi iei 

Redactarea unui jurnal despre evolu ia unei feti e în vârst  de numai doi ani, 
poate fi considerat , cu siguran , ceva pu in obi nuit. De aceea tip rirea Jurnalului 
Laurei (1981-1985), scris de profesoara Ileana S voiu despre nepoata ei Laura 
Ana-Maria S voiu, este o premier  în domeniu. Consemnat cu cerneal  albastr  pe 
un caiet dictando de 100 de file, legat cu arc metalic, con inutul Jurnalului a fost 
cunoscut pân  acum în manuscris doar de patru-cinci apropia i ai autoarei. Pân  la 
publicare, a r mas al turi de alte însemn ri într-o noptier  din camera sa timp de 
peste trei decenii. 

Jurnalul Laurei este, pe de o parte, o m rturie a iubirii i devotamentului pe 
care Ileana S voiu le-a manifestat pentru nepoata ei, care a crescut o vreme al turi 
de ea la Câmpulung-Muscel. Pe de alt  parte, Jurnalul este o oglind  a min ii
disciplinate a profesoarei care întreaga sa via  a predat o disciplin  foarte riguroas :
matematica. Aceste dou  coordonate, c ldura sufleteasc i preocuparea ca înc
din primii ani de via  s -i formeze nepoatei norme i deprinderi corecte, se îmbin
în paginile scrise la final de zi, dup  ce Laura mergea la culcare. 

Prin nota iile sale, Ileana S voiu urm re te metodic cum se dezvolt i, mai 
ales, cum începe s  vorbeasc  un copil dup  vârsta de doi ani. Experien a
profesoarei metodiste, care a preg tit la Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel (ast zi 
Colegiul Na ional Pedagogic „Carol I“) serii întregi de înv tori, înv toare i
educatoare, poate fi v zut  mai ales când organizeaz  acas  cu nepoata sa activit i
matematice specifice vârstei copilului de gr dini , pe care le consemneaz  în Jurnal
cu titlul „Experiment“. 

Dup  ce Laura a împlinit doi ani i jum tate, Ileana S voiu a început s -i
diversifice activit ile, înv ând-o cuvinte în limba francez i poezii. I-a dat, de 
asemenea, primele no iuni în jocul de ah. Progresele la limba francez  sunt 
consemnate metodic i ajung s  domine partea a doua a însemn rilor din Jurnal.
Treptat, dup  1982, în paginile redactate cu atâta îngrijire începe s  apar , al turi de 
Laura, i Irina, sora mai mic  a acesteia. Observa iile se vor concentra de acum 
încolo asupra amândurora, marcând diferen ele dintre ele date de vârst , dar i de 
personalitatea fiec reia. 

Jurnalul Laurei poate na te câteva întreb ri: câ i dintre noi ar putea spune c  au 
acces cu adev rat la memoria familiei? Ce copil ajuns adult are un membru al 
familiei care a notat cu o rigurozitate impecabil  detalii despre copil ria lui, înc  din 
primii ani de via ? Se pare c  atât Laura, cât i Irina, se afl  printre câ tig tori. 

Pentru o mai bun  în elegere a contextului i a persoanelor men ionate în 
Jurnalul Laurei, textul a fost adnotat în josul paginii, cu cifre arabe, începând de la 1. 
Forma particular  a cuvintelor din vocabularul Laurei a fost redat  prin caractere italice. 

A. S. 
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Jurnalul Laurei 

ANUL 1981 

15 aprilie 1981 

Laura are 1 an i 7 luni1. Merge foarte bine, ine la drum lung de 1 or .
Nu vorbe te; spune prea pu ine cuvinte: 

mama
tata
opa = sus 
gulu-gulu = porumbelul 
apa = ap
acu = acum 
ham-ham = câinele
nana = vrea s  doarm
pa = s  mearg  la plimbare 
papa = mâncare 
na = i când cere un obiect, i când î i ofer  juc ria. 

Am fost în vacan a de prim var  la Bucure ti: 11.04 - 16.04. Am plimbat-o 
pe Laura în Ci migiu în dou  dup -amieze; am mers pe alei câte dou  ore, cu 
odihn  de maxim 15 minute. A privit câinii-lup, de toate m rimile i vârstele, i to i
câinii purta i în les  de st pânii lor. Fiecare era „ham“. 

În tren am c l torit mizerabil2. Din limbajul unui lucr tor la C.F.R: „plimb ri
cu dricul“, „frec ii cu smoal “.

7 august 1981 

Laura e la Câmpulung de la 20 iulie – Sf. Ilie. Îi prie te grozav de bine aici. 
În primele dou  seri, la culcare a plâns dup  mama i tata i „Oa-oa“, dar cu 
povestea am reu it ca plânsul s  nu devin  de nepotolit. 

Are ore fixe de sculare, mâncare, dormit: 
– 8-9: scularea; 
– pân  la 10 toaleta de diminea i micul dejun; 
– pân  la 13 joaca în curte, singur  sau cu vecinii Idora i;
– 13-1330: dejunul i imediat culcarea; 
– 17-1730 : sculatul; 
– 16-21: plimbatul sau joaca în curte. 

1 Laura Ana-Maria S voiu, nepoata autoarei, n scut  pe 15 septembrie 1979 la Bucure ti. Ast zi 
este medic specialist ortodont la clinica „Liren“ din Capital .
2 La întoarcerea de la Bucure ti. 
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Am fost pân  acum de trei ori la Puia3 numai pe jos. ine la drum i nu 
pretinde s  o iei în bra e. Este foarte sociabil , dac tii s  te apropii de ea. Îi plac 
foarte mult animalele: 

porcul – pocu
c elul – cu u
ariciul – aftu
pisica – mau
g ina – guda-guda
p pu a – pupa
ra a – mac.

Ieri 6 august am fost din nou la Puia – pe jos, bineîn eles. Am adus în cas
4 pisoi mici, care abia aveau ochi. S-a jucat cu ei, le-a f cut na-na, i-a luat în mân
i i-a strâns pu in de gât i de codi . A mai înv at s  spun :

Dana4 – Gana
Lulu5 – Lulu
alo – alo (pentru telefon) 
cu ca – cuca
calul – cala. 

Duminic  9 august 1981 

Am plecat la ora 1030 spre Ruc r. În pia  am cump rat pepene. Octavian6 n-a 
g sit pe cine c uta i la întoarcere am luat-o spre Dâmbovicioara. Drumul – plin de 
ma ini, iar peisajul – o splendoare. Apa Dâmbovicioarei, limpede i cristalin ,
f cea spume peste fiecare bolovan pe care îl întâlnea. 

Laura suport  foarte bine drumul cu ma ina. E cuminte, prive te i sesizeaz
orice animal sau ma in  cu care se întâlne te. Fiecare vac  de pe drum sau de pe 
vreo coast  a fost reperat  cu apelativul „bou”, iar la observa ia c  este „vac “, ea  
a completat: „Lapte“. 

3 Maria St nescu, prin c s torie Darie (1924-2014), sora mai mare a Ilenei S voiu. A terminat în 
1943 renumitul liceu „Pia Br tianu“ din Bucure ti, care preg tea educatoare. Directoare a Casei de 
Copii Pre colari din Câmpulung-Muscel. Cei din familie i apropia ii îi spuneau Puia. 
4 Daniela Darie, prin c s torie Popescu (1956-1989), fiica Mariei (Puia) i a lui Ion Darie. Inginer 
chimist, s-a stins prematur din via . A avut doi copii: Alexandru (n. 1982) i Ionela (n. 1983). 
Alexandru, inginer, locuie te ast zi la Bucure ti. Ionela (Oana), farmacist , ast zi Justine Poplin,  
i-a luat cet enie francez i tr ie te la Paris. 

5 Aurel Popescu (1951-2012), inginer, so ul Danielei.  
6 Octavian Isb escu (1919-2010), v rul lui Benone S voiu, so ul Ilenei. Absolvent al Liceului 
Militar din Craiova. Împreun  cu clasa lui, a fost invitat s  ia masa cu Regele Mihai. A fost ofi er în 
Armata Regal i a luptat pe frontul din Rusia în al Doilea R zboi Mondial ca ofi er de artilerie. 
Dup  instaurarea regimului comunist a fost epurat din armat . A urmat apoi studii de Drept la 
Bucure ti. Ulterior a devenit inginer geodez. A fost toat  via a un autodidact. S-a remarcat prin 
cultura lui impresionant .
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La ora 13 eram acas , iar la 1330 dormea. Pân  la 1730 nici nu s-a mi cat din 
pozi ia în care adormise. Aerul foarte ozonat, apa rece în care i-a muiat mâinile 
pân  erau de ghea , leg natul ma inii i c ldura excesiv  probabil c  au doborât-o. 

Când s-a sculat i-a adus aminte de câinele pekinez care era în bra ele unei 
doamne i f cea „puiu“ cu limba scoas . Când vrea s  doarm  [spune]: „Puiu“. 

Laura are14 kg i 91 cm în l ime. S-a în l at cu 12 cm de la 1 ianuarie 1981. 
mingea = maca
leul = oiu 

Acum spune o poezie: Citi ca – citi ca. 

13 septembrie 1981 

În ziua de 12 septembrie am fost cu Laura la coal 7. Nu s-a speriat de 
mul imea de figuri noi care au întâmpinat-o cu zeci de ochi iscoditori. A r spuns 
cu mult  naturale e la întreb ri: 

– Cum te cheam ?
– Oala Boiu = Laura S voiu
– Câ i ani ai? 
– Duo = doi 
– Cum îl cheam  pe tata? 
– Adi.
– i mai cum? 
– Boiu = S voiu.

Am f cut cu ea o lec ie de matematic  de la grupa mic : „Mare – mic“. tie 
s  recunoasc  p pu a mare i pe cea mic . Le arat  la cerere. 

„Care e p pu a mare/mic ?“
tie s  spun :

Pupa maie = p pu a mare 
Pupa mic = p pu a mic
tanti Puia = ta’ti Puia 
unchiul Ion8 = I, I, I 
scaunul mic = banga
nenea Gheorghe = nenea Gog 
creionul = cuiul 
foarfeca = can -can
cana (de ap ) = cana.

7 Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel (ast zi Colegiul Na ional Pedagogic „Carol I“), unde Ileana 
S voiu a fost profesoar  de matematic  între anii 1953 i 1981. 
8 Ion Darie (1913-1991), so ul Mariei Darie. A f cut studii superioare la Universitatea Politehnic
din Bucure ti. A luptat pe front în al Doilea R zboi Mondial, fiind r nit în Crimeea. Dup  r zboi  
a fost profesor de lucru manual la Câmpulung-Muscel.  
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A început s  rup  bine cuvintele i ne în elegem perfect la limbaj. Cunoa te 
toate animalele din cartea „Prima mea carte de zoologie“ i le nume te:

morsa = mosa
balena = bala
calul = calu 
hipopotamul = pata
papagalul Cakadu = cadu
maimu a = mu a
ra a = a a
g ina = guda
gâsca = gâca
ursul = usu
leul = oiu 
ariciul = aciu
arpele = ape

lingura = uga
cordonul = codon
linie = ieie.

Am s rb torit-o pentru cei „duo“ ani pe care i-a împlinit. I-am f cut o turt
(pandi pan) cu o sticl  de vin, iar în mân  avea o strachin  cu fasole (ca s  stea  
în picioare pe scaun). Faptul s-a s rvâr it la Tata Mitic 9, pentru c  erau veni i
Sanda10 i Mircea11.

pisica = mnau
guma = buga

A plâns c  nu a luat-o pe „mnau“ acas .
nisip = pisis
cântar = tatao 
scrie = cie
doctor = dotor
noroi = nonoi
te rog, mama = gu du, mama 
perdeaua = badaua
Vivi12 = Bibi

9 Dumitru Bogdan (1906-1988), inspector financiar la Câmpulung-Muscel. În anul 1937 s-a 
c s torit cu Zoe St nescu, r mas  v duv  în 1925 prin moartea nea teptat  a so ului Iosif St nescu. 
A devenit astfel tat l vitreg al surorilor Maria i Ileana St nescu. S-a remarcat prin ata amentul 
pentru fetele din prima c s torie a so iei Zoe. Dup  pensionare a fost un priceput agricultor pe 
terenul din gr dina casei situat în cartierul Vi oi al Câmpulungului. Cei din familie i-au spus  
Tata Mitic .
10 Ruxandra Bogdan (n. 1943), prin c s torie Niculescu, inginer. Este fiica so ilor Dumitru i
Zoe Bogdan.  
11 Mircea Niculescu (n. 1941), so ul Sandei, inginer. 
12 Viviana Elena Niculescu, profesoar  de limba francez . So ia lui Traian (Doli), fratele lui Mircea 
Niculescu. 
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24 septembrie 1981 

Am f cut azi – joi 24.09 – prima activitate matematic  cu subiectul  
„mare-mic“: 

– recunoa te i denume te obiectele din mediul înconjur tor (lingura = uga;
cana= cana; m tura = m -ti; cu it = cu it; c ldare = ca-di-a);

– din dou  obiecte de acela i fel (c ni, linguri) deosebe te i tie s  arate 
obiectul de dimensiunea mare sau mic .

Experimentul 1 
S-au prezentat linguri de dimensiuni diferite (polonic, lingur  mare, dou

linguri e mici): din cele trei dimensiuni, recunoa te lingura mare (polonicul) i
lingura mic  (linguri a).

Se prezint  linguri de dou  dimensiuni (lingur  mare i linguri ); tie s
arate lingura mare i lingura mic .
Acum se prezint  polonicul i lingura mare; iar i tie s  recunoasc  cele 
dou  dimensiuni. 
Se prezint  c ni de trei dimensiuni i iar i se repet  experimentul; dintre 
toate cele trei dimensiuni, alege cana mare, apoi pe cea mic  sau invers, la 
indica ie.
Se prezint  numai dou  dimensiuni i i se cere s  arate pe cea mare (mic ).
În toate cazurile lucreaz  f r  gre eal .

Obs.: Obiectul care era mare într-o situa ie devine mic în alt  situa ie, dar le indic
corect.

Deci prima lec ie de la grupa mic  (3 ani) s-a desf urat perfect la 2 ani. 
Timpul de lucru a fost numai de 5 minute. 

St  corect pe sc unel, la masa mic  (rotund ) ca un copil care frecventeaz
cursurile. Bravo, Laura! 

2 octombrie 1981 

Ne-am întors de la Puia. La pod Mioara lui tanti Marioara ne-a întâmpinat.  
A luat-o pe Laura în bra e pe sc ri i ne-am dus s  vedem ra ele într-o cu c .

S-a bucurat, le-a luat în bra e (imaginar) le-a f cut „puiu-puiu“. A venit nenea 
B di 13 i f r  niciun îndemn sau sugestie a spus: 

tataia – pentru prima dat
mamaia  – pentru tanti Marioara. 
batista = batita 
noroi = nonoi
Alina = A-li-na
Sanda = Ada
creioane = cuie 

13 Mioara, tanti Marioara, nenea B di  – rude ale Ilenei S voiu. 
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5 octombrie 1981 

Este o zi splendid  de octombrie, 20° la umbr .
Am plecat prin ora  pe la magazine. La sindicat, unde am pl tit cotiza ia 

C.A.R. pe trei luni – 120 de lei – am întâlnit-o pe doamna Vintil  Cecilia14. Laura  
a fost foarte prietenoas . Vorbe te cu toat  lumea, spune cum o cheam , îi place s
fie în centrul aten iei. A primit în dar un „pui ascu itoare“. Pân  nu am aprobat i
eu primirea lui nu s-a încumetat s -l primeasc .

castana = tatana
ân arul = tataru 

telefonul = potonu

Miercuri 7 octombrie 1981 

Aceea i zi splendid  de var  de i suntem în 7 octombrie. 
Au venit Sanda cu Viviana i b rba ii lor. Am plecat cu Laura s  le facem  

o vizit . În fa a atâtor figur noi – totu i cunoscute – a dat un adev rat spectacol. 
S-a jucat cu câinele Jak, l sat liber din lan . S-a jucat cu pisica, pe care o 

accepta cu ghearele înfipte în pantaloni pân  la piele, dar nu-i da drumul. A cântat, 
a vorbit pe limba ei, a dansat (invitându-ne) de eram obosi i cei mari privind-o. 

Num r  pân  la cinci: un, duo, patru, uci.
Prima dat  spune dou  cuvinte: cade fata = gade pata 

Luni 12 octombrie 1981 

Plou i bate vântul; zi veritabil  de toamn . Dar la ora 10 soarele este din 
nou pe cer i str luce te cu toat  puterea ca s  domine vântul. Din cas , privind pe 
fereastr , spectacolul este pl cut. Amândou  suntem în convalescen  dup  amigdalit .

Veveri ele au început s - i fac  proviziile de iarn  din nucul care nu a fost 
scuturat în toamna aceasta. Una ro ie ca focul, alta gri-cenu iu precum coaja 
nucului lucrau de zor s  ascund  nucile. Cu gesturi repezite, cu urechile ciulite, cu 
cozile în vânt mai mari decât ele, adunau de zor. 

Laura le-a v zut din cas , pe fereastr ; dar nu s-a manifestat a a cum ar fi 
f cut-o în curte. 

Am f cut ast zi a doua lec ie de matematic  organizat .

Experimentul 2 
Tema: cunoa terea dimensiunii; a culorii; a dimensiunii i a culorii; separarea 

unui obiect dintr-o mul ime de mai multe obiecte de acela i fel. 

14 Profesoar  de tiin ele naturii la Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel. Coleg  de cancelarie cu 
Ileana S voiu. 
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Scopul: s  recunoasc  dimensiunea mare-mic; culoarea: ro u-alb; s  separe 
un obiect dintr-o mul ime cu multe obiecte; s tie unde este un obiect i unde  
sunt multe. 

Material: c su e din plastic, de culoare alb i ro u.
a. recunoa terea obiectelor (c su e) 
b. recunoa terea dimensiunii (mare-mic) 

Pune mâna pe o c su  mare/pe o c su  mic . (A executat perfect.) 
c. recunoa terea culorii 

Pune mâna pe o c su  alb  (ro ie). (A executat perfect.) 
d. cunoa terea culorii i dimensiunii 

Arat  c su a mare i ro ie, mic i alb , mare i alb , mic i ro ie (perfect, 
f r  nicio ezitare). 
e. Folosirea termenului „multe“ i separarea unui obiect din mul ime. 

– Câte c su e sunt? (multe) 
– Pune deoparte o c su ! (Execut  perfect.) 
– Arat  unde sunt multe c su e/o c su ! (Execut  perfect.) 
Totul a durat 7 minute. 
A lucrat cu multe interes: tie s  se concetreze, se bucur  grozav la 

aprecierile de „bravo“ i la aplauze. Din nou „Foarte bine, Laura“ i nota zece! 
Tot azi a fost recenzat  la gr dini .

Mar i 13 octombrie 1981 

Plou , ploaie rece de toamn . Am luat de la alimentara – pentru prima dat  de 
când e Laura la mine – 1 l de lapte. Trebuia s  vin Lala cu Guga15, dar din cauza 
ploii au renun at.

c elul Grivei = Bibei

Miercuri 28 octombrie 1981 

Laura face progrese, dar nu în greutate. S-a mai în l at, dar am impresia c  a 
mai sl bit. Are 14 kg. Nu m nânc  pâine; dac  [m nânc ] o felie la o mas . A fost 
r cit  – nas-gât – a tu it, dar acum este bine. 

Spune o poezie; bineîn eles, numai un cuvânt din fiecare vers: 
„O feti  cu rochi “ = titi  – chi
„A plecat la gr dini “ = didi
„S  se fac  doctori “ = dotoru.

Am v zut un film, cu un tân r cu must i i plete. De câte ori ap rea, i se 
lumina fa a i spunea: tata-tata. Îl dore te i vrea s  o in  în bra e.

15 Lauren ia i Gheorghe Iancu, bunicii Laurei pe linie matern .
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Încerc s  o înv :
– Cum îl cheam  pe tata? – Adi
– Cum o cheam  pe mama? – Mini a
– Ce meserie are mama? – Dotoru
– Ce meserie are tata? – Profesoru 
– Unde e tata? – coal .
Când e atent  r spunde corect la întreb ri. Când nu, toate sunt spuse anapoda. 

Dintre toate cuvintele pe care le folose te, 90% sunt substantive, foarte pu ine 
verbe i nu leag  cuvintele între ele: 

beau ap  = ap  gu
hai = hai
jos = gios (ca s  m  dau jos din pat). 

1 noiembrie 1981 

Din vocabularul Laurei: 
buton
g’ie = zgârie
banca
Moan a  = Laura 
peie = perie (a peria) 
cle tele
tot gunoiu’ 
butu – b ul
mama
uite-o 
hopa
nu e fata 
gaz
mama (la fiecare pas repetat) 
chie = scrie 
cuiu = creionul 

Am notat cuvintele spuse în 1/2 ore. Nu predomin  verbele, cuvintele care 
indic  o ac iune, a a cum scrie la pedagogie. Poate mai târziu, la 3 ani, când 
vorbirea este format i corect .

Duminic  15 noiembrie 1981 

Au venit Adriana cu Adrian i Irina16 s-o vad  pe Laura. S-a manifestat 
specific pentru fiecare: pe Irina a s rutat-o, iar pe Adriana o sufoca cu prezen a ei. 
Cu ea a dormit, cu ea a mâncat, totul era mama Mini a. Pentru Adrian sentimentele 

16 Irina Magdalena Lavinia S voiu, sora mai mic  a Laurei, n scut  pe 29 aprilie 1981 la Bucure ti.
Ast zi este medic de familie în Capital .
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s-au manifestat prin îmbujorarea obrajilor, s rut ri, intr ri i ie iri printre picioarele 
lui. Îl inea de pantaloni. 

Interesant momentul când a dat foc la frunze [în curte] i prin fumul dens 
nu l-a mai v zut. A avut sentimentul c  l-a luat fumul i îl c uta, inându-l de 
pantaloni. Cele dou  zile a fost cu sufletul i prezen a fizic  lâng  ei. 

Adriana a venit înc rcat  cu de toate: lapte – 5 l fiert, 6 l nefiert, 10 iaurturi, 
brânz  dulce, pui – 6 buc i, cafea, zah r + ulei, pâine, l mâi. 

Am avut un gol în suflet c  au plecat i pentru prima dat  nu am avut ce s
le dau17.

Joi 19 noiembrie 1981 

Am plecat cu Laura în ora  pe la ora 10. Am pl tit telefonul – 105 lei, am 
trecut pe la croitoreas , am fost la coal 18. Este foarte sociabil , râde la toat
lumea i prin acest râs din toat  inima îi cucere te pe to i.

Vorbe te acum ca orice copil la vârsta ei – 2 ani i 2 luni. Spune câte trei  
i chiar patru cuvinte legate între ele. Predomin  tot substantivele în limbajul ei: 

Nu bdeau cuciula oaie! = Nu vreau c ciula de oaie!19

cu u casa lui = cote ul câinelui 
nunu a = s niu a

Vineri 20 noiembrie 1981 

Suntem invitate de dna prof. Gâdiu 20 la coal , la o or  de dirigen ie cu 
tema „Rememorarea traseului excursiei f cute“ în locuri cu puternice rezonan e
istorice: Târgovi te, Doftana, Sinaia, Câmpina. Vremea este excep ional i pentru 
acest motiv în plus nu am putut refuza invita ia. I-am cump rat Laurei cizmuli e
ro ii de cauciuc. Parc  este motanul înc l at i e foarte mândr  de ele. 

La coal  a fost vedeta cancelariei. Prietenoas  cu toat  lumea, vorbe te, ia de 
mân  pe doamnele profesoare etc. A stat cuminte cele 50 de minute cât a durat ora. 

17 Penuria alimentar  devenise foarte sever  în România. La Câmpulung i în alte zone ale rii
alimentele de baz  precum pâinea, carnea, uleiul, zah rul, ou le etc. fuseser  ra ionalizate.  
Nu puteau fi ob inute decât în cantit i reduse i numai pe baz  de cartel . Cozile la care se st tea
pentru achizi ionarea acestor produse necesare traiului de zi cu zi erau uria e. Celelalte alimente 
aproape disp ruser  din comer .
18 Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel, unde Ileana S voiu abia î i încheiase activitatea în iunie 
1981, dup  o carier  didactic  de 31 de ani. 
19 Dintre toate obiectele de îmbr c minte, unul singur nu îl suporta ca s  se îmbrace cu el: o c ciul
din blan  de oaie, care se încheia strâns sub b rbie.
20 Niculina Gâdiu , profesoar  de pedagogie la Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel, coleg  de 
cancelarie i bun  prieten  cu Ileana S voiu. Împreun  au organizat multe excursii cu elevii. 
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În partea a doua s-au servit gust ri alese. Laura a mâncat cu mult  poft .
Ne-a adus cu ma ina acas  doamna Gâdiu .

Din vocabularul Laurei: 
apuma = acuma 
buga-buga = fuga-fuga 
cacare = c lare
cacane = cocoane (trece trenul cu vagoane) 

Spune i câte trei cuvinte deodat , dar predomin  substantivele. 

Luni 30 noiembrie 1981 

Prima z pad . Ieri am fost la Puia cu cizmele albe cele noi. A intrat apa în ele 
parc  ar fi fost de mu ama. 

Din vocabularul Laurei: 
Ninge, ninge, a a plou .
Z pada = nu, iarna gudu a (dr gu a)

9 decembrie 1981 

E iarn , dar în seara aceasta plou . Norii fug pe cer i din când în când se 
vede luna. Fereastra e deschis  pentru a aerisi camera. Laura, în l at  pe vârfuri, 
prive te afar i exclam :

„Luna, dula (dura) – dula no’i (nori)“ = Luna se d  de-a dura printre nori. 
Am privit i eu; dac  trebuia s  exprim ce v d, a  fi spus c  luna merge 

printre nori, dar era mai exact  imaginea c  luna se rostogole te printre nori. 
Când folose te verbul „a fi“ la prezent („este“) îl a az  dup  substantiv: 

mama e – cutia de la toalet
luna e 
tata e – când e vorba de c r i

Culorile pe care le cunoa te: 
negru = igu
galben = baden
maro = maro 
verde = verde
alb = alb
ro u = ro u
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24 decembrie 1981 

Laura a g sit „br du ul“ în curte. A fost grozav de impresionat i s-a bucurat 
nespus de mult c  Mo  Cr ciun i-a adus un brad. L-am adus în cas i l-am instalat 
lâng  fereastr  (Acum ne sufoc m de-a binelea cu atâta adaos în camer .)

Când a dormit l-am împodobit cu globuri i beteal . Mirarea i bucuria au 
fost f r  margini când s-a trezit i l-a v zut. Nu- i mai lua ochii de la el: exclama ii
i chiote de bucurie se ineau lan . Apoi a început s -l cerceteze cu de-a am nuntul:

a descoperit globurile, care la atingere se dau hu a, joac  „hora ca la noi“.  
Le-a lovit câte dou  spunând c  dau noroc i spun „La mul i ani!“ Când o atingea 
câte un globule , era încântat  c  a mângâiat-o. 

În adev r, mare bucurie! 

„Br dule , br du  dr gu ,
Ninge peste tine, 
Haide, hai în casa mea 
Unde-i cald i bine. 

Pom de Anul Nou te fac, 
O, ce bucurie, 
Cu beteal -am s  te-mbrac 

i stelu e-o mie“. 

25 decembrie 1981 

Prima zi de Cr ciun.
Am plecat la biseric 21, la ora 930, ca s  o împ rt esc pe Laura. tia c

mergem la biseric , la Doamne-Doamne. Slujba era în toi. Am dat liturghie (nu se 
ie ise cu sfintele daruri) i am stat pân  la sfâr itul slujbei 1 1/2 or . Tot timpul m-a 
inut de mân i s-a uitat în jur. A impresionat-o totul. 

Când a primit împ rt ania, a început de plâng : a trebuit s  o in  nenea 
Dasc lu. Preotul paroh i-a dat o prescure pe care a mâncat-o cu mult  poft
(foamea este bun buc tar). 

Am fost i la cimitir22 de am aprins lumân ri. Tot ritualul pentru prima zi de 
Cr ciun s-a îndeplinit. 

21 Biserica Sfântul Nicolae – Nicu  din Câmpulung-Muscel, în parohia c reia se afl  casa din strada 
Parcul Mirea, nr. 11.  
22 Cimitirul Schei, unde se afl  mormântul lui Benone S voiu, bunicul Laurei, decedat în 1973. 
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ANUL 1982 

17 februarie 1982 

Laura are doi ani i cinci luni. A f cut progrese în vorbire i gândire. 
Vorbe te acum tot, orice, dar înc  nu pronun  corect literele s, f, v. 

tie poezii: 

„Ghiocel ce-mi ie i pe coast
cu pl pânde foi, 
Vântul, gerul te a teapt ,
ce-ai c tat la noi? 

Las’s  bat  vântul, 
gerul fie cât de mult, 
Mi-a trimis o raz  cerul 
eu de cer ascult.“ 

„Clopo el mititel, scoate capul din z pad
Prim vara s  o vad .“ (Ghiocelul) 

„Morm ind moroc nos
În cojocul lui cel gros 
Umbl  mo ul prin p dure
Dup  fragi i dup  mure.“ (Ursul) 

Cunoa te din alfabet literele mari A, B, C, L, M, . A înv at câteva cuvinte 
i expresii fran uze ti:

gura
nasul
ochii
urechile
mâna dreapt , stâng
piciorul drept, stâng 
masa 
cu itul
furculi a
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lingura
farfuria
cea ca
pâinea
untul
apa
cafeaua cu lapte 

Bun  diminea a, Soare! 
Bun  seara, Lun !

Eu m  numesc Laura S voiu.
Sora mea se nume te Irina. 
Te rog s -mi dai... 
chibrituri 
pe te

28 februarie 1982 

Ultima zi din februarie, care a fost geros i urât. Bine c  am sc pat de el. 
Laura face progrese. La bagajul de cuvinte fran uze ti a mai ad ugat:

lupul – le loup 
ursul – l’ours 
leul – le lion 
oaia – le mouton 
fluturele – le papillon 
porc – le cochon 
Din literele alfabetului: F, I, O, P, U. 

A început s  se joace cu juc riile: cu p pu a i cu cârpi oare; cu cuburile, le 
a az  pe vertical .

Spune pove ti din trei sau patru propozi ii. Pronun  corect [în francez ]
zilele s pt mânii. tie s  spun  pe ce strad  st m: „Parcul Mirea 11“. 

[A înv at zilele s pt mânii în fran uze te:] 
luni – lundi 
mar i – mardi 
miercuri – mercredi 
joi – jeudi 
vineri – vendredi 
sâmb t  – samedi 
duminic  – dimanche 
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De înv at: 
parcul – le parc 
lacul – le lac 
plou  – il pleut 
ninge – il neige 
gr dina – le jardin 
lampa – la lampe 
e timp frumos – il fait beau temps 
e timp urât – il fait mauvais temps 
florile – les fleurs 

21 martie 1982 

Echinoc iul de prim var .
E frig, bate vântul, fulguie te, parc  ar fi „zilele babei“. Laura a v zut la TV 

prima parte din „Dumbrava minunat “. Au impresionat-o animalele din p dure,
Lizuca i Patrocle. Pentru c  nu am avut filmul, a f cut o criz  de plâns. Abia am 
putut-o împ ca.

Ce a mai înv at în limba francez :
umbrela – la parapluie 
maimu a – le singe 
oarecele – le souris 

leul – le lion 
capra – la chèvre 
cerul – le ciel 
cerul senin – le ciel claire 
ridichea – le radis 
bunica – la grand-mère 
bunicul – le grand-père 
fata – la fillet 
baiatul – le garçon 
coco ul – le coq 
corbul – le corbeau 

De înv at: 
pantoful – le soulier 
gâtul – le cou 
fa a – le visage 
ora ul – la ville 
inima – la coeur 
prim vara – le printemps 
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23 aprilie 1982 

Cuvinte noi înv ate în limba francez :
fa a de mas  – la nappe 
gheata – la bottine 
unca – le jambon 

farfuria mic  – la soucoupe 
ghiocelul – le perce-neige 
fasolea – l’haricot 

7 mai 1982 

Cuvinte noi înv ate în limba francez :
l’écureil – veveri a
le lièvre – iepurele 
l’échelle – scara 
le roi – regele 
la reine – regina 
fou – nebun 
le ruban – panglic

15 mai 1982 

Laura are doi ani i opt luni. Se cunoa te în evolu ia ei intelectual . Pronun
corect toate cuvintele i (în afar  de „r“ pe care îl înlocuie te cu „l“) toate literele i
le folose te la locul lor.

Este interesant de semnalat urm toarea situa ie: de Pa te, vorbind cu Adrian 
i Adriana despre progresele ei la înv area cuvintelor în limba francez , le-am 

amintit istorioara în care se spune despre un copil francez c  nu re inea zilele 
s pt mânii. Înv torul l-a sf tuit s - i boteze oile cu numele unei zile, iar seara 
când le num r  s  le strige pe nume. Peste câteva zile înv torul îl pune s  spun
zilele. Copilul începe: luni, mar i, joi, vineri, sâmb t , duminic .

– Dar ai s rit pe miercuri! 
– Nu, domnule, a mâncat-o lupul! 

Laura intervine i spune: „Nu, pe jeudi a mâncat-o lupul!“ Aceasta pentru c
sare mereu pe joi când spune zilele s pt mânii. 

I-am cump rat jocul „Logi“. Cunoa te toate formele geometrice (disc, 
triunghi, p trat, dreptunghi, oval) i le denume te în fran uze te. Le a az  pe linii 
i coloane, separându-le dup  form . tie s  le a eze în perechi, dar nu a az  mai 

mult de 3 perechi, pentru c  se plictise te.
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Am cump rat un dic ionar francez-român + român-francez (70 de lei). Laura 
este încântat i pretinde c tie s  caute în el. Se face c  r sfoie te i spune 
cuvântul pe care îl caut .

Am cump rat piesele de ah – figurine – foarte frumoase (83 lei). Laura le 
cunoa te, dar dintre toate prefer  caii albi. Am încercat s  o înv  s  le a eze pe 
tabla de ah, dar nu merge. tie doar atât: 

– c su ele sunt albe i negre; 
– în partea dreapt  a juc torului tabla de ah s  aib  o c su  alb  (nu le-am 

denumit câmpuri). 
De remarcat c  eu trebuie s  înv  întâi, pentru c  nu tiu s  joc ah.

23 mai 1982 

În zilele de 21 i 22 mai am avut musafiri pentru Sf. Constantin i Elena.  
În ziua de 22 mai au venit: doamna profesoar  Nina Gâdiu , domnul inginer 
Gâdiu i nepotul lor, Costin B rbu . Mai târziu au venit Radu Gâdiu 23 i bunica 
lui Costin, sora doamnei Gâdiu .

Laura a dat din nou spectacol. S-a sim it grozav de bine: au alergat, s-au 
ascuns, au vorbit. Radu a r mas încântat de ea. 

Laura cunoa te piesele de ah, le denume te i în limba francez :
la tour – turnul 
le cheval – calul 
le fou – nebunul 
le roi – regele 
la reine – regina 
le pion – pionul. 

tie s  le a eze pe tabl . Deocamdat  numai atât. A înv at alte cuvinte: 
candel  – la veilleuse 
la tombe – mormânt 
les ciseaux – foarfece 

24 iunie 1982 

E plin  var . Suntem în curte la masa mic  cu c r i i dic ionar. Laura a mai 
uitat din cuvintele fran uze ti pe care nu le-a mai repetat: 

– vara = l’étè 
– mica Scufi  Ro ie = le petit Chaperon Rouge 
– la fée = zâna 
Din nou a stat în curte numai în chilo i, ca s  fac  plaj i s  se preg teasc

pentru mare. A dormit pu in, de la 1400 la 1600 i când s-a trezit, pentru c  nu eram 
lâng  ea, i-a pus papucii i a venit la buc t rie spunând: 

23 Fiul so ilor Niculina i Ovidiu Gâdiu .
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„– Doamna S voiu, doamna S voiu, Lumini a nu m-a l sat s  duc ligheanul 
în cas !“

Visase i nu tiam despre cine este vorba. Atunci am întrebat-o: 
„– Care Lumini a?“ 
„– Lumini a cu Adrian. D-aia vine la mine, s  m  certe!“ 

Cuvinte noi: 
mu e el = muh el
pantofii = tantofii

12 septembrie 1982 

Laura este la Bucure ti. A fost la mare la 2 Mai i a stat dou  s pt mâni.  
A venit bronzat i cu mare poft  de mâncare. Irina împreun  cu tanti Rozica24 au 
stat la Câmpulung ase s pt mâni. 

Laura nu se împac  cu Irina. Cât au stat împreun  a regresat; face tot ce face 
Irina (deget în gur , face pe ea etc.) numai ca s  i se dea i ei aten ie.

A plecat pe data de 5 septembrie – este o s pt mân  de atunci – i îi simt 
lipsa. Vreau s  o aduc din nou [la Câmpulung] i s  o dau la gr dini .

6 octombrie 1982 

Laura începe s  se obi nuiasc  la Bucure ti, dar cu Irina este pe extreme: 
când o ceart , când o mângâie. 

Din informa iile de la telefon: cunoa te fiecare ruf  cui apar ine i, când 
Adrian le întinde în pod, denume te pentru fiecare posesorul. G sind o borset
veche, ca s i-o însu easc  spune: „E posibil ca geanta asta s  fie a mea?“ 

A ridicat marginea patului de la Irina i i-a strivit mâna, dar pentru aceasta  
a fost pedepsit  s  stea în patul ei f r  juc rii.

Diminea a, când Irina plângea, s-a dus la p tu ul ei s  o mângâie: 
 „– Nu mai plânge, tu e ti mic , dar eu te mângâi“. 

24 Rozalia Corbeanu, bona Laurei i a Irinei. N scut  în Transilvania, a venit de tân r  prin c s torie 
la Bucure ti. S-a remarcat prin moralitate i corectitudine. A dovedit mult ata ament i d ruire 
pentru cele dou  fete. Le-a înso it în mai multe rânduri pe Laura i Irina la Câmpulung-Muscel, cât 
timp le-a fost bon .
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ANUL 1983 

1 mai 1983 

Laura i Irina au venit la Câmpulung; le-a adus Adrian. Laura doarme cu 
mine, iar Irina în p tu ul ei. Irina vorbe te foarte bine; spune toate cuvintele, numai 
la cele mai grele spune ultimele silabe. Vorbe te în propozi ii, dintre care foarte 
multe dezvoltate: 

„cânt  frigiderul“ = cânt  giderul
„vedem coco ul“ = idem co u

3 mai 1983 

În urma accidentului, Gheorghi 25 a murit. Durerea este foarte mare, iar 
pierderea ireparabil . Nu tiu prea multe am nunte.

5 mai 1983 

Vremea nu este prea frumoas , dar sunt cu fetele în curte.
Laura a uitat toate cuvintele fran uze ti. Lucrez s  le reamintesc, dar Laura nu 

mai are entuziasmul de anul trecut. tie s  arate pe deget, p pu , pung , pe unde 
t iem ca s  avem o jum tate. Socotesc c  aceasta este o performan .

Irina tie câteva versuri din poezia Româna ul:

„Româna ului îi place 
Sus la munte, sus la munte la izvor, 
Liber i s  fie-n pace 
Al naturii, al naturii domnitor.“ 

9 mai 1983 

[Cuvinte i expresii noi în limba francez  înv ate de Laura]: 
patul = le lit 
perna = le caussin 
cuvertur  = la couverture 

25 Gheorghe Iancu, bunicul pe linie matern  al Laurei i al Irinei. A încetat din via  în urma unui 
accident rutier pe oseaua Pantelimon din Bucure ti.
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cear aful = le drap 
ceasul = l’heure 
Cât e ceasul? = Quelle heure est-il? 

10 mai 1983 

Laura nu mai are interesul de anul trecut pentru a înv a cuvinte fran uze ti.
Este distrat :

pâine = le pain 
untul = le beurre 
cu itul = le couteau 
furculi a = la fourchette 
lingura = la cuillere 
cea ca = la tasse 
farfuria = l’assiete 

[Laura a înv at o poezie:] 

„Vine ploaia, bine-mi pare, 
În gr din  am o floare, 
Ploaia mi-o va cre te mare, 
Vine ploaia, bine-mi pare.“ 

10 mai 198326

Laura este complet independent . Se joac  cu copiii, îi organizeaz , dar nu se 
integreaz  întotdeauna regulilor de joc. Ea vrea s  fie mereu prima i, dac  nu 
câ tig  întruna, plânge. 

Ca fizic i statur  este ca M di a i Mihaela27, care vor împlini în var  6 ani. 
Irina este retras , nu particip  la jocurile copiilor. St  tot timpul lâng  mine, 

de mân  sau de fusta mea. 
Laura nu mai vrea la Bucure ti. Îi place grozav libertatea de la Câmpulung. 

Încerc m s  rememor m cuvintele fran uze ti de anul trecut. 

[Laura a înv at noi poezii:] 

„Vezi tu mica pisicu
Cum tot mi c  din l bu ,
De ce face ea a a? 
Ea se spal , draga mea!“ 

*   *   * 
26 În jurnal apare aceea i dat  ca în însemnarea precedent .
27 Copii ai vecinilor din familia Idora i.
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„M-a crescut mama în poal
Din leag n i pân’la coal
Zile-ntregi i nop i la rândul 
Mi-a vegheat somnul i gândul. 

M-a înv at s  gânguresc, 
S  spun mama, s  zâmbesc, 
M-a înv at apoi, prin cas ,
Primii pa i pân  la mas .
M-a-nv at ca s  nu mint, 
M-a-nv at s  nu m-alint, 
S  nu tiu ce este frica, 
Toate m-a-nv at m mica. 

Mam  bun , mam  drag ,
Te-a  iubi o via -ntreag ,
Pentru tot ce ai f cut,
Pentru c  tu m-ai crescut.“ 

(Nina Cassian, Mama)

*   *   * 

„Iepura ul meu iubit, 
Cin’te-ntrece la fugit? 
Ai l bu e mititele, 
Ochi ori ca dou  stele, 
Must cioar  la guri

i un petec de codi .“

*   *   * 

„P s ric  alb -n cioc, 
Sub iric  la mijloc, 
Tragi cu pu ca, nu ia foc, 
P s rica-i cu noroc“. 

*   *   * 

„În gr dina lui Mihai, 
De sub tufe de urzici, 
A ie it un ghem de scai, 
Ca s  caute furnici. 
Ce s  fie oare? Ghici?“ 

(Ariciul) 
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Cântec de leag n

„Cântecul ce-ades i-l cânt, 
Când te-adorm în fapt de sear ,
Puiule, e-un cântec sfânt, 
Vechi i simplu de la ar .

Mama mi-l cânta i ea 
i, la viersul lui cel dulce, 

Puiul ei se potolea 
i-o l sa frumos s -l culce. 

Azi te-adorm cu dânsul eu, 
Ieri – el m-adormea pe mine, 

i adormi pe tat l meu, 
Când era copil ca tine“28.

Elefantul

„Elefantul face baie, 
Face baie-ntr-o copaie, 
Spal  bine-o urechiu ,
Spal  nasul c-o p nu .
Când s  se spele pe pleoap ,
Nu mai are strop de ap ,
Ce s-ajung  un cop el
Pentru-un elefant ca el?“ 

*   *   * 
„Voici mon jardin, 
J’ai le soigné trés bien, 
Il y a des fleurs, 
De toutes les couleurs“. 

5 iunie 1983 

Laura i Irina au împlinit o lun  de când sunt la Câmpulung. Le merge foarte 
bine. Au câ tigat cîte 1 1/2 kg la greutate. 

Laura = 20,5 kg 
Irina = 13 kg 
M di a = 17 kg 
Mihaela = 16 kg 

28 Primele trei strofe din poezia Cântec sfânt de St. O. Iosif 

35



Bebe = 14 kg 
Irina Mogan = 13 kg 

Laura tie s  despart  cuvintele în silabe – nu am înv at-o eu. A fost azi pe 
deal cu familia Mogan s  culeag  fragi; a adus într-un borcan atât cât s  acopere 
fundul. Era grozav de înc lzit i obosit .

Irina a r mas acas ; când e singur  e foarte cuminte. Tanti Rozica a plecat la 
Bucure ti pentru o s pt mân .

[Poezii înv ate de Laura:] 

O furnic  duce-n spate 
Un gr unte jum tate.

– Încotro fugi, surioar ?
– Ia! M  duc i eu la moar

i-s gr bit , i-s gr bit
C  mi-e casa ne-ngrijit

i mi-s rufele la soare 
i copiii cer mâncare, 

Nu, la noi în mu uroi
Nu e timp pentru z bav ,
C  de n-am fi de isprav
Ar fi vai i-amar de noi!“ 

(Otilia Cazimir, Gospodina) 

*   *   * 
„Lungi urechi, picioare lungi, 
Doar cu pu ca îl ajungi, 
Doarme-n lan i în tufi
Tot cu ochii mari, deschi i.“

(Iepurele)

29 iunie 1983 

Plou  – de i speram la o zi însorit . Fetele se joac  cu p pu ile; când Laura 
este bine-dispus  se în elege i Irina. 

Irina – la 2 ani i 2 luni tie s  se joace cu p pu ile pentru c  a v zut-o pe 
Laura. Ea a evoluat foarte mult în prezen a Laurei. Dar Irina este cu totul alt  fire: 

– mu c  – r mân urme pe piela Laurei, de i din ii au trecut prin jachet ,
bluz , maiou; 
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– r spunde la orice observa ie i se face; sâsâie ca un gâscan; 
– zgârie, trage cu ghearele ca o pisic .
Vorbe te foarte bine; totul în propozi ii dezvoltate i gândite, mai ales gândite. 

Laura: 111 cm – 21 kg greutate; 
Irina: 93 cm – 15 kg greutate. 

15 iulie 1983 

Didica29 a plecat de dou  zile; sunt din nou singur  cu fetele. Irina face 
progrese în vorbire i gândire, dar Laura are o perioad  de stagnare. 

Pentru c  am atins-o pe Irina, a r spuns:
„– Te m nânc  leu’!“ 

„– Vreau creonul ro u; nu m  las !“ (Irina) 

Încerc m s  înv m o poezie de Tudor Arghezi: 

„Doamne, f -i bordei în soare, 
Într-un col  de ar  veche, 
Nu mai ’nalt decât o floare 

i îngust cât o ureche. 

i-n pridvor, un ochi de ap
Cu o luntre cât chibritul, 
Ca-n crâmpeiul lui s -ncap
Cerul t u i nesfâr itul. 

D -i un fluture blajin 
i o broasc  de smarald. 
i-n p durea de pelin 

F -i s  stea bordeiul cald“30.
(Cântec de adormit Mitzura)

16 iulie 1983 

Laura a pierdut o alun i o caut  disperat . Irina îi r spunde:
„– Nu mai e, ce s  fac?“ 

Irina c tre Laura: 
„– M  provoci, m  provoci!“ 

29 Rozalia Corbeanu, bona Laurei i a Irinei. Amândou  fetele îi spuneau „Didica“ (form  mai u or
de pronun at pentru „Rozica“). 
30 În jurnal sunt trecute primele trei strofe din cele cinci ale poeziei. 
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Soarele a apus. 

Laura:
„– S-a stins soarele!“ 

Irina: 
„– S-a dus la p tu ul ei!“ 

Duminic  29 iulie 1983 

Fetele au plecat la mare numai cu Adriana. Stau la Constan a, la Domni a.
Adrian î i face vacan a la Câmpulung. A achizi ionat de la doamna Fiora31

[colec ia revistei] „Via a Româneasc “ de la origini pân  la sfâr it32. Publica iile pe 
20 de ani; valoarea lor: 1000 lei (una mie). 

12 august 1983 

Fetele au sosit de la mare – mar i 9 august, seara, la ora 10. Sunt bine 
bronzate i dispuse. 

Laura: 20,5 kg – 111 cm 
Irina: 14 kg – 94 cm. 

Le-am aranjat din nou bretonul i le vine foarte bine. Sunt pu in dezorientate 
în ce prive te regulile de purtare. 

Laura:
„Piedic  vine de la a te împiedica.“ 

Irina continu  s  fie o mare comod :
„– Cine m  ajut  pi mine?“ Ca s - i pun  papucii. 

Irina: 
„– Doamne fere te s  o îmbrac eu pi Didica!“ 

Acum au guturai i iau amândou  piramidon. 

piradom = piramidon 

31 Fiora Popescu, profesoar  de limba român  la Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel. Descendent
din familia ilustr  a lui Popa apc , preot i revolu ionar pa optist. Coleg  de cancelarie i bun
prieten  cu Ileana S voiu. 
32 Colec ia revistei „Via a Româneasc “ i-a servit lui Adrian S voiu ca material documentar 
pentru lucrarea de ob inere a gradului didactic I în înv mânt. Lucrarea cu titlul Revista „Via a
Româneasc “ (1906-1916). Aspecte teoretice, critice, estetice, polemice. Considera ii metodice a fost 
sus inut  în anul 1991. Colec ia revistei se afl  în biblioteca locuin ei de la Câmpulung-Muscel. 
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17 august 1983 

Este toamn , de i sunt în ultimele zile ale verii. Fetele sunt s n toase; le 
prie te aerul de munte dup  dou  s pt mâni de plaj  la mare. 

S-au copt perele; le m nânc  cu mare poft .

Irina: 
„– M-a b tut mama i am plâns c  am fost prostu “. 

23 august 1983 

Sunt doi ani de la botezul33 Irinei. Vrema este cam la fel; nu plou , dar e nor. 
Suntem singure, noi patru: Irina, Laura, Didica i eu. 

Irina iar a mu cat-o pe Laura de spate. A fost pedepsit  s  stea la col ; dar ca 
s  scape de pedeaps  strig  în gura mare c  vrea s  stea pe oal .

29 august 1983 

Este o zi splendid ; numai soare, un cer senin f r  niciun nor i adierea 
vântului, care aminte te c  toamna sose te. În nuc prima veveri  caut  nuci; înc
un semn c  vine toamna. 

Irina: 
„– I-a trecut bâzdâcul lu’ Laura. Auzi c  strig !“

Laura era pedepsit i st tea singur  în geamlâc. 
11 septembrie 1983 

A fost Sf. Maria Mic , a doua zi Sf. Ana, iar pe 15 septembrie ziua de na tere 
a Laurei i pentru toate aceste evenimente am s rb torit-o pe Laura. Au fost Puia, 
Ion i Alex34.

Trata ia cam s r c cioas 35: pr jitur , cafea, ampanie, din care a avut por ie
fiecare dintre fetele mici. Irina doar atingea buzele i lingea ca un pisoi. Laura  
a b ut ca persoan  s rb torit .

33 Botezul Irinei a avut loc pe 23 august 1981 la biserica Sf. Nicolae – Nicu  din Câmpulung-
Muscel. În certificatul de botez eliberat de parohia bisericii se men ioneaz : „Noi, parohul bisericii 
Sf. Nicolae – Nicu  din ora ul Câmpulung, jude ul Arge , certific m prin aceasta c  în ziua de  
23 august 1981 s-a s vâr it Sfânta Tain  a botezului fiicei domnului S voiu Adrian i a doamnei 
Lumini a. Fiind n scut  pe 29 aprilie 1981, a primit din botez numele Irina Magdalena Lavinia, 
asistând ca na i Niculescu Mircea i Niculescu Ruxandra, domicilia i în Bucure ti. Drept care s-a 
eliberat acest certificat ast zi 3 iunie 1985.“  
34 Alexandru Popescu, nepotul so ilor Puia (Maria) i Ion Darie. 
35 Criza alimentar  din România cre tea pe zi ce trece, pân  va ajunge la formele aberante din 
anii 1987, 1988 i 1989. 
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Irina o întreab  pe Puia, dup  ce l-a schimbat pe Alex: 
„– De ce are Alex codi  la p s ric “? 

15 septembrie 1983 

Prima zi de coal .
Seara, împreun  cu Didica, am preg tit uniforma i cele necesare de îmbr cat

pentru Laura. A fost tare încântat  de gentu a pentru mâncare. A adormit foarte 
târziu, aproape de ora 24. S-a ridicat ca s  m  întrebe: 

„– Dar nu m  p c le ti c  mâine merg la gr dini ?“.
Scularea a fost la ora 7; s-a sp lat i îmbr cat f r  nicio dificultate. Era 

mândr  în uniforma de gr dini , dar i foarte emo ionat . Am intrat la gr dini ,
întâi la grupa mic ; a plâns când a trebuit s  plec – poate c  plângea un b ie el
lâng  ea. Au venit prietenii, M di a i Bebe, i au trecut la grupa mare, la  
tov. Chelu. 

La ora 12 am plecat cu Irina s  o lu m pe Laura. Era binedispus , cu gentu a
în mân i ne a tepta. Credeam c  nu va plânge când r mâne cu copiii la gr dini ,
c  va fi mai cuminte acas . Poate erau adunate toate emo iile i nu tia cum s  se 
manifeste. 

26 septembrie 1983 

Fetele au plecat la Bucure ti; cu bucurie, dar i cu regretul spa iului verde  
i al libert ilor de aici. 

Din poeziile înv ate la gr dini :

„Vrednic e b trânul soare 
i e bun cu fiecare 

De c ldur i lumin
Cre te floarea în gr din
Gâze, fluturi, pui ori

i bujori în obr jori. 
Îl cunoa te i pe Ionic ?
Mai demult din grupa mic
L-a pupat b trânul soare 

i-a ajuns în grupa mare.“ 

*   *   * 
„Sus pe gardul dinspre vie 
O g in  cenu ie

i-un coco  împintenat 
S-au suit i stau la sfat. 

40



i-ncepur  a a deodat
S  cotcod ceasc -n soare: 

– Ia te uit , m  rog ie
Cât de sus m-am în l at!
Dar de sus, din corcodu
Pitulindu-se-ntre foi 
Mititel i juc u
Le-a r spuns un pi igoi: 

– Câ i ca voi, câ i ca voi!“ 
(George Topîrceanu, Câ i ca voi)

6 decembrie 1983 

Mo  Nicolae a ajuns cu traista plin  la Bucure ti de la Câmpulung. Pentru 
fiecare câte ceva: 

Adriana – c ciul  neagr  ondulat i o bluz  alb  pe gât; 
Adrian – pulover bej i ciorapi de lân  pân  la genunchi; 
Laura i Irina – câte 6 maiouri cu mânec  lung i câte un fular alb; 
Tanti Rozica – o vest  lucrat  din lân  de cas  bej i maro36.

Prin telefon, de la Bucure ti:
Laura: 23 kg, 1.18 m, 19 cm picior; 
Irina: 17 kg, 1 m, 16 cm picior. 

Irina:  
„– Mam , tu ai ochii verzi ca stopul!”37

*       * 
*

36 Unele dintre aceste obiecte de îmbr c minte trimise de Ileana S voiu la Bucure ti erau lucrate 
chiar de ea. În casa de la Câmpulung-Muscel se p streaz  dou  caiete cu însemn rile ei, începând 
din anul 1981, despre obiectele de îmbr c minte lucrate de mân  pentru cei aminti i aici, cât i
pentru rudele apropiate (schi e, materiale, modele, culori, dimensiuni etc.) 
37 Semaforul. 
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ANUL 1985 

24 ianuarie 1985 

Nu am mai scris de atâta timp în jurnalul Laurei. Nici acum nu am nimic 
deosebit, pentru c  fetele nu mai vin la Câmpulung38. Adriana vrea s  fie numai 
ale ei. 

Azi 24 ianuarie 1985: înf i area la tribunal pentru desfacerea c s toriei39.
Adrian este la Câmpulung; am f cut cump r turi pentru el în valoare de:  

730 lei – hanorac, 450 lei – ghete, 300 lei – diverse. 
Nu am notat pân  acum niciodat  multele mii de lei pe care le-am dat lor. 

29 ianuarie 1985 

Adrian a plecat la Bucure ti duminic  27 ianuarie, înc rcat cu mâncare 
(preparate de porc) i îmbr c minte. A ajuns cu o or  întârziere, destul de greu – 
din cauza bagajului. 

A fost o noapte agitat  pentru mine. 
Azi am expediat prin po t  cele dou  colete cu c r i i hanoracul. Am pl tit

40 lei taxa; destul de mult. 
Iar m  n p desc gândurile i nu am nicio solu ie i nu pot ie i din impas.  

Nu tiu cum se va termina aceast  poveste trist 40.

38 Laurei i Irinei nu li se mai permitea s  vin  la bunica lor de la Câmpulung-Muscel. Cele dou
fete nu vor mai putea s  se reîntoarc  aici cât a tr it Ileana S voiu, adic  pân  în anul 1994.  
Vor reg si locul copil riei de la Câmpulung-Muscel mult mai târziu, abia în perioada studen iei,
dup  anul 2000. 
39 Adrian i Lumini a Adriana S voiu se c s toriser  la Bucure ti pe 14 mai 1977. 
40 P rin ii Laurei i ai Irinei, Adrian i Lumini a Adriana, se vor desp r i pe 28 octombrie 1985. 
Aici se încheie redactarea din Jurnalul Laurei. De acum înainte însemn ri despre cele dou  nepoate 
vor mai fi scrise de Ileana S voiu, sporadic, prin informa iile indirecte care îi parveneau, în câteva 
caiete tip jurnal intim i în scrisori c tre Adrian. 
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Tat l: Iosif St nescu, negustor de cherestea. Aici în 
timpul stagiului militar (circa 1920) 

Mama: Zoe St nescu, înv toare.  
Aici la vârsta de 18 ani (1918)
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So ii Iosif i Zoe St nescu în ziua nun ii (12 februarie 1922) 

So ii Iosif i Zoe St nescu în ultima lor fotografie (23 aprilie 1924) 
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Ileana St nescu – buletin de na tere: 1 noiembrie 1925, Ro iori de Vede 
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Ileana St nescu – extract de na tere. Prim ria urbei Ro iori de Vede (1925) 
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Surorile Ileana (în dreapta) i Maria St nescu, îmbr cate în costume na ionale,  
împreun  cu mama, înv toarea Zoe St nescu (1928) 
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Elev  premiant  în clasa a III-a la coala primar
din Vi oi (Câmpulung-Muscel) în 1934 

Surorile Ileana (stânga) i Maria St nescu, împreun  cu mama, 
Zoe St nescu, în costume na ionale din Muscel (1935) 
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La 13 ani, elev  la Liceul de Fete din Câmpulung-Muscel. 
Scris de Ileana pe verso: „Amintire din ziua de 28 iunie 

1938, la serbarea de fine de an.“ 

Ileana (stânga) i Maria St nescu, eleve de liceu, îmbr cate în 
costume na ionale din Muscel (1937) 

50



Surorile Ileana (stânga) i Maria St nescu, eleve la Liceul de Fete din  
Câmpulung-Muscel, în costume na ionale. Scris de Ileana pe verso:  

„Amintire din ziua de 28 iunie 1938, la serbarea de fine de an.“ 

Liceul de Fete din Câmpulung-Muscel. Foto: Constantinescu (1938) 
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Elev  la Liceul de Fete din Câmpulung-Muscel.  
În uniform  de str jer , cu bluz  alb i cravat  (1939) 

Ileana St nescu (stânga) i colega de clas  Chivu a Oprescu,  
la serbarea organizat  de coal  cu ocazia s rb toririi  

zilei Unirii Principatelor (24 Ianuarie 1939) 
52



A
l

tu
ri 

de
 c

ol
eg

e 
de

 c
la

s
 d

e 
la

 L
ic

eu
l d

e 
Fe

te
 d

in
 C

âm
pu

lu
ng

-M
us

ce
l, 

îm
br

ca
te

 în
 c

os
tu

m
e 

na
io

na
le

  
di

n 
M

us
ce

l. 
Se

rb
ar

e 
pr

ile
ju

it
 d

e 
s

rb
to

rir
ea

 z
ile

i U
ni

rii
 P

rin
ci

pa
te

lo
r (

24
 Ia

nu
ar

ie
 1

93
9)

 

53



A
l

tu
ri 

de
 c

ol
eg

e 
de

 c
la

s
 d

e 
la

 L
ic

eu
l d

e 
Fe

te
 d

in
 C

âm
pu

lu
ng

-M
us

ce
l. 

Sc
ris

 d
e 

Ile
an

a 
pe

 v
er

so
: „

La
 se

rb
ar

ea
 

da
tin

ilo
r d

e 
C

r
ci

un
.C

el
e 

tre
i c

la
se

 so
ci

al
e,

 a
m

 sp
us

 n
oi

, c
ân

d 
ne

-a
m

 v
zu

t a
ez

at
e 

în
 tr

ei
 râ

nd
ur

i, 
fie

ca
re

 c
u 

ca
ra

ct
er

is
tic

a 
lu

i. 
C

la
sa

 a
 V

II
-a

, 2
 d

ec
em

br
ie

 1
94

2“
. 

54



El
ev

 d
e 

lic
eu

, l
a 

nu
nt

a 
so

ilo
r E

le
na

 i
 B

uc
ur

 B
og

da
n 

di
n 

V
i

oi
 (C

âm
pu

lu
ng

-M
us

ce
l, 

ci
rc

a 
19

43
) 

55



Scrisoarea I de Mihai Eminescu – analiz  literar . Tem  în caietul de limba român
al elevei Ileana St nescu (25 februarie 1943) 
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Luceaf rul de Mihai Eminescu – analiz  literar . Tem  în caietul de limba român
al elevei Ileana St nescu (4 martie 1943) 
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Cu prieteni, într-o excursie la cabana Voina,  
lâng  Câmpulung-Muscel (1944) 

La sfâr itul liceului.  
Fotografia de pe diploma de 

bacalaureat (1944) 

59



Caiet de cursuri.  
Universitatea din Bucure ti,  

Facultatea de tiin e
„C. I. Parhon“ (1945) 

Semn tura lui Dan Barbilian  
(Ion Barbu) în rubrica pentru 

cursul de „Matematici elementare“. 
Caietul de cursuri al studentei 

Ileana St nescu (1949)
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Carnetul de student . Universitatea „C. I. Parhon“ din Bucure ti 

Cartea de student . Universitatea „C. I. Parhon“ din Bucure ti 
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Certificatul de absolvire, semnat de rectorul Ilie Murgulescu.  
Universitatea „C. I. Parhon“ din Bucure ti, 18 iulie 1950 
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La sfâr itul studiilor universitare (1950) 

În ziua logodnei cu profesorul de limba român  Benone S voiu
(Câmpulung-Muscel, 15 mai 1953) 
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Profesoar  de matematic  la coala Pedagogic
din Câmpulung-Muscel (1953) 

Cu Adrian, în Gr dina Public  din Câmpulung-Muscel (1956) 
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Diplomat universitar în specialitatea fizico-matematici.  
Diploma (1 decembrie 1956) 

Acordarea gradului didactic de Profesor în specialitatea principal
matematic i fizic  (1957) 
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Cu Adrian, al turi de profesori ai colii Pedagogice Câmpulung-Muscel (1959) 

Cu Adrian, în curtea colii Pedagogice Câmpulung-Muscel (1959) 
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Autobiografie, pagina 1 (1960) 
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coala Pedagogic  din Câmpulung-Muscel, ast zi Colegiul Na ional Pedagogic „Carol I“.  
Carte po tal  ilustrat  (1963) 

Fotografie pe un tablou de promo ie
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Profesoara Ileana S voiu. Fotografie pe panoul Promo iei 1964 

Legitima ie de profesor 
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Profesoara Ileana S voiu.  
Fotografie pe panoul unei promo ii 

Profesoara Ileana S voiu.  
Fotografie pe panoul unei promo ii 
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La defilarea de 1 Mai, cu elevele Liceului Pedagogic Câmpulung-Muscel (1967) 

Responsabil  a comisiei metodice de matematic . Al turi de colegii de catedr , prof. 
Lucia Manolescu i prof. Radu Horia (Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel, 1967) 
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„Medalia centenarului Liceului Pedagogic din Câmpulung-Muscel, 1867-1967“,  
rezumat, pagina 1. Comunicare sus inut  în cadrul filialei locale  

a Societ ii Numismatice Române (1986) 
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Dansând „Hora Unirii“ în curtea colii  
(Liceul Pedagogic din Câmpulung-Muscel, 24 Ianuarie 1968) 

S rb torind ziua de 8 Martie, al turi de colegii de cancelarie  
(Liceul Pedagogic din Câmpulung-Muscel, 1968) 
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Profesoara Ileana S voiu. Fotografie pe un tablou de promo ie

Lec ie de matematic  la anul al III-lea 
(Liceul Pedagogic din Câmpulung-Muscel, 1969) 
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Subiect de matematic  redactat de Ileana S voiu 
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Memoriu de activitate, fila 1 (1970) 
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În costum na ional din Muscel la s rb toarea  
„Memoria Arge ului“.  

Liceul Pedagogic din Câmpulung-Muscel, 28 mai 1972 

Împreun  cu Niculina Gâdiu  (stânga) i Elena Ni escu,  
prietene i colege de cancelarie, la s rb toarea  

„Memoria Arge ului“. Câmpulung-Muscel, 28 mai 1972 
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Cu elevele sale, al turi de prof. Niculina Gâdiu , în costume na ionale.  
Câmpulung-Muscel, 28 mai 1972 

Medalia Muncii conferit  prin Decret preziden ial (28 iunie 1974) 
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Excursia organizat  cu eleve ale Liceului Pedagogic din Câmpulung-Muscel.  
Harta traseului din caietul de excursie al Ilenei S voiu (1975) 
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Nota ii despre Mân stirea Neam  în caietul de excursie (1975) 
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Nota ii despre Mân stirea Vorone  în caietul de excursie (1975) 
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Nota ii despre Cetatea Râ nov în caietul de excursie (1976) 
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Nota ii despre Alba Iulia în caietul de excursie (1976) 
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„Am fost în vacan a de prim var  la Bucure ti:  
11.04 -16.04.“ (Jurnalul Laurei. 1981-1985). 

Cu Laura în Ci migiu, aprilie 1981 

„Am plimbat-o pe Laura în Ci migiu în dou  dup -amieze;  
am mers pe alei câte dou  ore, cu odihn  de maxim 15 minute.“ 

(Jurnalul Laurei. 1981-1985). Cu Laura în Ci migiu, aprilie 1981 
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„A privit câinii-lup, de toate m rimile i vârstele, i to i câinii purta i în les  de st pânii lor.
Fiecare era ham.“, Jurnalul Laurei (1981-1985). Cu Laura în Ci migiu, aprilie 1981 

Laura în perioada când se redacta jurnalul. Câmpulung-Muscel, decembrie 1981 
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Jurnalul Laurei (1981-1985). Prima pagin : 15 aprilie 1981 
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Jurnalul Laurei (1981-1985). Consemnarea primei activit i matematice: 24 septembrie 1981 
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Jurnalul Laurei (1981-1985). Ajunul Cr ciunului: 24 decembrie 1981 
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Laura i Irina în anii redact rii jurnalului.  
Câmpulung-Muscel, decembrie 1981 

Laura i Irina în perioada redact rii jurnalului.  
Câmpulung-Muscel, decembrie 1981 
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Jurnalul Laurei (1981-1985).  
Prima zi la gr dini a din Câmpulung-Muscel: 15 septembrie 1983 
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Casa din Câmpulung-Muscel, str. Parcul Mirea nr. 11,  
în care Ileana S voiu a locuit între 1964 i 1994 

„Casa a fost construit  prin str dania so ilor Benone i Ileana S voiu, profesori din Câmpulung. 
Placa s-a a ezat de fiul lor Adrian S voiu întru cinstirea memoriei acestora i în semn de respect 
filial pentru truda p rin ilor.“  

Pl ci pe casa din Câmpulung-Muscel
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