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LA îNCEPUT DE DRUM

La nici un an de la înființarea Asociației cultural‑științifice „Dimitrie 
Ghika‑Comănești”, intelectualii comăneșteni dovedesc o nouă ambiție de a 
se afirma în comunitate, în țară și în afară, prin proba depășirii dificultăților 
începutului de drum – tipărirea unei reviste, în care să‑și exprime gânduri‑
le, cunoștințele de larg interes și binevenite în societate, ideile novatoare și 
creativitatea lor, sentimentele de cinstire a memoriei înaintașilor, îndem‑
nurile spre mai bine, în relație cu cocitadinii și cu toată lumea. 

De fapt, dorința pentru deschiderea spre toată lumea, de confrun‑
tare sănătoasă, educațională și de arătare... celorlalți că la Comănești se 
gândește, se caută soluții la provocările societății de astăzi a fost mobilul 
eforturilor pentru... COLUMNA. 

Am în vedere efervescența creatoare a distinșilor dascăli ai Colegiu‑
lui Tehnic „Dimitrie Ghika‑Comănești”, dedicați menirii lor de formare 
a caracterelor tineretului școlar, de asigurarea unei bune baze de cultură 
generală și aptitudini practice, dar (aceiași dascăli) îndemnați și de dorința 
de a cunoaște mai mult, de a împărtăși din știința lor, și altora. 

Face cinste alăturarea acelui nucleu creator, a edililor urbei, nelipsit 
de la principalele evenimente cultural‑științifice fiind edilul‑șef, care în 
afara bunei gospodăriri a orașului, susține (inclusiv financiar, pe măsu‑
ra posibilităților) viața socială și trăiește sincer, cu toată buna‑credință, 
răspunderea sa pentru armonioasa conviețuire a cetățenilor, în condiții 
civilizate. 

Apoi, în Comănești nu se concepe ca din întrunirile localnicilor 
să lipsească „vestitorii Cuvântului lui Dumnezeu” – o dovadă că grijile 
existențiale, avântul ideatic al cărturarilor și viața spirituală pot coexista 
prin complementaritatea în întregirea personalității oamenilor și nu prin 
excludere. 

Dar poate cel mai frumos gând al comăneștenilor este acela de a 
împărtăși bucuria unor sărbători (simpozioane și sesiuni științifice, festi‑
valuri, aniversări ale urbei sau ale marilor personalități legate în vreun fel 
de comunitate) cu colegi, prieteni, cetățeni de onoare ai orașului, dascăli 
universitari, cercetători din diferite domenii științifice. 
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Din asemenea experiențe, întâlniri, schimburi de impresii și idei 
reies noi cunoștințe, se verifică justețea direcțiilor alese în programele 
comăneștenilor și ale orașului, gazdele dobândind certitudini asupra apre‑
cierii eforturilor lăudabile de „deschidere spre lume”, iar oaspeții dăruind 
câte ceva din lumina care i‑a călăuzit în viață, spre împlinirile personale, 
în folosul societății. 

Asemenea „îmbogățiri” reciproce vor deveni și mai valoroase în 
conținut, prin publicarea opiniilor și contribuțiilor celor cărora le pasă de 
tot ce se întâmplă la Comănești, în noua revistă COLUMNA, acesteia urân‑
du‑i... la început de drum să aibă viață lungă, să învingă dificultățile cu care 
va fi încercată, să se bucure de succes, să redea inițiatorilor și susținătorilor 
ei, îndreptățitul sentiment de victorie. 
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