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2003 a fost, una peste alta, un an bun

pentru Biblioteca Jude\ean  ̀ „Antim Ivi-

reanul” V@lcea. {n mare, obiectivele pe

care ni le-am propus au fost [mplinite,

unele chiar cu asupr̀  de m s̀ur̀ . 

Bun`oar̀ , [n ceea ce prive]te investi\ia

la obiectivul „Sediul Bibliotecii  Jude\ene

«Antim  Ivireanul»  V@lcea”, la [nceputul

anului 2003, nici nu [ndr̀ zneam s̀  vis̀ m

c̀  edificiul va ajunge, la sf@r]it de an, [n

etapa de finalizare a lucr̀ rilor. Ini\iativa

domnului Pre]edinte Iulian Com`nes-

cu ]i hot̀ r@rea Consiliului Jude\ean

V@lcea de a contracta un [mprumut [n

banc̀  de60  de  miliarde  lei, pentru urgen-

tarea lucr̀ rilor de arhitectur̀  ]i instala\ii, va

face ca V@lcea s̀  se [nscrie cu un record

nesperat. Dac̀  termenul de  31  martie

2004, stabilit pentru finalizarea lucr̀ ri-

lor, va fi respectat, vom [nregistra cea mai

buǹ  performan\̀  na\ional̀ [n realizarea

unui obiectiv de investi\ie cultural (cel pu\in,

raport@ndu-ne la perioada de dup̀  1990).

(continuare  [n  pagina  44)
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- structur̀  rezisten\̀ : 100%; compartiment̀ ri interioare: 95%;

tencuieli interioare: 95%; strat suport pardoseli: 90%; glet de ipsos

la pere\i: 60%;  tavane casetate tip Amstrong: 50%; [nvelitoare din

tabl̀  tip LINDAB: 95%; t@mpl̀ rie aluminiu (ferestre): 100%;

luminator: 100%; structur̀  ter-

mosistem: 100%; zid r̀ie exte-

rioar̀ : 100%; geam termopan

colorat [n mas  ̀la ferestre: 70%;

coloane instala\ii sanitare: 100%;

coloane instala\ii termice: 90%;

montaj utilaje [n centrala ter-

mic :̀ 80%; canalizare exterioar̀ :

100%; racord gaze: 80%.

La [nchiderea edi\iei (11 decembrie 2003), stadiul
de execu\ie a lucr`rilor de construc\ie a sediului pro-
priu al Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea
era urm`torul:

Dac`  nu  era  contractat  creditul  bancar,

Biblioteca Jude]ean\ V=lcea ar fi
func]ionat  ̀nc\ 10 ani ̀n sedii provizorii
• interviu cu pre]edintele Consiliului
Jude\ean, Iulian Com`nescu (pagina 38)

Evenimentul cultural-spiritual al anului 2003 la V=lcea:
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„Ave\i cea mai  frumoasã
Episcopie din \arã. Sãrbãtoarea
Sfântului Ierarh Martir Antim
Ivireanul ne aduce, o datã cu ziua
sa de pomenire, epoca de înflorire
a credin\ei ]i lucrãrii biserice]ti.
Râmnicul a fost vizitat de mari
ierarhi - patriarhul Alexandriei,
patriarhul Constantinopolului ]i,
mai recent, mitropolitul Greciei ]i
al întregii Elade. Ei au gãsit,
aici, o oazã de luminã.”
(Declara\ie a Prea Ferici-
tului P`rinte Teoctist, Pa-

triarhul Bisericii Ortodoxe
Rom@ne, prezent la

s`rb`torirea celor 500 de
ani de atestare do-

cumentar` a Episcopiei
R@mnicului)
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Anul acesta a fost unul bogat [n ceea ce prive]te
lansarea de carte ]i deschiderea drumului autorilor

c`tre cititori, [n Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul”
V@lcea. Prozatorii ]i poe\ii au considerat biblioteca unul
din cele mai bune locuri de unde [ncepe zborul f`r` sf@r]it
al c`r\ilor lor. 

C@nd se na]te o carte, evenimentul are ceva
religios [n el. Din mai multe motive: cartea ne-a
f`cut oameni, am mai spus-o ]i cu alte ocazii ]i
o ]ti\i ]i dumneavoastr`, la fel de bine, carte este
fiin\a pe care nu te po\i sup`ra niciodat`, pentru
c` ea vine din Ana are mure, Petre are pere, ea
vine din cartea aceea cu vreo 30 de semne, din
care se construiesc cuvinte - castele de lumin`,
pentru o via\` f`r` moarte. Cartea re[nvie la fel
ca ]i Hristos. Ea re[nvie [n fiecare din noi, [n-
mul\indu-se ]i [nmul\indu-ne cunoa]terea, men-
\in@ndu-]i puterea de r`zbatere [n zeci de ge-
nera\ii.

{n Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul” s-au n`scut,
[n 2003 (p@n` la 1 noiembrie), 38 de c`r\i, semnate de 34
de autori. Am [nceput cu Adrian P`unescu, care declara, de
pe copertele c`r\ilor sale, c` este „Liber s` sufere” ]i o va
face „P@n` la cap`t”. {n Sala mare a Consiliului Jude\ean
V@lcea, a avut loc, atunci, [n 30 ianuarie, ]i o [nt@lnire cu
membri ai Cenaclului „Flac`ra”. A fost organizat` o expo-
zi\ie cu carte semnat` de Adrian P`unescu, existent` [n pa-
trimoniul Bibliotecii Jude\ene.

Consecvent programului ce ]i l-a impus, acela de e-
ditare a operei lui Bogdan Amaru, at@t c@t a putut

descoperi [n arhive ]i biblioteci, prof. Dumitru Mitrana,
[mpreun` cu ing. Nicolae Petre, a lansat, joi, 13 februarie,
volumul „Cei doi rivali”, scrieri beletristice, de Bogdan
Amaru. Manifestarea a avut loc [n Biblioteca Or`]eneasc`
„A.E. Baconsky”, din C`lim`ne]ti. 

A cincea carte a Zenoviei Zamfir, „Pa]i prin negura
vremurilor” (proz`), a fost lansat` la Biblioteca Public`
Local` St`ne]ti, comuna natal` a autoarei.

Un debut editorial interesant s-a petrecut, la Biblioteca
Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea, [n 28 februarie 2003,
c@nd poetul Constantin Maria ]i-a lansat cartea de versuri
intitulat` „La r`scrucea vremurilor”.

Luna martie a fost deschis` de lansarea unei c`r\i de
excep\ie, [n ziua de 4 martie: „Nihil sine Deo” – „Nimic nu
se poate f`r` Dumnezeu”, de preot prof. univ. dr. Cezar
Vasiliu, din Canada, activitate realizat` [mpreun` cu
Episcopia R@mnicului, Editura „Antim Ivireanul” V@lcea ]i
Funda\ia „Curierul de V@lcea”.

Un alt debut editorial, prilejuit tot de Editura „Antim
Ivireanul”, a avut loc [n 21 martie 2003, c@nd pu-

blicul a asistat la lansarea volumului de proz` „Blestemul
cailor”, de Constantin Arge]anu. {n 10 aprilie, prof. dr. E-
lena Ungureanu s-a [nt@lnit cu publicul cititor, mai ales din
r@ndul cadrelor didactice ]i al elevilor, la lansarea c`r\ii

sale cu tema sus\inut`
]i [n teza de doctorat
„Construc\ia incident`
[n limba rom@n`”, car-
te scos` la Editura „Con-
phys”, din R@mnicu-V@l-
cea.

Mult prea gr`bit cu
via\a, poetul George |`r-
nea n-a mai avut r`b-
dare. Ultima sa apari\ie
[n fa\a publicului v@l-

cean a fost [n ziua de 14 aprilie 2003, la Biblioteca Jude\ea-
n`. Ne-a propus, atunci, o dezbatere cu tema „Elogiul [n-
fr@ngerii sau gloria tragic` a miturilor de cartier”. Un semn
c` se va [nt@mpla ceva cur@nd? A]a a fost: dup` ce Poetul
ne-a d`ruit „Era muzicii lejere” ]i „Poeme sup`rate r`u”,
a plecat gr`bit s` intre [n istoria literaturii rom@ne. {n 17 a-
prilie, poetul Ilorian P`unoiu ]i-a lansat o nou` carte de ver-
suri: „Arheologie sensibil`”, a cincea sa izb@nd` literar`, des-
pre care scriitorul Constantin Z`rnescu, din Cluj-Napoca, spu-
nea: „Informat, profund, Ilorian P`unoiu vede m@ntuirea
spiritului s`u [n cuv@nt, [n`l\@ndu-se albastru, deasu-
pra suferin\ei, prin credin\`, prin speran\` ]i iubire”.

De praznicul „Bunei-Vestiri”, [n ziua de 25 martie, s-a
lansat volumul „Marian Creang` - un fiul al V@lcii, un om
al c`r\ii – In memoriam”, [ngrijit de prof. dr. Ioan St. Laz`r
]i pr. Nicolae State-Burlu]i, pentru pomenirea, pre\uirea ]i
cinstirea celui care a fost director al Bibliotecii Jude\ene
„Antim Ivireanul”, un d`ruit p@n` la ultima clipire de ochi,
ideii de nou` bibliotec` la R@mnicu-V@lcea.

Mereu cu g@ndul la R@mnic, mereu cu inima la
v@lcenii s`i, scriitorul Dinu S`raru a fost invitat

la Episcopia R@mnicului, [n ziua de 21 aprilie, pentru a
participa la lansarea c`r\ii lui Aureliu Goci „Dinu S`raru
]i reconvertirea romanului [n poveste”.

Moment de mare bucurie pentru oamenii de litere din
R@mnic a fost [nt@lnirea cu Mircea Ghi\ulescu, secretar ge-
neral al Uniunii Scriitorilor din Rom@nia, prezent [n Bi-
blioteca Jude\ean`, [n ziua de 8 martie 2003, pentru lansa-
rea edi\iei a II-a a c`r\ii sale, „Omul de nisip”.

(continuare  [n  pagina  28)

Biblioteca – locul `nt=lnirii c\r]ii cu lumea
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Edi\ia din acest an a „Zilelor Bibliotecii Jude\ene «An-
tim  Ivireanul»” V@lcea -  a XI–a - s-a desf`]urat sub

semnul unei mari s`rb`tori a R@mnicului ]i a Bisericii Ortodo-
xe Rom@ne, [mplinirea a 500 de ani de Episcopie la R@mnic,
care a debutat, [n 27 mai, la Palatul Patriarhiei din Bucure]ti,
cu expozi\ia: „R@mnicul-Capitala tipografilor” ]i simpozionul
„Rolul Episcopiei R@mnicului [n via\a cultural` ]i spiritual` a
rom@nilor”. {n 18 septembrie 2003, de la Galeriile Radio-Arts
ale Studioului Teritorial de Radio Craiova, s-a transmis, [n di-
rect (moderator, prof. dr. Gh. Deaconu), deschiderea unei ex-
pozi\ii de icoane, realizate [n m`n`stirile v@lcene ]i a unei ex-
pozi\ii de carte religioas`. A urmat o [nt@lnire cu autori v@l-
ceni de carte religioas`. {n aceea]i zi, la Biblioteca Jude\ean`
„Antim Ivireanul” V@lcea, la ora 18.00, s-au reunit membri ai
Cercului de la R@mnic „Rom@nia  –  Gr`dina  Maicii  Dom-
nului”,  [nt@lnire petrecut` sub genericul „500 de ani [n Gr`dina
Maicii Domnului”, care a avut ca moderator pe Ing. dr. Mihai
Spori], liderul Cercului.

Revenind la programul desf`]urat [n perioada 22-27
septembrie 2003 ]i detaliindu-l, remarc`m diversi-

tatea activit`\ilor ]i interesul institu\iei noastre de a contribui,
la fiecare manifestare, cu activit`\i specifice. Astfel, luni, 22
septembrie 2003, de la ora 16.00, [n Sala de lectur` a Bibliotecii
Jude\ene „Antim Ivireanul”, a avut loc Adunarea general` publi-
c` a membrilor Funda\iei „Ctitorii Localului Propriu al Biblio-
tecii Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea. S-a reamintit sloga-
nul cu care s-a plecat la drum: „Da\i  c@t  inima  v`  las`,/ Ca  s`
facem  C`r\ii  Cas`!” ]i, ca un preambul, elevi de la }coala cu
clasele I-VIII, nr. 5. R@mnicu-V@lcea, condu]i de prof. Carmen
Sima ]i prof. Maria Butnaru, au prezentat un recital poetic de-
dicat c`r\ii, completat cu un recital de viol` al studentei la
Academia de Muzic` Bucure]ti, Alexandra Butnaru. Adu-
narea, de]i s-au trimis numeroase invita\ii, a avut o prezen\`
slab`, pentru c` din cei peste 120 de oameni de afaceri ]i nu
numai, solicita\i s` participe, foarte pu\ini au onorat scrisoarea-
invita\ie care speram s`-i sensibilizeze. }i [n aceste condi\ii,
adunarea s-a desf`]urat normal, s-au prezentat, de c`tre direc-
torul executiv al Funda\iei, prof. Dumitru Laz`r, depunerile la
zi (sub form` de dona\ii, destinate construc\iei noului local),
nevoia imperioas` de fonduri, mai ales pentru dotarea noului
local, s-a f`cut apel la cei prezen\i pentru receptivitate ]i
[n\elegere, dar s-a amintit ]i faptul c`, la adunarea anterioar`,
mul\i v@lceni, unii cu [nalte func\ii administrative sau politice,
au f`cut doar promisiuni, neonor@ndu-]i datoriile asumate, de
a intra, dezinteresat, [n familia celor care au pus inim` ]i, mai
ales, bani, la construc\ia Casei C`r\ii, edificiu care ar putea
marca, pentru v@lceni, iubirea de carte, cea care ne-a f`cut
oameni. Vorbele frumoase spuse pentru cei care simt c` sunt

v@lceni au ajuns la inima celor prezen\i, care au trecut, pe loc,
la oferirea unor sume de bani. Asupra acestui aspect vom re-
veni, [n acest num`r de revist`, [ntr-un alt articol.

{n ziua urm`toare, a avut loc o [nt@lnire colocvial` profe-
sional`, [n Sala de lectur`, [n cadrul c`reia, colectivul bibliotecii
v@lcene, [n special oamenii care lucreaz` cu utilizatorul servicii-
lor oferite de bibliotec`, au primit o seam` de informa\ii din
partea directorului Bibliotecii „Astra” din Sibiu, prof. Ion Ma-
ri], cu privire la organizarea activit`\ii cunoscutei ]i prestigioa-
sei biblioteci sibiene, dar ]i foarte multe alte nout`\i referitoare
la activitatea cu cartea [n str`in`tate, cu deosebire [n Danemar-
ca. Directorul Bibliotecii „Astra” Sibiu a relevat profesionalis-
mul danezilor, precizia [n tot ceea ce fac, grija fa\` de cititor,
continua automatizare a activit`\ii, [ntr-un cuv@nt, responsabili-
tatea pe care o are fiecare pentru meserie, dar ]i preocuparea
comunit`\ii pentru aceast` institu\ie de interes general.

La ora 16.00, [n aceea]i zi, 23 septembrie 2003, a avut
loc Salonul editurilor v@lcene, edi\ia a VI-a, la care au

participat editurile: Adrianso, Alfar, Almarom, Antim Ivireanul,
Buna–Vestire, Conphys, Centrul Jude\ean de Conservare ]i
Valorificare a Tradi\iei ]i Crea\iei Populare V@lcea, Fortuna,
Funda\ia „Ecoul Sufletului”, Illustrator, Logos, Mail Book,
Offsetcolor, Prisma, Rotarexim-Rotarymond, Sf@nta Episcopie
a R@mnicului, Sf@nta M`n`stire Bistri\a. Au fost eviden\iate
produc\iile editurilor: „Almarom”, „Conphys”, „Antim
Ivireanul”, „Fortuna” (ultimele dou` - invitate s` participe, [n
luna octombrie, la T@rgul Interna\ional de Carte de la
Frankfurt, unul din cele mai mari din Europa, unde standul
rom@nesc a avut un succes deosebit, iar cele dou` edituri
v@lcene au fost apreciate pentru calitatea c`r\ii expuse, ceea ce
onoreaz` activitatea de tip`rire din jude\ul V@lcea);
„Offsetcolor”, o editur` harnic`, preocupat`, [n primul r@nd, de
editarea c`r\ii pentru elevi ]i cadrele didactice; Editura „Buna-
Vestire”, care, prin directorul ei, preot Nicolae State-Burlu]i,
face o adev`rat` munc` de promovare a c`r\ii religioase [n
r@ndul tineretului, d`ruind, deci, oferind gratuit, hran` spiritua-
l` genera\iei care se poate apropia tot mai greu de carte, datori-
t` pre\urilor ridicate, aproape prohibitive, gest pe care p`rintele
State l-a f`cut ]i-l face cu o bucurie ]i satisfac\ie sufleteasc`
f`r` margini.

Miercuri, 24 septembrie 2003, a fost „zi plin`”. Ea
s-a deschis cu Simpozionul „Rolul loca]urilor

de cult din Episcopia R@mnicului [n constituirea primelor bi-
blioteci v@lcene”. Dup` cuv@ntul de deschidere, al prof. Du-
mitru Laz`r, directorul Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul”
V@lcea, au fost ascultate cuv@ntul de binecuv@ntare al P. S.
Gherasim, episcopul R@mnicului ]i cel de bun venit al
pre]edintelui Consiliului Jude\ean V@lcea, prezentat 7

Zilele Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea

Sub semnul unei mari s`rb`tori 



de Gheorghe Stancu, care a evocat rolul lo-
ca]urilor de cultur` [n luminarea genera\iilor de [nainta]i ]i
[n pl`m`direa primelor case ale c`r\ii [n mediul rural.

Lucr`rile simpozionului au fost conduse de prof. dr. Gheor-
ghe Deaconu, care a anun\at c`, la Consiliul Ju-
de\ean, se desf`]oar` o ]edin\` [n care urmeaz` a se
aproba [mprumutul de 60 de miliarde de lei, de la
B.C.R., (ceea ce s-a ]i [nt@mplat),  pentru finalizarea
construc\iei noului local al bibliotecii.

A u prezentat comunic`ri: prof. dr. Paul Ma-
tiu, directorul Bibliotecii Jude\ene „Ion Mi-

nulescu” Olt – „M`n`stirea Br@ncoveni, posesoarea
uneia din primele biblioteci din Eparhia R@mnicu-
lui”, prof. dr. Tudor Nedelcea, Craiova – „Tip`rituri
r@mnicene pentru s@rbii ortodoc]i”, arhim.
Veniamin Micle – „Biblioteca Sfintei M`n`stiri Bistri\a”,
prof. Gheorghe Dumitra]cu – „Rolul c`r\ilor religioase din
bibliotecile ]colare ]i populare v@lcene [n educarea poporu-
lui”, prof. Ion Ciuc` - Colegiul Na\ional „Gib Mih`escu”
Dr`g`]ani – „C`r\i de filosofie [n m`n`stirile din Episcopia
R@mnicului”, Aneta Barda]u, bibliotecar – „Biserica ]i Bi-
blioteca”, prof. preot Petre Mateescu – „Biblioteci [n perioa-
da interbelic` [n institu\iile de mir”, prof. Costea Marinoiu –
„Biblioteca M`n`stirii Cozia, valoros centru cultural me-
dieval rom@nesc”, prof. Dumitru Laz`r – „Biblioteca br@nco-
veneasc` de la M`n`stirea Hurezi”.

Re\inem o propunere deosebit de important` pentru fon-
dul de carte veche, f`cut`, [n calitate de specialist`, de
doamna Aneta Barda]u: „S` trecem la demersuri c`tre Bi-
blioteca Na\ional`, care are aparatur` special` pentru
copierea acestor c`r\i de mare valoare, iar aceste copii s`
poat` sta [n biblioteca noastr`, la dispozi\ia celor ce vor s`
le cerceteze. Cu at@t mai mult se poate lua [n discu\ie aceas-
t` propunere, cu c@t [n jude\ul nostru, la M`n`stirea Bistri-
\a, se fac demersuri pentru [nfiin\area unui muzeu al c`r\ii
vechi, unde ar putea func\iona ]i un laborator special de
restaurare a c`r\ii”.

Dup`-amiaza a fost rezervat` lans`rilor de carte, care
au avut loc [n Sala de lectur` a Bibliotecii Jude\ene:

„Simbol ]i mit [n Vechiul Testament”, de Florin Mih`escu,
prezentat` de prof. dr. Ioan St. Laz`r; „Voievodul, dincolo de
sala tronului”, de Dan Horia Mazilu, recenzat` de asist.
univ. drd. Laura Laz`r Z`v`leanu (Cluj-Napoca) ]i de prof.
dr. Tudor Nedelcea (Craiova), care, cu acest prilej, a d`ruit
bibliotecii noastre 17 volume; „Imago mortis”, de Cristina
Dobre Bogdan, despre care au vorbit lect. univ. dr. Ioan St.
Laz`r ]i prof. drd. Nicolae Mihai – Craiova; „Chiriac
R@mniceanul – Lexicon, Cronica”, lucrare semnat` de pr.
arhim. Veniamin Micle, personalitate prezentat` de pr. Ion
Predescu. Au fost prezen\i prof. univ. dr. Gheorghe Pa-
velescu, un reper al culturii rom@ne]ti, fost student ]i asis-
tent al lui Lucian Blaga ]i fiica sa, prof. dr. Amalia Paveles-

cu, profesor, autoarea unor studii folclorice interesante, mai
ales din zona S`li]tei Sibiului. 

Joi, 25 septembrie, la Complexul Cultural al Episcopiei
R@mnicului, [n sala „Antim Ivireanul”, s-a desf`]urat se-

siunea de comuni-
c`ri a Centrului de
Studii Medievale
„Antim Ivireanul”,
realizat  ̀ cu sprijinul
Facult`\ii de Litere a
Universit̀ \ii Bucu-
re]ti.

Cuv@ntul de des-
chidere a apar\inut
P. S. Gherasim

Cristea, episcopul R@mnicului, iar cuv@ntul introductiv, mode-
ratorului, prof. dr. Gheorghe Deaconu. Au sus\inut comunic`ri:
prof. univ. dr. Dan Horia Mazilu, membru corespondent al A-
cademiei Rom@ne – „Antim Ivireanul – biserica ]i morala”,
prof. dr. Florin Mih`escu – „Simbol ]i mit [n Vechiul Testa-
ment” – prezentat de lect. univ. dr. Ioan St. Laz`r, lect. univ. dr.
Gabriela Gabor – Universitatea Bucure]ti, Facultatea de Lite-
re, „Stema lui Antim Ivireanul, o interpretare posibil`”, asist.
univ. dr. Cristina Dobre Bogdan – „Teme eshatologice [n ico-
nografia rom@neasc` (sec. al XVIII – lea – al XIX – lea), asist.
univ. drd. Silvia Marin Barutcieff, Facultatea de Litere a Uni-
versit`\ii Bucure]ti – „Sf@nta Maram` ]i Sf@nta N`fram`. I-
coane nef`cute de m@na omeneasc`”, asist. univ. drd. Laura
Laz`r Z`v`leanu, Universitatea „Babe]-Bolyai”, Cluj-Napoca
– „Modelul biblic al facerii, [n literatura veche rom@neasc`”,
prof. drd. Nicolae Mihai – Craiova – „Devo\iunea fa\` de bise-
ric` [n diatele rom@ne]ti din Oltenia (1700-1860)”.

Seara acelea]i zile a fost dedicat` unor lans`ri de
c`r\i, care au avut loc la Seminarul Teologic „Sf. Ni-

colae”, manifestare înscris` [n cadrul Festivalului artei sac-
re, „Gr`dina Maicii Domnului”, ]i dedicat` lui Lucian Bla-
ga. Medalionul „Blaga” a fost prefa\at de conf. univ. dr. Do-
ru Mo\oc, membru al Uniunii Scriitorilor din Rom@nia, iar
moderator a fost lector univ. dr. Ioan St. Laz`r. Au fost lan-
sate c`r\ile; „Lucian Blaga – evoc`ri ]i interpret`ri”, de
prof. univ. dr. Gheorghe Pavelescu (prezentat` de Ioan St.
Laz`r), „Lucian Blaga. Dic\ionar” de Fenia Driva (prezen-
tare: prof. Dumitru Laz`r). Au vorbit pr. Vartolomeu
Androni, directorul Seminarului Teologic, prof. dr. Tudor
Nedelcea, membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe Rom@ne
(care, f`c@nd referire la o monografie despre Papa Ioan Paul
al II – lea, scris` de N. Mare], a precizat c` Papa ]i-ar avea
[nainta]ii [ntre ceang`ii din Rom@nia, adic` origine ro-
m@neasc`, [ntr-o familie de ciobani din Ardeal, prof. dr.
Amelia Pavelescu, Fenia Driva, pr. prof. Petre Mateiescu.
Au mai avut interven\ii  pr.  Dumitru Teodorescu, 

(continuare  [n  pagina  9)
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Tip`rituri râmnicene de secol XVIII la Sibiu*

În secolul al XVIII-lea, Râmnicul a avut un rol
deosebit de important în ceea ce prive]te tip`-

rirea ]i difuzarea c`r\ilor în |`rile Române ]i Transilva-
nia; conform unei statistici1, cele mai productive centre
tipografice din acest secol sunt: Bucure]ti – 128 c`r\i,
Râmnic – 90, Ia]i – 82, Sibiu – 30, Buz`u – 19, Târ-
govi]te – 15. Lipsa unei tiparni\e române]ti proprii în
Transilvania (cel pu\in la început de secol), situa\ia po-
litic` ]i religioas` din acest \inut rom@nesc, renumele
]colii de la Râmnic au favorizat r`spândirea tip`rituri-
lor de la Râmnic; astfel, în Banat se reg`sesc 286 de ti-
p`rituri râmnicene, iar în Ardeal ]i Maramure], peste 400.

F`r` a întâmpina probleme deosebite în \ara Ro-
mâneasc` ]i Moldova, în Transilvania, importul de car-
te tip`rit` la Râmnic a fost interzis de c`tre autorit`\ile
transilvane, chiar de la începutul activit`\ii tipografice
de aici. Iat` câteva fapte care sus\in afirma\ia f`cut`
mai sus: în 1724, Damaschin trimite o scrisoare ge-
neralului austriac Tige, cu rug`mintea de a-i permite
vânzarea c`r\ilor în Ardeal; cererea îi este respins` dar
autorit`\ile nu au putut împiedica difuzarea c`r\ilor2. În
februarie 1725, în urma hot`rârii Soborului Bisericii
Unite, \inut la Sâmb`ta de Jos, multe dintre c`r\ile tre-
cute legal pân` atunci în Transilvania vor fi arse. Alte
dispozi\ii severe, de a nu se mai aduce „c`r\i schismati-
ce” din Muntenia ]i Moldova, apar în anii 1746 ]i 1768,
dându-se, totodat`, mandat tipografiilor din Blaj ]i
Viena s` editeze carte ortodox` (unit` ]i neunit`) pentru
transilv`neni; aceast` hot`râre este înt`rit` printr-un
edict, la 1 septembrie 1770. Curtea imperial` habsbur-
gic`, în urma unor lungi dezbateri (1 martie – 24 aprilie
1773), hot`r`]te editarea unui num`r de 15 c`r\i; de a-
ceast` situa\ie beneficiaz` Petru Barth, care deschide o
tipografie cu litere chirilice, pentru românii neuni\i,
multe dintre edi\iile sibiene fiind relu`ri ale edi\iilor de
la Râmnic3. Într-o scrisoare din 1778, c`tre negustorul
Hagi Constantin Pop din Sibiu, Chesarie îi amintea
acestuia c` a trimis „câteva c`r\i” prin intermediul
tipografului Constantin ]i-l invita s` vin` la Lazaret
(localitate în apropierea grani\ei cu jude\ul Vâlcea) „de
a le trece l`untru”; anul urm`tor, printr-o alt` scrisoa-
re, Chesarie îl anun\` pe acela]i negustor c` a tip`rit
primele ]ase volume din ciclul Mineelor ]i c` îi d`-
ruie]te „un rând de minee de fie]tecare luni câte unul”.
„Un fel de libr`rie” cu c`r\i este amenajat` de c`tre
Inochentie la Sibiu, la negustorul Dimitrie Moldovan.
C`r\ile adunate aici, în num`r mare, vor fi confiscate ]i
vândute dup` moartea lui Inochentie4.

Colec\ia de carte veche româneasc` existent` la Si-
biu este destul de mare (numai la Biblioteca ASTRA
exist` peste 500 de exemplare) ]i, f`r` îndoial`, valo-
roas`. Nu exist` înc` un catalog tip`rit pentru aceast`
colec\ie iar manifestarea de fa\` ne ofer` prilejul de a

alc`tui un mini-catalog, orientat spre produc\ia de carte
a tiparni\elor râmnicene din secolul al XVIII-lea. Ne
propunem ca, într-un studiu viitor, mai complex, uti-
lizând ]i tehnicile moderne de prelucrare a datelor, s`
realiz`m un catalog care s` cuprind` întreaga colec\ie
de carte veche româneasc` aflat` la Sibiu. De la bun în-
ceput, trebuie f`cut` o precizare: în catalogul de fa\`
sunt prezentate tip`riturile existente în colec\iile a trei
biblioteci din municipiul Sibiu: Biblioteca Jude\ean`
ASTRA, Biblioteca Mitropoliei Sibiu ]i Biblioteca
Muzeului Brukenthal. Este evident c` tip`riturile râm-
nicene nu au circulat numai în localitatea Sibiu, ci ]i în
alte localit`\i din jude\ (delimitarea teritorial` contem-
poran`), precum Boi\a (Apostol, 1747), Boian (Antolo-
ghion, 1745), Bratei (Penticostarion, 1743), Br`deni
(Evanghelie, 1784), Bungard (Penticostarion, 1743;
Antologhion, 1737), Apoldul de Jos (Penticostarion,
1743; Octoih, 1750; Triod, 1761), Arpa]ul de Jos (Tri-
od, 1731; Antologhion, 1737; Penticostarion, 1743;
Antologhion, 1745; Triod, 1761), Cîr\a (Triod, 1731;
Penticostarion, 1767), Dumbr`veni (Antologhion,
1737; Penticostarion, 1743), Chija]a (Penticostarion,
1743), Gura Râului (Penticostarion, 1743; Antologhi-
on, 1766), H`rman (Penticostarion, 1743), Ludo] (An-
tologhion, 1737; Penticostarion, 1743; Triod, 1761),
Lunca (Antologhion, 1737), Media] (Antologhion,
1786; Mineele), Miercurea (Antologhion, 1786; Mine-
ele), Orlat (Antologhion, 1766), Rod (Antologhion,
1737; Penticostarion, 1743; Mineele), Sadu (Octoih,
1750), S`li]te (Triod, 1731; Penticostarion, 1743; Oc-
toih, 1750; Liturghier, 1759; Penticostarion, 1767; Ca-
tavasier, 1769; Cazanii, 1781; Mineele), }elimb`r (An-
tologhion, 1737; Molitvenic, 1758; Triod, 1761; Oc-
toih, 1763), Tili]ca (Penticostarion, 1743; Octoih,
1750; Mineele) ]i Ve]tem (Penticostarion, 1743; Octo-
ih, 1750; Triod, 1761)5.

Dup` calculele noastre, din totalul de 132 de exem-
plare semnalate în catalog, 69 se afl` la Biblioteca

Mitropoliei din Sibiu, 42 la Biblioteca ASTRA ]i 21 la
Biblioteca Muzeului Brukenthal.

Silviu BOR},
Biblioteca ASTRA Sibiu 

1 Costea Marinoiu, File din istoria c`r\ii vîlcene (sec. XVII
– XVIII), în: Buridava. Studii ]i Materiale, Rîmnicu V@lcea,
3, 1979, p. 63
2 Idem, Istoria c`r\ii vîlcene. Sec. XVII–XVIII. Craiova,
Scrisul Românesc, 1981, p. 105
3 Nicolae B`nic`-Ologu, Contribu\ia c`r\ii râmnicene la
formarea con]tiin\ei na\ionale române]ti, în: Valori bibliofi-
le din patrimoniul cultural na\ional. Cercetare ]i
Valorificare, vol. I, Rîmnicu-V@lcea, Muzeul Jude\ean
Vâlcea, 1980, p. 47
4 Costea Marinoiu, Istoria..., pp. 105–106
5 Ibidem, pp. 120–121
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(urmare  din  num`rul  trecut)

Orealizare de seam` a cercului („Cercul stu-

den\ilor vâlceni”- n.r.) a fost ]i editarea re-
vistei „Cuvântul nostru”, care a ap`rut la 5 ia-
nuarie 1920, avându-l ca prim-redactor pe Nicu
Angelescu (comunicarea acestei apari\ii comple-
teaz` cunoscuta „Bibliografie a presei vâlcene”,
întocmit` de Horia Nestorescu-B`lce]ti, care nu
consemneaz` decât seriile cu acest titlu, din 1924
]i 1931).

Biblioteca Public` „Vasile Ol`nescu” a  func-
\ionat, la Râmnic, pân` în anul 1921. În-

tre timp, studen\ii care conduceau Cercul ]i-au
trecut examenele ]i au ocupat posturi în diverse
col\uri ale \`rii. Sufletul acestei ini\iative, Nicu
Angelescu, a ajuns profesor de limba român` în zona
care se numea, atunci, grani\` cultural`, mai întâi la
Careii Mari, apoi la Sighetu Marma\iei.

Oalt` bibliotec` public` a func\ionat în anii
1924 ]i 1925, pe strada Mihai Bravu. Despre

aceast` bibliotec` ]tim pu\ine lucruri. O men\ionea-
z` Ion Simionescu în cartea „Ora]e din România”,
dându-ne am`nuntele c` era mic`, iar dintre cei care
o cercetau, 80% erau str`ini. Dup` «Memoriile unui
om obscur», ale profesorului Nicu Angelescu, înc`
inedite, în cea mai mare parte, ]i preciz`rile f`cute
de Constantin Daniilescu, în gazeta „Na\ionalul Vâl-
cii”, din iulie-august 1935, aceast` bibliotec` purta
numele unui alt erou vâlcean din primul r`zboi mon-
dial - Alexandru Costeanu. Deocamdat`, nu de\inem
alte am`nunte, iar dovada existen\ei acestei bibliote-
ci este faptul c` în fondurile noastre se mai p`streaz`
câteva c`r\i care i-au apar\inut. Din nefericire, nume-
le eroului Alexandru Costeanu a fost înl`turat tem-
porar din istoria ora]ului, prin m`sura stranie a Co-
mitetului Local Râmnicu Vâlcea, care a schimbat nu-
mele str`zii sale, botezând-o cu al celui ce a fost
directorul Liceului „Lahovari” în epoca stalinist`
(1949-1953), profesorul Constantin Gibescu, cel ca-
re l-a refuzat pe universitarul Leca Morariu s` predea
ore în ]coala pe care o conducea, aducându-l în

situa\ia jenant` de a vinde c`r\i în pia\` ]i de a scrie
pe u]a casei proprii urm`toarea firm`: „Leca Morariu,

profesor universitar, ascut
lame”, iar pe dasc`lul s`u,
Nicu Angelescu, l-a scos din
înv`\`mânt.

A treia bibliotec` din
ora] a fost cea a Sec-

\iunii Locale a „Ligii pentru U-
nitatea Cultural` a Tuturor
Românilor”, ini\iat` de biblio-
tecarul acesteia, institutorul
C. Daniilescu. Cu ajutorul
c`r\ilor donate, în primul rând
de Nicolae Iorga, biblioteca a

fost inaugurat` în ziua de duminic`, 28 mai 1928, în
casele Bisericii „Buna-Vestire”, de pe Teras`. Pro-
gramul de func\ionare era: luni, joi ]i sâmb`t`, între
orele 16-19 ]i duminica, între orele 14-19.

Dup` pensionarea din înv`\`mânt a lui C. Dani-
ilescu, începând cu 1 ianuarie 1933, programul a de-
venit mai larg. Doritorii puteau împrumuta c`r\i aca-
s` pentru o perioad` de trei s`pt`mâni, pl`tind o tax`
de 10% din valoarea c`r\ii ]i depunând o garan\ie
între 100 ]i 1.000 lei pentru fiecare carte, în func\ie
de importan\a ]i raritatea acesteia. Elevii ]i flotan\ii
din ora] nu aveau acces decât la sala de lectur`, iar
membrii Ligii se bucurau de 50% reducere.

Fondul de carte al bibliotecii a crescut, ajun-
gând, în 1935, la aproximativ dou` mii de

volume. Începând cu anul 1934, biblioteca se mut`
în localul construit special pentru Sec\iunea Ligii, pe
strada „Anton Pann”, din cartierul Temelie, mai apoi
în „1 Mai”, strad` de pe care au fost evacuate loca-
lurile cu felinar ro]u la intrare. În noul sediu, exista
o sal` de lectur` mai înc`p`toare; aici, a func\ionat,
crescând de la an la an, biblioteca, pân` la începutul
anului 1948, când a fost închis`, imobilul - na\ionali-
zat, iar c`r\ile epurate, distruse, în marea lor majori-
tate, prin ardere.

((ccoonnttiinnuuaarree  [[nn  ppaaggiinnaa  1166))

TTrreeii  bbiibblliiootteeccii  ppuubblliiccee  llaa  RR`̀mmnniiccuu-VVââllcceeaa,,
îînn  ppeerriiooaaddaa  iinntteerrbbeelliicc[[  (II)
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C ercet@nd c`r\ile vechi ]i rare din Depozitul de
carte veche de pe l@ng` Episcopia Alexandriei

]i Teleormanului, dar ]i c`r\ile existente [n peste 170 de
biserici teleorm`nene, am identificat, p@n` acum, 93 de
c`r\i tip`rite [n R@mnic: AAnnttoolloogghhiioonn  -  edi\ia 1786,,  5 e-
xemplare; AAppoossttooll  -  1794,, 7 exemplare; CCaazzaanniiee  -  1748,,
1 ex..,,-  1792,,  2 ex..;;  EEvvaanngghheelliiee  -  1746, 1 ex..  -  1794, 3
ex..;;  LLiittuurrgghhiieerr  - 1817,,  2 ex.;;  MMiinneeee  -  1774,,  6 ex.,,  -
1776,,  2 ex..,, - 1778,,  3 ex., - 1780,,  15 ex.,, - 1862,,  17 ex.;;
MMoolliittffeellnniicc  -  1833,,  1 ex.;;  MMoolliittffeellnniicc  bbooggaatt  -  1847,,  1
ex.;;  OOccttooiihh  mmaarree  -  1763,,  1 ex.,,  -  1811,,  10 ex;;  OOccttooiihh
mmaarree  -  1811,,  4 ex.;;  PPeennttiiccoossttaarriioonn  -  1743,,  5 ex.;;  PPeennttii-
ccoossttaarr  -  1785,,  1 ex.;;  TTrriioodd  -  1761,,  4 ex.;;  TTrriiooddiioonn -
1782,,  2 ex.

Cea mai veche carte rom@neasc`, din cele care s-au
aflat pe teritoriul jude\ului Teleorman, a fost CCaazzaanniiaa ti-
p`rit` [n 1643 la Govora - carte ce s-a aflat la Biserica
„Sfin\ii {mp`ra\i” din Zimnicea, cu [nsemnare din anul

1733. Ea se afl` acum [n Biblio-
teca Academiei Rom@ne.

{nsemn`rile f`cute pe unele
c`r\i existente [n Teleorman, ti-
p`rite la R@mnic, exprim` inte-
resul pentru cump`rarea lor,
„foarte folositoare pentru su-
flet”, grija pentru p`strarea lor
[n condi\ii bune, iar atunci c@nd
situa\ia o cerea, legarea c`r\ilor
pentru a fi transmise mai depar-
te  urma]ilor, transferul de carte
de la o biseric` la alta, consem-
narea unor evenimente, func\ii,
pre\ul c`r\ii etc.

Pe o EEvvaanngghheelliiee (R@mnic,
1746), apar\in@nd Bisericii „Sf.
Adormire” din Ro]iorii de Vede,
pe leg`tura coper\ii, se afl` ur-
m`toarea [nsemnare: 

„Aceast` Sf.(@n)t` Evanghe-
lie m-am rugat eu supt isc`litul
de dumnealui slugerul Sandul / =
Sandu Dep`r`\eanu/ ca s` o le-
ge ]i am dusu la Bucure]ti de
am dat-o ca s` se lege [n lei 12
[mpreun` ]i cu Cazania de s-au
legat iar cu 12 lei ]i m` rog tu-

turor fra\ilor care o r`m@nea dup` vreme ca s` slujeas-
c` [n aceast` sf@nt` biseric` s` m` pomeneasc` ]i pe
mine p`c`tosu ]i s` zic(`) Doamne iart`-i p`catele, ca-
re Dumnezeu s` le ierte lor p`catele ]i de mine s` fie
ierta\i, c` m@na ]i condeiul va putrezi, iar scrisoarea [n
veci va r`m@nea. 1845 iulie 20 Preotul Vasile slujind la
biserica cu hram Adormirea Maicii Domnului” (v. p.
171)

Pe aceea]i EEvvaanngghheelliiee (R@mnic, 1746), afl`m o
alt` [nsemnare: „Cu toate c` la Sf@nta bise-

ric` cu hramul Sfintei Adormiri a Maicii Domnului
nostru Iisus Hristos ]i care din nou s-a pref`cut [n
zidire precum se vede cu toat` podoaba ce i s-au
cuvenit de mine, sluger Sandu Dep`r`\eanu dup` pro-
nia cerescului [mp`rat, i s-au cump`rat ]i toate tre-
buincioasele c`r\i ]i Evanghelie, dar g`sindu-se ]i
aceast` Evanghelie veche am dat-o de s-au legat [n
1845 iulie c@nd ]i eu m` aflai [n v@rst` de 75
de ani, pentru care am pl`tit lei doisprezece

CCaarrtteeaa  vveecchhee  ddiinn  TTeelleeoorrmmaann  ttiipp[[rriitt[[  llaa  RR`̀mmnniicc **

T eleormanul, \inut aflat la hotarul de sud al \`rii, este un jude\ cu o bo-
gat` via\` spiritual` ]i cultural`. Chiar dac` nu am constatat existen\a

tipografilor ]i a tipografiilor, cu sute de ani [n urm`, [n jude\ul Teleorman spiri-
tul rom@nesc s-a impus, [n mod deosebit prin practicile cultului [n cadrul m@-
n`stirilor, schiturilor ]i bisericilor, pe baza c`r\ilor tip`rite la Bucure]ti, T@rgo-
vi]te, R@mnic, Bra]ov, Sibiu, Ia]i, Neam\, dar ]i la Viena sau [n Grecia.

Pentru a [n\elege mai bine ce a [nsemnat Teleormanul cu c@teva secole [n ur-
m` [n via\a cultural` ]i spiritual`, trebuie s` ne reamintim c`, [n secolul al
XVI-lea, de aici au plecat, la cet`\ile de scaun din T@rgovi]te ]i Bucure]ti, 18
gr`m`tici, dieci ]i logofe\i, ca scriitori de documente ([ncep@nd cu |alopi din
Balaci, care a scris primul document, [n 1853, la T@rgovi]te)1.

Dup` T@rgovi]te ]i Bucure]ti, Teleormanul are cel mai mare num`r de scri-

itori de documente [n secolul al XVI-lea.

D in M`nice]ti (sat de l@ng` Ru]ii de Vede, ulterior disp`rut) a plecat
Radu Gr`m`ticul (fiul lui Dr`ghici) [n Bulgaria, la Nicopol, apoi [n

satul Nov`ceani (ast`zi Nov`cene), pe r@ul Osman, unde a copiat mai multe
c`r\i biserice]ti - [ntre 25 aprilie ]i 13 iulie 1572 - Tetraevanghelul, aflat ast`zi
[n Biblioteca Na\ional` „Chiril ]i Metodin” din Sofia, „constituind o m`rturie
elocvent` a leg`turilor culturale de veacuri dintre rom@ni ]i bulgari”2.

Ulterior, Radu de la M`nice]ti a plecat ([n 1574) [n insula ]i cetatea Rodos,
unde a copiat „din porunca lui (...) Io(an) Petra]cu voievod, fiul binecredincio-
sului (..) b`tr@nul Io(an) Petra]cu voievod, domnul |`rii Rom@ne]ti”3, un
Tetraevanghel rom@nesc (copie a celui coresian din 1560-1561), [ntre 3 iunie
]i 14 iulie 1574 - cunoscut sub numele de Evangheliarul de la Londra - aflat
[n prezent la British Museum din Londra.

Interferen\ele culturale sunt ilustrate ]i de prezen\a activ` [n Teleorman a [n-
v`\atului grec Ieremia Cacavela, pe la 1686-1688, o vreme, egumen al M@n`s-
tirii Pl`viceni (mai t@rziu dasc`lul lui Dimitrie Cantemir).

7 
* Comunicare prezentat` la Edi\ia a XXVII-a a manifest`rii cultural-educative a Bibliotecii Jude\ene 
„Antim Ivireanul” V@lcea, „Oltul [n con]tiin\a rom@neasc`”, 16 august 2003
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poetul Ilorian P`unoiu, prof. Adina

En`chescu, iar corul Seminarului a
prezentat programul „Iubite-Voi, Doam-
ne!”.

Z ilele Bibliotecii
„Antim Ivirea-

nul” s-au [ncheiat, dar ma-
nifest`rile consacrate s`rb`toririi a 500
de ani de Episcopie la R@mnic au conti-
nuat vineri, 26 septembrie 2003 ]i s@m-
b`t`, 27 septembrie 2003 cu vernisajul
expozi\iei de la Muzeul de Istorie: „Epis-
copia R@mnicului, centru tipografic ]i de
iradiere a c`r\ii r@mnicene pe [ntreg spa-
\iul rom@nesc”- ora 9.00, apoi, de la ora
10.00, la Complexul Cultural al Epis-
copiei R@mnicului, [n Sala „Sf. Antim Ivi-
reanul”, a avut loc sesiunea omagial` „O
jum`tate de mileniu de Episcopie la
R@mnic”, realizat` cu sprijinul Comisiei
Na\ionale de Istorie Bisericeasc`; la ora

14.00, la Biblioteca Or`]eneasc` „A. E.
Baconsky” din C`lim`ne]ti s-a desf`]u-
rat medalionul „Lucian Blaga”, cu pre-
zentarea celor dou` c`r\i lansate cu o

sear` [nainte, la Seminarul Teologic. La
ora 16.00, [n R@mnicu-V@lcea, la Cate-
drala Episcopal` „Sf. Nicolae” a avut loc
Vecernia cu Litie, [ntru pomenirea Sf.
Ierarh ]i Martir Antim Ivireanul, apoi,
pelerinajul pe traseul Episcopie-Prim`rie
]i rug`ciunea la Crucea Sf@ntului Antim
Ivireanul.

La ora 19.00, [n cadrul Festivalului
artei sacre, la Teatrul „Anton Pann” a a-
vut loc un spectacol cu piesa „Ho\ul de
m`rg`ritare”, de Vartolomeu Anania, [n
regia lui Adrian Roman. S@mb`t`, la
ora 9.00, la Episcopie, s-a oficiat Sf@nta

Liturghie Arhiereasc`, a urmat praznicul
Sf@ntului Ierarh MartirAntim Ivireanul,
iar la ora 12.00 s-a desf`]urat Adunarea
solemn` prilejuit` de [mplinirea a 500 de

ani de atestare documen-
tar̀  a Episcopiei R@mnicu-
lui, cu participarea P.F.
Teoctist, Patriarhul Biseri-

cii Ortodoxe Rom@ne  La ora 13.00, punctul
final al manifest̀ rilor ]i al Festivalului artei sa-
cre l-a constituit remarcabilul concert al Co-
rului Academic al Filarmonicii de Stat „Ion
Dumitrescu” din R@mnicu-V@lcea, dirijat de
prof. Mihai }tef̀ nescu.

Manifest`rile din acest an, consac-
rate sfintelor s`rb`tori prilejuite

de aniversarea jum`t`\ii de mileniu a exis-
ten\ei Episcopiei v@lcene, au marcat un
eveniment remarcabil [n via\a Bisericii Or-
todoxe Rom@ne, dar ]i [n d`inuirea credin\ei
str`mo]e]ti pe aceste sfinte locuri v@lcene.

Marin BULUGEA

(urmare  din  pagina  8)
]i s` dete iar la sf@nta biseric` spre

pomenire celor care au cump`rat-o ]i
spre pomenirea noastr`; pohtim pe cei
sfin\i\i cu darul preo\iei, ca s-o aib` [n
p`strare bine, ca pe odor al sf@ntului
l`ca]. 1845 iulie 30. Sandu Dep`r`\ea-
nu sluger.”

Pe un Triod (R@mnic, 1761) de la

Biserica „Sfin\ii {mp`ra\i”, dar care a

trecut ulterior la Biserica „Sf@nta Ador-
mire”, g`sim urm`toarea [nsemnare (p.

227): „S` se ]tie c` am scris eu logof`-
tul Sandul / Dep`r`\eanul / al lui c`pi-
tan Sandu Dep`r`\eanu de aici de la
Ru]ii de Vede, Duminica lui Ispas.”.

Pe acela]i Triod (R@mnic, 1761), la

pagina 268, g`sim urm`toarea [nsem-

nare:

„Aici am [nsemnat eu robul lui
Dumnezeu Constantin Ierei, fiul lui Ma-
rin Protopopul din Ru]i, pentru ca s` se
]tie ]i minte s` se \ie de ace]ti muscali
colanii, c@nd s-au ridicat din Ru]i to\i
]i bolnavi ]i s`n`to]i ]i pe noi ne-au
l`sat numai [n grija lui Dumnezeu
milostiv. Cine o va citi, m` va pomeni.
Popa Constantin. 1809 august 22.”

Pe un alt Triod (R@mnic, 1781), de

la Biserica „Sfin\ii {mp`ra\i Constantin
]i Elena” din Alexandria, eclesiarhul

Gherasim a consemnat c` „[l cump`ra-
se cu trei galbeni [mp`r`te]ti pe c@nd

era preot ieromonah la M@n`stirea An-
tim din Bucure]ti.”

Pe prima pagin` a unui Penticostarion

(R@mnic, 1785), de la Biserica „Cuvioa-
sa Paraschiva”, din Ro]iorii de Vede,

g`sim urm`toarea [nsemnare:

„Aceast` carte Penticostar, fiind la
biserica ce se nume]te cu hramul Sf(@n-
tu)lui mucenic Teodor Tirom [nc` de
c@nd era cl`dit` de lemn de unchiul
meu Theodor Potelni(cul) [ns` cum se
nume]te cu hramul Na]terii Maicii
Domnului de c@nd s-au cl`dit [n zidire
[n anul 1818, de mil(osti)v Dumnezeu,
prin a noastr` os@rdie ]i cheltuial`,
stric@ndu-se din nepurtare de grij` a
preo\ilor, s-au luat de mine ]i [n locu-i
s-au dat altul nou la sf. biseric` ]i
d@ndu-s` la legat precum se vede acum
[n anul 1852 luna lui mai am dat-o la
biserica cu hramul Prea Cuvioasa
Paraschiva ce s-au zidit iar de
mi(losti)v Dumnezeu, tot prin ale noas-
tre cheltuieli ]i am luat p` cel vechi,
fiind ]i acesta sf`r@mat ]i am [nsemnat
aici spre pomenire ]i ca s` nu lipseasc`
din sf. l`ca]. 1852 mai 7. Paharnicul
Sandu Dep`r`\eanu.”

Pe un Penticostar (R@mnic, 1785)

de la Biserica „Sf@nta Adormire a
Maicii Domnului” - Ro]iorii de Vede,

pe coperta 1, citim [nsemnarea: „Leatul
1852 luna lui mai s-au legat cu cheltu-

iala noastr` ]i am [nsemnat spre ]tiin\`.
Paharnic Sandu Dep`r`\eanu.”

Pe un Penticostar (R@mnic, 1785) de

la Biserica „Cuvioasa Parashiva”, Ro-

]iorii de Vede, la pagina 75, g`sim ur-

m`toarea [nsemnare: „Aceast` sf@nt`
carte ce se chiam` Penticostar este d`
la sf@nta biseric` din mahalaua Del-
celului, hramul sfin\ilor marilor muce-
nici Giorgie ]i sfeti Theodor Tiron ]i am
scris eu cel mai jos isc`lit, ]i cine va
ceti, m@na mea va putrezi ]i numele s`
va pomeni. 1808 martie 22... Sandu De-
p`r`\eanu.” 

Pe acela]i Penticostar, la pagina

130, se afl` urm`toarea [nsemnare: „}i
am slujit eu popa Voicu ot Ru]i la 1815

mai 30.”

prof. drd. Nicoleta N. Milea,
Inspectoratul }colar

Teleorman

1 Documente privind Istoria Rom@niei,
B. |ara Rom@neasc`, veacul XVI, vol. II,

documentul nr. 234, p. 239 (1526-1550)
2 Mih`il`, G., {ntre Orient ]i Occident,

studii de cultur` ]i literatur` rom@n` [n se-
colele al XV-lea - al XVIII-lea, Editura Roza

V@nturilor, Bucure]ti, 1999, p. 309
3 ibidem

Zilele Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea

Sub semnul unei mari s`rb`tori 
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Pentru secolul al XVIII-lea, [n Depozitul Jude\ean de
la M@n`stirea Clocociov, din 226 de c`r\i, 166 sunt tip -̀
rite la R@mnic (AAccaattiisstt - 1, AAnnttoolloogghhiioonn - 25, AAppoossttooll - 6,
CCaattaavvaassiieerr  - 1, CCaazzaanniiee - 7, EEvvaanngghheelliiee - 13, MMiinneeii - 37,
MMoolliittvveenniicc - 2, OOccttooiihh - 9, PPeennttiiccoossttaarr - 26, PPssaallttiirree - 1 ]i
TTrriioodd - 21), [n intervalul 1731-1794, iar pentru perioada
1801-1830, din 396 de exemplare, abia 44 ([n doar trei
titluri: OOccttooiihh,1811 - 34 ex., LLiittuurrgghhiieerr, 1813 - 6 ex. ]i
Liturghier, 1817 - 4 ex.), [n condi\iile [n care de la
Bucure]ti sunt 45 de c`r\i, iar de la Buda, 168! Expli-
ca\ia este simpl`: de]i tipografia Episcopiei prime]te la
1813 o carte de scutire din partea domnitorului Ioan
Caragea, pe motivul c` „se tip`resc necurmat c`r\i de
treab` ]i slujba sfintelor biserici”, iar la 1817, este
„slobod`, tip`rind numai c`r\i rom@ne]ti”, [ncep@nd
din 1819, nu mai este a Episcopiei (ultima carte tip`rit`
sub egida acesteia fiind cea numit` AAccaattiisstt,1819).

Cum au ajuns aceste c`r\i [n teritoriul actualu-
lui jude\ Olt, ne vor spune [nsemn`rile aflate
pe filele unora dintre ele.

Tip`ritura cea mai veche, care poart` [nsemn`ri refe-
ritoare la pre\, este TTrriioodduull de R@mnic, din 1731. Un e-
xemplar este cump`rat, la pu\in timp de la apari\ie, de
„popa }tefan ot Br@ncoveni”, la 1735, „[n bani zlo\i 15
bani 30” ]i s-a recump`rat mai t@rziu cu 30 de taleri
doar, de popa Constantin, care l-a d`ruit M@n`stirii
Br@ncoveni. Un alt exemplar este cump`rat „[n taleri 6
adec` ]ase”, probabil pe la 1740. Cel de-al treilea TTrrii-
oodd,,  de acela]i fel, este cump`rat de la un de\in`tor ante-
rior din Craiova (jup@n Matei), cu 15 zlo\i, probabil la
c@\iva ani de la tip`rire, pentru c`, la 1777, aceea]i in-
forma\ie este repetat` drept pomenire.

Un AAnnttoolloogghhiioonn de R@mnic, tip`rit la 1737, este
v@ndut din Episcopia R@mnicului, la 1741, cu suma de
28 zlo\i ]i rev@ndut, la 1840, cu uria]a sum` de 142 ta-
leri. {n 1756, AAnnttoolloogghhiioonnuull de R@mnic, din 1745, se
vinde cu 12 taleri, iar un alt exemplar din aceea]i edi\ie
se vinde cu 20 de zlo\i, cel t@rziu la 1750, cump`r`torii
fiind am@ndoi preo\i ]i contribuind, unul cu 10 zlo\i ]i
jum`tate, iar al doilea doar cu un zlot ]i 60 de bani. O
EEvvaanngghheelliiee tip`rit` la R@mnic, [n 1746, era cump`rat`
de „popa Mihai ot Spineni [n tl. 60 ca s` fie de treab`
preo\ilor”. AAppoossttoolluull de R@mnic din 1747 se vinde cu
pre\ mic: trei taleri ]i 10 bani, la 1776, ]i trei taleri ]i 35

de parale, [n 1760, [n acest din urm` caz, suma fiind
str@ns` de la opt s`teni. Cazania rr@@mmnniicceeaann`̀ din 1748
este cump`rat` de doi preo\i, la 1780, cu 15 taleri; un AAnn-
ttoolloogghhiioonn din aceea]i tipografie, ap`rut la 1752, s-a v@n-
dut cu 7 taleri, exact la 50 de ani de la ie]irea de sub teasc
(1802). De la Episcopie, popa Stan a cump`rat pentru bi-
serica sa, la 1780, cu 18 taleri, un TTrriioodd r@mnicean tip`rit
[n 1716. PPeennttiiccoossttaarruull r@mnicean de la 1767 „s-au adus
de la R@mnic de Preda Log(of`t) ]i i-au fost pre\u tal. 7”,
probabil pe la 1770. OOccttooiihhuull din R@mnic din 1776 se
vinde, la 1797, cu 7 taleri, iar un alt exemplar, cu 11 taleri
]i 33 de parale, din care 3 taleri reprezint` costul leg`turii
noi. {n ceea ce prive]te MMiinneeeellee de R@mnic, se pare c`
ele sunt o investi\ie bun`, din moment ce, cu trecerea ani-
lor, pre\ul lor cre]te. Un MMiinneeii pe octombrie, din 1776,
este cump`rat cu 28 de taleri de boierul Br`t`]anu, la
1790. MMiinneeiiuull pe noiembrie, din 1778, se vinde, la 1783,
cu 4 taleri; tot [n 1783, cel pe martie (1779) e v@ndut o
dat` cu celelalte, tot cu 7 taleri. Cump`r`torul men\io-
neaz`: „Cele 12 luni (le-am) cump`rat cu tl. 52 adec`
cincizeci ]i doi 1783 noev. 13” ]i semneaz`: Constantin
Plopeanu. Tot tipografia r@mnicean` scoate de sub teas-
curile ei, la 1777, un TTrriioodd ce este cump`rat, la 1783, cu
12 taleri ce „s-au miluit de la megie]i.” O situa\ie asem`-
n`toare este cea a CCaazzaanniieeii din 1781, care a ap`rut tot la
R@mnic, ]i care „este cump`rat` de dumnealor s`teni ot
satu M`rgineni de la Constantin tipografu sin popa Cons-
tantin ot R@mnic [n pre\ telere 20; 1803”, cum a consem-
nat chiar tipograful men\ionat.

T
riodul de la R@mnic din 1782 este cump`rat,

la 1790, cu 15 taleri ]i 54 de bani, sum` str@n-
s` de la 22 de enoria]i, iar un alt exemplar es-

te v@ndut unor s`teni, la 1810, cu 12 taleri.
PPeennttiiccoossttaarree de R@mnic din 1785 se v@nd, la

1787, cu 6 taleri (de la Episcopie), pe la 1790, cu 7 ta-
leri ]i jum`tate, iar la 1800, cu 35 de taleri (lei). Foar-
te interesant este faptul c` primul exemplar se revin-
de, la 1840, cu 6 lei, [n condi\iile social-economice
total diferite ale timpului. AAnnttoolloogghhiioonnuull din acela]i
an, tip`rit la R@mnic, se vinde, la 1787, cu 13 taleri, pe
la 1790, cu 10, 12 ]i 14 taleri, iar la 1810, cu 18 taleri,
pentru ca, la 1834, pre\ul unui exemplar s` scad` la
„10 taleri, adec` lei”.CCaazzaanniiaa r@mnicean` din 1792, se
vinde, a doua oar` [n acela]i an, cu modesta

Considera\ii asupra existen\ei, [n jude\ul Olt, 
a c`r\ii vechi de patrimoniu tip`rite la R@mnic*

7
* Comunicare prezentat` la Edi\ia a XXVII-a a manifest`rii cultural-educative a Bibliotecii Jude\ene 
„Antim Ivireanul” V@lcea, „Oltul [n con]tiin\a rom@neasc`”, 16 august 2003



sum` de 3 taleri ]i 7 bani, iar alte exem-
plare se v@nd, [n 1793, cu 12 ]i 18 taleri ]i 10 parale, la
1795, cu 14 taleri, la 1823, 65 ta-
leri (pentru str@ngerea sumei con-
tribuind patru cump`r`tori), iar la
1825, cu doar 20 de lei. Un AAppooss-
ttooll r@mnicean, din 1794, este
cump`rat, la 1808, cu 17 taleri, de
c`tre Stoian Diaconu „ca s` fie fe-
ciorilor miei popa Voicu ]i popa
Ioan.” C@teva exemplare din OOcc-
ttooiihhuull ap`rut la R@mnic, la 9 iu-
nie 1811, poart`, de asemenea, [n-
semn`ri de cump`rare ]i aparte-
nen\`. La filele 2-15 ale c`r\ii de la
Parohia Aluni]u, putem citi: „l-am
cump`rat eu popa Stan Duhovnicu ot Aluni] sin Stan-
ciu fecior popi(i) Niculi Stan ostenitor la toat` sf@nta
biseric` aceasta [n tl. 33 adec` treizeci ]i trei la lt.
1812.” Pe OOccttooiihhuull de la Bobice]ti st` scris: „Acest
octoih s-au d`ruit mie de sfin\ia sa p`rintele episcopul
arge]ean kiriu kir Iosif ]i eu l-am h`r`zit sfintei be-
searici ot Bobice]ti s` se pomeneasc` aicia nume: Iosif
Arhiereu, }`rban, P`una, Dumitru, Elena, Florica.”
{nsemn`ri ulterioare dovedesc continua existen\` a
acestei c`r\i la aceea]i biseric` peste 150 de ani. Dou`
[nsemn`ri sunt f`cute de Ioanichie (preot ori diacon la
biserica din satul Gr`dinile, aflat [n sudul jude\ului). F.
gard`: „Aceast` carte au cump`rat-o mo]i popa Nico-
lae ot Gr`dini precum au l`sat s` se dea la Gr`dini la
biseric` ca s` s` pr`znuiasc` c@tu o fi aceast` carte.
1814 luna lui mai 11”; f. 195: „S` s` ]tie c` aceast`
sf@nt` ]i dumnezeiasc` carte ce s` chiam` oftoicu iaste
dat` de danie sfintei biserici ot satu Gr`dinile hramul
sf@ntului Nicolae 1814 mai 11.”

In colec\iile Muzeului Jude\ean Olt se g`se]te
un OOccttooiihh cu o [nsemnare realizat` de diaco-
nul bisericii de Perie\ii de Jos: „Aceast` sf@n-

t` carte ce se nume]te ohtoicu este cump`rat de ctitorii
sfintei biserici ]i este d`ruit` sfintei biserici aici la
satul Perie\ii de jos p` mo]ia r`posatului c`pitanului
Barbului (...) ]i s-au cump`rat [n tal. treizeci ]i trei s`
fie la sf@nta beseric` ce cinste]te hramul Cuvioasei
Paraschiva ]i care din preo\i s` va ispiti (...) ]i am
scris eu diaconu Manolache cu zisa ctitorilor 1814 apr.
26.”

Un alt senior al locului achizi\ioneaz` OOccttooiihhuull,, aflat
acum la parohia Pl`viceanca, la opt ani de la apari\ie:

„Aceast  ̀carte ce s  ̀nume]te octoih bogat s-au cump`rat de
robul lui D-zeu Nicolae Florescu biv vel s`rdar ]i s-au [n-

chinat [ntru
slava Sfin-
tei Troi\e la
s-ta biseri-
c` din Ciu-
re]ti, hramul
sf@ntului ie-
rarh Nico-
lae ]i Paras-
chiva spre
vecinic  ̀ po-
menire  Ni-
colae B`la-
]a la leat

1819” (f. 108-124).
Pe LLiittuurrgghhiieerruull de la Spineni, ap`rut la R@mnic, [n

1813, se g`se]te, de-a lungul mai multor file, [nsemna-
rea: „Aceast` sf@nt` ]i dumnezeiasc` leturghie s-au
cump`rat de dumnealor mo]tenii p`m@ntului de aici ]i
anume jup@neasa Voica ]i Nicolae ]i Ioan brat ]i Tu-
dor brat ]i aceast` dumnezeiasc` carte (...) s-au d`ruit
la beserica cea nou` c`tunu Ighie]ti.”

C`r\ile biserice]ti au constituit un izvor de
limb` rom@neasc`, doctrin` religioas` orto-
dox`, au fost folosite pentru [nv`\area citi-

tului ]i era o fapt` deosebit de dificil`, din punct de ve-
dere financiar, achizi\ionarea lor. Este fireasc`, deci,
m@ndria care r`zbate din urm`toarea [nsemnare: „C@te
c`r\i am luat eu popa Preda Zugrav ca s` fie de pome-
nire la tot neamu mieu: Acest M`rg`rit penticostar i
octoic rom@nesc, leturghie rom@neasc` i apostol rom@-
nesc i ceaslov rom@nesc i catavasieri rom@nesc ]i gre-
cesc ]i slovanesc i acatistieri rom@nesc ]i am scris eu
popa Preda.”

Circula\ia c`r\ilor, foarte intens`, mai ales [ntre e-
piscopii ]i m`n`stiri, este constant` ]i foarte rapid` [n
[ntreg teritoriul rom@nesc; c`r\ile rom@ne]ti au devenit
astfel un lan\ al spiritualit`\ii na\ionale a acestui popor
greu [ncercat de-a lungul istoriei, dar care a [nfr@nt toa-
te vicisitudinile, realiz@nd, [n secolul al XIX-lea, pri-
mele [mpliniri na\ionale: Unirea din 1859 ]i cucerirea
Independen\ei de Stat.

Dorin TEODORESCU,
Directorul Direc\iei pentru Cultur`,

Culte ]i Patrimoniul Cultural Na\ional Olt

Casa C[r\ii v`lcene, nr. 2, iulie-decembrie 2003 pag. 11

Sf. Episcopie a R@mnicului Noul Severin, [n 1910-1920
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P recum se ]tie, proiectul de Cons-
titu\ie a Uniunii Europene tre-

ce sub t`cere aportul cre]tinismului
(de dou` mii de ani) la cultura ]i
civiliza\ia b`tr@nului continent.

Rom@nia, majoritar cre]tin-orto-
dox` - potrivit declara\iilor oameni-
lor politici -, va adera la marea fami-
lie european` [n 2007. Astfel st@nd
lucrurile, [n cele ce urmeaz`, [ncer-
c`m s` expunem p`rerea teologic` a
unui slujitor al Bisericii Ortodoxe.

1. Marea tain` a cre]tinismului
este [nvierea din morm@nt a M@ntui-
torului Hristos (Mt. cap. 28; Mc.
cap. 16; Luc. cap. 24; In. cap 20). O
dat` cu actul suprem al m@ntuirii o-
biective a neamului omenesc (jertfa
pe cruce ]i {nvierea Domnului), lu-
mea a ajuns la cuno]tin\a adev`ru-
lui, recunosc@nd [n Persoana divi-
no-uman` a lui Iisus din Nazaret:
„CCaalleeaa,,  AAddeevv`̀rruull  ]]ii  VViiaa\\aa”” (In.
14,6).

Pe de alt` parte, cre]tinismul, [n
forma lui adev`rat`, nu este numai
cunoa]tere. Cei care [ncearc` s` i-
mite pe Hristos ([n cuv@nt ]i fapt`)
trebuie, mai [nt@i s` cread` [n Cel
care l-a trimis pe el (Iisus), [n Dum-
nezeu-Tat`l (In. cap. 14). Credin\a
([ns`) devine un dar de la Dum-
nezeu (Rom.12,3; 2 Petr. 1, 1). {n-
su]i M@ntuitorul Hristos declar`, [n
fa\a compatrio\ilor s`i: „Nimeni nu
poate s` vin` la Mine, dac` nu-l va
trage tat`l, care m-a trimis, ]i Eu [l
voi [nvia [n ziua de Apoi” (In. 6,
44).

S` fie omul-european al mileniu-
lui trei lipsit de un dar at@t de
scump, anume: credin\a [n Fiul
Omului?

{n prezent, precum ]i [n timpul
care va urma, cre]tinul (ortodox, ca-
tolic, protestant) se confrunt` (se va

confrunta)  cu o prigoan` voalat` din
partea celor care refuz` s` recunoas-
c` prezen\a lui Hristos [n lume. An
de an, Domnul Iisus Hristos, Evreul-
Dumnezeu [ntrupat la plinirea vre-
mii (Gal. 4,4) este contestat, aban-
donat ]i scos din manuale.

De ce? Sup`r`, oare, Fiul omului
pe cineva, acum, la [nceput de mile-
niul III? Se pare c` Bl@ndul P`stor
din Nazaret nu mai este l`sat s`-]i
urmeze turma (In. cap. 10). R`m@ne
(peste veacuri) drept m`rturie r`s-
punsul lui Simon Petru: „Doamne,
la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele
vie\ii celei ve]nice, Fiul Dumnezeu-
lui celui viu” (In. 6, 68-69). }i Si-
mon, „c`ruia i-a zis Petru” era evreu
de neam; ca, de altfel, to\i cei doi-
sprezece ucenici ai S`i (Mt. cap. 10;
Luc. cap. 6).

2. Cre]tinismul european de as-
t`zi se rezum` la o practic` de su-
prafa\` a cultului, la stadiul cunoa]-
terii f`r` iubire, la teoretizarea Sfin-
telor Evanghelii, la o credin\` lipsit`
de adev`r ]i virtute.

M istica, vorbirea cu Dum-
nezeu prin rug`ciune -

p@n` la stadiul unirii tainice cu Hris-
tos - a r`mas (ca) ceva specific tre-
cutului glorios al „prietenilor lui
Hristos” (Ps. 138, 17;  In. 15, 14),
sfin\ilor bisericii. Mai mult, a]a-
zi]ii [n\elep\i ai [nceputului de secol
XXI ne [ndeam` ([n scris), prin
lucr`ri seduc`toare, s` [mp`rt`]im o
„g@ndire lateral`” (pe orizontal`);
s` nu mai ridic`m ochii spre cer; s`
devenim (astfel) asemeni patrupe-
delor (se uit` cuvintele regelui proo-
roc David: „Cerurile spun slava lui
Dumnezeu ]i facerea m@inilor lui o
veste]te t`ria” - Ps. 18, 1, potrivit
c`rora, Creatorul este prezent ]i [n
natur` - pe orizontal` - f`r` a se

indentifica cu crea\ia).
„Qui prodest?” aceast` animali-

zare a a]a-zisului om civilizat al mi-
leniului trei? „Spiritul uman - spune
Jung - creeaz` spontan imagini cu
con\inut religios, tocmai pentru c` e
religios, prin natur`, iar [ndep`r-
tarea de aceast` natur` poate fi o
etern` surs` de nevroze, mai ales [n
a doua jum`tate a vie\ii1.”

Dar s` nu fim r`i ]i s` ne [n-
vinuim reciproc, noi, oame-

nii din mileniul trei!
Arma cre]tinului este rug`ciunea

izvor@t` din credin\a adev`rat`, care
[ndeamn` la fapta bun` ]i iubire (Ia-
cov 2, 17). Nu zice Domnul Iisus
Hristos: „Porunc` nou` v` dau vo-
u`: S` v` iubi\i unul pe altul. Pre-
cum Eu v-am iubit pe voi, a]a ]i voi
s` v` iubi\i unul pe altul” (In. 13,
34). Sau: „Tu, [ns`, c@nd te rogi,
intr` [n camera ta ]i, [nchiz@nd u]a,
roag`-te Tat`lui-t`u, care este [n as-
cuns, ]i Tat`l t`u, care vede [n as-
cuns, [\i va r`spl`ti \ie” Mt. 6, 6).

Oare c@\i dintre a]a-zi]ii cre]tini
ai secolului XXI mai folosesc  armele
l`sate de Hristos „prietenilor” S`i?
Anume: puterea rug`ciunii reg`sit` [n
fapta poleit` de iubire (In 15, 14 ].u.).

3. Eu, [ns`, ca preot, pot m`rturi-
si c` am g`sit pe cineva care, la [n-
ceput de mileniu III, se ruga astfel:

Doamne, hr`ne]te-m` precum
hr`ne]ti pe [ngerii t`i, cu hrana cea
cereasc` a Cuv@ntului, s` ajung la
vederea tainic` a Chipului T`u. Apa
botezului, „prin credin\`”, s` spele
ochii mei murdari de imagine t@rzie
cu duh r`u, ce aduce moartea. F`-
m` copilul T`u prin [mp`rt`]ire, r`-
m@n@nd om - f`-m` dumnezeu -, o
minune!

„Dar care e harul faptelor f`r` cre-
din\` dreapt` ]i des`v@r]it`?

Perspectiva cre]tinismului într-o Europ[ unit[*
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Dar care este rostul credin\ei f`-
r` fapte?”

Str`bate, Doamne, [ntreg su-
fletul meu netrupesc cu lacrima
plin` de bucuria [mplinirii cuv@n-
tului T`u. S` nu fiu [ncuiat pe
vecie [n bezna trupului a-
mor\it de p`cat. }tiu c` e]ti
bun, de aceea am venit la
via\`. Cuvintele mele [\i vor
p`rea un vicle]ug, dar m`
chinui singur [n lupta cu ispi-
ta pe p`m@nt. {\i cer mil`... Tu nu e]ti un despot care
s` a]tep\i s`-|i aprind` altcineva candela care lumi-
neaz` universul, [n care se deschid ]i ochii mei de copil
al T`u.

Doamne, hr`ne]te-m` precum hr`ne]ti pe [ngerii
T`i, cu hrana cea cereasc` a cuv@ntului, iar trupul
meu, chiar de se va strica ]i putrezi, s` [nvieze str`lu-
cind [n lumina Ta.

„Dac` este trup firesc, este ]i trup duhovnicesc”.
Las`-m` s` zbor, ridic@ndu-m` pe aripile virtu\ilor,

s` urc [n [nt@mpinarea Ta, s`lt@nd de bucurie ]i desf`-
t@ndu-m` la auzul Cuv@ntului T`u de Fiu, f`r` sf@r]it.

Nu ]tiu dac` rug`ciunea a fost primit` de Tat`l cel
Ceresc, dar [ncerc`m s` [n\elegem c@t de greu [i va fi
Europei - lumii [ntregi - f`r` Hristos, f`r` Dumnezeul-
iubire.

Sau, cine ]tie? Se vor [mplini Scripturile:
„}i am v`zut tronuri ]i celor ce st`teau pe ele li s-a

dat s` fac` judecat`. }i am v`zut sufletele celor t`ia\i
pentru m`rturia lui Iisus ]i pentru cuv@ntul lui Dumne-
zeu, care nu s-au [nchinat fiarei, nici chipului ei, ]i nu
au primit semnul ei pe fruntea ]i pe m@na lor. }i ei au
[nviat ]i au [mp`r`\it cu Hristos mii de ani” (Apoc. 20,
4).

Iat` (succint) perspectiva cre]tinismului [ntr-o Eu-
rop` a mileniului trei, v`zut` de un slujitor al lui
Hristos, care se lupt` cu ispita timpului s`u ]i cu el
[nsu]i. Amin.

Pr. dr. Leon DUR~

1 Apud, Vasile Avram, Cre]tinismul cosmic - o
paradigm` pierdut`? - Mit ]i ortodoxie [n tradi\ia
rom@neasc`, Edit. Seculum, Sibiu, 1999, p.125.

Personalit`\i v@lcene aniversate
[n semestrul II 2003

• Doinel Bulucea - 60 de ani  (2 aug. 1943)

• Alexandru Boicescu - 140 de ani (9 aug. 1853)

• Ion I. Alexandrescu - 95 de ani (1 sept. 1908)

• Alexandru Papiu - 130 de ani (23 sept. 1873)

• Eliodor Constantinescu - 125 de ani  (24 sept. 
1878)

• Maria Cri]an-Gaghel - 60 de ani (26 sept. 1943)

• Dumitru Cantea - 110 de ani (30 sept. 1893)

• Viorel Febus }tef`nescu - 70 de ani (6 oct. 1933)

• I.N. Barbu - 95 de ani (8 oct. 1908)

• Victor Postelnicu - 70 de ani (15 oct. 1933)

• Elisabeta Novac - 60 de ani (18 oct. 1943)

• Ion Bagdassar }ahinian - 70 de ani (20 oct. 1933)

• Paul-Amor Zugr`vescu - 70 de ani (22 oct. 1933)

• Cornel Moraru - 60 de ani (24 oct. 1943)

• Dem Palanca - 100 de ani (27 oct. 1903)

• Ioan St. Laz`r - 60 de ani (1 nov. 1943)

• Mariana Dina-Sima - 55 de ani (1 nov. 1943)

• Gheorghe Enache - 70 de ani (3 nov. 1933)

• Ilie Purcaru - 70 de ani (5 nov. 1933)

• Angela Tomaselli - 60 de ani (5 nov. 1943)

• Elena Zarescu - 70 de ani (5 nov. 1933)

• Constantin Dragu - 130 de ani (8 nov. 1873)

• Gheorghe Simeanu - 70 de ani (27 nov. 1933)

• Gheorghe Amza - 55 de ani (3 dec. 1948)

• Dalila Cern`tescu - 30 de ani (4 dec. 1973)

• Ion Topolog - 70 de ani (27 dec. 1933) 
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Una din expozi\iile Muzeului de Art`
„Casa Simian” din Rm. V@lcea

al`tura pe simeze dou  ̀lucr̀ ri m r̀turisind spi-
ritul artistic al universului rom@nesc din pri-
ma jum`tate a secolului al XIX-lea.

Este vorba de o icoan` pe p@nz`, re-
prezent@nd „Sf. Treime”, tipul occiden-
tal, neotestamentar, [n care Tat`l ]i Fiul
[ncoroneaz` Fecioara, dat@nd din anul
1837, realizat` de Ilie din Teiu], ]i de o
pictur` de ]evalet, un portret de Anton
Cladec, reprezent@ndu-l pe Alexandru
Vilara, ministru al Justi\iei [n Muntenia,
[ntre 1843-1846, postur` [n care a fost
imortalizat pentru urma]i, [nso\it de de-
viza, transcris` [n alfabetul de tranzi\ie
„legea-mi este scut ]i arm`”.

De]i realizate la nici un deceniu dis-
tan\`, deosebirea de aceste lucr`ri este
esen\ial`, nu at@t prin realizarea artis-
tic`, c@t prin impactul comenzii sociale,
[n care spiritul tradi\ional ]i cel modern
se confrunt`, [n mod asem`n`tor „omu-
lui vechi” ]i „omului nou”, care apar [n
gravura realizat` de Rafael monahul,
din „U]a poc`in\ei”, editat` [n 1812, la
Bra]ov.

Solu\ii de osmoz`, pres`rate de-a
lungul veacului, determin` [ntre-

p`trunderea activit`\ii pictorilor „acade-
mici” ]i a zugravilor, care p`streaz` [nc` o-
bi]nuin\a regulilor postbizantine.

Comanda, foarte generoas`, osci-
l@nd [ntre oferte venind din lumea m@-
n`stireasc` ]i din cea a burgheziei ur-
bane, „veacurile finale ale Evului Me-
diu rom@nesc fiind, incontestabil, cele
ale ctitoriilor celor mai numeroase din
istoria artei noastre1”, adun` laolalt`
pe purt`torii vechiului ]i pe cei ai nou-
lui, pe traseul sinuos al artei, cu nea]-
teptate tendin\e de regres ]i stagnare,
dar ]i cu revendic`ri purt`toare de idei
progresiste.

Al`turi de lucrurile pictorilor „aca-
demici”, „primitivi”, opera zugravilor
vremii red` atmosfera pitoreasc` a mo-
dei, gustul artistic, acel „Zeitgeist”, du-
hul epocii, care canaliza pe anumite co-
ordonate viziunea.

Zugravii Ioan ]i Ilie din Teiu], ]co-

li\i [n mediul monastic, [n limi-
tele unei educa\ii profesionale
tradi\ionale, au realizat, [n pri-
ma jum`tate a secolului al XIX-
lea, icoane ce se mai p`streaz`
[n bisericile R@mnicului, la „Sf@n-
tul Gheorghe”, la „Buna Vesti-
re”, la „Sf@ntul Ioan” ]i „To\i
Sfin\ii”.

Gustul artistic aprecia mo-
dul de exprimare „orna-

tus”, [mpodobirea ]i colora\ia vie,
astfel c` tipicul „slovenesc, mai
luminat ]i mai descoperit” se
opunea celui grecesc „mai [ntu-
necat”, d@nd la iveal`, [n epoca
Regulamentului Organic, anti-
nomia luminos-obscur, caracteriz@nd
„prim`vara de]tept`rii na\ionale”.

„Stilul vechi, bizantin” devenise un
topos de afectare. Dar, episcopul Neofit
ac\iona, [nc`, [n spiritul [nainta]ilor s`i;
[n 1834, el a comandat zugravului bu-
cure]tean Nicolae Polcovnicul trei icoa-
ne reprezent@nd pe Iisus Pantocrator, pe
Sf. Ioan Botez`torul ]i Sf. Nicolae, care
se afl`, ]i ast`zi, [n Biserica mare a E-
piscopiei R@mnicului.

Aflat [n slujba sa, zugravul Gheor-
ghe-Gherontie, educat la M@n`stirea
Cozia, a avut, [n deceniile de la mijlo-
cul secolului, o activitate dintre cele
mai rodnice, decor@nd bisericile V@lcii2

cu pictur` mural`, realiz@nd icoane ]i
alte obiecte de cult. {ntruchipare a tipu-
lui de artist medieval, acest zugrav a os-
cilat [ntre tradi\ie ]i influen\e occiden-
tale, laice. El a realizat icoanele ana-
morfotice de la M@n`stirea „Turnu”, [n
care se exploateaz` iluzia optic`, dar
]i... un „peisaj” [n perspectiv` cromati-
c`, [n icoana cu Sf. Procopie ]i Grigorie
Decapolitul (foto), din 1848, aflat` la
Tr`istari, Ocnele Mari, [n care se intro-
duce o not` de intimitate preromantic`,
dar se demonstreaz` ]i studiul direct,
dup` natur`. Gheorghe Gherontie a exe-
cutat copii dup` t@mpla de la Schitul
„Crasna”, din timpul lui Matei Basa-
rab, l`s@nd posterit`\ii o important`
m`rturie documentar`, cu precizarea c` a

lucrat „din po-
runca ]i blago-
slovenia p`rin-
telui Neofit
arhiepiscop”. 

Manifest`-
rile acestui do-
cumenta r i sm
istoric al epocii,
cu referire la mo-
dele autoritare
din trecutul ro-
m@nesc, se re-
g`sesc ]i [n i-
coana - aflat` [n
Muzeul Coziei -
dedicat` Sf@n-

tului Nicolae, cu donatori, o copie lip-
sit` de calit`\i artistice, dup` cea din
1517, din vremea lui Neagoe Basarab, a
c`rui familie se afl` [ngenuncheat`, [n
prim-plan; Gherontie mai executase o
copie „scoas` dup` cea veche prin
os@rdia sfin\iei sale chir Gavril egumen
la sf@nta m@n`stire Bistri\a” [n 18303,
reprezent@nd plecarea lui Barbu Craio-
vescu la m@n`stire.

Zelului documentaristic al epocii
i se datoreaz` informa\ii pre-

\ioase ast`zi, pentru domeniul istoriei
artelor. Din aceast` pictur`, s-a putut a-
fla, astfel, c` Schitul „P`pu]a” fiin\a [n
secolul al XVI-lea.

Dar chiar ]i un mediu tradi\ionalist,
conservator, cum era cel al [nal\ilor ie-
rarhi episcopali, [n\elegea sincro-
nizarea cu stilul nou, pe care [l adopta
raliindu-se idealurilor epocii, care pur-
tau amprenta specificului na\ional.

Galeria de portrete ale [nal\ilor
prela\i ai R@mnicului fusese inau-
gurat` [nc` de la sf@r]itul secolului
al XVIII-lea, de episcopul Filaret,
el instituind o modalitate legitim`
de a prelua succesiunea, ca [ntr-un
«ultim Bizan\ de dup` Bizan\»4.
Episcopul Neofit a fost portretizat
[n 1833, dar egumenul Hurezilor,
Hrisant Penetis, comandase, [n 1830,
portretul s`u lui Isidor Neugass,
„poleitor din Austria”, iar [n

Zugravi ]i pictori peregrini prin V@lcea [n secolul al XIX-lea*
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Icoana cu Sf. Procopie
]i Sf. Grigorie (1848)

* Comunicare prezentat` la Edi\ia a XXVII-a a manifest`rii cultural-educative a Bibliotecii Jude\ene 
„Antim Ivireanul” V@lcea, „Oltul [n con]tiin\a rom@neasc`”, 16 august 2003



Casa C[r\ii v`lcene, nr. 2, iulie-decembrie 2003 pag. 15
1844 se adresase unui me]ter autoh-

ton, Atanasie Istr`tescu, zugrav ]i polei-
tor, dovad` c` ]i num`rul „zugravilor
de portrete se [nmul\ise”. Inscrip\iile ex-
plicative, foarte lungi, sunt adev`rate
„pisanii”, asem`n`toare celor din por-
tretele votive murale.

Seria portretelor de episcopi ai R@m-
nicului, p`strate [n Palatul Episcopal, a
continuat ]i [n a doua jum`tate a secolu-
lui al XIX-lea; una din ipostazele [n care
a fost reprezentat Iosif Bobulescu apar\i-
ne, probabil, pictorului Gheorghe Tatta-
rescu, iar [n 1892, acela]i episcop a mai
fost portretizat, al`turi de un [nalt prelat
moldovean, de pictorul ie]ean Stahi. {n
cazul acestui pictor, evolu\ia spre calit`-
\ile tactile ale formei se poate observa
mult mai bine, fiind asem`n`toare celei
din portretul de femeie al lui Sava Hen-
\ia, aflat [n Muzeul de Art` din R@m-
nicu-V@lcea.

{n timp ce, [n mediul monastic, []i
desf`]urau activitatea zugravi cu o edu-
ca\ie „c`rtur`reasc`”, din care mai ac-
tivi sunt popa Antonie, zugrav de la Su-
rupatele ([ntre 1832-1962), popa Nichi-
ta Predescu din Bogd`ne]ti - cel care
nota, cu m@ndrie, pe un „Antologhion”,
la biserica din amintita localitate, unde
era „\@rcomnic zograf”, c` „a [nv`\at
carte de mic copil” (activitatea lui des-
f`]ur@ndu-se [ntre 1848-1864) - sau mo-
nahul Partenie, de la Bistri\a, care ([n-
tre1812-1833) a realizat pomelnice ]i
icoane, dar a fost ]i restaurator, ori pe
Pahomie, tot monah de la Bistri\a, talen-
tat me]ter, miniaturist, zugrav, copist
([ntre 1804-1848), mediul urban este
str`b`tut de c`l`tori-arti]ti ]i documen-
tari]ti de profesie.

Leopold Wüllner, artist de carier`, in-
teresat de etnografie5, c`l`torea prin V@l-
cea, [n 1838-1843, imortaliz@nd „O feme-
ie din R@mnic” (foto) [ntr-o poz` gra\i-
oas`; costumul ei cochet, cu decolteu ma-
re, este specific mediului urban.

Litograful Auguste Lancelot a fost,
[n al ]aptelea deceniu al secolului al
XIX-lea6, interesat, [n excursia lui [n
Oltenia, de detaliile monumentelor isto-
rice, ca ]i de vederile lor generale, dar a

l`sat ]i o pitoreasc` reprezentare a „Fa-
bric`rii rachiului” de c`tre c`lug`rii de
la Hurezi.

{n a doua jum`tate a secolului, mal-
tezul Amedeo Preziosi7 a c`l`to-
rit la Hurezi ]i R@mnicu-V@l-
cea, schi\@nd multe costume
]i chipuri de fete, [ntregis-
trate cu numele lor - Cons-
tantina, Dumitra.

Era perioada [n care
episcopul Calinic [i [n-
credin\a lui Tatta-
rescu pictarea Ca-
tedralei Episcopale
„vopsirea ]i pole-
irea stranei dom-
ne]ti ]i executarea
a 24 de icoane
pr`znicar”.

Pictorul Gheor-
ghe Tattarescu fusese
„sponsorizat” de Chesarie, episcopul Bu-
z`ului, pentru studiile sale [n Italia,
unde [nv`\ase la Academia „San Luca”
din Roma. De]i folosea recuzita sche-
matic` a academistului, f`r` o aderen\`
autentic` la realitate, Tattarescu era sin-
cer [n picturile sale, foarte apreciate [n
epoc`, fiind considerat „divin” prin „pe-
nelul s`u clasic”. Catagrafia din 1856 [l
desemneaz`, f`r` rezerve, „cel mai bun
artist”. El era reprezentantul tipic al
noii orient`ri artistice a timpului, chiar
dac`, [n multe din lucr`rile sale, a p`strat
tehnica ]i re\etele de atelier comune
„zugravilor de sub\ire”.

{n epoca afirm`rii lui Tattarescu, ar-
ta trebuia s` fie, [n viziunea lui Andrei
Mure]anu („Rom@nul, 1853”), «acel
produs care s` determine admira\ia ]i
[nc@ntarea noastr`»88, iar pictura avea
datoria de „a sem`na cu originalul”,
f`r` a copia natura, deoarece „arta are
a face cu lucrurile ideale”.

Vechea disput` dintre tradi\ie ]i mo-
dernitate devine actual` c@nd, [n 1855,
episcopul Calinic se adreseaz` zugra-
vului Gheorghe Gherontie, pentru refa-
cerea icoanelor pr`znicar, [n „stilul bi-
zantin, original”.

Cu toate acestea, Tattarescu a mai

repictat - [n ulei, mediu nepotrivit, care,
[n timp, a suferit [mb@csiri ]i [nnegriri -
Biserica „Cet`\uia-Sfin\ii Voievozi” din
R@mnicu-V@lcea.

{n anul 1863, pictarea bisericii Schi-
tului „Fr`sinei” a fost comandat` lui
Mi]u Popp, prin grija aceluia]i episcop
Calinic. Foarte apreciat [n epoc`, artis-
tul, deja b`tr@n (a murit [n anul urm`-
tor), realiza compozi\ii idealizate, cu
un colorit rece, arbitrar, deprins [n anii
petrecu\i la studii, la Viena, [ntr-o am-
bian\` clasicist`.

{n 1860, Tattarescu a revenit, din
proprie ini\iativ`, [n V@lcea. El a e-

fectuat excursii de docu-
mentare, dintr-un imbold
de str@ngere a materialului
pentru un „Album Na\io-
nal”, cuprinz@nd 36 de de-
sene ]i acuarele9, reprodu-

c@nd peisaje cu monumentele
vizitate, m@n`stiri, detalii de fres-

c` ]i obiecte de cult, dar ]i tipuri pito-
re]ti de \`rani [n costume populare,
realizate [n stilul caracteristic „acade-
mic”.

Un pasionat c`l`tor a fost ]i pictorul
de origine elve\ian` Henri Trenk, acli-
matizat [n Rom@nia, care l-a [nso\it pe
Alexandru Odobescu [n ac\iunea de stu-
diere, valorificare ]i propunere a unor
m`suri de conservare a monumentelor
istorice din jude\e ale \`rii, [ntre care ]i
V@lcea, din [ns`rcinarea Consiliului de
Mini]tri al Principatelor Unite10. Pe l@n-
g` faptul c` era un practician s@rguin-
cios, Trenk avea ]i experien\` [n peisaj,
pe care [l studiase la Academia de Arte
din Düsseldorf, a]a [nc@t, se poate con-
sidera c` a fost unul dintre cei ce au con-
tribuit la introducerea acestui gen artis-
tic, care - dedus din documentarismul
turistic - devine dominant [n ultimul
sfert al veacului a XIX-lea.

{n colec\ia Muzeului de Art` din
R@mnicu-V@lcea se p`streaz` peisaje de
pe Valea Oltului apar\in@nd lui Henri
Trenk, realizate [n ulei, pe lemn. Des-
crierile sale sunt pline de atmosfer`
]i lirism. La Episcopia R@mnicului se
p`streaz`, de asemenea, un 7 
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(urmare  din  pagina  15)
peisaj litografiat, tehnic` prin care se permitea

o mai bun` difuzare a lucr`rilor [n r@ndul publicului,
prin revistele vremii, unde plan]ele realizate de
Trenk aveau caracterul unor „reportaje” realiste. {n
1865, pictorul - care expunea cu regularitate la
expozi\iile arti]tilor [n via\` - a fost consemnat, [n
cronicile plastice, cu apelativul de „peisagist”, [na-
inte cu dou` decenii de afirmarea lui Nicolae Gri-
gorescu.

{ntre 1863-1867, Carol Szathmary, ]i el adept al
documentarismului11 turistic, a realizat, [n V@lcea, la
Cozia ]i la Bistri\a, fotografii cu monumentele isto-
rice, dar ]i cu caracter etnografic, [ntr-o manier`
foarte artistic`, utiliz@nd efectele de lumin` ]i umbr`,
spre [nc@ntarea contemporanilor.

{n aceast` perioad`, c@nd rolul zugravilor era un
capitol deja [ncheiat, dar ]i pictorii academici, „pri-
mitivii” picturii rom@ne]ti, erau la sf@r]itul carierei
lor, pentru c` o nou` exprimare plastic` orienta pic-
tura rom@neasc` pe alte coordonate estetice, prefa-
ceri importante transformau ]i [nf`\i]area str`vechiu-
lui t@rg al R@mnicului.

Ioana ENE,
mmuuzzeeooggrraaff  llaa  MMuuzzeeuull  JJuuddee\\eeaann  VV@@llcceeaa

1 R`zvan Theodorescu, C@\iva „oameni
noi”, ctitori medivali, itinerarii medievale,
Ed. Meridiane, Bucure]ti, 1979, p. 44

2 D. B`la]a, Gheorghe  zugravul  care  [n
c`lug`rie  s-aa  numit  Gherontie, Mitropolia
Olteniei, 1967, p. 1-2, p. 72-78

3 Victor Br`tulescu, Zugravul  C@nt`re\
Gheorghe-GGherontie, Mitropolia Olteniei

4 Andrei Cornea, „Primitivii” picturii
rom@ne]ti  moderne, ed. Meridiane, Bucure]ti,
1980, 1, Imaginile unui veac trecut, p. 5-7

5 Adrian Silvan Ionescu, Art`  ]i  docu-
ment, Ed. Meridiane, Bucure]ti, 1990,  p.
149, il. 56

6 Ibidem, p. 121
7 Ibidem, p. 195
8 Ion Iliescu, Geneza  ideilor  estetice  [n

cultura  rom@neasc`, ed. Facla, Timi]oara,
1972, p. 261

9 Adrian Silvan Ionescu, op. cit., p.165
10 Ibidem., p.172
11 Ibidem, p. 201

Zugravi ]i pictori peregrini 
prin V@lcea [n secolul al XIX-lea Trei biblioteci publice

la Râmnicu-V@lcea, 
@n perioada interbelic[
((uurrmmaarree  ddiinn  ppaaggiinnaa  77))

Se cuvin spuse c@teva cuvinte ]i despre biografia vred-
nicului bibliotecar Constantin Daniilescu, unul din

marii uita\i ai ora]ului nostru.

N`scut [n comuna Scundu, din jude\ul V@lcea, a devenit
institutor din 1901, peregrin@nd prin diverse posturi:

la Z`videni, Scundu, C`l`ra]i, Bucure]ti ]i Dr`g`]ani, iar, din
1911 p@n` [n 1933, la R@mnicu-V@lcea. A f`cut r`zboiul ca
ofi\er [n rezerv`, fiind decorat. Devotat profesiei ]i c`r\ii, nu
]i-a [ntemeiat o familie. {ncep@nd cu 1 ianuarie 1928 p@n` [n
decembrie 1937, a editat ]i scris, [n cea mai mare parte, gazeta
cultural` „Na\ionalul V@lcii”, cheltuindu-]i pentru aceasta
modesta pensie.

Deosebit de trist` a fost soarta b`tr@nului C. Daniilescu
[n regimul comunist. Profesorul Nicu Angelescu no-

teaz`, [n memoriile sale, deja men\ionate: „C`rturarul acesta
at@t de modest, care ]i-a [nchinat via\a ]colii ]i multor ac\iuni
culturale de cel mai mare folos, n-a g`sit nici sprijin, nici [n-
\elegere. Dimpotriv`: i s-a desfiin\at biblioteca, i s-au luat c`r-
\ile, i s-a na\ionalizat casa, i s-a t`iat pensia. Mo] Daniilescu,
[ns`, nu se d` b`tut. Dup` o via\` [ntreag` de munc`, lipsit de
orice mijloc de existen\`, tr`ie]te totu]i (...) Nimeni nu-i g`-
se]te o [ntrebuin\are ca s`-]i poat` c@]tiga p@inea zilnic`, dar
el face necontenit lucru f`r` plat`, scotocind arhivele, des-
cifr@nd chirilice «cu etaj» ]i ad`ug@nd documente noi la bo-
gatul material pe care l-a publicat [n trecut [n ziarul s`u, «Na-
\ionalul V@lcii». E frig [n camera lui s`r`c`cioas` ]i povara
anilor [ncepe s`-l apese, dar, [n inima lui, arde nestins` flac`ra
idealurilor din tinere\e ]i \ine [nc` senin ]i ne]ov`itor un steag
pe care l-a [n`l\at [n lupt` pentru cultura neamului s`u”.

Amurit octogenar, dup` 1960, [n mizerie, uitat p@n`
ast`zi. Prin tot ceea ce a f`cut, putem s`-l socotim

primul bibliotecar propriu-zis din R@mnicu-V@lcea.

Cu o existen\` efemer`, primele dou` biblioteci publice
]i asasinat` cea de-a treia, au fost institu\iile de profil

care au permis [nfin\area bibliotecii [n care ne afl`m ast`zi. Ni
s-ar p`rea un gest de dreptate ca, [n sala de lectur`, s` stea la
loc de cinste portretele acestor [nainta]i, ctitori de biblioteci.

Aneta BARDA}U
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Nevoia de creare a unor „b`nci
de date” unde s` poat` fi

g`site informa\ii ]i, implicit, rezol-
vate multe probleme ale persoanelor
]i grupurilor unei comunit`\i, stoca-
rea acestor informa\ii [ntr-un singur
spa\iu,  [n mod corespunz`tor, dise-
minarea lor rapid` ]i gratuit`, iat`
principala motiva\ie pentru [nfiin\a-
rea unui Centru de Informare Co-
munitar` (C.I.C.). El trebuie con-
ceput ca un serviciu de informare
corect`, realizat` [n timp util, asu-
pra tututor aspectelor vie\ii econo-
mice, sociale, culturale ]i chiar poli-
tice ale unei comunit`\i.

Misiunea Centrului nu este doar
de a oferi r`spunsuri la problemele
curente ale cet`\enilor, ci ]i de a i-
dentifica pe cei ce pot oferi r`spun-
suri. C.I.C.-ul trebuie s` pun` [n a-
plicare un program de informare
comunitar`, [n parteneriat cu insti-
tu\iile locale ]i cu societ`\i comer-
ciale de interes local.

La nivelul unui ora], pot exista
mai multe astfel de centre: Centrul
de Informare a Cet`\eanului, Cen-
trul de Consiliere pentru Cet`\eni,
Centrul de Informare European`.
Ceea ce le este caracteristic, este
faptul c` fiecare stocheaz` informa-
\ii dintr-unul sau mai multe domenii
specializate.

Centrul de Informare Comuni-
tar` al unei biblioteci trebuie

s` de\in` „iinnffoorrmmaa\\iiii  ddeesspprree  iinnffoorr-
mmaa\\iiii” pentru comunitatea pe care o
reprezint`. S-a dovedit c` utilizato-
rul (nu cititorul!) vine la bibliotec`
nu doar pentru a citi, ci ]i pentru a
ob\ine informa\ii [ntr-o problem`
personal`, nu obligatoriu din dome-
niul cultural-educativ. {n acest sens,
biblioteca [l ajut`, prin intermediul
Centrului de Informare Comunitar`,

s` accead` la cele mai variate in-
forma\ii din: legisla\ie, s`n`tate, pia-
\a muncii, reconversia for\ei de mun-
c`, politic`, eco-
nomie, [nv̀ \̀ m@nt,
turism, drepturile
omului, informare
european ,̀ infor-
ma\ii curente din
cele mai diverse
domenii. Informa-
\ia este de tip factologic, de tip adres`,
telefon, date statistice, tarife, orare
de func\ionare, zile de audien\`,
actele necesare pentru rezolvarea de
diverse probleme, oferte de locuri
de munc`, problematica integr`rii [n
Uniunea European` etc. 

}i mai este ceva: informa\iile nu
se vor da la un clasic ghi]eu,

de dup` care abia se vede un func-
\ionar moroc`nos. Ob\inerea informa-
\iei se face discut@nd deschis cu
bibliotecarul, [n biroul s`u, st@nd
comod pe scaune, ca doi parteneri
care se ajut` reciproc: {n schimbul
taxelor ]i impozitelor comunitare, bi-
bliotecarul trebuie s` [i ofere cet`\ea-
nului tot ce [l intereseaz`. Scopul Cen-
trului de Informare Comunitar` este
de a asigura accesul la informa\ii de
interes comunitar tuturor categoriilor
de cet`\eni, de a-i face s` con]tientize-
ze drepturile ]i responsabilit`\ile lor.

Biblioteca, prin menirea ei, de\i-
ne informa\ie. Atunci, de unde nece-
sitatea [nfiin\`rii unui Centru de In-
formare chiar [n bibliotec`? R`spun-
sul este simplu.Vrem sau nu vrem,
vremurile se schimb`; tr`im [ntr-o
er` care este ]i va fi tot mai mult o
er` a informa\iilor, iar informa\ia
trebuie s` poat` fi accesat` rapid,
din ce [n ce mai rapid: utilizatorul
nu mai are timp s` caute [n cataloa-
ge, [n colec\ii, pe Internet etc. Toc-

mai de aceea, biblioteca trebuie s`
se adapteze, din mers, noilor nece-
sit`\i, s` r`spund` mai bine nevoilor

comunit`\ii, cu noi
servicii, care nu au
fost posibil de ima-
ginat [n contextul
bibliotecilor tradi-
\ionale. Sub presiu-
nea utilizatorilor (ca-
re sunt din ce [n ce

mai preten\io]i) ]i dat` fiind concu-
ren\a cu institu\ii specializate (care
tind s` ofere [n manier` profesio-
nist` categorii de servicii p@n` mai
ieri prestate doar de biblioteca pu-
blic`), la o astfel de munc` de Sisif
trebuie s` se angajeze biblioteca ]i
bibliotecarii.

Cet`\eanul nu trebuie s` mai
perceap` biblioteca, [n an-

samblul ei, ca pe un spa\iu de stocare
a documentelor, un „muzeu”, un de-
pozit neflexibil, incapabil de schimbare,
ci mai ales ca pe o institu\ie de asisten-
\` informa\ional`; biblioteca trebuie
s` se transforme din de\in`tor de
informa\ie [n produc`tor de informa-
\ie. Grupurile-\int` c`tre care trebuie
s` se [ndrepte aten\ia bibliotecii nu
mai trebuie s` fie doar elevii, studen\i
]i, uneori, pensionarii, ci toate grupu-
rile care alc`tuiesc comunitatea: per-
soane cu handicap, nev`z`tori, copii
pre]colari, gospodine, tineri cu diza-
bilit̀ \i, cet̀ \eni de alte etnii, refugia\i,
dac` este cazul etc. Pentru to\i ace]tia,
pentru institu\iile publice care vor fi
puse [n leg`tur` unele cu altele prin
informa\ia pe care o furnizeaz`, dar ]i
pentru str`inii afla\i [n tranzit printr-o
localitate, existen\a unui Centru de In-
formare Comunitar` este mai mult
dec@t necesar`. De fapt, a investi [n
bibliotec` [nseamn` a investi [n co-
munitate.   Dana R~DULESCU

Centrele de Informare Comunitar` - o necesitate stringent`
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• Petre Pandrea - 3355 ddee  aannii
(88  iiuulliiee  11996688)
• Eugen Lovinescu - 6600 ddee
aannii  (1166  iiuulliiee  11994433)
• Traian Co]ovei - 1100 aannii  
(1166  iiuulliiee  11999933)
• Dimitrie Cantemir - 228800  ddee
aannii  (2211  aauugg..  11772233)
• Costache Negruzzi - 113355 ddee
aannii  (2244  aauugg..  11886688)
• Eugen Barbu - 1100 aannii
(77  sseepptteemmbbrriiee  11999933)

• Geo Bogza - 1100  aannii  
(1144  sseepptteemmbbrriiee  11999933)
• Horia Lovinescu - 2200 ddee
aannii  (1166  sseepptt..  11998833)
• Iulia Ha]deu - 111155 aannii  
(1177  sseepptt..  11888888)
• Andrei Mure]anu - 114400 ddee
aannii  (1111//2233  oocctt..  11886633)
• Alexandru Piru - 1100 aannii  
(66  nnoovv..  11999933)
• Urmuz - 8800 ddee  aannii  
(2233  nnoovv..  11992233)
• Marta Bibescu - 3300 ddee  aannii
(2288  nnoovv..  11997733)
• Dosoftei • 331100 aannii  
(1133  ddeecc..  11669933)
• Nichita St`nescu - 2200 ddee
aannii  (1133  ddeecc..  11998833)
• Tristan Tzara - 4400 ddee  aannii
(2244  ddeecc..  11996633)
• I.G. Duca - 7700  ddee  aannii  
(2299  ddeecc.. 11993333)
• Nicolaus Olahus - 443355 ddee
aannii  (11556688)
• Coresi - 442200 ddee  aannii  (11558833)
• Nicolae Milescu (Sp`tarul) -
442200 ddee  aannii  (11770088)
• Axinte Uricariul - 227700
(11773333)

((uurrmmaarree  ddiinn  nnuumm`̀rruull  ttrreeccuutt))

O alt` „fa\`” a Cafenelei din R@m-
nic se realizeaz` prin 1972, c@nd

poetul George |`rnea ]i regizorul Goan-
ge Marinescu revin ]i ei... acas`. Ace]tia,
[mpreun` cu Radu V`t`]escu, Dodo
D`ncil` ]i Nell Cior`scu, pun bazele
„Tin-clubului” [n chiar cl`direa Palatului
Culturii. Aici, sub pretextul unei cafele
sorbite cu poft` ]i cu... r`bdare, litera\ii
[]i „evalueaz`” crea\iile, „melomanii” se
[nt@lnesc cu forma\ia „Lotus” pe viu ]i cu
„mon]trii” muzicii, prin audi\ii; iubitorii
de frumos []i „pierd” ochii [ndelung pe
numeroasele tablouri expuse pe pere\i. }i
aici, [ns`, vioara [nt@i este tot nea Traian
(Traian D. Lungu), care, cu jovialitatea-i
proverbial`, „dirijeaz`” totul. Sfaturile
sale sunt pertinente, [ncurajatoare, [mp`-
ciuitoare ]i, desigur, cerute ]i de c`tre cei
tineri ]i de c`tre ceilal\i. R@sul s`u molip-
sitor r`zbate s`lile, c`ci se gust` ]i gluma
bun` [n „Cafeneaua noastr`” ]i voia
bun` plute]te peste tot. Acum apar [n cir-
cuitul „cafelei” ]i nume cu „greutate”.
Doru Mo\oc (dramaturg, actor, poet), Ion
St. Laz`r (poet ]i [ndrum`tor), Gheorghe
Deaconu (folclorist ]i „]eful” Crea\iei),
Felix Sima (poet), Gheorghe Achim
(poet, prozator), Ion Cosma (poet, artist
fotograf), Nichi Ursei (umorist), Tina
Popa (artist plastic), Maria Cri]an (artist
plastic), Dicky Stama (grafician), Tu-
dorel Bruc`r (poet ]i folkist), Lauren\iu
M`rgineanu (sculptor ]i folkist) sunt
c@teva nume care au trecut ]i ]i-au l`sat
„umbra” creatoare prin „Tin Club”.

}i, desigur, „garda veche” (Fredy Ga-
roescu, Lic` Popa, Mitic` Iacobescu, Be-
beus Nicula, Mircea Cri]an, Victor Chi-
cu, Mitic` Jean Udrescu, Ilie Ionescu,
Tic` Dumitrescu etc.) []i face ]i ea pre-
zen\a destul de sim\it`, c`, uneori, cafele-
le se „lungeau” ]i cu... t`rie.

{ntre timp, nea Traian fusese „uns”
direcor al }colii Populare de Art` (de

fapt, el a fost cel care a luptat pentru
[nfiin\area ei ]i, cot la cot cu angaja\ii,
a cur`\it ]i amenajat cl`direa pe care
au primit-o, iar „biroului” s`u i-a dat
o str`lucire aparte). Competen\a sa a
fost recunoscut` de c`tre to\i, amabili-
tatea, de asemenea, voia bun` [l f`cuse
proverbial, a]a c` nu i-a fost greu s`
devin` foarte c`utat, at@t de membii
cafenelei de R@mnic, c@t ]i de cei din
jur. Ori de c@te ori venea „Radio Cra-
iova”, la nenea Traian se aflau ]tirile
(de cafenea) cele mai „calde”, dar ]i
foarte interesante (Cornel Sorescu,
Mitic` |@n\aru, Ioana Dinulescu, Se-
bastian Domozin`, Mircea Pospai, Fl.
D. Stama pot s` depun` m`rturie).
C@nd se organiza c@te o manifestare li-
terar` (mic` sau mare...), [nainte de a
trece (din obliga\ie) pe la politrucii „u-
nica\i”, tot pe la nea Traian „se semna
condica” (Dinu S`raru, Constantin
Z`rnescu, Adrian P`unescu, Tudor Sa-
vu, Cornel Moraru, Sergiu Nicolaescu,
Sabin }tef`nu\`, Paula M. Cozian,
Dan Rotaru, Mircea S@ntimbreanu, Tu-
dor George etc. fie c` veneau [n „misiu-
ne”, fie la „scris” [n C`lim`ne]ti)

}i se prelungeau, desigur, aces-
te [nt@lniri ]i, f`r` ca s` obser-

ve cineva, c`p`tau tot atmosfer` de...
cafenea. O dat` cu desfiin\area „Tin
Club-ului”, [ns`, [n anul 1975, Ca-
feneaua de R@mnic se mut` din nou pe
Teras`, dar [n Cofet`ria „Ursule\ul”,
unde, mai ales vara, [n umbra a-
demenitoare a castanilor din jur, se
aduna cam tot ce avea mai bun ora]ul
nostru [n domeniile frumosului... }i
cum o parte din „vedetele” cafenelei
au urcat pe scara social` (deci cafe-
neaua este benefic`), altele le-au luat
locul...

George ACHIM
((ccoonnttiinnuuaarree  [[nn  nnuumm`̀rruull  vviiiittoorr))

CCaaffeenneeaauuaa  vv`̀llcceeaann[[  (II)Personalit\]i
na]ionale
comemorate `n
semestrul II 2003
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Ioan Arhimandritul, un om al
c`r\ii, a fost primit [n monahism

la M@n`stirea „Negru Vod`” din C@m-
pulung-Muscel, unde a fost, vreme de
trei ani, stare\, pentru ca, apoi, la 24
septembrie 1692, Domnul Constantin
Br@ncoveanu s`-l trimit` egumen la
noua sa ctitorie, M@n`stirea Hurezu (fo-
to). Din modestul c`lug`r, voievodul
Br@ncoveanu va face un arhimandrit
]i nastavnic al bogatei sale m@n`stiri,
pe care o va conduce vreme de 30 de
ani. Ioan a fost un apropiat al marelui
voievod. Pentru via\a lui sf@nt` ]i
pentru evlavia lui, Br@ncoveanu nu se
mul\umea a trimite la Hurez c`r\i de
danie sau porunci ca oriunde aiurea, ci
[]i f`cea o pl`cere s` [ndrepte c`tre
egumenul s`u, pe coli mari de h@rtie,
pecetluite cu sigiliul octogonal [ntre-
buin\at numai pentru leg`turile lui
personale, lungi r`va]e prietene]ti.
Nu era m@n`stirea terminat` c@nd, la
25 aprilie 1695, Constantin Br@nco-
veanu emite un hrisov scris pe perga-
ment de trei metri lungime, prin care
[nzestreaz` Hurezul, ctitoria sa, cu
sate, vii, \igani ]i bolovani de sare, ca
s`-i asigure acestei sfinte ]i dumneze-
ie]ti m@n`stiri condi\ii pentru a fi bine
gospod`rit`. Ioan Arhimandritul a re-
organizat totul [n conformitate cu cea
mai sever` tradi\ie bizantin` a vie\uirii
de ob]te ]i or@nduial` ortodox`, pe ca-
re - potrivit m`rturiei cititorului „de
c@nd s-au a]ezat egumen ]i pur-
t`toriu de grij`, nimic lucrului n-au
l`sat ce toate au fost pre l@ng` m@-
n`stire”.

Arhimandritul Ioan era un om [nzes-
trat cu [nsu]iri deosebite, un  mare
c`rturar, cu un ascu\it sim\ organiza-
tor ]i coordonator al problemelor ad-
ministrative ale chinoviei sale. Se pri-
cepea la scrierea pisaniilor, [n care a-
mesteca ]i versuri, precum cel de pe
epitaful s`u: „Mai v@rtos g@ndul o-
mului, [ntru lucru ce are”. 

Ioan Arhimandritul a organizat [n
Schitul „Sf. Ioan”, de pe l@ng` m@-
n`stire, un centru de preg`tire a copi]ti-
lor, diecilor ]i gr`m`ticilor, o adev`-
rat` ]coal` de copi]ti de manuscrise,
ce a func\ionat, o bun` perioad`, aici.

In colec\ia m@n`stirii se afl` scris,
de c`tre arhimandritul Ioan, [n

anul 1699, Pomelnicul Schitului „Sf.
Apostoli Petru ]i Pavel”, ctitoria sa
[nchinat` m@n`stirii, aflat` cu c@teva
sute de metri mai sus de aceasta, pre-
cum ]i „Pomelnicul Sfintei ]i Dumne-
zee]tii M@n`stiri Hurezu”. Tot harnicul
egumen a mai scris „Pomelnicul Mare
al M@n`stirii Hurezu” ]i „Catastiful
lui Ioan Arhimandritul”, aflate ast`zi
la Sec\ia „Manuscrise” a Arhivelor Na-
\ionale din R@mnicu-V@lcea. {n „Ca-
tastiful de toate sculele ]i od`jdiile ce
le-au dat sfintei m@n`stiri Constantin
Br@ncoveanu”, se num`r`: o evanghe-
lie greceasc`, ferecat` cu argint peste
tot ]i poleit` cu aur; o evanghelie gre-
ceasc` ]i rom@neasc`, [mbr`cat` cu
fr@nghie ro]ie ]i poleit` cu aur; alt`
evanghelie slavoneasc`, [mbr`cat` cu
fr@nghie ro]ie, ferecat` cu aram` ]i
poleit` cu aur; dou` evanghelii de la
Mosca, una mare, cu chiotoarea de
aram` ]i poleit` cu aur, iar alta mai
mic`, [mbr`cat` [n fr@nghie verde ]i
cu chiotori de argint.

Prin osteneala egumenului ap`rea
la R@mnic „Adunarea slujbei Adormi-
rei / Maicii Domnului / N`sc`toare de

Dumnezeu, cu paraclisul cel de ob]te
]i cu canoanele Osmoglavnicului ce se
c@nt` s@mb`ta, Acum [nt@i [ntr-acest`
clip` tip`rit` ]i a]ezat` [n zilele Prea
Luminatului domn Constantin Br@n-
coveanu voevod, cu blagoslovenia iu-
bit de Dumnezeu kir Antim Ivireanul
episcopul R@mnicului ]i cu cheltuiala
Prea cuvioasului kir Ioan Arhiman-
dritul sfintei m`n`stiri Horezu, de
Mihai Ivanovici tipograful din R@m-
nic.”

Despre activitatea lui Ioan Arhi-
mandritul ca dasc`l ne aminte]te Iosif
Ieromonahul [n cartea „M@ntuirea
p`c`to]ilor”, pe care o copiase pe la
1696 ar`t@nd: „}i am scris eu... Iosif
ieromonah ucenicul p`rintelui Ioan.”

Dosoftei ieromonahul men\ionea-
z` ]i el c` a fost un ucenic al

egumenului Ioan, iar [n anul 1700, la
[ndemnul lui, a tradus [n rom@ne]te
„Via\a lui Varlaam ]i Ioasaf.” Aici, [n
minunata ctitorie voievodal`, Ioan
Arhimandritul a primit de la Constan-
tin Br@ncoveanu c`r\i adunate de pe
vremea c@nd era t@n`r boier ]i le-a a-
]ezat [ntr-o camer` boltit` de l@ng`
clopotni\` ce avea pictat` [n fresco,
deasupra u]ii de intrare, inscrip\ia
„Bibliotec` de hran` dorit` sufle-
teasc` aceast` cas` a c`r\ilor”, iar pe
lespedea funerar` versurile: „}i fu ]i
trecu / Ca c@nd nici nu fu, Ioan Arhi-
mandritul a fost un om al c`r\ii.”

Corneliu TAMA}

„Biblioteca de hranã doritã sufleteascã”
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R@mnicul de alt`dat` era un or`]el mic, [n care se
tr`ia o via\` tihnit`, cu obiceiuri mo]tenite de

la p`rin\i, cu ritualul zilei ]i al anului hot`r@t dinainte,
cu petreceri, dar ]i cu necazuri [ndurate cu r`bdare, cu
datinile a]ezate o dat` pentru totdeauna. Petrecerile, [n-
s`, nu se puteau \ine f`r` muzic`, iar muzica, f`r` l`utarii
\igani. Se dau multe explica\ii [n leg`tur` cu faptul c`,
[n trecut, l`utarii erau numai \igani. Un rol incontestabil
l-a avut [ntru aceasta talentul nativ al acestor alogeni, a-
jun]i - nici ast`zi nu se mai ]tie sigur, c@nd ]i de unde -
[n \inuturile rom@ne]ti. Dar, la l`sarea pe seama lor a
meseriei de l`utar, a mai contribuit ]i altceva: pozi\ia
bisericii fa\` de aceast` profesiune. Celebra „Pravil` de
la Govora”, tip`rit` [n 1640, vorbe]te despre l`utari c`
sunt „batjocur` lui Dumnezeu ]i oamenilor”. Pare fi-
resc c` rom@nii, ]i ei cu [nclina\ii muzicale native, au
l`sat aceast` meserie pe seama acelor dispre\ui\i ]i dez-
mo]teni\i ai soartei, care erau trecu\i ca robi [n izvoa-
dele de zestre ]i catastihuri m@n`stire]ti, domne]ti sau
boiere]ti, printre vitele ]i locurile de munc` ale mo]iei -
\iganii. La R@mnic, \iganii l`utari tr`iau [n partea de
nord a ora]ului, [n mahalaua care a purtat mult` vreme
numele de „|ig`nia Episcopiei” sau, prescurtat, „|ig`-
nie”. Prima ]tire despre ei o avem la 9 aprilie 1782,
c@nd l`utarii []i aleg v`taf pe Ioan sin Tudor Tuv` l`u-
taru, alegere [nt`rit` ]i de episcopul Filaret. Dup` e-
manciparea robilor, ace]tia au devenit proprietari ai c`-
su\elor [n care locuiau ]i ai unor buc`\ele mici de teren.
Spre sf@r]itul veacului trecut, cartierul „|ig`nia”, deli-
mitat de-a lungul drumului spre C`lim`ne]ti, [ntre Va-
lea Mandii ]i Valea U\ii, a fost poreclit de c`tre ironicii
r@mniceni „Versailles”. O parte a lor []i c@]tiga p@inea
zilnic` prin muzic`, ajung@nd, unii dintre ei, s` dep`-
]easc` notorietatea local`, iar al\ii s` aib` cariere pres-
tigioase. Un rol deosebit [n consolidarea faimei ]i carie-
rei l`utarilor r@mniceni l-a avut [nfiin\area, [n 1880, a
muzicii militare a Regimentului 2 Doroban\i V@lcea, u-
nitate cunoscut` [n [ntreaga \ar` sub numele de „2 c`-
\ea”, cognomen provenit din asocierea stemei jude\ului -
o c`ru\` sau o tr`sur` de po]t` ]i obiceiul c`r`u]ilor v@l-
ceni de a \ine legat` la spatele atelajului c@te o reprezen-
tant` a rasei canine.

De la cump`na dintre veacul trecut ]i cel al nostru,
p@n` spre [nceputul celui de-al doilea r`zboi mondial, au
[nveselit ori au cobor@t melancolia [n sufletele r@mnice-

nilor l`utari vesti\i, uita\i ast`zi, deoarece arta lor a fost
efemer`, pe de-o parte, iar, pe de alta, datorit` faptului
c` cercet`torii vie\ii muzicale [i socotesc reprezentan\i
tipici ai subculturii de mahala. Contemporanii s`i au a-
vut, [ns`, alt` p`rere, fapt care i-a determinat s` le con-
semneze numele [n presa vremii, iar al\ii chiar [n me-
morii. Se ivesc, astfel, pentru noi, ca [ntr-o oglind` pr`-
fuit`, imaginile unor virtuozi ai arcu]ului sau ai altor
instrumente ca: viori]tii Nicolae Pandele, fra\ii Pandele
]i Vasilic` Alexandrescu - ambii mul\i ani sub]efi ai
muzicii militare, condus` [nainte de primul r`zboi mon-
dial de c`pitanii }olz ]i Dorcescu, ]i ei \igani de neam -
Iancu Petrescu, Marin Cioflea, Nicu Dumitrescu, care a
plecat la Bucure]ti, iar fiii s`i - flautistul Alecu N. Du-
mitrescu ]i pianistul Nae N. Dumitrescu au format una
dintre cele mai apreciate orchestre din Capital`; Costic`
Achim zis „|ugurel”; Costic` Codreanu zis „Limb`”;
Gheorghe Dumitrescu zis „Cioc”; Grigore ]i Nicolae
Micu; Ion Geant` din Bujoreni, din care s-au tras repu-
ta\ii interpre\i de muzic` clasic` Iancu G`urel, fra\ii Ion
]i Toma C`l`u. Le \ineau isonul \ambalagii ca Iancu
Vasilescu ]i contrabasi]ti cum au fost Costic` St`nescu
]i Ion Georgescu. {n tarafurile lor, str`luceau c@nt`re-
\ele guriste Lina Dumitrescu, Didina St`nescu, Frusina
|ugurel, Manda ]i Chiricu\a. Tarafurile, mai mari sau
mai mici, c@ntau cu program fix la c@rciumi ]i restau-
rante, ocazional la nun\i, botezuri, baluri ]i alte sindrofii
ori, dup` tradi\ie, la zilele onomastice, treceau s` ureze,
prin c@ntec, la cei ce-]i s`rb`toreau patronimicul.

M` voi opri, [n cele ce urmeaz`, asupra a doi
dintre cei mai celebri viori]ti din R@mnic,

apar\in@nd a dou` genera\ii diferite.
Nicolae Pandele a fost un fel de Barbu L`utaru al

R@mnicului, dup` cum m`rturisesc cei care l-au cunos-
cut. A tr`it mai mult [n a doua jum`tate a secolului al
XIX-lea ]i s-a n`scut, poate, [nainte de dezrobirea \iga-
nilor. Taraful s`u era nelipsit de la nun\ile, botezurile
sau petrecerile mai simandicoase. Era prezent ]i la cele-
brele baluri ale R@mnicului, care aveau loc, [n acea vre-
me, la etajul Hotelului „Ni\` Temelie”, situat cam pes-
te strad` de actualul magazin „Cozia”. Dar, [n primul
deceniu al veacului, high-life-ul R@mnicului []i mutase
balurile la Teatrul „Adreani”, iar perioada de glorie a
hotelului „Ni\` Temelie” se stinsese, cl`direa se ruinase,
ceea ce [i f`cuse pe umori]tii R@mnicului s` 7

Figuri de l`utari din R@mnicul de alt`dat`
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boteze locul „La h@rd`u”. Balul, obligatoriu
mascat, era frecventat de burlaci ]i servitoare. E-
venimentul era vestit nu prin afi]e, ci printr-un
crainic mascat, care purta o pancart` [n m@n` ]i
striga c@t [l \inea gura: „Ast̀ -sear̀ , mare bal mascat [n
sala «Ni\` Temelie»”. De seara p@n` diminea\a,
sub arcu]ul lui Pandele, sala plutea [n acordurile
muzicii lui Strauss ori
p`rea s` se d`r@me din
cauza s@rbelor ]i br@-
ielor. Din vioara lui,
scotea „acorduri li-
ne”, dup` cum m`rturi-
se]te un contemporan. A
fost un om chibzuit ]i a p`s-
trat cu grij` ceea ce a agonisit
din d`rnicia genero]ilor s`i clien\i,
av@nd parte de o b`tr@ne\e lini]tit`.
}i-a dep`]it condi\ia de locuitor al
„|ig`niei”, ridic@ndu-]i o c`su\` modes-
t` pe strada „Traian”, pe locul unde este
ast`zi blocul cu Banca Agricol`.

In prim`vara anului 1906, ]i-a dat
ob]tescul sf@r]it ]i a avut parte de o
[nmorm@ntare frumoas`. L-a [nso\it la

locul de veci tot ora]ul [n c@ntecele unui taraf de
o sut` de l`utari, ca un omagiu suprem adus celui
ce [nseninase, cu vioara lui m`iastr`, sufletele tu-
turor.

{n amurgul vie\ii lui Pandele, la Dr`g`]ani,
[n gr`dina restaurantului „Mielul Alb”, c@\iva b`-
ie\a]i de la ]ase la opt ani se jucau. Erau veni\i [n
vizit` la Nicu Angelescu din R@mnicu-V@lcea, care
se afla acolo [n vacan\` la bunicul ce \inea faimo-
sul restaurant. {ntre ei, Gibe Mih`escu ]i \ig`nu-
]ul Costic` Codreanu. To\i trei s-au legat [ntr-o
prietenie pe via\`. Gib Mih`escu a nemurit restau-
rantul „Mielul Alb” [n nuvela „La Grandiflora”.
Costic` Codreanu [ntrerupea, f`r` ezitare, jocul
atunci c@nd l`utarii se preg`teau s` c@nte. Din ta-
raf, f`cea parte ]i tat`l s`u, Nicolae Codreanu, zis
„Muscalagiu”. Micu\ul se apropia de l`utari, as-
culta cu religiozitate melodiile ]i, [n timp ce se
c@nta, degetele lui c`lcau cu mi]c`ri expresive
ni]te coarde imaginare, care, nu dup` mul\i ani,

au devenit ale unei viori adev`rate. Costic` a
crescut ]i s-a f`cut viorist din voca\ie, iar arcu]ul
lui m`iestru a desf`tat, decenii de-a r@ndul, pe iu-
bitorii de muzic` ]i clientela restaurantelor din
R@mnic, unde se mutase cu casa din tinere\e.
Poreclit „Limb`”, pentru talentul s`u muzical, el
a fost mai mult dec@t un l`utar profesionist, un

artist [nn`s-
cut. Priete-
nul s`u din

tinere\e, pro-
fesorul Nicu

Angelescu, []i a-
minte]te c`, [n 1950,

cu c@teva luni [nainte
de moarte, l-a [nt@lnit

merg@nd spre cas`, dup` ce
concertase o noapte [ntreag`

la restaurant, c@nt@nd pe drum,
pentru sine, „un c@ntec de o du-

io]ie care [\i p`trundea inima”, ce-
ea ce-l [ndrept`\e]te s` trag` con-

cluzia c` „muzica, acest dar dumneze-
iesc, semn al firilor alese, era pentru el o

trebuin\` sufleteasc` permanent`, ra\iunea
[ns`]i a vie\ii sale”.

Ultimii mari lãutari
ai R@mnicului [i remarc` Miron
Radu Paraschivescu, [n reportajul

literar „B@lci la R@ureni”. {i cunoscuse, probabil,
mai [nainte, era rud` cu faimosul c@rciumar
Smeureanu, din R@mnic, dar acum [i vede [n plin
regim comunist, c@nd meseria de l`utar, a]a cum
era ea alt`dat`, ajunsese pe cale s` dispar` [n
ora]e. L`utarii virtuozi au translat spre mediul
rural, acolo unde comanda politic` era mai pu\in
ap`s`toare, iar ceva mai t@rziu - c@nd unii lo-
cuitori ai s`i au devenit activi]ti de partid -
„|ig`nia” R@mnicului a disp`rut definitiv, fiind
integral demolat`. Ea ]i l`utarii ei au r`mas doar
o amintire, ca un duios c@ntec de demult, din care
re\inem doar c@teva cr@mpeie.

Aneta BARDA}U

Pictur` din pridvorul M@n`stirii Cozia,
d in  1707
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Mircea Braga - 65 de ani  (n. 27 aug. 1938)
Alexandru Vlahu\` - 145 de ani  

(5 sept. 1858)
Edgar Papu - 95 de ani  (13 sept. 1908)
Costache Conachi - 225  (14 sept. 1778)
Marian Popa - 65 de ani  (15 sept. 1938)
Augustin Buzura - 65 de ani 

(22 sept. 1938)
George Astalo] - 70 de ani  (4 oct. 1933)
Florea Firan - 70 de ani  (4 oct. 1933)
Constantin Ab`lu\` - 65 de ani

(8 oct. 1933)
Iorgu Iordan - 115 ani  (11 oct. 1888)
George Mihail Zamfirescu - 105 ani  

(13 oct. 1898)
Victor Hernbach- 80 de ani 

(14 oct. 1923)
Mihail Sorbul - 120 de ani 

(16/19 oct. 1885)
Dumitru Alma] - 95 de ani 

(19 oct. 1908)
Pompiliu Marcea - 75 de ani 

(20 oct. 1928)
Ion B`lu - 70 de ani  (20 oct. 1933)
Dimitrie Cantemir - 330 de ani 

(26 oct. 1673)
Dem Theodorescu - 115 ani 

(26 oct. 1888)
}tefan Baciu - 85 de ani  (29 oct. 1918)
Duiliu Zamfirescu - 145  (30 oct. 1858)
Dumitru Micu - 75 de ani  (8 nov. 1928)
Benjamin Fundoianu - 105 ani 

(15 nov. 1998)
Monica Lovinescu - 80 de ani

(19 nov. 1923)
Dan T`rchil` - 80 de ani  (28 nov. 1923)
Nicolae Cartojan - 120 de ani  

(4 dec. 1883)
Ilarie Voronca - 100 de ani 

(31 dec. 1903)
Nicolaus Olahus - 510 ani  (1493)
Miron Costin - 370 de ani  (1633)
Costache Negruzzi - 195 de ani (1808)

Anivers\ri ale unor
personalit\]i na]ionale

Pe urmele c\r]ii „O var\ ciudat\”
Ca unul care am deschis ochii [ntr-o cas` de \`rani harnici ]i cin-

sti\i ]i, culmea, chiar mare, aproape cul`, cas` care impunea res-
pect, dar f`r` nici o carte, totdeauna am fost gelos, p@n` la obsesie, pe
cei care aveau bibliotec`. }i, mai ales, pe conacele boiere]ti, c@te mai
r`m`seser`, pentru c`, [n nemernicia lor, stalini]tii - mai to\i nero-
m@ni - le-au distrus de parc` erau focare de molime. Imagina\ia [mi fu-
gea ]i se plimba curajoas` pe holurile lor, [n cerdacele lor, unde
odraslele fericite, poate, ale boierilor no]tri, []i petreceau zilele
(vacan\ele) ]i se bucurau de „bog`\iile” lor suflete]ti. }i nu pu\ine
conace am v`zut, pentru c` via\a m-a dus prin \ar` ]i, vr@nd-ne-
vr@nd, „c`l`toream” prin ele, le „receptam” amintirile, le admi-
ram bibliotecile, [nc`rc@ndu-mi sufletul cu lumin`, chiar dac` doar
[n mintea mea. Tot [n aceast` perioad`, c@nd [ncepuser` s` apar` „co-
nacele” noi ale burghezilor proletari, s-a n`scut ]i fraza care mi-a
adus c@teva oprobii, dar m-a [nt`rit [n dragostea pentru carte ]i am
convins, uneori, pe c@\iva, c` „{nainte erau c@teva conace, dar
musteau de cultur`, iar azi sunt cu duiumul ]i put de incultur`”. }i
d`deam, repede, exemple: Bene]ti - cu Oteteli]enii ]i Petrache Poe-
naru, Valea Mare - cu G@rde]tii ]i Duiliu Zamfirescu, Cior`]ti (}iri-
neasa), cu generalul Oprescu ]i R. Boboc, V`leni (P`u]e]ti-
Ot`s`u), cu Iancu P`u]escu ]i St. O. Iosif, D. Anghel, A. En`]escu,
M. Sadoveanu, I. Pop etc., Z`treni, cu Boice]tii, B`de]tii ]i I.M.
R`ureanu, R@mnicul, cu Socotenii ]i Lahovarii, Fole]tii, cu
Lamotescu ]i Vintil` Ornaru, Sl`vite]ti, cu Lahovari ]i Cella Dela-
vrancea ]i altele, multe, multe... 

Despre aceast` din urm` „rela\ie”, am aflat destul de t@rziu, abia [n
1981, c@nd am devenit bibliotecar, ]i, printre alte sarcini, am fost „delegat”
s  ̀desfac ni]te pachete cu valori, uitate de ni]te ani buni [ntr-un depozit. De
fapt, aceste valori fuseser` confiscate [n 1948 (la na\ionalizare) ]i ad`pos-
tite [n beciurile Palatului Justi\iei, pe atunci Palat de Cultur` (ce bine era
dac` r`m@nea tot al Culturii! dar, [n lumea f`r` personalitate [n care
predomin` banul, minciuna are nevoie de palate, nu de hran` a sufle-
tului...) ]i g`site [nt@mpl`tor de Goange Marinescu, director al
Palatului, c@nd s-a modernizat cl`direa. Erau peste 70 de pachete, care
„arestaser`” c`r\i ce proveniser` din bibliotecile: generalului Oprescu,
a lui Petre M`inescu, Constantin Dissescu, Ioan Ol`nescu, Ioana
Cantacuzino, Cella Delavrancea, Philip Lahovari, Noe Lahovari...
Parc` [i aud pe colegii mei: „Pleac`, m`, las`-le dracu’ de c`r\i, c` o
s` iei vreo ciuperc` ]i nu mai scapi de ea!”. Eu, [ns`, [nc`p`\@nat, dar ]i
m@nat de curiozitate ]i dragoste - o [mbinare ciudat`, nu-i a]a? -
le-am inventariat pe toate (]i pe cele bolnave, ]i erau vreo sut`, pe care
chiar am vrut s` le tratez, [ncerc@nd s` fac un laborator, dar am avut
cu cine? c`ci, Doamne, mul\i bibliotecari nu iubesc chiar deloc c`r\ile,
nu ]tiu ce caut` [n bibliotec`!) ]i le-am dat de lucru celor de la
„Clasificare-Catalogare”. }i eram m@ndru de ceea ce f`cusem! 

Peste c@\iva ani, destinul m-a instalat [n alt post ]i am avut
]ansa, poate unic`, s` circul prin jude\. 

A]a am ajuns la }irineasa (cu interese de serviciu) ]i, 7
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pentru c` de mult voiam s` vizitez biserica din Islazul

Sl`vite]tilor, mai ales c`, de cur@nd, citisem a doua edi\ie a
romanului „O var` ciudat`”, de Cella Delavrancea, a c`rui
ac\iune se petrece aici ]i prin [mprejurimi, curiozitatea ]i
fraza mea, amintit`, m-au hot`r@t brusc. Chiar dac` ni]te no-
ri se uitau ur@t la mine, am luat ]oseaua la b`taie ]i cei trei
kilometri s-au topit [n c@teva zeci de minute. Am intrat [nt@i
[n biseric`. „Doamne, ce-au avut cu tine? De ce, oare, de
s`la]ul t`u s-a ales praful?” Pentru
c` o ruin` ajunsese biserica. Ploua
[n ea, fiind f`r` acoperi], ]i cred c`
de mult era a]a, pentru c`, [n interi-
orul ei, crescuser` ]i c@\iva copaci,
iar acum era ad`post pentru oi.

Ce s` fac? Am pl@ns c@teva minu-
te [n interioarele mele, l-am certat pe
cel vinovat (am aflat c` acesta a fost
Oromulu, un haps@n care cump`rase
mo]ia pe care se afla biserica, [n
anul 1927; fiind biseric` de sat, nu
monument, ]i pentru c` noul propri-
etar s-a purtat inuman cu \`ranii, a-
ce]tia, prin bun`voin\a celuilalt bo-
ier, de peste v@lcea,  Philip Lahova-
ri, care le-a d`ruit p`m@nt dincolo
de Luncav`\, ]i-au mutat satul cu to-
tul, cu c`\el, cu purcel, ]i ]i-au f`cut
alt` biseric`, pe aceasta l`s@ndu-i-o
haps@nului de Oromulu) ]i am trecut
v@lceaua unde se afla conacul lui
Philip Lahovari ]i al so\iei sale, ce-
lebra Cella Delavrancea, scriitoare, pianist`, fiica lui Barbu
}tef`nescu Delavrancea ]i adorata lui I. L. Caragiale. Ce e-
mo\ie m` cuprinsese, Doamne! „Oare unde o fi fost bibliote-
ca?” Cer voie inginerului Gelu (de serviciu pe unitate, c`ci
acolo func\iona I.A.S. „Valea Mare”) ]i-mi spune c` n-am nici
o restric\ie. Am deschis u]a conacului ca o mireas`. Ro]isem
tot, dar nu m` vedeam dec@t eu, credeam, c`ci umbrele Cellei
nu disp`ruser` [nc`. Le vedeam [n sufrageria rotund`, [n dor-
mitor, pe cerdac, ]i parc` se r`stea la mine: „Stai, domnule,
pu\in, p@n` vine Philip al meu, c`-i dus p@n` la p`durar!”
Mi se ridicase p`rul [n cap ]i un fior [mi trecea prin ]ira
spin`rii. „Ce vrei? O cafea sau cheseaua cu dulcea\`?” Ce
s` fac? S`-i r`spund? P`i, dac` m` aude Gelu, inginerul, nu
r@de de mine?

Privesc [n jur. P`ienjeni, igrasie, c@teva geamuri sparte...
O pal` de v@nt m` trage, parc`, spre una din ferestre ]i iar aud
vocea Cellei: „Ia prive]te, tinere! Vezi ce priveli]te am? Ia
uit`-te spre biseric`! C@\i brazi sunt?” „Doi” - [i r`spund.
„Ehe, sunt patru. Eu i-am pus a]a, s` p`c`lesc  verile astea
petrecute pe aici. Ciudat, nu-i a]a?”

Afar` [ncepuse s` plou`. St`team de dou` ore [n conac ]i
nu mi-am dat seama c@nd a trecut timpul. Dar trebuia s` fac

]i pasul peste prag, s` plec adic`. „Oare ce-o fi crez@nd despre
mine Gelu?” Dar nu-mi p`sa. Eram [n casa unei celebrit`\i ]i
emo\iile nu-mi d`deau pace, dar m` f`cuser` puternic. Tr`-
iam clipe unice ]i nu m` mai s`turam de... admira\ie, a] putea
zice. Nu r`m`sese nici o palm` de podea, plafon ori perete
neatins de privirile mele. }i, totu]i, c@nd s` plec, privirea mi
se opre]te [ntr-un col\ al camerei. Un fel de dreptunghi, patru
linii abia vizibile ie]eau prin albul varului ]i, parc`, m`

chemau. „Ce s` fie?” {mi las geanta
de pe um`r ]i m` reped spre acel
col\. Dau cu v@rful pantofului [n spa-
\iul conturat de liniile dreptunghiului
]i  r`m@n uimit: suna a gol. „M`i, s`
fie, c` n-oi fi dat de vreo comoar`”
M` aplec ]i, cu un bricegu\, decojesc
stratul de var, [ncet, cu toate c`, a
naibii curiozitate, dac` [mi d`dea ea
pace! {n final, iese la suprafa\` o
u]i\`. „Doamne, ce noroc” Inima
[mi b`tea puternic. T`cerea din jur
chiar m` [nsp`im@nta. „Dac` tocmai
acum vine inginerul?” Iute trag de
u]i\` ]i v@r m@na [n ascunz`toarea
care mi se deschidea (ca s` nu zic
„safe”). Nu, n-am g`sit dec@t o carte.
Dar ce crede\i, ce conta pentru mine
mai mult dec@t o carte? Asta e
comoara mea. O iau, minun@ndu-m`
c` au trecut aproape 40 de ani ]i
nimeni n-a avut curiozitatea sau
norocul s` g`seasc` aceast` comoa-

r`. O introduc [n geant` ]i plec.
Nu mai era nimeni prin [mprejurimi, a]a c`, lu@ndu-mi la

revedere de la conac (care, Doamne, acum nu mai este, pen-
tru c` s-a g`sit un cretin, cic` „mo]tenitor” al lui Philip Laho-
vari, care l-a d`r@mat ]i l-a v@ndut bucat` cu bucat` unor „in-
vestitori strategici”, lipsindu-ne de memoria culturii) cu g@n-
dul la Cella Delavrancea ]i m` [ndrept spre sta\ia de autobuz.
Pe drum, bine[n\eles c` n-am avut r`bdare. Am scos cartea,
care s-a p`strat extraordinar de bine [n acel „safe”, ]i am fun-
z`rit-o. Era o edi\ie princeps a poetului latin Tibull - „Elegii
[n limba latin` ]i german`”, de Friedrich Karl von Strom-
beck, ap`rut` la Gotingen, [n editura lui Johan Christian Die-
trich, [n anul 1799 ([n original: „Tibull’s, Elegien, lateinisch
und deutschc von Friedrich Karl von Strombeck, Gotingen
bey Johan Christian Dietrich, 1799).

Cartea are 200 de pagini, cuprinde dou` „volume” de ele-
gii ]i unul de poeme, cu adnot`ri pertinente f`cute de tradu-
c`tor, iar pe coperta a doua prezint` semn`tura „Lahovari”,
care confirm` faptul c` ea a apar\inut acestui boier iubitor de
frumos ]i de neam. C@t adev`r, Doamne, [n sintagma „{nain-
te erau pu\ine conace, dar musteau de cultur`, iar azi sunt cu
duiumul, dar put de incultur`!” George ACHIM

CCeellllaa  DDeellaavvrraanncceeaa  ((11888877-CCeellllaa  DDeellaavvrraanncceeaa  ((11888877-11999911))
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„Mogo]oaia - trei secole de istorie, 1702-2002” este un
album [nconjurat cu aur` de har, editat [n condi\ii grafice
excep\ionale, a]a cum „Prin\ul aurului”, Constantin Br@n-
coveanu, merita din plin. Ap`rut cu sprijinul Centrului de
Cultur` „Palatele br@ncovene]ti de la por\ile Bucure]tiu-
lui”, Editura „Triton”, autor Narcis Dorin Ion, fotografii rea-
lizate de George Dumitriu, „Cuv@nt [nainte” de Dan Nasta,
sursa fotografiilor provenind din urm`toarele fonduri:
Biblioteca Academiei Rom@ne, Biblioteca Na\ional` a Ro-
m@niei, Arhivele Na\ionale Istorice Centrale, Muzeul Li-
teraturii Rom@ne, Muzeul Militar Na\ional, Colec\ia Sanda
Maria T`t`rescu-Negroponte, Colec\ia John E.G. Box Shall -
Londra, Marius Amarie, George Dimitriu, Dan Ioan Di-
nescu ]i Narcis Dorin Ion, care ne reaminte]te: „{n toamna
acestui an, mai exact la 20 septembrie 2002, se [mplinesc
trei secole de c@nd domnitorul-martir Constantin Br@n-
coveanu, «Boier vechi ]i domn cre]tin», [nzestra spa\iul ro-
m@nesc cu unul dintre cele mai  reprezentative monumente
istorice ]i de arhitectur` pe care le avem: Palatul de la Mo-
go]oaia”. L-a st`p@nit pe voievodul-martir o mare voca\ie
de ctitor, ale c`rui roade le vedem ]i ast`zi, sem`nate pe
aproape jum`tate din \ar`, din Mehedin\i p@n`-n R@mnicu
S`rat ]i din F`g`ra] p@n` [n c@mpia Dun`rii (Mogo]oaia,
Potlogi, Doice]ti, Br@ncoveni, S@mb`ta).

„Br@ncoveanu []i f`cuse ]i la M@n`stirea Hurezi o
locuin\` domneasc` pentru o ]edere chiar mai de durat`,
din care nu lipseau s`lile de divan ]i o taini\` f`r` ferestre,
cu u]` secret`, [n vecin`tatea od`ii de dormit” (V. Anania,
Cerurile  Oltului).

{n acela]i „Cuv@nt [nainte”, darul l`sat \`rii de cel pe
care Nicolae Iorga l-a re[ncoronat „monarh al culturii”, se
aduc mul\umiri celui care, „printr-o atitudine de mare seni-
or”, a donat Muzeului Mogo]oaia piese deosebite, din Co-
lec\ia „Liana ]i Dan Nasta”, cu care Palatul a c`p`tat, azi,
un nou ve]m@nt.

Palatul de la Mogo]oaia ne-a parvenit f`r` prea mari
modific`ri ale arhitecturii exterioare, [n structura lor put@nd
fi admirate ]i ast`zi elementele de baz` ale stilului br@nco-
venesc.

N`scut la 15 august 1654, ca fiu al lui Papa Br@ncovea-
nu ]i al Stanc`i Cantacuzino, viitorul domnitor al |`rii Ro-
m@ne]ti mo]tenise o mare avere, realizat` de bunicul s`u
patern, Preda Br@ncoveanu. Marele vornic Preda Br@nco-
veanu, fiind nepotul de sor` al domnitorului Matei Basarab,
mo]tenise nu numai „toate satele ]i mo]iile ce au avut din-
spre neamul Craiove]tilor”, ci ]i „toate mo]iile din partea
r`posatului Matei-voievod”, pe care domnitorul Constantin
}erban, „[mpreun` cu prea Sfin\ii patriarhi ]i arhierei ai \`-
rii, dup` dreapta socoteal` cu sf@nta pravil` a c`zut a le \i-
ne ]i a le st`p@ni Preda vornicul Br@ncoveanu”.

Bog`\ia sa imens` [l
uimise pe c`l`torul sirian
Paul de Alep, care l-a vi-
zitat pe vornic la mo]iile
sale din Oltenia: Br`t`]ani
]i Br@ncoveni. Inventarul
agricol de pe cele dou`
sute de mo]ii ale sale este
uluitor: 12.000 de iepe de
pr`sil`, 30.000 de oi,
4.000 de boi, 1.000 de bi-
voli, 4.000 de porci, 300
de ]iruri de stupi, la care
se adaug` 1.500 de familii de \igani robi. Aceast` bog`\ie l-a
determinat pe Paul de Alep s`-l socoteasc` pe Preda
Br@ncoveanu drept „primul dintre boierii din aceast` \ar`
datorit` mo]tenirii primite de la str`mo]ii s`i”.

Av@nd un lac ]i o p`dure, satul Mogo]oaia a fost cum-
p`rat, [n 28 ianuarie 1681, de c`tre marele postelnic Cons-
tantin Br@ncoveanu. Trei luni mai t@rziu, la 7 aprilie,
Br@ncoveanu va mai cump`ra un teren [n Mogo]oaia,
[ntreaga mo]ie ajung@nd la 1.390 st@njeni; atras de fru-
muse\ea locurilor, va construi, la [nceput, o biseric`, purt@nd
hramul Sf@ntului Gheorghe ]i servind drept paraclis al vi-
itoarei Cur\i domne]ti. Biserica a fost terminat` [n ziua de
20 septembrie 1688, dup` cum gl`suie]te ]i pisania sculp-
tat` [n piatr`, a]ezat` [n pridvor, deasupra u]ii de intrare: „o
au ridicat-o ]i o au f`cut Constantin Br@ncoveanul vel
logof`t... ca bun` pomenire lui ]i p`rin\ilor lui [n neuitat s`
lase ]i s` r`m@ie, care s-au zidit [n zilele cre]tinului domn
Io }`rban Cantacuzino Basarab Voevod, de la sp`]enia
lumii 1688, septemvrie, zile 20”.

Din bogata „Cronologie” a domnitorului Constantin
Br@ncoveanu, ne amintim c`, la 29 iunie 1707, t@rnose]te
biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucure]ti, care-i ad`poste]te
morm@ntul vegheat de o candel` aprins` de doamna Maria
Br@ncoveanu [nc` din 1720, c@nd [i aduce osemintele, pe
furi], la Bucure]ti.

Narcis Dorin Ion - autorul acestui album - capodoper`
tipografic`, [ncheie: „Toate acestea ne-au determinat - sub-
juga\i de frumuse\ea Palatului Mogo]oaia - s` cinstim ]i
noi faptele creatoare ale Br@ncovenilor ]i Bibe]tilor ]i s`
facem cunoscut` genera\iilor de azi istoria fascinant` a ce-
lor care l-au st`p@nit”.

Fiind greu de redat mul\imea informa\iilor care vin din
epoci apuse, ne-am referit doar la c@teva, spre aducere a-
minte ]i spre a semnala prezen\a albumului la Biblioteca Ju-
de\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea; carte scump`, carte rar`,
adev`rat festin br@ncovenesc [n secolul XXI.

Felix SIMA
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Constantin Br@ncoveanu



Casa C[r\ii v`lcene, nr. 2, iulie-decembrie 2003 pag. 25

Iataganul tr`d`rii

C artea istoricului prof. dr. Veronica Tama], membr` a
Uniunii Scriitorilor din Rom@nia, „Iataganul [ns@n-

gerat”, ne cutremur`. Este lec\ia despre jertfa p@n` la
moarte, despre un om cu judecat` dreapt`, despre d`r-
nicia unuia dintre cei mai str`luci\i diriguitori de \ar`,
acum Sf@ntul Mucenic Martir Costantin Br@ncoveanu,
care spunea: „Vrerile lui Dumnezeu sunt necunoscute ]i
nimeni n-a putut ]i nu poate ocoli voia Domnului. Se
cuvine, a]adar, s` ne supunem Sfintei Lui voin\e ]i
numai Sfintei Lui Slave suntem datori a mul\umi cu
recuno]tin\` pentru toate...”.

„Iataganul [ns@ngerat”, lansat`, inspirat` idee, la
M@n`stirea Hurezu, ctitoria lui Br@ncoveanu, cu prile-
jul Simpozionului „CCuullttuurraa  bbrr@@nnccoovveenneeaasscc`̀  [[nn  VV@@ll-
cceeaa”, [n ziua de 16 august 2003, este scris` cu mare
cazn`, cu r@vn` ]i aten\ie; este o lucrare care ne aduce aminte
mereu c`, [nainte de plecarea cea mare, Constantin Br@nco-
veanu Voievod spunea, c@nt`rind ultimele clipe de via\`: „S`
salv`m sufletele noastre ]i s` ne sp`l`m p`catele cu s@ngele
nostru!”. Un domn cre]tin, care a ap`rat pacea ]i lini]tea \`rii
sale, buna a]ezare a lucrurilor, via\a locuitorilor \`rii sale, tre-
burile pentru buna [nv`\`tur` a copiilor, a judecat c@t mai bine
]i mai drept pricinile, a ajutat s`racii, a ridicat valori devenite
monumente ]i simboluri ale unei arte f`r` egal, a fost un bun
credincios ]i un bun p`str`tor de neam.. La 20 iunie 1992,
prin voin\a ]i hot`r@rea Sf@ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Rom@ne, Constantin Br@ncoveanu a devenit Sf@ntul Mucenic
Constantin Br@ncoveanu, [mpreun` cu cei patru fii ai s`i:
Constantin, }tefan, Radu ]i Matei ]i sfetnicul Ianache V`c`-
rescu. O asemenea carte nu putea s` ias` [n lume dec@t [n
m@ndra ctitorie a Br@ncoveanului. Autoarea, recunoscut`
pentru meticulozitatea ]i ]tiin\a cercet`rii, nu doar a docu-
mentelor, ne [nf`\i]eaz` marea personalitate, extrem de bine
umanizat`, foarte atent construit`, a celui care timp de 26 de
ani, [ntre 1688 ]i 1714, a condus cu [n\elepciune ]i devota-
ment, cu [nalte izb@nzi pe linie politic` ]i [n plan cultural, p`-
m@ntul rom@nesc dintre Dun`re ]i Carpa\i.

Romanul nu este nicidecum o fic\iune a doamnei Ve-
ronica Tama], pentru c` foarte pu\ine personaje nu

vin din realitate. Avem de-a face cu un roman istoric, cu o
carte pentru care autoarea, cu migala-i cunoscut` de cerce-
t`tor avid al istoriei, a muncit, a ]ters praful de pe sute de pa-
gini de manuscrise, a studiat documente, i-a „consultat” pe
cronicari, a mers la fa\a locului ]i a [mbr`cat totul [n culoare,
[n atmosfer`, [n tensiune, [n triste\e, [n c`dere prin tr`dare,
prin iataganul [ns@ngerat al tr`d`rii. A sim\it „fream`tul ]i
fo]netul mi]c`rii unei lumi pestri\e, de turbane ]i ]alvari”, a
v`zut Edicule sau }apte Turnuri, de unde ie]ea descul\, din

vestitele hrube ale pavilionului Fornetta, s`v@r]indu-]i ulti-
mul drum, cel ce fusese domnul |`rii Rom@ne]ti. Nu putea s`

scrie o asemenea carte f`r` s` vad`
Topkap[, „uria]ul conglomerat de cons-
truc\ii sau pavilioane”, a mers acolo ]i
l-a sim\it pe Vod` c`lc@nd pietri]ul pe
ultimul s`u drum spre dezonoare, a
mers s`-l vad` descoperit, pentru c`
a]a dorea Ahmed al III-lea, strivitorul
de via\`, s`-l dezonoreze, s`-l [nfr@n-
g`. {n\eleg@nd c` via\a e una, Br@nco-
veanu n-a cerut mil` sultanului, iar lui
Matei, fiul cel mic, care dorea, cer@nd
sc`pare, „s` se fac` turc”, i-a spus,
scurt: „Nu, mai bine s` murim de 1000

de ori, dac` ar fi cu putin\`, dec@t s` ne reneg`m credin\a
str`mo]easc`, pentru a tr`i c@\iva ani mai mult!”. Lec\ie de
demnitate curat`, sf@nt` lec\ie de onoare!

Cartea doamnei Veronica Tama] se [ncheie cu o [ntre-
bare nepus`. Cum ]tim, r`m`]i\ele p`m@nte]ti ale lui

Br@ncoveanu se afl`, nu la M`n`stirea Hurez, unde domni-
torul ]i-a dorit somnul de veci, ci la Biserica Sf. Gheorghe
Nou, din Bucure]ti. }i autoarea spune: „{n candela de la
M`n`stirea Hurez picur` lacrimi de a]teptare l@ng` un mor-
m@nt gol. }i fu, ]i trecu, cu vremea, cu vremea...”.

„Iataganul [ns@ngerat” este o carte care fu ]i va r`m@ne,
este o ctitorie din cuvinte durabile, pentru c` despre oameni,
despre sfin\i trebuie s` scriem durabil, cu vorbe care s`
reziste vremurilor ]i vremii.

„Iataganul [ns@ngerat” este cartea \`rii [ns@ngerate de
durere dup` pierderea unuia dintre domnii s`i, a]ezat sf@nt [n-
tre sfin\i, prin cele ce-a f`cut, este cartea care se cite]te de
mai multe ori, pentru a-i [n\elege metafora, sensul cuv@ntului
vechi, parfumul epocii. Cartea doamnei Veronica Tama] este
o dreapt` m`rturie despre adev`r, scris` cu pana [nmuiat` [n
fapte, [n istoria noastr` real`, nu „alternativ`”. Romanul este
greu de dat jos de pe soclul pe care s-a a]ezat.

Autoarea a deschis multora, mai bine, ochii peste un
sf@nt despre care unii spun, chiar [n „istorie”, c` este

un domn care a creat un stil arhitectonic! P`cat, pentru c`,
iat`, este un domn din care s-a n`scut un sf@nt, gata s` ne p`-
zeasc` lini]tea, iar spiritul lui, aflat la Hurezu ]i [n celelalte
23 de ctitorii pe care ni le-a d`ruit din temelie, rezidit sau re-
parat ]i [nfrumuse\at, ne vegheaz` pentru ca aceste case ale
Domnului s` fie mereu, cum spunea P. S. Gherasim, episco-
pul R@mnicului, „candele ce lumineaz` peste ani [n ortodo-
xia rom@neasc`”.

Marin BULUGEA
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Pentru a [n\elege mai bine cota valoric` [nalt`
la care s-a realizat aceast` carte este util s`

men\ion`m ceva esen\ial despre cei care au scris-o.
Beniamino Faoro este cadru didactic [n [nv`\`-

m@ntul universitar, cuprins [n studii doctorale, este in-
giner ]i, la v@rsta de 75 de ani, se prezint` ca un mo-
del de personalitate superioar`, [nc`rcat` de nume-
roase competen\e profesionale certe [n domeniu, pre-
cum: comer\, merceologie, analiz` ]i diagnostic de
eficien\` a unor categorii de firme ]i rela\ii economi-
ce, management economic ]i de resurse umane, in-
clusiv [n organizarea turismului montan, toate acestea
asimilate ]i structurate la nivelul intelectului s`u de e-
lit` prin autocontrol permanent asupra [mbin`rii cu-
noa]terii ]tiin\ifice cu ac\iunea practic`, [ntr-o expe-
rien\` profesional` polivalent`, [mbun`t`\it` ]i vali-
dat` riguros [n decursul activit`\ii, desf`]urat` inclusiv la nivel
diplomatic [n Italia, Rom@nia ]i [n alte circa 80 de \`ri ale lumii.

Spiritul s`u explorativ, voca\ia pentru problemele omului ]i
comunit`\ii, capacitatea intelectual` deosebit` - inclusiv aptitu-
dinea de observator ]i analist-psiholog al conduitei umane - nu
puteau s` nu re\in` selectiv ]i s` nu valorifice relevant o aseme-
nea experien\` de via\`, [n pagini at@t de necesare ]i folositoare
semenilor.

Inginerul Ion M`rginean - cucerit de descoperirea persona-
lit`\ii ]i de valoarea comportamentului Domnului Faoro,

dup` cum [nsu]i m`rturise]te, ]i fiind ]i el, indiscutabil, un vis`-
tor ]i creator, cu rezultate remarcabile [n domeniul inova\iei tehni-
co-]tiin\ifice, nu putea s` reziste dorin\ei de a [ncerca s` constituie
acest duo, [n care viitorii prieteni s-au potentat reciproc, sporindu-]i,
astfel, puterea generatoare de util ]i frumos. A]a s-a n`scut ]i
cartea-eveniment despre noi, rom@nii, pentru binele nostru.

Pornind de la titlul ales de autori - Rom@nul ]i felul s`u de a
fi, cu subtitlul dat ca variant` „sau amatorismul la rom@ni” - ori-
zontul de a]teptare ]i prezum\ie tematic` ne comunic` o domi-
nant` de factur` umanist`.

Autorii - recurg@nd la o formul` ingenioas` ]i larg accesibil`
de abordare, aceea de a investiga omul (rom@nul, [n cazul nos-
tru) [n str@ns` leg`tur` cu mediul s`u socio-profesional apropiat -
ob\in, ca rezultant` credibil` ]i provocatoare, un gen de portreti-
zare, [n care se [nt@lnesc ]i coexist` solidar, at@t rom@nul cu felul
s`u de a fi, c@t ]i rom@nii, ca popor, caracterizat prin tr`s`turi
dintre care, cele mai multe, trebuie s` ne [ngrijoreze.

Modalitatea abord r̀ii i-a [ndreptat pe autori [nspre „teh-
nica” eterniz r̀ii [ntregului [n componente ]i detalii cons-

t@nd din 21 de ipostaze [n care rom@nul este surprins ]i dovedit
ca apar\in`tor unei profesii, dar f`r` a fi profesionist autentic, a]a
cum remarc` autorii: de la \`ranul rom@n, p@n` la guvernantul
sau guvernatorul rom@n. Sunt examina\i ]i, uneori, portretiza\i -

cel pu\in [n linii mari urm`torii, pentru
to\i men\ion@ndu-se adjectivul „rom@n”.
Deci muncitorul rom@n, ]eful rom@n,
maistrul, inginerul, directorul, profeso-
rul, elevul, studentul, militarul, artistul,
preotul, bancherul, poli\istul, medicul,
jurnalistul, femeia rom@nc`, fata rom@n-
c`, pensionarul rom@n, justi\iarul rom@n
]i - cum am spus - guvernatorul rom@n. 

Tentativa autorilor de a surprinde
principalele repere profesional-

tradi\ionale ]i cultural-na\ionale, conside-
rate apte pentru a contura lucid ]i convin-
g`tor fiecare profil ocupa\ional ]i apoi u-
nul general, de sintez`, cu dominant` so-
cial`, le-a oferit ]anse de expunere na-

rativ` clar` ]i sistematizare [n text. {n acela]i timp, [ns`, aceast`
formul` a alimentat ]i un anume schematism, dar mai ales un
caracter iterativ (repetitiv) al discursului autorilor. Ei au reu]it,
[ns`, contracararea acestor pericole, prin introducerea unor frag-
mente cu func\ie de detaliere, interesante, ]i, nu de pu\ine ori,
prin relat`ri sau texte literare (inclusiv poezie) cu valen\e de
satir` ]i umor (ex.: men\ionarea emisiunilor radio, cu varianta
dialogului dintre doi \`rani, privind prognozele meteo).

Este remarcabil` [ntinderea, varietatea ]i consisten\a infor-
m`rii-document`rii autorilor ]i abilitatea lor [n a-]i argumenta
majoritatea opiniilor proprii referitoare la probleme fundamen-
tale ale unor domenii, precum: [nv`\`m@ntul, managementul or-
ganiza\ional, educa\ional sau al resurselor umane ]i managemen-
tul forurilor economice ]i politice decidente centrale, inclusiv
sugestii ]i recomand`ri pentru g`sirea solu\iilor pentru corecta-
rea sau redresarea situa\iei, [ndeosebi pentru schimbarea menta-
lit`\ii.

Partea cea mai consistent` a c`r\ii, [ns`, cred c` o constituie
componenta psihologic` a demersului autorilor, realizat` at@t la
nivelul fiec`rui profil ocupa\ional - ]i [ntotdeauna legat de mun-
ca specific` profesiei - c@t ]i la nivelul caracteriz`rii generale a
rom@nilor, prezentat` [n final.

• Se deta]eaz` - ca tr`s`tur` dominant` a personalit`\ii ro-
m@nului ]i a comunit`\ii rom@ne]ti - amatorismul ([nsu]ire prea
mult [ngro]at` [n text, mai ales c` este argumentat` prin lipsa
profesionismului, care, de asemenea, nu este absent la modul
general);

• Apoi, nesocotirea nevoii de a g@ndi, concepe ]i proiecta
ac\iunile individuale ]i comune, aceasta viz@nd prioritar pe ro-
m@nul-]ef, lider na\ional, [n general pe rom@nul de\in`tor al
unor responsabilit`\i de conduc`tor;

• Lipsa unui nivel permanent de aspira\ie progresiv, ceea ce
argumenteaz` stagnarea ori chiar reculul;

O carte despre noi, pentru binele nostru: 

Rom=nul [i felul lui de a fi

7 
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• Prea ac-

centuata pre-
ferin\̀  ]i „iu-
bire” a vorbe-
lor (spectaco-
lul vorbirii des-
pre toate, cu
impresii sen-
za\ionale) [n
locul ]i [n de-
trimentul ac-
\iunii. De-aici
- ]i din pu\i-
ǹ tatea crea-
toare - se a-
junge la i-
neficien\a
profesio-
nal`.

Rom@nul e un prea mare critic al
]efilor (inclusiv „pe la spate”);

aici g`sesc o contradic\ie a autorilor, care
subliniaz` undeva lipsa de curaj, de cute-
zan\` a rom@nilor, [n a spune adev`rul ]i a
combate minciuna pentru ca, mai sus, s`-l
considere un prea mare critic al ]efilor
(poate c` este necesar` precizarea tipuri-
lor de tendin\` criticist`, respectiv insufi-
cien\a curajului de a spune adev`rul, [n
orice condi\ii). Rom@nul e zg@rcit [n apre-
cierea semenilor, [n recunoa]terea merite-
lor acestora.

• Are mentalitate de slug` ori, cel
mult, de ]ef de ordinul II, nu de ordinul I,

de concep\ie.
• Rom@nul prezint` o sla-

b` voin\` ]i capacitate de au-
toevaluare obiectiv`, autocri-
tic`.

• Cultiv` prea mult teoria
[n dauna practicii. Totu]i, [n le-

g`tur` cu aceast` inventariere a
plusurilor ]i minusurilor ce definesc

felul de a fi al rom@nilor, personal con-
sider necesar` o rezerv` fa\` de unele

„verdicte” formulate de autori, rezerv`
pe care o justific astfel: 

Chiar dac` aplic`m principiul e-
sen\ializ`rii; chiar dac` oper`m

exclusiv cu criteriul dominan\ei [n consi-
derarea specificit`\ii definitorii; chiar

dac` renov`m ]i inov`m regulile ana-
logiei ]i comparatismului ]i practi-

c`m cea mai obiectiv` analiz`
ra\ional`; chiar dac`

for\`m la
m a x i m
modestia
]i spiritul
autocritic
autentic,
dar ]i lu-
cid...

... tot
nu putem
s` ne asu-
m`m inte-
gral cele
45 de ca-
racteristici

predominant ne-
gative - uneori prea grav - negative ]i con-
damnabile, pe care autorii le atribuie ro-
m@nilor, nef`c@nd, [n multe cazuri, nici
m`car distinc\ia necesar` [ntre frac\ionare

]i generalizare, [ntre frac\ie ]i [ntreg*.

In finalul c`r\ii, sunt inserate, [ns`,
]i 19 caracteristici valoroase ale ro-

m@nului ]i rom@nilor. Iar tonul general pe
care-l d` lectura capitolelor, cu [ndemnu-
rile ]i speran\ele autorilor transform` dis-
cursul [ntr-un instrument sever, dar pro-
ductiv, [n efortul pentru schimbarea, [n
primul r@nd, a mentalit`\ii ]i [naintarea
dezirabil` a noastr`.

{n esen\`, avertismentul c`r\ii const`

[n necesitatea imperativ` ]i prioritar` de a
ne impune dob@ndirea self-managemen-
tului (capacitatea conducerii de sine), at@t
la nivel individual, c@t ]i la scara comu-
nit`\ii. Iar aceasta [nseamn` interven\ia ri-
guroas` la educa\ie, la sistemul instructiv-
familial, dar ]i [n sfera opiniei civice ]i a
for\elor publice (familia, mass-media, bi-
serica), implicate obligatoriu [n procesul
educa\iei na\ionale.

Concluzia ce ni se impune legitim
din mesajul c`r\ii domnilor Fao-

ro ]i M`rginean este aceea c` nu trebuie
s` ne supere ]i s` ne descurajeze radiogra-
fierea defectelor, chiar dac` ne-o face alt-
cineva, dar c` trebuie s` adopt`m fa\` de
schimbare o atitudine permisiv` ]i activ`,
pentru a crea c@mp mai liber propriului
nostru progres, ca rom@ni ]i ca \ar`.

{ndemnat de ]ansa acestei finalit̀ \i - ab-
solut necesare ]i legitime - [nchei not@nd aici,
la sf@r]it, moto-ul luat din Biblie,  cu care a-
utorii ]i-au pornit aceast  ̀lec\ie c`tre noi:

„Strig` din toate puterile ]i nu te
opri, d` drumul glasului s` sune ca o
tr@mbi\`, veste]te poporului meu
p`catele sale” (din Biblie)

Prof. univ. dr. Alexandru
ST~NESCU,

Univ. „Babe]-BBolyai”  Cluj-Napoca

* Chiar subtitlul „Amatorismul la rom@ni”

generalizeaz` nejustificat tr`s`tura ama-
torismului ]i este neinspirat ales.

Caricatura care ilustreaz`
capitolul „Inginerul  rom@n”

}eful rom@n
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Biblioteca – locul [nt@lnirii
c`r\ii cu lumea

(urmare  din  pagina  3)

In ziua de 16 mai 2003, la Complexul Cultural
Episcopal s-au lansat alte dou` c`r\i: „Vetre de

spiritualitate rom@neasc` - Monumentele religioase din
B`ile Ol`ne]ti ]i [mprejurimi” de Ion. Al. Popescu,
Nicolae Gorgan ]i Emilian Gro]enoiu ]i „ De la mic la
mare”, de Nicolae Gorgan.

Alt` s`rb`toare a c`r\ii s-a [nt@mplat [n 23 mai 2003,
c@nd o fost` bibliotecar` a insitu\iei noastre, Ana Duda,
din Bucure]ti, adus` aici de un bibliotecar-simbol nu
doar pentru v@lceni, domnul Petre Petria, ne-a oferit
cartea sa de poezie „Z`pada albastr` c`zut`-n Florar”.
{n acela]i context, rom@nul Adrian Erbiceanu, din Cana-
da, a avut pl`cerea, declarat` din toat` inima, de a se [n-
t@lni cu un public foarte avizat, la lansarea c`r\ii sale
„Confesiuni pentru dou` genera\ii – 101 poeme”.

{n 6 iunie 2003, [nt@lnire cu un singur autor ]i dou`
c`r\i: t@n`ra Oana Streinu-Cercel, elev` [n clasa a IX-a [n
Bucure]ti, ]i volumele „Alternativa alfabetului” ]i „Lacri-
ma metaforei”. Autoarea este poeta cu un debut fulminat
]i cu aprecieri deosebite [n Statele Unite ale Americii,
unde a ob\inut numeroase premii pentru crea\ia sa litera-
r`. {]i traduce singur` poezia [n limba englez`.

Timpul ]i spa\iul sunt necru\`toare, a]a c` voi spune
[n grab` celelalte lans`ri: „Marin Preda – monografie
sentimental`” de Marian Ciobanu – Pite]ti, „Monografia
comunei Gole]ti”, de Petre Manole, „Pasiuni, Pasiuni”,
de Valentin Negrea, „Informatica [n management”, de
ing. Mircea B`du\, „M`rturii ]i evoc`ri”, de Vasile
Roman, „Iataganul [ns@ngerat”, de Veronica Tama],
lansat` cu prilejul Simpozionului „Cultura br@ncove-
neasc` [n V@lcea”, „Canada - |ara hyperboreenilor”, de
Alex Cet`\eanu – Canada, „Cobaii sociali ]i arogan\a
politic`”, de col. (r) Nicolae Dinu,  „Nu dau explica\ii”
]i „Strig`ri” de Ion T`lmaciu, „Rom@nul ]i felul lui de a
fi”, de Beniamino Faoro ]i Ion M`rginean, „Turismul
rural [n zona Subcarpatic` dintre Arge] ]i Olt”, de Ni-
colae C`p`\@n`, „Dou` studii”, de Dem Mo\oc.

E mult, e pu\in? Cineva spunea cu n`duf: „Ce at@tea
lans`ri de carte, domnule?” Cartea e judecat` de timp,
nu de ziua [n care s-a lansat, nu de un critic sau doi, nu
de un prieten sau neprieten al autorului.

Cartea e judecat` de cititor. El este singurul care
poate s-o aduc` printre noi ]i printre al\ii, adic` [n r@ndul
lumii. Restul este doar p`rere, doar presupunere, a acelei
p`r\i a rom@nilor foarte pricepu\i [n „datul cu presu-
pusul”. Marin BULUGEA

||aarraa-nncceeppee  llaa  PPoossaaddaa,,
||aarraa-nnsseeaammnn[[  nneemmuurriirree,,
NNuummee  ff[[uurriitt  ccuu  ssppaaddaa,,
SSccrriiss  ccuu  ss`̀nnggee  ssccuurrss  @@nn  iiaarrbbaa
CCee  nnee-nnddeeaammnn[[  llaa  iiuubbiirree..
LLaa  PPooaassaaddaa,,  ssccrriiee-nn  hhrroonniicc,,
CCrree]]ttee  nneeaammuull  rroomm`̀nneesscc..
cceeii  ccee  vviinn  ccuu  gg`̀nndd  nneevvoollnniicc
LLaa  PPoossaaddaa-nnccrreemmeenneesscc
PPee  rreeggeessccuull  ddrruumm  aall  \\[[rriiii,,
EE-aall  nnoossttrruu  ttrraaiinniicc  @@nncceeppuutt;;
EErrooii  @@nn  \\aarraa  nneeuuiitt[[rriiii
SS-aauu  ppeettrreeccuutt  aattuunnccii  @@nn  lluutt..
CC`̀nndd  ccooaassaa  mmoorr\\iiii-ii  @@mmpprreessooaarr[[
}}ii  ccrraaiiii  lluummiiii  @@nnvv[[\\aarr[[
}}ii-nn  ddiissppeerr[[rrii  rreeggee]]ttii  @@nncceeaarrcc[[
SS[[-]]ii  lleeppeeddee  ddeeggrraabb  vvee]]mm`̀nnttuull,,
CC[[ccii  cceeii  nn[[pp[[ssttuuii\\ii  ddee  ssooaarrtt[[
II]]ii  aapp[[rr[[  ccuu  ddoorr  pp[[mm`̀nnttuull..

NNooii  nnee-aamm  ccrrooiitt  aaiiccii  oo  \\aarr[[,,
IInn  cclliippaa  ggrreeaa  aa  ddeezznn[[ddeejjddiiii,,
NNee-aamm  ff[[uurriitt  uunn  vvee]]nniicc  nnuummee,,
CCaa  nneeaammuull  nnoossttrruu  ss[[  nnuu  ppiiaarr[[
IInn  mmaarreeaa  pplliinn[[  ddee  pprriimmeejjddiiii
}}ii-nn  vvrraajjbbaa  ppoofftteelloorr  ddiinn  lluummee..
AAzzii  mmuunn\\iiii  nnoo]]ttrrii  ssee-nnffiiooaarr[[
DDee  cceeii  rr[[mmaa]]ii,,  ccaarree  uuiittaarr[[
PP[[rriinn\\iiii,,  ffrraa\\iiii  ss[[-]]ii  cciinnsstteeaasscc[[
SS-aapprriinndd[[-uunn  ffiirr  ddee  lluumm`̀nnaarree,,  
SS[[  llee  ss[[ddeeaasscc[[-nn  ddaarr  oo  ffllooaarree
IInn  lleeggeeaa  nnooaassttrr[[  ssttrr[[mm]]eeaasscc[[..
PPee  ttoo\\ii  aacceeii  ddiinn  ffrruunntteeaa  oobb]]ttiiii
CCee  ]]ii-aauu  uuiittaatt  aaccuumm  ccuuvv`̀nnttuull
TTuu  @@nncc[[-ii  iiaarrtt[[,,  MMaamm[[-||aarr[[,,
CC[[-ss  pplliinnii  ddee  ffaarrdd  ppee  ddiinnaaffaarr[[,,
DDaarr  ggooii  ]]ii  ttrrii]]ttii  ppee  ddiinn[[uunnttrruu..

Doru C~P~TARU,
Posada-Peri]ani,

2 nov. 2003

Golgota neamului
Am p`]it pe „Calea mare” a |`rii, fr`m@ntat de emo\ia pri-

milor pa]i f`cu\i pe locurile de z`mislire a semin\iei rom@ne]ti,
[ntr-o dumnezeiasc` rev`rsare de aur a toamnei peste locurile
care, [n urm` cu aproape ]apte veacuri, cam pe aceea]i vreme,
clocoteau de vaietul [ncle]t`rii dintre semenii aceluia]i neam,
porni\i unii [mpotriva altora din orgolii meschine ]i g@ndurile de
vremelnic` glorie a potenta\ilor lumii. {n acele zile, apele au
devenit ro]ii de at@ta s@nge, [ng@mfarea s-a transformat [n
umilin\`. De ziua amintirii tuturor mor\ilor, a tuturor sfin\ilor -
]i martirii neamului nostru sunt tot sfin\i - s-a crezut de cuviin\`
c`, la Posada, locul unde a fost aruncat` [n ogorul g@ndirii
ve]nice s`m@n\a neamului rom@nesc, se afl` acest „Thermopi-
le” al nostru ]i locul de ad@nc` reculegere. N-a fost [ntocmai
cum ar fi trebuit s` fie, pentru c` pu\ini au fost cei ce ]i-au adus
prinosul de recuno]tin\` (din marea de oameni care s-a aflat [n
aceast` zi la Peri]ani pentru un alt eveniment cre]tinesc) pe
altarul jertfei supreme ]i s` se reculeag` la „Golgota” neamului
rom@nesc.

{i rug`m pe eroii no]tri, petrecu\i [n p`m@nturi cu nem`rgi-
nit` dragoste de \ar`, s`-i ierte pe to\i, c@\i au fost de fa\` sau nu.

PPoossaaddaa  11333300  -  PPaaggiinn`̀  ddee  iissttoorriiee
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Mon]erule, o facem lat`!
Îmi pare r`u, c` e an

de alegere a ale]ilor, ]i tot ne vom
distra. Strângem material, onora-
bile, pentru ce va s` vin` ]i vom
avea de scris cât opera matale de
momente ]i de schi\e, ca s` nu
mai pun la socoteli ]i drama-
turgia, c` multe momente drama-
tice, teatrale ]i comice s-au tot
consumat, mai toate inspirate din
opera dumitale. Hai, noroc!

- Nu-]’ ce va fi ]i cum va fi,
dar nout`\i b`nuiesc s` nu mai
fie. Le-am prins pe toate, eroii
pot s` fie al\ii, dar scenariile
n-au fost modificate prea mult.
Hai, noroc!

- Ai, soro, nu se poate! Vezi
ce înseamn` s` te retragi din via\a
civil` ]i s` crezi c` s-a încheiat cu
matale lumea scrisului.

- Oho, curat-murdar ce-mi
spui ’mneata, nici pe departe s`
m` dichisesc eu cu pene de p`un
]i s` am considera\iunea c` nu
mai sunt Ca\avenci, Tip`te]ti,
Brânzovene]ti sau de-alde Farfu-
ridi, coane Joi\ici, Vete ]i jupâni
Dumitrache. Am auzit c` acu’ a-
ve\i jupâni cu ]coal`, cu tr`suri
cu cai, de te miri ce fac cu atâ\ia,
c` v-a\i „ieuropenizat”, c` aler-
ga\i prin lume cu viteza gândului
]i a ideilor f`cute ca România s`
prospere ]i tot românul...

- Dumneata ai zis-o, nu eu!
- Am zis-o, dar n-am f`cut-o

eu, asta e doar v`zut`, mai bine
nu mai priveam, c` observ c` nu
mai termina\i cu studierea operei
mele ]i cu punerea ei în practic`,
zi de zi. De unde, mon]erule, atâ-
\ia Lefteri Popescu, de unde atâ-
tea „N`paste”, când la mine sunt
într-un singur exemplar? Nu mai
în\eleg mai nimic ]i te rog s` nu
m` convingi c` `sta ar fi un bles-
tem al meu. Nici vorb`! Dac`
merge\i tot ]chiop`tând cu

profeso-
rii, mi-e
team` c`
ne întoar-
cem ]i la
pedagogii
de ]coal`
„nou`”. A
venit cine-
va pe la
mine ]i mi-a spus c` a rev`zut de
câteva ori scene din „Justi\ia”
mea, c` atât de mul\i se pup` în
„Pia\a Endependen\i”, c` nu se
mai opre]te nici ecoul. }i tot `sta
zicea c`, în fiecare zi, se întâl-
ne]te cu cet`\eni turmenta\i, dar
nu doar de b`utur`. Doamne,
ce-am f`cut! Cum am putut s` v`
scriu atâtea scenarii, cum am
putut s` arunc un asemenea
blestem? Hai, noroc!

- Stai, neicusorule lini]tit,
scriitorii, ]tii bine Dumneata a-
cest lucru, scriitorii adev`ra\i nu
„enventeaz`”, scriitorii fotografia-
z`, mai perie câte ceva din reali-
tate, dar niciodat` nu mint. De-
fectul matale e c` prea le-ai spus
pe toate, prea n-ai mai l`sat nimic
de reparat ]i de „reperat” ]i de
„recuperat”. Poate doar onoarea
nu se mai poate „repera”. Care o-
noare? Aia de-a r`mas „nerepe-
rat`”. Noi î\i mul\umim de binele
ce ni l-ai f`cut, dar de ce nu s-au
vindecat, nene Iancule, toate
astea? Hai, noroc! 

- Hai, noroc, dragul meu, dar
s` ]tii c` viciul e greu de vinde-
cat, cât bolile mele sunt boli de
societate, boli de boieri, cât des-
pre s`r`cie, aceasta nu e boal`!
Aceasta \ine de capul fiec`ruia,
de mâinile ]i de puterea, de gân-
durile ]i de voin\a puterii.

Puterea din mine, din tine,
din vârful-vârfului. În-

\eles`]i, musiu?
- Eu, da!

Cu Dumnealui, nenea Iancu, 
la un pahar de bere

Orizontal: 1. O casă cu mulţi eroi;
2. Început de educaţie (pl.); 3. Colecţionară
de bani (presc.) - Bâte!; 4. Nu-i rotundă,
nici înaltă - ....- babilonieni!; 5. Sfârșitul
unui bibliofil!; - Carte... poștală! -
Meseriașul Păun!; 6. Un fel de zburătoare
văzute în cărţi - Două file de roman! - Cuvânt
de localizare; 7. Judecător vechi și la ţigani
- Instrument uman de scris; 8. Carte! - Vo-
lum de folos - Pronume ... cabalin; 9. Semn
de disperare - Arată sfârșitul în loc de
ajunge!; 10. Prietenie ca la carte.

Vertical: 1. Specialist în carte;
2. Stimulent împotriva răcelii; 3. Crâșmă în
cărţi vechi - În opoziţie! - Notă de violă!;
4. Încaltea! - Venerat de Arghezi - Căsătorie
muzicală!; 5. Cămașa Anei lui Ion - A apre-
cia o carte; 6. Domnul Goe și-a pierdut și
capul!; 7. A păcătui cu cărţi -  Gratuitate ile-
gală; 8. Trei... jumătate! - Zburător fără no-
roc - Pronume; 9. Bătut la cap; 10. Stă-
pânire.

pagină realizată de 
Marin BULUGEA

Carte frumoasă
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In ciuda unor p`reri care considerau presa „unul dintre
flagelurile societ`\ii ]i un brigandaj intolerabil”

(Voltaire) sau „ca lucruri efemere, f`r` merit ]i f`r` folos, a
c`rei lectur` neglijat` ]i dispre\uit` de oamenii de carte - nu
serve]te dec@t a oferi femeilor ]i pro]tilor o varietate lipsit` de
instruire ]i a c`rei soart`, dup` ce a str`lucit diminea\a pe
masa de toalet` este s` moar` seara [n garderob`” (Rousseau), ar-
gumentele [n favoarea meritelor presei se bazeaz` pe faptul c`
presa este un fenomen afiliat str@ns dezvolt`rii democra\iei.

Presa a fost acuzat` c` influen\eaz`, manipuleaz` ori
de-a dreptul „confec\ioneaz`” opinia public`. S-a r`spuns
c`, [n fapt, presei i-au reu]it astfel de opera\iuni numai [n ca-
zul unei opinii publice cu op\iuni adverse relativ echilibra-
te, dar n-au putut r`sturna niciodat` o tendin\` politic` ferm`.

C ondi\iile neprielnice ale dezvolt`rii istorice a
Transilvaniei [nt@rzie apari\ia organelor de pres` pe ter-

itoriile locuite de rom@ni. Cele dint@i ziare, toate [ns` numai
lunare, s`pt`m@nale sau cu o periodicitate neregulat`, au ap`rut
[n Transilvania ]i Banat, [n limbile maghiar` ]i german`. Apari\ia
lor se situeaz` [n contextul reformelor luministe din ultimii ani de
domnie ai [mp`r`tesei Maria Tereza (1740-1780) ]i [n timpul lui
Iosif al II-lea (1780-1790).

Medicul ]i omul de cultur` rom@n Ioan Piuariu-Molnar a soli-
citat, [n iulie 1789, autoriza\ia de a edita un ziar [n limba rom@n`,
c`ruia inten\iona s`-i dea titlul „Foaie rom@n` pentru econom”
(prin „econom” [n\eleg@ndu-se „agricultor”), dar organele de re-
sort ale Cur\ii vieneze i-au refuzat scutirea de taxe po]tale. Aces-
tea, la sf@r]itul secolului al XVIII-lea, erau a]a de ridicate, [nc@t
Piuariu-Molnar s-a v`zut obligat s` renun\e la acest proiect.

Rapoartele guvernatorilor Transilvaniei sugerau Cur\ii de
la Viena c` apari\ia unor publica\ii periodice rom@ne]ti ar

putea produce „tulburarea lini]tii publice”, mai ales dup` [nainta-
rea memoriului rom@nesc „Suplex Libellus Valachorum” (1791).

{n Transilvania, [n 1831 ]i 1835, au e]uat [nc` dou` proiecte
de periodice rom@ne]ti: unul la Arad, al revistei „Ateneul rom@-
nesc”, datorat profesorului Alexandru Gavra, cel`lalt la Blaj, un-
de Timotei Cipariu ar fi vrut s` scoat` o gazet` cu titlul „Nun-
ciul” („Vestitorul”).

Presa rom@neasc` din Transilvania ]i-a avut adev`ratele [nce-
puturi la Bra]ov, [ntre anii 1887-1888, cu sprijinul negustorilor
rom@ni locali ]i al tipografului Iohann Gött (originar din Germa-
nia, dar stabilit definitiv la Bra]ov, pe la 1834). La 2 ianuarie
1837, a ap`rut „Foaia duminicii”, av@ndu-l ca redactor pe Ioan
Barac, care, dup` un [nceput promi\`tor, ]i-a decep\ionat cititorii
]i abona\ii; redactorul ei nu o concepuse ca pe o gazet` de actua-
litate, ci ca pe un magazin de curiozit`\i, cu traduceri de prin foi
germane, ceea ce a dus la [ncetarea apari\iei ei, la 25 decembrie
1837.

Va fi continuat`, [n 1838, de George Bari\iu ]i Iohann Gött ,
dar sub numele de „Foaie literar`”, cu un caracter politic. La 8
martie 1838, s-a primit autoriza\ia legal` pentru a se scoate

primul num`r al „Gazetei de Transilvania”, pe-
riodicul ardelean cel mai prolific p@n` la sf@r-
]itul secolului al XIX-lea ]i cu cea mai lung`
apari\ie din istoria presei rom@ne]ti (108 ani,
cu [ntreuperi nesemnificative).

Anul revolu\ionar 1848 a fost un mo-
ment [nsemnat, [ndeosebi pentru dez-

voltarea presei, fiindc` evenimentele acelui an
au adus cu ele libertatea cuv@ntului ]i posibilita-
tea de exprimare pe plan politic a noii genera\ii
de intelectuali ]i scriitori, [n majoritatea lor cu
studii [n Occident ]i cu concep\ii democratice.

{n Transilvania, Timotei Cipariu a scos la
Blaj „Organul lumin`rii” (numit astfel [ntre 4 ianuarie ]i 27
aprilie 1848) ]i devenit, de la 12 mai 1848, „Organul na\ional”.
La Bra]ov, Cezar Bolliac a scos, pentru scurt` vreme, [n timpul
ocupa\iei generalului Bem, ziarul „Espatriatul”, [n care milita
pentru apropierea rom@no-maghiar` [n termeni ce nu au putut fi
accepta\i de opinia public` rom@neasc`.

{n 1853, din ini\iativa Episcopiei - [n cur@nd, Mitropolia Or-
todox` de la Sibiu - aici ]i-a [nceput apari\ia ziarul „Telegraful
Rom@n” sub redac\ia lui Florian Aaron.

Din 1861, c@nd - [n Imperiul habsburgic - s-a instituit a]a-
numitul regim liberal, periodicele rom@ne]ti au devenit

mai numeroase. La 1884, a ap`rut, la Sibiu, ziarul „Tribuna”,
sub redac\ia lui Ioan Slavici, ziar care va [nsemna un pas [nainte
pentru presa rom@neasc`, [n sensul c`, prin el, aceasta a dep`]it
punctul p@n` la care fusese dus` de publicistica lui Bari\iu.

„Tribuna” a fost un ziar mult mai modern, scris [ntr-un lim-
baj literar, la nivelul celui din Rom@nia de peste mun\i, ]i milit@nd
cu inteligen\` ]i curaj, pentru drepturile rom@nilor ardeleni.

{n 1891, ]i-a [nceput apari\ia, la Blaj, ziarul „Unirea”, popu-
lar [n r@ndul cititorilor de confesiune greco-catolic`. {nsemnate
jurnale politice au mai fost: „Drapelul” - scos la Lugoj, [n 1901,
de Valeriu Br`ni]te ]i „Rom@nul” - ap`rut la Arad, [n 1910, sub
redac\ia lui Vasile Goldi] ]i devenit organul de pres` al Partidului
Na\ional Rom@n.

In preajma primului r`zboi mondial, jurnalistica rom@neas-
c` atinsese un nivel apropiat celei europene, prin dotarea

tehnic`, tiraje, procedee de difuzare, amploarea informa\iei inter-
ne ]i externe, calitatea ]i incisivitatea comentariilor politice.

Elena-Alina MATICA,
bibliotecar Sec\ia „Periodice”,

Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea

Bibliografie: Camil Mure]an, Etape  ]i  probleme  din  istoria
presei  [n  epoca  modern`, Presa Universitar` Clujean`, Cluj-
Napoca, 1994, p. 1-5.

{nceputurile presei rom@ne]ti [n Transilvania

George Bari\iu
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Împ`timi\i ce cu osârdie trudesc pe
ogorul culturii au lansat pentru colec-
\ionarii de ilustrate o provocare menit`
s` a]eze cartofilia, ]i în Vâlcea, la locul
pe care îl merit` cu prisosin\` aceast`
pasiune, doar aparent „minor`”. Un
prim pas a fost f`cut prin dedicarea, în
num`rul inaugural al „Casei C`r\ii v@l-
cene”, a unei pagini cartofile.

Din aceast` pagin`, salut`m ini\ia-
tiva ]i r`spundem provoc`rii. Prin ur-
mare, în continuarea marc`rii cartofi-
le a Jubileului  „Episcopia  Râmnicu-
lui  -  500”, supunem aten\iei patru
ilustrate din colec\ia personal`, piese
de rezisten\` ale coloanei vertebrale a
spiritualit`\ii vâlcene, adev`rate m`-
n`stiri-cet`\i ale ortodoxismului ro-
mânesc, nume de rezonan\` în istoria
na\ional`: Cozia, Bistri\a ]i Horezu.

M`n`stirea  Cozia, situat` la 3 km
de sta\iunea C`lim`ne]ti-C`ciulata, pe
malul drept al Oltului, a fost ctitorit`
între anii 1387 ]i 1391 de domnitorul
Mircea cel B`trân. M`n`stirea a fost
restaurat` în vremea lui Neagoe Basa-
rab, în 1517, fiind ]i s`pat` fântâna ca-
re-i poart` numele. A]ez`mântul mo-

nahal ad`poste]te mormântul maicii
Teofana, mama lui Mihai Viteazul,
c`lug`rit` dup` moartea fiului ei. În
muzeul m`n`stirii, pot fi admirate
tip`rituri vechi, monede, podoabe de
cult, printre punctele de atrac\ie aflân-
du-se: „Epitaful” din 1396, „Cazania”
lui Varlaam, de la 1643, ]i „Psaltirea
în versuri” a lui Dosoftei, din 1673.

În acest  caz, alegerea unei ilustrate

deosebite a fost mai mult decât dificil`,
M`n`stirea Cozia având o bogat` re-
prezentare cartofil`. În locul arhicu-
noscutei imagini luate de pe malul
stâng al Oltului, de altfel clasic` în rân-
dul colec\ionarilor, am optat pentru
una mai pu\in cunoscut`, tip`rit` pen-
tru „Depozitul  Universal  }araga  Bucu-
re]ti  sub  Hotel  Fran\a  3”  ]i circulat`
la 8 iulie 1911.

M`n`stirea  Bistri\a, aflat` pe teri-
toriul comunei Coste]ti, la intrarea în
Cheile Bistri\ei vâlcene, este legat` de
numele fra\ilor Craiove]ti. Este men-
\ionat` documentar pentru prima oar`
la 1491-1492 ]i a fost construit` pe o
mai veche vatr` monahal`, anul cti-
toririi continuând s` fie subiect de

controvers` pentru istorici. În
valorosul tezaur cultic ]i cul-
tural al m`n`stirii de mare
interes sunt moa]tele Sfântului
Grigorie Decapolitul, care, de
la 1497, de când au fost aduse
la Bistri\a de Barbu Craiovescu,
binecuvânteaz` ]i ap`r` pe
dreptcredincio]i. În zbuciumata
sa istorie, de-a lungul vre-

murilor, m`n`stirea a g`zduit ]coli
militare, orfelinate, seminarii, depo-
zite, spitale. În 1959, chiar a fost desfi-
in\at`, actul rena]terii sale purt@nd data
de 19 octombrie 1982 ]i semn`tura
arhimandritului Veniamim Micle. Pic-
tura m`n`stirii este opera lui Gheorghe
Tattarescu. Am ales o pies` care apar-
\ine perioadei clasice a cartofiliei
(liniatura adresei este de la un cap`t la

cel`lalt al ilustratei), care, potrivit spe-
ciali]tilor în domeniu, s-a încheiat în
1906. Intitulat` „Mon`stirea  ]i  }coala
Militar`  de  la  Bistri\a  (Vâlcea)”, ilus-
trata are imprimat` pe fa\`, pe l@ng`
imagine, ]i celebra, în epoc`, „Salut`ri
din  România”. Piesa este tip`rit` în
„Ed.  Lib.  J.  Dimitrescu,  Tecuciu” ]i
poart` ca dat` a Po]tei ziua de 11 iulie
1903. 

M`n`stirea  Horezu, ctitorie a
Sfântului Martir Constantin Brân-
coveanu, zidit` între 1690 ]i 1693,
este o bijuterie arhitectonic`, una
dintre cele mai frumoase din tot
orientul ortodox, apar\inând patri-
moniului UNESCO. Aici, de mai
bine de dou` secole ]i jum`tate,
pentru Voievodul martir ]i familia
sa, arde f`r` odihn` candela re-

cuno]tin\ei, necropola a]teptându-i ]i
ast`zi r`m`]i\ele p`mânte]ti.  M`n`sti-

rea impresioneaz` prin amplasamentul
situat [ntr-o zon` mirific` ]i prin com-
plexitatea ansamblului monahal. Aici,
au func\ionat ]coli de copi]ti, pictur`,
me]te]uguri, orfelinate. 

M`n`stirea este str`juit` de Schi-
turile Sf. Ioan, Sfin\ii Apostoli Petru ]i
Pavel, Sf. }tefan, Sf. Îngeri Mihail ]i
Gavriil. Remarcabile sunt bogata co-
lec\ie de obiecte de art` bisericeasc` ]i
valoaroasa bibliotec` (peste 4.000 de
volume).

(continuare  [n  pagina  34)

Iulian N. POPESCU

Jubileul „Episcopia Râmnicului - 500 de ani”,
în colec]ii cartofile vâlcene (II)
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Absolut salutar acest [nceput de manifestare ar-
tistic`, apari\ia unei monografii de art` [nchinat` pic-
torului de origine v@lcean` Angela Tomaselli, la
Editura Gallerya.Ro, apar\in@nd Agen\iei de Art`
Dan Tudor, R@mnicu-V@lcea, 2003.

Spun salutar, deoarece consider c` este vorba
despre o premier` editorial` la nivelul R@mnicului,
dac`, istoric, eu [n]el@ndu-m`, [n ce prive]te calita-
tea albumului editat, ea fiind suficient` pentru a face
din aceast` apari\ie o premier`…

Pornesc, deci, de la primul sentiment pe care l-am
avut, atunci c@nd am v`zut cartea [n m@na unui prie-
ten, de dorin\a pentru a o r`sfoi ]i mai apoi a o citi,
de a admira realizarea reproducerilor pictorului To-
maselli; sentiment de bucurie c`, [n sf@r]it, iat`, ]i la noi [n
ora], o editur` scoate o carte de art`, o carte [nchinat` unui
artist plastic.

Eram obi]nuit numai cu edituri na\ionale, celebre odi-
nioar`, interne ]i externe, numai cu nume sonore din isto-
ria artei, nume (aproape) niciodat` contemporane cu mine,
f`r` a a mai aminti de nume conjude\ene…

Am admirat gestul lui Dan Tudor [nc` de c@nd a f`cut
pasul pe care l-a] fi f`cut ]i eu, acela de a [nfiin\a o galerie
particular`. Acum, el face ]i urm`torul pas, important pen-
tru ora]ul nostru, stimulativ pentru crea\ia regional`, a]a
cum al\ii, ca noi spre exemplu, au [nceput mai demult s`
fac` [n alte planuri, pasul lui const@nd [n apari\ia unor
monografii despre arti]tii pe care [i expune. Calitatea tipo-
grafic` este deosebit`, concureaz` cu a marilor tipografii.

Pictorul s-a n`scut la Brezoi ]i, dintr-o coinciden\` pl`-
cut` pentru mine, a studiat cu profesoara de desen Tatiana
Brilianova, care mi-a fost profesoar` ]i mie, deosebirea
fiind c` subsemnatul a lucrat acolo, [n c`su\a de pe Canalul
Morii, ]i cu mama ei, am@ndou` fiind absolvente a Acade-
miei de Belle Arte din Moscova.

Iat` c`, atunci c@nd exist` voin\`, un or`]el ca al nostru
(diminutivul este folosit semnificativ [n ale culturii) poate
produce ]i aduce [n fa\a ochilor cet`\enilor s`i o scriere
despre o con]tiin\` de artist, cred eu, una important` [n arta
plastic` rom@neasc` a contemporaneit`\ii.

Pe Angela Tomaselli am mai v`zut-o (artistic vorbind)
]i cu ocazia altor expozi\ii ce au precedat-o pe cea de la
galeria lui Dan Tudor. }i atunci, impresia mea a fost favo-
rabil` distinsei artiste ; am intuit stilul ]i mesajul, cum s-ar
spune, [nc` de la intrarea [n sala cu exponate. {mbucur`tor
pentru mine a fost c`, [n infla\ia contemporan` de fovi]ti,
pictura sa folose]te linia ]i planul [n contur distinct, [n

culori „arlechine”; ai im-
presia unui amestec de
tente de cubism aflat [n i-
mediata apropiere a realu-
lui deformat, cu zone de
expresie naiv`.

Stilul Angelei Toma-
selli are leg`tur` cu arta
care a propulsat-o [n lu-
mea profesionalismului
artistic, arta monumen-
tal`, [n spatele p@nzelor
sale afl@ndu-se tipare voit
decorative specifice dese-

nului artei ceramice ]i murale.
M` bucur` c` Angela Tomaselli este v@lceanc` ]i este

apreciat` de prietenii mei. S-a v`zut acest lucru ]i la
expozi\ia care a generat monografia.

Nu m-am bucurat, [ns`, la fel, atunci c@nd am citit, at@t c@t
am putut s` citesc, ceea ce au scris autorii c`r\ii, Maria
Magdalena Cri]an ]i Alexandra Titu, c@t ]i cei selecta\i din
diferite publica\ii ap`rute [n timp. Am avut, [nc` o dat`, do-
vada unei inutilit`\i a discursului plin de emfaz`, gol [n con-
\inut plastic, al unor oameni specializa\i [n traducerea operelor
de art` spre [n\elesul public. Spre [n\eles major. Oameni spe-
cializa\i [n scamatorii verbale asupra unor adev`ruri. De cele
mai multe ori, cei care prezint` lucr`rile arti]tilor, exege\ii,
compun fraze doveditoare de proprie inteligen\`, superioritate
obraznic`, fiindc`, vezi doamne, dup` cum un mare intelectu-
al spunea, „arta picturii ar fi cea mai intelectual`”... Critici,
care trebuiau, [ntr-un sistem de general` [nv`\`tur`, s` ne
[nve\e cum stau lucrurile [n „a citi” o lucrare de art` plastic`.
{n aceast` monografie, g`sim monumente de ridicol, emana\ie
a celor care au optat pentru aceast` nemeserie…

{l rog, public, pe distinsul editor, ca la viitoarele mono-
grafii, pe l@ng` textele selectate bibliografic, s` invite per-
sonalit`\i apropiate c@t de c@t de spiritul artistic, literar,
pentru a scrie despre ace]ti ale]i de soart` care ne repre-
zint` spiritual, [n vederea unei scrieri corecte despre ei ]i cu
bun sim\, cu ponderat` tr`ire [n vorbire, c`ci de elucubra\ii
specifice scenetelor TV umoriste despre art` suntem s`tui.
Suntem s`tui de arogan\a papioanelor chemate s` vor-
beasc` despre arti]ti, despre lucr`rile lor, arogan\` afi]at`
peste m`sur`. Din p`cate, ne deranjeaz` mai mult cei care
au [ncredere [n ei, [n loc s` lase „pia\a” s` decid` [n toate.

Petre CICHIRDAN

Un proiect al Gallery.Ro - Monografia de art\



Ion N. Lahovari (1848-1915) a
ob\inut licen\a [n Litere ]i Filosofie

la Bucure]ti, lu@ndu-]i doctoratul [n Drept
la Paris, dup` al\i c@\iva ani de studiu [n
capitala Fran\ei. S-a [nrolat voluntar [n
R`zboiul de Independen\` din 1877, fiind
decorat cu Ordinul „Sf@ntul Gheorghe” al
Rusiei. A fost deputat conservator [n Par-
lamentul Rom@niei, [n 1871, pre]edinte al
Senatului Rom@niei, [n 1912; ]ef al Par-
tidului Conservator, [n 1915; ministru de
Externe, [n 1899-1901, 1907, 1914-1915;
ministru al Domeniilor, agriculturii ]i in-
dustriei, [ntre 1904-1907 ]i [n 1912.

Ion Lahovari a fost tat`l Marthei Bi-
bescu. Mama Marthei a fost Smaranda-
Emma Lahovari (n`scut` Mavrocordat),
nepoat` a domnitorului Constantin Mavro-
cordat. So\ul Marthei a fost George-Valen-
tin Bibescu, nepot al domnitorului |`rii
Rom@ne]ti Gheorghe Bibescu, cel obligat
s` abdice [n timpul Revolu\iei de la 1848.
George-Valentin Bibescu a fost v`r cu Anna de Noailles
]i cu Elena V`c`rescu, pre]edinte al Federa\iei Aero-
nautice Interna\ionale, Martha Bibescu fiind „printre
primele femei care au mers cu automobilul ]i au zburat
cu avionul, atunci c@nd aceste mijloace erau la [ncepu-
turile lor”.

F rumuse\ea deosebit` a Marthei Bibescu, distinc-
\ia ]i elegan\a cu care era [nzestrat`, privirea o-

chilor ei viole\i - care o f`ceau s` declare „Nu am ochi
pentru a privi, ci pentru a fi privi\i” - i-au consolidat
prestigiul p@n` la sf@r]itul vie\ii.

S-a bucurat de prietenia ]i simpatia pre]edintelui
Roosvelt, care a invitat-o la Casa Alb`; l-a cunosctut
bine pe Winston Churchill, c`ruia i-a dedicat o mono-
grafie. Paul Claudel [i era prieten ]i corespondent. A e-
vocat cu simpatie mari scriitori ca Marcel Proust, A.
France, Fr. Jammes, Saint-Exupery; a fost primit` [n A-
cademia Regal` a Belgiei, fotoliul ei fiind apoi ocupat de
un alt rom@n celebru, Mircea Eliade. Rezonan\a rom@-
neasc` a scrierilor sale a fost sintetizat` de Reiner Maria
Rilke [ntr-o scrisoare adresat` lui Ion Pillat: „Cum s` nu iu-
be]ti Rom@nia dup` ce ai citit «Izvor. |ara S`lciilor»?”.
„Prezenta edi\ie* este o nou` traducere integral` a

textului francez” -
noteaz` Anca Ma-
ria Christodores-
cu, traducere [n
cea mai pur` for-
mul` a limbii ro-
m@ne, cu tot par-
fumul ]i pitorescul
timpurilor: „Joia Pa-
timilor”, „S@ngeor-
zul vacilor”, „Sam-
ca, duhul zv@rco-
lirilor”, „Bleste-
mul florilor”, „S-a
ispr`vit nutre\ul”,
„Uciderea mor\i-
lor”.

D in pagin`
[n pagin`,

lectur@nd aceast`
carte, apare, la pa-
gina 312, V@lcea:

„Exist` ]i [n Fran\a un \inut numit l’Avallonnais, nume
[nc@nt`tor, a c`rui traducere aproape literar` este:
„v@lcea” - valea dintre v`i, \inutul [nv`lurit.

Aici, v`ile []i poart` drumurile ca o cunun`, pe
frun\ile dealurilor; aici, fiecare copac se pune [n valoa-
re; aici, crucile mici din lemn, pictate ]i [nsemnate cu
pisanii, [nfloresc spontan din s@nul candid al unei \`ri
deschise la to\i zeii, r`sar pretutindeni din p`m@nt ca
ciupercile, [n grupuri de c@te patru-cinci, ca floricelele
f`r` frunz` ale prim`verii timpurii, sublimele br@ndu]e.

Aici, la marginea drumurilor vezi troi\e, un fel de
c`su\e ale Sfin\irii, care ad`postesc ba o cruce, ba o
icoan`, ba o f@nt@n`. Aici, femeile stau [n prag ]i torc
din ni]te furci uria]e: cum, [n aceast` dup`-amiaz`, vre-
mea s-a stricat, le v`d torc@nd [n dosul unei perdele fine
de ploaie”.

C artea este dedicat` Elisei Br`tianu, cea care ]i-a
petrecut o parte a copil`riei [n conacul p`rintesc

de la Mih`e]ti - actualul Sanatoriu - ]i nu concepem ca
Martha Bibescu s` nu fi trecut prin V@lcea, prin Horezu,
la volanul automobilului fiind, [n mod sigur, prin\ul
George-Valentin Bibescu sau ea [ns`]i.

Felix SIMA

Martha Bibescu, despre V@lcea
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* Bibescu, Martha. „Izvor. |ara s`lciilor” - traducere de Anca-Maria Christodorescu, Bucure]ti, Editura „Compania 2000”, 336 p.
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Condi\a omului modern implic`,
în mod special, l`rgirea conti-

nu` a orizontului de cuno]tin\e profe-
sional-]tiin\ifice ]i de cultur` general`,
însu]irea tezaurului de experien\` uma-
n`, de valori spirituale create de umani-
tate de-a lungul timpului .

Pentru realizarea acestor deziderate,
în centrul aten\iei noastre stau, în per-
manen\`, îmbun`t`\irea structurii tema-
tice, a fondului de publica\ii, a calit`\ii
colec\iilor bibliotecii, în scopul adecv`-
rii acestora la necesit`\ile de studiu ]i
informare, la cerin\ele procesului de e-
duca\ie a tinerilor, dar ]i a celorlal\i lo-
cuitori din cartierul unde filiala noastr`
î]i desf`]oar` activitatea. 

Procesul de dezvoltare a serviciilor ]i
a ac\iunilor consacrate atragerii citito-
rilor de toate vârstele ]i de toate catego-
riile socio-umane, precum ]i îndrumarea
lecturii lor se fac în mod permanent. Un
rol deosebit în acest sens îl ocup`
punerea în valoare a colec\iilor, în cadrul
raftului liber, accesul utilizatorilor la
lucr`rile de însemn`tate informativ` ]i
bibliofil`, precum ]i la bibliografiile de
recomandare, simple sau adnotate.

În urma noii configura\ii, Filiala
„Ostroveni” a Bibliotecii Jude\e-

ne „Antim Ivireanul” Vâlcea, prin perso-
nalul s`u, ]i-a diversificat ]i îmbun`t`\it
serviciile, începând cu programul de
func\ionare, permanent popularizat ]i
strict respectat (luni-joi: 9.00-20.00;
vineri: 9.00-16.00; sâmb`t`: 9.00-
16.00), venind, astfel, în [nt@mpinarea
a]tept`rilor cititorilor. În fapt, obiec-
tivele noastre se concretizeaz` în
urm`toarele direc\ii: perfec\ionarea ser-
viciilor de lectur` public` prin împrumut
la domiciliu ]i consultarea do-
cumentelor la sal`; accesibilizarea, prin
organizarea, prelucrarea instrumentelor
de informare, modernizarea ]i diversi-
ficarea acestor servicii; exercitarea
func\iei educative, prin ac\iuni cultural-
]tiin\ifice ]i de popularizare a c`r\ii, cu
bogat` înc`rc`tur` formativ` ]i finalitate

bine determinat`. În acest sens, putem
exemplifica: dialoguri în bibliotec` pe
marginea unor teme de mare actualitate
(droguri ]i pericolul consumului acesto-
ra, secte religioase, SIDA etc.), întâlniri
cu elevii ]colilor din zon`, în vederea
prezent`rii generale a filialei, expozi\ii
de carte, organizarea de rafturi tematice,
prezent`ri de carte, întocmirea unei
agende culturale zilnice etc.

În activitatea noastr` cotidian`,
ne procup` organizarea fondului

de carte, conform Clasific`rii Zecimale
Universale -  CZU - îndrumarea perma-
nent` la raftul liber, afi]area listelor de
recomandare a nout`\ilor editoriale
intrate în filial`, popularizarea fondului
de carte ]i a activit`\ii bibliotecii prin
mass-media locale, dar ]i prin mini-
afi]e, men\inerea unei leg`turi perma-
nente cu conducerile ]i cadrele didac-
tice ale ]colilor din cartier, prin vizite
permanente, deplasarea [n teren ]i co-
responden\` (o dat` sau de dou` ori pe
s`pt`mân`). Toate acestea au f`cut ca
indicatorii statistici de performan\` ai
activit`\ii bibliotecii s` creasc` sim\itor.
Astfel, frecven\a zilnic` a sporit pân` la
100 de cititori, iar corectitudinea aces-
tora în restituirea c`r\ilor la timp a
devenit act reflex, doar cazuri acci-
dentale mai îngreunând timpul nostru
(în unele cazuri, cel liber), pentru recu-
perarea c`r\ilor de acas` de la cititori.

Dac` cele ar`tate mai sus sunt com-
ponente indispensabile muncii cu car-
tea, mai putem s` ad`ug`m ]i alte pro-
cedee; în ceea ce prive]te metodele fo-
losite, am optat pentru cele care
activeaz` publicul cititor ]i [l abiliteaz`
în receptarea mesajelor, în decantarea
semnifica\iiei valorilor informa\ionale
comunicate.

Rezultatele întregii noastre acti-
vit`\i nu ar fi fost posibile f`r`

sprijinul Funda\iei Române pentru
Tineret, c`reia [i mul\umim pentru în-
\elegerea ]i sprijinul acordate.

Cristina T~N~SOIU

Biblioteca-filial` „Ostroveni” ren`scut`

(urmare  din  pagina  31)

Pentru „argumentare” cartofil`,
am ales dou` vederi. Prima, cea din
pagina 31, a fost tip`rit` (aten\ie!) în
„Editura  Munteanu  &  F`g`d`u,
Horezu-VVâlcea” ]i are ca amprent`
po]tal` ziua de 4 octombrie 1940.
Cea de-a doua (foto), deosebit de
valoroas`, „Fasada  M`n`stirii
Horezu-VVâlcea”, este opera unui
fotograf ilustru din familia sibieni-
lor, Fischer, Josef, fratele mai mic al
nu mai pu\in celebrului Emil. Piesa
reprodus` în acest num`r al „Casei
C`r\ii” dateaz` din anul 1933, iar
din punct de vedere strict cartofil, se
distinge prin amprenta de atestare
„Ing.  Silviu  Dragomir”, însemn de
apartenen\` vremelnic` la colec\ia
celebrului ]i respectatului autor al
unei „Istorii  a  cartofiliei  române]ti ”
(1995).

Ne oprim cu speran\a c` rândurile
de mai sus v-au convins c` demersul
nostru este pus în slujba unei pasiuni
interesante ]i, în acela]i timp, valo-
roase. 

}i mai credem c`, pentru a scoate
cartofilia vâlcean` din anonimatul în
care se zbate, provocarea trebuie ac-
ceptat` ]i de al\i colec\ionari de ilus-
trate, astfel încât ]i publicul larg s`
cunoasc` valorile cartofile ]i, de ce
nu, s` se bucure de ele ca ]i, uneori,
„ciuda\ii colec\ionari”.

Jubileul
„Episcopia
Râmnicului - 500
de ani”, în colec]ii
cartofile vâlcene (II)

„Fasada  M`n`stirii
Horezu-VVâlcea”
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Altfel, despre Heidegger
De sub ceruri, g@ndul condensat se prelinge pe c`r`rile

de el ]tiute. Adev`rata ploaie de fiin\are este [ntre-
rupt` doar de clipele c@nd, exers@nd ve]nicia, [n bezna nop\ii,
d`m cerului nostru r`gazul s`-]i cure\e hornurile ]i burlanele
de scurgere. Totul, [ns`, cronometrat exterior, p@n` la cr`pa-
tul de ziu`, de c@ntatul coco]ului. De]tept`tor, strig`tul de a-
far` ne cotrob`ie m`runtaiele ca un tumult interior al refluxu-
lui zorilor, reflexe de]teptate ]i ele, sau ca un val nou pentru
ceea ce va pica din cer rou` proasp`t` ne[nceput`.

El, strig`tul acesta, ca o tr@mbi\` de hotar [ntre dou` st`ri,
rostuite s` [mplineasc` rostogolirea, leag` ]i dezleag`, des-
face, dar ]i une]te, [nchide ]i deschide, limiteaz` dar ]i ne-
m`rgine]te. Este aidoma str`fulger`rii primordiale, perceput`
de dup` obloane, prin tunet. Apoi, lumina ridic` pleoapele de
purpur` ale unui nou [nceput [ns@ngerat. Acelea]i trupuri se
ivesc cu povara tuturor [mpuns`turilor de tr@mbi\`. A]a [i este
dat p`m@ntului s`-]i deschid` prin s@nger`ri taini\ele ]i s` le
ridice spre cer p@n` c@nd, lovit de ame\eala [naltului, []i trage
[n sine toate cele, ca [ntr-o cetate, pentru preg`tirea unui nou
asalt. Cum? Simplu! C@nd ceva se a-graveaz` decapiteaz`
sunetul de hotar (acela]i alfa de [nceput) ]i ea, gravita\ia,
aduce c`tre s@nul sinelui, grabnic, via\a - ca o vibra\ie - s`-]i
trag` pu\in... sufletul. C@t? At@t c@t s` dob@ndim prin atingere
(vezi acel Adam de pe Capela Sixtin`), prin acea anteic` [m-
br`\i]are, noile seve ale regermin`rii, rena]terii.

Ce se [nt@mpl` dac` clopotul nu-]i mai bate sufletul?
Clipele nu mai au legitimitate... istoric`. Cineva a ui-

tat ori s-a plictisit, sau poate a obosit (alt` form` a plictisu-
lui?) prin mono-tonie. Atunci, semnul se \intuie]te in-de-finit
sau [ntru s`v@r]ire (ca o v@r@re [n ascundere!) pentru des`v@r-
]irea („s`v@r]itu-s-a”). Aceast` \intuire, ca o [ntoarcere [n s@n,
se petrece ]i atunci c@nd ni s-au [nfundat urechile ]i atunci
c@nd auzim b`t`ile luminii pe pleoape, dar nu mai putem ie]i
din z`vor@re, izvoare s` ne ivim din nou, iar ]i iar`, zi de zi,
iar ]i iar`, prim`var` dup` prim`var`.

Suntem aten\iona\i de Martin Heidegger c` liantul tetra-
dei - acea structurare a st`rilor cu p`m@nt, cer, oameni ]i zei -
este suflul comunic`rii, identificat [n limbajul cu toate forme-
le lui de expresie. Ce poate fi inima, dac` nu limba unui clo-
pot, care bate [n interiorul lutului nostru, mi]cat` de toate a-
tingerile de afar`, la care cercul nostru de sub cre]tet (ace-
lea]i creste cu orizontul lor [nalt!), r`spunde prin armonizare?
Ce poate fi sunetul slobozit o dat` cu respira\ia, dac` nu ecoul
inspira\iei? Acel ecou rostuit cu... rost, [ntr-o... gur` de aur,
de sub un cer propriu.

Limba, acest dar nepre\uit, sunet [ntre lumi, c@ntat de co-
co], se [nst`p@ne]te tremur din ce [n ce mai puternic, peste
muguri, plantule, semin\e, ou`, p@n` c@nd chiar el, copacul,
sau p`s`rile cerului []i vor ridica imnul cel [nalt creatorului
din fiecare frunz` sau tril [naripat.

M` minunez cum vibra\iile, temeiul cel ad@nc al leg`turi-

lor se transmit prin cuv@ntul scris. Rezonan\a, acel ceva mu-
tual, care ne pune [mpreun`, f`c@nd abstrac\ie de distan\`,
este o certitudine a fiin\`rii de-a-mpreun`. A]a cred c` clipele
de peste mai multe b`t`i de gong se pot [nt@lni peste \`rmuri
]i t`r@muri, dup` cum stihiile se vor putea pune laolalt`.

Un prieten, primit [n dar nu ]tiu cum, [ns` [n mod
sigur prin for\a necesit`\ii de [mplinire reciproc`,

[mi d`ruie]te o carte din colec\ia „Mae]trii spirituali”: „Hei-
degger”, de Walter Biemel, editat` de Humanitas. Cartea,
spre deosebire de altele, mi-a vorbit mai pe [n\eles. Oare de
ce? Ce o fi permis acest lucru? Cred c` ritm`rile, vibra\iile,
ca manifestare a structurilor, au amprenta inconfundabil` a
tuturor fr`m@nt`rilor ad`postite [n ele de la facerea lumii.
Prin rezonan\`, te g`se]ti [n cel`lalt ]i atunci, din aceast` i-
dentificare, te [mpline]ti cu ceea ce vine spre tine, acel ceva
croit special ]i a]teptat de mult. Prietenul meu, un artist plas-
tic, cu o solid` forma\ie inginereasc`, mi-a d`ruit o carte de
filosofie din spa\iul german (de]i limitarea este paradoxal`!).
T`lm`cit` de discipolul marelui filosof Martin Heidegger,
Walter Biemel, n`scut [n 1918, [ntr-o familie din
Transilvania. Formarea academic` [n filosofie a lui W. Bie-
mel a [nceput la Bucure]ti (filosofie, psihologie, sociologie,
istoria artelor), apoi a continuat [n Germania, unde, [ntre
1942-1944, [l g`sim la Freiburg, student al filosofului. Stator-
nicit mult` vreme l@ng` matematicianul-filosof Husserl, W.
Biemel a devenit mai apoi punte, [n sens invers, c`tre locurile
de ba]tin`. Cert este c` influen\a g@ndirii heideggeriene s-a
propagat [n [ntreaga lume. }tiam despre existen\alism [n spe-
cial prin avalan]a venit` dinspre literatura francez`. Adev`-
rata conexiune, [nceput` prin mijlocirea filosofilor no]tri:
Blaga, Noica, Liiceanu - pe care W. Biemel [l cunoa]te ]i [l
apreciaz` -, de existen\ialism s-a [nt@mplat prin acest dar:
„Heidegger”, de W. Biemel. Multe [ntreb`ri ]i-au g`sit r`s-
punsurile, [ndelung c`utate.

Trebuie s` remarc ]ansa c` prietenul meu mi-a citit, [n fe-
lul s`u, preocup`rile, lucru u]urat de propriile sale c`ut`ri, a-
poi c` limba noastr` ]i celelalte ritmicit`\i au hr`nit plantula
crescut` apoi copac [n solul lui Husserl ]i Heidegger, c` ivi-
rea pe lume a fost anun\at` de un Coco] de prin p`r\ile noas-
tre (de]i universal de la Socrate [ncoace!)

Constat`m, de asemenea, cu ajutorul lui Heidegger, c` ne
manifest`m fiin\area [n starea de neascundere. C` d`m istori-
ei clipele num`rate ]i acestea, prin deschiderea c`r\ilor ]i o-
chilor pe slove, revin [n g@ndul nostru de sub cerurile proprii,
uneori cu sporirea cump`tului, pentru noi prelingeri...

M ul\umesc prietenului Aurel Constantin Zorlescu
c` a potrivit, o dat` [n plus, dintr-un prea plin, o

vibra\ie ca o punte, [ntr-o lume care este pururi vie numai [n
comuniunea comunic`rilor la vedere, [n prezen\a noastr` sau
a... ambasadorilor no]tri, martori la vedere [ntr-o deschidere

total`. Dr. ing. Mihai SPORI}
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Cine nu a purces p@n` acum pe platoul din comuna M`l-
d`re]ti-V@lcea, la numai 3 km de Horezu, o poate face ]i n-o
s` regrete. A]adar, c@te ceva despre culele neamului M`ld`-
re]tilor din V@lcea, cum le descrie Olga Greceanu, [n
placheta de 27 de pagini, ap`rut` la Bucure]ti, [n 1937,
[n care vorbe]te despre oameni cunoscu\i sau mai pu\in
cunoscu\i prin cultura ]i pozi\ia lor social`, cu mo]ii care
se [ntindeau de la Carpa\i p@n` la Dun`re.

Pe la 1590, zona M`ld`re]tilor de azi era una strate-
gic`, foarte frecventat` de t@lhari, ]tiindu-se bine c` bo-
ierii m`ld`re]teni erau foarte boga\i. Denumirea de „cu-
l`” e de origine turc` („kule” = ascunz`toare). {n Evul
mediu, culele erau r`sp@ndite [n \inuturile unde boierii
p`m@nteni []i aveau grosul mo]iilor,  ele constituind mijloace
de ap`rare contra n`v`litorilor externi, ba chiar ]i a bandi\ilor
autohtoni. 

Anul c@nd a fost construit` Cula Greceanu nu se poate
stabili cu precizie, dar ea se situeaz` undeva pe la [nceputul
secolului al XVI-lea, adic` pe vremea c@nd [ncepuser` s`
apar` asemenea cl`diri-fort`re\e cu foi]or, asem`n`toare
culelor din Serbia. Legenda ne spune c`, pe vremea lui Mihai
Viteazul, fiul lui Nan Paharnicul, pe nume Tudor, era c`pitan
[n armata voievodului rom@n, cunoscut sub numele de
c`pitanul Mald`r. Destul de bogat, t@n`r, frumos, dar mai cu
seam` viteaz, dornic s`-]i elibereze mo]ia de sub jugul
turcesc, Mald`r ridic`, pe cheltuiala lui, o oaste cu care con-
tribuie la izb@nda lui Mihai Viteazul. Este r`spl`tit de
voievod cu mo]iile Leul ]i Obislava, cu zeci de sate ]i mii de
robi. Ad`ug@nd acestea la cele avute, Mald`r a format o f@]ie
de la mun\i p@n` la Dun`re.

Dar, cum ceea ce este frumos ]i pl`cut nu dureaz` prea
mult, [n una dintre urm`toarele lupte ([n 1602), [ntre armatele
lui Radu }erban (formate de boieri pe vremea lui Mihai Vi-
teazul) ]i Simion Movil`, c`pitanul Mald`r cade prizonier la
t`tari, fiind dus, [mpreun` cu al\ii, la Han-T`tar ]i [nchis. Fata
principelui t`tar [l z`ri [ntr-o zi pe v`taful oltean, de care se
[ndr`gosti fulger`tor, [nlesnindu-i fuga ]i al`tur@ndu-i-se.
Dup` luni de zile ]i nop\i de suferin\e, pe jos sau cu c`ru\e
ocazionale, suferind de foame, ajung, [n sf@r]it la M`ld`re]ti.
Aici, Tudor se c`s`tore]te cu t`t`roaica lui devotat` ]i [ncepe
s` adauge noi corpuri de cl`dire celor ini\iale, a]a cum se
vede ast`zi.

Tudor ]i so\ia lui au avut ]apte copii, to\i b`ie\i. P@n` [n
anul 1609, [l [nt@lnim [n documente tot ca v`taf (c`pitan cu
peste 500 de o]teni), iar din 1627, comis, deci cu rang de
boier. La moartea sa, dup` obiceiul p`m@ntului, cula ]i cea
mai mare parte de mo]ie a revenit fiului cel mare, Atanase,
iar mai t@rziu fiului acestuia, ajuns, ca ]i tat`l s`u, ceau] ([n
1693), sub Vod` Br@ncoveanu. Fiul lui Atanase s-a c`s`torit

cu Ilinca ]i au avut, ]i ei, ]apte copii. Dintre ei, proprietatea
a revenit fiului cel mare, Constantin, care nu se obose]te prea
mult s` se conformeze [ndeletnicirilor vremii. Se c`s`tore]te

cu Stoichi\a Preo\escu, care adu-
ce ca zestre mo]ia Preo\e]ti. Aici,
Constantin avea s` ridice un fel
de cul`, care avea s` fie d`r@mat`
[n 1887 de mo]tenitori. Constan-
tin ]i Stoichi\a au avut ]ase copii:
Gheorghe, Barbu, Radu, Ioni\`,
Dumitru ]i Paraschiva. Dup`
moartea lui Constantin, [ntreaga
mo]ie trece [n st`p@nirea lui

Gheorghe, care se [nsoar` cu Eva, fiica lui Rafail, economul
M@n`stirii Arnota. Gheorghe ]i Eva au ridicat pe mo]ia lor un
paraclis, care, mult mai t@rziu, a fost donat satului, pentru a
sluji [n loc de biseric`, [n [mprejurimi, neexist@nd nici una.
Conform pisaniei care st` m`rturie ]i ast`zi, zugr`velile au
fost terminate prin 1790. Merg@nd pe firul evenimentelor,
constat`m c`, pe c@nd so\ia sa avea grijile casei, Gheorghe s-a
c`lug`rit, la M@n`stirea Horezu, lu@ndu-]i numele de Cli-
ment. A fost [nmorm@ntat [n pronaosul m`n`stirii, al`turi de
Bengescu ]i  doamna B`la]a, fiica domnitorului Constantin
Br@ncoveanu. Dintre copiii Evei, Gheorghi\` - care avea 15
ani c@nd tat`l s`u s-a c`lug`rit - se c`s`tore]te, la vremea lui,
]i are doi fii, Mandache ]i Niculae. O las` pe mama lui [n
cula veche ]i []i costruie]te, la circa 100 de metri, o alt`
locuin\`, tot tip cul`. Cula veche r`m@ne [n proprietatea fami-
liei, pe c@nd cea cl`dit` [n 1812 a fost v@ndut` de mo]tenitori,
o sut` de ani mai t@rziu, [n 1907, lui I. G. Duca, ]i ast`zi cula
purt@nd acest nume.

La moartea Evei, Gheorghi\` se mut` [n cul`, iar Man-
dache, fiul s`u cel mare, care, [n 1824 ajunge biv sluger, apoi
ag`, st`p@ne]te ]i el, la r@ndul s`u, cula, [ncep@nd cu 1845,
c@nd se instaleaz` aici, [mpreun` cu so\ia lui, B`la]a. Cealalt`
cul` este locuit` de fratele s`u, logof`tul Niculae, c`s`torit cu
P`una Poenaru, cu care are ]ase copii (cinci b`ie\i ]i o fat`).

Ramura descendent` a lui Niculae este mai longeviv`, pe
c@nd a lui Mandache, ultimul dintre M`ld`re]tii care au st`-
p@nit cula, se opre]te, c`ci B`la]a a avut doar dou` fiice,
Maria ]i Elena.

Maria prime]te ca zestre, la c`s`toria cu pitarul Costache
Greceanu - ispravnic ]i p@rc`lab al jude\ului V@lcea - mo]iile
M`ld`re]ti, C@rst`ne]ti, Livezeni, Potre], Cula M`ld`re]ti,
mun\i ]i alte multe bunuri.

De acum, mo]tenitorii Culei M`ld`re]ti vor fi Grecenii, ]i
iat` de ce Cula lui Nan Paharnicul se mai nume]te, ast`zi, ]i
Cula Greceanu.

Petre PETRIA

Culele M`ld`re]tilor

Cula Greceanu
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Consider Dr`g`]anii un ora] al oamenilor ambi\io]i.
Am at@tea exemple, [nc@t nu au loc pe h@rtie. }tiu

dr`g`]eneni ambi\io]i [n literatur`, cultur`, muzic`, teatru,
art` plastic`, art` popular`, unii afla\i l@ng` noi, al\ii pleca\i
[ntr-o alt` lume [n care, cu siguran\`, se bucur` de ceea ce
au f`cut acolo de unde au plecat. G@ndurile noastre ar tre-
bui s` poposeasc` acum, la ei, l@ng` inima sau amintirea lor.

Mi s-a confirmat ceea ce scriu c@nd am avut pl`cerea
s` asist la un nou act de ambi\ie frumoas` [n favoarea unui
[ntreg ora], dar, mai ales, a genera\iei care va purta pe
umeri, [n suflet, [n m@ini ]i [n spirit, misiunea de a p`stra
Dr`g`]anii a]a cum li s-a dat ]i de a-l [nflori, de a-l cinsti
ca a]ezare, nu doar a vinului, ci ]i a oamenilor care iubesc
frumosul, cinstesc cartea ]i-i ridic` o cas` pe m`sur`.

C@nd se na]te un prunc ne bucur`m, c@nd se na]te o
carte credem [n sfin\enia din ea, c@nd se ridic` o cas` pen-
tru carte e loc destul s` ne [nchin`m ]i s` ne rug`m ca ea
s` r`m@n` genera\iilor ce vin. Momentul inaugur`rii noii
biblioteci a municipiului Dr`g`]ani, o adev`rat` bijuterie
(5 decembrie 2003, [n seara [n care Mo] Nicolae []i aran-
ja sacul cu daruri), a fost unic, precum na]terea pruncului
de care spuneam ]i botezul lui, ]i a purtat cu el 60.000 de
mul\umiri venite din sufletul c`r\ilor pline de via\`, iar
peste aceste mul\umiri ]i pe cele ale miilor de dr`g`]eneni,
care au motiv de laud` pentru gospodarii lor. 

Momentul inaugur`rii Bibliotecii Municipale din
ora]ul Drag`i }anii, cr@]m`ri\a rupt` din fru-

muse\e, a fost subliniat de prezen\e deosebite: guverna-
torul B`ncii Na\ionale, Mugur Is`rescu, fiu al locului, se-
natorul Teodor Mele]canu, deputa\ii Mona Musc` ]i
Anton Mi\aru, istoricul Adrian Cioroianu ]i foarte multe
alte personalit`\i, a fost marcat de dona\ii importante, nu
doar de carte, ci ]i de o lansare (volumul „518 zile ]i nop\i
[n linia [nt@i”, edi\ia a II –a, de Constantin Is`rescu), de
momente muzicale, cu grupul cameral al Filarmonicii
„Ion Dumitrescu”, din R@mnicu-V@lcea, cu grupul vocal
„Haiducii”, din comuna Am`r`]ti, de prezen\a unor mem-
bri ai Cenaclului „Gib Mih`escu”, din Dr`g`]ani, a grupu-
lui instrumental al Casei de Cultur` Dr`g`]ani ]i de multe
cuvinte frumoase ]i emo\ionante, [ncheiate cu ridicarea la
rang de cet`\ean de onoare al municipiului Dr`g`]ani, a
excep\ionalului pedagog ]i conduc`tor de colective artis-
tice corale, prof. Marin Br@naru, al c`rui cuvânt a fost
„br`zdat”, permanent, de fire]ti emo\ii.

M` g@ndesc acum c`, dac` domnul primar Gheorghe
Iordache nu pornea la drum cu ideea c` poate, c` se poate

face [ntre mai mul\i pere\i reci o cas` cald` pentru carte,
nu cred c` mai era cineva cu asemenea curaj? Sau poate
da, dar fapta conteaz`, nu ideea. Lucrurile ce se v`d acum
sunt demne de laud`, nu vorbele! Construind o cas` a c`r-
\ii, un adev`rat loca], care a fost sfin\it, domnul Gheorghe
Iordache ]i echipa sa ]i-au legat numele de via\a ve]nic` a
acestei biblioteci. Sper c` ea va fi ve]nic` ]i nu se va ivi o
minte zbur`t`cit`, care s` g@ndeasc` [mpotriva c`r\ii. Ar fi
o crim` ]i s-ar ucide at@tea con]tiin\e ce se construiesc [n
bibliotec`, [nc@t, posibilul atentator la via\a acestui loca],
nu cred c` ar rezista miilor de blesteme venite din carte ]i
din sufletul cititorilor ei. O bibliotec` trebuie privit` cu re-
cuno]tin\`, cu bucurie, pentru c` [n ea tr`iesc fiin\e vorbi-
toare, cartea niciodat` nu e rece, [n fa\a ochilor ea spune,
sf`tuie]te, instruie]te, pl@nge sau r@de, face via\a mai rod-
nic` ]i mintea mai spornic`, mai str`lucitoare. Cartea a
fost lut, a fost piatr`, a fost lemn, a fost papirus, a fost per-
gament, a ajuns [n teascuri de tipografii moderne, dar
niciodat` nu a tr`dat prietenia cu cititorul. Am avut mo-
mente c@nd am v`zut, o, Doamne, ce crim`!, pe fiin\a-
carte arz@nd pe ruguri ridicate [n pie\e publice, pentru c`
acei f`r` carte au ur@t-o. Dar oamenii puternici cu mintea
au folosit-o ca arm` de distrugere a prostiei, a minciunii, a
nes`buin\ei. Arghezi spunea despre carte c`: „... \i-e \ar`,
\i-e fiic`, \i-e surioar`, prietena, iubirea...”, iar [n\elepciu-
nea popular` socotea c` acel ce ]tie carte, are patru ochi...

Am s` [nchei, cu g@ndul la cei care au ridicat cas`
pentru carte la Dr`g`]ani, adres@ndu-le cuvintele

versificate ale unui om pentru care cuv@ntul scris este me-
reu altar sf@nt. E vorba de colegul nostru, al bibliotecari-
lor, de un om al c`r\ii, mereu [n inim` cu cartea, poetul
Felix Sima. }i spune poetul, [n poezia Semn de carte:

Nu  se  atinge  dorul  pentru  om
oric@t  s-aar  ascunde  de  departe
locuim  printre  pere\i  de  c`r\i
locuim  printre  pere\i  de  carte

via\a  o  primim  de  la  p`rin\i
via\`  d`m  copiilor  de-aacas`
c`r\ile  le-aaducem  deseori  [n  dar
cartea  vie\ii  noastre  e  pe  mas`

zilnic  [i  transcriem  pagini  noi
zilnic  [i  mai  rupem  c@te-oo  foaie
scriem  cu  lumin`  pagini  verzi  sub  cer
rupem  cu  lumin`  pagini  lungi  de  ploaie

(continuare [n pagina 48)

La  Dr`g`]ani,

Carte frumoas\, cinste cui ]i-a f\cut cas\! 
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- Domnule  pre]edinte  Iulian  Com`nescu,  Consiliul  Jude-
\ean  V@lcea  este  ordonatorul  de  credite  necesare  construc\iei
noului  sediu  al  Bibliotecii  Jude\ene  „Antim  Ivireanul”,  iar
dumneavoastr`  omul  care  a  impus  un nou  ritm  de   lucru,  du-
p`  ob\inerea  unui  credit  necesar  finaliz`rii  lucr`rilor.  Deo-
camdat`,  vremea  a  \inut  cu  constructorii,  dar,  [n  scurt  timp,
temperaturile  sc`zute  vor  impune  regimuri  speciale  de  lucru.
Crede\i  c`  termenul  prev`zut  pentru  finalizarea  lucr`rii  –  31
martie  2004  poate  fi  respectat?

- Dup` cum ]ti\i, [nainte de contractarea creditului, am
stat de vorb` cu constructorii, proiectantul ]i beneficiarul ]i,
[n urma discu\iilor, am ajuns la concluzia c`, prin eforturile
conjugate ale tuturor, vom avea ca termen de punere [n
func\iune perioada 31 martie – 15 aprilie 2004. Este foarte
adev`rat, c` pentru respectarea acestui termen se impun o
coordonare ]i o cooperare perfecte [ntre factorii responsabili,
c@t ]i luarea unor m`suri de executare a lucr`rilor exterioare,
de a]a natur` [nc@t s` fie montat` toat` toc`ria [nainte de
venirea gerului ]i, mai ales, a z`pezii. Dac` vor fi [nchise
toate spa\iile goale [n timp optim, se va putea lucra, apoi, f`r`
probleme, [n interior. {ntre timp, se vor achizi\iona materia-
lele pentru realizarea instala\iei termice, a re\elei interioare
de [nc`lzire ]i montarea centralei, [n vederea furniz`rii de
c`ldur` pentru realizarea, [n bune condi\ii, a lucr`rilor inte-
rioare.

De altfel, pentru a ne [ncadra [n termenul stabilit, se fac
analize s`pt`m@nale ale stadiului lucr`rilor ]i sunt dezb`tute
problemele ap`rute, [n vederea g`sirii solu\iilor de rezolvare
a lor.

-  Pentru  finalizarea  lucr`rilor  la  Biblioteca  Jude\ean`,
Consiliul  Jude\ean  V@lcea  a  f`cut  un  [mprumut  de  60  de  mili-
arde  de  lei  la  Banca  Comercial`  Rom@n`.  Cum  s-aa  ajuns  la
contractarea  creditului?

- {n bugetul jude\ului, la capitolul investi\ii, avem alocate
foarte pu\ine fonduri. Efectu@nd o analiz` asupra modului [n
care se derula investi\ia „Sediul Bibliotecii Jude\eane «Antim
Ivireanul» V@lcea”, s-a ajuns la concluzia c`, [n raport de
sursele de finan\are anual`, pe care le are Consiliul Jude\ean
V@lcea, acest obiectiv era posibil s` fie finalizat [n 8 – 10 ani,
timp [n care lucr`rile executate [n perioadele anterioare s-ar
fi degradat. {n plus, costul investi\iei ar fi crescut foarte mult,
a]a [nc@t situa\ia ar fi devenit extrem de dificil`. Acesta a fost
motivul pentru care am luat hot`r@rea de a face [mprumutul
care ne va ajuta s` finaliz`m, anul viitor, investi\ia. {mprumu-
tul a avut girul consilierilor jude\eni, care au [n\eles impor-

tan\a contract`rii
lui ]i ne-au sus\inut
[n demersurile f`-
cute la b`ncile cre-
ditoare.

-  Care  este  p`-
rerea  dumneavoas-
tr  ̀ despre  modul  [n
care  ]i-aau f`cut  da-
toria  proiectantul  ]i  constructorul?

- Din analizele comune  pe care le facem s`pt`m@nal –
proiectant, constructor, beneficiar – rezult` c` partenerii
no]tri sunt [n grafic cu lucr`rile ]i se implic` pentru g`sirea
solu\iilor optime de rezolvare oportun` a tuturor problemelor
ce apar [n procesul de execu\ie a lucr`rilor.

Av@nd [n vedere importan\a, cu totul deosebit`, a unei ast-
fel de institu\ii de cultur`, care a fost vitregit` at@ta amar de
vreme, c@t a fost nevoit` s`-]i desf`]oare activitatea [n spa\ii
improprii, [nchiriate ]i mult prea dispersate pentru a fi ]i efi-
ciente, noi facem eforturile necesare [n vederea mobiliz`rii
tuturor p@rghiilor cu care s` ac\ion`m pentru impulsionarea
lucr`rilor ]i finalizarea lor la termenul stabilit. Ne dorim
foarte mult ca acest obiectiv de investi\ii, care este cel mai
curat izvor de lumin` pentru via\a noastr` spiritual`, s` poat`
fi pus la dispozi\ia cititorilor c@t mai repede posibil.
Constructorul, S. C. Conexvil S.A., este unul serios, iar [n ce
prive]te colaboratorii s`i a] putea spune c` sunt buni profe-
sioni]ti, care au venit cu idei foarte importante, de exemplu
I.M.S.A.T, pentru [mbun`t`\irea proiectului privind
instala\iile electrice, aclimatizarea, sistemul de securitate,
controlul asupra fluxului utilizatorilor ]i c`r\ii.

- Domnule pre]edinte Iulian Com`nescu, [n numele citi-
torilor, al colegilor bibliotecari, al v@lcenilor, c`rora
Consiliul Jude\ean le d`ruie]te un adev`rat Palat al C`r\ii,
dorim s` v` spunem c` tr`im [n fiecare clip` marele moment
al inaugur`rii noii Bibliotecii Jude\ene. S` dea Dumnezeu s`
avem, [mpreun`, aceast` fericire. }tim c` s-au f`cut mari
sacrificii ]i v` suntem recunosc`tori Dumneavoastr` ]i [ntre-
gului Consiliu Jude\ean, dar dorim ca visul v@lcenilor s` se
[mplineasc` total, p@n` la cap`t, dorim o bibliotec` mod-
ern`, a viitorului, care s` nu fie a noastr`, doar a noastr`, ci
]i a urma]ilor urma]ilor no]tri, dotat` a]a cum o cer vre-
murile de azi, anii care vin. La mul\i ani ]i s` sper`m c` bib-
lioteca v@lcean` va avea parte de echipamentul ]i dotarea de
care are nevoie, [nc` de la inaugurare!

A consemnat
Dumitru LAZ~R

Dac`  nu  era  contractat  creditul  bancar,

Biblioteca Jude]ean\ V=lcea ar fi func]ionat
`nc\ 10 ani ̀ n sedii provizorii

• interviu cu pre]edintele Consiliului
Jude\ean, Iulian Com`nescu
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DDe pe meleagurile de unde Oltul []i adun` apele, din ju-
de\ele Harghita, Covasna, Bra]ov, Sibiu, Olt, Teleor-

man, de ani buni, 27 la num`r, []i adun` ]i „ostenitorii c`r\ii”,
la o s`rb`toare de cuget ]i sim\ire, sub genericul „Oltul [n con]-
tiin\a rom@neasc`”. Vatra de lumin` unde se desf`]oar` mani-
festarea cultural-]tiin\ific` [n fiecare var` este R@mnicu-V@lcea,
sub inimoasa diriguire a Consiliului Jude\ean V@lcea ]i a
Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@lcea. {ntr-un spa\iu
[nc`rcat de istorie ]i credin\`, [n „arcul de legend`” al voie-
vozilor ]i rapsozilor, [n armonia humei, a cremenei ]i a apelor,
s-a derulat un bogat ]i divers program de agend` c`rtur`reasc`.

Edi\ia din 2003 a fost consacrat` [mplinirii a 500 de ani
de la atestarea Episcopiei R@mnicului - 1503. Sub binecuv@n-
tarea P.S. Gherasim, episcopul R@mnicului, ]i [n g`zduirea
deosebit de [nsufle\it` a Bibliotecii Or`]ene]ti „A.E. Bakon-
sky” C`lim`ne]ti, a Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul”
V@lcea ]i a M@n`stirii Hurezi, soli din t`r@murile sc`ldate de
b`tr@nul Olt ]i-au adus prinosul de cercetare ]tiin\ific`, studiu
documentar, concep\ie ]i crea\ie, legat de tema propus`. Cu-
v@ntul de deschidere a fost rostit de c`tre prof. Dumitru La-
z`r, directorul Bibliotecii Jude\ene „Antim Ivireanul” V@l-
cea, [n prezen\a oficialit`\ilor locale: ing. Gheorghe Dulcea,
primarul ora]ului C`lim`ne]ti, prof. dr. Gheorghe Deaconu,
directorul Direc\iei pentru Cultur`, Culte ]i Patrimoniul Cul-
tural Na\ional V@lcea, a purt`torului de cuv@nt al Consiliului
Jude\ean V@lcea, a bibliotecarilor v@lceni, a oaspe\ilor ]i a
altor participan\i locali - scriitori, arti]ti, istorici.

PP entru a nu ocupa un spa\iu prea mare, [mi iau [ng`-
duin\a - al`turi de prezentarea scuzelor - de a nu [n-

]ira titlurile ]i expozeurile, subliniind doar c` toate, [n com-
plexitatea ]i noutatea lor, au fost de un real interes. Spre ]ti-
in\a cititorilor revistei, voi aminti implicarea Bra]ovului la
Simpozionul „Circula\ia c`r\ii vechi v@lcene, de-a lungul
veacurilor, [n jude\ele de pe firul Oltului”, cu lucrarea prof.
dr. Vasile Oltean - directorul Muzeului Primei }coli Rom@-
ne]ti, „M`rturii v@lcene [n arhiva Primei }coli Rom@ne]ti
din Scheii Bra]ovului” ]i cu dou` poeme dedicate Oltului de
poeta Nadia-Cella Pop.

Au bucurat ochii, min\ile ]i inimile, celor str@n]i pentru
trei zile, „matca r`scolitoare a Oltului”, expozi\iile de carte
veche ]i contemporan` tip`rit` la V@lcea, cea consemn@nd
epoca br@ncoveneasc`, cea de opere literare a creatorilor
r@mniceni, precum ]i cea de pictur`, ceramic` ]i sculptur` -
toate valori de nepre\uit. Tot [n acest cadru festiv a fost lansat
primul num`r al revistei „Casa C`r\ii v@lcene”, editat` de
Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea. C@teva
„afl`ri de cunoa]tere” din zona r@mnicean`, de un viu in-
teres cre]tinesc ]i istoric, ce fac parte din zestrea spiritual`
rom@neasc`: R@mnicu-V@lcea este considerat „Capitala ti-

pografilor”, [n eparhie func\ion@nd, [ntre 1508-1542, trei
tipografii cu tip`rituri [n limba slavon`. {n 1705, episcopul
Antim Ivireanul aduce aici o tipografie ]i d` ze\arilor [n tra-
ducere proprie 31 de titluri ([n slov` rom@neasc`), ce au cir-
culat apoi [n Ardeal ]i [n lume. De atunci, Evangheliile,
Liturghierele, Mineele (tip`rituri religioase cu caracter enci-
clopedic) ]i alte scrieri de slujire ortodox` puteau fi
[ndreptare de credin\` ]i studiu [n cele 27 de biserici ]i
m@n`stiri din zon`, dar nu numai. {n 1934, apare la Cozia re-
vista „Cre]tinul ortodox”, reprezent@nd „un fream`t ]i o sete
de ideal”, care publica, [n foile ei, pe l@ng` texte religioase,
]i informa\ii cotidiene. A se face, aici, o punte de leg`tur`
spre Bra]ov, spre marele Andrei }aguna, care a ini\iat apa-
ri\ia, la Sibiu, a revistei „Telegraful rom@n”, a c`rei via\`, ne-
[ntrerupt` p@n` azi, num`r` 150 de ani. Privind prin colbul
trecutului, la c`r\ile religioase tip`rite p@n` [n 1850, cred c`
]i ast`zi este impresionant num`rul lor - 1.378. Pentru circu-
la\ia c`r\ii duhovnice]ti se dezvolt` ]coli tipografice la Blaj,
Bra]ov, Sibiu, Roman, subliniind unitatea ]i frumuse\ea spi-
ritual` a poporului rom@n.

PP u\ini oameni, [n afara speciali]tilor, ]tiu c` exist` o
istorie a lui Mihai Viteazul scris` de el [nsu]i, sau c`

acele scrieri ale logof`tului Teodosie ]i ale Buze]tilor stau la
temelia altor scrieri istorice ]i religioase de mai t@rziu, c` la
Buridava tracic` s-au g`sit inscrip\ii [n 27 de limbi, c` Filotei
Cozianul a compus c@ntece religioase ce se c@nt` ]i azi sau c`
Pravila de la Govora - 1640 - este legea cu cea mai lung`
via\` p@n` la Constitu\ia lui Cuza.

Cineva a spus c` religia este „cea mai profund` poezie a
sufletului”. C@t adev`r ]i c@t` emo\ie [n frumuse\ea ce te face
smerit [n plec`ciune, la intrarea [n l`ca]urile m@n`stire]ti de la
Cozia, Hurezi (monument istoric [n patrimoniul UNESCO),
Turnu sau Biserica Dintr-un Lemn, mai cu seam` c`, [n peri-
metrul v@lcean, [n incintele de cult, sunt pictate 40 de familii
de domnitori.

Dar ]i vremurile pe care le tr`im acum ne pot surprinde
prin descoperiri gr`itoare de timpuri arhaice. Un astfel de e-
xemplu [l constituie Muzeul Trovan\ilor de la Coste]ti -
pietre uria]e, de forme ciudate, amintind de ansamblul de la
Stonehenge, l`s@nd c@mp deschis ipotezelor ]i specula\iilor,
dup` ce arheologii vor termina cercet`rile [ncepute [n urm`
cu aproximativ 10 ani.

OO excursie de documentare a [ncheiat, ca o cunun` de
bucurii, manifestarea r@mnicean`, asigur@nd ecou-

rile de nostalgie ]i plin`tate [n inimile tuturor p`rta]ilor la
acest semnificativ eveniment cultural.

Nadia-Cella POP,
Bra]ov

LLLL uuuu mmmm iiii nnnn ãããã     ]]]] iiii     vvvv iiii bbbb rrrr aaaa \\\\ iiii iiii     dddd eeee     cccc uuuu gggg eeee tttt
• ecouri la o manifestare de suflet, organizat` de Biblioteca Jude\ean` „Antim Ivireanul” V@lcea



PPPP entru secolele XVI-XVII, m@-

n`stirile ]i bibliotecile lor au

constituit un „pilon” al culturii rom@ne]ti.

Universul bisericii, din acele vremuri, a

devenit permeabil la noile forme de

expresie intelectual` ]i artistic`.

Una dintre cele mai importante

biblioteci din \ar` a fost cea de la

M@n`stirea Hurezi. Ea a avut la baz`

fondul de c`r\i donat de ctitorul

m@n`stirii, Constantin Br@ncoveanu,

„prin\ al rena]terii, prin grija manife-

stat` pentru cultur`, pentru cartea

tip`rit`”. Corneliu Dima Dr`gan, specialist

[n cercetarea bibliotecilor vechi, a reconsti-

tuit par\ial profilul colec\iei br@ncovene]ti,

identific@nd cataloage ale M@n`stirii

Hurezi. El a precizat c`  „biblioteca era de

o surprinz`toare diversitate tematic`”, dar

c` [n cadrul ei se constituise, „sub forma

unui fond omogen”, seria aproape complet`

a „Istoriilor bizantine”, editate la Paris, [n

cursul veacului al XVII-lea, conform pla-

nului schi\at, [n 1684, de savantul Ph.

Lable. Era un „Corpus Bizantinae du

Luvre”, editat cu subven\ii regale.

BBBB iblioteca br@ncoveneasc` de la

Hurezi avea un profil predomi-

nant istoric, dar ]i un important num`r de

lucr`ri teologice ale lui Origen, Clemens

Alexandrinus, ale lui Vasile cel Mare,

Eusebius Pomphilius. Erau prezen\i [n

colec\ie autori precum Herodot, Euripide,

Aristofan, Hesiod, Grigorie din Mazianz,

Socrates Scholasticus, Maximus Confesor.

Nu lipseau nici dic\ionarele: „Lexicon

greco latinum”, de Petrus Gillius (Besel,

1542) ]i „Lexicon manuale graeco-lat-

inum” (Padova, 1637), edi\ii ale Bibliei,

gramatici grece]ti ]i dou` c`r\i de bibliote-

conomie.

{n 1791, c@nd s-a alc`tuit catalogul

acestei biblioteci, se g`seau aici 382 volu-

me tip`rite ]i 46 de manuscrise.

Deasupra u]ii de la bibliotec` se afla

men\iunea: „„BBiibblliiootteecc`̀  ddee  hhrraann`̀  ddoorriitt`̀

ssuufflleetteeaasscc`̀,,  aacceeaasstt`̀  ccaass`̀  aa  cc`̀rr\\iilloorr  [[mmbbiiee

pprreeaa[[nn\\eelleeaapptt`̀  [[mmbbeell]]uuggaarree..  AAnnuull  11770088””.

Biblioteca lui Constantin Br@ncovea-

nu, at@t c@t permite reconstituirea ei, ilus-

treaz` ideea lui Gilles Gallichan, din studiul

s`u, „Biblioteca puterii ]i puterea bi-

bliotecii”, c` [n secolul al XVII-lea,

„Biblioteca reune]te diversitatea ]i ofer` o

perspectiv` din care statul se poate defini

pe sine.

EEEE a poate servi ]i ca instrument al

legitimit`\ii. Biblioteca poate

conferi prestigiu ]i str`lucire.”

Ioana PÂRNU|~

Biblioteca de-a lungul vremii 
[n spa\iul v@lcean
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M@n`stirea Hurezi
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De]i am tras p`m@nt de [ngrop`ciune peste vremurile
lipsite de Dumnezeu, de p@n` [n revolu\ie, ast`zi ne-am
trezit oarecum nepreg`ti\i, lua\i prin surprindere, [n ni]te
vremuri libere, [ntr-adev`r, dar caracterizate printr-un
egoism s`lbatic, de o nebuneasc` goan`
dup` averi de tot felul. C@t mai multe
]i, dac` se poate, [ntr-un timp c@t mai
scurt cu putin\`. Este ceva [ngrozitor!
Aceast` mamonizare accelerat` a socie-
t`\ii ne-a r`nit ad@nc ]i rana ne este cu
at@t mai grav` cu c@t ne g@ndim c` to\i
ace]ti oameni sunt, [n primul r@nd,
cre]tini ortodoc]i, [n marea lor majori-
tate. To\i poart` numele lui Hristos.
To\i sunt boteza\i [n duhul celui ce pro-
pov`duise, cu 2000 de ani [n urm`, „s`
nu  ne  str@ngem  averi  pe  p`m@nt,  unde
pot  fi  furate  de  ho\i  sau  roase  de  molii
sau  de  rugin`”. Nimic din frumuse\ea
acestor sfaturi, ce privesc m@ntuirea su-
fletului, nu a atins inima acestor oa-
meni, care n-au putut [n\elege c`, [n a-
far` de trup, care e trec`tor, fiin\a uma-
n` este [nzestrat` ]i cu suflet, care este
nemuritor. Este greu, oare, pentru ei, s`
priceap` c`, [n aceast` crea\ie divin`,
care este omul, regele P`m@ntului, este
unit cerul cu p`m@ntul, este unit sufle-
tul cu trupul ]i c` fiecare are dreptul la
via\`? Ei tr`iesc numai dup` trup.
Trupul acesta este p`m@nt ]i tot p`m@nt
cere. De aceea ]i-au legat via\a numai
de cele p`m@nte]ti. Perspectiva lor de
orientare [n via\` nu [mbr`\i]az` dec@t
ce prezint` dimensiuni ]i greutate. Ni-
mic spiritual. Nimic sufletesc. Sau, da-
c` este ceva, este prea pu\in. Ori, „car-
nea ]i s@ngele nu pot s` mo]teneasc`
[mp`r`\ia lui Dumnezeu” (I. Corinteni,
15:5). Aceasta este elita societ`\ii noas-
tre de azi, cu foarte pu\ine excep\ii. De
aceea, vor c`dea vertiginos ]i se vor
d`r@ma ca ]i averile lor, acumulate [n urma seismelor de
tot felul, ce se vor abate peste societatea rom@neasc` uni-
versal` de azi. M`car de ar face ]i fapte bune cu averile

lor, f`cute, de multe ori, [n dauna aproapelui, prin
[n]el`ciune, corup\ie ]i chiar furt direct. Pentru c` „via\a
cuiva nu st` [n prisosul avu\iilor sale” (Luca, 12:15).
Chiar ]i „credin\a f`r` fapte bune este moart`!”

M@ntuitorul nostru, Iisus Hris-
tos, s-a n`scut [ntr-un staul de vite,
iar [n via\a p`m@nteasc` n-a avut pe
ce s`-]i pun` capul. }i a revolu\io-
nat omenirea cu o ceat` de apostoli,
tot at@t de s`rac`. }i nici nu se putea
altfel. Bog`\ia este tiranic`. Ea te
vrea numai al ei. Ca s-o faci, s-o
socote]ti, s-o p`strezi. Nici pe de-
parte nu este folositoare trupului.
Sufletului, nici at@t! Pentru c` nu
mai ai vreme de el! El nu poate tr`i
dec@t cu Dumnezeu ]i pentru Dum-
nezeu. Din aceast` sf@nt` vie\uire se
alimenteaz` iubirea de aproapele, la
care trebuie s` \ii ca la tine [nsu\i, ]i,
de aici, se ajunge la m@ntuire pro-
prie, prin m@ntuirea altuia, a aproa-
pelui. S` p`r`sim, deci, egoismul
nimicitor, ]i s` [mbr`\i]`m altruis-
mul cre]tin, care ne redreseaz`
suflete]te ]i ne face mai buni, mai
drep\i, mai concesivi, mai milo]i,
mai [n\eleg`tori, ajut@ndu-ne aproa-
pele [n suferin\`, [n nevoi. Aceasta
trebuie s` devin` aurora dulce a
mileniului [n care tr`im, care s-a
instalat [n inimile existen\ei noastre.
Numai a]a, bog`\ia material` va
putea deveni folositoare ]i celor [n
suferin\`, pe spatele c`rora a fost
acumulat`. }i numai prin aceasta se
va putea ajunge la m@ntuirea propri-
ului suflet, prin m@ntuirea sau, cel
pu\in, alinarea de suferin\e a altora,
a aproapelui, „pe care trebuie s`-l
iube]ti ca pe tine [nsu\i”. {ndepli-
nind, astfel, cea de-a doua mare po-

runc` a lui Dumnezeu (Matei, 22:39).

Celarian DRUMESCU

Ajut\-]i aproapele!

Bog\]ia material\ [i `nv\]\tura lui Hristos

TToo tt uu ll     @@ nn     jj uu rr
ee ss tt ee     dd [[ rr uu ii rr ee .. .. ..
Privindu-mi g@ndurile, liber,
{n lumina eternit`\ii
Zidit` [n sufletul meu,
Am sim\it cum totul, [n jur,
Este d`ruire...
Soarele ne d` lumina,
C`ldura P`m@ntului,
Str`lucirea stelelor...

La r@ndul s`u,
P`m@ntul prime]te, P`m@ntul d`...
Dac` n-ai fi Tu, n-ar fi nimic, Doamne!
{n spa\iul iubirii tale cre]tine cre]te
via\a,
Care n-ar putea fi
F`r` dragostea ]i puterea ta!

Prive]te [n jur, necredinciosule:
Totul este iubire!
Lumina ei \i se d`ruie ]i \ie,
Dar n-o vezi.
Sufletul t`u e bolnav de orbire!

D`ruie]te-te, liber, pe tine [nsu\i,
Iubirii,
Care nu cunoa]te nici timp, nici spa\iu,
}i vei avea iertare...

Pentru c` iubirea este Dumnezeu!

Mitu ANDREESCU BUICA-
LUXOR
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II deea de a [nfiin\a Funda\ia „Ctitorii Localului

Propriu al Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivirea-

nul» V@lcea” ne-a venit [nc` din 1998, [n urma unei ]edin-

\e a Consiliului Jude\ean V@lcea, c@nd, [ntr-o interven\ie [n

plen, am ar`tat starea sec\iilor ]i filialelor Bibliotecii Jude-

\ene, condi\ia lor de „chiria] trec`tor”, pled@nd pentru ne-

cesitatea construirii urgente a unui local propriu pentru Bi-

bliotec`, dorin\` foarte actual` a conducerii Consiliului Ju-

de\ean, deziderat  vechi, pentru care „s-au b`tut” multe ge-

nera\ii, [nc` de la [nfiin\area acesteia, la 1 noiembrie 1950

(primul ei director fiind profesorul muzician Eugen

Cior`scu).

Pledoaria noastr` a fost sus\inut` de mul\i consilieri

jude\eni, printre care, amintim pe d-l George Rotaru, care,

[ntr-o scrisoare impresionant`, ne [ncuraja, l`ud@nd „ofensi-

va” noastr`, sus\inut` deopotriv`, cu fermitate ]i tenacitate,

de pre]edintele Consiliului Jude\ean de atunci, d-l. ing.

Anton Mi\aru, actualul deputat. {mpreun` am decis

[nfiin\area Funda\iei, av@nd ca obiectiv principal ]i drept

cuv@nt de ordine „Da\i c@t inima  v` las`,/ Ca s` facem

C`r\ii Cas`” (distihul apar\ine poetului George Achim),

lu@nd ca model ini\iativa veacului al XIX-lea: „Da\i un leu

pentru Ateneu”, din care a rezultat unul din importantele

monumente arhitecturale ale Capitalei ]i ale |`rii.

FF unda\ia a fost autorizat` prin Sentin\a  civil`  nr.

179/28 iunie 1999 a Tribunalului V@lcea. {nfiin-

\area ei nu a fost deloc u]oar`. Am trimis scrisori de inten\ie

]i, apoi, ne-am deplasat personal la diferite persoane, [n

primul r@nd, la personalit`\ile reprezentative ale jude\ului

(autorit`\i jude\ene ]i locale, politicieni, oameni ai culturii ]i

ai [nv`\`m@ntului etc), stabilind drept contribu\ie minim`,

pentru a c`p`ta calitatea de membru fondator, suma de

500.000 lei. S-a [ntocmit un tabel al membrilor fondatori, [n

care au semnat 74 de persoane, dintre care, din p`cate,

numai 26 au achitat contribu\ia stabilit` (vom consemna

numele acestora [n Monografia  Bibliotecii, dup` ce vom

mai [ncerca, o ultim` dat`, s`-i convingem pe cei care figu-

reaz` [n Actul constitutiv s`-]i onoreze datoria de membru

fondator, asumat` prin semn`tur`.

AA u fost ]i al\i consilieri jude\eni entuzia]ti, [n-

crez`tori [n demersurile noastre, care ne-au dat

aripi: d-l. dr. Vasile Grevu\u ]i, mai ales, d-l. avocat Petre

Ungureanu, care ]i-a donat toat` indemniza\ia de consilier

jude\ean pe perioada de mai bine de un an (8.314.754  lei –

[n 1999 ]i 3.969.084  lei - [n 2000, [n total 12.283.838  lei).

Personalit`\i ale culturii jude\ene ne-au sus\inut ]i s-au

implicat direct [n activitatea Funda\iei ]i, aici, nu putem s`

nu-l amintim pe domnul prof. dr. Gheorghe Deaconu,

directorul Direc\iei Jude\ene pentru Cultur`, Culte ]i Patri-

moniul Cultural Na\ional V@lcea, care a fost permanent al`-

turi de noi, promov@nd ini\iative care au dat roade.

Cu toate c` sumele colectate, prin dona\ii, p@n` [n pre-

zent, sunt simbolice, ne sim\im datori s` populariz`m nu-

mele donatorilor, [n ordinea descresc`toare a sumelor d`rui-

te:

VV ILMAR S.A. (director Victor Capot`) –

20.000.000  lei; Petre Ungureanu –12.283.838

lei; P.S. Gherasim– 6.000.000 lei; Dumitru Laz`r –

4.000.000  lei; familia Wilhem ]i Ionela van Rees (Olanda)

– 3.200.000  lei; familia Elena-Daniela ]i Mihai-Aristotel

Ungureanu –  3.000.000 lei; pr. Nicolae State-Burlu]i –

2.500.000  lei; regretatul dr. Ovidiu Vuia (Germania) –

2.116.311  lei; George Rotaru – 2.000.000  lei (]i dou`

exemplare ale C`r\ii de Onoare a Ctitorilor Casei C`r\ii, cu

h@rtie filigranat` ]i legate [n piele); }coala nr. 1  R@mnicu

– V@lcea, din ini\iativa prof. Doina Alexandrescu ]i cu spri-

jinul doamnelor profesoare de limba rom@n`: Maria

Constantinescu, Nicoleta Berescu, Florina Soare, a donat

1.770.000  lei,  din partea elevilor claselor: a VI-a C, a VI-a

D, a VII-a B  ]i a VII-a F. 

„„ DD aa \\ ii     cc ââ tt     ii nnnn ii mm aa     vv ãã     ll aa ss ãã ,,
CC aa     ss ãã     ff aa cc ee mm     CC ãã rr \\ ii ii     CC aa ss ãã !! ””””
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AA
u donat c@te 1.500.000  lei:

Mihai Spori] (]i numeroase

exemplare din c`r\ile proprii); Adriana

Dobrinoiu ; }coala nr. 2, clasa I D, prin

doamna [nv. Rozica Marinoiu. C@te

1.000.000  lei au donat: familia Rozica ]i

Costea Marinoiu, Ion Horia Hor`scu,

Emilian Fr@ncu, Marius – Florin Grecu,

Ileana Com`nescu, Alex Cet`\eanu

(Canada), Petru Mure]an, Adina

En`chescu, }coala „Spiru Haret” (prin

directoarea ]colii, Geta B`rbu]). 900.000  lei au donat

elevii Liceului Energetic (prin prof. Geanina Avram ]i

dirigin\ii claselor a XI-a B – Maria M`t`cu\`, a IX-a A -

Stelian P@rvulescu ]i a X-a C – Alina Cioculeasa). C@te

700.000  lei au donat: Grupul }colar „Antim Ivireanul”

(prin doamna directoare de atunci, prof. Georgeta

Vasilescu), precum ]i domnul Mihail Rizoiu. Doamna

Augustina Sanda Constantinescu a donat 600.000  lei.

C@te 500.000  lei au donat: Anton Mi\aru, Gheorghe

Deaconu, Mircea Monu, Vasile Grevu\u, Gheorghe

Bonciu, Gheorghe Stanciu, Ioan St. Laz`r, regretatul

[nv. Ilie Zugr`vescu (pensionar la Azilul de B`tr@ni), Adi

Ve\eleanu, Gheorghe Lupu. Liga Femeilor Cre]tine

Ortodoxe de pe l@ng` Episcopia R@mnicului a donat

300.000  lei. C@te 200.000  lei    au donat: Vasile Roman,

Marilena Aspru, Constantin Giurc`, prof. Iosif Ion.

C@te 100.000  lei  au dat: Mariana Ciuperc`, Dana

Schiteanu, C`t`lin Soare, Ileana Neac]u, Valeria

Popescu, Maria D@rleci, Gheorghe Jianu, Narcisa Uca,

pr. Leon Dur`, pr. Dumitru Teodorescu, Elisabeta

Pearcu, Maria Jivan, Marinela Creang`, Tatiana Belu,

Petre Petria, Vasile C@rstea, Marin Bulugea, Ludmila

}tefan, Parohia G@ltofani (pr. Leon Dur`), Maria

Ciobanu, Valentin }chiopu, Carmen }chiopu,  Marius

Daniel Ionescu, Iustina Victoria Ionescu, M`d`lina

F@rtat, Ion David Cri]an.

TT
rebuie, obligatoriu,

s` complet`m lista

]i cu S.C. Conexvil SA (direc-

tor Petre B`d@rcea), pentru

lucr`rile, [n valoare de aproape

100.000.000  lei, efectuate la

demontarea, transportul, depo-

zitarea ]i conservarea materia-

lelor ]i bunurilor rezultate [n

urma demol`rii silite a S.C.

Rex, ]i cu S.C. Energomontaj

(director Gheorghe Nicolau), care ne-a d`ruit cantitatea

de cinci  tone  de  ciment (]i avem promisiuni c` ne va da ]i

o cantitate substan\ial` de c`r`mid` ]i alte materiale pen-

tru construc\ie).

Avem, din p`cate, multe alte promisiuni neonorate, [n

bun` parte, din vina noastr`, fiindc` nu ne-am g`sit timp

s` mergem [n [nt@mpinarea [mplinirii lor. Promitem c`

vom fi mai ofensivi, dac` necesit`\ile o cer.

Tuturor, celor de mai sus ]i celor care vor urma, le

mul\umim cu mult` [ndatorire ]i, drept recuno]tin\` peste

vremuri, sunt consemna\i [n Cartea  de  Onoare a

Ctitorilor  „Casei  C`r\ii” ]i vor fi [nscri]i [n Monografia

Bibliotecii, aflat`, [n prezent, [n lucru.

LL ista r`m@ne deschis` ]i ea va fi continuat` [n

numerele urm`toare ale revistei noastre, „Ca-

sa C`r\ii v@lcene”. Nu pierde\i ocazia s` r`m@ne\i model

pentru urma]ii urma]ilor Dumneavoastr`!

N.B. {n prezent (la [nchiderea edi\iei, [n 11 decembrie

2003), [n contul Funda\iei exist` suma de 163.000.000  lei,

dup` ce am cump`rat un xerox ]i am achitat contravaloareea

proiectului de recompartimentare a unor spa\ii de la noua

cl`dire a Bibliotecii, [n valoare de circa 20.000.000  lei.

Prof. Dumitru Laz`r

director executiv al Funda\iei

„Ctitorii Localului Propriu
al Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivireanul» V@lcea”
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((uurrmmaarree  ddiinn  ppaaggiinnaa  11))

IIII deea prea mult doritului sediu propriu al Bi-

bliotecii Jude\ene a devenit realitate abia [n a-

nul 2000, c@nd cea mai popular` ]i cea mai solicitat`

institu\ie cultural` [mplinea 50 de ani de existen\`.

Dup` numeroase peregrin`ri ale c`r\ii, dintr-un spa\iu

[n altul (vreo opt p@n` [n 2000), dup` multiple demer-

suri [ntreprinse de conducerile succesive ale Bibliotecii,

[nc` din 1975, acutizate [n ultimii ani care precedau

anul de gra\ie 2000, Consiliul Jude\ean V@lcea, ales

pentru perioada 1996 – 2000, face, [n ultima sa ]e-

din\`, din 25 mai 2000, uunn  ddaarr  ssiimmbboolliicc –  [ns` c@t de

important! - pentru Jubileul Bibliotecii, ddee  ttrreeii  mmiillii-

aarrddee  lleeii, pentru demararea investi\iei. Actualul

Consiliu Jude\ean, ales la 4 iunie 2000, ]]ii-aa  aassuummaatt

ccuu  ttooaatt`̀  rr`̀ssppuunnddeerreeaa  ppll`̀ccuuttaa  ““ppoovvaarr`̀””  aa  zziiddiirriiii  pprriimmuu-

lluuii  eeddiiffiicciiuu  ccuullttuurraall  vv@@llcceeaann  aall  mmiilleenniiuulluuii  ttrreeii, dorind

s`-l “dea gata” [n aceast` legislatur`.

SSSS -au [nceput imediat s`p`turile pentru des-

c`rcarea de sarcin` arheologic` a locului de

construc\ie ]i pentru funda\ie, iar la 13 septembrie,

acela]i an, se ttuurrnnaa  pprriimmaa  „„]]aarrjj`̀””  ddee  bbeettoonn  llaa  tteemmeelliiaa

BBiibblliiootteecciiii (la sf@r]itul aceleia]i luni, de Sf. Ierarh

Martir Antim Ivireanul, s`b`toream Jubileul institu\iei,

50 de ani de bibliotec` public` [n V@lcea). Multe bi-

blioteci ]i-ar dori un asemenea dar la aniversare!

Acum, la sf@r]itul lui 2003, construc\ia a ajuns la fini-

saje. Sper`m ca, la mai pu\in de 4 ani de la demararea

investi\iei, s` ne mut`m [n Cas` nou`, modern`, dotat`

corespunz`tor exigen\elor [nceputului de mileniu III.

Cu un asmenea ordonator de credite – Consiliul

Jude\ean V@lcea - nu ne [ndoim c` a]a va fi.

Dator`m cu to\ii – bibliotecari, cititori ]i v@lceni [n

general mul\umiri ]i recuno]tin\` vechiului Consiliu

Jude\ean (pre]edintelui Anton Mi\aru) ]i actualului

Consiliu Jude\ean V@lcea (pre]edintelui Iulian

Com`nescu, vicepre]edin\ilor Dumitru Stancu ]i Pe-

tre St`v`roiu, Direc\iei Economice – director executiv,

Mircea Constantin Predescu, Direc\iei Tehnice – di-

rector executiv, Florea Mazilu Mierlu], Comisiei de

Buget - Finan\e – pre]edinte, Radu Vr`jitoru, ]i, nu [n

ultimul r@nd, tuturor consilierilor jude\eni, care au

votat [n unanimitate “da!” pentru [mprumutul de 60 de

miliarde lei, [n vederea scurt`rii termenului de derulare

a investi\iei cu cel pu\in cinci ani), dar ]i constructoru-

lui: S. C. Conexvil (director: Petre B`d@rcea, inginer-

]ef: Valentin Boita, ]ef de ]antier, Gheorghe Geor-

gescu), care a acceptat toate solu\iile noastre de opti-

mizare a proiectului, implic@ndu-se, adesea, direct [n

acestea, nu doar tehnic, ci ]i afectiv; subantreprenorului

IMSAT (director, Dan Dragomir), pentru solu\iile de

ultim` actualitate pe care ni le-a oferit la instala\iile

electrice.

AAAA nul 2003 a fost, p@n` [n prezent, cel mai pro-

lific ]i [n ceea ce prive]te realizarea obiec-

tivului fundamental al Funda\iei «Ctitorii Localului

Propriu al Bibliotecii Jude\ene “AAnnttiimm  IIvviirreeaannuull””

V@lcea», ini\iat` [n 1998 (cu statut juridic din 1999):

„colectarea de fonduri b`ne]ti pentru construirea ]i

dotarea viitorului sediu al Bibliotecii Jude\ene”. La 31

decembrie 2002, Funda\ia avea [n cont suma de

7722..770088..330044 lei, iar la finele anului 2003, avea suma de

116633..226600..226655  lei, la care mai ad`ug`m 1199..004400..000000  lei,

sum` cu care am achitat valoarea unor modific`ri de

proiect privind recompartimentarea unor spa\ii din noua

cl`dire a Bibliotecii.

DDDD onatorilor no]tri le mul\umim cu mult` grati-

tudine (vezi numele acestora [n paginile 42-

43). Trebuie s` recunoa]tem c` ssuummeellee  ccoolleeccttaattee exis-

tente [n cont, ssuunntt  nneesseemmnniiffiiccaattiivvee  ppeennttrruu  pprrooiieecctteellee

ggrraannddiiooaassee pentru care s-a constituit Funda\ia.

MUL|UMIRI

7 
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CCCC ele 6600  ddee  mmiilliiaarrddee  lleeii, provenite din credite

bancare, vor ajunge, probabil, doar pentru ter-

minarea lucr`rilor de arhitectur` ]i de instala\ii (ter-

mice, electrice, de climatizare etc.), dar nu ]i pentru

dot`ri (mobilier, echipamente electronice, de climati-

zare, de automatizare etc.), ceee ce este esen\ial pentru o

bibliotec` modern` aflat` pe drumul lung ]i dificil de

automatizare, de digitizare a serviciilor c`tre public.

Miz`m [n 2004, ppee  sspprriijjiinnuull  vv@@llcceenniilloorr,,  aall  ttuuttuurroorr  vv@@llccee-

nniilloorr  ccuu  bbaannii,,  ddaarr  ]]ii  ppee  ““bb`̀nnuu\\uull  vv`̀dduuvveeii””, ca donatori,

ca viitori “ccttiittoorrii  aaii  llooccaalluulluuii  pprroopprriiuu  aall  BBiibblliiootteecciiii

JJuuddee\\eennee  ««AAnnttiimm  IIvviirreeaannuull»»  VV@@llcceeaa””, [n scopul realiz`rii

obiectivului Funda\iei. 

}}}} i [n ceea ce prive]te achizi\ia de carte putem

afirma c` anul 2003 are performan\ele sale.

Aceast` activitate vital` pentru existen\a, viabilitatea ]i

eficien\a unei biblioteci publice enciclopedice – nu a fost

neglijat` de ordonatorul nostru principal de credite -

Consiliul Jude\ean V@lcea, cu toate c` fondurile alocate

prin buget au fost dirijate, cu prioritate, cum era ]i firesc,

spre investi\ie (1166..223355..660000..000000 lei, [n afara creditelor

bancare). 

Printr-o politic` de achizi\ie eficient`, printr-o bun`

rela\ie cu editurile din \ar`, prin participare la t@rgul de

carte na\ional, de prim`var` ]i de toamn`, “Gaudeamus”,

din Bucure]ti, am reu]it s` achizi\ion`m un num`r de

1100..774488  ddee  vvoolluummee, [n valoare de 11..225588..339911..994477  lleeii, din

care, cu fonduri de la buget, 77..333399  ddee  vvoolluummee, în valoare

de 884477..994422..880077  lleeii, iar din dona\ii, 33..440099  vvoolluummee, în va-

loare de 441100..444499..114400  lleeii. Trebuie s` preciz`m c` din su-

ma total` de 884477..994422..880077  lleeii, cu care am f`cut achizi\ie de

carte de la editori ]i t@rgul de carte, numai 770088..662255..996699  lleeii

am primit de la buget, restul i-am ob\inut - drept discount

de la edituri -, acesta reprezent@nd 16,43 la sut` din val-

oarea c`r\ii achizi\ionate, adic` 113399..331177..000033  lleeii. 

IIII n anul 2003, am avut rreellaa\\iiii  mmaaii  ssttrr@@nnssee  ddee  ccoollaabboo-

rraarree  ccuu  iinnssttiittuu\\iiiillee  ddee  ccuullttuurr`̀  jjuuddee\\eennee, cu societ`-

\ile ]i funda\iile culturale, cu O.N.G. - uri diverse, motiv de

satisfac\ie pentru noi, dar ]i pentru partenerii no]tri.

Gra\ie acestor colaboratori, Biblioteca ]i-a diversificat

rela\iile publice, a dovedit c` este o institu\ie vie,

deschis` oric`rui fenomen, ]i nu doar cultural, din jude\.

Suntem recunosc`tori celor care au acceptat colaborarea

noastr` ]i care ne-au solicitat s` le fim parteneri. Vom fi

[ntotdeauna loiali. Mul\umim Episcopiei R@mnicului

(p`rintelui Episcop Gherasim), Direc\iei Jude\ene pen-

tru Cultur` Culte ]i Patromoniul Cultural Na\ional

V@lcea (domnului director Gheorghe Deaconu), care ne-au

considerat, [ntotdeauna, o institu\ie de baz`, dinamic`, de

[ncredere, nelipsit` [n proiectele culturale derulate [n

anul 2003, sprijinindu-ne inclusiv financiar ]i adminis-

trativ.

AAAA m l`sat la urm` rela\ia cu a patra putere [n

stat, mass-media. 2003 a fost anul c@nd am

sim\it c` suntem o institu\ie integr`, important`, demn`

de luat [n seam`, dincolo de unele conflicte minore, de

interese meschine sau de r`ut`\i lume]ti. Mijloacele de

informare – presa scris` v@lcean` ]i audiovizual` – au

ilustrat obiectiv, [ntr-un mod echidistant ]i sincer, mai

totdeauna constructiv, activitatea Bibliotecii, au manifes-

tat interes ]i ne-au acordat sprijin continuu [n c`utarea ]i

popularizarea unor solu\ii de finalizare a sediului nou.

DDDD e aceea, ne sim\im onora\i s` mul\umim con-

ducerilor mass-media v@lcene, fiec`rui repor-

ter, redactor, jurnalist, pentru modul realist, constructiv [n

care au reu]it s` promoveze imaginea istitu\iei noastre [n

con]tiin\a v@lcenilor.

Tuturor celor ce au sprijinit Biblioteca [n 2003

le oferim dragostea, stima ]i considera\ia noastr`

]i le ur`m s`n`tate, [mpliniri [n Noul An, [n familie 

]i profesionale, rod [n via\`, fericire

]i „La mul\i ]i buni ani!”

Prof. Dumitru Laz`r, 

directorul Bibliotecii Jude\ene

„„AAnnttiimm  IIvviirreeaannuull”” V@lcea
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OO,,     DDooaammnnee ,,     \\ iinnee--nnee     mmaaii
mmuull tt     [[nn     vv iiaa\\ `̀!! .. .. ..

Nimic mai r`u pe lume dec@t moartea!
Orice - ]tim bine - are un sf@r]it,
Dar vrem s-o am@n`m c@t mai departe -
De s-ar putea mai l@ng` infinit...

O, Doamne, binecuv@teaz`-mi sor\ii,
Ca-n fiecare zi s` mi te c@nt;
Neab`tut, p@n` [n ceasul mor\ii,
C@nd vom r`m@ne umbr` ]i p`m@nt...

Tr`im [ndurera\i, [n disperare,
N-avem un m@ine sigur, sau un crez;
Nu ne mai bucur`m de mult de soare,
De]i ne arde-n cre]tet, [n n`miez...

}i-a]a ne tot t@r@m ]i zi ]i noapte,
Sper@nd, din fire, la un ceas de zbor;
Rug@ndu-ne: „Apropie-te, moarte”
Sau: „F`-ne, Doamne, drumul mai u]or...”

S` ne purt`m [n c@rc` to\i urma]ii,
Cum g@ndurile bune ne [mbie,
C@nd ne tot sap`, azi, [n drum vr`]ma]ii
Ce-ar vrea s` ne m`n@nce carne vie.

C@nd am ajuns s` nu ne [n\elegem
Nici noi, ai no]tri, sf@rteca\i de chin
Ce ne-a-mbr@ncit [n noapte, s` culegem
Barbare certuri, desbin`ri, venin...

}i asta pentru neputin\a noastr`
De-a sprijini un zeu pe a lui cas`:
Un om, un fiu, un frate - floare-albastr`,
Legend` vie, fire ne-n\eleas`...

O, Doamne, \ine-ne mai mult [n via\`,
La poarta sf@nt` a [n\elepciunii,
F` s` sporim mereu [n diminea\`
}i s` zidim iubire, ca nebunii!...

Alexandru MIRCESCU

NNNN-- aaaammmm     ssss [[[[     mmmmaaaa iiii     ffff iiii uuuu
tttt `̀̀̀nnnn [[[[ rrrr .... .... ....

Am  iubitt  mireasma  g`ttului  fierbintte,,
accolada  umerilor,,  ttoatt[,,
ttremurul  spr`nccenei  pestte  ape  line...
N-aam  s[  mai  fiu  tt`n[r  nicciodatt[ !

Dus[  estte  floarea  de  ccire],,  din  m[duvi;
pe  cc[r[ri  de  g`nduri  anii  mei  @noatt[;
occhiul  iar  prive]tte  @nspre  disccul  lunii...
N-aam  s[  mai  fiu  tt`n[r  nicciodatt[ !

M[  @nttreb  adesea  de  mi-ss  eu  accela,,
ccare,,  @nttr-oo  var[,,  am  iubitt  o  fatt[
cce  purtta  @n  p[ru-ii  Asii  de-nnttunericc...
N-aam  s[  mai  fiu  tt`n[r  nicciodatt[ !

Gambele  de  aur,,  s`ni  de  cclorofil[,,
diminea\\a  occhilor,,  ccuratt[
ttrupul  gol  @n  ierburi,,  ttres[rinnd  sub  sttele...
N-aam  s[  mai  fiu  tt`n[r  nicciodatt[ !

George  Voica
Surpate,
2211  ooccttoommbbrriiee  22000033
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DDDD in sumarul acestei noi publica\ii de cultur`, biblioteco-
nomie ]i bibliologie (socotind dup` materialele publi-

cate) se desprinde efortul exemplar, f`cut la R@mnicu-V@lcea,
pentru a se progresa cu lucr`rile la cl`direa nou` a Bibliotecii
jude\ene, care beneficiaz` de un proiect bun, func\ional, ase-
m`n`tor celui de la Pite]ti. De asemenea, se desprinde preocu-
parea pentru a reflecta bogatele tradi\ii locale, importante [n
istoria civiliza\iei c`r\ii la rom@ni, unele de valoare na\ional`
]i european`, la care se adaug` preocuparea pentru organiza-
rea biblioteconomic` actual` a jude\ului ]i posibilitatea ca, prin
aceast` publica\ie nou`, asociat` celor anterioare, s` pute\i da
o temelie mai larg` pentru schimbul interbibliotecar, ca surs`
convenabil` a dezvolt`rii colec\iilor, prin care \ara vine [n jude\
]i jude\ul, cu valorile sale specifice, se duce [n bibliotecile
jude\ene din Rom@nia, fiind, astfel, mai bine cunoscut ]i pre\uit.

Cu drag, V` primim [n seria editorial` a revistelor de bi-
bliotec`. Vivat, crescat, floreat!

Conf. univ. dr. Costantin M`lina], 
directorul Bibliotecii Jude\ene

„Gheorghe  }incai” Bihor

VVVV ` felicit`m pentru con\inutul deosebit de interesant ]i
pentru realizarea grafic` at@t de reu]it`!

Adriana Gheorghiu,
director de specialitate

al Bibliotecii Jude\ene Constan\a

VVVV
` suntem recunosc`tori pentru gestul nobil f`cut ]i
pentru calitatea materialelor (…) V` mul\umim ]i v`

asigur`m de [ntreaga noastr` stim` ]i pre\uire pentre nobilele
Dvs. preocup`ri!

Dumitru Ghi\`,
directorul Bibliotecii Jude\ene

„Alexandru  Odobescu” C`l`ra]i

BBBB iblioteca Jude\ean` „Antim Ivirea-
nul” V@lcea ]i-a asumat cu mult

curaj editarea unei publica\ii proprii. Casa
C`r\ii v@lcene se dore]te a fi „o revist` de
cultur` ]i informa\ie” deschis` principalelor
aspecte ale vie\ii spirituale v@lcene ]i nu
numai. Dorit` ]i, mai ales, necesar` de mult`
vreme, cum recunoa]te [n editorial prof. Du-
mitru Laz`r, directorul bibliotecii, „Casa
C`r\ii v@lcene” propune [nc` de la primul
num`r - ianuarie-iunie 2003 -, un sumar deo-
sebit de variat, cu preocupare evident` pen-
tru cultura scris` ]i bibliotec`. Cu sprijinul
Consiliului Jude\ean, condus de ec. Iulian
Com`nescu, grupul redac\ional alc`tuit din
oameni cu experien\` publicistic`: Dumitru

Laz`r, Marin Bulugea, Valentin Smedescu a pornit la drum lu-
cid ]i f`r` complexe. {n ciuda unor murmure sceptice locale de
genul „Am mai v`zut noi din astea”, semestrialul „Casa C`r\ii
v@lcene” s-a lansat cu speran\e mari de a se [nscrie [n durat` ]i
[n con]tiin\a cititorilor.

Ca [n orice [nceput, dominat mai mult de entuziasm, se
simt deopotriv` emo\iile c`ut`rilor, dorin\a de a fi des`v@r]it,
dar ]i tenta\ia de a cuprinde totul ]i pe to\i. O asemenea solici-
tare se reg`se]te [n sumarul extrem de divers, [n numele semn`-
turilor, de la acad. Gabriel }trempel, directorul general al Biblio-
tecii Academiei Rom@ne, p@n` la cercet`tori ai culturii locale.
Distinc\ia tematic` este [nc` greu de realizat, presiunea tradi\iei
c`r\ii v@lcene f`c@ndu-se sim\it` [n paginile publica\iei cu de-
plin temei. „Cartea-Memorie”, deopotriv` cu s`rb`torirea ins-
titu\iei de suflet v@lcean: Episcopia R@mnicului, ajuns` la Ju-
bileul de 500 de ani, rememoreaz` un trecut eroic, ce-]i prelun-
ge]te rodnicia [n contemporaneitate. Aceasta se reg`se]te, deo-
potriv`, [n scrutarea peisajului cultural actual, [n materie de in-
formare, dar ]i de atitudine civic`, intelectual`. 

Despre Biblioteca Jude\ean` afl`m lucruri noi ]i… bune,
cum ar fi cel de la „[nchiderea edi\iei”, prin care publicul
este anun\at de hot`r@rea Consiliului Jude\ean din 24 iulie
2003, de a aproba contractarea unui [mprumut de 60 de mili-
arde lei (circa 1,6 milioane euro) pentru finalizarea obiectivu-
lui de investi\ii „Sediul Bibliotecii Jude\ene «Antim Ivi-
reanul»”, ce se preconizeaz` a fi inaugurat pe 31 martie
2004. Alte materiale prezint` tradi\iile bibliotecare v@lcene
(Aneta Barda]u), dar ]i felul [n care s-au distrus biblioteci
(George Achim).

AAAA pari\ia unei noi publica\ii editat` de o bibliotec` ju-
de\ean` ne [nt`re]te convingerea c` institu\iile c`r\ii

sunt printre cele mai active sus\in`toare ale culturii din
jude\e, adev`rate creatoare de via\` spiritual` modern`, de
care toate zonele \`rii au nevoie.       (continuare  [n  pagina  48)

Ecouri la începutul „construc]iei” «Casei C\r]ii v=lcene»
Un proverb englezesc spune c` p@n`  ]i  c`l`toria  la  o  mie  de  mile  [ncepe  tot  cu  un

prim  pas, iar acest pas a fost f`cut ]i de noi. A]a cum ne-am propus [nc` de c@nd
„Casa  C`r\ii  v@lcene” era doar un vis frumos, c@te un exemplar din primul num`r
al revistei noastre a ajuns la toate bibliotecile jude\ene din Rom@nia, la toate biblio-
tecile publice din jude\ul V@lcea, la to\i colaboratorii no]tri - prieteni ai c`r\ii ]i ai
v@lcenilor, nu doar din jude\, ci ]i din \ar`. Nu [n ultimul r@nd, revista a fost
[nm@nat` reprezentan\ilor administra\iei jude\ene, care ne finan\eaz` ]i ne sus\in
ini\iativele.

Spre [ncurajarea noastr`, mesajele prin care ni se confirmau primirea ]i [nre-
gistrarea num`rului 1 al „Casei  C`r\ii  v@lcene” [n colec\iile bibliotecilor jude\ene
din Rom@nia au fost [nso\ite de aprecieri care ne [nt`resc convingerea c` - edit@nd
aceast` revist` - [ntreprindem o activitate important` pentru via\a cultural-spiri-
tual` a V@lcii, \inut care, ne place s` credem ]i s-o spunem, se constituie [ntr-unul
dintre cele mai frumoase leag`ne ale slovei tip`rite rom@ne]ti.

Public`m c@teva dintre frumoasele mesaje care ne-au fost adresate.
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P@n` voi ie]i 
afar` din vis

AAlleexxaannddrruu  MMIIRRCCEESSCCUU
Mi-e dor, Doamne, de copil`rie!
Am ajuns s` colorez  lini]tea

clipelor,
A]tept@nd s` o reg`sesc, cu vise

chinuite,
Sub cerul T`u plin de stele ]i

bucurii...
S` mi se ierte, Bunule P`rinte,

mai marea mea iubire
Pentru copil`ria inocent` ]i

sf@nt`,
Pe care am pierdut-o.
Zile ]i nop\i, [mbrac flac`ra

rug`ciunii
}i dospesc r`d`cini sub genunchi,
Pentru diminea\a de m@ine a

lumii,
{n care s` creasc` dorin\ele

copil`riei.
A]tept s` aud cum c@nt` suferin\a
Sub z`pezile fericirii,
Cum eternitatea []i deschide

por\ile,
V`rs@ndu-]i binecuv@ntarea peste

noi,
S` creasc` o nou` iubire...
A] vrea s` alerg ca un dor senin
Dezlegat de chingile durerii,
Ca s` intru [ntr-o lume a

copil`riei,
Plin` de iubire ]i sete nestins` de

via\`,
Care s`-|i semene |ie, Doamne!
Abia a]tept debarcarea pe un

t`r@m
De gesturi,
Animat de anotimpurile copil`riei

pierdute,
{n care cresc numai vise perene.
...}i nu voi dezmin\i niciodat`
Speran\a privirilor fecunde,
P@n` voi ie]i afar` din vis...

(urmare din pagina 37)
c@nd  plec`m  pe  p@sl`  c`tre  b`tr@ne\e
ne  trezim  spre  sear`  ca  din  dulce  vis
]i  sim\im  cum  cercul  anilor  se-nnchide
[ns`  cartea  vie\ii  [nc`  nu  s-aa-nnchis

m@ng@iem  nepo\ii  ce-aau  crescut  vl`stare
[ntr-oo  [nc`pere  cald`  sufleteasc`
]i  r`m@nem  semne  pentru  cartea-aaceea
care-aau  [nceput-oo  singuri  s`-oo  citeasc`.

Ctitorilor Bibliotecii Municipale Dr`g`]ani, celor ce-au adus acest ca-
dou, ]i pot deveni semne de carte [n via\`, [n aceast` bibliotec`, semne de
bine, cred din suflet c` trebuie s` le fie adresate cuvintele pe care le merit`,
vorbe simple pe care eu le-a] rosti a]a: S` v` ajute Dumnezeu s` mai cons-
trui\i pentru spirit ]i pentru con]tiin\e curate, de care avem at@t de mult`
nevoie. Caragiale spunea: „O carte bun` este o fapt` bun`, ]i [nc` o fapt`
f`r` termen de durat`”. Tot a]a a] socoti ]i eu evenimentul din 5 decembrie
2003: o fapt` f`r` termen de durat`. La mul\i ani ]i  numai bine ]i spor!

Marin BULUGEA

La  Dr`g`]ani,

Carte frumoas\,
cinste cui ]i-a f\cut cas\!

MM ul\umim tuturor celor care
au fost al̀ turi de noi ]i ne-au

[ncurajat la [nceput de drum. Am fi
bucuro]i ]i le-am r`m@ne ]i mai [n-
datora\i colegilor no]tri de la biblio-
tecile publice jude\ene din \ar` ]i de
la celelalte institu\ii de cultur`, dac`
ne-ar transmite, spre publicare, ar-
ticole referitoare la c`r\ile de patri-
moniu tip`rite [n V@lcea (pe care le
de\in [n fondurile proprii), precum ]i
orice alte informa\ii referitoare la
autori, opere, [nscrisuri, autografe,
colec\ii, monumente etc., care au creat ]i

creeaz`
pun\i de
leg`tur`
cu V@lcea. Desigur, pe baz  ̀de recipro-
citate, urmeaz  ̀ca ]i noi s  ̀r`spundem
prompt unor eventuale solicit`ri simi-
lare (primul pas a ]i fost f`cut, [n pre-
zentul num`r al „Casei  C`r\ii  v@lcene”,
[n care public`m informa\ii inedite des-
pre c`r\i de patrimoniu tip`rite [n V@l-
cea, aflate [n prezent [n posesia unor
institu\ii culturale din jude\ele Sibiu,
Olt ]i Teleorman).                                  

Ecouri la `nceputul „construc]iei”
«Casei C\r]ii v=lcene»

(urmare  din  pagina  47)

La apari\ie, ur`m revistei Casa C`r\ii v@lcene
bun venit [n universul cultural ]i bibliologic rom@-
nesc, ziduri de piatr`, inspira\ie ]i cititori c@t mai
mul\i ]i mai fideli!

(articol publicat [n nr. 9/2003 al revistei Biblioteca,
sub semn t̀ura redactorului-]ef, Emil  Vasilescu  )

Valentin SMEDESCU
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