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foto:www.artnet.com

La licitaţia de la 
Contemporary Art Evening 

– Londra – 2016, pictura 
„Florile soarelui 1937” 
realizată de românul Adrian 
Ghenie s-a vândut cu preţul 
record de 3.170.000 de lire  

sterline.

30 – 31 martie 2016 – S-a desfăşurat a XVII-a 
ediţie a Salonului Naţional al Cărţii de 
Etnologie şi Folclor. Evenimentul a fost 
onorat de cercetători şi personalităţi de 
seamă din domeniul etnologiei, precum şi de 
reprezentanţi ai institutelor de cercetare, 
muzeelor şi centrelor judeţene pentru 
conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale din ţară. Biblioteca Judeţeană 
„Antim Ivireanul” Vâlcea a găzduit 
evenimentul  în calitate de partener şi, prin 
donaţiile oferite de participanţi, şi-a 
îmbogăţit fondul de carte aparţinând Secţiei 
de Etnologie şi Folclor „Mihai Pop” cu 113  
lucrări de specialitate şi cu 32 de periodice.
 

•Forumul Cultural al 
Râmnicului, Fundaţia „Dumitru 
Drăghicescu”, Biblioteca 
Judeţeană „Antim Ivireanul” 
Vâlcea şi Primăria Comunei 
Măciuca au organizat în 
perioada 25 - 26 octombrie 

2016, ediţia a VI-a a manifestării „Zilele 
Dumitru Drăghicescu”.

• 1 august 2016 - A încetat din viaţă 
la vârsta de 92 de ani, Ana de 
Bourbon Parma, ultima regină a 
României, soţia Regelui Mihai. Prin 
căsătoria cu Mihai, la Atena, pe 10 
iunie 1948, Principesa Ana de 

Bourbon Parma şi-a asumat cu demnitate şi 
devotament, la numai 24 de ani, un destin trist, 
devenind soţia unui rege fără ţară şi regină 
neîncoronată. 

foto: wikipedia.org

S-au împlinit 25 de ani de la 
înfiinţarea, pe 12 iulie 1991, 
printr-o hotărâre de guvern, 
a Muzeului Naţional 
Cotroceni, deschis publicului 
pe 27 decembrie 1991. Cu 

100 de ani în urmă, între zidurile sale, în 
Marea Sufragerie de Gală, în cadrul 
Consiliului de Coroană, între 14 – 27 august 
1916, s-a decis intrarea României în Primul 
Război Mondial.

foto: wikipedia.org

Neagu Djuvara a împlinit 100 
de ani.
A luptat în Al Doilea Război 
Mondial în campania pentru 
eliberarea Basarabiei. Întors 
de pe front, a lucrat la 

Ministerul de Externe şi s-a alăturat mişcării ce 
urmărea scoaterea României din război. Trimis 
la Stokholm într-o misiune, a părăsit România 
cu 24 de ore înaintea actului de la 23 august. În 
exil, a lucrat pentru CIA şi pentru Ministerul de 
Externe al Republicii Niger.
După 1989, s-a întors în România, dobândindu-
şi celebritatea prin scrieri 
istorice şi apariţii publice pline de vervă şi 
originalitate.

foto:www.obiectiv.info
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8 noiembrie 2016 - Alegeri în 
SUA, Donald Trump a fost ales 
al 45-lea preşedinte al SUA.

3 – 25 septembrie 2016 
S-a desfăşurat la Bucureşti, 
la Ateneul Român,  
Concursul Internaţional 
„George Enescu”, având ca 
temă „Trăieşte-ţi visul”, o 
provocare atât pentru 

artişti, cât şi pentru public. La concurs au 
participat 317 artişti din 48 de ţări. Din juriu 
au făcut parte 37 de personalităţi din 
străinătate şi din România. 
 

foto: beethovenfm.cl

4

În perioada 5–7 decembrie 
2016, în Holul Mare al 
Bibliotecii Judeţene “Antim 
Ivireanul” Vâlcea a avut loc 
Târgul de Carte pentru 

Copii şi Tineret, ediţia a XI-a. Deschiderea 
oficială a avut loc luni, 5 decembrie, la ora 
10.00 în prezenţa reprezentanţilor bibliotecii 
şi ai librăriilor din oraş.
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"Eminescu a dat culturii naţionale cea 
mai expresivă operă poetică şi cea mai 
efervescentă şi cea mai incisivă proză politică, 
antrenând spiritele spre adevăr, muncă 
creatoare şi omenie."
                                                        Gh. Bulgăr
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scriitori sau manageri şi, nu în 

ultimul rând, susţinători financiari 

de drept ai actului cultural sau 

mecenaţi.

Adresându-ne unui public 

cât mai larg, ne dorim să oglindim 

şi să popularizăm în paginile 

revistei deopotrivă valorile 

culturale locale, naţionale şi 

internaţionale, aducând în prim 

plan evenimente, fapte, creatori, 

ce aparţin atât patrimoniului 

cultural dobândit de-a lungul 

civilizaţiei universale, cât şi 

consemnarea creaţiei culturale 

contemporane cu bunele şi relele 

sale. 

Ne exprimăm speranţa că 

revista „Vitralii culturale” va fi 

percepută, prin ea însăşi, ca un 

veritabil act de cultură, apreciat 

ca atare de publicul vâlcean.

 

Prof. Augustina – Sanda 

Constantinescu,

editor-coordonator

 

  

 

În peisajul publicaţiilor vâlcene sunt câteva meritorii 

reviste de cultură ce se străduiesc să consemneze, spre 

informaţia publicului, fapte şi oameni de cultură ai 

locului.

Cum nu putem spune niciodată că se face prea 

mult pentru cultură, considerăm că apariţia revistei 

„Vitralii culturale”, realizată de Biblioteca Judeţeană 

„Antim Ivireanul” Vâlcea, va fi bine primită şi îşi va 

găsi locul său. Aportul unor valoroşi oameni de cultură 

ce ne-au fost alături la acest prim număr este 

încurajator şi, sperăm, convingător pentru cei care vor 

dori să ni se alăture pe viitor. Tuturor le mulţumim 

nespus pentru încredere. 

Am dori ca prin această revistă Biblioteca să fie 

percepută ca o instituţie de polarizare a potenţialului 

creator al vâlcenilor dedicaţi culturii: artişti, creatori, 

 Argument

6

Vitraliul Bibliotecii Judeţene Vâlcea - autor Gheorghe Dican
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Într-o vreme a scăderii calității educației sub 

toate formele și dimensiunile ei, nu încetăm a vorbi 
și a scrie pentru folosul acestui proces complex care 
are în centru persoana umană, fie că ne gândim la cei 
care educă sau la cei ce primesc educație.

Instituțiile tradiționale precum Familia, 
Biserica și Școala se preocupă prin diferite mijloace 
să contribuie la formarea și evoluarea omului din 
punct de vedere social, spiritual și cultural-științific.

În cele ce urmează doresc să pun accentul pe 
educația religioasă a tinerilor pe care o realizează 
Biserica și pe educația culturală ce constituie o 
preocupare a bibliotecilor, având în vedere faptul că 
anul 2016 a fost în Biserica Ortodoxă Română, 
„Anul omagial al educației religioase a tineretului 
creștin ortodox și Anul comemorativ al Sfântului 
Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor 
bisericești”.

Publicând aceste rânduri în revista „Vitralii 
culturale” a Bibliotecii Județene Vâlcea care-l are ca 
patron spiritual pe Sfântul Antim Ivireanul, mă 
gândesc la dublul aspect al legăturii pe care îl are 
Biblioteca Județeană cu Sfântul Antim și cu educația 
tineretului creștin, trăsături esențiale în adâncirea 
cunoașterii trecutului istoric-spiritual și semănarea 
semințelor pe pământul primitor al tinerei generații 
aspirante la împlinirea vocației umane și creștine.

Biserica în slujirea ei are ca suport Biblia, 
“Cartea cărților” (în limba greacă pluralul biblion 
însemnând cărți), care reprezintă Revelația lui 

Dumnezeu în istorie, iar biblioteca are ca instrument 
de lucru cartea (în limba greacă biblios însemnând 
carte, iar theke, cufăr), deci ambele instituții 
(Biserica fiind instituție divino-umană) folosesc în 
misiunea lor cartea sau cărțile prin care transmit 
învățături pentru cunoaștere, educație și punerea lor 
în practica vieții de zi cu zi.

Mai mult, Biserica lucrează în timp cu măsura 
veșniciei și pregătește creștinii pentru viața veșnică 
din Împărăția lui Dumnezeu.

Astfel, persoana umană își dezvoltă identitatea 
proprie în funcție de educație, credință, mediu 
înconjurător, inteligență, raportarea la valorile 
spirituale, culturale, sociale, și în funcție de 
interesele personale și de grup.

În existența și formarea personală, un rol 
important îl are inteligența emoțională, spirituală, 
intrapersonală, interpersonală, socială, kinestezică și 
lingvistică.

Părintele profesor Dumitru Stăniloae (1903-
1993), cugetând la sensul lumii și al vieții persoanei 
umane, spunea că „Istoria este posibilă prin creația 
lui Dumnezeu și prin providența Lui (...). Fiecare 
persoană omenească ce vine pe lume își datorează 
darurile sale, cu care va face istorie, lui Dumnezeu” 
(Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și românism, 
Editura Mănăstirii Putna, 1992, p. 205).

Cu privire la educația religioasă, Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos a dat diferite îndemnuri și 
sfaturi, unele cuprinse în Predica de pe munte (cf. 
Matei 5-7), în care subliniază faptul că „oricine aude 
aceste cuvinte ale Mele și le îndeplinește asemăna-
se-va bărbatului înțelept care a clădit casa lui pe 
stâncă” (Matei 7,24), precum și alte învățături pe 

†Emilian Lovișteanul 
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului
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care le-a spus în contextul misiunii dumnezeiești 
când se afla în mijlocul poporului: „Iar sămânța 
semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul 
și-l înțelege, deci care aduce rod și face: unul o sută, 
altul șaizeci, altul treizeci” (Matei 13,23).

Cunoașterea lui Dumnezeu reprezintă pentru 
om o îndelungată experiență în sfințenie (cf. Ioan 17, 
3), care se realizează în Biserică și prin mijloacele 
oferite pentru îndumnezeire, deoarece Biserica e 
păzitoarea, tâlcuitoarea și propovăduitoarea 
Revelației dumnezeiești, adică a Sfintei Scripturi și a 
Sfintei Tradiții.

Un elev din ultima clasă de Liceu spune că 
„tinerii de vârsta mea trebuie să înțeleagă importanța 
cunoașterii lui Dumnezeu, Care prin Sfinții Săi și 
prin duhovnicii noștri ne oferă cele mai sănătoase 
exemple de ‹‹bună practică›› ale omenirii” (David-
Florin Frangu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic 
„George Vâslan”, Făurei, în volumul Hristos în 
căutarea tânărului și tânărul în căutarea lui Hristos, 
Edit. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2016, p. 
158).

Învățătura mântuitoare propovăduită de către 
Fiul lui Dumnezeu a fost transmisă Sfinților Apostoli 
și prin ei lumii întregi: „Drept aceea mergând 
învățați toate neamurile, botezându-le în numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Învățându-le 
să păzească toate câte v-am poruncit vouă; și iată Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. 
Amin” (Matei 28, 19-20).

Totodată, Cuvântul lui Dumnezeu (cf. Ioan 1, 
1-18), întrupat „de la Duhul Sfânt și din Fecioara 
Maria făcut om” a devenit pentru oameni „Calea, 
Adevărul și Viața” (Ioan 14,6).

Cu toții dorim să mergem pe calea cea dreaptă 
și bună, dorim să cunoaștem adevărul („Și veți 
cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi”: 
Ioan 8,32), despre Dumnezeu, lume și oameni, și 
dorim cu toții să avem viață lungă, veșnică („Eu sunt 
învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va 
muri, va trăi”: Ioan 11,25). Dobândirea acestor trei 
stări este posibilă prin credință, dragoste și nădejde, 
adică prin cele trei virtuți teologice.

Frecventarea bibliotecii și lectura cărților 
folositoare pot să conducă cititorul pe calea vieții 
celei adevărate.

Sfântul Apostol Pavel, cel mai învățat și 
luminat dintre misionarii creștini, spune în Epistola I 
către Corinteni: „Iar noi n-am primit duhul lumii, ci 
Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele 
dăruite nouă de Dumnezeu” (I Corinteni 2,12).

Adresându-ne tinerilor de toate vârstele în 
privința educației, folosim îndemnul permanent 
actual al Sfântului Apostol Pavel către ucenicul său 
Timotei: „Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, 
ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, 
cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția. Până 
vin eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învățătură” 
(I Timotei 4,12-13).

Bibliotecile au de obicei multe cărți, iar sfaturi 
pentru a le citi întâlnim frecvent, însă punerea în 
practică este o problemă la generația tânără de astăzi.

Educația științifică se împlinește mai ales prin 
bibliotecă și ea este necesară pentru a cunoaște 
universul în care trăim pentru o vreme și a ne 
cunoaște propria persoană. Deci, această educație ne 
ajută pentru a ne cunoaște pe noi înșine, pe om în 
general în alcătuirea lui, cu tainele și posibilitățile 
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ființiale cu care a fost înzestrat de Creator.
Educația trebuie să-l conducă pe om la ordine, 

disciplină, cunoaștere, armonie, credință, dragoste, 
performanță, dezvoltare, desăvârșire și 
îndumnezeire.

Copiii și tinerii au nevoie de modele adevărate 
pe calea educației creștine, începând cu părinții, 
preotul, profesorii și societatea. Sfinții și 
personalitățile istorice sunt de asemenea modele ce 
stau la îndemâna tuturor.

Un copil din clasa a V-a consideră că „Biserica 
este un izvor de modele nu doar pentru tineri, ci 
pentru oamenii de orice vârstă” (Julian Steve Vintilă, 
clasa a V-a, Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, 
Brăila, în volumul Hristos în căutarea tânărului..., p. 
114).

Formarea omului prin lectură, rugăciune, 
credință și cultură contribuie la dezvoltarea 
înțelepciunii personale și a legăturilor interpersonale 
în plan social (orizontal) și spiritual (vertical).

Demnitatea umană se cultivă prin educație 
permanentă. Copiii și tinerii sunt conștientizați sau 
conștienți adeseori de importanța frumuseții vieții 
umane și pericolele cu care se pot confrunta în viața 
cotidiană.

De aceea, aduc încă o mărturie de gândire a 
unei eleve, care spune: „Biserica prin învățăturile ei 
îl conștientizează pe tânăr de calea prin care viața 
capătă sens, finalitate reală și veșnică. Tânărul 
trebuie să se cunoască pe sine în profunzime, să-și 
descopere darurile și să-și accepte limitele, pentru a 
se feri de păcat (...). Participarea tinerilor la viața 
liturgică îi ajută, în egală măsură, la desăvârșirea 
personalității care duce la luarea deciziilor corecte în 

viața de zi cu zi și în situații dificile, care vin cu 
provocări și tentații de o clipă, dar care pot avea 
consecințe pentru restul existenței pământești și 
veșnice” (Mihaela Valentina Hogea, clasa a VIII-a, 
Școala Gimnazială Movila Miresii, jud. Brăila în 
volumul Hristos în căutarea tânărului..., p. 153). 
Observăm gândirea serioasă și profundă a acestei 
eleve!

Așadar, Biserica și Biblioteca, dimpreună cu 
Familia și Școala, contribuie prin educație și 
mijloacele specifice fiecăreia la formarea persoanei 
umane în lupta pentru existență, cunoaștere, 
mărturisirea identității spirituale și etnice, cultivând 
valorile perene ale Revelației dumnezeiești și ale 
neamului românesc.
Spațiul vâlcean în special și cel românesc în general 
oferă copiilor și tinerilor posibilitatea de a participa 
la viața religioasă și culturală, împodobind lumina 
„Vitraliilor culturale” de pe bolta cerului divino-
uman.
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Ţăran înstărit, bunicul meu patern ne vorbea 

cu mare emoţie şi admiraţie despre Majestatea Sa 

Regele Mihai I în a cărui oaste slujise cu devotament 

în timpul războiului. În mintea mea de copil, 

imaginea regelui iubit căpăta mai mult dimensiunea 

unui erou de poveste, neînfricat, iubitor al poporului 

şi al ţării sale. Mai târziu, în anii de şcoală, imaginea 

regelui-erou a fost hulită şi modificată de neobosita 

propagandă comunistă care îl alungase din ţară.

România de după ’89 a ratat, din păcate, şansa 

de a-şi recunoaşte şi cinsti regele aşa cum s-ar fi 

cuvenit. Mulţi dintre români regretă şi cred acum că 

soarta României ar fi fost alta, dacă ar fi funcţionat, 

atunci, mintea românului “cea de pe urmă”. La fel 

cred şi eu, mai ales după ce am avut privilegiul să-l 

cunosc pe Majestatea Sa şi pe Regina Ana, cu ocazia 

vizitei din 3 septembrie 1993, la reşedinţa regală din 

Versoix. Datorez această onoare domnului Jean 

Marie-Barras, directorul de atunci al Şcolii Normale 

din Fribourg şi poate, cine ştie, spiritului bunicului 

meu. Aşa, am înţeles, pe deplin, admiraţia şi 

devotamentul său necondiţionat faţă de Majestatea 

Sa.

Vorba domoală, înţeleaptă, atitudinea demnă şi 

modestă în acelaşi timp, credinţa în Dumnezeu şi 

respectul pentru ţară şi pentru români m-au 

impresionat profund. O tristeţe lăuntrică şi regretul 

imens de a nu fi avut ocazia să facă pentru români tot 

ceea ce ar fi putut face răzbăteau, din când în când, 

în conversaţia firească şi plină de bunăvoinţă ce s-a 

desfăşurat în salonul modest, dar impunător prin 

încărcătura sufletească şi aura măreţiei Majestăţii 

Sale, secondat spontan, cu simplitate şi demnitate, de 

nobila sa tovarăşă de viaţă, la bine şi la rău, într-o 

lungă şi nefericită istorie. 

Greu şi nedrept a fost exilul Majestăţii Sale. 

După 1989, s-a ridicat cu nobleţe deasupra răutăţilor 

şi mediocrităţii politicienilor ignoranţi şi oportunişti 

care au confiscat ţara, au prăduit-o şi i-au indus în 

eroare pe români. Revenind în România în anul 

2001, fără ranchiună, Majestatea Sa şi-a folosit 

prestigiul, inteligenţa, energia şi devotamentul pentru 

impunerea şi recunoaşterea noastră în lume. 
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Discursul istoric din 2011, la împlinirea vârstei de 90 de ani, în Parlamentul României, a fost, din păcate, 

un ultim exemplu de demnitate, prestigiu şi măreţie al ultimului rege al României.

                                                                                            Prof. Augustina Sanda Constantinescu

 

Bolnav şi marcat de pierderea Reginei Ana în luna august, Majestatea Sa Regele Mihai I nu s-a mai 

adresat direct românilor pe 25 octombrie 2016, la împlinirea vârstei de 95 de ani. Aniversarea a fost sărbătorită 

în familie, la reşedinţa privată din Elveţia. 

În ţară, Casa Regală a României a desfăşurat, în perioada 20-28 octombrie 2016, un amplu program de 

manifestări publice dedicate aniversării Majestăţii Sale Regelui Mihai I. În debutul concertului de gală de pe 25 

octombrie, la Ateneul Român, principesa Margareta a României a dat citire mesajului cu prilejul aniversării 

Majestăţii Sale Regele Mihai I.
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Biblioteci ale lumii

 

Oraşul de pe râul 

Amstel păstrează 

încă urmele 

prosperităţii din 

secolul al XVII-

lea, când era 

considerat unul dintre cele mai bogate oraşe 

din lume. Ele compun astăzi alternanțe 

suprinzătoare și contrastante între nou și 

vechi, între tradițional și cosmopolit, 

imprimând un farmec aparte locului. Cele 

165 de canale construite pe parcursul a patru 

secole au permis exinderea Amsterdamului, 

astfel încât el este astăzi unul dintre cele mai 

mari orașe din Europa. Casele flamande, 

înguste şi colorate, aliniate de-a lungul 

canalelor, podurile, celebrele muzee în care 

sunt expuse unele dintre cele mai valoroase 

lucrări de artă ale omenirii, vânzătorii de 

produse tradiţionale îmbrăcaţi în costume 

tipic olandeze, pieţele de flori şi nesfârşitele 

parcuri pentru biciclete, toate contribuie la 

crearea unei atmosfere unice. Olandezii îşi 

preţuiesc cultura ca nimeni alţii. Pretutin-

deni găseşti semnele creatorilor care şi-au 

legat numele de oraş. Arta contemporană, 

fotografia, teatrul, dansul adaugă 

Amsterdamului noi tușe care completează 

galeria marilor nume din cultura olandeză. În orice 

moment al anului, orașul este împânzit de afișe 

care te provoacă să faci incursiuni în viața și opera 

lui Vincent van Gogh, evenimente organizate de 

muzeul care îi poartă numele și a cărui vizitare 

echivalează cu o lecție despre limbajul culorii, 

despre talent și simplitate. Chipul lui Rembrandt, 

zărit oriunde în Amsterdam, te invită să vizitezi 

Rijksmuseum, cel mai mare muzeu de artă și 

istorie din Olanda.  Sălile muzeului  sunt întrecute 

în spectaculozitate doar de capodoperele expuse, 

iar Galeria de onoare este cu adevărat copleșitoare. 

Nu poți să nu fi surprins când, ajuns în Piața 

Rembrandtplein, revezi cele 22 de personaje din 

„Rondul de noapte” reproduse cu fidelitate în 

bronz, lângă care se înalță statuia marelui pictor 

olandez. La mică distanță și tot în bronz este 

păstrat chipul Annei Frank, fetița care a consemnat 

momentele petrecute în ascunzătoarea de pe strada 

Prinsengracht în perioada ocupației naziste. 

Manuscrisul este păstrat în casa memorială, dar 

toate edițiile publicate ale 

„Jurnalului Annei Frank” se 

găsesc la  Openbare 

Bibliotheek Amsterdam și 

pot fi împrumutate.

Openbare Bibliotheek sau 

Biblioteca Publică din Am-

sterdam, este cea mai mare 

„DE LA BIBLIOTECA DE ÎMPRUMUT LA AVENTURA 

CUNOAŞTERII''
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bibliotecă din Olanda, atât în ceea ce priveşte 

fluxul de informaţii pe care îl administrează, cât 

şi ca spaţiu de funcţionare. Biblioteca este 

deschisă pentru public din iunie 2007 în locaţia 

actuală, situată în apropierea Staţiei Centrale 

din Amsterdam și în vecinătatea celebrului 

Conservatorium Amsterdam. Clădirea a fost 

proiectată de arhitectul olandez Jo Coenen şi a 

câştigat, la numai un an de la inaugurare, 

premiul pentru cea mai durabilă clădire publică 

din Amsterdam. Este cu atât mai impresionantă 

această disticţie cu cât este binecunoscută 

experienţa şi remarcabila imaginaţie olandeză 

în ceea ce priveşte arhitectura clădirilor. De 

altfel, construcţia care impresionează prin stilul 

modern, este realizată din materiale reciclabile, 

dispune de panouri solare pe acoperiş şi 

prezintă numeroase caracteristici de funcţionare 

prietenoase cu mediul. 

Principalul obiectiv în jurul căruia este 

organizată activitatea Bibliotecii Publice din 

Amsterdam îl reprezintă consolidarea rolului de 

spaţiu social şi cultural al cunoaşterii, al 

explorării şi al descoperirii, de aceea ea oferă 

servicii pentru toate categoriile de public. 

Colecţiile bibliotecii însumează 1.8 milioane de 

unităţi: cărţi, e-Books, ziare, reviste, CD-uri, 

DVD-uri, discuri optice Blu-Ray, partituri 

muzicale şi jocuri. Sălile de studiu oferă peste 

1300 de locuri şi 490 de calculatoare conectate 

la Internet, 11 puncte de copiere şi multiplicare, 

26 de puncte destinate împrumutului şi  

restituirii, prelungirii termenelor sau rezervării 

documentelor în sistem automatizat. În plus, 

asigură membrilor săi accesul online gratuit la 

un fond de publicaţii periodice internaționale şi 

la catalogul colectiv naţional de cărți 

electronice. 

Biblioteca este deschisă zilnic între 10.00 

şi 22.00, iar înscrierea se face la sediul central 

sau în oricare dintre cele 25 de filiale ale sale, 

caz în care accesul la colecţii este instantaneu. 

Înscrierea se poate face şi online sau prin 

poştă, completând 

o broşură distribuită 

gratuit. 

În Olanda, copiii au 

acces gratuit la 

biblioteci şi muzee. 

Persoanele de peste 19 

ani pot obţine calitatea 

de membru după ce 

plătesc o taxă anuală pentru abonamentul OBA-

pas. Taxa variază între 20 şi 100 de euro în 

funcţie de opţiuni: astfel, pentru un abonament 

de utilizator, persoanele majore beneficiază de o 

reducere de 50% pentru participarea la 

evenimentele artistice organizate de bibliotecă, 

precum şi acces gratuit la baza de cărţi 

electronice şi la Internet în interiorul bibliotecii. 

Există şi un abonament standard de 35 de Euro 

pe an care acordă membrilor, în plus, dreptul de 

a împrumuta 50 de unităţi de bibliotecă pe an şi 

consultarea a opt materiale online. Serviciul de 

rezervare a documentelor este plătit cu 1 

euro/document şi este inclus celor care îşi 
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achiziţionează, pentru maximum 55 de euro pe 

an, abonamentul de împrumut nelimitat 

Leenpass+. Cel mai cuprinzător abonament 

costă 100 de Euro și le este eliberat celor care 

doresc să susţină financiar biblioteca. Acesta nu 

oferă niciun serviciu suplimentar, dar 

alimentează mândria olandezilor de a se 

implica în dezvoltarea organizațiilor culturale și 

de a le sprijini material.

Deţinătorii de OBA-pas 

se pot conecta la contul 

lor de utilizatori, îşi pot 

vizualiza şi modifica 

informaţiile personale, 

îşi pot reînnoi permisul 

sau pot asocia contului 

lor datele altor utilizatori, membri ai familiei. 

Deşi aproape niciun serviciu oferit de bibliotecă 

persoanelor de peste 19 ani nu este gratuit, 

aceasta este totuși frecventată zilnic de 5000-

7000 de vizitatori, ceea ce înseamnă 

aproximativ 2,5 milioane de utilizatori pe an.     

Biblioteca Publică din Amsterdam ocupă zece 

etaje, dintre care şapte sunt destinate publicului. 

Fiecare etaj are locuri dedicate lecturii şi 

studiului, iar mobilierul este modern şi 

confortabil. Atmosfera de studiu este întregită 

de un sistem de iluminare pe cât de funcțional, 

pe atât de estetic.

Încă de la intrare te întâmpină, cu o 

amabilitate desăvârșită, bibliotecarii de la 

pupitrul de relații cu publicul. Ei te îndrumă 

spre punctele tale de interes și-ți oferă toate 

detaliile necesare. Cea mai mare parte a 

parterului este ocupată de Secţia pentru copii, 

un spaţiu destinat lecturii şi jocurilor 

deopotrivă. Este bogat decorată în acord cu 

vârsta utilizatorilor, iar rafturile pentru cărţi, 

albe şi casetate, au înălţimea potrivită celor 

mici. La mezanin se află şi sectorul publicaţiilor 

periodice, reviste şi ziare olandeze şi 

internaţionale, organizate pe domenii de interes. 

Pentru a întregi imaginea din holul principal, 

trebuie amintită pianina la care orice pianist 

iniţiat sau cât de cât experimentat poate exersa 

pentru maximum 30 de minute pe zi/persoană. 

La etajele superioare se ajunge fie cu liftul, fie 

cu scările rulante. Colecțiile de documente sunt 

organizate alfabetic 

pe domenii foarte 

bine marcate prin 

panouri direcționale. 

Deși există un 

bibliotecar la fiecare 

etaj, vizitatorii se pot orienta cu ușurință printre 

rafturi și pot utiliza echipamentele informatice 

pentru a-și copia sau multiplica informații pe 

suporturi externe. Spațiile sunt largi, 

confortabile și luminoase, iar rafturile prevăzute 

cu leduri multicolore luminează frumos cărțile. 

Împins de curiozitate, cauți printre volumele 

expuse numele scriitorilor preferați și descoperi 

emoționat, sub indicatorul “roemeens”, câteva 

traduceri din autori români: Mihai Eminescu, 

Tudor Arghezi, Mircea Dinescu, Paul Celac. 

Peste tot sunt mici expoziții tematice cu 
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documente, obiecte, fotografii, iar la etajul al 

treilea este organizat un mic muzeu al 

bibliotecii și un spațiu destinat Colecției 

Amsterdam. 

Acustica spațiului asigură un confort 

sporit celor care aleg să petreacă timp citind în 

spațiile de relaxare răspândite peste tot sau care 

preferă sălile de lectură, de conferințe, spații 

izolate fonic destinate studiului individual și de 

grup de la fiecare etaj. În plus, în interiorul 

bibliotecii se află cafenele şi chiar un restaurant 

cu terasă la etajul al şaptelea, de unde vizitatorii 

pot  admira o frumoasa panoramă a oraşului. 

Chiar alături de restaurant se află “Teatrul 

cuvântului”, o sală cu 260 de locuri, dotată cu 

echipamentul necesar punerii în scenă şi 

prezentării de evenimente. În sală se desfăşoară 

aproape zilnic spectacole organizat fie de 

bibliotecă, fie în colaborare cu diverse 

organizaţii partenere. 

Serviciile oferite de bibliotecă se extind și în 

exteriorul ei, astfel că bibliotecarii sunt implicați în 

organizarea mai multor cluburi de lectură în diferite 

zone din Amsterdam: Cercul de poezie, Cercul de 

literatură, Cercul pentru studiul academic, Grupul de 

lectură Amsterdam, Cercul de lectură în limbi 

străine, Clubul lecturilor uşoare, Clubul de filosofie 

...   Cei care dețin un permis de bibliotecă pot adera 

la oricare dintre acestea, potrivit cu preferințele lor.

Biblioteca Publică din Amsterdam deţine şi un 

post de radio on-line şi numeroase panouri de afişaj, 

astfel încât vizitatorii sunt în permanenţă informaţi 

despre activităţile şi evenimentele derulate. În plus, 

orice persoană se poate abona la buletinul informativ 

trimis prin e-mail lunar. 

Biblioteca Publică din Amsterdam este un 

model de bibliotecă funcțională raportată deopotrivă 

la strategia culturală națională și la nevoile 

comunității. În urma alianței cu tehnologia este în 

măsură să capaciteze și să pună în valoare resursele 

care contribuie la dezvoltarea culturală și socială a 

comunității. Ea experiementează şi propune noi 

variante, surpinzătoare şi inovative, de  abordare a 

culturii și oferă o alternativă de petrecere a timpului 

liber astfel încât este greu să refuzăm invitaţia 

Bibliotecii Publice din Amsterdam adresată 

comunităţii: „Vino în bibliotecă şi vei găsi cu 

siguranţă ceva de făcut!”

 

              Cristiana Olteanu, bibliotecar
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Eminescu, bibliotecarul
 

 
 

Cartea are un rol fundamental în existenţa 

omului, indiferent că generaţiile se schimbă, iar 

lumea evoluează. La vârsta şcolară, lectura are un 

rol hotărâtor în îmbogăţirea şi dezvoltarea 

cunoştinţelor elevilor, în formarea gustului pentru 

citit, în  dezvoltarea unui vocabular adecvat. Un 

exemplu grăitor în acest sens îl constituie poetul 

Mihai Eminescu. Legătura sa cu lumea cărţilor a 

fost una specială. A fost pasionat de istorie, de 

literatură, de filosofie, de artă, de ştiinţele exacte 

etc. Încă din adolescenţă a intuit că munca şi cultura 

sunt factorii ce asigură progresul unei ţări. Prin 

cultură poetul înţelegea creaţia originală, expresia 

unui produs real al minţii. 

             Prima întâlnire cu lumea cărţilor s-a produs 

în casa părintească, înzestrată cu o mică bibliotecă. 

Ulterior, drumurile vieţii l-au purtat prin biblioteci 

faimoase din ţară şi din străinătate. Citea, compara, 

crea...  Puţină lume cunoaşte faptul că, în scurta, dar 

intensa lui existenţă, marele poet a ocupat, în patru 

perioade distincte, funcţia de bibliotecar.     

 În anul 1865, la Cernăuţi, îl găsim pe 

Eminescu înscris la gimnaziu, fiind găzduit în casa 

profesorului Aron Pumnul, unde avea grijă de mica 

bibliotecă a acestuia: „nu era o bibliotecă aleasă, ci 

cuprindea numai volume răzleţe din poeţii şi scriitorii 

români, broşuri, foi volante, reviste mai vechi 

literare, calendare cu adaus beletristic, câteva cărţi 

privitoare la istoria românilor şi letopiseţele lui 

Mihail Kogălniceanu” (Zoe Dumitrescu-Buşulenga – 

“Eminescu”, 1963). Se ştie că lecţiile profesorului 

Aron Pumnul au trezit interesul pentru mişcarea 

culturală naţională, fiind unul dintre cei mai îndrăgiţi 

dascăli din Bucovina. Cei mai buni elevi aveau voie 

să împrumute cărţi din biblioteca personală a 

acestuia. Rolul bibliotecarului era ca acestea să fie 

restituite la timp şi în bune condiţii.   

În 8 aprilie 1871, la Viena, la iniţiativa lui 

Mihai Eminescu, societăţile studenţeşti „România” şi 

„Societatea literară şi ştiinţifică a Românilor din 

Viena” se unesc în „România jună”. În şedinţa de 

constituire a noii societăţi, „Eminescu, membru 

ordinariu, cu 30 de voturi, se alege bibliotecar”. 

(Augustin Z. N. Pop – “Noi contribuţii documentare 

la biografia lui Mihai Eminescu”, 1969). 

La 23 august 1874, cu ajutorul lui Vasile 

foto:www.poeziile.com
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Pogor şi Titu Maiorescu,  Eminescu este numit 

director al Bibliotecii Centrale din Iaşi, cu un salariu 

de 200 lei noi. La 30 august 1874, în faţa rectorului 

Ştefan Micle, poetul depune Jurământul în aula 

Universităţii din Iaşi.

Jurământ

Jur în numele lui 

Dumnezeu şi declar 

pe onoare şi 

conştiinţa mea:

Credinţă 

domnitorului român 

Carol I şi 

constituţiunii ţării 

mele;

De a-mi împlini cu 

sânţenie datoriile ce-

mi impune 

funcţiunea mea;

De a aplica legile şi de 

a mă conforma legilor 

întru toate şi pentru toţi, fără pasiune, fără ură, 

fără favoare, fără consideraţiune de persoană, 

fără nici un interes direct sau indirect.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu,

Mihaiu Eminescu

Jurământul de faţă s-a săvârşit în prezenţa 

subscrisului

A. Iconom

Rectorele Universităţii de Iassy

Astăzi în treizeci august anul una mie optsute 

şaptezeci şi patru, jurământul de faţă s-a săvârşit 

în aula Universităţii de Iassy.                                        

La 1 septembrie preia postul de director. “Sunt fericit 

că mi-a ales [Vasile Pogor n.n.] un loc potrivit cu 

firea mea singuratică şi dornică de cercetare ” îi scrie 

poetul Veronicăi Micle, în 14 septembrie 1874. 

“După studiile făcute în marile oraşe cu biblioteci 

seculare, organizate desăvârşit, ca Viena şi Berlinul, 

tânărul aduce cu sine o teribilă sete de a promova 

cultura românească şi pe acest tărâm. Începu deci, 

mai târziu, cu inventarierea şi trierea celor 15000 

opuri (peste 30000 volume) ale bibliotecii. Apoi ţinti 

la completarea bibliotecii cu cărţi ce lui îi păreau, şi 

erau într-adevăr, indispensabile, mai ales manuscrise 

şi cărţi vechi populare”. (Zoe Dumitrescu-Buşulenga 

– “Eminescu”, 1963). Perioada de directorat se 

încheie brusc (1 iulie 1875), postul fiind acordat unei 

alte persoane, pe criterii politice. Poetul este hărţuit 

cu un proces legat de directoratul lui, la finalul 

acestuia nefiind găsit vinovat.

Preocupările sale de organizare a fondului de 

carte şi de completare a colecţiilor sunt ilustrate în 

documentele care au rămas în arhiva internă a 

bibliotecii: adrese, rapoarte, cereri, inventare, note şi 

însemnări (publicate în “Opere”, vol. XVI, ediţia 

Academiei Române) şi dovedesc seriozitatea cu care 

acesta a slujit această nobilă meserie.

A patra oară şi ultima, lucrează ca 

subbibliotecar, tot la Biblioteca Centrală din Iaşi, 

începând cu data de 24 septembrie 1884. Directorul 

său era Ioan Caragiani. “Aci şedea la biroul său din 

fund, în faţa intrării şi, după ce împărţea cele câteva 

cărţi cerute, se cufunda, ca orice om cuminte, în 
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lectură”.  (G. Călinescu – “Viaţa lui Mihai 

Eminescu”, 2003). Poetul a găsit în bibliotecă, 

încă o dată, o oază de linişte, dar evoluţia 

imprevizibilă a bolii a impus retragerea acestuia 

din funcţie şi internarea de urgenţă în spital.

            Aceste aspecte din viaţa de bibliotecar a 

lui Mihai Eminescu, alături de preocupările sale 

de: copist, gazetar, sufleur, revizor şcolar, vin să 

întregească personalitatea complexă a poetului 

“nepereche”. “Între biografie şi operă stă 

personalitatea, care nu poate fi lămurită deplin 

 

ALEXE  RĂU (1953 – 2015) bibliograf, filosof, poet, 

eseist, director al Bibliotecii Naţionale a Republicii 

Moldova

Alexe Rău s-a născut la 23 decembrie 1953, în 

comuna Larga, raionul Briceni. A absolvit Facultatea de 

Biblioteconomie şi Bibliografie a Universităţii de Stat din 

Chişinău, ulterior fiind angajat ca lector universitar în cadrul 

acestei instituţii. Începând cu 1976 se încadrează în 

structurile Bibliotecii Naţionale. În anul 1992 este numit 

director general al Bibliotecii Naţionale a Republicii 

Moldova. La iniţiativa regretatului Alexe Rău au apărut noi 

proiecte, menite să valorifice fondul de carte al instituţiei şi 

să-i sporească prestigiul: iniţierea „Salonului Naţional de 

Carte”; organizarea simpozionului „Anul bibliologic”; înfiinţarea „Clubului biblioteconomiştilor din 

Moldova”; organizarea Festivalului de carte şi poezie „Eminesciana” (1985-1986); editarea almanahului 

„Patrimoniu: Almanahul bibliofililor din Moldova” (1977-1981) şi iniţierea editării colecţiei de 

monografii şi eseuri intitulată „Clio şi Biblon” etc. (continuare la pag. 66)

Eminescu, bibliotecarul

foto: transilvanialachisinau.blogspot.ro

decât prin controlul reciproc al amândurora” 

(Dumitru Caracostea). 

Bibliografie:
 
DUMITRESCU-BUŞULENGA, Zoe. Eminescu, Bucureşti, 
Editura pentru Literatură, 1963.
POP, Augustin Z. N. – Noi contribuţii documentare la 
biografia lui Mihai Eminescu, Bucureşti, Editura Academiei, 
1969.
CĂLINESCU, George. Viaţa lui Mihai Eminescu. Chişinău, 
Litera Internaţional, 2003.
 

                                        Flori Ghiţă, bibliotecar

                                                                                                        

 

,

 

15 ianuarie 2011-A fost declarată  

Ziua Culturii Naţionale, de către 

Parlamentul României
 Calendar de Ianuarie
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Noutăţi editoriale
 

Carte pentru copii

”Ela cea fără de cuvinte” de Victoria Pătraşcu

 

Scriitoarei Victoria Pătraşcu îi place să inventeze poveşti în care 

întâmplările şi personajele fac parte dintr-o viaţă redescoperită prin 

ochii copiilor. 

Cartea  ”Ela cea fără de cuvinte”, apărută la editura “Cartea 

Copiilor” în anul 2015,  spune povestea unei fetițe care nu vorbește 

pentru că are credința că toate cuvintele au viață și puteri nebănuite. 

Cu acest lucru în minte și cu toate cuvintele păstrate cu grijă, Ela 

construiește, alături de prietenii ei imaginari - o pisică înaripată cu 

coadă de pește, un elefant, un șoricel speriat - lumi pline de farmec și 

culoare.

“Ela era mută. Dar era mută doar pe dinafară, pentru că pe dinăuntru viețuiau toate vorbele pe care nu le 

rostise vreodată. Le păstrase în ea ca într-o sticluță vie. Pentru că le iubea. Cu adevărat. Le apărase întotdeauna 

de zgomotul din ce în ce mai puternic al lumii, le protejase de moarte.”

Firul narativ al poveștii este simplu și ușor de înțeles, dar dincolo de el se află semnificațiile mai adânci 

ale textului. Cuvintele - noi, cei mari, o știm deja - sunt ca niște nave purtătoare de sens. Ele pot să aducă, 

atunci când ancorează în sufletele noastre, bucurie, dar și multă nefericire. Este responsabilitatea noastră să le 

folosim cu grijă. Iar, într-o lume tot mai gălăgioasă și mai dezinhibată, copiii au nevoie de această lecție 

simplă. Doar bunătatea și generozitatea pot deschide sufletele. Iată morala și sensul ascuns al poveștii

Ilustrată de Cristiana Radu, laureată de două ori a galei ”Cele mai frumoase cărți din România”, ”Ela cea 

fără de cuvinte” a intrat în 2016 în catalogul The White Ravens, una dintre cele mai prestigioase selecții de 

carte pentru copii.

Victoria Pătraşcu s-a născut la Râmnicu Vâlcea, a lucrat ca jurnalist în agenţii de presă, ziare şi 

televiziune. Dar, în final, s-a întors la poveşti. A publicat trei cărţi - ”Ziua în care a fugit Somnul” (Editura 

Nemira, 2008), ”Stejarul pitic, cel mai bun tătic” (Editura Cartea Copiilor, 2012) şi ”Ela cea fără de cuvinte” 

(Editura Cartea Copiilor, 2015). Primele două au fost dramatizate şi transformate în spectacole radiofonice, 

difuzate la Radio România. 

                                                                                                                 Cristiana Olteanu, bibliotecar
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Emil Hurezeanu: Pe trecerea timpului. Jurnal politic românesc. 1996-2015
 

Una dintre “vocile” postului de radio Europa 

Liberă, jurnalistul Emil Hurezeanu a realizat în România 

postdecembristă emisiuni de televiziune şi s-a remarcat 

prin articole şi analize politice, iar din martie 2015 este 

ambasadorul României în Germania.

Concepută sub forma unui „jurnal politic 

românesc” al perioadei 1996-2015, cartea lui Emil 

Hurezeanu, “Pe trecerea timpului”, este rezultatul 

propriului itinerar jurnalistic prezentat prin mărturii, 

texte vorbite sau scrise, articole, conferinţe, interviuri. 

Autorul rememorează şi explică evenimentele interne şi 

internaţionale din perspectiva consecinţelor lor şi 

analizează factorii politici, culturali, sociali şi civici care 

au făcut ca transformările democratice din Romania să 

se producă mai greu decât în alte ţări.  Analistul 

compară situaţii şi personaje similare, studiază riscurile 

asumate şi efectele deciziilor, face observaţii şi 

previziuni politice. Nu se fereşte de interpretări critice asupra subiectelor care au influenţat evenimentele 

ultimilor 20 de ani şi prezintă situaţiile cu un realism nuanţat. 

Cartea este structurată în şapte părţi care panoramează evenimentele într-o succesiune cronologică ce 

permite interpretarea lor dintr-o perspectivă istorică. Autorul îşi păstrează acuitatea jurnalistică, se identifică 

cu faptele, construieşte ipoteze, descoperă sensuri noi şi caută explicaţii. 

Emil Hurezeanu descrie pe parcursul lucrării personalităţi şi experienţe din anii petrecuţi la postul de 

radio american “Europa Liberă”, “un loc fără precedent şi fără consecinţe”, cum îl numeşte el, dizolvat la 

sfârşitul Războiului Rece, după ce şi-a atins scopul. Publică interviuri cu personaje-cheie implicate în 

evenimente importante - Henry Kissinger şi Helmut Kohl – şi caută răspuns la  propriile întrebări şi ale 

multora dintre noi.  Are Europa de câştigat cu România?  Îşi pune România prea multe speranţe în Europa? 

Spre ce direcţie înclinăm: naţionalism sau federalism? Care este dinamica ordodoxiei în comparaţie cu cea a 

Lansări de carte 2016 - Întâlniri cu autorii
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catolicismului şi protestantismului în interiorul Uniunii Europene? Ce se întâmplă de fapt cu refugiaţii? Se poate 

vorbi astăzi despre radicalizarea islamului sau mai degrabă despre islamizarea radicalismului? Se folosesc 

persoanele marginalizate de islamism pentru a-şi susţine cauzele personale? Autorul analizează cu echidistanţă 

crizele din Europa ultimilor ani, situaţie pe care o percepe ca pe un simptom al unei crize mai profunde, o  falie 

adâncă în înţelegerea de sine a Europei.   

Chiar dacă rezultatele sunt ştiute, asta nu înseamnă că trecutul este cunoscut, iar Hurezeanu atrage atenţia 

asupra avertismentelor trecutului care pot transmite mai mult decât orice ameninţare venită din viitor. El e 

convins că există pericolul confundării istoriei cu stridenţa şi că asta tinde să înlocuiască adevărul istoric. 

Sesizează pericolul reprezentat de pierdea secvenţelor istorice şi apetenţa pentru catastrofism însoţite de 

iresponsabilitate, de aceea îşi doreşte ca această carte să fie citită mai ales de tineri. Emil Hurezeanu merge la 

originea problemelor, încearcă să afle cine le-a mai avut, cum se transmit şi cum se vindecă. Expunerea este 

captivantă, uşor de parcurs, presărată cu optimism şi subtilă ironie. 

Cartea a fost publicată la Curtea Veche Publishing în 2015, iar prefaţa alcătuită de autor se constituie într-

o scurtă prezentare a contextului istoric şi a necesităţii analizei jurnalistice întreprinse. Textul de pe clape a fost 

extras din volumul lui  Andrei Pleşu “Faţă către faţă. Întâlniri şi portrete”, iar argumentul de pe ultima copertă 

este semnat de Cristian Tudor Popescu. 

 

                                                                                                                             Cristiana Olteanu, bibliotecar

 

 

“Logica lui Dimitrie Cantemir” de Iosif Brucăr
 

Rămas în manuscris timp de 62 de ani, volumul “Logica lui Dimitrie 

Cantemir”, redactat de filosoful Iosif Brucăr la începutul anilor ‘50, a fost 

publicat în 2015 la Editura Aius din Craiova la iniţiativa Mirelei Brucăr, 

nepoata autorului. Studiul introductiv, notele şi bibliografia realizate de 

Adrian Michiduţă completează textul cu informaţii şi adnotări care dau 

fluenţă şi ajută la înţelegerea conceptelor.

Lucrarea este structurată în trei capitole şi se încheie cu o scurtă 

prezentare bibliografică a scrierilor lui Dimitrie Cantemir. În prima parte, 

autorul face comentarii asupra logicii lui Dimitrie Cantemir şi a implicaţiilor 

“Compendiolum-ului”, cu trimiteri la contextul social şi istoric din perioada 
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lui Dimitrie Cantemir. Iosif Brucăr consideră logica lui Dimitrie Cantemir ca fiind o consecinţă a educaţiei 

primite, a influenţelor, a misticismului într-o primă fază, dar mai ales a spiritului său enciclopedic umanist – 

renascentist. 

În cea de-a doua parte a lucrării, autorul se concentrează pe conţinutul filosofic al operelor lui Cantemir 

şi analizează activitatea culturală românească în raport cu cea europeană aşa cum este ea reflectată în lucrările 

domnitorului moldovean. Această scurtă analiză a gândirii filosofice extrasă din operele studiate ne dezvăluie 

izvoarele şi principiile care au stat la baza creaţiilor literare şi istorice, aşa cum le-a interpretat filosoful Iosif 

Brucăr.

 Ultima parte - şi cea mai amplă - este o analiză a manuscrisului lucrării lui Dimitrie Cantemir intitulat 

”Compendiolum universae logices institutiones” care se află la Biblioteca Arhivelor Generale din Moscova. 

Iosif Brucăr prezintă atât aspectul grafic al documentului scris în limba latină în anul 1701, cât şi economia 

lucrării cu descrieri în detaliu.

Lucrarea “Logica lui Dimitrie Cantemir” face parte din proiectul iniţiat în 1950 de academicianul C.I. 

Gulian care le-a solicitat lui Dan Bădălău şi lui Iosif Brucăr să elaboreze câte o lucrare despre filosofia şi 

logica marelui voievod moldovean. Cartea prezintă punctul de vedere al autorului în relaţie cu toate studiile şi 

analizele publicate până în acel moment.

Cristiana Olteanu, bibliotecar

 
18 ianuarie 1879 - Are loc, la  Teatrul Național din București, 

premiera comediei “O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale 
foto: wikipedia.org

Calendar de Ianuarie

 
1 ianuarie 1893-Apare la Iaşi Revista critic- literară 
sub conducerea lui I.L Caragiale şi Anton Bacalbaşa.
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Călători prin Vâlcea, de la Paul de Alep la 

Î.P.S. Gherasim, antologie alcătuită de poetul de-

o viață și 

bibliotecarul 

(de mai multe 

vieți, pierdute-

câștigate) care 

este prietenul 

nostru cel mai 

bun dinspre 

Capela și 

O s t r o v -

Ostroveni – 

l-am numit cu 

bucurie pe 

poetul Felix Sima -, carte în sine mirabilă, căci 

reunește impresiile de călătorie, dar și faptele de 

ctitorie ale unor personalități de vârf din 

veacurilor trecute, carte cercetată cu atenție și 

asentiment și care ni se impune prin bogăția de 

informații despre lăcașurile de cult, de cultură și 

de istorie din Nordul Olteniei; lectura ei plină de 

frumoase revelații și de nu mai puțin  

încurajatoare confirmări a ceea ce deja știam, ori 

eram deja pe cale de a le trece în uitare, ca orice 

carte de sinteză a cunoașterii într-un domeniu, ne 

întărește în gândul că oricât de importante și 

unice în felul lor ar fi vestigiile vremii și oricât de 

efervescentă sau doar plină de fervoare ar fi viața 

culturală a unei provincii de țară, ele nu capătă cu 

adevărat importanță în viața unei națiuni decât 

atunci când personalități de mare cuprindere 

intelectuală vin, 

uneori din 

vecinătate: de 

la Craiova, de 

la Argeș sau 

Târgoviște sau 

de la Snagov 

ori București, 

iar alteori  de la 

mari depărtări, 

poate chiar din 

alte continente, 

ca să vadă 

această lume prinsă în viața ei de zi cu zi, ce-și 

pare suficientă sieși, să o cerceteze cu 

prospețimea de privire a veneticului nimerit prin 

străinătăți și făcând ochii cât pumnul, în primul 

rând ca să se racordeze spiritual, să-și afle 

siguranța personală și să înțeleagă ca pe o 

revelație: cum trăiesc oamenii între care a fost 

adus de soartă /de vitregia ei, dacă nu doar de 

îndatoriri de serviciu, de curiozitatea ca atare, de 

noroc, de hazard. Ne dăm seama, cu mirare, dar 

parcă și cu un oftat de ușurare, că numai 

exactitatea relatărilor celor ce se aștern cercetării 

de bună credință a oamenilor și împrejurărilor în 

care aceștia trăiesc va da girul credibilității. Într-

CĂLĂTORI PRIN VÂLCEA, antologie - Felix Sima
Ion Lazu
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un stadiu următor, dacă nu după decenii, sau chiar 

după trecerea de secole, noi citim acele însemnări de 

călătorie scrise cu fiorul noutății, al uimirii în fața 

necunoscutului din străinătate, care se dovedește a fi 

o altfel de viețuire în istorie, paralelă celei din care 

provenim;  și ne spunem, cu bun temei: deci așa se 

prezentau lucrurile în „Orașul domniei mele, 

Râmnic”, ori la Mânăstirea Cozia, unde se ajungea 

cu mare anevoință, pe o cărare de un singur cal, 

prăvălatică,  o mânăstire-cetate, ridicată de Mircea 

cel Bătrân cu aproape două secole în urmă, într-un 

loc spăimos, sub stâncăria unor munți asupritori, 

atârnată deasupra Oltului fierbând și clocotind în 

albia lui sălbatică; la Arnota, deasupra altor prăpăstii 

spăimoase; la Mânăstirea Bistrița, ascunsă sub pereți 

abrupți, cu peșteri în care s-au aciuat schimnici, 

păzind icoane pictate pe pereții de piatră, la lumina 

feștilelor – sau păzind comorile voievodului, aflat el 

însuși în bejenie, la vremuri de restriște; la Hurezii 

Brâncoveanului Constantin, boier vechi și domn 

creștin, a cărui maică cumpărase satul cu robi țigani 

și l-a trecut fiului vel vornic, spre a ridica mânăstire; 

la Surpatele și mai jos, la Mânăstirea dintr-un 

Lemn…

Paul de Alep, de care auzisem în repetate 

rânduri, o autoritate în domeniu, nu? un nume de 

nădejde între primii care au atestat despre ținuturile 

românești. Și abia acum, în cele 20 de pagini 

antologate de Felix Sima, îl urmez pas cu pas (și 

cuvânt cu cuvânt!), pe trimisul  din Antiohia, 

vizitând Țara Românească, ajuns la Olt, după vizite 

la București, Iași, Târgoviște și nevoindu-se să 

treacă pe la numeroase mânăstiri vâlcene. 

Manuscrisul arab al sirianului, aflat la British 

Museum, a fost tradus în engleză abia la 1836, iar în 

românește la an 1900, doar capitolele referitoare la 

cele trei vizite în Oltenia. Ajuns la episcopia de 

Vâlcea și bine sfătuit, vestitul mai târziu Paul de Alep 

face un drum pe cai până la Cozia (cu semnificația 

Fortăreață de pământ); consemnează cu neasemuită 

precizie dificultatea mersului pe cărări abrupte, de o 

singură persoană (de un singur cal), „simte” munții 

amenințători din spate și de dincolo de râul zdrumicat 

în cataracte; ajunge într-un sfârșit la mânăstirea ca o 

cetate inexpugnabilă, este impresionat de izvorul 

venit din munte, izbucnind prin cele patru guri de 

balauri, la cină apreciază păstrăvii roșcați și cu 

deosebire gustoși; nu-l uită nici pe pustnicul răzlețit 

într-o fundătură de peșteră. Înainte de plecare, 

oaspeții din Antiohia au plantat, la îndemnul 

egumenului, un puiet de nuc, semn de bună amintire. 

Nucul, prietenul de nădejde al pustnicilor care se 

nevoiesc în multe posturi… 

   La întoarcere, vizitează mânăstirea Ostrov, numai 

de maici, de o curățenie aparte. Un drum la Ocnele 

Mari, unde sarea se taie în blocuri imense, la vreme 

de noapte, de proscrișii-ocnași cu chipuri de pe altă 

lume, calupuri grele, scoase ziua la suprafață, cu 

funiile. Sarea pentru localnici, dar și pentru 

comercializare, pentru Constantinopol. Să nu uităm 

acest lucru esențial: în afară de aurul pentru care 

romanii au cucerit Dacia Felix, și nu oricum, ci 

anume numai treimea vestică, cea cu „Munții nostri 

aur poartă”, în ecuația invadatorilor era aproape la fel 
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de importantă și sarea, abundentă în spațiul 

Carpatin, inexistentă și gravă problemă în alte multe 

țări ale continentului.  De la Ocnele Mari, vizitatorii 

au coborât pe drumuri amarnice până la Mânăstirea 

Dintr-un Lemn. Avem consemnată de ingeniosul 

Paul de Alep (și de atunci uzuală) legenda ridicării 

micii mănăstiri din lemnul unui singur arbore; iar 

ceilalți doi fârtați mai străjuiesc și astăzi din coasta 

dealului. 

   Paul de Alep merge apoi la Bistrița, și la peștera 

din amonte, cățărându-se anevoie, intrând de-a 

bușilea printr-un strâmt tunel, privind  în jur cu 

spaimă, la lumina feștilelor. „Nu ne venea să credem 

simțurilor noastre când am ieșit la lumina zilei și ne-

am coborât din nou cu bine la mănăstire”. În acestă 

notație simți nemijlocit teroarea adâncurilor din 

peșteră, acel întuneric absolut, de care firea umană 

se leapădă cu oroare. O frază demnă de cele mai 

inspirate condeie, din toate timpurile. Cel ce nu are 

astfel de inspirații ale momentului, zadarnic 

înnegrește hârtia, căci nu se va numi scriitor.

   De acolo, tot pe cai, la m-rea Arnota, ctitoria lui 

Matei Basarab, întărită ca o redută, loc de refugiu al 

voievodului, de salvgardare a familiei, a averilor, 

comorilor etc. Frânghia, izvorul, biserica, chilia. Și 

moaștele sf. Grigorie din Cesareea, cu faimoasa 

putere de a alunga lăcustele, inclusiv din insulele 

egeene.

   Ca fapt emoționant de istorie, aflăm din prezentare 

că Paul de Alep a asistat la înmormântarea, la 

Târgoviște, a voievodului - ctitor Matei Basarab, 

unul dintre cei mai vrednici domnitori ai noștri.

   Și vine la rând Antim Ivireanul, georgianul căzut de 

tânăr rob la turci, răscumpărat, căpătând faimă rapidă 

printre meșterii artizani și tipografi, fapt pentru care 

Constantin Brâncoveanu l-a adus la București.  

Știutor de mai multe limbi și fără seamăn de iscusit și 

inovator într-ale tipografiei, a învățat iute românește 

și slavonește, pe lângă greacă și arabă;  și este pe 

drept considerat ctitorul limbii literare și de cult de la 

noi. A scos din mâinile sale și ale ucenicilor peste 60 

de cărți fundamentale. După tragicul sfârșit al 

Brâncoveanului și al celor 4 fii ai acestuia, următorul 

domn Nicolae Mavrocordat îl dezavuează, îl 

întemnițează și în urmă îl trimite la o mânăstire din 

Sinai. Pe drum, paznicii turci îl răpun și îl aruncă în 

râul Marița… O făcuseră cu atâția alții. Însă Antim 

Ivireanul rămâne pentru vecie ca piatră de temelie la 

fundarea limbii literare și de cult din România. 

   Un generos capitol revine Voievozilor și sfinților 

martiri Brâncoveni. Subiect de epopee națională.  Nu 

menținez decât că în cei 25 ani de domnie luminată, 

marele Brâncovean a schimbat fața Țării Românești. 

Nenumărate ctitorii: Hurezii, Surpatele, Sf. Gheorghe 

Nou, atâtea altele. Și tipăriturile, care au deschis 

drum spre civilizație. 

   Tot din neamul Brâncovenilor, este antologat 

domnitorul Gh. Bibescu, care reclădește din temelii 

mânăstirea Bistrița, apoi fratele său mai mare, Barbu 

Știrbei, care termină Bistrița, dar și Arnota și 

Tismana, înființând Parcul Zăvoi din Râmnicu-

Vâlcea, Parcul Bibescu din Craiova, Parcul Cișmigiu 

din București, ca și primul Teatru Național.

   Nu lipsește relatarea plină de neprevăzut a trecerii 
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prin Râmnicu-Vâlcea a lui Anton Pann, deja faimos, 

adus să conducă școala de cântăreți bisericești, dar 

care se îndrăgostește de o „zgâtie de fată” și cei doi 

sunt nevoiți să dispară mascați, ca într-o povestire 

picarescă.

   Urmează pe drept în antologie Sf. Calinic de la 

Cernica, apoi Al. Odobescu, venit în documentare, 

din partea Ministerului Cultelor și Instrucției 

publice, dar și Principele Carol I, urmat de marii 

artiști ai începutului de veac XX: Agatha Bârsescu, 

Constantin Brâncuși, Ion Pillat; dar și Nicolae Iorga, 

Cella Delavrancea, George Enescu, Regina Maria, 

Ion Antonescu – și lista este completată cu alți 

vizitatori de seamă – și care au dat seamă, în scris, 

despre a lor trecere pe plaiuri vâlcene. 

   Venind spre actualitate, sunt consemnate întâlnirile 

cu public ale Galelor Etalon, la care au participat 

oameni de cultură și artă din toată țara: muzicieni, 

artiști, pictori, scriitori, publiciști. Ar fi o listă prea 

lungă, de găsit în Antologia pe care o citim de față 

cu domniile voastre. 

   Într-un al doilea volum, așteptat cu mărturisită 

curiozitate și cu justificată încredere în luminile 

antologatorului, ar fi de citit mărturisirile altor 

cincizeci de personalități, anunțați într-o listă de 

bune promisiuni:  academicieni, savanți, oameni de 

cultură  și artă,  scriitori, publiciști, artiști, muzicieni, 

pictori care își vor aduce contribuția la mai dreapta 

prețuire a Vâlcii, cu minunile ei fără asemănare: 

frumusețile naturale, tradițiile culturale și realizările 

„oamenilor-albine”, așa cum, în cunoștință de cauză 

și pe drept i-a numit IPS Gherasim.

 
Calendar de Ianuarie
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Destinul cărţii: “Quo vadis .....cartea?”
 

Dacă o să dispară cartea pe hârtie sau nu? 

Este o întrebare dificilă, iar răspunsul nu este ușor de 

dat. Din 2008 până în 2010 cartea digitală a cunoscut 

o creștere de 1,260%, potrivit unui studiu apărut în 

New York Times, iar pe piața americană, una dintre 

cele mai mari piețe de carte din lume, 30 la sută din 

vânzări sunt acoperite de cartea digitală. Nu mai 

amintim aici de cât gaz pe foc au pus și pun în 

continuare companiile IT care inventează și lansează 

pe piață aplicații și aparate de citire din ce în ce mai 

performante și din ce în ce mai accesibile ca preț. 

Există chiar voci care anunță că așteptările 

publicului s-au schimbat cu totul și că, în curând, în 

zona cărții, își va face loc gamingul. Astfel, linia 

dintre scriitori și cititori se va șterge prin 

posibilitatea cititorului de a interveni în carte și de a 

modifica pasaje sau cursul evenimentelor. Pentru 

scriitorul din mine, acest viitor capătă culori 

apocaliptice.

Ceea ce încă nu știm, pentru că nu avem niște 

studii aprofundate asupra fenomenului, este felul în 

care ne influențează creierul și psihicul acest obicei, 

de dată recentă, de a citi pe calculator. Știm doar că 

un om reține doar 70 la sută din ceea ce citește de pe 

un ecran față de ceea ce citește pe hârtie. Asta ar 

trebui să dea de gândit celor ce militează cu 

obstinație pentru introducerea manualelor digitale la 

clasele primare. Ecranul este o mare în mișcare, iar 

oamenii au nevoie de nemișcare pentru a putea privi, 

observa, analiza și înțelege.

Cartea pe hârtie nu va dispărea, sunt sigură, dar 

își va micșora influența. De ce am continua să 

producem scump cărți, să plătim distribuitori, 

depozite, firme de curierat și de transport când, vorba 

reclamei, la ”doar un click distanță”, se află cartea 

râvnită?

Rămân în discuție lucrurile inefabile, care, 

desigur, nu fac obiectul unei analize economice. 

Cartea tipărită se va adresa cu precădere 

colecționarilor. Albumele de artă, cărțile ilustrate vor 

fi în continuare pe hârtie. Ele vor fi mai degrabă 

căutate pentru valoarea lor de obiecte estetice decât 

pentru conținutul lor și vor fi căutate de un public 

limitat, cam cum este publicul de poezie în zilele 

noastre.

Eu mă voi număra printre cei care vor face 

parte din Clubul cititorilor de print, tocmai din 

dorința de a nu pierde toate senzațiile, trăirile și 

amintirile care se nasc din contactul nemijlocit cu 

foaia, ilustrațiile și mirosul unei cărți.

 

                                           Victoria Pătraşcu
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Cultura ne 

conturează existenţa, ne 

defineşte pe noi, 

oamenii. Nu de puţine 

ori decidenţii  au situat 

cultura în adevărate 

turnuri poleite, 

inaccesibile populaţiei, 

exprimând-o în limbaje convenţionale fără a ţine 

cont de realităţile societăţii.

Noile tendinţe oferă astăzi şansa unei 

schimbări fundamentale în strategiile de 

comunicare, astfel încât valorile culturale pot 

pătrunde mult mai uşor în toate mediile sociale, cu 

accent pe incluziunea şi participarea activă a 

populaţiei în domeniul producţiilor culturale. 

Suntem, aşadar, în era Culturii 3.0, cea care permite 

experimentarea unor noi forme de implicare prin 

folosirea instrumentelor moderne de comunicare. 

Raportat la acest concept, proiectul "Let's Culture 

Together", un tandem cultural între Biblioteca 

Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea şi Associazione 

Culturale TwLetteratura din Italia, răspunde acestei 

provocări şi urmăreşte implementarea unei noi 

metode de promovare a lecturii exploatând nevoia 

firească de socializare, deopotrivă prin regruparea 

societăţii în jurul cărţii şi prin utilizarea 

tehnologiilor moderne existente pe piaţă. Acestă 

dualitate conduce spre crearea de noi comunităţi 

alcătuite  în jurul conţinuturilor culturale, dincolo de 

barierele geografice. 

Mai mult decât oricând, rolul cărţii este acela 

de a  crea, de a conştientiza şi de a aduce în 

actualitate faptele culturale, păstrând raportul între 

experienţele trecute şi oportunităţile prezentului în 

scopul de a consolida  ceea ce numim  Cultură. 

Aşadar, încotro se îndreaptă cartea? Cu 

siguranţă spre oameni, spre noi, ca parte integrantă a 

fiecăruia. 

 

Pierluigi Vaccaneo, director al Fundaţiei 

Cesare Pavese, Italia
 

Calendar de Ianuarie

1 ianuarie 1973 - Are loc la 
Bucureşti, prima expoziţie de pictură 
şi sculptură organizată de Societatea 
„Amicii belleartelor”. În cadrul 
expoziţiei, Nicolae Grigorescu a 
expus 144 de lucrări

 
20 ianuarie 1992 – Biblioteca 
Americană din Bucureşti devine  
Centru Cultural American

 

10 ianuarie 1799 - S-a născut Petrache 
Poenaru, ctitor al învăţământului 
românesc şi inventator al stiloului
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Alecu Ivan Ghilia s-a născut la 1 martie 1930 

în satul Ghilia, comuna Şendriceni, Jud. Botoşani. 

Autor a peste 60 de cărţi, Alecu Ivan Ghilia este 

laureat al Premiului Academiei Române pentru 

romanul „Cuscrii” şi al Premiului Asociaţiei 

Scriitorilor din Bucureşti pentru romanul „Lumina 

din adâncuri”. Romanului său „Piramida” i s-a 

decernat „The Special Book Award” acordat de 

„LITERART XXI” din Washington” (1990). De 

asemenea, Alecu Ivan Ghilia a primit Premiul 

Eminescu pentru proză în 1995 şi Marele Premiu şi 

Marele Trofeu, premii acordate de Asociaţia pentru 

Pace a Religiilor din România (1997). Are Ordinul 

„Meritul cultural” în grad de cavaler şi „diplomă de 

excelenţă” pentru întreaga activitate depusă în slujba 

filmului românesc. 

În anul 2011, Alecu Ivan Ghilia a donat 

Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" 84 de lucrări 

personale, tablouri ce înnobilează spaţiul bibliotecii, 

zestre inestimabilă care păstrează, alături de cărţile 

scriitorului Alecu Ivan Ghilia, amprenta pictorului 

prin forţă şi originalitatea abordării plastice a 

lucrărilor expuse într-o expoziţie permanentă pe cele 

trei nivele ale edificiului. 

Fiindu-i nemărginit recunoscători pentru 

această donaţie, redăm alăturat câteva consideraţii 

critice, de-a lungul timpului, referitoare la opera 

plastică a lui Alecu Ivan Ghilia. 

„Fericirea e în cer şi ţine de graţia mântuirii. Pe 

pământ ne rămâne durerea, suferinţa şi, la capătul 

suferinţei, bucuria dată odată cu liberul 

arbitru…..Viaţa mea a fost guvernată de misterul 

alternanţei neîntrerupte între (şi dintre) eşecuri 
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repetate până la exasperare şi miracolul salvator ivit 

în ultima clipă” – mărturiseşte scriitorul şi pictorul 

Alecu Ivan Ghilia în „Sub ochiul destinului”

“Arta acestui original pictor se trage din 

tradiţia fertilă a culturii româneşti, cea care a dat 

lumii pe lângă o splendidă creaţie populară, 

dezvoltată istoric până în zilele noastre, mari pictori 

ca Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ştefan 

Luchian, Gheorghe Petraşcu şi Theodor Pallady. 

Asemeni lor, Ghilia dă lumii o pictură care spune 

ceva despre lume ceea ce merită să fie ştiut: că ea e 

confratern divină lumii şi merită să se eternizeze.”

Prof. Acad. Ion Frunzetti

Reputat critic şi istoric de artă

Dec. 1981

“Artistul a ajuns la imagini complexe, de o 

mare varietate de expresionism şi, uneori, prin 

inefabil, de impresionism, cu o sonoritate cromatică 

remarcabilă şi o decizie a gestului plină de forţă şi 

dramatism. Alecu Ivan Ghilia pictează nu doar din şi 

cu plăcere, ci şi cu o vizibilă pasiune, căutând şi 

obţinând contururi concrete inefabilului.”

Virgil Mocanu

Critic şi istoric de artă

1989

“Duhul care trăieşte în pânzele sale, îl fac pe 

Ghilia, modestul, aproape smeritul anonim al 

profesiei, să fie şi să rămână un artist adevărat, un 

artist aşezat pe verticala marilor izbânzi ale artei.”

Sabin Bălaşa

Pictor, scriitor, regizor şi realizator de filme de 

animaţie

“Alecu Ivan Ghilia este unul din marii pictori 

ai timpului nostru, oricât ar irita această afirmaţie pe 

mulţi. El pictează sentimente în timp ce alţii pictează 

culori.”

Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu

Scriitor, istoric de artă

1994
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“Prin tot ce a făcut în viaţa lui şi în arta lui, 

Alecu Ivan Ghilia s-a impus ca un om plin de graţie, 

o expresie desăvârşită a unei inspiraţii care va 

rămâne să marcheze prezenţa binelui pe lume.”

Aurel Dragoş Munteanu, 

Scriitor

“S-a scris mult despre opera scrisă şi despre 

picturile lui Alecu şi, nu mă îndoiesc, se va scrie în 

continuare. Alecu Ivan Ghilia este printre puţinii 

scriitori români a cărui voce este înregistrată pe 

bandă la prestigioasa Bibliotecă a Congresului SUA 

citind din operele sale şi din operele altor scriitori 

români. (…) Un Om, un Prieten, o prezenţă 

sufletească nobilă printre noi. Aşa l-am cunoscut şi l-

am îndrăgit pe Alecu Ivan Ghilia.”

Mircea Răceanu

Alecu Ivan Ghilia : “Nu-mi pot imagina 

viitorul fără carte. Cred că nimeni nu-şi poate 

imagina viitorul fără cartea scrisă şi tipărită pe hârtie. 

Nimeni nu-şi poate închipui Omul ca fiinţă visătoare 

fără oglinda magică în care să se regăsească pe sine, 

trăind prin carte deportat în toate vieţile posibile, în 

toate lumile posibile, în toate timpurile şi locurile, 

făcând din Carte naveta sa spaţio-temporală. Câtă 

vreme între cer şi pământ va exista Omul ca fiinţă 

mişcătoare şi producătoare de emoţie, de cultură şi 

civilizaţie, ca oglindă a transcendenţei, Cartea va 

rămâne mijlocul cel mai sufletist de legătură, 

comunicare, intersocializare şi solidaritate umană, 

Cartea - scară cu trepte spirituale de urcuş spre 

Dumnezeu, Omul ca întruchipare a divinităţii, ca 

mesager al Cuvântului sacru, Logosul Dumnezeu, 

prin care toate s-au făcut şi prin care toate se 

săvârșesc şi desăvârşesc, Logosul ca Dumnezeu 

relevat în Cartea Sfântă, în Sfânta Scriptură din 

Vechiul și Noul Testament, care a însoţit, însufleţit şi 

înemurit glorios lumina lui Dumnezeu din umbra 
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efemeră a omului pe pământ şi în lume, făcând 

lumea, cu toate vicisitudinile timpului şi catastrofele 

Istoriei, suportabilă, într-un cuvânt, Cartea, ca triumf 

al civilizaţiei, cu toată supremaţia apocaliptică a 

performanţelor extraordinare şi invincibile ale 

modernităţii, tehnologiilor cibernetice de 

comunicare, în ciuda diversităţilor fascinante ale 

mediei, televiziunii, internetului şi gândirii 

fulgerului electronic, Cartea aceea tipărită pe hârtie, 

închisă între două coperţi ilustrate, pe care o mângâi 

şi o ţii sub ochi, respirând-o ca pe o fiinţă vie, care te 

umple de la pagină la pagină de uimire, de năvala 

sentimentelor, care te încarcă de iluziile 

copleşitoarelor emoţii, trezindu-ți curiozitatea şi 

fantezia, umplându-ţi de miracole existenţa, 

făcându-te să trăieşti mai multe vieţi deodată şi să 

urci în dematerializarea beatitudii extazului până la 

luminile încreate ale Absolutului, Cartea aceasta 

nu va dispărea. Ei, bine, oricât s-ar prooroci 

malefic dispariţia ei, Ea nu va dispărea sau va 

dispărea doar odată cu Omul, cu întreaga creaţie, 

Cartea fiind însăşi creaţia în întregul ei 

simbolism, adunată sub darul şi harul Cuvântului. 

A avut o istorie grandioasă, multiseculară în 

trecut; duce în prezent o luptă pe viaţă şi pe 

moarte cu revoluţionarele mijloace de comunicare 

ce inflamează întreg mapamondul, dar n-o pot 

detrona din locul ei fixat în timp şi spaţiu, de stea 

polară, de dublă oglindă a sufletului,  de sfetnic 

prietenos şi înţelept al minţilor elevate.” 

(continuare în numărul următor)

Consemnări de 

prof. Augustina-Sanda Constantinescu
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Începând cu anul 1975, întreg mapamondul 

celebrează în fiecare an, la 1 octombrie, Ziua 

Internaţională a Muzicii. Marele violonist Yehudy 

Menuhin, aflat atunci la preşedinţia Consiliului 

Internaţional pentru Muzică al UNESCO, este cel 

care a instituit această zi ca sărbătoare a muzicii 

pentru ca o dată pe an muzica, o formă a vieţii, a 

comunicării şi confortului sufletesc, să ia locul 

zgomotului şi dezordinii.

Cu această ocazie, sâmbătă, 1 octombrie 2016, 

la Sala Mică a Ateneului Român a avut loc o 

întâlnire emoţionantă organizată de Uniunea 

Muzicienilor Interpreţi din România (UNIMIR) şi 

dedicată Galei Premiilor UNIMIR, ediţia 2016. 

Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România este o 

organizaţie nonprofit şi nonguvernamentală, 

constituită în anul 1990 prin asocierea liberă a 

personalităţilor care s-au distins în arta creaţiei 

interpretative prin activitate individuală de referinţă 

în plan naţional şi internaţional. UNIMIR statuează 

ca principiu fundamental libertatea concepţiei 

artistice şi largul schimb de opinii, în temeiul unui 

profesionalism riguros, neadmiţând sub niciun motiv 

afilierea la vreo ideologie de orice natură şi urmărind 

Gala premiilor UNIMIR, ediţia 2016

foto: www.wikipedia.org
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sub toate aspectele promovarea valorilor reale pe 

tărâmul artelor. UNIMIR s-a implicat în promovarea 

tinerelor talente în diferite localităţi ale ţării, 

sprijinind tinerii muzicieni autentici în activitatea 

practică de apariţie publică cu diverse 

acompaniamente, pian sau orchestră. Începând cu 

anul 2012, Consiliul Director al UNIMIR a iniţiat 

un program de burse pentru tineri. Bursele UNIMIR 

se acordă tinerilor muzicieni talentaţi, cu vârsta 

cuprinsă între 12 şi 24 ani, integraţi în sistemul de 

învăţământ din România (conform Biroului de Presă 

UNIMIR).  

Decernarea premiilor şi a distincţiilor în 

cadrul Galei UNIMIR 2016 a reunit numeroase 

personalităţi ale artei şi culturii româneşti: dirijori, 

compozitori, profesori, scriitori, artişti. Maestrul 

Miltiade Nenoiu, preşedintele UNIMIR, alături de 

actriţa Alexandra Velniciuc au fost cei care au 

moderat, cu eleganţă şi profesionalism, evenimentul 

de înaltă ţinută conceput a se desfăşura pe trei 

secţiuni.

Astfel, în cadrul primei secţiuni, trei 

personalităţi de excepţie ale culturii româneşti au 

fost distinse cu premii şi diplome de onoare “Pentru 

întreaga activitate”:

- Voicu Enăchescu – preşedinte al Asociaţiei 

Naţionale Corale din România, fondator şi 

dirijor al corului de notorietate internaţională 

“PRELUDIU”, întemeietor şi manager al 

Centrului Naţional de Artă “TINERIMEA 

ROMÂNĂ”, vicepreşedinte al Uniunii 

Muzicienilor Interpreţi şi eminent muzician;

- Gheorghe Palcu – strălucit folclorist, 

colaborator cu Gheorghe Zamfir; poet şi 

compozitor pentru spaţiile transilvane, 

director al Departamentului “FOLCLOR” din 

UNIMIR; fondator al UNIUNII 

MUZICIENILOR INTERPREȚI;

 - Luculescu Mircea – dirijor al Teatrului 

Naţional de Operetă “ION DACIAN”. Are în 

palmares peste 27 de albume cu repertoriul 

înregistrat, membru fondator din 1990 şi 

secretar al Uniunii Muzicienilor Interpreţi din 

România.

În cea de-a II-a secţiune, s-au conferit 

diplome de excelenţă şi titlul “Membru de 

onoare UNIMIR”  pentru merite în sfera 

creaţiei, dar şi pentru aptitudini manageriale 

deosebite în domeniul organizării 

evenimentelor artistice, muzicale şi 

instituţionale. Laureaţii acestei secţiuni au fost:

 - Vasile Celmare – n. 10 mai 1931, la Breaza, 

numit de poetul George Stanca “cel uriaş”, 

“cel imens”, inovatorul plasticii româneşti a 

secolului al XX-lea şi a monumentalismului 
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romantic; definit de Corneliu Leu ca “un 

fenomenal protagonist al sensurilor prin 

culoare, înnobilând cele mai banale spaţii ale 

existenţei”;

-  Doru Dinu Glăvan – are 70 de ani din care 50 

au fost dăruiţi jurnalismului, cu decenţă, 

c o r e c t i t u d i n e , 

complexitate. A 

înfiinţat Radio Reşiţa, 

a pus bazele Radioului 

din Timişoara şi din 

Severin; în 2005 a 

primit din America 

“Premiul pentru pace”. 

În 2012 a fost ales 

preşedintele UZP, care 

devine în 2016 “de 

utilitate publică”. 

Demn de menţionat este faptul că, în cadrul 

aceleiaşi secţiuni, bucurându-se de compania 

onorantă a personalităţilor mai sus amintite, a 

fost premiată doamna  Augustina Sanda 

Constantinescu, fosta directoare a Bibliotecii 

Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, în prezent 

şef-serviciu “Informare şi cooperare europeană,  

programe şi proiecte culturale”. Diploma de 

excelenţă şi titlul “Membru de onoare UNIMIR” 

i-au fost acordate ca o recunoaştere a implicării 

sale şi a aptitudinilor manageriale deosebite 

manifestate în organizarea a peste 40 de ediţii 

ale concursului “TINERE TALENTE”, alături 

de criticul muzical Vasile Donose şi Rodica 

Sava, neobosita realizatoare a emisiunii radio 

“Muzicieni de azi, muzicieni de mâine”. 

Alăturat, redăm cuvântul rostit, cu această 

ocazie, de doamna Augustina Sanda 

Constantinescu:    

Onoarea de a mă afla în clădirea sacră a 

Ateneului Român, aici, în faţa dumneavoastră, în 

această deosebită împrejurare, mă copleşeşte. 

Sunt nu doar intimidată şi emoţionată, dar şi 

foarte recunoscătoare.

Multe şi felurite sunt darurile pe care ni le dă 

Dumnezeu. De unele, suntem conştienţi imediat, 

pe altele, le descoperim mai târziu, pe altele, 

poate, niciodată. Câteva daruri omeneşti am 

primit şi eu, dar, dacă nu l-am primit pe cel al 

muzicii ca profesie şi talent, bucuria muzicii m-a 

însoţit de timpuriu. Nu m-aş fi gândit niciodată 

că o sumară instrucţie muzicală primită în 

copilărie, urmată de statornicia şi bucuria 

ascultării marii muzici în Sala de concert a 

Filarmonicii din Craiova, oraşul în care m-am 

născut, apoi la Cluj, în anii studenţiei, iar acum 

la Râmnicu-Vâlcea, oraşul în care trăiesc, îmi va 
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deschide calea spre bucuria de a descoperi că şi 

tu, iubitorul de muzică, poţi înapoia ceva 

muzicii, celor care fac muzică şi ţi-o dăruiesc. 

Profesoara Irina Şaţchi şi Rodica Sava, care 

mi-au rămas în suflet pentru totdeauna, mi-au 

deschis această cale. Şi darul imens a fost de a 

cunoaşte de-a lungul anilor, artişti copleşitori, 

personalităţi muzicale de excepţie, dar şi tineri 

în formare, ajunşi în ani, unii dintre ei, la fel de 

mari artişti ca şi maeştrii care i-au îndrumat. 

 Ar fi o listă lungă a tuturor celor pe care am 

avut prilejul de a-i cunoaşte şi, deşi sunt tentată 

să-i evoc pe toţi, mă opresc acum doar la 

maestrul Miltiade Nenoiu, căruia am a-i 

mulţumi cel puţin pentru două lucruri: pentru 

prietenia statornică pe care o poartă 

Râmnicului, prezent la Festivalul “Tinere 

Talente” an de an, pentru momentele de bucurie 

pe care ni le face atunci când îşi lansează cărţile 

în biblioteca noastră sau când alături de tineri 

muzicieni pe care îi prezintă cu generozitate, ne 

oferă bucuria muzicii. Îi mulţumesc apoi, 

nespus, maestrului Nenoiu pentru darul 

Recunoaşterii cu care mă copleşeşte astăzi. Şi 

apoi, vă mulţumesc tuturor celor prezenţi pentru 

zăbava de a fi ascultat o persoană necunoscută.

Ultima secţiune a Galei UNIMIR a fost 

dedicată încurajării, promovării şi susţinerii 

tinerilor talentaţi, elevi şi studenţi, care s-au 

remarcat prin prestaţii muzicale deosebite. Au 

fost prezentaţi publicului: Ştefania Istrate, Maria 

Marica, Cătălin Răducan, Horaţiu Luduşan şi 

Bogdan Lupea - beneficiarii burselor UNIMIR 

acordate pe parcursul anului şcolar/universitar 

2016-2017, distinşi cu diplome de excelenţă. Lor 

li s-au alăturat alţi patru tineri merituoşi, studenţi 

la Universitatea Naţională de Muzică din 

Bucureşti, laureaţi ai premiului UNIMIR 2016: 

Fabiola Ioniţă, Maria Mirela Vlad, Irina Gabriela 

Rădulescu şi Alexandru Duda.  

La finalul evenimentului, publicul prezent s-a 

bucurat de un dar special - tinerii laureaţi ai Galei 

UNIMIR 2016 au susţinut un concert plin de 

eleganţă şi rafinament, interpretând piese clasice 

semnate de compozitori celebri (Enescu, Chopin, 

Wieniawski, Dvorak, Evgeni Oneghin).  

                 Alina Nicola, bibliotecar

Calendar de Ianuarie
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Rep: Bine aţi venit la Râmnicu-Vâlcea! Cum vă 
simţiţi aici şi cum găsiţi oraşul?
Ş. C.: Mă simt foarte bine pentru că este un loc în 
care am fost de multe ori şi unde întotdeauna m-am 
simţit bine. Este un oraş pe care îl admir şi care 
seamănă cumva cu oraşul copilăriei şi adolescenţei 
mele, Piatra Neamţ. De altfel, între cele două oraşe 
există şi o anumită concurenţă, sau dacă vreţi, o 
competiţie. Caragiale a fost revizor şcolar, mai întâi 
în judeţele Suceava şi Neamţ şi ulterior în judeţele 
Argeş şi Vâlcea şi de aici s-a ivit întrebarea dacă 
inspiraţia pentru „O scrisoare pierdută” a fost 
extrasă din experienţa şederii la Piatra Neamţ sau 
dacă inspiraţia vine din timpul şederii în Râmnicu-
Vâlcea. Până la urmă, deşi eu sunt ataşat prin anii 
copilăriei şi ai adolescenţei de Piatra Neamţ, trebuie 
să recunosc că argumentele mai puternice sunt 
pentru Râmnicu-Vâlcea, pentru că biserica evocată 
de Pristanda în celebra numărătoare a steagurilor 
este Sfântul Nicolae, care este hramul unei biserici 
din centrul oraşului, şi pe urmă, în dialogul dintre 
Tipătescu şi Caţavencu în care primul îi promite 
celuilalt diverse avantaje pentru a renunţa la 
pretenţiile lui, este invocată şi moşia Zăvoiului, 
actualmente parcul cu acelaşi nume. Deci, Vâlcea 
câştigă partida împotriva oraşului Piatra Neamţ. 

Rep: Aţi fondat Partidul Liber Schimbist, inspirat 
fiind de piesa lui Caragiale „O scrisoare pierdută”, aţi 
adus în politică şi literatura şi umorul de calitate. 
Credeţi, cumva, că ne putem raporta la literatură, mai 
formează ea sau mai inspiră caractere?
Ş. C. S-a spus despre Caragiale că face concurenţă 
stării civile, Ibrăileanu este acela care a formulat 
această judecată. Acum, noi putem spune că starea 
civilă îl concurează pe Caragiale, producând pe scară 
rulantă personaje care evocă, mai mult sau mai puţin, 
pe acelea din nemuritoarele lui comedii, şi mai ales 
din „O scrisoare pierdută”.
Rep: Se spune că umorul nu trebuie să lipsească din 
kitul nostru de supravieţuire. Care este, de fapt, rolul 
umorului în viaţa noastră?
Ş. C. Se spune că umorul este un factor care ne 
asigură supravieţuirea şi că nu trebuie să ni-l pierdem, 
dar aici intervine şi un risc. Ştiţi care este riscul celor 
care nu îşi pierd umorul? Este ca umorul să îi piardă 
pe ei.
Rep: Cum vedeţi dumneavoastră viitorul cărţii?
Ş. C. Aici se ridică problema concurenţei dintre carte 
şi noile mijloace, şi în primul rând, de calculator, dacă 
lectura pe calculator va scoate sau nu din uz cartea. Eu 
cred că nu se va întâmpla acest lucru şi că cele două 
mijloace de contact cu cultura vor funcţiona în paralel 
şi se vor stimula reciproc. Cartea nu mai arată acum ca 
înainte - este o emulaţie fertilă, şi viitorul va 
demonstra, cred, că nu va dispărea cartea în favoarea 
noilor mijloace, ci va continua să existe alături de ele 
într-o formă mereu perfecţionată. Deja există şi 
audiobook-uri şi cine ştie ce alte surprize vor mai 
apărea.
Rep: Vă mulţumim frumos!
                                                 
           Corina Bedreagă, bibliotecar
   

cu Ştefan Cazimir

foto: www.http://cititorul.net
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PREZENTARE

 

Între 1994-1996 lucrează ca redactor în cadrul 

Agenţiei de Presă Rompres, apoi ca documentarist 

al Redacției de Știri a Televiziunii Române, iar după 

2005 ca redactor la revista „Academia Mămicilor”. 

În 2007, a câștigat Premiul II la concursul de 

dramaturgie pentru copii „100, 1000, 

1000000 de povești”, organizat de Teatrul “Ion 

Creangă”, cu piesa „ O poveste cu Bulbuc, care 

intră în bucluc”.

În februarie 2008, Teatrul Naţional Radiofonic îi 

difuzează piesa „Stejarul pitic, cel mai bun tătic”, 

piesă care va fi selectată la International Children’s 

and Youth Drama Festival Bratislava

În 2008, publică la Editura Nemira povestea „Ziua 

în care a fugit Somnul”, (ilustrată de Irina 

Dobrescu), acesta reprezentând şi debutul editorial.

A fost inclusă, alături de alți autori contemporani de 

literatură pentru copii, în antologia “Bookătăria de 

texte şi imagini I”, editată de Clubul Ilustratorilor de 

Carte în 2009.

În 2010, Teatrul Naţional Radiofonic îi difuzează 

piesa „Ziua în care a fugit Somnul”, 

dramatizare după cartea cu acelaşi nume.

În 2011, Institutul Cultural Român traduce 

fragmente din “Ziua în care a fugit Somnul” pe

care le include în antologia de literatură pentru copii 

"La literatura rumana para los niños".

În 2012, îi apare, la Editura Cartea Copiilor, cartea 

de povești “Stejarul pitic, cel mai bun tătic! şi alte 

poveşti” .

În 2013, cartea “Stejarul pitic, cel mai bun tătic” 

este selecţionată şi intră în finala Galei Bun de Tipar 

la categoria  “Cea mai bună carte pentru copii” a 

anului 2012.

În 2015, publică la 

Editura Cartea 

Copiilor povestea 

”Ela cea fără de 

cuvinte”.

Tot în 2015, alături 

de scriitori şi 

i l u s t r a t o r i 

consacraţi, devine 

cu Victoria Pătraşcu
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redactor al revistei pentru copii “Fabulafia”, 

editată de Merlin Books&Toys.

În 2016, participă cu povestea “Molo, acest 

mormoloc visător” în antologia “Bookătăria 

de texte şi imagini II”, Editura Trei.

În iulie 2016, alături de Cristiana Radu, este 

invitată de ICR Beijing să participe la China 

Children’s Book Expo, unul dintre cele mai mari 

festivaluri de carte pentru copii şi carte 

educaţională.

Din ianuarie 2016 conduce Asociaţia Culturală 

EŞTI POVEŞTI unde se ocupă de conceperea şi 

susţinerea de proiecte educaţionale

Ţine periodic ateliere de poveşti şi scriere creativă 

pentru copii.

 

Reporter: Să vorbim puţin despre începuturi. Cum 

te-ai decis să scrii literatură pentru copii?

 

Victoria Pătraşcu: Povestea poveştilor mele este 

lungă şi întortocheată. Am trăit printre poveşti toată 

viaţa şi, încă înainte de a le scrie, le-am plăsmuit în 

cap şi le-am împărtăşit cu generozitate celor din jur. 

În copilărie, le povesteam adesea prietenilor de joacă 

întâmplări ireale în care eu eram personajul principal. 

Erau episoade, de cele mai multe ori dramatice, care 

produceau vii reacţii în rândul audienţei. Îmi 

amintesc de o astfel de poveste în care eu fusesem 

furată de nişte piraţi care trecuseră cu o corabie pe 

Olăneşti şi ajunsesem pe o insulă care apărea pe Olt 

doar cât pe cer era lună plină.  Simt şi acum în capul 

pieptului entuziasmul cu care povesteam şi văd ochii 

măriţi de curiozitate ai prietenilor mei. Mă credeau, 

chiar mă credeau. Stăteau puştii cu gura căscată, 

puneau întrebări, iar eu fabulam mai departe, la 

nesfârşit, fără ruşine.

Uneori, bunica mea, Bel, o mare povestitoare la 

rându-i, îmi mai tăia macaroana şi le spunea 

prietenilor ca totul e o minciună. Mă supăram, 

stăteam îmbufnată o vreme, dar nu mă învăţam 

minte. A doua zi, o luam de la capăt. Inventam şi asta 

îmi dădea putere. Găseam o altă poveste şi mai 
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gogonată care mă 

scotea din 

încurcătura în care 

mă vârâse bunică-

mea.

Când am început 

să scriu poveştile 

din capul meu, 

depășisem stadiul 

de mică mitomană. Scrisul cerea disciplină, o 

rigoare specială şi respectarea unor reguli. Poate 

tocmai de aceea am scris şi scriu destul de greu. Mă 

aplec asupra foii de hârtie sau, mai nou, asupra 

tastaturii doar după ce am scris şi rescris în cap de 

mii de ori. Așa s-a întâmplat şi cu „Ziua în care a 

fugit Somnul”, prima mea carte, apărută la Editura 

Nemira în 2008.

De ce scriu literatură pentru copii? Pentru că mi se 

pare important. Cred, aşa cum am mai spus-o, că 

genul minor te face major. Aceste cărţi ale copilăriei 

îi fac pe copii „mari”, adică maturi, oameni întregi. 

Literatura pentru copii este tot atât de importantă ca 

cea dedicată adulţilor. Iar cei care lucrează în 

industria cărţii şi privesc de sus „literatura mică” ar 

trebui să se întrebe dacă peste douăzeci de ani vor 

mai avea cititori pentru literatura „serioasă”. Cititorii 

nu se nasc peste noapte, ei trebuie păstoriţi de mici pe 

câmpia cuvintelor meşteşugite. Şi pentru asta niciun 

efort nu este îndeajuns. Mereu se mai poate inventa 

ceva, întotdeauna este ceva nou de aflat. Iar la munca 

asta ar trebui să participe  împreună editorii, 

ilustratorii, scriitorii, profesorii, bibliotecarii, librarii.

Reporter: Nu este mai greu să scrii literatură pentru 

copii?

V.P. Nu ştiu dacă este mai greu. În ultimii ani, cel 

puţin în ţările occidentale, graniţa dintre literatura 

pentru copii şi cea pentru adulţi a început să devină 

foarte fină. Există cărţi bune sau proaste. Atât. 

Eu nu sunt atât de radicală, dar cred că o carte bună o 

poţi citi la vârste diferite şi să descoperi în ea alte 

înţelesuri la fiecare lectură. „Micul prinţ”, „Alice în 

Ţara Minunilor” sau „Vrăjitorul din Oz” sunt doar 

câteva exemple clasice. Aş adăuga cărţile lui Shaun 

Tan sau Kyo Maclear care abordează, la al doilea şi 

al treilea strat al lecturii, teme care ţin de abandon, 

furie, înstrăinare, alteritate. Sunt teme grave pe care 

mulţi nu le văd posibile în literatura pentru copii. Şi 

totuşi...
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Cărţile pentru copii bune se scriu greu. Copiii sunt, 

zic eu, cel mai exigent public. A-i privi 

condescendent, de la înălţimea ta de adult, este cea 

mai mare greşeală. O capcană în care cad mulţi 

dintre cei care se aventurează în acest teritoriu. În 

plus, literatura scrisă pentru anumite vârste fragede, 

presupune, adesea, o lectură mediată de părinţi, 

bunici, mătuşi şi alte neamuri. Iată, aşadar, cum o 

poveste trebuie să mulţumească un public între 2 şi 

82 de ani. Rămâne ca scriitorul să aibă abilitatea de 

a scrie o poveste multistratificată în sensuri, dar 

simplă în conţinut, cu personaje puternice şi, musai, 

un strop de umor.

Reporter: Ce te străduieşti să le arăţi copiilor în 

poveştile tale?

V.P. Nu mă străduiesc să le arăt nimic, dar îmi 

doresc să-i pună pe cei mici pe gânduri. Pentru că 

întrebările pe care şi le pun după ce citesc poveştile 

sunt, cred eu, mai importante decât o mie de 

răpunsuri pe care le primesc în fiecare zi de-a gata. 

Știm cu toţii refrenul adulţilor: „Asta se face așa şi nu 

așa”, „Asta e bine, asta e rău”, „Nu ai voie să”, 

"Trebuie să faci asta şi nu asta". Pentru mine este 

esenţial ca o poveste să poarte în ea o lecţie de viaţă. 

O lecţie despre bunătate, prietenie, lăcomie sau 

generozitate, frică sau curaj, despre lucruri 

importante şi mai puţin importante, despre minciună, 

somn, lene, despre cum să-ţi înfrângi frica şi să o iei 

mereu de la capăt. Poveştile au fost şi sunt purtătoare 

de sens. Gândiţi-vă doar că mii de ani omenirea 

întreagă a crescut cu poveşti.

Reporter: Cum îţi alegi personajele?

V.P. Cu mare grijă. Sunt mai mult decât prietenii mei. 

Sunt un fel de rude. Mai ales că trăiesc în capul meu 

o lungă perioadă de timp. Am o slăbiciune pentru 

personajele care vin din universuri necunoscute, 

mici, insignifiante. Sunt preocupată constant de viaţa 

de sub talpa pantofului sau cea din spatele unei 
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frunze. Uneori le caut eu, alteori năvălesc ele peste 

mine. Aşa s-a petrecut cu Zburli, o pasăre poetă, 

care a apărut în dramatizarea cărţii “Stejarul pitic, 

cel mai bun tătic”, la fel a fost şi cu bătrânul Spumă-

Lungă, un monstru care locuia într-o maşină de 

spălat, personaj care a apărut la ultima corectură a 

piesei “O poveste cu Bulbuc, care intră în bucluc”.

Reporter: Crezi că reuşeşti să pui de acord universul 

copiilor de azi cu universul poveştilor pe care le 

propui?

V.P. Încerc să scriu pentru copiii de azi, de mâine şi, 

sper, şi de poimâine. În niciun caz nu scriu pentru 

copilul care am fost şi nici pentru toţi copiii. Nici n-

aş putea. Vor fi unii cărora le vor plăcea poveştile 

scrise de mine, alţii care le vor detesta. Literatura 

este un teritoriu al libertăţii.

Reporter: Ce experienţe ai din întâlnirile cu copiii şi 

care dintre cărţile tale a fost cea mai apreciată?

V:P. Sunt un autor norocos. Cărţile mele sunt iubite. 

„Ziua în care a fugit Somnul” este epuizată şi se va 

reedita în acest an, „Stejarul pitic” este la a treia 

ediţie, iar „Ela cea fără de cuvinte” la a doua. 

Reporter: De unde până unde Povestăria?

V.P. “Povestăria” este un joc de cuvinte care cuprinde 

în el ideea de poveste, de cofetărie şi de patiserie. 

Livrarea de poveşti prin intermediul teatrului 

Kamishibai datează din secolul XII când, în Japonia, 

în temple, pe un cadru de lemn se „rulau” poveşti 

ilustrate cu un caracter moralizator sau religios. În 

perioada interbelică, vânzătorii de dulciuri japonezi 

veneau în pieţe şi îşi vindeau cofeturile la o poveste. 

În această formă a rămas neschimbat până în zilele 

noastre. În prezent, este folosit ca instrument de 

educaţie non-formală în nenumărate ţări.

Eu, alături de ceilalţi membri ai Asociaţiei EŞTI 

POVEŞTI, iniţiatoarea proiectului, cred că apropierea 

de literatură e bine să se facă blând şi, mai ales, 

inteligent. Nu-i de ajuns să le spui copiilor să citească 

pentru că „aşa e bine” şi că „o să le folosească în 

viaţă”. E nevoie de o strategie mai elaborată. De 

aceea am ales Kamishibaiul şi am construit proiectul 

„Povestăria”. Cu intenţia de a-i provoca pe copii să-şi 

spună propriile poveşti, în care să se regăsească şi 

care să-i apropie de literatură făcându-i creatori. Ca 

într-un laborator de cofetari, am amestecat împreună 

ingrediente şi, pe nesimţite, copiii au aflat şi ce greu 

se scrie o poveste, şi ce înseamnă să fii scriitor, 
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ilustrator sau actor. Mulţi dintre ei au fost curioşi 

cum pot să-şi cizeleze scriitura. Au ieşit poveşti 

minunate. În ele copiii au amestecat într-o manieră 

adesea surprinzătoare locuri şi personaje din 

universul apropiat lor. Un loc care a apărut, repetat,  

în mai multe poveşti, semn că este un reper în viaţa 

copiilor din acest oraş, a fost Biblioteca “Antim 

Ivireanul”. Acum, după ce i-am cunoscut angajaţii şi 

programele, confirm că este un loc de poveste.

Sper ca în 2017 „Povestăria” să meargă mai departe 

şi această metodă să fie folosită în cât mai multe 

instituţii de cultură care desfăşoară programe 

dedicate copiilor.

 

 

Interviu realizat de

 prof. Augustina-Sanda Constantinescu
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R: Gheorghe Dican, încep prin a te felicita pentru 

calitatea de vicepreşedinte al UAP din România, 

dobândită recent, mai precis pe 29 octombrie 2016 şi 

te întreb: care sunt responsabilităţile ce îţi revin 

acum şi ce semnificaţie personală are această 

recunoaştere, cum, oare, vei împăca acum timpul 

managerului cu cel al artistului Gheorghe Dican? 

G.D.: Mulţumesc... A  fost extrem de greu să mă 

decid atunci când am hotărât să fac acest pas. Am 

gândit că trebuie să mă implic nu pentru eventualele 

avantaje care ar putea veni dintr-o astfel de poziţie, 

ci pentru că am simţit că pot fi util într-o echipă 

nouă care să propună un altfel de proiect pentru 

reformarea şi modernizarea UAP-ului. 

Semnalele din teritoriu şi mai ales din 

Bucureşti erau destul de rele ... de la absenţa unor 

legi care să protejeze spaţiile destinate creaţiei până 

la lipsa unei strategii care să definească profilul 

artistului plastic şi care să-i ofere un statut clar în 

societatea de azi. 

Toate acestea au condus la un blocaj al 

sistemului actual în care ne desfăşurăm activitatea şi 

care alterează într-o oarecare măsură actul de creaţie. 

Acesta a fost, cred eu, principalul motiv pentru 

care am acceptat propunerea colegilor mei din ţară 

de a candida pentru a deveni vicepreşedinte al 

UAPR. 

Sunt conştient de responsabilitatea pe care o 

am şi ştiu sigur că există un orizont de aşteptare 

foarte mare şi mai ales că nu trebuie să înşelăm 

aşteptările celor care ne-au mandatat să le 

reprezentăm interesele. Este până la urmă vorba de 

interesele unui număr de peste 5400 de artişti 

plastici români care şi-au pus speranţele în cei 5 

membri ai consiliului director din care fac parte şi eu 

în calitate de vicepreşedinte cu atribuţiuni speciale 

pentru teritoriu. 

Este vorba, de asemenea, despre o perioadă 

foarte grea pe care o traversează breasla noastră 

după 26 de ani în care societatea românească şi mai 

ales instituţiile importante ale statului român cu rol 

decident nu au făcut aproape nimic pentru ca acest 

domeniu al culturii naţionale să performeze . 

Nu e mai puţin adevărat faptul că nici noi, 

artiştii, nu ne-am grăbit să ne modernizăm instituția 

pe care am moştenit-o de la înaintaşii noştri. Nu ne-

am  adaptat la tipul de societate care s-a creat după 

1989,  ne-am  pierdut timpul şi ne-am consumat 

energiile în sterile lupte pentru ,,putere'' care ne-au 

cu Gheorghe Dican
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slăbit şi ne-au decredibilizat... Am pierdut spaţii 

expoziţionale, sedii, case de creaţie, studiouri de 

creaţie etc. Am pierdut încrederea în puterea noastră 

şi am uitat să spunem apăsat şi ferm că noi suntem 

parte a CULTURII NAŢIONALE. În următorul 

interval de timp va trebui să acţionăm foarte rapid, în 

primul rând în plan legislativ, încercând să facem, 

împreună cu forul legislativ al României, un set de 

legi care să stimuleze creaţia şi creatorul producător 

de bunuri simbolice din România şi să reaşezăm pe 

fundamente noi relaţia dintre instituţiile statului 

român şi uniunile de creatori ( ANUC ). 

R: Se ştie că de ani buni conduci destinele filialei 

UAP cu succese remarcabile. O vei face şi în 

continuare? 

G.D.: Interesantă întrebare... La prima vedere este 

greu de înţeles cum pot să-mi drămuiesc timpul încât 

să pot face atât de multe lucruri... Ei bine, totul 

depinde de cât de disciplinat eşti şi cât de bine îţi 

planifici şi-ţi calculezi toate mişcările zilnice,  în aşa 

fel încât să faci tot ceea ce ţi-ai propus, să te poţi şi 

odihni şi să ai şi momente în care poţi să-ţi permiţi 

să leneveşti... În primul rând, trebuie să recunosc 

faptul că eu pun mare preţ pe relaţia de bună 

colaborare şi colegialitate cu cei cu care lucrez. Atât 

la muzeu, cât şi la Uniune. Deviza mea la UAP 

Râmnicu Vâlcea este “să fii când trebuie, să faci ce 

trebuie, să faci cum trebuie”... Acest fapt le dă şi 

colaboratorilor mei un grad de libertate în mişcări, 

dar şi de responsabilitate,  iar mie, un anumit nivel 

de confort care-mi permite să mă ocup de 

problemele generate de noua funcţie, precum şi de 

alte proiecte şi programe complementare care 

sporesc imaginea UAP. În paralel mă ocup şi de 

propriile proiecte. Multe la număr...

Sunt cel mai longeviv preşedinte de filială din 

România. Conduc această structură a UAP-ului de 

aproape 25 de ani. Am pornit de jos. Foarte de jos. 

La începutul anilor ‘90 funcţiona la Râmnicu Vâlcea 

un Cenaclu care era în subordinea Oficiului Sibiu al 

UAP din România. Cenaclul fusese înfiinţat în anul 

1982 printr-o decizie a conducerii UAP din 

România, avându-l atunci ca preşedinte pe sculptorul 

Ion Irimescu. În anul 1991, Cenaclul UAP Vâlcea 

avea doar un singur membru... Acum Filiala şi-a 

dobândit personalitate juridică, are 34 de membri şi o 

activitate cunoscută şi recunoscută, atât în ţară, cât şi 

în străinătate. Tot ce s-a făcut aici timp de peste 25 

de ani s-a făcut sub privirea mea şi cu nişte sacrificii 

personale despre care nu o să vorbesc aici... Sigur, 

acum poate sunt mulţi care şi-ar dori să mă vadă 

plecat, să  renunţ la funcţia pe care o deţin la UAP 

Vâlcea, dar în actuala conjunctură, când încă există 

numeroase pericole care pun sub semnul întrebării 

existenţa noastră ca uniune de creaţie, nu pot să fac 

lucrul acesta... Nu pot să zugrăvesc faţada casei 

vecinului în timp ce casa mea este în flăcări. De fapt, 

a fost o condiţie pe care am pus-o celor care mi-au 

propus să candidez, aceea de a nu pleca de la Vâlcea. 

Oricum, alegerea mea a avut o susţinere majoritară 

prin votul secret (156 din 188) de la  Adunarea 

Generală, care este forul suprem de conducere a 
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UAPR-ului. Şedinţele Consiliului Director se ţin 

săptămânal şi am introdus regula ca, atunci când un 

membru al CD nu poate veni la Bucureşti, să se 

poată participa prin noile sisteme de video-

conferinţe. Deviza mea şi a colegului Zuzu 

Caratănase, care este membru în Consiliul Director 

şi are, ca şi mine, atribuţiuni pentru teritoriu, este 

aceea că noi am venit ,,să vindecăm răni - nu să 

tăiem capete ! '' 

R: Să ne întoarcem la artistul Gheorghe Dican: ce 

se află pe şevaletul tău în prezent? 

G.D.: Mă pregătesc pentru expoziţia de sfârşit de an 

( Târgul de artă ) care se va organiza la Galeria Artex 

a Filialei UAP Vâlcea, dar şi pentru expoziţia de 

grup care va avea loc la jumătatea lunii decembrie la 

Casa de vinuri Iordache-Drăgăşani, în cadrul 

proiectului ,,VIN LA ARTE"... De asemenea, îmi 

pregătesc lucrările pentru a participa în calitate de 

invitat la Salonul Filialei UAP Constanţa din luna 

ianuarie 2017... Anul acesta a fost destul de încărcat 

în evenimente : Simpozionul de la Hărman, cu o 

prestigioasă prezenţă artistică, Salonul Naţional de 

Pictură, care încă se mai poate vizita în Bucureşti la 

Căminul Artei şi Orizont, expoziţii de grup la 

Timişoara, Târgu-Mureş, Deva, Râmnicu Vâlcea, 

expoziţii personale la Muzeul de Artă din Râmnicu 

Vâlcea şi Muzeul Judeţean Olt-Slatina... Anul acesta 

am marcat şi alte împliniri: am obţinut titlul de 

EXPERT pe artă modernă, acreditat de Ministerul 

Culturii din România şi am apărut în cea de a treia 

ediţie a Dicţionarului de artă modernă şi 

contemporană-Constantin Prut 2016. Tot anul acesta 

am mai avut încă două provocări care mă onorează: 

am făcut ilustraţia şi coperta ultimei cărţi semnate 

Constantin Mateescu şi încă mai sunt în lucru cu 

ilustraţia la viitorul volum de poezii semnat Felix 

Sima şi Doru Moţoc, ambele cărţi urmând să  apară 

sub sigla Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” 

Vâlcea. În rest, rutina zilnică a muncii de atelier...  

R: Putem spune că vitraliul “Facerea Lumii”, operă 

remarcabilă ce înnobilează edificiul Bibliotecii 

“Antim Ivireanul” şi, în egală măsură, oraşul nostru, 

rămâne pentru moment opera de căpătâi a lui 

Gheorghe Dican sau…? 

G.D.: Cu siguranţă că vitraliul ,, Facerea lumii '' de 

la Biblioteca “Antim Ivireanul” Vâlcea este una 

dintre cele mai importante lucrări din creaţia mea. 

Este o lucrare de mare complexitate, atât din punct 

de vedere tehnic, cât şi artistic. Dar nu aş risca 

afirmând că este cea mai importantă creaţie a mea, 

pentru că numai timpul poate să decidă acest lucru. 

Acum, la exact 10 ani de la realizarea ei, mă 

gândesc cu inima strânsă la dificultăţile care au dus 

la naşterea ei, la riscurile enorme pe care ni le-am 

asumat, eu, ca  autor al creaţiei, secondat de o echipă 

tehnică condusă de ing. Mirică Florin, Iulian 

Comănescu, preşedintele din acea perioadă al 

Consiliului Judeţean Vâlcea, care a finanţat proiectul 

şi Petre Bădârcea, directorul firmei de construcţii, 

care mi-a încredinţat lucrarea. Toţi am riscat. Fiecare 

în felul lui. Dar ne-am asumat proiectul şi până la 

urmă am reuşit... Despre poveştile care au stat în 
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spatele acestui proiect ,,nebunesc'' o să scriu ( poate ) 

cândva...

R: Care ar fi întrebarea pe care ţi-ai adresa-o, 

personal, în acest moment şi, bineînţeles, dă-ne 

răspunsul ei. 

G.D.: Mă întreb, dar aş şi întreba, unde am greşit, 

unde greşim? Unde şi cum am greşit, unde şi cum 

greşim, încât am ajuns în punctul în care suntem 

astăzi… Sunt întrebări care-ţi vin în minte, uneori 

fără să-ţi propui. 

De ce am tolerat şi de ce permitem 

mediocrităţii şi falselor valori să pătrundă în cele 

mai importante structuri ale societăţii româneşti? ... 

Ne aflăm într-o perioadă destul de tulbure, într-o 

perioadă în care falsul, surogatul ambalat frumos, 

este prezentat şi promovat pe post de valoare 

autentică. 

De ce nu facem nimic? Probabil că răspunsul 

implică multe aspecte. De ordin istoric, filozofic. 

Deşi poate părea paradoxal, nu neapărat prostul gust, 

nu atât urâtul, în general, reprezintă adevăratul 

pericol cu care se confruntă societatea actuală... 

Urâtul a existat întotdeauna. La locul lui, desigur, 

permanent a avut locul lui. Poate că urâtul acesta e 

,,trainic'', dar e, cumva, aşezat la un anumit nivel şi 

are adepţii lui previzibili, uşor de identificat ... Prin 

urmare, lupta cu urâtul pare mai uşoară. Deşi tot 

„urât” înseamnă toate aceste „goluri” despre care 

vorbim. 

În ce mă priveşte, cred că cea mai mare 

provocare cu care se confruntă societatea 

contemporană şi, mai ales, comunităţile unde 

lucrurile nu sunt bine şi temeinic aşezate din cauza 

lipsei regulilor sau a standardelor este 

MEDIOCRITATEA. Mediocritatea devenită politică 

de stat, mediocritatea agresivă, fudulă şi care este 

într-o continuă ascensiune. Ea se naşte, se clonează 

şi generează adepţi de aceeaşi factură ... Prostul cu 

carte, iată un subiect interesant şi foarte actual... 

Prostul cu carte, cel care a transformat limbajul de 

lemn în limbaj de plastic devine periculos atunci 

când îşi apără ,,domeniul'' de (in)competenţă 

transformat în feuda sa proprie, închisă şi confiscată 

în interesul unui grup restrâns. Grup în care 

predomină politica de cumetrie. Transpartinică, cum 

altfel?... 

Despre cum pătrunde şi se strecoară, precum 

cancerul, în societatea românească mediocritatea, da, 

ar trebui să vorbim, poate ar trebui şi să căutăm de 

urgenţă un antidot...

S-ar impune, în aceeaşi măsură, să vorbim 

despre performanţă şi profesionalism, despre 

competenţă şi incompetenţă sau despre identificarea 

cauzelor care determină o societate să-şi ignore 

valorile… 

Am putea să vorbim despre acei mulţi, tăcuţi şi 

cu bun simţ cetăţeni ai României care sunt nevoiţi să 

ia calea exilului, inclusiv pentru faptul că aici, în ţara 

lor, nu sunt apreciaţi, acceptaţi şi recompensaţi pe 

măsura valorii... 

Am putea vorbi despre iubire şi ură, despre 

toleranţă şi intoleranţă, despre VRAJBA care a prins 
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rădăcini adânci în societatea românească de azi 

sau despre cei care au generat-o, o întreţin şi o 

tolerează. 

Am putea vorbi, de ce nu, despre tăcere-tăcerile 

noastre sau despre vinovăţiile noastre şi despre 

lipsa de reacţie la rău, la urât, la impostură... Să 

vorbim, de fapt, despre noi... 

R: Ce ne poţi spune despre premiile UAPR din 

anul 2016? 

G.D.: Anul trecut, după o întrerupere de 7 ani, s-a 

reluat tradiţia prin care UAPR-ul premiază 

excelenţa, performanţa în artele plastice din 

România... M-am implicat anul acesta, alături de 

ceilalţi colegi din Consiliul Director, în partea de 

final a acestui eveniment. Ceremonia de 

decernare a premiilor, care a avut loc la Muzeul 

Naţional de Artă al României, a fost o ceremonie 

selectă la care au participat multe personalităţi ale 

culturii române care, prin prezenţa lor, au dat 

greutate evenimentului... S-au acordat multe premii 

şi s-au spus cuvinte frumoase...  A fost ca un început 

de poveste în pragul sărbătorilor de Crăciun... De 

fapt ne aflăm în pragul sărbătorilor de Crăciun şi în 

pragul  unui nou început... Asta pentru că UAPR-ul 

porneşte la drum cu o nouă echipă de conducere, 

care are proiecte destul de îndrăzneţe... Dar despre 

proiecte o să mai vorbim... cu alte ocazii... 

R: Îţi mulţumesc, Gheorghe Dican, şi spor în toate! 

 

Interviu realizat de: 

             prof.Augustina-Sanda Constantinescu 

 
Dinu Săraru: “Am ratat clipa în favoarea eternităţii”

La 30 ianuarie 2017, publicistul, omul de teatru şi scriitorul Dinu Săraru împlineşte 85 de ani. 
Născut în “Oltenia de sub munte”, aşa cum îşi descrie, nostalgic, locurile natale de pe Valea 
Cernei din judeţul Vâlcea, Dinu Săraru s-a impus în cultura românească printr-un parcurs 
alternant şi intens. Şi-a început cariera la vârsta de 18 ani,  în 1950,  la Radio, iar un an mai târziu 
ajunsese deja să semneze cronici teatrale. S-a remarcat deopotrivă prin articolele publicate în 
revistele Secolul XX şi Luceafărul şi prin intervenţiile de la radioul şi televiziunea publică. Multe 

dintre aceste cronici se regăsesc în antologiile  „Teatru românesc şi interpreţi contemporani” şi „Al 3-lea gong”. A 
fost directorul Teatrului Mic şi al Teatrului Foarte Mic din Bucureşti între anii 1977 şi 1990 şi Director al Teatrului 
Naţional între 2001-2004. A creat „Teatrul Naţional de Televiziune” şi Muzeul Teatrului Naţional. 

Şi-a slujit cu patimă convingerile pe care şi le-a exprimat mai ales în literatură. În 1974, Dinu Săraru a 
debutat editorial cu romanul „Nişte ţărani”, cuprins mai apoi în „Trilogia ţărănească”. A urmat romanul “Clipa”, 
şi el o carte-prefaţă a trilogiei “Dragostea  şi Revoluţia”. Nu a separat niciodată în scrierile sale literatura de 
realitatea a cărui martor atent s-a dovedit a fi. A continuat să publice romane raportate vremurilor trăite:  „Ciocoii 
noi cu bodyguard”, în 2002 şi „Ultimul bal la Șarpele Roşu”, în anul 2011.

A fost distins cu numeroase premii literare şi artistice, precum şi cu premiul Academiei Române. 
Mărturiseşte că nu l-a părăsit niciodată candoarea după cum nu l-au părăsit nici convingerile, cele care îl ţin 
necontenit gata să o ia de la capăt.  

Calendar de Ianuarie

foto: certitudinea.ro
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Historiograma “Râmnicul, oraşul domniei mele”
Historiograma oraşului Râmnicu Vâlcea 

şi a Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” 

Vâlcea este o lucrare de referinţă realizată cu 

ocazia evenimentelor desfăşurate în luna 

septembrie 2016, în cadrul anului omagial 

Antim 300. Cărturar georgian, tipograf şi om de 

cultură din secolul al XVIII-lea, patron spiritual 

al oraşului şi al bibliotecii judeţene, Antim 

Ivireanul este cel care a introdus limba română 

în cultul bisericii şi a contribuit la afirmarea 

oraşului Râmnicu Vâlcea drept capitală a 

tipografilor. De aceea, exemplul lui de îmbinare 

firească şi productivă a credinţei religioase cu 

viziunea culturală se regăseşte astăzi în 

cronograma evenimentelor ce compun cele 

două istorii care s-au determinat reciproc de-a 

lungul existenţei lor.

Historiograma a fost realizată de prof. 

Sanda-Augustina Constantinescu, Flori Ghiţă, 

Alina Nicola şi Cristiana Olteanu pe baza 

documentelor aflate în fondul Bibliotecii 

Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea. De altfel, 

biblioteca, pe lângă rolul ei principal, acela de a 

manageria informaţiile, este şi un important 

creator de conţinut. Nu numai că administrează 

fluxul de  date, dar, prin exploatarea 

profesionistă şi modernă a colecţiilor de 

documente, ea este în măsură să ofere 

publicului informaţii în forme noi, moderne, 

adaptate nevoilor actuale.

Printre factorii de circumstanţă care au 

 

contribuit la realizarea historiogramei, trebuie 

menţionate în primul rând viziunea şi curajul de 

a ne imagina această lucrare pornind de la o 

idee. La fel de importante sunt  generozitatea şi 

responsabilitatea - pentru că nu poţi realiza 

ceva fără o implicare personală şi emoţională, 

fără respect şi dăruire, fără grija de a păstra 

echilibrul şi realismul în selectarea 

informaţiilor prezentate. Historiograma a 

implicat timp şi energie, dar şi un puternic simţ 

al semnificaţiei, al importanţei acestui 

document-mozaic de informaţii şi imagini 

distribuite pe două planuri orizontale.  

În partea de sus este recompusă istoria oraşului 

Râmnicu Vâlcea, de la primele menţiuni 

documentare şi până în prezent, iar în partea de 

foto: wikipedia.org
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jos sunt aranjate într-o succesiune cronologică 

evenimentele şi faptele culturale care au 

determinat apariţia şi dezvoltarea Bibliotecii 

Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea de-a lungul 

timpului. Cele două planuri sunt separate grafic, 

dar în plan vertical ele se raportează la aceleaşi 

unităţi de timp, punctate pe linia de demarcaţie 

mediană.

Istoriile celor două referinţe, însă, nu au 

coincis întotdeauna. Istoria oraşului este mult 

mai veche, iar dovezi ale existenţei sale sunt încă 

din secolul al IX-lea. Cea mai importantă 

menţiune se referă la atestarea documentară a 

oraşului înregistrată pe data de 20 mai 1388 şi, 

desigur, la memorabilele cuvinte ale lui Mircea 

cel Bătrân apărute într-un act datat la 4 

septembrie 1389: “Râmnicul, oraşul domniei 

mele”. Spaţiile care corespund perioadelor 

istorice în care biblioteca vâlceană nu exista au 

fost completate cu informaţii despre cele mai 

vechi scrieri descoperite, primele tipărituri şi 

apariţia bibliotecilor mânăstireşti. Important de 

reţinut este că prima bibliotecă publică a 

apărut la Râmnicu Vâlcea în 1840, într-o 

perioadă de profunde transformări culturale în 

oraş, iar o altă serie de mici biblioteci publice 

organizate mai apoi au condus spre apariţia şi 

deschiderea pentru public, la data de 1 

noiembrie 1950, a Bibliotecii Centrale 

Regionale Vâlcea, prima denumire a bibliotecii 

de astăzi.

Pe lângă dispunerea informaţiilor în 

casete individuale sau comune, grupate pe 

puncte de interes, există şi o simbolistică a 

culorilor: roşul este folosit pentru a marca 

evenimentele majore care au determinat la 

rândul lor alte schimbări; cu albastru sunt 

marcate personalităţile care au avut un rol 

important, au condus sau au contribuit la 

evoluţia oraşului sau a bibliotecii. Există şi o 

casetă unică, caseta gri, care evidenţiază 

perioada în care a început demolarea vechiului 

centru al oraşului, moment de transformare 

radicală a lui, cel puţin din punct de vedere 

estetic. Nu lipsesc din historiogramă nici câteva 

dintre impresiile celor care au adăugat în scrieri 

mărturii ale trecerii lor prin oraş.

Din analiza comparativă a descrierilor 

cronologice se observă evoluţia celor două 

referinţe, cum s-au raportat ele la contextul 

naţional şi mai ales, care sunt punctele de 

interferenţă în care se completează reciproc. 

Recompunerea istoriei este făcută într-o formă 

succintă, fără explicaţii şi trimiteri, iar 

interpretarea ansamblului de informaţii 

prezentate în historiogramă nu numai că 

stârneşte curiozitatea celui care o studiază, dar 

îi permite şi un exerciţiu de imaginaţie: oare 

cum vor arăta paginile viitoare?

 
          Cristiana Olteanu, bibliotecar
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Din seria exemplarelor rare şi valoroase care 

alcătuiesc colecţia de carte cu valoare patrimonială 

a Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea 

face parte şi “Ciasoslovul” tipărit în anul 1715, în 

Sfânta Mitropolie din 

Scaunul Târgoviştei.

Conform informaţiilor 

oferite de pagina de titlu, 

această primă ediţie în limba 

română se datorează, în 

egală măsură, mitropolitului 

Antim Ivireanul, care apare 

menţionat cu 

responsabilitatea de 

traducător şi domnitorului 

Ştefan Cantacuzino, cel care 

a sprijinit financiar tipărirea 

acestei lucrări. Pe verso-ul 

paginii de titlu, încadrată în 

chenar ornamental, se află 

stema Ţării Româneşti - 

acvila bicefală bizantină, 

încoronată, ţinând în gheare 

- în dreapta spada, în stânga buzduganul, care 

poartă pe piept un mic scut ce conţine pasărea 

heraldică a principatului muntean, corbul, cu capul 

conturnat, ţinând în cioc o cruce şi fiind anturat de 

cei doi aştri – o lună conturnată la dreapta şi 

soarele la stânga. 

Imediat sub stemă, se află stihurile asupra 

stemei “pre luminatului şi înălţatului Domnu Io 

Ştefanu Cantacuzino Voevodu” (Bianu, Ion; Hodoş, 

Nerva. Bibliografia Românească Veche 1508-1830. 

Tomul I, Bucureşti, 

Stabilimentul Grafic J.V. 

Socec, 1903, p. 495), 

urmate de dedicaţia ce 

poartă semnătura 

mitropolitului Antim 

Ivireanul. Aşezarea 

stihurilor, cât şi a 

dedicaţiei în deschiderea 

volumului nu este deloc 

întâmplătoare, ele 

reprezentând expresia 

recunoştinţei, a aprecierii 

faţă de cel care a susţinut 

material apariţia acestei 

lucrări tipografice. Pe 

ultima filă nenumerotată 

este indicat cuprinsul 

volumului sub titlul 

“Pinaxu, adecă 

însemnare de cele ce se află întru-acestu 

Ciasoslovu”.

Exemplarul deţinut de Biblioteca Judeţeană 

Vâlcea cuprinde şi câteva însemnări-manuscris 

interesante, începând cu cele care atestă circulaţia 

volumului de-a lungul timpului şi îi amintesc pe 

Ciasoslov 1715
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diferiţii proprietari, până la cele care semnalează 

fenomene telurice. De altfel, textele integrale ale 

tuturor însemnărilor (inclusiv paginaţia) sunt 

reproduse în volumul “Valori bibliofile din 

patrimoniul cultural naţional în judeţul Vâlcea. 

Însemnări. Autografe” apărut la Editura Conphys, 

Râmnicu-Vâlcea, 2004, (p.30-33), volum ce poartă 

semnătura doamnei Aneta Bardaşu. Între acestea, se 

remarcă o însemnare care aparţine unui fost stareţ al 

Mănăstirii Hurez, intitulată “Înştiinţarea lui 

Lentul<us>, proconsul<ul> Iudeii, către Sinatul 

Rîmului, pentru chipul Mântuitorului”, aflată chiar 

la începutul şi la sfârşitul volumului, pe filele puse 

ca forzaţ şi pagini de gardă, care redă un text cu 

mare vechime, din care reiese înfăţişarea umană a 

lui Iisus Hristos  (Bardaşu, Aneta; Constantinescu, 

Augustina Sanda. Carte veche românească sec. 

XVII-XVIII, Rm. Vâlcea, Conphys, 2007, p. 19). 

Tipărit în format in quatro, cu negru şi roşu, 

volumul cuprinde 516 pagini numerotate şi 4 foi 

nenumerotate. Ornamentaţia volumului constă în: 

foaie de titlu cu chenar de compoziţie tipografică, 

frontispicii cu motive vegetale, viniete de final, 

iniţiale decorate fitomorf şi antropomorf şi trei

gravuri înfăţişând scene religioase – “Buna Vestire” 

(p. 404), “Iisus tronând” (p. 432), “Sf. 

Cuminecătură” (p. 470).  

Coperţile sunt confecţionate din carton 

învelit în piele brună şi prezintă urme de încuietori 

metalice. Pielea coperţilor este deteriorată, cu pete şi 

pierderi de material în diferite zone. Ambele coperţi 

prezintă chenare marginale; prima copertă este 

ornamentată cu un frumos medalion încadrat într-un 

alt chenar decorat cu motive florale. Cotorul, cu  

patru nervuri profilate, este desprins de blocul cărţii. 

Paginile prezintă pete de ceară, îndoituri şi franjurări 

marginale şi la colţurile bazale, chiar pierderi de 

material purtător de informaţie scrisă (p. 17, 18, 30, 

31). 

 

                   Alina Nicola, bibliotecar
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Proclamaţia Regelui Ferdinand la intrarea 

României în război 15/28 august 1916

 

Români, 

Războiul care de doi ani a încins mai strâns 

hotarele noastre a sdruncinat adânc vechiul 

așezământ al Europei și a învederat că pe 

viitor numai pe temeiul național se 

poate asigura viața 

pașnică a 

popoarelor.

P e n t r u 

n e a m u l 

nostru el a 

adus ziua 

așteptată de 

veacuri de 

c o n ș t i i n ț a națională, ziua 

unirii lui.

După vremuri îndelungate de nenorociri și de 

grele încercări, înaintașii noștri au reușit să 

întemeieze Statul Român prin Unirea 

Principatelor, prin războiul independenței, prin 

munca lor neobosită pentru renașterea 

națională.

Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor, 

închegând pentru totdeauna ceiace Mihai 

Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă: unirea 

Românilor de pe cele două părți ale Carpaților. 

De noi atârnă astăzi să scăpăm de sub 

stăpânirea străină pe frații noștri de peste munți 

și din plaiurile Bucovinei, unde Ștefan cel Mare 

doarme somnul lui de veci.

În noi, în virtuțile, în vitejia noastră, stă 

putința de a le 

reda dreptul ca 

într-o Românie 

întregită și liberă 

de la Tisa până la 

mare, să 

propășească în 

pace potrivit 

datinilor și 

a s p i r a ț i u n i l o r 

gintei noastre.

Români,

Însuflețiți de datoria sfântă ce ni se impune, 

hotărâți să înfruntăm cu bărbăție toate jertfele 

legate de un crâncen război, pornim la luptă cu 

avântul puternic al unui popor care are credința 

100 de ani de la Primul Război Mondial 

foto:Manifeste regale & portret regele Ferdinand I al 
României în: Kiriţescu, Constantin. Istoria războiului 
pentru întregirea României 1916-1919, ediţia a II-a, vol. I. 
Bucureşti, Atelierele "Cartea romanească", 1925, p. 183-
185.- BJAI Fond Documentar.
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neclintită în menirea lui.

Ne vor răsplăti roadele glorioase ale izbândei.

Cu Dumnezeu înainte!

 

Ferdinand

 

Ostași, 

V-am chemat ca să purtați steagurile voastre 

peste hotarele unde frații voștri vă așteaptă cu 

nerăbdare și cu inima plină de nădejde.

Umbrele marilor Voevozi Mihai Viteazul și 

Ștefan cel Mare, a căror rămășițe zac în 

pământurile ce veți desrobi, vă îndeamnă la 

biruință ca vrednici urmași ai ostașilor cari 

au învins la Răsboieni, la Călugăreni și la 

Plevna

Veți lupta alături de marile națiuni cu cari ne-

am unit.

O luptă aprigă vă așteaptă. Cu bărbăție să-i 

îndurăm însă greutățile și cu ajutorul lui 

Dumnezeu isbânda va fi a noastră.

Arătați-vă deci demni de gloria străbună.

Dealungul veacurilor un neam întreg vă va 

binecuvânta și vă va slăvi.

 

Ferdinand
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E ciudat să spui că te reîntâlneşti cu o 

persoană pe care n-ai cunoscut-o direct niciodată. 

Şi totuşi, aşa ceva se poate petrece. În 1998, anul 

în care am ajuns pentru prima dată la Râmnicu 

Vâlcea, oraşul a cărui istorie avea să se 

împletească cu propriul meu destin, pleca în 

veşnicie un ceramist: Ion Cantea. Ar mai fi avut 

foarte multe de spus în arta noastră 

contemporană, aşa cum aveam să mă conving trei 

ani mai târziu, la Bujoreni, la Muzeul Satului 

Vâlcean, unde, în Casa Olarului, vedeam pentru 

prima dată expuse lucrări semnate Ion Cantea. 

Isprava i se datora pictorului Gheorghe Dican, 

partener entuziast al programelor „Tradiţie şi 

Postmodernitate”, organizate de Fundaţia HAR, 

şi regretatului critic de artă Corneliu Antim, 

cooptat şi el rapid într-o aventură a spiritului cu 

mulţi chemaţi şi puţini aleşi. 

Am răsfoit de curând numărul 3/2001 al 

revistei „Ianus”, unul dintre documentele acelor 

întâlniri de graţie sub cerul senin, de vară, al 

Bujorenilor, printre casele de lemn zidite de 

înaintaşi, la han, la şcoală, la culă, în prispele 

încărcate cu horbote de flori. Deveniserăm, din 

oaspeţi, gazde, într-un spaţiu fabulos, provocator 

de idei şi generator de nostalgii. Pe atunci, acum 

cincisprezece ani, Muzeul Satului Vâlcean „se 

ţinea bine”, ca un (stră)bunic ce-şi primea nepoţii 

şi strănepoţii în casa lui de poveste. Ediţia 2001 a 

proiectului nostru era dedicată artelor focului. 

Ceramica tradiţională şi modernă se număra, 

evident, printre cele mai importante. Aşa am făcut 

pentru prima dată cunoştinţă cu Ion Cantea. N-am de 

unde să ştiu dacă la vernisajul expoziţiei din Casa 

Olarului, cel mai portivit loc pentru ea, n-o fi fost şi 

Augustin, fiul lui, pe atunci copil. Îmi place să cred 

că da. Am revăzut fotografii cu lucrările lui Ion 

Cantea, cu noi încă tineri şi încrezători într-o 

revenire a lumii pe drumul drept, implicaţi în fel de 

fel de acţiuni, poate prea multe pentru patru-cinci 

zile cât dura un simpozion. Le-am revăzut prin ceaţa 

lacrimilor. 

Plecase de puţin timp dintre noi şi profesorul 

Petre Bardaşu, cel căruia îi datoram deschiderea 

neînchipuită pentru toate ideile nonconformiste ale 

lui Alexandru Nancu. Au plecat după aceea, unul 

după altul, mulţi dintre cei cu care puteam avea cu 

adevărat un dialog: Irina Nicolau, Radu Florescu, 

Virgil Cândea, Florin Mihăescu, Alexandru 

Suceveanu, Sorin Olteanu, Alexandru însuşi, purtat 

spre cer de nava bisericuţei de pe Angheleşti-

Pietrari, pe care a iubit-o cu toată fiinţa lui, până la 

dăruirea totală de sine. 

Iţele unei aventuri a spiritului pe termen lung 

începeau să se lege în anul 2000, adică în ultimul al 

secolului XX. Fascinată de timpuriu de povestea 

lutului, adică de povestea noastră, a neamului 

Lacrimi din cer peste Muzeul Satului Vâlcean
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omenesc, în background-ul meu personal ceramica 

avea un loc central. De aceea, poate, lucrările lui Ion 

Cantea nu m-au lăsat indiferentă. Găseam în ele 

ceva de demult, de la începuturile lumii, şi ceva de 

acum, foarte nou, viu şi actual. Forme generatoare 

de alte forme, metafore ale permanentei reînnoiri. 

Am răsfoit revista „Ianus” pe 19 octombrie 

2016, când s-au adunat trei ani împliniţi de la 

sfinţirea bisericii de la Angheleşti-Pietrari la Muzeul 

Satului Vâlcean. Şi mi-am dat seama că miracolul n-

ar fi putut avea loc dacă n-ar fi existat Ion Cantea. 

Pentru cei familiarizaţi cu Vechiul Testament, 

formularea următoare nu va fi stranie. Un neam cu 

numele Cantea l-a dat pe Ion Cantea, Ion Cantea l-a 

dat pe Augustin Cantea, iar Augustin Cantea a dat cu 

smerenie un talant, sau poate mai mulţi, din harul lui 

de iconar şi restaurator pentru finalizarea ultimei 

lucrări de care mai avea nevoie biserica pentru a 

putea fi din nou târnosită. Asculta, ca un uncenic 

adevărat, de mentorul său, graficianul şi 

restauratorul Tudor Popescu, ca de un magistru 

adevărat. Asta şi doreau, de fapt, simpozioanele 

noastre de sub cerul imaculat al Bujorenilor: să 

refacă relaţia maestru-discipol. Avea să se 

împlinească mulţi ani mai târziu, în al doilea 

deceniu al secolului XXI, în pridvorul casei 

„Alexandru Nancu”, pe care aşa o numesc toţi cei 

care l-au iubit şi l-au înţeles pe constructorul ei. Doi 

oameni de acum înaintaţi în vârstă, Tudor Popescu 

şi Peti Velici, împreună cu tânărul Augustin Cantea, 

ne arătau că imposibilul poate deveni posibil. Că 

ultima dorinţă a unui artist ce nu reuşise să-şi 

finalizeze proiectul de suflet se împlinea la opt luni 

după plecarea lui la Domnul. 

La mijlocul lunii octombrie a anului 2016, la 

„Casa Simian” (Muzeul de Artă al Râmnicului), tatăl 

şi fiul au expus pentru prima dată împreună. 

Ceramica lui Ion Cantea a născut, peste timp, 

icoanele lui Augustin Cantea. Dar şi o mişcare în 

sens invers s-a petrecut, aşa cum aveam să aflu la 

vernisaj chiar de la Augustin. Unele dintre 

personajele miniaturale din lut, parte a lucrărilor lui 

Ion Cantea, s-au născut din mâinile de copil ale fiului 

său şi li s-au integrat armonios şi tainic. 

Orice privitor, mai mult sau mai puţin avizat, 

a remarcat cu siguranţă că forma lucrărilor lui Ion 

Cantea pleacă de la cea a vasului de ceramică 

tradiţional, la rândul său o stilizare a corpului 

omenesc. Artistul a aprofundat şi a înţeles misterul 

acestei materii primordiale, apoi a trecut-o prin filtrul 

propriei sensibilităţi şi a creat compoziţii 

tridimensionale capabile să conjuge sugestia tradiţiei 

cu provocările modernităţii. Există în lucrările lui Ion 

Cantea o mare bucurie de a povesti, de a reface 

sintetic istoria lumii, a vieţuitoarelor ei, a omului 

însuşi. De aceea ele se îndepărtează de o 

funcţionalitate practică şi se adresează, mai degrabă, 

privirii dispuse să vadă dincolo de materie şi 

sufletului apt să traverseze graniţele vizibilului. 

Icoanele lui Augustin Cantea, realizate în cea 

mai curată tradiţie bizantină, dau fără echivoc 

mărturie despre sufletul celui care le pictează. 

Fiindcă oriunde într-o icoană artificiile artistice pot 

„păcăli” şi  pot induce impresia că iconarul are har, 
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mai puţin la chipurile sfinţilor reprezentaţi. Aici e 

imposibil ca artistul să se prefacă, să mintă, să se 

ascundă. Măsura adevărului despre trăirea şi 

dăruirea iconarului se reflectă ca într-o oglindă vie 

pe chipurile personajelor sacre. Augustin Cantea le 

pictează cu ştiinţă, dar şi 

cu o inocenţă aproape 

copilărească. De aceea poţi 

privi senin portretele 

sfinţilor pe care a ales să-i 

întruchipeze. Ele sunt 

luminoase, gracile, fine şi 

evocatoare ale 

transcendenţei în care 

„locuiesc”. Nu lipsesc din 

icoanele lui Augustin nici 

„inovaţiile”. Orice iconar, 

rămânând în limitele 

dogmei reprezentaţionale, 

şi le poate îngădui. Ele 

sunt chiar expresia 

participării şi a implicării lui în istoria sacră a 

mântuirii.

Expoziţia de ceramică şi icoană a celor doi 

Cantea, tată şi fiu, a reprezentat pentru mine 

reîntâlnirea pe care o aminteam la început. Cu Ion 

Cantea artistul, cu Augustin Cantea într-o altă 

ipostază decât cea de restaurator, în care îl 

cunoşteam în vara anului 2013. Acum doi ani, în 

salina de la Ocnele Mari, Augustin îmi spunea că nu 

crede în miracole. Iar eu nedumerită îl întrebam cum 

aşa, când el însuşi a făcut posibil un miracol. 

Dumnezeu îndreaptă mereu strâmbăciunile lumii. 

Acum, când Casa Olarului se hâieşte sub igrasie, 

uitare şi nepăsare, ca şi celelalte ale Muzeului de la 

Bujoreni, când Casa „Nancu” a rămas fără utilitatea 

ce-i fusese dintru 

început destinată, cea 

de atelier de creaţie, 

când cele trei 

bisericuţe de la muzeu 

tânjesc după rugăciune 

între grinzile lor 

reaşezate cu iubire ca 

la începuturi, când 

Muzeul de la Bujoreni 

e uitat şi aproape 

pustiu, expoziţia celor 

doi Cantea, fii ai 

Olteniei de sub munte, 

ne-ar putea reaminti că 

avem o datorie de 

împlinit faţă de înaintaşii noştri: să nu le uităm truda 

şi jertfa.

În toamna capricioasă a lui 2016, gândindu-

mă la expoziţia cu valoare de restituire de la Casa 

Simian, am văzut cu ochii minţii cum picură lacrimi 

din cer peste unul dintre cele mai frumoase locuri ale 

acestei lumi: Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni. 

 

Luiza Barcan, critic de artă  



58
 

Pagina artelor
 

  

Pe Constantin Țanea, fost bibliotecar la 

Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” – 

actualmente muzeograf-sculptor restaurator, l-am 

revăzut la Muzeul Satului – Bujoreni, județul Vâlcea, 

acolo unde îi este locul cel mai potrivit. Tocmai 

prezenta unei clase de elevi de la Școala Gimnazială 

Vlădești, în frunte cu doamna învățătoare Mihaela 

DOBRICĂ – o lecție de sculptură. Îmbinând întrebări 

teoretice cu îndemânarea practică, am fost martorul 

unei lecții interactive foarte plăcută și utilă. Astfel, 

micii discipoli aflau că lemnul, adus din pădure, în 

atelier, trebuie măsurat de șapte ori și tăiat o dată. În 

timpul lucrului folosim ferăstrăul, burghiul, dălțile, 

cleștele, ciocanul, avem creionul după ureche, tragem 

- pe lemn – linii paralele și putem tăia un cărpător pe 

care tocăm morcovi și pătrunjel, îi facem și un 

ornament – cu dinți de lup, cu o floricică sau o 

frunză, din câteva incrustații, simplu. Acesta este un 

meșteșug. Toate lemnele sunt la fel, dar nici unul nu 

seamănă.  Folosim lemn de fag, lemn de mesteacăn, 

lemn de tei, care este mai moale, mai alb, lemn de 

stejar. Masa de lucru se numește tejghea. Lemnul 

vorbește? Nu! El nu zice nimic. Tace ca lemnul. 

Lemnul este mut. Dar dacă se face vioară din el? 

Lemnul de paltin și de brad bine uscat, câțiva ani, în 

depozite, făcut vioară, atins cu un arcuș, scoate sunete 

melodioase. Netezim lemnul pe muchii. Cu o rașpilă, 

cu o hârtie de glaspapir, o hârtie cu dinți. Ce facem 

înainte de a ne apuca de lucru? Facem o cruce mare și 

spunem și o rugăciune și-i spunem lemnului să ne 

ierte că îl chinuim… și spunem: Doamne, ajută! Dacă 

suntem prieteni buni între noi, ne putem lega „frați de 

cruce” și „surate de cruce”. Noi, fiindcă suntem mai 

mici, lucrăm cruciulițe. Acestea vor fi pictate și pe o 

parte și pe alta. Dacă îi adăugăm cruciuliței o talpă de 

lemn pe care inscripționăm I. S. H. S., se cheamă că 

am făcut un pristolnic cu care putem să ștampilăm 

colacii sau lipiile din cocă și apoi le punem la cuptor, 

să se coacă. Putem face, din lemn,  avioane, păsărele, 

puișori, muzicanți: acordeonist, țambalagiu, 

  SCULPTORI CU MUZEE  ÎN AER LIBER
         Felix Sima



59

Pagina artelor
 

clarinetist, violonist… precum și alte jucării din lemn. Nu e o joacă să faci jucării. Sau, este o joacă foarte 

serioasă.  După aceea, când lucrările vor fi gata, le vom așeza pe un panou  și vom face și un vernisaj și ne vom 

fotografia lângă panoul cu lucrările noastre… Copiii au fost încântați de lecția predată, mai ales că la sfârșitul 

orei au fost plimbați și cu căruța prin  „Satul bunicilor”.

 

 Pe părintele Bogdan Drăgănel - care a donat secției „Legislație – 

Periodice” câteva lucrări sculptate în lemn de tei – l-am revăzut la 

el acasă, la Păușești Măglași, județul Vâlcea, înconjurat de 

obiectele strânse pentru un muzeu în aer liber, în iarba proaspăt 

cosită, cu familia aproape: doamna Elena – preoteasa și Ruxandra, 

fiica lor – studentă-boboc la Universitatea Pitești - așa cum i-am 

cunoscut acum mai mulți ani. A doua zi era Înălțarea Domnului, iar 

preotul dădea zor să termine de turnat o placă de beton în spatele 

atelierului de tâmplărie și sculptură, devenit neîncăpător, pentru a-l 

mai prelungi cu câțiva metri. Lucra cot la cot cu un tânăr flăcău enoriaș și l-a părăsit pentru mai multe clipe, 

văzându-mă ajuns la poartă, să mă ferească de cei trei câini care se repeziseră la mine și să mă însoțească prin 

incinta curții și a grădinii, acolo unde are amplasate 

chioșcurile ce adăpostesc diferite obiecte ale unor războaie 

de țesut, juguri de boi, roți de căruță și de car, stâlpi de 

porți ciopliți, zăvoare și balamale vechi, troace de diferite 

dimensiuni și adâncimi, felinare și lămpi cu gaz, fiare de 

călcat cu jar, vătraie, foale din piele pentru o viitoare 

fierărie, lăzi de zestre, butii, valize din scânduri pentru 

plecat în armată, furci de tors, fuse și vârtelnițe, măști de 

irozi, cercuri de butii, butoaie și butoiașe, crucifixe, 

lampadare, sfeșnice, oale și 

ulcele, cârpătoare, suveici, seceri și ciocane, banițe și coșuri împletite, ploști și 

damigene, lanțuri și potcoave, barde, halebarde și resteie, ferăstraie și rindele și 

gealăuri, coase și topoare, rame sculptate pentru oglinzi, pietre încastrate în lemn, 

vulturi cu cruce în plisc, „lucrări ale Sfântului Duh” – spune părintele – în lemn de 

tei, de prun, de măr, de păr, de plop și de mesteacăn… ca într-o enciclopedie a artei 

autentice. Dorim să îl revedem cât mai des, deoarece numai simpla lui prezență ne 

sfințește și ne înnobilează Tainele Luminii…
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Fostul Schit Titireciu

 

Probabil pentru mulţi dintre edilii şi locuitorii 

obişnuiţi ai Vâlcei bogăţia de monumente ecleziale 

postbrâncoveneşti de pe teritoriul judeţului nu mai 

este, de ceva vreme, necunoscută. Însă de la a avea 

cunoştinţe generale despre o realitate şi până la a 

salva şi valorifica bogăţia unică a unui patrimoniu 

local e cale destul de lungă.

Peregrinările mele prin Oltenia de sub munte, 

cum metaforic e numită această binecuvântată zonă 

a Ţării Româneşti, uneori prin locuri pe unde s-ar 

putea face off road cu succes, mi-a prilejuit 

descoperirea unor biserici de care nimeni nu-şi mai 

aminteşte, majoritatea ridicate după domnia lui 

Constantin Brâncoveanu şi până prin al treilea 

deceniu al secolului XVIII. 

Bucovina şi nordul Moldovei sunt mult mai 

cunoscute atunci când se evocă regiunile renumite 

pentru biserici şi mănăstiri medievale. Totuşi, fără a 

fi încercat până acum să realizez un clasament al 

zonelor româneşti bogate în astfel de zidiri, îmi 

asum afirmaţia că nordul Olteniei ar putea să deţină 

mai multe monumente ecleziale cu mare valoare 

spiritual-artistică decât oricare altă parte a României. 

Tema pe care încerc să o deschid acum e mult mai 

vastă şi comportă dezbateri pe mai multe planuri: 

cultural, social, economic. Mă voi opri însă asupra 

uneia dintre cele mai reprezentative şi, totodată, cele 

mai vitregite biserici ale judeţului Vâlcea, aflată pe 

teritoriul oraşului Ocnele Mari: fostul schit Titireciu, 

adică biserica cu hramul Sfântul Ioan Gură de Aur.

După Ocniţa, urmând un drum destul de 

anevoios, total neamenajat, printre dealuri, se poate 

ajunge la biserica din Titireciu. Are chiar, culmea 

ironiei, şi o adresă: strada Goruniş, numărul 13. E o 

glumă sau, ca să fim mai îngăduitori, un eufemism. 

Izolat de restul aşezării, lăcaşul se află pe o uliţă 

neasfaltată şi e nevoie de multă determinare ca să 

poţi vizita una dintre cele mai frumoase biserici ale 

Olteniei de nord.

Dacă am întâlnit până acum destule biserici 

monument istoric cărora timpurile le-au şters 

dovezile de atestare, la 

fostul schit Sfântul Ioan 

Gură de Aur din Titireciu 

acestea abundă, poate şi 

ca o dovadă a importanţei 

pe care o va fi avut de-a 

lungul vremii 

aşezământul. Se vorbeşte 

despre o primă zidire a sa 

la sfârşitul secolului al 

Un inestimabil monument al Olteniei de Nord
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XVI-lea, întemeierea schitului fiind consemnată 

într-un hrisov din 3 iulie 1597, din vremea lui Mihai 

Viteazul unde, în legătură cu nişte moşii, este 

amintită mănăstirea Sfântul Ioan Zlatoust din 

Ocnele Mari. Numele primilor ctitori nu ne sunt însă 

cunoscute. Cele mai multe informaţii despre acest 

monument de referinţă al Olteniei de nord provin 

din perioada anilor 1700-1706, când aşezământul e 

refăcut de iznoavă de marele spătar Mihail 

Cantacuzino împreună cu logofătul Chera de la „vel 

Ocnă”, călugărit sub numele de Chiril monahul. 

Această a doua perioadă de existenţă a schitului stă, 

aşadar, sub semnul artei brâncoveneşti. Daune 

destul de serioase trebuie să fi suferit biserica la 

scurt timp după rectitorirea ei, fiindcă actuala 

pisanie cioplită în piatră deasupra uşii de intrare în 

pronaos, datată 1729, consfinţeşte o a treia ctitorire, 

de epocă postbrâncovenească, datorată în principal 

jupânului Panaioti cămăraşul, un boier de origine 

greacă, implicat, fără îndoială, în afacerile cu sare 

de la Ocnele Mari: „†Această sfântă şi 

dumnezăiască bisĕrică, ce să numĕşte Titireaciul, 

unde să prăz|nuiaşte hramul pe numele marelui 

arhiereu şi dascal, Sfântul Ioan Zlatoust, iaste| 

zidită din temelie cu toate cĕle de pen prejur zidiri, 

de dumnealui jupan Mi|hai Cantacuzino vel spătar, 

cu isprăvniciia dumnealui jupânului| Panaioti 

cămăraşul, fiind îndemnătoriu şi ostenitoriu 

dumnealui log(o)făt Chera| de la Vel Ocnă. Iar 

acum, prin nevoinţa părintelui cathegumenului chir 

Ioan| Ursachie s-au acoperit de iznoavă şi s-au 

pardosit, ferestrile s-au înoit şi| s-au scris şi 

pisaniia aceasta, în zilele 

prealui(n)atului împărat Carol al 

şaselea, anul de la Hristos 1729, 

iar de la Adam 7238,| m(e)s(e)ţ(a) 

dechemvrie 1. Pis Şt(efan) 

eg(umen)” (Constantin Bălan, 

Inscripţii medievale şi din epoca 

modernă a României, judeţul istoric Vâlcea (sec. 

XIV-1848), ed. Academiei Române, Bucureşti, 2005, 

pp. 717-718). Pomenirea numelui împăratului Carol 

al şaselea în pisanie ne arată că suntem în vremea 

când Oltenia se afla sub ocupaţie austriacă. Şi pentru 

ca istoria aşezământului din cătunul Titireciu să fie şi 

mai clară, o a doua inscripţie pictată pe zidul de est, 

deasupra intrării în naos, datată 1746, pune în 

evidenţă ceea ce am putea considera că reprezintă o a 

patra ctitorire a lăcaşului, în vremea vrednicului 

episcop Climent al Râmnicului, unul dintre cei mai 

prolifici ctitori ai epocii postbrâncoveneşti. Aflăm din 

pisania aşezată în naos data împodobirii cu pictură a 

bisericii, precum şi numele meşterilor zugravi: 

„†Această sf(â)ntă besĕrecă ce se chiamă Titirĕci, 

unde se prăznuiaşte| hramul Sf(â)ntului Ioan 

Zlatoust, den temelia ei iaste zidită de dumne|lui 

răposatul jup(an) Mihai Cantacuzino, vel spătar, 

înzăstrându-o| cu moşii şi cu alte ce se află într-ânsa. 

Şi trecândŭ multă vrĕme la| mijloc nu s-au pututŭ 

zugrăvii. Iar, cân[d au] fostŭ acum, la leat 7255 | s-

au îndemnat părintele egum(enul) Damaschin 

m(onah) Cern(o)vodeanul de o au înfrum(u)seţat cu 

zugrăveala pe din[ăun]tru, precum să vĕde, în zilele | 

luminatului domnŭ, Io Co[stan]din Nicolae voivod 
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Mavrocordat,| fiindŭ epi(s)cop Râmnicului ch[ir] 

Climentŭ şi s-au sâvârşitŭ de zu| grăvea(lă) la luna 

lu octom[vrie], fi(i)ndu zugravi, pop(a) Gheorghie 

şi fratele lui | Andrei, ucenici Dum(i)traşco,| Mihai, 

Zota oste(ni)toriul;| leat 7255” (Ibidem, p. 718). De 

data aceasta, pomenirea numelui domnitorului 

Nicolae Mavrocordat contribuie la precisa fixare în 

epocă a momentului când biserica schitului Titireciu 

era zugrăvită. Ne aflăm, prin urmare, în perioada 

domniilor fanariote, când Oltenia ieşise de sub 

stăpânirea austriacă pentru a trece din nou sub 

suzeranitate otomană. Egumenului Damaschin 

Cernovodeanu i se datorează gestul, aproape 

echivalent unei ctitoriri, al pictării lăcaşului ocrotit 

de Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru că biserica 

fostului schit Titireciu a avut şansa ca niciodată să 

nu se intervină asupra frescei realizate la 1746, se 

conservă şi astăzi intacte portretele ctitorilor în 

tabloul votiv din pronaos, compoziţia fiind 

desfăşurată pe zidurile de sud, vest şi nord. Astfel, îi 

putem vedea aici, reprezentaţi după importanţa şi 

rangul lor, pe voievodul Costandin Nicolae 

Mavrocordat, alături de 

episcopul Climent şi de vel 

clucerul Dumitraşcu 

Racoviţă, pe zidul de 

miazăzi. Portretul episcopului 

Climent, cel care în timpul 

păstoririi sale avea să refacă 

biserica episcopiei 

Râmnicului, precum şi 

bolniţa acesteia, dar şi să 

ctitorească numeroase schituri şi biserici în judeţul 

Vâlcea, este probabil 

singurul care s-a mai păstrat 

într-o biserică a Olteniei de 

nord. Mai departe, pe zidul 

de vest, sunt figurate 

portretele jupanilor Marga şi 

Mihai Cantacuzino vel 

spătari, precum şi al lui 

Mihai vel comis, apoi portretele egumenului 

Damaschin, al lui Statie, nepotul său, şi pe al Calei, 

sora lui Damaschin Cernovodeanul. Zidul de 

miazănoapte, într-o amplă desfăşurare, îi înfăţişează 

pe: jupan Iorga Cernovodeanu, jupan Nica logofăt, 

„cumnatu vel cămăraşu”, jupan Mihalache, fiul lui 

Ioan Cernovodeanul, jupan Manul „cămăraş za Ocnă 

şi ispravnic Vâlcei”, pe Nicolae şi jupâniţa lui, Maria, 

pe Despa şi pe Ecaterina (Ibidem, pp. 719-720). Iar 

şirul numeroaselor inscripţii existente în biserica 

hram poartă şi ea o însemnare de la 1788: „Acestŭ 

hramŭ l-au pl(ă)titŭ | Mihalcea sin Costandin | Baciu 

i Tudorŭ. Pisa | eu, diaconu Niacşu | zugravu, iuliie 

8, | leat 7296” (Ibidem, p. 

720.). În fine, elegantele 

ancadramente din piatră 

ale ferestrelor de sud, est şi 

nord ale bisericii au 

cioplite, fiecare dintre ele, 

pe latura inferioară, 

inscripţii funerare, datate 

1723, 1727 şi 1730, şi care 

indică locul înhumării 
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unor monahi şi preoţi ai aşezământului. Fiecare 

inscripţie se încheie prin cuvintele: „Pomeneşte, 

Doamne, în împărăţia cerească”.

Din îndelungata istorie a acestui schit de care 

aveau să se îngrijească cei mai de seamă dintre 

ierarhii epocii mai ştim că în anul 1752 era închinat 

ca metoh Mănăstirii Pantelimon din Bucureşti, adică 

Eforiei Spitalelor. Aproape un veac mai târziu, la 

1840, casele egumeneşti trec printr-o refacere 

substanţială, însă la 1870 schitul este desfiinţat, iar 

biserica lui se transformă în biserică de parohie. 

Fără îndoială, în secolul XX, şi mai ales în perioada 

comunistă, monumentul trece prin multe încercări. 

În 1978, când era numit paroh la Titireciu, părintele 

Iulian Tănasie găsea biserica în stare de degradare şi 

cu puţinele mijloace de care dispunea, trecea la 

repararea şi înzestrarea ei cu cele necesare cultului.

Izolată faţă de restul aşezării şi aproape 

uitată, biserica fostului schit Titireciu nu şi-a pierdut 

nimic din frumuseţea de odinioară. Străjuită de-a 

dreapta şi de stânga intrării de doi imenşi tei 

seculari, mărturie şi aceştia ai vechimii ei, atrage 

irepresibil sufletul spre contemplaţie şi rugăciune. 

Pe latura sudică poate fi văzut vechiul cimitir, iar pe 

cea vestică fosta ei casă egumenească, acum 

locuinţă particulară. Lăcaşul impresionează şi prin 

dimensiunile generoase. Are plan treflat, cu două 

turle peste pronaos şi naos, diferite ca dimenisuni. 

Prima, octogonală, aşezată pe o bază cubică, este 

decorată la exterior cu arcade semicirculare în relief. 

Turla de peste naos e un cilindru mai îngust, tot pe 

bază cubică, şi are trei rânduri de cărămidă zimţată 

sub acoperişul ascuţit, decoraţie pe care o regăsim şi 

sub cornişa bisericii.

Edificiul e împărţit în cinci spaţii: altarul 

generos ca dimensiuni, cu şapte laturi la exterior, 

naosul cu absidele pentagonale în afară şi 

semicirculare în interior, un antenaos, pronaosul şi 

pridvorul deschis. Brâul cilindric, cu două toruri, 

împarte faţada în două registre inegale, cel superior 

fiind decorat cu arcade oarbe. Ferestrele au splendide 

ancadramente de piatră, încheiate în acoladă, ce 

contrastează prin nuanţa lor de ocru cu albul imaculat 

al zidurilor exterioare. Pridvorul larg se susţine pe 

opt stâlpi de zidărie masivi, uniţi prin arcade 

semicirculare. Deasupra intrării în pridvor se află 

icoana de hram a Sfântului Ioan Gură de Aur. 

Pridvorul e acoperit cu o cupolă descărcată pe patru 

arce. Uşa de intrare în pronaos e cea originală, din 

lemn cioplit, decorată cu ancadrament de piatră 

încheiat într-o acoladă elegantă. Pe zidul de est e 

reprezentată Judecata de Apoi. În timpanul de sud e 

înfăţişată scena Apocalipsului ce-l are ca protagonist 
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pe Arhanghelul Mihail. Arcadele coloanelor sunt 

pictate pe intrados, iar la îmbinările arcadelor sunt 

zugrăvite scene din Geneză: Naşterea lui Adam şi a 

Evei, ispitirea şi izgonirea din Rai.

Foarte spaţios, pronaosul bisericii Sfântul Ioan 

Gură de Aur e şi el acoperit cu o calotă descărcată 

pe patru arce şi iluminat prin cele două ferestre de 

pe zidul de miazăzi. Intrarea în antenaos se face 

printr-o arcadă săpată în masa zidului. Antenaosul e 

acoperit cu o nişă descărcată pe patru arce, are o 

fereastră pe nord şi alta pe sud. De aici se trece în 

naos printr-o arcadă semicirculară largă, sprijinită pe 

două coloane din piatră, adosate. Turla 

Pantocratorului străjuieşte deasupra acestui spaţiu 

de cult. 

În urmă cu câţiva ani vechea catapeteasmă a 

lăcaşului s-a prăbuşit în timpul unei slujbe. N-a 

rănit, din fericire, pe nimeni, dar dispariţia ei 

repreznită unul dintre momentele dramatice ale 

existenţei monumentului. Altarul generos, acoperit 

cu semicupolă, are două nişe, pe pereţii de sud şi 

nord. Toată fresca din biserica Sfântul Ioan Gură de 

Aur e cea de la 1746, doar că ar avea mare nevoie 

de restaurare. 

Despre un atât de necesar şi firesc demers, 

cum este restaurarea, nici nu se pune măcar 

problema, deocamdată. Se vorbeşte însă din ce în ce 

mai des şi mai insistent despre o iminentă 

scufundare a bisericii, pricinuită de mişcările 

incontrolabile ale pământului înţesat cu sonde de 

extragere a apei sărate, de la Ocnele Mari. Toate 

demersurile părintelui paroh Iulian Tănasie către 

autorităţile competente au rămas fără ecou. Se pare, 

deşi ne e greu să acceptăm un astfel de deznodământ, 

că splendidul monument amprentat de atâta istorie, 

unul dintre cele mai reprezentative ale Olteniei de 

nord, care nu de puţine ori i-a impresionat şi pe 

străini, e sortit pieirii. 

 

              Luiza Barcan, critic de artă  
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“Nu sunt victimă şi niciodată nu mi-a plăcut 

să mi se spună aşa. Sunt un învingător, pentru că nu 

am renunţat niciodată la iubire, la frumos, la 

frumosul din oameni, la 

frumosul naturii, la frumosul 

primăverii, la frumosul 

reînvierii. Sunt un om normal 

ca toţi ceilalţi, am avut 

privilegiul poate să fiu 

prietenul lui Dumnezeu, prin 

acest har de a scrie. Acest 

volum de eseuri aş dori să fie 

citit de prieteni ai lui 

Dumnezeu, cu inima, aşa cum 

eu l-am scris, simţindu-l. Dumnezeu înseamnă 

iubire, Dumnezeu este iubire. Iubirea ţine de suflet, 

de adâncimile luminoase ale gândului curat. Cea 

mai frumoasă poveste a vieţii lăuntrice este poezia 

fiecărui suflet, unic, indivizibil, microcosmos şi 

taină neatinsă de miasmele cotidiene, de foşgăiala 

nebună a unei lumi în derivă, a unei societăţi de 

consum care, în fapt, ne consumă sufletul şi setea lui 

de zbor spre sfere mai pure” („Agapologie - 

Logodna iubirii cu libertatea” – Ilorian PĂUNOIU).

Vestea despre moartea prematură a poetului 

Ilorian Păunoiu i-a îndurerat profund pe toţi cei care 

l-au cunoscut şi i-au apreciat creaţia şi activitatea.

Ilorian s-a născut în satul Meieni, comuna Popeşti, 

judeţul Vâlcea, pe Valea Luncavăţului, la data de 14 

decembrie 1965, în familia Ioanei şi a lui Constantin 

PĂUNOIU.

A debutat la 20 de ani în “Vâlcea literară", 

foaie a Societăţii Literare “Anton Pann", cu o 

prezentare a scriitorului Ion 

Soare. Au urmat apariţiile 

sale în presa scrisă de 

specialitate (“Tribuna” - 

Cluj; “Luceafărul” - 

Bucureşti), la posturile de 

radio şi televiziune. În anul 

2014 a devenit membru în 

Uniunea Scriitorilor din 

România, secţia Poezie.

Printre iniţiativele sale culturale se cuvin 

menţionate: înfiinţarea cenaclului literar pentru 

tineret „Lumină lină” (Râmnicu-Vâlcea) şi Cenaclul 

„Lumina” (Popeşti). Începând cu anul 1986, în semn 

de recunoaştere a valorii creaţiei sale literare, a 

obţinut numeroase premii locale, zonale şi naţionale. 

''Recunosc în poetul, eseistul, scriitorul Ilorian 

Păunoiu alergătorul de cursă lungă, fruntea 

descreţită, mintea împletită din bune şi rele, dintre 

care, pe ultimele ştie să le sustragă, rămânând 

primele. Recunosc învingătorul, câştigătorul pariului 

cu viaţa, vatra cărbunilor nestinşi ce arde lutul, 

înnobilându-l. Recunosc pe acela care ne lasă în 

urmă, călăuzit de har, de împărtăşania potirului din 

altar şi de propria-i durere strunită, devenită ţel de 

cunoaştere..”- Adina Dumitrescu.  „Cineva acolo 

Remember Poetul....
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sus mă ocrotea. Precaritatea fiinţei mele, fragilitatea 

făpturii care eram, m-a dus totuşi cu gândul că există 

ceva nemuritor, cineva care rămâne cu tine întotdeauna, 

neatins de neputinţele şi mizeriile acestei lumi.” 

- Agapologia: Logodna iubirii cu libertatea – eseuri de 

Ilorian Păunoiu.

”Şi dacă interpus stă poetul între malul Tatălui 

Ceresc şi noi, în nimicnicia şi ignoranţa noastră de 

simplii cititori, şi dacă ne face cu mâna îndemnându-ne 

la citire, aprofundare şi luminare, de vom citi, ne vom 

lumina...'' - Adina Dumitrescu

 Opera:

“Agapologia: logodna iubirii cu libertatea”; tipărită cu 

binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, 

Arhiepiscop al Alba Iuliei. Alba Iulia, Editura 

Reîntregirea, 2014. 240 p.

“Arheologie sensibilă”. Cluj-Napoca, Editura Fundaţia 

Alfa, 2002. 94 p.

“Banchetul reginelor”. Râmnicu-Vâlcea, Editura 

Conphys, 2002. 126 p.

“Jocul secundei”. Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 

1998. 94 p.

“Simfonie pentru spadă şi crin”. Râmnicu-Vâlcea, 

Editura Conphys, 2005. 116 p.

“Strigarea numelui”. Râmnicu-Vâlcea, Editura 

Almarom, 1997. 72 p.

“Unde-s iubirile de ieri?”. Piteşti, Editura Juventus 

Press, 2015. 64 p.

Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!

Zenovia Zamfir, bibliotecar

 

(continuare din pag.18)

Sub directa îndrumare  a lui Alexe Rău, Biblioteca 

Naţională a început editarea unei serii de bibliografii 

şi materiale de referinţă: „Bibliografia Moldovei”, 

„Cultura în Moldova”, „Buletin bibliologic”. A fost 

redactor-şef la revista „Magazin bibliologic” - prima 

publicaţie de specialitate din Basarabia. 

Talentul său organizatoric a fost dublat şi de 

cel literar. A publicat mai multe volume de versuri: 

„Spune ceva” (Chişinău, 1993), „Uniluconul” 

(Chişinău, 1997), „Nuca lui Nevermore” (Timişoara, 

1999) şi de eseuri: „Există şi un Dumnezeu al 

bibliologiei” (Chişinău, 2001), „Jurnal parizian” 

(Chişinău, 2001), „Ochiul din oglinda paginii” 

(Chişinău, 2002). Este autorul a peste 200 de studii, 

articole, eseuri publicate în culegeri şi ediţii 

periodice de specialitate din ţară şi din străinătate: 

România, Rusia, Iugoslavia, SUA, Austria, Franţa. 

Pentru merite deosebite i-au fost acordate mai 

multe distincţii: medalia „Eminescu” (2002), 

medalia 

„Meritul Civic” (1996), ordinul „Pentru merit în grad 

de comandor” (România, 2002), medalia Uniunii 

Europene „Lider al comunităţii europene” şi diploma 

“Manager al sec. XXI” (Bruxelles, 2002), Diploma 

UNESCO (2001) etc.  

În primăvara anului 2015 ne-a părăsit discret, 

lăsând un gol imens în inimile tuturor celor care l-au 

cunoscut. 

                                                                              

Flori Ghiţă, bibliotecar
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Pare că timpul s-a comprimat nefiresc între 

ziua aniversării maestrului Nicolae Coman, în 
Aula Palatului Cantacuzino (era 28 martie 2016) 
şi momentul de adio, organizat de Uniunea 
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, în 
aceeaşi incintă, şapte luni mai târziu. ’’Nicolae 
Coman – 80’’ a fost o adevărată sărbătoare a artei, 
când maestrul, artiştii şi publicul s-au delectat în 
ambianţa plină de muzică şi poezie. La câteva 
luni, despărţirea, cu muzica îngerească a 
coriştilor, în capelă…

,,Oameni ca maestrul Coman ar trebui să fie 
nemuritori, dacă s-ar putea…’’ - era gândul 
pianistei Carina Aghenie când finalul a venit pe 
neaşteptate, izbindu-ne şi trezindu-ne, cumva. 
Nicolae Coman aparţinea României profunde, 
creatoare, trăitor sub o rară triadă:  ,,Muzica, 
împreună cu poezia şi cu pedagogia, au însemnat 
pentru mine sensul vieţii.’’ [ Revista “Actualitatea 
Muzicală” nr. 5, mai 2016, interviu de Andra 
Frăţilă, Nicolae Coman la ceas aniversar, p.2.]

A fost unul dintre cei mai apreciaţi şi 
respectaţi maeştri ai Conservatorului. ,,Era dintre 
cei puţini aleşi. Cu el puteai vorbi despre toate 
subiectele. Nu o făcea pe atotcunoscătorul, dar se 
pricepea la toate şi empatiza într-un mod 
inimitabil. El este profesorul care, având un 
student orb la compoziţie, a învăţat să citească în 
alfabetul Braille, pentru a-l putea ajuta pe student; 
care le era confident, duhovnic şi le dădea bani să 

mănânce sau să se îmbrace mai bine studenţilor 
aflaţi la ananghie. El este compozitorul care a 
preferat reţinerea intimă a cântului şi explozia 
instantanee a emoţiei în lied, după cum el este poetul 
care a cântat, cu infinită sensibilitate, meandrele 
sufletului modern în căutarea Absolutului.’’ [Dan 
Dediu, ’’O evocare’’, discurs la Uniunea 
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, 1 
noiembrie 2016.]. Cei foarte performanţi s-au 
apropiat singuri de muzica mea, în care au cunoscut 
împliniri muzicale călduros apreciate de public.’’      
[Revista “Actualitatea muzicală”, interviul citat, p. 
4.]

Domeniul paralel în care a creat Nicolae 
Coman a fost cel al poeziei,  preocupare aproape 
zilnică. A scris versuri, fără întrerupere, de la 15 ani 
până ce a plecat definitiv. A cunoscut marea creaţie 
lirică universală şi românească. Mihai Eminescu l-a 
însoţit din anul 1950 până în preajma apusului, iar 
Nichita Stănescu era o poartă deschisă mereu. 
Întreaga creaţie poetică este cuprinsă în cele 100 de 
caiete manuscrise [Sora maestrului, Maria Jeana 
Coman, face în prezent munca de tehnoredactare a 
creaţiei poetice recente (127 de poeme scrise în 
perioada fatalei boli)]. Singurul volum publicat, 
“Poezii”, la Editura Meronia, a apărut în anul 2004. 
,,La o viaţă de muzician, compozitor şi profesor, s-a 
adăugat, în secret, mai bine de-o jumătate de veac de 
poezie. Astfel, prin vers m-am odihnit de muzică, iar 
prin muzică m-am odihnit de vers. E plăcut să ai, 
într-o carieră lungă, un loc de refugiu, numai al tău. 

   NICOLAE COMAN – ’’80’’ şi eternitatea...
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Dar vine vremea când secretul nu mai poate fi 
păstrat decât prin publicare.’’ [Nicolae Coman, 
“Poezii”, Editura Meronia, Bucureşti, 2004, coperta 
4.] Aceeaşi editură, prin Colecţia “Biblioteca de 
cultură catalană”, a pus în circuit cele cinci volume 
de poezie catalană în traducerea şi transpunerea 
maestrului. Nicolae Coman a inovat, expresia 
îngemănării celor două arte prin care s-a exprimat, 
muzica şi poezia, fiind genul poemuzica. Maestrul 
vorbea despre spiritul poeziei dincolo de cuvinte şi 
al muzicii dincolo de sunete.

În viaţa sa, cu perioade frământate, maestrul a 
avut parte de întâlniri providenţiale, între cei aleşi 
fiind Mihail Jora, Ion şi Mariana Dumitrescu, dar şi 
Lavinia Tomulescu, pianista care i-a devenit soţie 
acum cinci decenii. Apreciată ca pedagog şi, peste 
timp, ca muzicolog, Lavinia Coman a luat în 
primire, un artist veritabil, original şi nonconformist, 
desprins de Terra celor obişnuiţi. Împreună au 
format un redutabil cuplu de intelectuali autentici, de 
un rafinament şi o profunzime exemplare. De 
curând, la evenimentul ,,Nicolae Coman – 80’’, după 
audierea ciclului L`ombra del Mar în interpretarea 
sopranei Alina Bottez, acompaniată de pianista 
Lavinia Coman, compozitorul a sărutat mâna soţiei 
sale, semn al preţuirii şi recunoştinţei. Acest gest 
public rar a grăit în sine, revelator. A fost omul 
esenţelor, dovadă fiind apetenţa pentru miniatura 
lirică sau pianistică, pentru haiku.  

Cuvântul cel mai adesea rostit de maestrul 
Coman era ,,fermecător’’ – pentru că simţea şi 
savura farmecul tuturor celor văzute şi nevăzute. A 
iubit viaţa, arta, natura, oamenii, tinerii şi copiii. Era 
unul dintre rarii veritabili din elita culturii româneşti, 
un spirit superior. Ne-a părăsit şi ne simţim părăsiţi 

pentru că am pierdut un adevărat prieten, capabil să 
ne lumineze viaţa şi activitatea. Dincolo de durerea 
despărţirii, rămân recunoştinţa şi, mai presus, 
bucuria de a fi fost contemporani cu acel spirit şi 
acea energie benefică întrupate în fiinţa maestrului 
nostru drag, cel atât de dăruit: ,,Dorinţa mea, timp de 
o viaţă, era să plec în linişte, neobservat, mândru de 
calitatea de membru al Uniunii Norilor, cu ditamai 
opera tipărită în ediţie definitivă de Editura Uitarea. 
N-a fost să fie! [Nicolae Coman, op. cit.,  În loc de 
prefaţă, p. 5.]’’
                          
               Lector.univ.dr. Dorina Arsenescu

24 ianuarie 1849 - S-a născut 
Gheorghe Cârțan (Badea Cârțan), 
țăran român autodidact, luptător 
pentru eliberarea națională a 
românilor din Transilvania. A mers pe 
jos până la Roma pentru a vedea 
Columna lui Traian și alte mărturii ale 

originii latine a poporului roman. 
foto:wikipedia.org

 24 ianuarie 1859 - a avut loc Mica Unire, 
Unirea Principatelor Române sub conducerea lui 
Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a 
fost primul pas important pe calea înfăptuirii 
statului național unitar român.

Calendar de Ianuarie
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La 27 octombrie 2016, compozitorul, poetul 

şi profesorul Nicolae Coman a plecat din lumea 

aceasta. Ne despărţim pentru o vreme. Îl petrec cu 

gândul şi cu sufletul, îi aduc cinstirea cuvenită, 

încerc să-i punctez principalele coordonate ale vieţii 

şi ale creaţiei.

         S-a născut la 23 februarie 1936, în familia unui 

negustor înstărit din Bucureşti, fiind primul dintre 

cei trei copii ai Eugeniei şi ai lui Tudor Coman. 

Clasele primare le-a urmat la şcoala Sfântul Andrei, 

şcoală catolică în care corpul didactic era format din 

călugări nemţi, iar predarea se făcea în limbile 

română şi germană. Primele două clase superioare 

le-a urmat la Liceul “Mihai Viteazul”, apoi a mers 

un an la Școala “Popa Nan”, iar în clasa a VIII-a s-a 

transferat la Liceul “Mihai Eminescu”. Fiind un 

copil supradotat la muzică, a primit pregătire 

specială cu Florica Musicescu la pian, timp de 

câteva luni şi cu maestrul Mihail Jora la teorie, 

solfegiu, armonie, compoziţie, pentru toată perioada 

formării sale. A urmat studiile universitare la 

Conservatorul “Ciprian Porumbescu”, secţia 

compoziţie,  unde  a studiat cu Mihail Jora şi Leon 

Klepper la compoziţie, Paul Constantinescu la 

armonie, Zeno Vancea şi Miriam Marbe la 

contrapunct, Tudor Ciortea la analiza formelor 

muzicale, Victor Iusceanu la teorie-solfegiu, George 

Breazul la istoria muzicii, Alfred Mendelsohn la 

orchestraţie, Emilia Comişel şi Mariana Cahane la 

folclor, Ovidiu Drimba şi Eugenia Ionescu la pian, 

Mansi Barberis la canto. A absolvit cursurile cu 

distincţie în anul 1959, după care a lucrat câteva 

luni ca redactor muzical la Radio România. Nu a 

fost definitivat pe acest post, din cauza dosarului 

personal de cadre, unde avea o problemă gravă. 

Aceasta consta în faptul că sora lui, Maria Jeana 

Coman, se afla în detenţie, în urma unui proces 

politic, fiind condamnată la opt ani de închisoare. A 

efectuat cinci ani şi patru luni, în perioada 1957-

1962. [Trebuie menţionat faptul că în anul 1970, în 

urma rejudecării procesului, Maria Jeana Coman a 

fost achitată de orice penalitate, constatându-se că 

fapta pentru care suferise condamnarea nu a 

existat.] Având această piatră de moară în dosar, 

Nicolae Coman a petrecut un an ca tânăr şomer, 

după care a fost angajat cercetător ştiinţific la 

Institutul de Folclor. A lucrat aici în perioada 1960-

1965. Între timp a fost adus la Conservator, ca 

asistent al profesorului Ion Dumitrescu, la cursul de 

armonie, precum şi la disciplina contrapunct, între 

anii 1963-1969. Apoi a devenit lector universitar, 

conferenţiar după 1990 şi profesor universitar 

începând cu anul 1992. A fost titular al cursului de 

armonie şi profesor de compoziţie.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor şi 

Muzicologilor din România, începând din anul 

1962.  A creat, printre altele, cantata “Izvoarele 

păcii”, pe versuri de Nina Cassian,   un concert 

pentru pian şi orchestră, peste 200 de piese pentru 

pian, între care două sonate, o sonată şi piesa 

“Rezonanţe mioritice pentru vioară şi pian”, o 

A  CĂZUT  O  STEA
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monodie pentru violoncel etc. Are în portofoliu peste 

100 de lieduri şi cântece pentru voce şi pian sau 

pentru voce, flaut şi pian, pentru voce, clarinet şi 

pian, pentru voce şi cvartet de coarde. Toate acestea 

au la bază poeme alese din lirica românească şi 

universală. În genurile muzicii uşoare şi jazzului a 

compus peste 30 de lucrări vocale şi instrumentale. 

Ar mai fi de constatat un aspect original al 

contribuţiilor sale poetice la crearea unor lucrări 

importante semnate de colegi şi prieteni ai săi 

compozitori. Aceştia i-au cerut, de-a lungul timpului, 

să alcătuiască poeme cu anumiţi parametri impuşi, 

necesari în economia construcţiei fiecărei compoziţii 

în parte. Din aceste colaborări au rezultat lucrări 

valoroase care sunt semnate de Dan Constantinescu, 

Nicolae Brînduş, Alexandru Hrisanide, Livia 

Teodorescu Ciocănea, Matei Gheorghiu etc. În 

domeniul creaţiei didactice, a compus câteva mii de 

teme de armonie din capitolele armoniei tonale, 

modale, moderne, melodii destinate solfegiului şi 

dictatului muzical, exerciţii ritmice, cântece pentru 

copii, lucrări corale şi piese pentru pian dedicate 

începătorilor. A publicat trei volume de piese pentru 

pian, două volume de lieduri, Sonata pentru pian şi 

vioară, câteva caiete de solfegii şi dictate melodice 

etc.

A fost recompensat cu premiul Uniunii 

Compozitorilor şi Muzicologilor din România în 

anul 1969, pentru creaţia de lieduri şi, în anul 2009, 

pentru un ciclu de piese de pian.

Ca profesor, a dat generaţii succesive de 

absolvenţi foarte bine pregătiţi şi a contribuit la 

formarea câtorva dintre corifeii de astăzi ai creaţiei 

muzicale româneşti. Este autorul unui sistem 

armonic original  pe care l-a numit sistemul 

armonic integral cromatic. Un aspect deosebit al 

vocaţiei sale pedagogice îl reprezintă numeroasele 

cursuri, conferinţe, colocvii pe care le-a susţinut în 

cadrul unor stagii de pregătire nonformală, 

organizate în ţară pentru  elevii şi studenţii 

muzicieni. O relaţie privilegiată a avut cu tineretul 

muzical grupat în jurul nostru la Râmnicu Vâlcea, 

cu iubire şi interes pentru cultura înaltă, în timpul 

unor minunate excursii de studiu în Europa şi  în 

ţară. Pentru noi, toţi participanţii, vor rămâne de 

neuitat zilele de studiu şi creaţie din programul 

Cursurilor muzicale de vară de la Horezu, momente 

privilegiate din luna august a acestui an. 

 În domeniul poeziei, a creat o operă ce se 

găseşte în mai mult de 100 de caiete manuscrise. A 

publicat un volum unic de “Poezii”, la Editura 

Meronia, în anul 2004. A transpus în limba română 

cinci volume din poezia catalană clasică şi 

modernă, apărute la aceeaşi Editură Meronia, în 

colecţia “Biblioteca de cultură catalană”. A avut o 

colaborare bogată cu postul Radio România, pentru 

care a realizat emisiuni muzicale, montaje muzical-

literare în versuri şi în proză, prezentări de lucrări 

simfonice, camerale şi de opere. A tradus pentru 

Radio, în limba română, libretele operelor “Dido şi 

Enea” de Henry Purcell şi “Castelul lui Barbă 

Albastră” de Bela Bartok.
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Dacă ne apropiem de universul muzical şi 

poetic al lui Nicolae Coman, putem percepe un 

complex de trăsături caracteristice, care sunt pe cât 

de direct decelabile în operele sale, pe atât de dificil 

de cuantificat şi de exprimat în cuvinte. Putem 

observa că autorul a dezvoltat o poetică muzicală 

deosebită, prin care continuă şi extinde tradiţiile 

muzicii de cameră româneşti. La baza creaţiei sale se 

află arta melodiei, frumuseţea şi îndrăzneala 

înlănţuirilor armonice, valoarea textelor poetice 

alese, contopirea perfectă a versului cu melodia. 

Având ca modele mari creatori din secolul XX, 

precum Maurice Ravel, Alexandr Skriabin, Serghei 

Prokofiev, Olivier Messiaen, George Enescu sau 

Bela Bartok, Nicolae Coman şi-a format un limbaj 

propriu, în care a contopit aceste ilustre sugestii 

stilistice cu modalismul specific folclorului 

românesc şi cu strategii armonice avansate. 

Totodată, bogăţia ritmurilor asimetrice conferă 

discursului său vitalitate şi modernitate prin 

sugestiile culturale din aria sud-est europeană.

În cealaltă vocaţie a sa, poezia, care este 

determinantă pentru viaţa şi activitatea  creatoare 

personală, Nicolae Coman prezintă o varietate de 

procedee şi abordări îndrăzneţe, ce i-au marcat 

discursul liric de la expresia liberă, avântată din anii 

1950-1960, până la cultivarea genului clasic al 

sonetului sau a celui japonez, haiku, genuri de 

maximă concizie şi expresivitate, în deceniile din 

urmă. Prin îngemănarea celor două tipuri de creaţie, 

cea muzicală cu cea poetică, se pare că se produce în 

arta sa o fuziune de un tip modern a versului cu 

sunetele, aducând un ecou contemporan al visului 

romantic, exprimat odinioară în cuvintele lui 

Grilparzer despre Schubert: „El a făcut poezia să 

cânte şi muzica să vorbească”, de vreme ce poetica 

îi impune mijloacele de abordare muzicală în 

declanşarea actului creator. E vorba despre o 

poetică muzicală inventată de el şi denumită 

poemuzică. Acest gen presupune organizarea 

poeziei pe principii muzicale, operaţiuni ale 

tehnicilor muzicale moderne aplicate la poezie. Este 

o muzică făcută fără ajutorul sunetului muzical, ci 

doar pe baza vocalelor din poezie, care înlocuiesc 

înălţimile sonore şi permit o melodică specifică. 

Dar din mulţimea poeziilor pe care le-a compus cu 

o prolificitate impetuoasă pe parcursul a 65 de ani 

fără întrerupere,  alegerea mea se îndreaptă către 

următorul exemplu de artă poetică, prezent în 

unicul volum de versuri antum semnat Nicolae 

Coman:

Nu-mi cereţi

                                    Nu-mi cereţi să cânt

                                    pe-o singură strună,

                              nu-mi cereţi să cânt pe-o 

singură fire.

                                    Soarele încă n-a apus

                                    şi pe ziua de azi

                                    mi-am ţinut cursul
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                                    despre matematica 

sentimentelor

                                    şi despre stângăcia 

       numerelor,

                                    am mâncat,

                                    am băut,

                                    am trădat o femeie,

                                    am făcut dragoste pe tăcute 

      cu un suflet,

                                    am uitat cum mă cheamă

                                    în faţa câtorva chipuri fugare

                                    care mi-au luminat 

disperarea,

                                    am hoinărit,

                                    am râs fără pic de ruşine

                                    de tot ce mi-a apărut în cale 

vrednic de milă,

                                    m-am biciuit,

                                    am cumpărat flori,

                                    am halucinat,

                                    m-am certat pentru câţiva 

bani,

                                    am minţit senin, calm, 

ştiinţific,

                                    am tremurat tot aşteptând un 

semn de simpatie

                                    care n-a venit,

                                    am alergat într-un picior

                                    printre pomi,

                                    am ameninţat, ipocrit, cu 

despărţirea,

                                    toate vieţile pe care le port,

                                    m-am oglindit în Josef K.,

                                    apoi am preferat să mă 

destind,

                                    bucurându-mă de chipul

                                    fermecător al unui copilaş

                                    care muşca lacom

                                    dintr-un covrig cu susan.

                                    Nu-mi cereţi să cânt

                                    pe-o singură fire.

                                    În viaţa voastră eu 

                                    sunt vântul,

                                    care apare şi pleacă

                                    fără să dea explicaţii,

                                    care moare într-un loc

                                    şi se naşte într-altul,

                                    fie şi numai

                                    pentru a goni, o clipă, 

                                    norii.

 

                    

                                                                                                   

Schiţă biografică de prof.univ.dr. Lavinia Coman
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Desfăşurate pe parcursul a zece zile de o 

intensitate deosebită, lucrările acestei ediţii ale 
Academiei muzicale de vară Horezu 2016 au oferit 
frumoase oportunităţi de perfecţionare unui grup de 
tineri aspiranţi la calificare în domeniul muzicii 
instrumentale şi vocale. Cei 19 pianişti proveniţi din 
şcolile şi liceele vocaţionale s-au bucurat de 
îndrumarea individuală a prof. univ. dr. Viniciu 
Moroianu, lector univ. dr. Carmen Enescu Botezatu 
şi prof. univ. dr. Lavinia Coman. Grupul de 11 
cântăreţi în devenire au beneficiat de cursurile 
intensive ale inegalabilei maestre Georgeta Stoleriu, 
iar tânărul solist şi profesor, Octavian Lup, şi-a 
condus cu mare dibăcie clasa de 7 elevi şi studenţi 

violoncelişti. Concomitent cu pregătirea la 
instrument, cursanţii au avut la dispoziţie ore de 
analiză a pieselor din repertoriu, de antrenare 
specială a auzului muzical performant, de iniţiere în 
armonie şi compoziţie din partea profesorului 
Nicolae Coman. Demne de consemnat sunt şi 
atelierele de citire la prima vedere sau de 
improvizaţie, sesiunile de cântat la patru mâini şi de 
acompaniament al unor cântăreţi - activităţi realizate 
de către pianişti, care au avut astfel oportunitatea ca, 
pe lângă sugestii de abordare a noilor repertorii 
anuale, să ia contact cu creaţia unor importanţi 
compozitori moderni şi contemporani.

Roadele îndrumărilor complexe şi ale studiului 
individual eficient au fost prezentate public în două 
recitaluri de pian şi două de violoncel, care s-au 

bucurat de mare succes. Am admirat, de asemenea, 
spectacolul liric original creat de doamna Georgeta 
Stoleriu şi susţinut de întreaga clasă a cântăreţilor. 
Programul s-a intitulat Cânt pentru Sfânta Fecioară şi 
s-a desfăşurat în Sala de conferinţe a Palatului 
Domnesc aparţinând Mănăstirii Hurezi. Pentru 
ospitalitate şi receptivitate maximă avem de 
mulţumit cu deosebire Maicii Stareţe a 
aşezământului. Momente privilegiate am trăit şi cu 
ocazia recitalului de violoncel solo susţinut de 
Octavian Lup în spaţiile anexe ale Mănăstirii Arnota, 
unde, potrivit mărturiei depuse de Maica Stareţă 
Ambrozia, s-a auzit pentru prima dată muzică 
instrumentală. O altă premieră a realizat profesoara 
Elida Târţopan prin recitalul de flaut prezentat sub 

arcadele insolite ale Peşterii Polovragi, care au 
rezonat surprinzător de bogat la muzici semnate de 
Cl. Debussy, E. Bozza, P. Elinescu etc. Un punct 
maxim de interes artistic l-a ocazionat recitalul 
cameral al violonistei Mioara Moroianu, prim 
concertmaistru al Filarmonicii “George Enescu” din 
Bucureşti şi al pianistului Viniciu Moroianu. Cei doi 
maeştri au interpretat cu prestanţă, autoritate stilistică 
şi  inspiraţie Sonata pentru pian şi vioară de Irina 
Odăgescu şi Sonata pentru vioară şi pian op. 18 de 
Richard Strauss. Am prefaţat cu mare drag 
recitalurile profesorilor, oferind detalii semnificative 
despre cariera lor solistică, precum şi informaţii 
relevante privind repertoriul interpretat. De 
asemenea, am susţinut două prelegeri despre rolul 
audiţiei în formarea şi cultivarea auzului muzical 

 
HOREZU  SUMMER  MUSIC  ACADEMY.

CURSURILE  MUZICALE  DE VARĂ DE  LA  HOREZU,  A DOUA EDIŢIE
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performant. 
Aş dori să consemnez ca activităţi adiacente 

desfăşurate în cadrul programului, consultanţa 
individuală oferită de profesoara Elida Târţopan pe 
tematica dezvoltării personale şi a managementului 
carierei. De mare interes s-au dovedit a fi, pentru 
cadrele didactice tinere, discuţiile informale ce s-au 
purtat pe marginea unor proiecte doctorale, precum 
şi cele privind pregătirea multilaterală a profesorului 
de instrument. Aceste adevărate colocvii ad-hoc au 
ocupat multe ore din zilele petrecute împreună, 
constituind, poate, miezul cel mai preţios al 
comunicării libere ce s-a stabilit între toţi membrii 
participanţi.

Farmecul specific al taberei l-a dat, şi de 
această dată, combinaţia inedită între implicarea 
intensă în pregătirea muzicală individuală şi 
drumeţiile organizate în împrejurimi. Seara de 
neuitat oferită cu generozitate de soţii Cristi şi 
Mihaela Iovan în ambianţa „ca la ţară” a gospodăriei 
lor de la Slătioara, vizitarea mănăstirilor Arnota, 
Hurezi și Polovragi sau Alina-Maria ne-a îmbogăţit 
orizontul cu noi valori de spiritualitate românească, 
în vreme ce locuri precum casa de vacanţă Piatra 
Romanului a inginerului Silviu Popescu, edificată la 
înălţimea de 1700 metri, în mirificul peisaj de la 
Vârful lui Roman, ne-au trezit admiraţia faţă de 
oamenii cutezători şi puternici care au ridicat în 
astfel de zone greu accesibile, aproape lipsite de căi 
de acces, adevărate oaze de confort şi relaxare în 
natură.
           La reuşita deosebită a ediţiei din această vară 
au contribuit şi oportunităţile oferite de spaţiul de 
cazare. Cursanţii au apreciat cum se cuvine plăcerea 

băilor în piscină pe vreme de caniculă, jocul de 
biliard sau tenis de masă. Spaţiile şi instrumentele 
puse la dispoziţie pentru studiu au asigurat tuturor 
cursanţilor baza materială a progresului individual. 
Împreună cu serviciile foarte bune de masă, aceste 
aspecte au avut darul de a crea cadrul de calitate şi 
de siguranţă  pe care s-a dezvoltat procesul complex 
al cursurilor. Pentru aceste condiţii suntem datori să 
mulţumim cu o adâncă reverenţă Asociaţiei Culturale 
Irina Şaţchi, reprezentată de lector univ. dr. Dorina 
Arsenescu şi prof. Izabela Cernătescu, cărora li s-a 
alăturat cu devotament şi abnegaţie, Elida Târţopan. 
Dificultăţile deosebite şi obstacolele întâmpinate de 
cele două organizatoare nu ar fi putut fi soluţionate 
la timp şi în condiţii excelente, aşa cum s-a întâmplat 
în realitate, dacă nu ar fi avut parte de sprijinul 
extrem de eficient al fostului primar al oraşului 
Horezu, domnul Ilie Fârtat, al directorului Casei de 
Cultură din localitate, domnul Cristi Iovan şi al 
directoarei Clubului Copiilor, doamna Elena 
Păunescu. Cu toţii au acţionat ca un sextet magic 
pentru ca lucrurile să se desfăşoare normal şi benefic 
pentru toţi participanţii. De aceea, le datorăm un 
gând de mulţumire pentru momentele de împlinire 
artistică trăite şi pentru ocazia de a admira noi şi noi 
frumuseţi oferite de natura cu adevărat spectaculoasă 
a Olteniei de sub Munte. Lacrimile din ochii copiilor 
noştri la fotografia de final au spus, fără cuvinte, că 
programul şi-a atins ţelurile instructive şi că, oricât 
de greu va fi, în vara viitoare ne vom întâlni din nou.

 
prof.univ.dr. Lavinia Coman
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„Salone Internazionale del Libro” de la Torino 
(Italia), cel de-al doilea târg de carte ca importanţă 
din Europa după cel de la Frankfurt, a avut loc în 
perioada 12-16 mai 2016, în incinta fostelor ateliere 
Fiat de pe malul râului Po, din Torino. „Să fii capabil 
să priveşti înainte, să fii vizionar, să-ţi dezvolţi 
abilităţile de proiectare şi de construire a viitorului 
pe baza cunoştinţelor acumulate prin îmbinarea 
culturii umaniste cu cea ştiinţifică”, acesta a fost 
obiectivul declarat al ediţiei din acest an al Târgului 
de Carte de la Torino, intitulat „Visioni”. În cadrul 
evenimentului au fost expuse, prezentate şi oferite 
spre vânzare producţii editoriale – cărţi, hărţi, 
publicaţii periodice – şi au avut loc dezbateri 
culturale şi civice, precum şi demonstraţii ştiinţifice 
de utilizare a tehnologiei în diverse domenii. 
Evenimentul s-a deschis cu un scurt concert susţinut 
de Orchestra Naţională Simfonică RAI, dirijată de 

James Colon, urmat de un moment literar-artistic din 
opera lui William Shakespeare în lectura lui 
Massimo Popolizio. 

Toate editurile majore din Italia au fost 
prezente în spaţiile expoziţionale, iar organizatorii 
au pus la dispoziţie 28 de săli care au găzduit 
numeroase prezentări de carte, lansări şi dezbateri pe 
teme din actualitatea culturală mondială. În cadrul 
salonului s-a remarcat standul „Sala Romania”, un 
spaţiu cu o capacitate de 40 de locuri având ca 
deviză "La Romania incontra le culture del 
mondo/România întâlnește culturile lumii" unde s-au 
organizat pe tot parcursul târgului dezbateri  şi 
întâlniri. 

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” a fost 
prezentă, la Salonul Internaţional de Carte de la 
Torino, în calitate de partener al proiectului „Let’s 
Culture Together”, un tandem cultural susţinut prin 
programul Tandem Europe, de către organizaţia 
MitOst din Berlin împreună cu un grup de 
organizaţii din mai multe ţări europene. Peste 300 de 
persoane au participat la prezentarea Bibliotecii 
Judeţene „Antim Ivireanul” care a avut loc în prima 
zi de desfăşurare a târgului în Arena Bookstock, cea 
mai mare sală de evenimente din cadrul târgului. 
Accentul a fost pus pe modul de implicare a 
bibliotecii în comunitate şi de adaptare a 
programelor şi serviciilor oferite. De asemenea, 
împreună cu partenerul italian, Asociaţia Culturală 

                  
2016 

Salonul Internaţional de Carte de la Torino, ediția a XXIX-a 
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TwLetteratura, a fost prezentată metoda inovativă de 
atragere a tinerilor spre lectură care îmbină 
mijloacele online cu cele offline, metodă 
experimentată în luna aprilie 2016 la biblioteca 
vâlceană. 

Salonul Internaţional de Carte de la Torino de 
anul acesta s-a constituit într-un moment simbolic de 
evidenţiere a unei realităţi care se află într-o 
profundă transformare, dar care continuă să se 
raporteze la carte - atât la cea în format tipărit, cât şi 
la documentele imprimate pe   suporturi electronice.

 
 

În perioada 16-20 noiembrie 2016 a avut loc 
cel mai important eveniment cultural de tip 
expozițional din România, Târgul Internaţional 
GAUDEAMUS - Carte de învăţătură, ediția cu 
numărul 23. În cele cinci zile, au fost organizate 850 
de evenimente (lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, 
prezentări, lecturi publice, reprezentații, ateliere 
creative) la care au participat aproximativ 125.000 

de vizitatori. Spațiile expoziționale au găzduit  peste 
300 de edituri româneşti şi străine, tipografii, 
universităţi centre şi institute culturale, instituţii 
mass-media, agenţii de difuzare de carte, firme 
multimedia, agenţii literare, organizaţii non-
guvernamentale cu profil cultural şi educaţional, 
librării, biblioteci.

Abundența cărților expuse a fost completată de 
numărul impresionant de personalități ale vieții 
culturale românești prezente la Pavilionul Central 
Romexpo. Salonul de carte a facilitat oricărui 
vizitator contactul direct cu personalități precum 
Horia Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Mircea 
Cărtărescu, Vlad Zografi sau Miron Radu 
Paraschivescu. Nu au lipsit scriitori de romane 
polițiste (George Arion, Stelian Țurlea), poeți (Ileana 
Mălăncioiu, Ana Blandiana, Marta Petreu), critici și 
istorici literari (Dan C. Mihăilescu, Eugen Negrici), 
artiști (Margareta Pâslaru, Nicu Alifantis, Oana 
Pellea), jurnaliști – Cristian Tudor Popescu, Marina 
Almăşan, specialiști din diverse domenii. 

Seria lansărilor a cuprins şi titluri aparținând 
unor autori străini precum Thomas Mann, 
Marguerite Yourcenar, Mario Vargas Llosa, Olavo de 
Carvalho, Aleksandr Dughin, Antoine de Saint-
Exupéry, Vladimir Nabokov, Charles Bukovski, 
Carla Guelfenbein.

În cadrul târgului, Biblioteca Judeţeană Timiş  
„SORIN TITEL”  a prezentat o expoziţie  permanetă 
a fototecilor bibliotecii : “AlBoomele B.J.T.”, iar 
Biblioteca Metropolitană a organizat pe toată 
perioada evenimentului ateliere creative: Build 
yourself - atelier de identitate, TEENSopinia - atelier 
de mind map,  mai multe sesiuni de boardgames, un 

Târgul Internaţional GAUDEAMUS, 
ediţia a XXIII-a - Carte de învăţătură
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maraton de poetry slam, ateliere de design pentru afișe creative, La dolce vita : cea mai frumoasă 
scrisoare de dragoste, Pin-up, X-teme de scriere grafitti, benzi desenate.

Evenimentul a cuprins şi finala celei de a XIV-a ediţii a Concursului Naţional de Lectură „Mircea 
Nedelciu”, iar Proiectul „Cărţile se întorc acasă” s-a bucurat de un real succes, anul acesta beneficiara 
cărţilor donate în cadrul proiectului fiind Biblioteca Publică din Aninoasa (judeţul Dâmboviţa). De 
asemenea, 13 elevi medaliaţi la concursuri internaţionale la diverse discipline au fost invitaţi speciali ai 
Târgului şi premiaţi de către Radio România şi Automobile Dacia.

Invitatul de onoare al ediţiei 2016 a fost China, prezentă la târg cu un stand reprezentativ pentru 
literatura chineză contemporană şi cu un program dens de evenimente, dedicate profesioniştilor de pe 
piaţa cărţii şi publicului.Anul acesta oferta de carte tipărită a fost predominantă, dar nu au lipsit nici 
audiobookurile și cărțile pe suport electronic.

           
 

Târgul de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XI-a 
la Biblioteca Judeţeană  “Antim Ivireanul” Vâlcea

clasice şi moderne, benzi desenate, cărţi de 
colorat şi enciclopedii.
Scopul acestui eveniment este atragerea 
copiilor si a tinerilor spre lectură, dar şi 
familiarizarea acestora cu spaţiul bibliotecii.

   Cristiana Olteanu, bibliotecar

 
 

În perioada 5 – 7 decembrie 2016, în Holul 
Mare al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” 
Vâlcea a avut loc Târgul de Carte pentru Copii şi 
Tineret, ediţia a XI-a. Deschiderea oficială a avut loc 
luni, 5 decembrie, la ora 10.00, în prezenţa 
reprezentanţiilor bibliotecii şi ai librăriilor din oraş. 
Organizatorii i-au invitat pe cei mai mici dintre 
râmniceni să răsfoiască titlurile prezentate, iar 
librarii i-au provocat la concursuri pe teme literare. 
În prima zi a târgului a avut loc lansarea cărţii “Ela 
cea fără de cuvinte”  în prezenţa autoarei, Victoria 
Pătraşcu şi a unui public numeros. 

Standurile expoziţionale au oferit cărţi, broşuri, 
jocuri comercializate de librăriile din Râmnicu 
Vâlcea: Aldan, Roxicom, Librin, Humanitas. Pe 
parcursul celor trei zile de desfăşurare au participat 
aproximativ 1000 de elevi şi profesori. 

Anul acesta oferta de carte a fost foarte bogată, 
iar copiii prezenţi au ales în special cărţi cu poveşti 
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Caramitru, Florin Zamfirescu, Marcel Iureș, Virgil 

Ogășanu, Stela Popescu, Dana Dogaru, Constantin 

Cotimanis, Mihai Dinvale, Alexandru Bindea, 

Constantin Cojocaru, Răzvan Vasilescu, Dan 

Aștilean, Emil Boroghină, Constantin Florescu, 

Tania Filip, Oana Sârbu, Marius 

Chivu, alături de alți actori, iar 

soliștii și corpul de balet al 

Operei Naționale Române din 

Iași au încheiat festivalul cu o 

minunată Gală de balet - Valsuri 

în interpretări coregrafice. 

Spectacolele ce au fost 

prezente în festival au fost 

regizate de nume mari ale 

teatrului românesc: Laszlo 

Bocsardi, Alexander Hausvater, 

Alexandru Dabija, Radu 

Beligan, Ion Caramitru, Erwin 

Șimșenshon, și s-au desfășurat 

în Sala Cinema „Geo Saizescu”, 

Sala Teatrului Anton Pann, Sala Mare Grand Hotel 

Sofianu, Sala „Zăvoi”, Union Pub, Sala de 

Festivități a Colegiului Național de Informatică 

„Matei Basarab”, în fața Teatrului Municipal „Ariel” 

din Parcul Zăvoi și în Sala „Zăvoi”. 

Nu au lipsit nici workshop-urile ce au fost 

susținute de regizorii Mihaela Lichiardopol și 

Andrian Găzdaru, ateliere de teatru la care au 

participat, pe de o parte elevi ai Colegiului Național 

Teatrul Municipal "Ariel" Râmnicu Vâlcea a 

organizat, în perioada 9-16 octombrie 2016, 

Festivalul de Teatru „Râmnic Inter Fest”, ediția a 

VI-a, 2016.

Programul festivalului a cuprins spectacole 

pentru toate gusturile: spectacole 

pentru copii și adolescenți, 

spectacole pentru publicul larg, 

spectacole de Cafe-Teatru și 

Stand Up Comedy destinate în 

special tinerilor, dar nu exclusiv. 

La această ediție a 

festivalului au fost invitate teatre 

de marcă din țară: Teatrul 

Național București, Teatrul 

Bulandra București, Teatrul 

Național „Marin Sorescu” 

Craiova, Opera Națională 

Română Iași, Teatrul Metropolis 

București, Teatrul Evreiesc de 

Stat București, Teatrul „Stela 

Popescu” București, dar și companii de teatru 

independente din țară și de peste hotare: Teatrul Act 

București, Compania Untreatru București, Compania 

Apocryphe Tendance Paris – Franța, Compania Woh 

Productions Londra, Marea Britanie, care vine cu un 

spectacol ce tocmai a avut premiera în luna 

septembrie la Londra. 

De asemenea au participat actori renumiți 

dintre care amintim pe: Horațiu Mălăele, Ion 

Festivalul de Teatru Râmnic Inter Fest, ediția a VI-a, 2016
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„Mircea cel Bătrân” și elevi ai Colegiului Național 

de Informatică „Matei Basarab”, și pe de altă parte 

actorii Teatrului Municipal „Ariel”, având drept scop 

realizarea unor noi producții în viitorul apropiat. Au 

fost abordate diverse teme, din care amintim câteva: 

„Ce? și De ce? – Întrebări esențiale”, „Limbajul non-

verbal”, „Relația dintre actor și costum”. 

Pe scurt, publicul a vizionat aceste 

reprezentații atât în spații convenționale, cât și 

neconvenționale, iar noutatea acestei ediții a 

festivalului a constat în prezentarea spectacolelor 

de Stand Up Comedy și Gala de balet, spectatorii 

fiind încântați de prestația tuturor artiștilor. 

 

                  Dana Stan, Secretar literar

       Teatrul Municipal "Ariel" Râmnicu Vâlcea

 

.

 

 

 

 

 

24 ianuarie 1866 - Se stinge din viaţă Aron Pumnul, cărturar român, lingvist, filolog, participant la Revoluția 
din 1848. Printre elevii săi s-a numărat Mihai Eminescu, care i-a dedicat prima sa poezie publicată: „La 
mormântul lui Aron Pumnul. A alcătuit prima antologie de texte literare românești, „Lepturariul românesc” (vol. 
I-VI, Viena, 1862-1865), lucrare valoroasă din punct de vedere documentar.
27 ianuarie - Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului
28 ianuarie - Ziua Europeană a protecției datelor
28 ianuarie 1985 - S-a produs catastrofa navetei spaţiale “Challenger”, a cărei explozie, la 75 de secunde de 
la lansare, a provocat moartea celor 7 astronauţi aflaţi la bord.
29 ianuarie 1837 - Se stinge din viaţă scriitorul şi primul mare poet romantic rus Aleksandr Sergheevici 
Pușkin. 
30 ianuarie 1852 -  Se naște marele dramaturg şi prozator Ion Luca Caragiale. 
30 ianuarie 1948 -  Este asasinat conducătorul mișcării de eliberare a Indiei, Mahatma Gandhi. Se 
marchează drept „Ziua martirilor”
30 ianuarie 1957 - este folosit pentru prima oară un pacemaker extern cu electrozi intracardiaci. 

Calendar de Ianuarie
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Prin demersul lor artistic, pictorii basarabeni vin la Râmnic – graţie Asociaţiei ,,PlopArt” – să 

imortalizeze pentru veşnicie locuri, monumente, stări… Tabăra, ca o experienţă, ca mod de comunicare şi 

dialog, constituind, în acelaşi timp, un prilej de cunoaştere a celuilalt dintr-o altă zonă de exprimare.

De la pictura de şevalet, la tehnicile ce presupun amestecul de materii picturale şi orice mijloc de expresie 

posibil, toate s-au concretizat în minunate şi superbe lucrări de artă! Meşteşugul artistic prin mâna şi sufletul 

acestor pictori se ridică la rangul de ARTĂ!

Şi cum s-ar putea altfel când cei invitaţi ,,La Râmnic” sunt: 

Regal Cromatic

 - Vasile Sitari – maestru al artelor, lector superior la Catedra de Limbaj Vizual – Academia de Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice din Chişinău, Republica Moldova;

 - Valeriu Jabinschi – şef Catedra de Pictură, conferenţiar, AMTAP, Chişinău;

 - Vladimir Lozovanu  −  artist plastic profesionist;

 - Victor Creţu  − şef Catedră,  Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, Republica Moldova;

 - Oleg Dobrovolschi – membru UAP, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, Republica Moldova;

 - Oleg Buga – pictor profesionist;

 - Valentin Caisân – pictor profesionist;

 - Gheorghe Zvarici – pictor şi critic de artă;

 - Ion Jabinschi – lector superior al AMTAP, Catedra de pictură.

 - Vitalie Butescu – pictor profesionist, membru UAP, România.
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Reprezentări vizuale cu caracter de 

lucrări-document au fost găzduite cu 

generozitate de către Biblioteca 

Judeţeană ,,Antim Ivireanul” Vâlcea, în 

persoana managerului bibliotecii, 

D-l. conf.univ.dr. Remus Grigorescu.

Vernisajul găzduit de ,,Casa Cărţii” 

a reunit un public numeros, avizat, 

dornic să admire noile opere artistice ale 

pictorilor basarabeni, într-o atmosferă 

destinsă, elevată.

Iubitoare de artă și un bun prieten 

al artiștilor, D-na. Augustina-Sanda 

Constantinescu, și-a exprimat bucuria și admirația pentru creațiile artiștilor prezenți la vernisajul expoziției.

Prezent la vernisaj, dl. Teodor Chelcea, director al Memorialului Bălcescu,  a reiterat în cuvântul său 

mulţumirea pentru lucrările pe care valoroșii artişti basarabeni le-au donat muzeului.

Artistul plastic Sergiu Plop, preşedintele Asociaţiei ,,PlopArt”, şi-a prezentat colegii şi proiectul − ajuns 

la cea de-a V-a ediţie - amintind intenţia de a continua acest proiect sub aceleași auspicii.

De asemenea, criticul de artă Gheorghe Zvarici a creionat în discursul său o scurtă analiză estetică a 

lucrărilor prezente în expoziţie.

Solicitudinea şi deferenţa cu care au fost 

primiţi, de fiecare dată, pictorii basarabeni, au 

lăsat în sufletele lor de artişti emoţii şi amintiri 

profunde, fundamente sensibile pentru 

viitoarele lucrări artistice.

Ambasadori ai frumosului artistic, 

pictorii basarabeni, 19 la număr, au deschis la 

Galeriile Regale din Sinaia o expoziţie de 

pictură sugestiv intitulată ,,Restituiri 

cromatice”.

Cele trei săli ale galeriilor regale au 

reunit pe simeze nu mai puţin de 233 de lucrări 

(rezultate din cele cinci ediţii ale taberei), reprezentând case ţărăneşti din Muzeul Satului Vâlcean, biserici şi 
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mănăstiri, Conacul Bălceştilor revoluţionari, florile şi oamenii Vâlcii, totul într-un regal cromatic de mare 

ţinută.

Expoziţia este deschisă până în ianuarie 2017, atât publicului iubitor de frumos din Sinaia, cât şi turiştilor 

veniţi în frumoasa staţiune montană.

                                                      Mioara Comănescu, artist plastic

.






