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România este patria 

noastră și a tuturor 

românilor. E România 

celor de demult și-a celor 

de mai apoi. E patria 

celor dispăruti și-a celor 

ce va să vie. 

Barbu Ștefănescu 

Delavrancea
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Festivalul Internaţional “George Enescu”

Ediţia a XVI-a a Festivalului Internaţional “George Enescu” a fost una 
dintre cele mai bune din istoria concursului, adunând la Bucureşti cu 26% mai 
mulţi concurenţi faţă de anul 2016. 

Din totalul celor 39 de state prezente în concurs, după etapa de 
preselecţie, 8 ţări (Rusia, Letonia, Italia, Ucraina, Japonia, Estonia, China şi 
Franţa), reprezentate de 10 muzicieni, au concurat în finale.

Au avut loc 6 recitaluri extraordinare ale membrilor juriului şi ale foştilor 
laureaţi ai concursului, 3 finale cu orchestra, o gală de deschidere, 23 de 
recitaluri în semifinală şi 50 de recitaluri în etapa a doua a competiţiei. În total, 
83 de concerte au avut loc pe scena Ateneului Român.

                                            Câştigătorii ediţiei 2018 

Violoncel: I - Marcel Johannes Kits (Estonia), II– Yibai Chen (China), 
                              III – Stanislas Kim (Franţa);
            Vioară:     I - nu s-a acordat, II – Vikram Sedona (Italia), III– Giuseppe Gibboni (Italia);
           Pian:          I – Daria Parkhomenko (Rusia), lI – Daumants Liepiņš (Letonia), 
                              III - Alexander Panfilov (Rusia);
       Compoziţie: Alexandru - Ștefan Murariu din România – Muzică Simfonică, cu lucrarea intitulată 
,,Concert pour clarinette et orchestre” şi Junghoon Nam din Coreea de Sud - categoria Muzică de Cameră, cu 
lucrarea „Scattering for string quartet”.

Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti B-FIT in the Street!

Primăria capitalei, prin ARCUB, a organizat în perioada 13 iulie – 5 august 
Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti B-FIT in the Street!

Cea de-a X-a ediţie a festivalului, intitulată „O poveste românească în Anul 
Centenarului”, a adus la Bucureşti patru weekend-uri de spectacole de teatru de 
stradă. În programul primului week-end de festival, care s-a desfăşurat în puncte 
centrale din Bucureşti, a fost inclusă o gamă variată de spectacole mobile, 
spectacole fixe şi ateliere susţinute de artişti din Danemarca, Slovacia, Spania, 
Franţa, Italia, Portugalia şi România.
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       Premiul Nobel pentru Pace - pentru "eforturile de a 

pune capăt folosirii violenţei sexuale ca armă de război şi 

în conflictele armate".

                                              

           James P. Allison şi Tasuku Honjo 

Premiul Nobel pentru Medicină - pentru 

descoperirea unei terapii împotriva cancerului prin 

inhibarea reglării negative a sistemului imunitar.  

Pe 1 noiembrie, la 90 de ani de la primul semnal în eter al radioului public, 

Radio România Cultural a oferit publicului o călătorie în timp cu ajutorul câtorva dintre cele 

mai valoroase înregistrări din fonoteca Radio România: spectacolele emblematice de teatru 

radiofonic, cele mai cunoscute piese românești, cele mai iubite voci şi interviuri – document.

Personalităţile difuzate cu această ocazie au fost: Lech Wałęsa, Vaclav Havel, Zoe 

Dumitrescu Buşulenga - care a povestit despre întâlnirea sa cu George Enescu, muzicologul 

Viorel Cosma - care a rememorat momentul de glorie din 1936, când Radio România 

transmitea în direct, de la  Opera din Paris, premiera capodoperei enesciene OEDIPE.

În programul zilei de 1 noiembrie a fost difuzată și cea mai veche înregistrare din 

fonoteca radioului: este vorba despre vocea Elenei Văcărescu, imprimată la Muzeul 

Cuvântului din Paris în 1913.

Denis Mukwege și Nadia Murad
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Eugen Barbu, prozator, dramaturg (m. 7 sept. 1993) - 25 ani de la moarte 

            Horia Lovinescu, dramaturg (m. 16 sept. 1983) - 35 ani de la moarte 

             Iulia Hasdeu, poetă (m. 17 sept. 1888) - 130 ani de la moarte 

             Dumitru Almaş, prozator (n. 19 oct. 1908) - 110 ani de la naştere 

             Augustin Buzura, prozator (n. 22 sept. 1938) - 80 ani de la naştere 

             Florea Firan, critic şi istoric literar (n. 4 oct. 1933) - 85 ani de la naştere 

             Giuseppe Verdi, compozitor italian (n. 10 oct. 1813) - 205 ani de la naştere 

             Andrei Mureşanu, poet şi  ziarist  (m. 11/23 oct. 1863) - 155 ani de la moarte 

             George Mihail Zamfirescu, scriitor,   dramaturg (n. 13 oct. 1898) - 120 ani de la naştere  

             Ciprian Porumbescu,  compozitor român (n. 14 oct. 1853 - m. 6 iun. 1883) 

   - 165 ani de la naştere şi 135 ani de la moarte

Simion Mehedinţi, prozator (n. 16 oct. 1868) - 150 ani de la naştere 

Georges Bizet, compozitor francez (n. 25 octombrie 1838) - 180 ani de la naştere             

Piotr Ilici Ceaikovski,  compozitor rus (m. 25 octombrie 1893) - 125 ani de la moarte

Dimitrie Cantemir,  prozator,  istoric, filosof, umanist (n. 26 oct. 1673) - 345 ani de la naştere 

Ştefan Baciu, poet, eseist, traducător  (n. 29 oct. 1918) - 100 ani de la naştere 

Duiliu Zamfirescu, scriitor, poet şi dramaturg (n. 30 oct. 1858) - 160 ani de la naştere 

Monica Lovinescu,  critic literar, eseist (n. 19 nov. 1923) - 95 ani de la naştere 

Aron Pumnul,  lingvist şi  istoric al culturii (n. 27 nov. 1818) - 200 ani de la naştere

Nicolae Cartojan, istoric literar (n. 4 dec. 1883) - 135 ani de la naştere 

Hector Berlioz, compozitor francez (n. 11 decembrie 1803) - 215 ani de la naştere 

             Dosoftei, cărturar (m. 13 dec. 1693) - 325 ani de la moarte 

             Nichita Stănescu, poet (m. 13 dec. 1983) - 35 ani de la moarte 

Paul Constantinescu, compozitor român (m. 20 decembrie 1963) - 55 ani de la moarte

Tristan Tzara, poet (m. 24 dec. 1963) - 55 ani de la moarte 

Ovid  Densusianu, istoric şi critic literar (n. 29 dec. 1873) - 145 ani de de la naştere 

I.G. Duca, memorialist, om politic (m. 29 dec. 1933) - 85 ani de la moarte 

Aniversări/Comemorări 
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Există un dor în ființa umană de 
înălțime, de cer, un dor de frumos, de 
lumină și de a fi pelerin la locurile încărcate 
de sfințenie. Locurile acestea reprezintă 
limita de sus a pământului și limita de jos a 
cerului, așa cum a fost pe Muntele Tabor.

Înființarea unor Centre de pelerinaje, 
dar și organizarea unor pelerinaje în Țara 
Sfântă și în alte locuri sfinte din lume m-au 
determinat să purced, în „Anul omagial al 
unității de credință și de neam și Anul 
comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de 
la 1918”, în Patriarhia Română, la 
așternerea câtorva rânduri care să 
zugrăvească însemnătatea devenirii omului 
- pelerin și a realizării pelerinajului în sine.

Viața pământească a omului este un 
pelerinaj spre Împărăția lui Dumnezeu. 
Desigur, vorbind de creștinii ortodocși, 
botezați în numele Sfintei Treimi, aceștia 
primesc la botez „biletul” către Împărăția 

cerească, însă este foarte important cum se 
comportă persoana botezată în acest pelerinaj 
spre viața veșnică.

Pelerin este numit creștinul care merge 
să se închine la Locurile Sfinte, fie în Țara 
Sfântă (Israel, Palestina, Iordania, Egipt, 
Liban), la Muntele Athos, la mănăstirii (la 
mănăstirile din România) sau în alte locuri 
unde au trăit sfinții Bisericii și se găsesc 
Sfintele lor Moaște.

Pelerinajul este „un memorial vizual al 
locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și 
lucrarea minunată a lui Dumnezeu pentru 
oameni și prin oameni”(†Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, Locțiitor de Mitropolit al Moldovei și 
Bucovinei, Comori ale Ortodoxiei – Explorări teologice în 
spiritualitatea liturgică și filocalică, Edit. Trinitas, Iași, 2007, p. 
143).

În pelerinaj trebuie să acumulăm harul 
lui Dumnezeu care sfințește viața noastră și o 
binecuvintează cu daruri alese, sfințind locul 
viețuirii noastre, ajutând pe semeni la 
mântuire și slăvind pe Ziditorul a toate 
existente, văzute și nevăzute.

Pelerinajul nostru terestru are mai 
multe etape, după modelul Pelerinului 
desăvârșit, Mântuitorul Iisus Hristos.

Prima etapă este cea a copilăriei, când 
părinții și nașii de Botez ne însoțesc și ne 
călăuzesc către Biserică pentru primirea 
Sfântul Botez, Mirungerii și a Euharistiei, 
îngrijindu-se de creșterea noastră spirituală și 
fizică. Suntem îndreptați spre Hristos, 
ocrotitorul copiilor. În acest sens, ne aducem 
aminte de pelerinajul săvârșit de dreptul Iosif 
și Sfânta Fecioară Maria la Bethleem, pentru 
a-l naște pe Fiul lui Dumnezeu și de fuga în 
Egipt, pentru a-l proteja pe pruncul Hristos.

Pelerinajul omului în lume

†Emilian CRIȘANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului
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A doua etapă o reprezintă perioada 
adolescenței, când căutările tinerilor au 
nevoie de răspunsuri, atât în școală, cât și la 
Biserică: pelerinajul constituie acum un act 
de înțelegere și creștere a credinței în 
existența lui Dumnezeu și a lucrării Sale în 
lume. Astfel, pelerinajele Mântuitorului 
Hristos la Ierusalim descoperă 
contemporanilor originea Lui divină și faptul 
că este Fiul Tatălui Ceresc (cf. Luca 2, 48-
50).

În cea de a treia etapă, persoana 
matură devine recunoscătoare pentru darurile 
primite de la Dumnezeu și doritoare să-și 
manifeste libertatea religioasă. Dragostea se 
concretizează în cinstirea Bisericii 
Mântuitorului Iisus Hristos, în angajarea 
săvârșirii unor acte de jertfă, cum ar fi 
efectuarea unor pelerinaje. Această etapă este 
corespunzătoare asumării jertfei de pe Cruce 
a Mântuitorului Hristos. El a acceptat 
pătimirile, răstignirea și moartea, înviind 
pentru a noastră mântuire, iar noi, înțelegând 
rostul învierii lui Hristos și sensul vieții 
noastre, ne asumăm drumul crucii, ce devine 
pelerinaj către viața veșnică. „Oricine voiește 
să vină după Mine să se lepede de sine, să-și 
ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Marcu, 8, 

34); „Și aceasta este viața veșnică: să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai 
trimis” (Ioan 17, 3). Așadar, în pelerinaj 
mergem pe urmele Mântuitorului Hristos 
pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu.

Ne punem multe întrebări legate de 
pelerinaje, iar cea mai frecventă este aceasta: 
Care este însemnătatea pelerinajului? Ce 
reprezintă el pentru noi? Răspunsul cuprinde o 
mulțime de trăsături.

Mai întâi, pelerinajul înseamnă 
credință, pentru că ea ne poartă pașii către 
locurile sfinte și dorim să ne întărim credința 
prin vedere și înțelegere. Credem că Fiul lui 
Dumnezeu S-a întrupat, devenind și Om, 
credem că mărturiile Sfinților Evangheliști 
despre Hristos sunt adevărate, credem că 
Sfinții, prin cinstirea lor, mijlocesc înaintea lui 
Dumnezeu pentru noi, dar, în același timp, 
dorim să ne bucurăm de vederea locurilor 
unde s-au petrecut acestea. Sfântul Apostol 
Iacov spune despre credință că „dacă nu are 
fapte, e moartă în ea însăși” (Iacov, 2,17), iar 
noi credem că pelerinajul este o faptă, este o 
jertfă care însoțește credința. Pe de altă parte, 
credința în pelerinaje crește, sporește și se 
întărește prin ispitele, necazurile și încercările 
ce le întâmpinăm.

Pelerinajul înseamnă nădejde, pentru că 
pelerinul nădăjduiește că închinarea la locurile 
sfinte îl ajută în viață, că efortul lui este 
răsplătit, că rugăciunile vor fi ascultate de 
Dumnezeu și va dobândi mai multă lumină și 
har. Nădejdea creștină se naște și din credință, 
așa după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: 
„Căci noi așteptăm în Duh nădejdea dreptății 
din credință” (Galateni 5,5).

Pelerinajul înseamnă dragoste, pentru 

Pelerinajul omului în lume

Biserica Sf.Mormânt - Ierusalim

sursa foto: orthodoxwiki.org
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că din dragoste față de Dumnezeu pelerinul 
săvârșește călătoria la sfintele locuri. 
Pelerinajul ne ajută să sporim în 
dumnezeiasca dragoste, la iubirea arătată de 
Sfânta Treime umanității noi trebuie să 
răspundem cu aceeași măsură. Pelerinul este 
îndemnat să rabde cu dragoste toate 
încercările călătoriei, pentru că oamenii din 
preajmă sunt diferiți și este nevoie de multă 
dragoste pentru a-i înțelege și, eventual, a-i 
ajuta spre folosul lor duhovnicesc, împlinind 
îndemnul Sf. Ap. Pavel: „Dragostea îndelung 
rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea 
nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. 
Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu 
caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu 
gândește răul” (I Corinteni 13, 4-5).

Pelerinajul presupune răbdare, 
deoarece trebuie să ne răbdăm unii pe alții: 
unul merge mai repede, altul mai încet, 
unuia îi este sete, altuia îi este foame, unul se 
roagă mai mult, altul mai puțin, încât este 
necesară virtutea răbdării și îngăduinței 
reciproce într-un pelerinaj. Răbdarea vine 
din dragoste, care „toate le suferă, toate le 
crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă” (I 
Corinteni 13, 7), zice Sf. Pavel, iar Sf. 
Evanghelist Luca ne sfătuiește că „prin 

răbdarea voastră veți dobândi sufletele 
voastre” (Luca 21,19).

Pelerinajul înseamnă smerenie, fiindcă 
în fața lui Dumnezeu, a sfinților Săi, în 
prezența locurilor sfinte (Biserica Sfântului 
Mormânt, Biserica Nașterii din Bethleem 
ș.a.), funcțiile și rangurile, starea socială și 
materială sunt neînsemnate în fața smereniei 
și slavei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
Ne smerim urcând și coborând colinele 
Ierusalimului, ne smerim aplecându-ne 
genunchii pe Golgota, în fața Sfintelor Icoane 
și a Sfintelor Moaște, dobândind bucurie și 
binecuvântare sfântă.

Pelerinajul este jertfă, deoarece cei mai 
mulți creștini își împlinesc această dorință cu 
multe sacrificii materiale și cu multă 
osteneală trupească. Jertfa trupului, a 
timpului, a agoniselii materiale, a dragostei 
reprezintă înțelegerea necesității realizării 
unui pelerinaj la sfintele locuri. Este o jertfă 
bineprimită de Dumnezeu.

Într-un grup de pelerini sunt importante 
aceste virtuți și, mai ales, împlinirea lor, în 
folosul tuturor participanților la pelerinaj și 
pentru dobândirea liniștii și bucuriei 
duhovnicești personale. De aceea am și însoțit 
virtuțile cu îndemnurile  și argumentele din 
Sfânta Scriptură. Menționez faptul că 
aplicarea acestor virtuți este valabilă și în 
pelerinajele interne (la Sf. Parascheva – Iași, 
la Sf. Dimitrie Basarabov – București), 
precum și atunci când participăm la slujbele 
Sfintei Biserici.

Peste toate acestea, creștinul crede și 
nădăjduiește într-un pelerinaj bine organizat și 
reușit, în care să se simtă bine informat și să 
participe la viața duhovincească a grupului. 
Această sarcină revine organizatorilor și în 

Pelerinajul omului în lume

Sf.Munte Athos 

sursa foto: wikipedia
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special preoților însoțitori de grupuri de 
pelerini.

Pelerinajul este o întâlnire a noastră cu 
Dumnezeu. Mai întâi Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, a venit pelerin spre noi, iar acum 
creștinul merge în pelerinaj spre Mântuitorul 
lumii. După cum orice întâlnire presupune o 
pregătire, și pelerinajul necesită o pregătire 
interioară și exterioară. Pregătirea interioară 
constă în spovedanie, împăcare cu semenii, 
conștientizarea importanței pelerinajului și 
dispoziția interioară pentru multă jertfă. 
Pregătirea exterioară presupune o 
vestimentație adecvată și dotarea cu lucrurile 
necesare pelerinajului.

De asemenea, pelerinajul apropie pe 
oameni de Dumnezeu și pe oameni 
întreolaltă. Pe parcursul unui pelerinaj, între 
pelerini se stabilesc noi prietenii sau se 
consolidează cele vechi. În pelerinaj ne 
dăruim lui Dumnezeu și învățăm să fim mai 
darnici și altruiști față pelerinii din grup. Ce 
așteptăm de la un pelerinaj?

Cu siguranță nu trecerea în palmares a 
încă unei călătorii, ci dorința de a înțelege 
lucrarea dragostei lui Dumnezeu în viața 
omenirii și în lume. De exemplu, aflându-ne 
la Ierusalim, dorim să vedem locurile unde 
Hristos–Domnul a propovăduit Evanghelia, 
a instituit Sfânta Euharistie, unde S-a rugat, 
a pătimit (Drumul Crucii), a fost răstignit, a 
murit și a înviat pentru mântuirea noastră.

Mormântul Domnului, locul de unde a 
înviat, este cel mai căutat de către creștini, 
pentru că este dătător de viață, așa după cum 
ne spune și o rugăciune rostită de preot în 
cadrul Sfintei Liturghii: „Ca un purtător de 
viață și mai înfrumusețat decât raiul cu 
adevărat și decât toată cămara împărătească 

mai luminat s-a arătat, Hristoase, mormântul 
Tău, izvorul învierii noastre”.

Așteptăm de la un pelerinaj să vedem 
cum harul lui Dumnezeu a lucrat în viața 
unor oameni, devenind Sfinți împodobiți cu 
Sfinte Moaște. În fața Sfintelor Moaște 
înțelegem mai bine importanța pe care o are 
trupul omului în conlucrarea cu sufletul și, 
împreună, la împlinirea voii lui Dumnezeu. Și 
care este această voie? Este: „Să iubești pe 
Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta 
este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel 
ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe 
tine însuți. În aceste două porunci se cuprind 
Legea și proorocii” (Matei 22, 37-40).

Să nu uităm că pelerinajul este chemare 
și căutare. Suntem chemați la „Cină”, adică la 
împărtășirea cu Sfintele Taine, la dobândirea 
sfințeniei. Totodată, căutăm într-un pelerinaj 
să ne îmbogățim viața cu lucruri netrecătoare, 
după cum ne îndeamnă Mântuitorul Hristos: 
„Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și 
dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga 
vouă” (Matei 6,33).

În cele din urmă, constatăm cu bucurie 
că în pelerinaj devenim contemporani cu 
viața pământească a Fiului lui Dumnezeu, cu 
Sfinții din alte veacuri, care s-au nevoit în 
diferite locuri din lume.

Mulți dintre semenii noștri doresc să 
ajungă măcar o dată în pelerinaj la locurile 
sfinte din Țara Sfântă. Dacă nu reușesc, să nu 
fie mâhniți, pentru că au posibilitatea în 
fiecare zi de duminică sau de sărbătoare să 
ajungă la locul sfânt numit Biserică. Biserica 
din sat sau oraș ne conduce și ne poartă în 
pelerinaj la toate locurile sfinte.

Pelerinajul omului în lume
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Duminică, 25 noiembrie 2018, a avut loc sfințirea Catedralei Mânturirii Neamului Românesc în anul 

Centenarului Unirii. Slujba de sfințire a fost oficiată de Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al 

Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împlinindu-se astfel aspirația realizării 

unei ctitorii reprezentative și necesare a ortodoxiei. Miile de credincioși de pe tot cuprinsul țării prezenți la 

eveniment au dovedit încă o dată unitatea de credință a neamului.

Catedrala Mântuirii Neamului are ca hram principal Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, pentru a 

sublinia caracterul de simbol național și de memorial al tuturor eroilor români. Al doilea hram este Sfântul 

Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României.

Statornicită pe Dealul Arsenalului, piatra de temelie a lăcaşului de cult încă în construcţie a fost pusă în 

februarie 2011.

Clădirea Catedralei se desfăşoară pe o lungime de 126,10 metri, o lățime de 67,70 metri şi o înălţime de 

120,00 metri până la baza crucii de pe turla principală. Aici se află principalele spaţii liturgice, dispuse succesiv, 

în conformitate cu cerinţele liturgice ortodoxe: accesul principal pe latura de vest prin intermediul unui pridvor 

cu arcade, apoi exonartexul, pronaosul, naosul și altarul situat în partea de răsărit. Pe laturile de nord și sud ale 

naosului sunt amplasate două abside laterale, iar peste naos se înalță turla principală (Pantocratorul). Pe latura 

vestică, deasupra exonartexului se află amplasat spaţiul rezervat corului, iar deasupra acestui spaţiu se ridică 

turla clopotniță. La nivelele superioare ale pronaosului şi naosului sunt dispuse galerii (balcoane) laterale 

interioare, precum și un circuit interior în jurul bazei turlei principale, la cota +56,00 m şi unul exterior, la cota 

+91,00 m, în jurul cupolei turlei principale - Belvedere, spre a privi orașul (ca la multe alte catedrale europene). 

Catedrala Mântuirii Neamului Românesc
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Circulația verticală se va realiza pe scări și prin 8 ascensoare (lifturi) care asigură accesul la toate nivelele 

inferioare şi superioare ale Catedralei, mai ales pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități.

La nivelele inferioare ale Catedralei sunt prevăzute: un paraclis pentru program liturgic de mănăstire în 

fiecare zi, Muzeul Creștinismului românesc, spaţii pentru consiliere pastorală a pelerinilor, magazin pentru cărți 

şi obiecte bisericeşti, iar în exterior, spaţii pentru parcare subterană.

Arhitectura Catedralei reprezintă o sinteză între tradiție si contemporaneitate, armonizând elemente 

arhitecturale din diferite zone ale României (ocnițe moldave, pridvoare brâncovenești şi turnuri zvelte 

transilvane), precum şi elemente de monumentalitate de la unele catedrale occidentale, ținând seama că, în 

zilele noastre, o mare parte a diasporei române se află în Occident.

 În contextul eforturilor pe care Patriarhia Română le desfăşoară în vederea edificării Catedralei 

Mântuirii Neamului se înscrie şi activitatea misionară, pastorală şi liturgică desfăşurată la Paraclisul Catedralei 

Mântuirii Neamului cu hramurile: Învierea Domnului, Maica Domnului Prodromiţa şi Sfântul Ioan Gură de 

Aur.

Icoanele din altarul Catedralei Mântuirii Neamului sunt executate în mozaic din sticlă de Murano cu 

foiţă de aur. Cele şase clopote poartă simboluri ale Bisericii Ortodoxe Române: stema Patriarhiei Române, 

chipul Patriarhului României şi crucea patriarhală, precum şi inscripţia „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al 

României pentru Catedrala Naţională - Centenar 1918 - 2018“. Clopotul cel mare are 25 tone, fiind cel mai 

mare funcţional din Europa, şi va fi amplasat la înălţimea de 60 metri.

Între odoarele nepreţuite din tezaurul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului la loc de cinste se află 

Icoana Maicii Domnului – Prodromiţa şi racla cu moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul 

Constantinopolului. 

Surse : wikipedia.org, catedralaneamului.ro, basilica.ro

Catedrala Mântuirii Neamului Românesc

foto: basilica.ro
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După aceasta Episcopul Miron Cristea 
s’a urcat pe tribună spre a vorbi asistenţei.

D-sa a fost primit cu urale şi ovaţiuni, 
cari nu mai luau sfârşit.

Făcându-se linişte, Episcopul Cristea a 
spus.

Din încrederea Marelui Sfat naţional 
român din Ardeal şi ţările din Ungaria 
locuite de români, noi, cei 4 soli, am venit 
împreună cu însoţitorii noștri ca să vă 
vestim marea bucurie ce ne-a cuprins 
inimele, nouă celor ce am trăit într’o robie 
de 1o veacuri.

Cu ajutorul vitesei armate române şi al 
marilor aliaţi am reuşit să rupem lanţurile 
şi să ne izbândim visul nostru secular, visul 
lui Mihai Viteazul care a intrat cel dintâi în 
Alba Iulia. Am hotărât unirea întregei 
Românimi sub steagul Patriei mame în jurul 
celui mai mare din Voevozii pe care i-a avut 

neamul Românesc, în jurul M.S. Regelui 
Ferdinand I.

(Muzica intonează Imnul Regal şi 
întreaga asistenţă cântă Trăiască Regele)

Am avut şi rara fericire de a aduce 
vestea unirei M.S. La auzul ei Marele Rege a 
izbucnit în lăcrămi de bucurie, iar azi avem 
fericirea de a v’o spune vouă scumpilor 
fraţilor în numele tuturor românilor de peste 
munţi.

Noi cei ce am suferit atâta am suferit 
atâta am avut pururea încredere în România 
de dincolo de Carpaţi. Voi cei de aici să vă 
deschideţi largi porţile sufletului, ca să puteţi 
primi toată căldura cu care ne-am alipit noi 
la voi, toată dragostea noastră nesfârşită de 
fraţi. Să ne strângem cu toţii în jurul dinastiei 
Române, care în cele mai grele dar şi în cele 
mai fericite clipe din viaţa noastră a ştiut 
să se inspire din masele cele mari cele mari 
ale poporului românesc, a ştiut să se ridice la 
înălţimea zilelor de seamă de azi.

În faţa acestei sfinte statui care ne-a 
indicat drumul ce trebuia să urmăm, rog 
tinerimea să facem jurământul solemn că prin 
muncă şi trudă comună şi trudă cinstită să 
făurim România de Mâine în jurul Dinastiei.

Să fim alături prin munca noastră, prin 
roadele ei, de popoarele civilizate, să fim 
ceeace ne este orânduit de marii noştri 
strămoşi Români.

Santinela din Orient a civilizaţiei 
latinităţii!

Să îndeplinim ce aşteaptă..........noştri de 
la noi şi să le dovedim că nu s’au înşelat în 
noi.

Acum, tu, suflet al lui Mihai Vodă, care 
ne umbreşti de sus, bucură-te şi află că visul 
tău s’a împlinit.

Discursuri despre Unire

Cuvântarea episcopului Cristea

UNIVERSUL, MARŢI 4 (17) DECEMBRIE 1918

sursa foto: wikipedia
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M.S. Regele viu emoţionat de 

solemnitatea momentului al cărui factor 

principal este, a răspuns cu un verb cald ce a 

electrizat întreaga asistenţă.

În numele Românilor din vechiul Regat, 

din Basarabia şi din Bucovina, astăzi uniţi, 

cu profundă recunoştiinţă primesc hotărîrea 

fraţilor noştri de peste Carpaţi de a săvârşi 

Unitatea Naţională a tuturor Românilor şi 

declar pe veci unite în Regatul Român toate 

ţinuturile locuite de Români dela Tisa până la 

Nistru.

Cu dragoste neţărmurită Mi-am închinat 

viaţa scumpului Meu popor, plin de credinţă 

în menirea lui istorică.

Prin lupte şi prin jertfe Dumnezeu ne-a 

dat să înfăptuim azi aspiraţiunile noastre cele 

mai sfinte. Mulţumindu-l din adâncul 

sufletelor, ne îndreptăm gândurile către cei 

cari cu sângele lor au clădit desvoltărei 

noastre naţionale.

Prin devotamentul neclintit  pentru 

opera lor le vom arăta  recunoştiinţa noastră, 

prin el vom asigura roadele binefăcătoare ale 

crudelor încercări.

Pe acest temei al unei puternice 

democraţii şi al vieţii frăţeşti între popoare, 

vom răspunde totdeodată simţimântelor 

aliaţilor noştri alături de cari am luptat 

pentru marea cauză a dreptăţei şi a libertăţei 

în lume. 

Să trăiască România pe veci unită!”

*  

 M.S. Regele a făcut apoi cerc, şi s’a 

întreţinut cu membrii delegaţiunei  şi cu 

persoanele prezente.

Discursuri despre Unire

Discursul Regelui

UNIVERSUL, MARŢI 4 (17) DECEMBRIE 1918

sursa foto: wikipedia
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  D. I. G. DUCA, ministrul cultelor, spune:

În numele guvernului, aduc salutul 

nostru solilor veniţi de peste Munţi. 

Bine aţi venit, purtători ai ideei Unirii 

tuturor românilor în mijlocul nostru! 

Astăzi neamul românesc de pretutindeni, 

dela Nistru până la Tisa, nu formează 

decât o singură ţară, astăzi este realizat 

idealul nostru de veacuri.

Ceeace de veacuri am visat s’a 

înfăptuit azi. Generaţii întregi au suferit, 

murit, pentru ideia Marelui Voievod Mihai 

Viteazul, dar am ajuns în sfârşit clipa cea mare a unirei tuturor fraţilor 

într-un singur Stat. 

Putem privi cu linişte şi încredere în viitor. Vom aşeza România cea 

Mare pe temelii largi democratice. Ţara noastră va putea ocupa locul pe 

care îl merită prin însuşirile fireşti ale poporului român! Să trăiţi, fraţilor 

să trăiască marele şi gloriosul nostru Rege Ferdinand I!

Discursuri despre Unire

Discursul d-lui Duca

UNIVERSUL, MARŢI 4 (17) DECEMBRIE 1918

sursa foto: wikipedia
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Dela Mihai Viteazul, întreaga asistenţă a 

trecut la statuia lui Gheorghe Lazăr, unde  

d.Vaida Voievod a ţinut următorul discurs: 

Se cuvine ca în aceste momente istorice să 

ne gândim şi la aceia  cari prin cultură au 

contribuit la înălţarea neamului nostru. 

Evenimentele au dovedit că un neam nu 

trăieşte prin forţa armelor ci şi prin arta,

libertatea şi ştiinţa sa.

Înainte dascălii se coborau din munţi dela 

noi, cum a venit Gheorghe Lazăr, acum noi 

luăm învăţătură dela voi.

Fără cultură, fără dascălii voştri mari, 

poate că noi n’am fi putut rezista. Să muncim 

să ridicăm ştiinţa, literatura şi arta română.

România Mare se va putea ridica numai aşa dacă armata va merge mână în mână cu 

ştiinţa.

Să fim strâns uniţi în jurul M.S. Regelui, care a ştiut ca pe lângă armată să dea şi ştiinţei 

ceeace i se cuvenea.

*    

Întreaga asistenţă s’a dus din nou la statuia lui Mihai Viteazul, unde s’a încins o horă, la 

care au luat parte toţi d-nii miniştri şi delegaţii transilvăneni.

Discursuri despre Unire

Cuvântarea d-lui Vaida

UNIVERSUL, MARŢI 4 (17) DECEMBRIE 1918

sursa foto: wikipedia
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Cel dintâi ia 
cuvântul  d. Vasile 
Goldiş, care rosteşte 
u r m ă t o a r e a 
c u v â n t a r e 
înălţătoare: 

MAJESTATE!

Românii din 
Transilvania, Banat 
şi ţara ungurească, 
adunaţi prin 
reprezentanţii lor 

legali la Alba-Iulia în ziua  de 18 Noiembrie (1 
Decembrie) 1918, au decretat unirea lor şi  a  
acestor teritorii cu Regatul român. Prin această 
unire, după acea a Basarabiei, apoi a Bucovinei, s’a 
împlinit visul de o mie de ani al neamului românesc: 
Unirea într’un singur Stat al tuturor Românilor.

Această unire este o pretenţiune a istoriei şi o 
pretenţiune a civilizaţiei omeneşti.

Ea este o pretenţiune a istoriei, fiindcă neamul 
românesc dela zămislirea sa şi până astăzi a rămas 
unu şi etniceşte nedespărţit, posedând între aceleaşi 
margini geografice pământul Daciei lui Traian.

Deci îmbucătăţirea lui sub diferite dominaţiuni 
străine a fost o nedreptate a istoriei.

Această nedreptate se înlătură astăzi.
Dar unirea tuturor Românilor într’un singur 

Stat este totdeodată şi o pretenţiune a civilizaţiunii 
omeneşti. Progresul acestei civilizaţiuni pretinde 
comuniunea naţiunilor într’o unire de ordin social 
superior, care să asigure libertatea şi dreptatea de o 
potrivă pentru toate naţiunile, mici şi mari. Cu 
naţiuni etniceşte şi geograficeşte unitare, dar 
politiceşte rupte în bucăţi, această comuniune a 
naţiunilor este o imposibilitate.

Deci unirea tuturor Românilor într’un singur 
Stat rectifică o mare greşeală a istoriei şi se 
conformă necesităţilor civilizaţiunii omeneşti. Tot 
astfel însă scopu istoric al acestei reuniri integrale a 
naţiunei române are să fie potrivit cauzei sale 
eficiente. Această unire pe de o parte va trebui să 
înfăptuiască  gradat egalitatea condiţiunilor de viaţă 

pentru toţi indivizii cari o alcătuiesc, pe de altă parte 
ea va trebui să se întemeieze pe principiul libertăţii şi 
egalei  îndreptăţiri a neamurilor.

SIRE,

Unirea tuturor Românilor într’un singur stat a 
trebuit să vie. Ea s’a înfăptuit prin suferinţe şi 
sacrificii. Istoria se face prin legile ţării, mai presus 
de orice putere omenească, dar obiectul şi mijlocul 
acestor legi este bietul om muritor. Fericiţi suntem 
noi Românii de astăzi, că prin noi istoria săvârşeşte 
actul măreţ al unirii tuturor Românilor într’un singur 
Stat şi prea fericiţi suntem că norocul tocmai acum a 
destinat Statului român dominarea unui Rege Mare, 
care a înţeles chemarea sfântă a istoriei şi s’a făcut 
luceafăr conducător al sufletului românesc.

Pentru aceea, Sire, noi Îţi aduce pământul 
strămăşilor noştri, dar tot atunci noi Îţi aducem şi 
sufletele tuturor Românilor de azi, cari trăesc în 
Transilvania, Banat, şi ţara ungurească. Primeşte cu 
dragostea cu care Ţi-o aducem hotărârea de unire a 
acelor  ţări, primeşte jurământul de fidelitate şi 
omagiul celor 4 miloane de Români locuitori pe acel 
pământ şi întinde asupra lor simţul puternic al 
Majestăţei Tale.

Patru milioane de Români oţeliţi prin suferinţi  
şi tari în credinţă ca stânca din munţii dulcelui 
Ardeal strigă azi în extaz de fericire.

Trăiască Majestatea Sa Regele Ferdinand I.
Trăiască Majestatea Sa Regina Maria.
Trăiască scumpele odrasle ale Dinastiei 

Române.
Trăiască fericita în veci România Mare.

*
D. Vaida -Voivod înaintă la picioarele Tronului şi 
înmână Suveranului pergamentul în care se 
consemnează actul oficial al Unirei Transilvaniei de 
Patria-mamă.

       

Discursuri despre Unire

Discursul d-lui Goldiş

UNIVERSUL, MARŢI 4 (17) DECEMBRIE 1918

sursa foto: momenteistorice.ro
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Centenarul Marii Uniri este o sărbătoare 
a unităţii de neam și de credinţă, întărită prin 
jertfă și biruinţă, este momentul aducerii 
aminte că Marea Unire din 1918 a fost rodul 
luptei tuturor forţelor şi categoriilor sociale, a 
întregului popor. Au contribuit la edificarea ei 
o generaţie importantă de personalităţi 
precum: regele Ferdinand, Ionel Brătianu, 
Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Ion Nistor, Take 
Ionescu, Ion Inculeţ, Pantelimon Halipa, 
Nicolae Iorga şi mulţi alţii. Acestora li s-au 
alăturat un număr însemnat de slujitori ai 
Bisericii Ortodoxe Române - episcopi, vicari, 
consilieri, profesori de teologie şi preoţi de 
parohie, călugări etc. - care s-au aflat în 

primele rânduri ale luptătorilor pentru unitate. 
De-a lungul timpului, slujitorii Bisericii 
Ortodoxe Române s-au identificat mereu cu 
năzuinţele de dreptate socială, libertate şi 
unitate naţională ale poporului nostru . 

Unitatea poporului a reprezentat 
împlinirea unei aspiraţii de veacuri a 
neamului românesc de pretutindeni, a tuturor 
celor ce au grăit româneşte, celor ce s-au 
închinat la altarele Bisericii, a celor ce-au 
purtat aceleaşi straie, au cântat aceleaşi 
balade. Mitropolitul Antonie Plămădeală al 
Ardealului afirma: „Istoria românilor e 
biografia extraordinară a unui popor de viţă 
veche, din strămoşi viteji şi drepţi, cumpăniţi 
în gândire şi hotărâţi în faptă“. Ca orice 
moment important al neamului românesc, şi 
Unirea de la 1 Decembrie 1918 poartă 
amprenta Bisericii, prin reprezentanţii ei de 
seamă, între aceștia și Miron Cristea, 
Episcopul Caransebeşului pe atunci, care a 
rostit: „Nu putem şi nici nu avem lipsă să 
retezăm Carpaţii, căci ei sunt şi trebuie să 
rămână şi în viitor inima românismului, dar 
simţesc că astăzi, prin glasul unanim al 
mulţimii celei mari, vom deschide larg şi 
pentru totdeauna porţile Carpaţilor, ca să 
poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă 
viaţă românească...”. 

Repere din viaţa şi activitatea pe ''Ogorul 
Domnului" a vrednicului de pomenire 
patriarh Miron Cristea sunt menționate de 
părintele Ciprian Apetrei în ziarul ''Lumina'' 
din 6 martie 2018: ''A văzut lumina zilei la 18 
iulie 1868, în Topliţa, judeţul Harghita, din 

Întru unire, credinţă și comuniune

sursa foto: wikipedia
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binecredincioşii ţărani de frunte George şi 
Domniţa Cristea. La botez a primit numele de 
Ilie, fiind botezat chiar în ziua Sfântului 
Proroc Ilie (la două zile după naştere), când 
naş i-a fost un vestit cioban din Săliştea 
Sibiului, Ioan Herţa. După cum a rămas în 
tradiţie, acesta i-ar fi făcut finului urarea ce 
avea să se împlinească întocmai: Să crească 
mare, să fie sănătos şi popă să se facă!

Și-a început cariera vieţii după 
absolvirea înaltei şcoli teologice de la Sibiu, 
ca învăţător şi director la Şcoala primară din 
Orăştie (1890-1891). S-a remarcat imediat 
printr-o bogată activitate didactică de 
reînviorare a vieţii spirituale de aici. La 16 
iulie 1891, a trimis o cerere Consistoriului 
arhidiecezan din Sibiu, prin care solicita o 
bursă la Universitatea din Cernăuţi. A primit 
aprobarea, prin intermediul fostului său 
profesor de la Sibiu, Ioan Popescu, la 
Universitatea din Budapesta. Aici a fost 
student la Facultatea de Litere şi Filosofie 
(1891-1895), unde a obţinut şi doctoratul cu 
teza: Eminescu, viaţa şi opera (în limba 
maghiară), o premieră în cultura românească. 
În aceeaşi perioadă a publicat articole 
virulente la adresa şovinismului maghiar, 
apărând drepturile românilor, atitudine 
manifestată şi în cadrul Societăţii studenţeşti 
Petru Maior din Budapesta.

Reîntors la Sibiu, i-au fost încredinţate 
diferite misiuni: secretar eparhial (1895-
1902), asesor (consilier) la Arhiepiscopia 
Sibiului (1902-1909); între timp a fost 
hirotonit diacon celibatar (necăsătorit) - în 30 
ianuarie 1900; hirotonit arhidiacon (în 8 

septembrie 1901) şi în următorul an (1902) a 
fost călugărit, sub numele de Miron (nume 
dat în cinstea Mitropolitului Miron 
Romanul), la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, din 
părţile Aradului; la 13 aprilie 1903 a fost 
hirotonit preot (ieromonah), iar la 1 iunie 
1908, hirotesit protosinghel. În perioada 
sibiană, în paralel, a fost redactor la 
Telegraful Român (1898-1900) şi preşedinte 
al Despărţământului Astra din Sibiu (în 
1905); preşedinte al Reuniunii Române de 
Muzică din Sibiu, membru şi preşedinte al 
altor instituţii culturale româneşti; şi-a adus o 
importantă contribuţie la întemeierea Băncii 
Lumina din Sibiu, precum şi la înălţarea 
Catedralei Mitropolitane sibiene.

Datorită pregătirii sale intelectuale 
alese, dar şi bogatei experienţe administrative 
acumulată la Centrul mitropolitan din Sibiu, 
în 21 noiembrie/3 decembrie 1909 a fost ales 
Episcop al Caransebeşului şi înscăunat la 25 
aprilie/8 mai 1910. La Caransebeş a apărat 
şcolile confesionale româneşti din Banat în 
faţa încercărilor guvernului din Budapesta de 
a le desfiinţa.

În acelaşi timp, a militat pentru unitatea 
naţională a românilor, fiind prezent la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 
Decembrie 1918, când s-a înfăptuit visul de 
veacuri al poporului român: Unirea cea 
Mare; de asemenea, a făcut parte din 
delegaţia care a prezentat la Bucureşti regelui 
Ferdinand Declaraţia de unire a 
Transilvaniei cu țara-mumă.

În urma retragerii din scaun a 
Mitropolitului Primat Conon Arămescu 

Întru unire, credinţă și comuniune
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Donici, gândurile multor clerici şi oameni de 
stat s-au îndreptat înspre Miron Cristea, 
Episcopul Caransebeşului. Astfel că, în 18/31 
decembrie 1919, Marele Colegiu Electoral 
Bisericesc l-a ales Mitropolit Primat al 
României întregite, înscăunarea sa făcându-
se a doua zi, 19 decembrie 1919/1 ianuarie 
1920.    

Prin înălţarea Bisericii noastre la rang 
de Patriarhat, în 4 februarie 1925, Miron 
Cristea devine primul Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române, fiind instalat în noua 
demnitate la 1 noiembrie 1925.

Pentru activitatea culturală şi naţională 
deosebită a fost ales membru de onoare al 
Academiei Române.

Patriarhul Miron Cristea a trecut la cele 
veşnice la Cannes, în Franţa, la 6 martie 
1939, și a fost înmormântat în Catedrala 
Patriarhală din Bucureşti.

Unul dintre visurile sale neîndeplinite 
din pricina timpurilor pe care le-a trăit a fost 
construirea Catedralei Mântuirii Neamului. 
Acum, la 100 de ani de la Marea Unire, iată 
că visul său devine realitate prin osteneala 
urmaşului său în demnitatea de Patriarh al 
României, Preafericitul Părinte Patriarh    
Daniel. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu la 
Centenarul Marii Uniri ne vom ruga în 
Catedrala Naţională din Bucureşti''.    

Tradiţia poporului român de a cinsti 
faptele de vitejie ale fiilor săi ne-a fost 
transmisă din generaţie în generaţie, aceasta 
având o profundă semnificaţie religioasă şi 
laică, cu valenţe morale, spirituale, civice şi 
militare.

Marile momente istorice care au marcat 

poporul român s-au petrecut în vremuri de 
mari sacrificii omenești. Operele 
comemorative ne amintesc despre curajul, 
spiritul de sacrificiu şi eroismul înaintaşilor 
noştri.

În data de 20 iulie 2018, ca prinos de 
''aducere aminte şi cinstire a înaintaşilor'', 
împreună cu doamna Mihaela Marina Popa, 
originară din zona binecuvântată a râului 
Mureș, am participat la Sărbătoarea Sfântului 
Ilie Tesviteanul la Mănăstirea din Toplița. Spre 
bucuria şi surpriza mea, Mihaela este 
descendenta patriarhului Miron Cristea. 
Despre frumoasa mănăstire, ctitoria marelui 
ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, 
Preasfințitul Părinte Lucian afirma: „Aflându-
ne astăzi în Bethleemul primului Patriarh al 
Bisericii noastre ortodoxe, nu putem decât să 
medităm la credința cu care acesta, născut în 
preajma praznicului Sf. Proroc Ilie, a oferit 
drept ofrandă ocrotitorului său ceresc casa 
părintească și împrejurimile acesteia, loc unde 
a și adus această preafrumoasă bisericuță de 
lemn. Remarcându-se prin atributul de a fi 
ctitor de neam, Patriarhul Miron a creat o 
legătură indestructibilă între prima sa Eparhie 
arhipăstorită, cea a Caransebeșului și locurile 
sale natale din Toplița Română, astăzi 
aparținătoare canonic de Eparhia Covasnei și 
Harghitei”.    

Centenarul reprezintă pentru tinerii de 
astăzi rememorarea faptelor înaintașilor și o 
cuvenită reverență față de jertfele lor pe 
câmpurile de luptă din ţară şi de peste hotare.                

Întru unire, credinţă și comuniune

sursa bibliografică: http://ziarullumina.ro/patriarhul-miron-
cristea-fauritor-al-marii-uniri-131365.html 

 Zenovia ZAMFIR
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Discrete sau protejate în clădiri ele însele 

încărcate de legendă, vechile biblioteci au 

conservat de-a lungul secolelor experienţele 

fiecărei generaţii și au salvat de la uitare cultura, 

istoria, știința. Cei care au fondat și consolidat 

aceste instituții esențiale s-au îngrijit ca spațiile 

să aibă capacitatea de a oferi confort și 

familiaritate și să reflecte realizările omenirii, în 

timp ce colecțiile înnobilează clădiri uimitoare, 

adevărate bijuterii arhitecturale. 

Descoperim un astfel de edificiu, care 

combină elementele constructive şi decorative 

specifice artei transilvane de la sfârșitul 

secolului al XVIII-lea, chiar în inima orașului-

simbol al Marii Uniri. Pe străzile pietruite ale 

fortăreței construite în orașul Alba Iulia, cu 

clădiri medievale încadrate între bastioanele de 

forma unei stele în șapte colțuri, ni se dezvăluie, 

suprapuse, vestigii a căror istorie coboară până în 

secolul al II-lea. 

Denumirea orașului se leagă de evenimente pe 

care istoria le-a consemnat cu atenție. Numele roman 

Apulum, cu care asociem și astăzi orașul, a fost 

denumirea ansamblului roman construit de Legiunea a 

XIII-a Gemina, cantonată aici la scurt timp după 

cucerirea Daciei. Mai târziu, după căderea Imperiului 

Roman, castrul și-a pierdut utilitatea și a fost 

abandonat, uitându-i-se, timp de peste un mileniu, 

chiar și numele. Totuși, zidurile albe ale castrului şi 

ruinele edificiilor din fostul centru urban Apulum i-au 

inspirat pe bulgarii care doreau să controleze 

exploatarea sării în secolele al IX-lea și al X-lea să-i 

atribuie orașului numele Bălgrad (Cetatea Albă). 

Preluarea orașului de către maghiari, la începutul 

secolului al XI-lea, a condus spre schimbarea numelui 

localităţii în Gyulafehérvár, adică Cetatea Albă a lui 
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Gyula, după numele principelui maghiar care a 

pus în valoare vechiul ansamblu roman. În 

vorbirea curentă a continuat să fie numit Fehérvár 

de către maghiari, Weissenburg de populația 

germană sau chiar Bălgrad de către românii din 

Transilvania. Începând din secolul al XIII-lea, 

orașul este numit în documentale redactate în 

limba latină fie Alba Transilvana, fie Alba Gyule, 

de unde a derivat forma folosită astăzi Alba Iulia. 

Instaurarea dominației austriece, în primele 

decenii ale secolului al XVIII-lea, a produs 

importante schimbări de ordin urbanistic, iar 

acestea au atras după sine și schimbarea 

administrativă a numelui orașului în Karlsburg / 

Carlsburg / Alba Carolina, după împăratul Carol 

cel Mare, în timpul domniei căruia s-a edificat 

noul sistem de fortificații.  Abia după Marea 

Unire de la 1 decembrie 1918 autorităţile române 

au decis ca numele oficial al oraşului să devină 

Alba Iulia. 

Astăzi, cetatea străjuită de porţi și de 

tuneluri de acces, cuprinde Catedrala Încoronării, 

Muzeul Național al Unirii, Catedrala romano-

catolică, numeroase clădiri medievale, precum și 

porţiuni conservate din castrul roman. Alături de 

acestea, se înalță, aproape anonimă la capătul 

străzii care a purtat, pe rând, diverse denumiri 

(Strada Italienilor, Strada Poştei, Fogarasy 

Mihály Utca, Axente Sever, Rosa Luxenburg, 

Strada Bibliotecii și Strada Păcii), o clădire pe 

care timpul și-a pus amprenta. Este Biblioteca 

Batthyaneum, fondată de contele episcop Ignác 

Batthyány la sfârșitul  secolului al XVIII-lea. 

Amenajat în clădirea fostei Biserici trinitariene 

din Alba Iulia, edificiul construit în stil baroc între 

anii 1719-1738 a suferit modificări impuse de 

destinaţiile succesive ale acestuia: biserică, depozit, 

spital al armatei şi apoi observator astronomic şi 

bibliotecă. Ziua de 31 iulie 1798 este marcată ca fiind 

data înființării bibliotecii și a Observatorului 

astronomic, iar iniţiativa i-a aparținut episcopului 

romano-catolic al Transilvaniei, Batthyány Ignác 

(1741-1798).

Contele Batthyány a fost primul mare teolog 

care a studiat manuscrisele medievale nu numai 

pentru conținutul religios, ci mai ales din prisma 

conținutului lor științific. “Acest episcop cult și cu 

vederi largi […] a crezut că va reuși să transforme 

Alba Iulia într-o nouă Atenă a Transilvaniei, să îi 

readucă gloria de care s-a bucurat în vremea 

principelui Gabriel Bethlen”, afirma istoricul Jakó 

Zsigmond. 

Interiorul, un amestec de neoclasicism și 

rococo, nu păstrează nimic din aparența austeră a 

exteriorului. Aula Magna, principalul spațiu de 

expunere, se remarcă prin nava supraînălțată de o 

galerie, altarul și corul, cărora li se adaugă mobilerul 

care, pe lângă funcția utilitară, are și un rol decorativ. 

Episcopul a gândit biblioteca astfel încât ea să 

transmită ideea întâlnii știinției cu credința și a 

insistat pentru amplasarea celor două simboluri care 

să-i susțină intenția: simbolul înțelepciunii, 

reprezentat de zeița Minerva, și cel al luminii, 

reprezentat de Helios. Specialiștii care au studiat 

alegoria “caii soarelui”, aflată la nivelul galeriei, au 

descoperit că, în spatele cvadrigii, este ilustrată chiar 

Aula Magna, o imagine în oglindă a bibliotecii 

denumită adesea “biblioteca din bibliotecă”. 
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Biblioteca devine astfel simbolul științei reflectat 

într-o oglindă a universului. 

Având în vedere preocuparea episcopului 

pentru astronomie, materializată prin amplasarea 

unui observator astronomic la etajul al treilea, nu 

este surprinzătoare punerea întregului edificiu 

sub semnul Uraniei, zeița astronomilor, alegorie 

care decorează partea centrală a plafonului 

casetat. Astronomia a fost tema ambelor spații, și 

cel al bibliotecii, și cel al observatorului, o temă 

rară în Transilvania, dar afirmată de episcop cât 

se poate clar chiar pe inscripția (ulterior ștearsă) 

plasată în frontonul clădirii: “URANIAE/ 

POSUIT/ C(omes), IG(natius) DE BATTHYAN 

EPISC(opus)  TRANSYLV(aniae)/1794”.

Dacă alegoriile evocă sfera preocupărilor 

episcopului, tema eroilor se leagă de istoria 

familiei  Batthyány. Cele două blazoane 

consfințesc recunoașterea familiei sale drept 

mecena a artelor și a științelor, deoarece, 

începând din secolul al XVI-lea, nu mai puțin de 

nouă membri ai familiei au fondat mari biblioteci.

Pe de altă parte, întregul program iconografic se 

află în armonie cu expunerea cărților în spațiu. 

Astfel, pe o parte se află, în portrete, Isus, 

simbolul Noului Testament și Moise, simbolul 

Vechiului Testament, iar tablele lui Moise fac o 

trimitere directă la raftul în care se află colecția 

de Biblii tipărite. Pe partea cealaltă sunt 

reprezentați apostolii Petru și Pavel, asimilați 

simbolic cu fondarea bisericii Romei, iar sub ei 

se află cărți de exegeză, lucrări despre viețile 

sfinților părinți, documente de o mare valoare 

patrimonială. Pe lângă expunerea colecțiilor pe 

domenii, cărțile sunt aranjate, în funcție de 

dimensiunile fiecăreia, conform regulii de 

amenajare pe formate, ceea ce creează un efect 

special pentru vizitatori. 

Fondul Bibliotecii Batthyaneum conține 

115.992 unităţi bibliografice și este constituit din cele 

18200 de volume colectate de episcopul Batthyány, 

tipărituri şi manuscrise datate începând cu secolul al 

IX-lea. Se cunoaște că acestea provin din biblioteca 

arhiepiscopului Vienei, Cristoforo Migazzi, şi cea a 

Bisericii Sfântul Iacob din Levoča. Fondul a fost 

permanent îmbogățit cu sprijinul donatorilor care au 

adăugat, în secolul al XIX-lea și începutul secolului al 

XX-lea, alte circa 26000 de documente, precum și 

arhiva Conventului de la Cluj-Mănăştur şi cea a 

Capitlului de la Alba Iulia.

Biblioteca Batthyaneum deține 571 de 

incunabule, ceea ce reprezintă 70% din totalul 

tipăriturilor din a doua jumătate a secolului al XV-lea 

existente pe teritoriul României și 1778 de 

manuscrise, dintre care 300 sunt Codice medievale, 

reprezentând 80% din totalul de carte manuscrisă de 

proveniență occidentală din România. Acestora li se 

adaugă un număr însemnat de cărți provenite de la 

cele mai mari case de editură din Europa, precum și 

ediții princeps din secolele al XVI-lea, al XVII-lea și 

al XVIII-lea, lucrări care fac parte din patrimoniul 

național. În colecțiile bibliotecii se află carte de 

știință, în special astronomie și chimie, științe sociale 

și drept. Cea mai valoroasă colecție este însă cea a 

Bibliilor. Aceasta numără 660 de ediții în peste 

treizeci de limbi și dialecte.
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Cel mai important fond de carte al 

Bibliotecii Batthyaneum este cel achiziționat 

„aere parato” (cu banii jos) de către episcop de la 

cardinalul Cristoforo Migazzi,  colecție care 

cuprinde circa 8000 de titluri, printre care și 

prețioasele manuscrise. Odată cu acest fond, 

episcopul Ignác Batthyány a achiziționat și un 

fragment din cel mai faimos manuscris anluminat 

din secolul al IX-lea, Evangheliarul de la Lorch, 

cunoscut sub denumirea “Codex Aureus”. Scris la 

comanda lui Carol cel Mare, în jurul anilor 800-

810, fragmentul deținut de Biblioteca 

Batthyaneum cuprinde prima parte a 

Tetraevangheliarului, Evangheliile după Matei și 

Marcu, în timp ce partea a doua, Evangheliile 

după Ioan și Luca, sunt păstrate la Biblioteca 

Vaticană. 

Fragmentul de la Alba Iulia numără 111 file 

excepțional ilustrate, dintre care 101 file de text 

decorate cu chenare policrome și 12 pagini cu 

canoanele liturgice, numite pagini de concordanțe 

biblice. Textul este scris integral cu cerneală de aur pe 

pergament. Începuturile capitolelor sunt scrise cu 

litere majuscule derivate din litere romane de culoare 

roşie. S-a folosit scrierea capitală pentru formulele de 

început şi de sfârşit ale capitolelor introductive şi ale 

textelor introductive ale evangheliilor.

Canoanele sunt prezentate în colonadă, iar 

paginile sunt ilustrate cu motive vegetale, geometrice 

și ornitologice. Nu lipsesc nici figurile umane, 

reprezentate prin serafimi si heruvimi.  Cele mai 

importante pagini sunt cele în care apar portretele în 

plină pagină ale celor doi evangheliști. Analiza atentă 

a desenelor a condus spre mai multe interpretări. 

Astfel, în imaginea în care este reprezentat 

Evanghelistul Matei, acesta apare ținând în mână un 

instrument care, după unele păreri reprezintă un 

instrument de scris, iar după altele acesta ar fi un cui, 
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deoarece pe pupitrul de alături sunt alte două 

cuie, toate trei simbolizând răstignirea și învierea 

lui Isus. 

Portretul în plină pagină a Evanghelistul 

Marcu surprinde prin sărăcia cromatică și prin 

dispunerea colonadei în torsadă, element 

caracteristic mai degrabă barocului, contrastând 

cu celelalte elemente majoritar bizantine. De 

altfel, fragmentul conține și elemente de decor 

celtice și chiar islamice, dat fiind faptul că unul  

dintre consilierii lui Carol cel Mare era călugăr 

irlandez.

Fragmentul de la Battyaneum mai conține 

și tabloul genealogiei celor trei seminții 

precedente nașterii lui Isus, precum și imaginea 

lui Isus Cristos, denumită în tratatele de 

specialitate Majestas Domini. 

În catalogul de manuscrise rare al 

mănăstirii benedictine Sfântul Nazar din Lorsch,  

Germania, Codex Aureus este înregistrat sub 

denumirea: Evanghelium pictum cum auro 

habens tabulas eburneas (Evanghelie pictată cu 

aur având legătură din tăblițe de fildeș). 

Legăturile, adică cele două coperte, sunt sculptate 

în plăcuțe de fildeș și se află: una la Biblioteca 

Vaticană și cealaltă la Victoria and Albert 

Museum din Londra. Legătura din piele a 

fragmentului de la Alba Iulia a fost realizată mult 

mai târziu, la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Pe lângă fondul de carte cu valoare 

patrimonială inestimabilă, Biblioteca Battyaneum 

are și importante colecții de arheologie 

preistorică, arheologie romană, medievală, dar și 

de artă sacră expuse într-un cadru recent creat. 

Spațiul expozițional al bibliotecii se compune din 

trei săli. Prima dintre acestea, Sala Fondatorilor, 

le este dedicată celor doi întemeietori: contele 

Batthyány Ignác și episcopul Gusztav Majlath, 

cel care a fondat muzeul și arhiva bibliotecii. 

Episcopul Gusztav Majlath și-a lăsat prin testament 

colecţiile de monede, obiecte de artă, minerale şi 

cochilii, care ulterior au stat la baza înființării 

muzeului. În 1912, la inițiativa episcopului Majlath a 

avut loc inaugurarea camerei de siguranță, unde au 

fost depuse manuscrisele şi incunabulele, precum şi 

documentele arhivei istorice. 

În cea de-a doua sală este reprodusă integral 

prima expoziție, cea din 1912. Organizatorii au studiat 

catalogul expoziției, au identificat obiectele și le-au 

conservat curativ și preventiv. Este vorba, în principal, 

despre piese de orfevrărie provenite din marile ateliere 

europene și transilvănene, obiecte de artă aplicată cu 

valoare religioasă, artistică, dar și istorică. Acestora li 

se adaugă și expoziția de picturi renascentiste, în 

special lucrări flamande și italiene.

Cel de-al treilea spațiu este destinat organizării 

expozițiilor temporare, a manifestărilor științifice și a 

întâlnirilor cu specialiști din domeniul cercetării 

documentare.

Observatorul astronomic de la ultimul etaj al 

clădirii, perfect dotat la sfârșitul secolului al XVIII-

lea, a funcționat până la Revoluţia din 1848, având 

totodată și funcția de atelier științific. Aparatura, 

comandată în mare parte la Londra de către Batthyány, 

era una dintre cele mai moderne la vremea respectivă. 

Ulterior a fost transformat în muzeu, destinaţie cu care 

a mai funcţionat vreme de un secol.

Biblioteca însă a funcţionat 220 de ani 

neîntrerupt sub administrația Episcopiei romano-

catolice, până în 1953, iar din 1962, ca filială a 

Bibliotecii Naţionale a României. Edificiul continuă să 

fascineze, iar mitul bibliotecii ni se relevă prin propria 

sa istorie.

  
Bibliografie: 

http://www.bibnat.ro/
https://batthyaneum.blog
https://www.historia.ro
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Cu prilejul prăznuirii anuale a Sfântului 
Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al 
Râmnicului și al Bibliotecii Județene "Antim 
Ivireanul" Vâlcea, și pentru a celebra Centenarul 
Marii Uniri, în perioada 23-27 septembrie 2018  
s-a desfășurat cea de-a XXV-a ediție a Zilelor 
Bibliotecii Județene "Antim Ivireanul" Vâlcea și 
ale Fundației Culturale "Sfântul Antim Ivireanul", 
după un program amplu și divers, cuprinzând 
sesiuni de comunicări științifice pe teme 
referitoare la rolul și importanța unității de neam, 
limbă și credință de-a lungul veacurilor, 
videoproiecții documentare dedicate vieții, 
activității și personalității lui Antim Ivireanul și 
întâlniri interactive cu elevii. Un moment inedit a 
avut loc chiar în ziua de 27 septembrie, ziua în 
care creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ierarh 
Martir Antim Ivireanul, originar din Georgia – la 
Biblioteca Județeană Vâlcea s-a deschis expoziția 
“The Georgian Alphabet. Living Culture of Three 
Writing Systems”/„Alfabetul georgian. Scrieri în 
cultura vie”, realizată cu sprijinul Ambasadei 
Georgiei la București.

Redăm, mai jos, textul de prezentare a 
expoziției:
 Alfabetul georgian este un alfabet unic, 
folosit pentru scrierea în limba georgiană, limba 
oficială a Georgiei, suscitând interesul datorită 
vechimii, diversității, tradiției și grafiei sale 
originale.

Alfabetul georgian cuprinde trei sisteme 
de scriere: Mrgvlovani, Nuskhuri și Mkhedruli 
care îndeplinesc funcții sociale și culturale 
diferite. În prezent, Mkhedruli este sistemul care 
domină, celelalte două sisteme de scriere fiind 
folosite mai mult în scopuri religioase sau 
științifice.

Mrgvlovani este un alfabet bi-liniar, 
monumental, cu litere rotunjite, care conține 37 
de grafeme. Conform surselor documentare, este 
cel mai vechi alfabet georgian, iar primul 
document scris cu acest alfabet datează 

aproximativ din anul 530 (e.n.) și conține inscripții 
epigrafice descoperite într-o mănăstire georgiană din 
Palestina.

Nuskhuri s-a dezvoltat din Mrgvlovani între 
secolele  al VIII-lea – al IX-lea, dar diferă 
semnificativ de acesta prin metoda sa cvadruplu-
liniară și prin forma unghiulară a grafemelor. 
Conține 38 de grafeme. O inscripție datând din anul 
835 (e.n.), descoperită în biserica Ateni din Georgia, 
reprezintă cel mai vechi document scris în Nuskhuri. 

Mkhedruli s-a dezvoltat din Nuskhuri în 
secolul al X-lea. Este un alfabet cvadruplu-liniar, însă 
cu litere rotunjite, care cuprinde 38 de grafeme. Cel 
mai vechi document scris cu acest alfabet provine tot 
de la biserica Ateni și datează din anii 982-986 (e.n.). 
Lingviștii presupun că, în jurul acestei perioade, 
scrierea oficială georgiană se realiza deja cu ajutorul 
alfabetului Mkhedruli. Chiar dacă în prezent, ca 
urmare a reformei lingvistice din secolul al XIX-lea, 
sunt acceptate oficial doar 33 de grafeme, forma 
inițială a alfabetului, cuprinzând 38 de grafeme, este 
încă utilizată pentru a reda graiuri și dialecte 
georgiene minoritare.

Mrgvlovani și Nuskhuri au fost utilizate, prin 
tradiție, în scop religios, de către Biserica Ortodoxă 
Georgiană, în timp ce Mkhedruli a fost creat și 
folosit, cu predilecție, în scopuri laice, devenind, în 
felul acesta, cel mai frecvent utilizat alfabet georgian 
încă din Evul mediu. 

Separația funcțională a acestor trei sisteme de 
scriere a asigurat coexistența lor continuă de-a lungul 
secolelor. Această coexistență a jucat un rol vital în 
crearea unui spațiu cultural unitar în Georgia și în 
determinarea identității culturale georgiene.

Luând în considerare importanța acestui 
element unic al moștenirii culturale intangibile a 
societății georgiene, guvernul georgian, în urma 
propunerii Agenției Naționale de Conservare a 
Moștenirii Culturale și a Ministerului Culturii și al 
Protecției Monumentelor, a acordat alfabetului 
georgian titlul de “Monument de Importanță 
Națională”, în luna martie a anului 2015.

Zilele Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea și ale 
Fundației Culturale „Sfântul Antim Ivireanul” 
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Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri la 1 decembrie 1918, în Sala Mare a 
Consiliului Judeţean Vâlcea, a avut loc joi, 29 noiembrie 2018, începând cu ora 11.00, o ȘEDINȚĂ FESTIVĂ 
cu o largă participare, alături de consilierii județeni aflându-se parlamentarii județului Vâlcea, foşti prefecţi, 
foşti preşedinţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea, primarii tuturor localităţilor vâlcene, consilieri locali, directori 
de instituţii, personalităţi vâlcene. Au onorat ședința condusă de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, 
domnul Constantin Rădulescu, rostind alocuțiuni de la masa prezidiului: Arhiepiscopul Râmnicului, ÎPS 
Varsanufie, prefectul județului, Florian Marin, primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, Mircia Gutău, primarul 
municipiului Drăgăşani, Cristian Nedelcu, cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea, Valer Tudor şi 
Adrian Buşu, precum şi secretarul judeţului, Daniela Calianu.

Într-o atmosferă solemnă, demnă de importanţa evenimentului sărbătorit - împlinirea unui secol de 
România - oaspeţii au fost întâmpinaţi de Preşedintele Constantin Rădulescu, în foaierul sălii de spectacole, 
amenajat special pentru marea sărbătoare, cu flori şi steaguri tricolore, la care au stat de gardă jandarmi 
îmbrăcaţi în uniforme militare din perioada Marii Uniri. Şedinţa festivă a Consiliului Judeţean a debutat cu 
intonarea Imnului Naţional al României, de către Fanfara Judeţeană „Constantin Brâncoveanu”, care a susţinut 
și un scurt concert de muzică patriotică. 

În cadrul evenimentului, au fost oferite plachete omagiale şi diplome aniversare, alături de mici simboluri 
naţionale, menite să reamintească tuturor celor prezenți acest moment cu o încărcătură emoţională deosebită.

ȘEDINȚA FESTIVĂ s-a încheiat cu un concert extraordinar de muzică veche susținut de Formaţia vocal-
instrumentală a Arhiepiscopiei Râmnicului. 

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA 

 - ŞEDINŢA FESTIVĂ A CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA
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Festivalul Colindului Vâlcean desfășurat 
sâmbătă, 8 decembrie 2018, începând cu ora 
11.00, în Sala Mare a Consiliului Județean 
Vâlcea, a oferit vâlcenilor un concert 
extraordinar de colinde, organizat de Consiliul 
Județean Vâlcea și Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vâlcea. Evenimentul, ajuns la cea 
de a III-a ediție, își propune să promoveze 
tradițiile și obiceiurile locale, mărci identitare 
ale patrimoniului național, reunind grupuri de 
colindători din peste 20 de localități vâlcene: 
Rm. Vâlcea, Mălaia, Sălătrucel, Băbeni, 
Mădulari, Șușani, Tomșani, Șirineasa, 
Boișoara, Titești, Vaideeni, Băile Olănești, 
Pesceana, Muereasca, Crețeni, Prundeni, 
Pietrari, Ștefănești, Amărăști, Voineasa și 
Popești. Purtând costume tradiționale, 
colindătorii au încântat audiența cu urări și 
cântece străvechi învățate de la bunicii și 
părinții lor, oferind un spectacol folcloric de 
neuitat. Festivalul s-a încheiat cu un recital de 
colinde tradiționale în interpretarea unor artiști 
populari renumiți: Nineta Popa, Ana Maria 
Iorga, Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Ilie 
Dură, Nina Predescu, Cristina Udrea, Alin 
Pavelescu și Ionela Petria.

Promotor și iubitor al tradițiilor neamului, 
Președintele Consiliului Județean Vâlcea domnul 
Constantin Rădulescu, inițiatorul acestui festival, a 
cinstit sărbătoarea purtând o aleasă ținută boierească de 
Ev Mediu târziu, un surtuc împodobit cu mai multe 
elemente balcanice.  

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA 

 - Festivalul Colindului Vâlcean, ediția a III-a
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Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri de 
la 1918, înseamnă pentru Consiliul Județean 
Vâlcea și grija pentru păstrarea și transmiterea 
moștenirii culturale lăsate de înaintași. 
Restaurarea Muzeului Memorial Nicolae 
Bălcescu, “una dintre bijuteriile arhitecturale ale 
Vâlcii”, după cum apreciază  domnul Preşedinte 
Constantin Rădulescu, reprezintă nu numai un 
demers important pentru promovarea și 

conservarea patrimoniului cultural național, ci și 
valorificarea unui potențial economic al județului 
Vâlcea. Autoritățile locale își propun 
transformarea acestui muzeu,  într-un pol de 
atracţie turistică naţională şi internaţională, astfel 
că, în luna octombrie a acestui an a fost lansat 
proiectul ”Restaurarea, dotarea și punerea în 
valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu” 
prin semnarea unui Contract de finanțare 
nerambursabilă încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
în calitate de Autoritate de Management, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în 
calitate de Organism Intermediar pentru 

Programul Operațional Regional 2014-2020 și UAT 
Județul Vâlcea, în calitate de Beneficiar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil și 
imobil al Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu, 
monument istoric de valoare națională - grupa A, prin 
conservarea, restaurarea, dotarea, promovarea și 
dezvoltarea acestuia.

Valoarea totală a proiectului este de 
19.570.816,05 lei.
Valoarea totală eligibilă este de 19.478.212,04 lei din 
care:
- 16.556.480,23 lei finanțare nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %),
- 2.532.167,57 lei finanțare nerambursabilă din 
bugetul național (13 %),
- 389.564,24 lei cofinanțare de la Consiliul Județean 
Vâlcea (2 %)
Valoarea totală neeligibilă (inclusiv TVA aferentă) este 
de 92.604,01 lei și va fi asigurată de Consiliul 
Județean Vâlcea.
Proiectul se va finaliza la data de 31.08.2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA 

 - Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu
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Î: Excelența Voastră, bine ați venit la Biblioteca 

Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. Cum vedeți 

și cum simțiți orașul Râmnicu Vâlcea?

R: Sunt foarte fericit să comunic cu 

dumneavoastră și, prin intermediul 

dumneavoastră, cu locuitorii minunatului județ 

Vâlcea și ai orașului Râmnicu Vâlcea. 

Astăzi am avut întâlniri consistente cu 

autoritățile județului: domnul Mircia Gutău, 

primarul orașului Râmnicu Vâlcea și domnul 

Florian Marin , prefectul județului Vâlcea, cărora 

le mulțumesc pentru primirea călduroasă. Ei și-au 

exprimat dorința de a colabora cu regiuni din 

Georgia. Acest lucru m-a bucurat enorm. Pentru 

că Vâlcea este ținutul unde Antim Ivireanu este 

apreciat în mod deosebit. El a fost episcopul 

acestui județ între anii 1705-1708. Doar în decurs 

Interviul numărului

de trei ani el a reușit să construiască și să restaureze 

zeci de mănăstiri. În bisericile din Râmnicu Vălcea 

s-au păstrat două picturi încă de pe vreamea când 

trăia la Mănăstirea Govora și la schitul Fedeleșoiu. 

De aceea el este considerat, pe bună dreptate, sfântul 

– ocrotitor al județului.

Pe lângă instituțiile de stat am hotărât să 

vizitez și Biblioteca Județeană Antim Ivireanu. 

Acolo am avut o întâlnire minunată și de neuitat. În 

incinta bibliotecii a fost amenajat un colț unde erau 

expuse cărți georgiene, a fost arborat drapelul 

Georgiei și, pe tot parcursul vizitei, au răsunat 

melodii georgiene.

Eu am făcut cadou bibliotecii câteva 

exemplare ale poemului “Viteazul în piele de tigru”, 

scris de genialul  Șota Rustaveli, publicat  în limba 

română în anul 2016. Acest poem al Evului Mediu, 

scris în secolul al XII-lea și recunoscut ca vârf al 

poeziei georgiene, a fost tradus în limba română în 

anii ‘50 de către minunatul scriitor român Victor 

Kernbach care, în februarie a.c., pentru acest fapt și 

pentru alte merite față de Georgia, a fost decorat, 

post mortem, de către Președintele Georgiei, cu 

Ordinul de Onoare.

Cu directorul bibliotecii, domnul Remus 

Grigorescu, am convenit să extindem “colțul cărții 

georgiene”, atât cu cărți, cât și cu fotografii din 

Georgia – patria Sfântului Antim Ivireanul.

Dar cel mai palpitant moment de astăzi a fost 

când am atins cârja arhierească a Sf. Antim 

Ivireanul, expusă în Catedrala Râmnicu Vâlcea. 

Pentru câteva momente, parcă m-am transpus în 

timp, cu 300 de ani în urmă. Într-adevăr, este un 

...cu Excelența sa domnul Nikoloz Nikolozishvili, ambasadorul Georgiei la București
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R: Legătura dintre România și Georgia există de 

veacuri în sferele religioase, politice, culturale și 

economice. Nu întâmplător Republica Democratică 

Georgia, proclamată cu 100 de ani în urmă, a stabilit 

relații strânse deosebite cu România. Aceste relații 

istorice au fost materializate de către Antim Ivireanul. 

El a ridicat un “pod duhovnicesc” între popoarele 

noastre.

De asemenea, istoric vorbind, sunt importante 

relațiile dintre Regele Vahtang al VI-lea Bagrationi și 

domnitorul Țării Românești, Constantin Brâncoveanu, 

care au avut o contribuție deosebită la instalarea 

primei tipografii georgiene în orașul Tbilisi.

În baza acestor fapte minunate, în anul 2019 noi 

planificăm să sărbătorim 300 de ani de relații 

interguvernamentale între România și Georgia.

Minunatul poet georgian al secolului al XVIII-

lea Besiki (Besarion) Gabashvili este înmormântat în 

orașul românesc Iași. 

În anul 1919, Republica Democratică Georgia a 

înființat în România Misiunea Diplomatică în frunte 

cu Sosipatre Asatiani. Misiunea, din care făcea parte și 

Prințul Mihail Pagava, atașatul militar și Anton 

Karpovich, secretar, a ținut legături strânse cu elita 

politică și cultural-intelectuală românească, inclusiv  

cu presa. În consecință, România a fost primul stat 

care în anul 1921 a recunoscut Independența Georgiei.

Mai târziu, în anul 1991, când Georgia și-a recăpătat 

Independența, după 70 de ani de ocupație, România a 

recunoscut prima Independența Georgiei. Poporul 

georgian nu va uita acest lucru niciodată!

În anul curent, împreună cu România, noi 

sărbătorim 100 de ani de „Georgia Modernă” și 

„România Modernă”, motiv pentru care vreau să profit 

și să felicit poporul român prieten la Aniversarea a 100 

Interviul numărului

sentiment care îți taie răsuflarea – să te atingi de 

un obiect de care s-a atins Sf. Antim. Deși 

moaștele Sf. Antim nu s-au găsit, pentru 

generațiile următoare s-au păstrat doar cârja, 

cărțile lui și, desigur, faptele lui nemuritoare.

Trebuie să spun că una din prioritățile 

misiunii mele este dezvoltarea colaborărilor 

interregionale cu România prietenă. Noi avem un 

proiect de colaborare dintre capitalele celor două 

țări – Tbilisi și București, de asemenea cu orașele 

Constanța și Batumi. Dar este firesc și 

dezvoltarea colaborării dintre regiunile ambelor 

state. Conform tradiției, Sf. Antim s-a născut în 

satul Ude din regiunea Samtskhe–Javakheti. 

Această regiune este bogată în biserici și 

mănăstiri, monumente vechi ale moștenirii 

culturale, fresce vechi. Pe lângă acestea în 

Samtskhe–Javakheti, se află de asemenea  

cunoscuta stațiune balneară Borjomi. Astăzi, în 

discuțiile cu autoritățile regiunii Vâlcea și ale 

orașului Râmnicu Vâlcea, noi am analizat 

posibilitatea unei astfel de colaborări cu regiunea 

Samtskhe–Javakheti. Sunt convins că la 

realizarea acesteia va contribui Sf. Antim 

Ivireanul, figură istorică marcantă și cinstită de 

ambele țări.

Legătura de prietenie și credință comună 

cu România ne unește nu numai datorită lui 

Antim Ivireanul, dar și datorită Sf. Apostol 

Andrei Cel Dintâi chemat și Luminătorul, cinstit 

de ambele țări.

Î: Georgia este o țară mică din punct de vedere 

geografic, dar cu o cultură mare. Credeți că există 

conexiuni între cele două culturi, română și 

georgiană?
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important în istoria României Europene și, mai mult 

decât atât, a avut o contribuție însemnată în 

dezvoltarea culturii duhovnicești a poporului român. 

El a înființat multe tipografii în România, iar, după 

cum am subliniat, împreună cu Regele Vahtang al VI-

lea și Constantin Brâncoveanu, el a fost veriga de 

legătură pentru înființarea primei tipografii pe pământ 

georgian, în anul 1709.

Nu întâmplător, Antim Ivireanul a insistat pentru 

cultul limbii române, aceasta de asemenea este una din 

tradițiile vechi importante, bunul Georgiei și al culturii 

georgiene. După prima ocupare a Georgiei de către 

Rusia Țaristă, noi, în decurs de mai bine de 100 de ani, 

ne-am luptat să restabilim cultul religios în limba 

georgiană.

Antim Ivireanul a luptat pentru independența 

României, la fel cum mulți slujitori georgieni și 

luminători s-au dedicat luptei pentru independența 

Georgiei. Prin aceasta el a întruchipat idealurile 

comune ale popoarelor român și georgian – educarea, 

păstrarea identității naționale, lupta necontenită pentru 

independență și inițierea către măreața civilizație 

europeană.

Iată de ce pentru noi este importantă această 

figură istorică. Noi ne mândrim cu Anthimos Iverieli 

la fel cum și românii se mândresc cu Antim Ivireanul, 

care poartă numele de “Iveria” – vechea denumire a 

Georgiei.

Excelența Voastră, vă mulțumim pentru 

amabilitatea de a ne răspunde la aceste întrebări și vă 

așteptăm cu drag la bibliotecă!

Interviul numărului

de ani de la Marea Unire.

Trebuie să remarc că legăturile strânse dintre 

popoarele noastre, dintre personalitățile culturale 

și de asemenea oamenii de știință nu au fost 

întrerupte nici în epoca totalitarismului comunist. 

Valorile noastre comune ne ajută să privim 

împreună spre un viitor european comun.

Î: Știm că în anul 2016 alfabetul georgian a fost 

înscris de UNESCO pe Lista Reprezentativă a 

Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii. Ce 

ne puteți spune în acest sens?

R: Noi apreciem hotărârea UNESCO, deși pentru 

noi nu a fost ceva neașteptat. Este cunoscut de toți 

că alfabetul georgian este unul dintre alfabetele 

originale din lume. “Anbani”, cum numim noi, 

georgienii, alfabetul nostru este una din bazele 

fundamentale ale culturii georgiene. De aceea noi 

îl păstrăm ca moștenire de seamă a înaintașilor. 

Noi planificăm să organizăm o expoziție intitulată 

“Cultura vie a celor trei alfabete georgiene” în 

incinta Bibliotecii Antim Ivireanul din Râmnicu 

Vâlcea, în urma căreia locuitorii județului 

dumneavoastră vor face cunoștință mai bine cu 

cultura scrisului georgian.

Î: Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al orașului 

nostru și patronimul instituției noastre, reprezintă 

pentru cultura română o personalitate complexă. 

Cum este el apreciat în țara dumneavoastră?

R: Antim Ivireanul sau Anthimos Iverieli este unul 

dintre luminătorii istoriei noastre. După cum se 

știe, el a fost scos forțat din patrie și și-a găsit cea 

de-a doua patrie, România, de aceeași credință, 

confirmând astfel calea magistrală de dezvoltare a 

țărilor noastre istoric orientate anume spre Europa.

Noi suntem mândri de faptul că, Antim 

Ivireanul, concentățeanul nostru, a jucat un rol 

Interviu realizat de 
Corina BEDREAGĂ
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Expoziția “DINCOLO DE DATORIE”

În data de 6 noiembrie 2018, în Holul Mare al Bibliotecii 
Județene „Antim Ivireanul”, a avut loc în prezența Excelenței Sale 
doamna Tamar Samash, ambasadoarea Israelului în România, 
vernisajul expoziției de fotografie și documente „Dincolo de datorie”.

Expoziția prezintă o serie de personalități care au primit 
distincția „Drept între popoare”, titlu acordat de Institutul Yad 
Vashem, în semn de apreciere a contribuțiilor extraordinare aduse la 
salvarea vieții evreilor și la susținerea valorilor democratice în 
timpuri de criză.

Organizatori: Ambasada Israelului în România, Consiliul 
Județean Vâlcea și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea

Discursul E.S. TAMAR SAMASH, Ambasadorul Israelului în România, cu prilejul 
evenimentului cultural extraordinar desfășurat marți, 6 noiembrie 2018, la Biblioteca 
Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea:

Distinși oaspeți,
doresc să încep prin a mulțumi gazdelor noastre 
pentru invitația adresată și pentru demersurile 
efectuate în ceea ce privește deschiderea expoziției 
“Dincolo de datorie”. Suntem onorați de 
colaborarea cu instituțiile Județului Vâlcea și de 
primirea lor călduroasă, precum și de 
parteneriatul de succes cu Ministerul Afacerilor 
Externe cu ocazia acestui important eveniment. 
Amintirea uneia dintre cele cele mai întunecate 
perioade ale istoriei, Holocaustul, este mereu 
necesară. Șase milioane de oameni au fost uciși în 
țările ocupate de Germania nazistă pentru simplul 
motiv de a se fi născut evrei. Dintre aceștia, un 
milion și jumătate erau copii. În acei ani marcați 
de atrocități, majoritatea celor aflați sub oroarea 
nazistă au păstrat tăcerea, au închis ochii, au ales 
să nu intervină. Unii au colaborat chiar cu 
criminalii, perpetuând sau contribuind la terorile 
acestora. Cu toate acestea, câteva raze de lumină 
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au răzbit prin întuneric, prin pâcla deasă a chinurilor. Ele sunt persoanele care au prețuit 
valorile umane mai mult decât propria viață și propria libertate. Sunt cele care au întins o 
mână victimelor ce aveau cu disperare nevoie de salvare, smulgându-le din ghearele morții. 
Sunt cei Drepți între popoare.

Yad Vashem, Memorialul Holocaustului din Ierusalim, are rolul de a-i recunoaște, onora și 
omagia, în numele Statului Israel, pe acești eroi non-evrei care și-au riscat astfel soarta. 
Misiunea Yad Vashem nu este doar o datorie morală, activitățile Institutului reprezentând 
totodată o lecție de istorie pentru viitorul colectiv. Peste 26.500 de bărbați și femei – civili, 
oameni ai bisericii, membri ai familiilor regale, funcționari publici – ghidați de buna lor 
conștiință, au fost decorați până în prezent cu această distincție, primind astfel recunoștința 
poporului evreu. Recent, două familii din Bihor (Pop Alexandru & Maria, Suciu Anton și 
Rozalea) au fost decorate cu titlul de Drepți între popoare, iar lista cetățenilor români 
însumează acum șaizeci și patru de astfel de modele de umanitate. Nenumărate povești despre 
curaj au sfidat frica și moartea în timpul Holocaustului, iar printre acestea se numără și cele 
ale diplomaților care au jucat un rol vital în acordarea de noi șanse la viață evreilor asupriți de 
naziști. Ministerul de Externe Israelian a dorit ca prin această expoziție să îi onoreze pe cei 
treizeci și șase de astfel de oficiali, proveniți din douăzeci și una de țări, care au acționat 
dincolo de temeri, dincolo de cutumă, dincolo de datorie. Oficiali precum Aristides de Sousa 
Mendes, Consulul General al Portugaliei la Bordeaux, care a acordat vize evreilor în ciuda 
ordinelor contrare explicite ale Lisabonei. Oameni remarcabili precum Chiune Sugihara, 
Consulul Japoniei la Kovno, cel care ales să asculte vocea lui Dumnezeu, sfidând propriul 
guvern. Eroi precum Raoul Wallenberg, Secretar al Ambasadei Suediei în Budapesta, ale cărui 
eforturi neîncetate și al cărui tragic sfârșit ne stau mărturie. 

Expoziția rezervă un loc aparte pentru recunoașterea și omagierea celor doi diplomați 
români Drepți între popoare: Constantin Karadja și Florian Manoliu. Constantin Karadja a 
folosit pozițiile deținute la Ambasada din Germania, apoi în Centrala din București, pentru a-și 
ajuta compatrioții, membri ai comunității evreiești. Crezul său în protejarea oamenilor în 
numele legii și în numele principiului universal al drepturilor omului a fost fundamentul 
carierei sale. Florian Manoliu, atașat economic la Ambasadele României din Franța și Elveția, 
a facilitat, grație poziției sale, livrarea de documente de călătorie pentru evreii maghiari. Vă 
las acum să descoperiți în această expoziție alte exemplele grăitoare de curaj, generozitate și 
umanitate. Sper că vă vor inspira, constituind un ghid, o povață pentru noi toți și, în special, 
pentru generațiile de mâine. Aceste chipuri pe care le vedeți imprimate, aceste fragmente pe 
care le citiți sunt dovezi de dedicație și sacrificiu incredibile. Ele sunt întruparea citatului din 
Talmud gravat pe medaliile primite de cei Drepți între popoare: „Cine salvează o viață, 
salvează o lume întreagă.” 
                                                                 
                                                                Vă mulțumesc!

Expoziția “DINCOLO DE DATORIE”
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Apărut la Editura Reîntregirea din Alba Iulia, volumul ,,Unitatea dragostei 
între cer și pământ”, semnat de Preasfințitul Părinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop 
vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a fost lansat pe 12 noiembrie 2018, în sala Regele 
Ferdinand din sediul Primăriei Municipiului Arad.  După cum subliniază Părintele 
Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. 

Noutăți editoriale

,,Unitatea dragostei între cer și pământ”

Felea” din Arad, “autorul accentuează, într-o lume a dezbinărilor şi disoluţiei 
spiritual-umane, importanţa prieteniei şi a solidarităţii umane dintr-o perspectivă 
hristologică şi eclesiologică.” Lucrarea radiografiază contextul actual al lumii căreia 
i se adresează și identifică valorile tradiţionale, spirituale ale neamului românesc, 
acestea dublate de  o excepţională cunoaştere a teologiei.

Astfel, lucrarea Preasfinției Sale se prezintă ca un veritabil reper teologic-istoric 
şi misionar-pastoral, indispensabil celor ce doresc să aprofundeze temele centrale 
ale teologiei şi spiritualităţii ortodoxe din perspectiva celor mai actuale provocări şi 
interogaţii ale lumii. Este o carte care descoperă responsabilitatea ierarhului pentru 
actul cultural, pentru școală, pentru patrimoniul cultural al poporului român.

Sursa bibliografiică :http://www.episcopiaaradului.ro/2018/11/lansarea-unei-noi-carti-a-ps-parinte-emilian-
crisanul-in-anul-centenar/
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Întâlnirile cu domnul profesor Florea Firan stau 
pentru mine, totdeauna, sub însemnul unei mari 
bucurii, cea de astăzi cu atât mai mult cu cât se 

petrece sub emoția aniversării domnului profesor (85 de ani) și la un interval de timp 
considerabil, dar nu suficient pentru a intra în uitare, căci întâlnirea cu o personalitate de talia 
domnului profesor Florea Firan nu poate fi uitată niciodată.

M-au impresionat, atunci când ne-am cunoscut, nu doar aplombul, energia, vioiciunea 
fizică și intelectuală sau tonul între a-ți impune și a negocia aparent ci și anvergura intelectuală a 
unui veritabil umanist ce poartă povara unor daruri de excepție, ca toți “aleșii”, daruri pe care nu 
le-a risipit. Mărturie stă întreaga sa activitate, tot ceea ce a realizat dovedind a fi trăit “mai multe 
vieți într-una”, cum spune Gabriel Coșoveanu în volumul omagial sau “model și promotor al 
culturii române” (Florentina Anghel), “o adevărată instituție culturală a Craiovei” (Paul Aretzu), 
“intelectualul de ținută academică” (Mircea Pospai) și multe alte caracterizări binemeritate. 

52 de nume semnează în acest volum recunoașterea lui Florea Firan, 42 de personalități 
alcătuiesc breviarul critic, patru interviuri ce se încheie cu “Elogiu unui stil de lucru”, semnat de 
Gabriel Coșoveanu. 

Am fost onorată să inserez și eu în acest volum câteva gânduri prietenești pe care le 
nutresc și acum. 

Noutăți editoriale

Întâlnire cu scriitorul și omul de cultură 
Florea Firan

În cadrul manifestărilor dedicate 
Centenarului Marii Uniri din 1918, vineri, 9 
noiembrie 2018, ora 12.00, în Sala de 
Conferințe a Bibliotecii Județene Vâlcea, a 
avut loc o întâlnire cu scriitorul și omul de 
cultură prof. univ. dr. Florea Firan, care a 
susținut prelegerea "Unitate prin diversitate". 
Cu această ocazie a fost lansat volumul  
omagial “Liniștea și Neliniștea Drumului. 
Florea Firan - 80’ precum și o serie de cărți 
apărute la Editura "Scrisul Românesc", parte 
dintre acestea purtând semnătura scriitorului 
Florea Firan, directorul editurii. Manifestarea 
s-a bucurat de o largă audiență și s-a încheiat 
cu o sesiune de autografe oferite de autor.
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Aldulescu, împreună cu filarmonica George Enescu, 

dirijor fiind maestrul George Georgescu, acest concert 

s-a înscris în repertoriul simfonic  național. Varianta 

prezentă s-a bucurat de participarea violonistului 

Ștefan Tarara, a violoncelistei Eun-Sun Hong și a  

pianistului Josu de Solaun, sub bagheta dirijorală a lui 

Gabriel Bebeșelea. În compania primei noastre 

filarmonici compusă din 

actualii instrumentiști, cei trei 

soliști, cu toții laureați ai 

competiției internaționale 

enesciene, ne-au oferit o 

variantă însuflețită, dinamică, 

plină de avânt tineresc a 

concertului de Paul 

Constantinescu, un corifeu al 

școlii românești de compoziție, 

întemeiată și proiectată în 

universal de maestrul Enescu 

însuși.

   Finalul serii a fost apoteotic. 

Cu o emoție de intensitate 

maximă am participat la 

interpretarea Poemei române 

op. 1, compusă de elevul  

Conservatorului parizian, ca o 

reacție sufletească la acțiunea 

exercitată asupra sa de cultura 

occidentală, pe care, la cei 16 ani împliniți, 

adolescentul George Enescu și-o însușise deja, în mod 

miraculos. Wagnerian, brahmsian, tumultuos, idilic, 

dar, mai cu seamă, ancorat în straturile profunde ale 

folclorului românesc, acest opus 1, compus în anul 

1897, încuviințat după o analiză severă de 

Concursul Internațional  “George Enescu”, ediția a XVI-a
 

Concertul inaugural al celei de-a XVI-a 

ediție a Concursului de Interpretare George 

Enescu s-a deschis cu lucrarea în primă audiție 

semnată de tânărul Tian Tian din China, care a 

câștigat premiul I la secția Compoziție a ediției 

din anul 2016 a acestei competiții. Concertul 

pentru orchestră de Tian Tian s-a prezentat ca o 

unitate sonoră alcătuită din 

câteva secvențe evolutive de 

la un minimum dinamic spre o 

culminație grandioasă, stinsă 

apoi treptat către tăcerea din 

care s-a născut. Marele 

ansamblu simfonic al 

filarmonicii bucureștene a dat 

viață acestui parcurs care s-a 

conturat ca o adevărată boltă 

sonoră maiestuoasă, construită 

din valuri succesive. Am 

admirat, odată cu discursul 

impunător, intervențiile de o 

frumoasă expresivitate ale 

unor instrumente soliste, care 

au emis semnale, chemări, 

ecouri,  contopite până la 

urmă organic în procesul viu, 

ardent, de o intensă mobilitate 

a trăirilor sufletești. 

          Triplul concert pentru vioară, violoncel, 

pian și orchestră de Paul Constantinescu este o 

lucrare clasică a muzicii românești din secolul 

XX. Inaugurat în anul 1950 de către tinerii 

corifei ai solisticii românești de atunci, Valentin 

Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu și Radu 

Pagina Artelor

 Prof. univ. dr. Lavinia COMAN
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Concursul de interpretare, Secția Pian

Desfășurată în perioada 14-23 septembrie, sub 

cupola generoasă a Ateneului Român, ediția 2018 a 

prestigiosului concurs internațional George Enescu a 

avut ca membri ai juriului, la pian, personalități 

marcante ale concertisticii internaționale, precum: 

Philippe Entremont – președinte, Hyoung-Joon Chang, 

Dan Atanasiu, Dana Borșan, Andrei Pisarev, Pascal 

Rogé, Peter Jablonski și Philippe Dinkel. În competiție 

au fost audiați 45 de tineri proveniți din România, 

Moldova, Rusia, Germania, Coreea de Sud, Japonia, 

Letonia, China, Suedia, Serbia, Ucraina, Marea 

Britanie, S. U. A. Ca o remarcă de principiu, se impune 

constatarea că toți pianiștii s-au prezentat la un nivel 

foarte ridicat. Fiind o spectatoare activă la toate edițiile 

acestui concurs, pot afirma, fără teama de a greși, că 

ediția de față a stabilit un standard nou, fără precedent. 

Cu alte cuvinte, toți candidații au meritat calificativul 

de la foarte bine în sus. A fost demnă de apreciat 

calitatea bogată și diversă, personalizată a sunetului, 

care a caracterizat toate evoluțiile scenice. Candidații 

au demonstrat înțelegerea superioară a fiecărei lucrări 

prezentate, cu specificul de stil, tehnică, expresivitate 

individuală. Prima etapă, în ansamblu, a ocazionat 

auditoriului trei zile pline cu muzică pentru pian de cea 

mai aleasă factură și onorată cu interpretări admirabile. 

Autenticitatea stilistică și sinceritatea interpretărilor au 

fost calități nelipsite ce au satisfăcut pe deplin năzuința 

noastră de frumusețe sonoră. În această conjunctură, 

consider că juriul a avut misiunea dificilă de a alege 16 

din cele 45 de prezentări de o ținută artistică aleasă. 

Fiind de acord cu selecția operată, am așteptat 

spectacolul minunat oferit în cea de a doua etapă. 

Dintre evoluțiile celor 16 rămași în competiție, am 

reținut cu deosebire programul lui Alexander Panfilov 

din Rusia, un exponent al prestigioasei școli 

moscovite, care a demonstrat siguranță, stăpânire 

compozitorul Camille Saint Saens și prezentat în 

primă audiție în anul următor de către orchestra 

pariziană, dirijată de maestrul Eduard Colonne, 

cunoaște de îndată un succes răsunător. Ascultată 

astăzi, după 120 de ani de la cea dintâi ieșire în 

lume, Poema română ni s-a înfățișat în toată 

splendoarea cu care tânărul geniu  pătrundea cu 

forță în lumea muzicală europeană a începutului de 

veac XX. Impresia zguduitoare pe care ne-a 

produs-o este legată și de împrejurările politice 

defavorabile survenite în istoria noastră, 

împrejurări din cauza cărora, în  timpul celor 45 de 

ani de comunism, ar fi fost de neimaginat să se 

admită intonarea imnului regal din finalul piesei. 

Iar după anul 1989, cerințele excepționale ale 

partiturii, de participare a corurilor și ale efectelor 

acustice spațiale, au făcut foarte rar posibilă 

performanța ei publică. Iată de ce ne-am bucurat 

de eveniment fiind stăpâniți de o emoție 

copleșitoare. Varianta pe care am ascultat-o acum a 

fost o redare vie, pasionată, spectaculoasă, în care 

marea orchestră, cele patru grupe corale bărbătești 

distribuite antifonic, toate aceste mase de 

interpreți, coordonate cu măiestrie de către 

dirijorul Gabriel Bebeșelea au creat un eveniment 

epocal, măreț și regenerator.

Pagina Artelor

foto: https://www.news.ro/cultura-media/



41

amplă, avântată a Sonatei de Samuel Barber de către 

letono-suedezul Daumants Liepinš.

În preziua finalei, Peter Jablonski, membru al 

juriului de la Secția Pian, a oferit un recital deosebit de 

atractiv. Atât din alcătuirea programului, cât și din 

stilul de interpretare, s-a degajat competența sa 

exhaustivă asupra artei sale de interpret. Autor de 

înregistrări integrale cu creația marilor compozitori 

pianiști, din romantism până în contemporaneitate, 

dirijor, percuționist clasic și de jazz, Peter Jablonski are 

privilegiul acestei cuprinderi globale, al unei experiențe 

pluristilistice de excepție. Acest fapt se răsfrânge 

benefic asupra creării sonore a baladelor de Grieg și 

Samuel Barber, a sonatelor de Alexei Stanchinsky, 

precum și a Sonatei a 9-a de Scriabin. De un ales 

rafinament stilistic a fost și gestul de a alege trei 

mazurci de Scriabin și trei mazurci de Chopin, pe care 

suverană a instrumentului, o nobilă simplitate, 

liniște lăuntrică. I-am admirat arta subtilă în 

Stampele de Debussy și deopotrivă în tălmăcirea 

Sonatei op. 111 de Beethoven. Cu aceeași pregătire 

superioară la Conservatorul moscovit, Ana 

Șevcenko, reprezentând Kazahstanul, a realizat o 

variantă  reușită, autentică a Sonatei op. 31 nr. 3 de 

Beethoven și a dat strălucirea cuvenită 

fragmentelor din Suita „Petrușca” de Stravinski. 

Cu mici scăpări de acuratețe în debutul Sonatei 

beethoveniene op. 31 nr. 2, Cristian Sandrin a 

conferit acestei opere dramatism vibrant, iar creația 

sonoră a Sonatei nr. 1 op. 22 de Ginastera a impus, 

prin vitalitate și strălucire, prin contraste viguroase 

și pregnanță stilistică, un spectacol pianistic care 

rămâne în memoria ascultătorilor ca un moment de 

referință.  Demnă de reținut a fost și prezentarea 

Pagina Artelor
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autentic care a reverberat și s-a amplificat prin 

transmiterea către auditori. Am primit astfel mesajul 

unei muzici înaripate, profund convingătoare, marcată 

în același timp de o notă de puritate ingenuă, 

adolescentină. Melancolie, răzvrătire, tumult, jubilație 

pe culmile pasiunii, un romantism întârziat și totuși 

anistoric, ca trăsătură eternă a ființei umane. Iată 

câteva stări prin care am trecut toți cei prezenți, 

recunoscători la final acestor tineri competitori, 

marelui ansamblu și dirijorului său. Juriul a ales-o 

câștigătoare pe Daria Parhomenko, la fel de 

merituoasă, după opinia mea, ca și ceilalți doi colegi 

ai săi. Seara de gală s-a încheiat cu ceremonia de 

decernare a premiului, care a fost înmânat 

protagonistei pe scenă, în prezența juriului, de către 

președintele acestuia, Philippe Entremont. În sală a 

fost prezent ministrul culturii și cultelor din guvernul 

României, George Ivașcu. După ceremonia decernării, 

a fost anunțat și premiul pentru cel mai bine clasat 

candidat român din această ediție, premiu oferit de 

Fundația Erbiceanu. Premiul, în valoare de 2500 

euro, a fost atribuit pianistului Florian Mitrea.

La capătul a zece zile încărcate de emoții la cea 

mai înaltă intensitate, participanții și spectatorii 

concursului de pian pot trage concluzia că am fost 

martorii unei ediții dense, de mare anvergură și 

spectaculozitate, cu momente ce vor rămâne mereu în 

tezaurul cu amintiri de preț. Astfel, putem avea 

satisfacția că mesajul de comuniune prin artă susținut 

cu pasiune de maestrul George Enescu rămâne 

prezent în actualitate și acționează în perspectivă.

Un cuvânt de laudă și prețuire se cuvine 

organizatorilor, în frunte cu echipa ARTEXIM, 

condusă de neobositul său director, Mihai 

Constantinescu, pentru a fi realizat cea de a 16-a 

ediție a Concursului internațional de interpretare la 

nivelul cel mai bun de reprezentativitate și eficiență.

le-a prezentat oarecum în oglindă, ca un omagiu 

tandru adus celor doi mari novatori ai artei 

clavirului. Tânăr, frumos, îndrăzneț, sigur pe 

adevărurile muzicale pe care le susține, Peter 

Jablonski a reconfirmat, prin recitalul său, 

coexistența armonioasă a modernismului cu 

clasicitatea perenă a marilor valori, farmecul 

irezistibil al vocației cu multiple fațete de 

manifestare. Iar florilegiul postmodern cu care și-

a încheiat programul, prelucrarea El Salon 

Mexico de Copland/Bernstein, a întărit această 

imagine de multiculturalism democratic, o idee 

atât de intens vehiculată în spațiul intelectual 

internațional.

Și a venit seara finalei. Ateneul în 

sărbătoare a primit afluxul de spectatori curioși 

să urmărească deznodământul concursului. 

Filarmonica „George Enescu” din București și-a 

onorat renumele prin colaborarea strălucită la un 

concert foarte special, constând din trei variante 

ale celebrului Concert nr. 3 în re minor op. 30 

pentru pian și orchestră de Serghei 

Rachmaninov. Coincidența a făcut ca toți trei 

finaliștii să propună în repertoriu această bijuterie 

a repertoriului concertant. Sub conducerea 

eficientă a dirijorului Vasili Sinaisky, soliștii au 

colaborat fructuos cu marele ansamblu simfonic, 

care și-a dat, la rândul său, măsura excelenței. 

Cel dintâi finalist, Alexander Panfilov, a 

demonstrat maturitate, anvergură, siguranță, 

cuprinderea cu autoritate a partiturii. Daria 

Parhomenko a cântat cu patos, făcând dovada 

unui temperament de foc. A avut o viziune 

generoasă, multă vigoare, capacitate de 

convingere. Pianistul leton Daumants Liepinš ne-

a oferit o versiune ce s-a caracterizat prin 

coeziunea lucrării în ansamblul ei, prin patosul 

Pagina Artelor



43

Incurabil nostalgica și optimista pictoriță 

Olga Popescu, originară din Râmnicu Vâlcea, 

artistă cu o bogată și diversificată activitate, cel 

puțin în ultimul deceniu, a revenit recent pe 

simeze cu o expoziție-document, dedicată 

Râmnicului de odinioară. 

O cunoaștem pe Olga Popescu ca pe o 

artistă profund ancorată în actualitatea timpului 

pe care-l trăiește, mereu cu resurse proaspete 

pentru a-i reciti și reinterpreta pe clasicii 

picturii, în cel mai autentic spirit post-modern, 

dar o cunoaștem și ca pe o artistă atașată de 

tradiție, de vechile valori identitare ale locurilor 

natale, de cultură în ansamblul ei. Gravă și 

ludică totodată în abordările ei plastice, Olga 

Popescu incită permanent la cunoaștere, la dialog 

constructiv și își provoacă spectatorul să fie din 

ce în ce mai curios și mai preocupat de temele 

asupra cărora insistă lucrările sale. Și, când te 

aștepți mai puțin, pictorița vine cu o propunere 

nouă, cu o altă provocare, cu un alt unghi de 

percepție a lumii. 

Portretistă și peisagistă de mare 

rafinament, Olga Popescu nu se lasă influențată 

de nicio prejudecată și de niciun clișeu. 

Academismul îi este familiar doar în măsura în 

care și el poate fi disecat, reinterpretat și eventual 

revalorificat în spiritul prezentului. Îl abordează 

doar ca pe o lecție ce trebuie parcursă și apoi 

depășită. Noile media, cu toate transformările pe 

care le induc în gândirea și în mentalitățile 

oamenilor prezentului, sunt la rândul lor 

interogate și studiate plastic în lucrările ultimilor 

ani semnate de Olga Popescu.

Însă, după o mai veche preocupare a 

artistei pentru arhitectura vernaculară a județului 

Vâlcea, exprimată într-un lung stagiu de lucru la 

Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni, ea se 

apleacă astăzi asupra altei arhitecturi, cea a 

orașului de odinioară, a vechiului Râmnic. 

„Orașul Domniei Mele”, cum îl numea voievodul 

Pagina Artelor

Orașul Nostalgiei Olgăi Popescu
Luiza BARCAN, critic de artă
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Mircea cel Bătrân, devine, în seria de picturi 

expuse în toamna lui 2018 la Galeriile de Artă 

„Artex” din Râmnicu Vâlcea, Orașul Nostalgiei 

Olgăi Popescu. 

Asemenea multora dintre localitățile 

urbane din Țara Românească, dar și din alte 

zone ale țării, Râmnicu Vâlcea a suportat cu 

greu perioadele de așa-zisă sistematizare, în 

epoca „de aur” a comunismului, dar și după 

1990. Cele mai multe dintre splendidele lui 

case, amprentate cu un specific arhitectural 

inconfundabil, au dispărut pentru totdeauna. Le 

mai țin minte râmnicenii mai vârstnici, în 

genere oameni de cultură care trăiesc din plin 

tristețea desfigurării unei urbe cândva pline de 

tihnă și de farmec. Le mai păstrează memoria 

peliculei fotografice sau unele cărți poștale. Dar, 

mai presus de orice, casele și străduțele pline de 

poezie ale Râmnicului se păstrează nealterate în 

sufletul celor care au avut privilegiul de a le 

cunoaște îndeaproape. Arhitecturile Râmnicului 

îi aparțin și Olgăi Popescu, așa cum și ea le 

aparține. O dovedește din plin recenta expoziție. 

Nu mă îndoiesc de faptul că ea s-a născut în 

urma unui lung proces de documentare, de 

studiu, de analiză și, în final, de elaborare a unor 

lucrări de pictură atât de convingătoare încât, 

pășind în spațiul Galeriei de Artă din Vâlcea, am 

avut sentimentul că o filă a istoriei s-a întors și 

că eu mă reîntorc într-o epocă în care viața, cu 

toate ale ei, se petrecea netulburată și neștiutoare 

de viitorul nefast ce avea să vină, între zidurile 

unor case, ale unor prăvălii, ale unor instituții 

urbane reprezentative. 

Puține dintre arhitecturile devenite subiect 

al peisajelor urbane semnate Olga Popescu se 

mai păstrează la modul real, adică mai pot fi 

văzute și contemplate pe străzile câte unui cartier 

ce a rămas, ca prin miracol, ocrotit de furia 

modernizării. Cele mai multe sunt desprinse din 

fotografii de epocă și cărți poștale. Dar sunt atât 

de vii în reprezentările artistei, încât îți poți crea, 

măcar pe durata vizitării expoziției, sentimentul 

că ele există încă.

Olga Popescu le-a pictat pe toate cu 

iubire, cu duioșie, cu nostalgie, cu bucurie. A 

transformat oricare dintre clădirile de odinioară 

reprezentate în pânzele sale într-un personaj gata 

să-și povestească istoria trecerii lui printr-o lume 

în continuă transformare. Le-a pictat cu reținere 

față de culoare, unele respectând chiar redarea 

alb-negru sau ocru a fotografiilor vechi, tocmai 

pentru a le păstra neștirbite farmecul și patina. 

Recenta expoziție semnată Olga Popescu 

și dedicată Râmnicului de odinioară și de astăzi 

are, dincolo de incontestabila ei valoare estetică, 

și o pronunțată valoare documentară și 

mnemotehnică. Se constituie într-o cuprinzătoare 

serie de lucrări căreia, nădăjduiesc, îi vor urma și 

altele, în anii viitori.

Pagina Artelor
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             Miercuri, 26 octombrie 1988

Onomastica(1) îmi scoate înainte, din adâncul 

mormântului uitat în cimitirul din deal, imaginea 

nimbată în lumină a Bunului meu Tată. Nouăzeci de 

ani și-a purtat, între nepotrivelile și strâmbăciunile 

lumii, distincția înnăscută, delicatețea, iubirea de 

oameni, râvna către cele înalte, pasiunea pentru 

frumos, duhul modestiei nefățarnice, bunacuviință în 

toate, resemnarea mioritică, profilul moral nepătat. 

Încerc să-i prind portretul, pe care l-am știut 

întotdeauna neted, lesne de cuprins, și nu reușesc. 

Dau năvală sub condei imagini, gânduri, amintiri, pe 

care le credeam uitate. 

Cucernic cu cele sfinte, respectuos cu 

autoritatea, inimos cu cele patriotice, cumpătat cu 

cele lumești, neîngăduitor cu sine, iertător cu 

greșelile semenilor, încrezător în oameni, binefăcător 

fără răsplată... Merii lui de lângă drum rodeau pentru 

trecători, nucile se dezghiocau pentru tot satul, varza 

se acrea pentru vecini, țuica lui faimoasă o beau 

alții... Oleandrii, iasomia, liliacul, mușcatele, 

indrușaimul(2), cercelușii, hortensiile, daliile, 

Ion Dumitrescu – Jurnalul „Filele mele de calendar“

Clasic al muzicii românești, personalitate culturală de referință de la mijlocul veacului XX, compozitor, 
profesor, dirijor, muzicolog, scriitor, Ion Dumitrescu (n. 1913, Oteșani, jud. Vâlcea – m. 1996, București) a 
fost un reprezentant strălucit al artei naționale, de anvergură internațională (membru corespondent al 
Institutului Franței – Académie des Beaux-Arts și al Accademia Tiberina din Roma).

„Majoritatea creațiilor lui Ion Dumitrescu au devenit deja pagini de antologie sonoră a muzicii 
contemporane românești, lucrări ca Suita a III-a pentru orchestră, dirijată în primă audiție de George 
Enescu, Preludiul simfonic, Concertul pentru orchestră de coarde, Simfonietta, suita din muzica de film 
„Muntele Retezat“ înscriindu-se deja în circuitul artei universale.“ (Viorel Cosma, Lexiconul „Muzicieni 
din România“, vol. II, p. 271, Ed. Muzicală, București, 1999).
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trandafirii lui înfloreau mai acătării decât oriunde. 

Mieii și iezii lui erau mai zburdalnici, gâștele, albe 

ca zăpada, împânzeau râul, vacile intrau de la 

pășune cu ugerele doldora.

Când i-a furat Salion al lui Ciuciu bocancii și i-

a văzut picioarele desculțe și-nghețate, i-a zis: „ia-i 

tu, că eu mai am o pereche“... Când l-a surprins pe 

Bușe tăind fagul în pădure, a-ntors calea, făcându-se 

că nu-l vede. Când îi furau stupii, găinile, curcanii, 

cartofii din grădină, zicea ca Iov.: „Domnul a dat, 

Domnul a luat“.

Putea popa al satului să fie smintit, coțcar, 

hapsân, pentru el era persoană sfântă, reprezentantul 

lui Dumnezeu pe pământ. Putea jandarmul să fie 

găinar, șperțar, pentru el era autoritatea supremă, 

reprezentantul Majestății-Sale. Stăpân pe vorbă și pe 

faptă, înțelepciunea și bunul lui simț erau respectate. 

Ani în șir a fost primar, și sub liberali, și sub 

țărăniști, și sub averescani, fără să știe ce e politica. 

Își caligrafia semnătura pe acte, lângă ștampila 

muiată în cerneală vișinie, cu poștalionul și 

telegarii-n trap, emblema plaiului vâlcean.

Când a doua zi era sărbătoare, citea de cu seara 

cazania și cânta troparele și condacele sfinților.

– Liniște, potoliți-vă!, zicea maică-mea, a intrat 

popa-n biserică!...

După ce l-a jefuit și maltratat, banditul 

Munteanu s-a ales cu „Eu te-am iertat! Să te ierte și 

Dumnezeu și să te oprească să mai faci rău!“ A 

scrâșnit banditul, dar n-a trecut o săptămână și-a fost 

ciuruit de gloanțe într-o încăierare cu jandarmii. I-

am văzut țeasta găurită, la morgă-n galantar...

Milostiv până la uitarea de sine, făcea parte 

tuturor din bunurile lui. „Cocoana Marița“ îl 

poreclisem. Cocoana Marița fusese o boieroaică de 

prin partea locului, care, cu mania dărniciei, își 

împărțise averea și trăia din cerșit.

Când cu colectivizarea, dealurile Oteșanilor au 

fost ocolite. El a donat însă Comunei izlazul, 

ogrăzile, pădurile, țarinile – aproape toată averea 

părintească –, iar din rest, după ce-a destinat o parte 

pentru biserică, dispensar și local de școală, a 

împărțit locuri de casă. Azi, pe grădinile de odinioară 

a crescut un cătun.

Cu fluierul la brâu și suflând în muzicuța 

cumpărată în bâlci la Polovraci, Niculaie Trepăduș 

mâna în fiecare dimineață caprele prin mărăcinii și 

tufanii Nedeiței. Era unul dintre colaboratorii lui și, 

pentru oamenii care-l serveau, avea o slăbiciune 

aparte. Mai-nainte de toți, ei trebuiau serviți, hrăniți, 

omeniți, nu erau certați, aveau întotdeauna dreptate. 

Dar Trepăduș era arțăgos și nu știa multe. Într-o zi de 

Paști, îmbăiați, primeniți, cu ghioceii-n mână și ouăle 

roșii-n buzunare, porneam la biserică, după anaforă. 

Trepăduș tocmai scotea din ceair cioporul de roșcate 

și bălțate, cu țapu-n frunte și iezii după ele.

– Gae, Gae, Țâculaie, soarbe untu’ din tigaie... 

Din două salturi, ne-am pomenit într-o băltoacă. 

A blestemat maică-mea, a plâns de necaz, dar 

dreptatea a fost a lui Trepăduș.

Prea-Cuviosului Ilarion – care, sihăstrit la 

Arnota, cobora pribegind cu traista după milostenii, 

găsind întotdeauna popas în casa noastră, și care, într-

o zi, auzindu-mă cântând la vioară, îi zisese: „dacă i-

ai pus instrumentul ăsta drăcesc în mână, nu-l mai 

vezi preot“ – i-a răspuns:

– Dracu’ nu cântă la vioară și nu face preoți...

Buchisind cirilicile în psaltirile lui, aflase că 

împăratul David cânta din instrument, iar cântarea lui 

era bine plăcută Domnului...

Mă-nduioșez privindu-i scrisul de caligraf în 

caietul cu însemnări din război, florile presate între 

filele ceaslovului... Măcar atât, dacă nici de astă dată 

n-am ajuns s-aprind o lumânare în țărâna care-l 

veghează...
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               Miercuri, 29 iunie 1988

Sânpetrul(3) de anul ăsta e trist, îngândurat. 

Întotdeauna, când știam că dă coronițe la copiii buni 

și silitori, mi-aduceam aminte de școala veche din 

Oteșani, cu pridvorul transformat în scenă. 

Macaturile aduse de-acasă deveneau cortină, băncile 

scoase-n curte – fotolii, florile atârnate de stâlpi – 

decorație barocă, tigaia-gong, și, cu fiorii premierei, 

jucam spectacolul sfârșitului de an. Cântam, 

recitam, făceam teatru și plecam acasă laureat al 

primului, celui de-al doilea, de-al treilea până la cel 

de al cincilea festival al ciclului primar.

Cinci coronițe de merișor, cu trandafirii uscați 

și iasomia scuturată, au rămas sub icoana Precistei, 

până târziu, când am îmbrăcat uniforma de 

seminarist. Iar azi, după șaptezeci și cinci de ani, 

mi-aduc aminte cu jind de vremea când primeam 

coronițe, de Sânpetru.

De-atunci, am primit și altele. Am primit 

destule, cu spinii ascunși în merișor. Singure 

coronițele copilăriei nu-i aveau. Imaginea lor, 

atârnând sub icoana Precistei, mă urmărește.

„Atârnați-mi coronițe de merișor verde, cu 

trandafiri și iasomie, și lăsați-le sub roua cerului și 

în razele soarelui...“

            Miercuri, 7 octombrie 1987

Ieri, către seară, îmi suna cineva la ușă, lung, 

nervos… Îi cunosc pe toți după cum sună: o dată – 

străinii, de două ori – madam Pâscă(4), de trei ori – 

ai casei, de patru ori – madam Staicu(5), de mai 

multe ori – Zamfir poștașul…

Nu era niciunul. Era un sunet bizar, parcă 

tremura butonul sub deget.

N-am deschis. M-am uitat prin ochean. Am 

văzut o femeie încărunțită, cu ochii ieșiți din orbite, 

părul în dezordine, îmbrăcată alandala, gata să mai 

sune o dată.

– Cine e?

– Eu.

– Pe cine cauți?

– Pe cine stă aici.

– Și ce vrei cu el?

– Să-mi dea cartea de muncă…

– Nu-i acasă.

– Da’ unde e?…

– În străinătate.

– Când vine?

– La primăvară.

– Vreau cartea de muncă…

– Unde-ai lucrat?

– Nicăieri…

A coborât încet scara, întorcând mereu capul. 

Când a ajuns la poartă, a rămas agățată de clanță… A 

stat un timp și-a plecat…

Presupun c-o pofteam să intre: aș fi putut s-o 

lămuresc?... Dar dac-ar fi început să țipe?... Eram 

singur. Dar dacă auzeau vecinii și se strângeau să 

vadă ce se petrece?... Ce puteam să le explic? M-ar fi 

crezut?... „Cine știe ce poveste… maistrul ăsta…“ 

Dar dacă se pleoștea pe prag?… Dacă făcea o criză 

de epilepsie?... În definitiv, ce? Nu s-ar fi putut 

întâmpla?... N-aș fi devenit victima unei întâmplări 

stupide?...

Ascultați povestioara cu Popescu A. Marin:

Părintele Grigore era director cu vederi 

moderne. Seminariștii lui trebuiau să trăiască între 

oameni. În fiecare joi și duminică ne pornea la 

cinematograf. Treceau atunci prin Râmnic toate 

filmele vechi și noi. Călăreau haiducii lui 

Igiroșanu(6) pe deșelate printre stâlpii de telegraf, cu 

artiștii în sală, făceam cură de Ivan Mosjoukine(7), 

Greta Garbo, Tom Mix, John Gilbert, Lon Chaney, 

Marlene Dietrich, Boris Karloff, Rudolf Valentino, 
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Tarzan…

Teatrul Andreiani era vopsit, dichisit, pe loji și 

benoare erau pictate ghirlande de trandafiri. Se 

mâncau semințe și se bea limonadă. Când, într-o 

scenă de amor, intervenea un sărut, sala participa 

sonor. Aici am auzit Corul cazacilor de la Don, pe 

Nicolae Buică(8), pe Proșteanu(9) și, pentru prima 

oară, pe George Enescu, acompaniat de Theodor 

Fuchs10. I-am primit la gară cu fanfara, i-am 

petrecut la hotel, am umplut sala. Seminariștii erau 

melomanii Râmnicului. Liceenii zurbageau pe 

Capela, normaliștii erau izolați la marginea orașului, 

fetele nu ieșeau seara, comercialiștilor numai de 

concerte nu le păsa!

Într-o duminică, la film, ne-am așezat de o parte 

și de alta a coridorului dintre staluri, pe care 

negustoreà un gavroș desculț, cu un coș de 

portocale: „Portocalelee, ia portocala, dulce 

portocala!“

Cum a făcut, că s-a-mpiedicat în dreptul lui 

Popescu A. Marin, a răsturnat coșul și-a-mprăștiat 

portocalele. Popescu A. Marin era băiat de popă de 

pe Amaradia. Înalt, sportiv, bine legat, cu doi bujori 

în obraji, excelent la Limba Română, foarte bun la 

Omiletică. Predicile lui erau apreciate de enoriașii 

bisericii „Cuvioasa Parascheva“, unde făceam 

practică.

El era eroul întâmplării cu „Miluiește-mă, 

Dumnezeule“! Ne venise un profesor nou de 

Română, bun dascăl, dar străin de cele bisericești. 

Într-o zi, la extemporal:

– Scrieți, băieți, o compoziție liberă!

A. Marin a scris Psalmul 50: „Miluiește-mă, 

Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea 

îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea…“

– Frumos, băiete, foarte frumos! Bravo! Ai 

condei, băiatule! Dă-i înainte!... 

Și, de-atunci, a rămas Popescu A. Marin cu 

reputația de condeierul clasei…

A căutat negustorul de portocale pe sub scaune, 

le-a adunat, le-a numărat, iar a mai căutat, iar le-a 

numărat… Lipsea una. S-a oprit lângă A. Marin:

– Dă-mi, domnule, portocala!

– Ce portocală?

– Dă-mi, domnule, portocala!

– N-am, mă, nicio portocală, uite, poftim!

– Dă-mi, domnule, portocala, hî, hî, hîîî…

Trebuia să-nceapă filmul. Marusia pianota 

uvertura. Greta Garbo aștepta în culise.

– Dă-mi, domnule, portocala!

A intervenit un domn respectabil, de lângă o 

cocoană cu cercei:

– Mă, măgarule, dă portocala băiatului, nu vă e 

rușine de lichele! Mița, de-alături:

– Ia-i, Nicule, numărul, ce te tocmești cu el?

Și, unde mi s-a sculat un maciste, l-a apucat pe 

A. Marin de guler și-a început să-l zgâlțâie:

– Scoate, șefule, portocala, că te-arunc în ecran! 

Fir-ați ai dracu’ de popi, că nu stați în mânăstirea 

voastră! Mangliți marfa oamenilor săraci!

S-a ridicat, în fine, Preda Antonescu, profesorul 

de matematică, spaima liceului. Împreună cu grăsana, 

„madam Preda“ – el, bas profund, ea, soprană lejeră 

–, cântau în corul lui Alecu Popescu, la Episcopie.

– Na, mă, doi lei și cară-te! Lasă-ne să vedem 

filmul!... Cu voi, măgarilor, rezolv eu mâine! Am să 

vorbesc cu directorul să vă țină acasă!...

Noroc cu părintele Grigore… bunul părinte 

Grigore…

                Miercuri, 23 iunie 1993

Am mai spus-o – au mai spus-o și alții –, că ori 

de câte ori gândesc la obștescul sfârșit al călătoriei, o 

cumplită durere care mă sfâșie e despărțirea de cărți... 

Cărțile... cărțile mele!...
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Nu le-am cumpărat la kilogram, nici cu metrul, 

le tot adun din prima tinerețe, neclintit, cu dragoste 

și anevoință. Le-am cărat cu brațele, cu sacul, în 

geamantan, de pretutindeni unde le-am găsit. Le-am 

mângâiat, le-am conversat, le-am învelit și, ca să-mi 

stea la îndemână și să-mi bucure ochii, le-am rânduit 

în șiruri, umplând pereții.

Credeți că puțin lucru e să te lauzi cu prietenia 

cărților?... N-o știu toți, dar o știu prea bine cei care 

le-au îndrăgit. Cărțile, ca oamenii, se iubesc, se 

resping, se caută, se-adună după gânduri, după 

afinități și preferințe, cer să li se acorde afecțiune și 

respect. Iar dacă ai reușit să le-mpaci pretențiile, nu 

te-apuca să le tot amesteci, nu le deranja. Ordinea, 

odată stabilită, cată s-o păstrezi, ca să nu le-ncurci 

rosturile, să nu le tulburi tihna, fiindcă în clipele de 

singurătate și tăcere, cărțile țin colocviu șoptit, 

comentează, se sfădesc, te laudă ori te vorbesc de 

rău.

Când intru în casă, sar din toate părțile, mă-

ntâmpină, mă solicită:

– Astăzi n-ai treabă cu noi?... Cum nu?... Lasă 

nimicurile, rămâi cu noi! Ți-am pregătit surprize... 

Întreabă-ne, hai, întreabă-ne, ce vrei să afli?... Ce nu 

știi?

– Multe. V-am întrebat și n-aș mai termina cu 

întrebările până se sfârșește uleiul din opaiț... Ăsta 

mă doare, ăsta mă sfâșie, întunericul de după ce 

uleiul se sfârșește...

– Cu noi n-ai conversat destul. Știi câte taine 

păstrăm încă între coperți?...

– Unora dintre voi le-am tocit filele – uitați-vă 

la ele –, altora le-am întors cu grijă paginile 

privindu-le cu nesaț, pe altele le-am răsfoit în 

așteptarea răgazului să le prind la vorbă.

Dar viața e scurtă, zilele numărate, printre 

puzderia minutelor risipite, cele pe care le dăruim 

cărților nu sunt fără număr. Apoi, care este 

capacitatea de lectură a omului care citește? 

Socoteala au făcut-o alții și nu e îmbucurătoare. 

Ochii ard ca lumânările, angaralele existenței 

copleșesc, clepsidra curge...

De la o vreme citesc, aud și văd despre tragica 

poveste a cărților. Viața și necazurile lor seamănă cu 

ale oamenilor, și nici n-ar putea să fie altfel.

În 1955, guvernanții culturii române au inventat 

și pentru cărți lagăre de exterminare, gulaguri, ospicii 

de psihiatrie, care s-au transformat pe parcurs în 

cimitire mai răvășite, mai părăsite chiar decât 

Cimitirul Bellu. Bibliotecii Centrale de Stat i-a 

revenit sarcina să organizeze nelegiuirea. Din cărți 

indezirabile, din biblioteci confiscate, din fonduri 

bisericești și arhivele unor instituții au început să se-

adune grămezi considerabile, pe care depozitele 

improvizate nu le puteau cuprinde, și-atunci a 

intervenit crematoriul. File de beletristică, de istorie 

veche și nouă, de filosofie, arhive prețioase, colecții 

de ziare și reviste, dacă n-au fost lăsate pradă 

neglijenței, intemperiilor, șoarecilor, mucegaiurilor, 

hoților, au fost aruncate-n flăcări. Opera igne...

Așa s-a irosit un fond enorm de carte, așa a fost 

secătuită o bogăție spirituală de care poporul român 

va duce pentru totdeauna lipsă. O carte trăiește mai 

mult decât o fragilă viață omenească. Filele unui 

incunabul l-au văzut pe Gutenberg, Pravila lui Matei 

Basarab, Biblia lui Șerban Cantacuzino, miniaturile 

lui Anastasie Crimca vor mărturisi mult timp peste 

veacuri despre oameni și timpurile lor.

Sărmanele cărți! Bibliotecile cărturarilor, edițiile 

bibliofililor, strânse cu fior și sacrificii, devenite 

indezirabile, inutile, vătămătoare, erau încărcate 

grămezi în basculante și, fără inventar, se vărsau în 

ganguri, în pivnițe, pe maidanele depozitelor din 

jurul Bucureștilor.

Istoria nu-nțelepțește. Comuniștii transformaseră 

Bibliile în hârtie igienică, Democrația îneacă 
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literatura în lăturile pornografiei.

Pentru că în cinstea unui 23 August conacul 

Rosetteștilor din Tescani(11) trebuia transformat în 

crescătorie de găini, vestita bibliotecă a fost arsă 

într-o noapte. În jurul focului s-a-ncins Hora 

Unirii...

          Joi, 11 noiembrie 1993 

Știți cum mor frunzele?... Eu credeam că știu, 

dar nu știam. Le-am călcat în picioare, le-am alungat 

cu mătura de la poartă și de pe trotuar, l-am văzut pe 

Dobre-piromanul(12) scăpărând chibritul, am luat în 

nări fumul de clorofilă, dar tot nu știam cum mor 

frunzele. 

De zece zile a sosit însă Noiembrie. A fost 

văzut în Cotroceni. Căuta odaie de închiriat pentru o 

lună, nu mai mult. Era zgribulit, cu brumă-n păr și 

vântul după el. Târcoleà printre calcanuri, arunca 

ochii pe ferestre, îl lătrau câinii, agăța trecătorii, mai 

că nu cerșea. Inflație, foame, dolari, xenofobie... nu 

găsea uși deschise.

– Pleacă de-aici, nesuferitule, du-te, scutește-

ne! Cată-ți de drum într-altă parte!

Dintre toți oaspeții care ne vizitează din lună-n 

lună, Noiembrie (dintr-o îndelungată obișnuință era 

să-i zic „tovarășul“) e cel mai ciufut, cel mai 

bădăran, cel mai înăcrit. Când plouă, se-mbrânzește-

n lapoviță și ninsoare, și-o ține-așa ca Nea-ntr-o-

Parte. Când nu plouă, se usucă, îi crapă țărâna și-ți 

bagă vântul prafu-n ochi.

Urâcios e și Martie. Ne morcovește cu Babe și 

Mucenici, cu tertipuri și capricii. Îi simțim 

arțagurile-n oase, dar Martie sosește ca mesager al 

vieții, al speranțelor, al învierii, călifar al Soarelui, 

care-l trimite înainte-mergător; pe când Noiembrie 

coboară cu amorțeala, cu disperarea, cu moartea. 

Vine s-asiste la pobrigania verii, misit al 

întunericului, maestru al melancoliilor, cavaler al 

tristelor crepuscule, sol al morții. În Noiembrie, și 

numai în Noiembrie, mor frunzele. Martie-și grăbește 

mugurii în întâmpinarea Soarelui, Iulie-și tremură 

frunzișul în dogoarea caniculei, Noiembrie-și 

îngroapă podoabele ca netrebuincioase. Și jocul de-a 

moartea și de-a viața rotește de când lumea, și cu el și 

eu.

Pentru că mi-am dat seama că până la vârsta mea 

– o mărturisesc – nu știu cum mor frunzele, m-am 

instalat la fereastră – nu la oricare –, la fereastra 

dinspre Grădină(13). Vizavi, peste stradă, de-a lungul 

gardului, se răsfață într-un meterez viu frunzișul 

teilor și arțarilor. Fac semn gândurilor.

Filosofia a-nceput din momentul când homo 

sapiens s-a așezat lângă foc, după o zi de trudă. A 

scormonit vreascurile, a suflat în cărbuni și s-a-

ntrebat de unde vin scânteile, de unde, fumul, de ce e 

el în valea asta, de unde vine, ce vrea, unde merge?... 

Cine e?...

În dimineața de astăzi, filosofia mea e simplă, 

puerilă, ridicolă, dacă țineți: vreau să mă lămuresc 

cum mor frunzele. Nu vreau știință, nu laborator, nu 

fotosinteze, nu teorii... Vreau să văd cu ochii mei 

cum mor frunzele, cum trec în neființă, fiindcă, de ce 

mor, n-o să aflu niciodată. Cum mor oamenii mai știu 

câte ceva, dar de ce mor, n-am știut, nu știm și nu 

vom ști niciodată. Ar trebui să știm mai întâi de ce se 

nasc, de ce trăiesc, și nu știm. Dacă dumneavoastră 

știți cumva, spuneți-mi și mie!

Deocamdată stau la fereastră și mă minunez de 

galbenul arțarilor. Ce aur, ce nestemate!... Soare 

condensat, vibrație, mister al luminii!... A-nceput de-

acum două săptămâni cu nuanțe de verde spre galben, 

apoi de galben spre mai galben și tot mai galben, 

până la frenezie. A venit apoi ploaia cu pensula, și 

prietenii mei din Grădină au îmbrăcat caftanele de 

brocart pentru vernisajul de toamnă. O repetiție 
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generală cu reflectoarele-n plin am văzut ieri către 

seară, când soarele roșietic a tras o tușă 

incandescentă peste galbenul muiat.

Pentru asta mă ațin la fereastră și filosofez. E 

liniște-n împărăția mea. Cât prind cu ochii, verdele 

pălește în fața galbenului, lumina se cerne în fâșii 

printre ramuri, neclintirea mă fascinează. Stau de-o 

jumătate de oră cu ochii pe nemișcarea galbenă, când 

deodată, un șfichi de vânt se-ncaieră-n arțari. Șocul 

cutremură frunzișul, snopuri de frunze răscolite 

coboară-n tumbe pe trotuar. Puțin le-a lipsit. Erau 

moarte. Se ținuseră de trunchiul viu în codițe 

plăpânde. Le-a fost destul o zgâlțâitură. Începusem 

să filosofez, când a dat buzna un al doilea vârtej, mai 

impertinent, mai categoric. Poloage de frunze 

desprinse din rămurele se-ntind inerte pe gard, pe 

trotuar, la rigolă, un stol se zbânțuie-n spirale și se-

așează lângă poartă. Rămân crengile goale, ca oasele 

înnegrite.

Așa mor frunzele, în Noiembrie, după ce 

îmbracă podoaba aurită, după ce s-alintă în ultimele 

raze... Apoi le smulge și le călătorește vântul.

Lin, pe nesimțite, din cerul gri cu ape stătute, 

încep să se desprindă fulgi mari, ca petale albe-

mprăștiate. Coboară în pânze din ce în ce mai dese, 

dansează, se-nvârtesc în tumbe grațioase, sărută 

frunzele rămase, se-mbrățișează și pornesc împreună. 

Deasupra s-a prins un lințoliu imaculat, ca ștergarul 

care se dă peste morminte. Până mâine, stratul de nea 

de-o palmă va înghiți amintirea splendorii de-

odinioară.

Așa mor frunzele, așa mor și oamenii, mi-am 

zis, și-am închis fereastra...

Note:

1. 26 octombrie – Sfântul Mare Mc. Dimitrie, 

Izvorâtorul de mir. Tatăl compozitorului, Dumitru, fost 

învățător și primar în Oteșani.

2. Indrușaim (reg.) – soi de mușcată.

3. 29 iunie – Sf. Ap. Petru și Pavel.

4. Ștefania Păsat-Tache – o vecină de pe Strada Dr. 

Dimitrie Brândză din București, în cartierul Cotroceni, 

vizavi de Grădina Botanică. „Madam Pâscă“ – personaj 

pitoresc, prezent adesea în Filele mele de calendar.

5. O altă vecină.

6. Horia Igiroșanu (1896-1960) – sculptor, producător, 

regizor. În filmografia sa, printre altele, peliculele Iancu 

Jianu (1928) și Haiducii (1929).

7. Ivan Mosjukin (1889-1939, Paris) – actor rus. Cel 

mai celebru june-prim al cinematografului rus 

prerevoluționar. Își continuă cu succes cariera în Franța pe 

toată perioada filmului mut. (v. Cristina Corciovescu, Bujor 

T. Râpeanu – Lumea filmului – Dicționar de cineaști, Ed. 

Curtea Veche, București, 2005, p. 382).

8. Nicolae (Nicu) Buică (1855-1932) – violonist și 

dirijor. Vestit muzician de café-concert; a compus piese de 

virtuozitate și de muzică ușoară, prelucrări de folclor (v. 

Viorel Cosma – Enciclopedia muzicii românești – vol. 2, Ed. 

ARC 2000, București, 2007, pp. 376-377).

9. Jean Proșteanu (1888-1948) – violonist, vestit pentru 

virtuozitatea sa.

10. Theodor Fuchs (1873, Sassin, Cehoslovacia – 1953, 

București) – compozitor, pianist și critic muzical. A apărut în 

sute de recitaluri și concerte alături de George Enescu, Fritz 

Kreisler, Jacques Thibaud, Carl Flesch, David Popper, 

Dimitrie Dinicu, Elena Teodorini, Hariclea Darclée și mulți 

alții.

11. În prezent Casa Memorială Rosetti Tescanu – 

George Enescu din Tescani, jud. Bacău.

12. Un vecin de pe Strada Dr. D. Brândză, „responsabil 

de stradă“.

13. Grădina Botanică Dr. Dimitrie Brândză din 

București.

Text stabilit și note: dr. Ilinca DUMITRESCU
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În anul în care sărbătorim Centenarul Marii 

Uniri și, implicit, 100 de ani de existență a 

României moderne, ne revine nu doar datoria 

morală de a ne exprima recunoștința față de 

înaintașii noștri care au făcut posibilă înfăptuirea 

mărețului act istoric, ci și obligația de a cinsti 

simbolurile și valorile naționale, de a cultiva 

dragostea față de țară, de a prețui trecutul istoric 

și de a păstra cu grijă, pentru a transmite 

g e n e r a ț i i l o r 

viitoare, atât 

z e s t r e a 

spirituală, cât și 

conștiința de 

neam, de limbă, 

de credință. 

D i n 

nefericire, în 

comunitățile de 

români din afara 

granițelor țării 

se manifestă 

t e n d i n ț a 

distanțării de 

v a l o r i l e 

naționale, pe de o parte din cauza unei cunoașteri 

precare a culturii și a istoriei României, iar pe de 

altă parte din cauza faptului că pericolul de 

pierdere a identității naționale nu este pe deplin 

conștientizat. Tinerii români ajunși în altă țară, la 

o vârstă mică, împreună cu părinții, se integrează 

mult mai repede în societatea gazdă decât 

persoanele adulte și au tendința de a se desprinde 

de cultura de origine. Pentru copiii născuți în altă 

țară, în familii românești sau în familii mixte, 

rareori cultura română face parte din educația 

primită. Mulți dintre ei cunosc limba română doar 

la un nivel conversațional minim, iar despre cultura 

națională nu au decât vagi cunoștințe aflate de la 

părinții lor. 

Inițiativa Bibliotecii Județene “Antim 

Ivireanul” Vâlcea de a înființa un centru cultural 

românesc, cu sprijinul Ministerului pentru Românii 

de Pretutindeni, într-o comunitate de români aflată la 

peste 3000 de km de țara natală - în localitatea Parla 

din Spania, reprezintă nu doar un demers firesc și 

necesar, ci și o 

încercare de a 

răspunde la 

întrebări precum: 

cine suntem, ce 

mai înseamnă 

pentru noi 

i d e n t i t a t e a 

națională, patria, 

limba română.

Desfășurat 

în parteneriat cu 

Parohia Ortodoxă 

Română “Sf. Mc. 

A n a s t a s i a 

Romana” din 

Parla, proiectul Centrul Cultural Românesc “Sfântul 

Antim Ivireanul” din Parla, finanțat de Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni prin Programul 

“Centenar 2018”, se înscrie în strategia ministerului, 

contribuind, în egală măsură, la împlinirea misiunii 

bibliotecii în ceea ce privește accesul liber la 

informație, păstrarea și afirmarea identităţii etnice, 

culturale și lingvistice a românilor. Prin programele 

culturale și educaționale oferite, Centrul va milita 

pentru păstrarea limbii române, reprezentând un 

important instrument pentru coeziunea culturală și 

socială în cadrul comunității de români din Parla și 
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urmărind sprijinirea acestora în procesul 

integrării în țara gazdă. 

Deschiderea oficială a Centrului Cultural 

Românesc “Sfântul Antim Ivireanul” din Parla a 

avut loc pe 22 septembrie 2018, în prezența unui 

număr mare de participanți, alături de delegația 

Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea 

aflându-se reprezentanți ai autorităților publice 

locale și centrale, membri ai Corpului diplomatic 

și consular al României pe teritoriul Spaniei, 

reprezentanți ai municipalității din Parla. În 

deschiderea evenimentului a avut loc o slujbă de 

Te Deum, oficiată în două limbi, română și 

spaniolă, urmată de intonarea imnului național al 

României. Programul evenimentului a continuat 

cu festivitatea de deschidere a bibliotecii 

înființate în cadrul Centrului, după care cei 

prezenți s-au bucurat de momente cultural-

artistice de excepție susținute de Formația vocal-

instrumentală a Arhiepiscopiei Râmnicului, 

coordonată de preot prof. dr. Siluan Dumitru 

Scurtu și un recital extraordinar al sopranei 

Monica Valentina Scurtu. 

Centrul Cultural Românesc “Sfântul Antim 
Alina NICOLA

Ivireanul” din Parla pune la dispoziția locuitorilor 

români din regiunea Madrid o bibliotecă ce deține un 

fond de 10 000 de cărți și documente periodice în 

limba română, o expoziție de obiecte tradiționale 

românești și echipamente necesare comunicării la 

distanță. De asemenea, Centrul oferă utilizatorilor 

posibilitatea de a-și exersa cunoștințele de limba 

română cu ajutorul cursului practic elaborat în cadrul 

proiectului și de a cunoaște istoria și cultura 

poporului român prin accesarea “Portofoliului de 

Cultură și Civilizație” care cuprinde 15 filme 

documentare realizate de bibliotecari din Biblioteca 

Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea.  Mai mult decât 

atât, activitățile organizate și desfășurate în cadrul 

Centrului cultural promovează modelele românești 

de succes, brandurile naționale, tradițiile și 

obiceiurile, personalitățile marcante ale culturii și 

civilizației românești. În acest fel, locuitorii spanioli 

ai orașului Parla vor avea o mai bună înțelegere a 

culturii concetățenilor lor, românii, fapt care va 

contribui la îmbunătățirea imaginii pe care o au 

aceștia în străinătate, la dezvoltarea de noi relații și la 

deschiderea de noi oportunități pentru comunitatea 

românească. 

Desfășurat sub semnul celebrării Centenarului 

Marii Uniri de la 1918 și a simbolului unificării în 

“cuget și-n simțiri” a românilor de pretutindeni, 

Centrul Cultural Românesc “Sfântul Antim 

Ivireanul” din Parla își propune să contribuie la 

creșterea sentimentului de mândrie națională a 

românilor din Spania, creând o punte culturală într-

un an plin de semnificații pentru istoria noastră, o 

legătură trainică menită să-i aducă împreună pe 

români, indiferent de spațiul geografic în care au ales 

să trăiască, să-i sensibilizeze și să-i solidarizeze.  
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Cu fiecare an mai creștem în experiență și 
desăvârșim un parcurs istoric a cărui unică 
dimensiune timp de 104 ani a fost de călăuzire a 
destinului țării,  prin educarea fiilor săi. Cei 104 ani 
au fost marcați de vicisitudini, întreruperile 
specificului vocațional fiind legate de politicile 
educaționale contrare interesului național - calitatea 
în educație. 

 Asocierea cu celebrarea Centenarului a permis 
centrarea pe tematica identității naționale, toate 
demersurile ulterioare fiind subscrise obiectivului 
principal: desfășurarea de activități nonformale care 
să contribuie la sudarea grupului de elevi și la 

motivarea acestora să descopere civismul într-un mod activ, agreabil. 
 Câteva puncte esențiale din agenda acestei manifestări au intensificat cooperarea: atelierele 
tematice, flashmobul, spectacolul, concursul de oratorie, dezbatere și gândire critică "Argumentez, 
deci exist!", seara dedicată întâlnirii generațiilor de profesori ai școlii. 
 În ordinea inițierii, primele ore au fost gestionate în ateliere. Fiecare clasă , sub coordonarea 
dirigintelui, a propus realizarea unui produs specific, de preferat pe tema Centenarului, în Turul 
galeriei regăsindu-se atât expoziții foto, documentare, piese de teatru, dans popular, decorațiuni, cât 
și handmade-uri, jurizate joi, 29 noiembrie 2018, în vederea acordării unui premiu pentru fiecare 
nivel de învățământ (primar, gimnazial, liceal). În această activitate au fost antrenați atât voluntari ai 
clubului Impact, membri ai CȘE CNI Matei Basarab, cât și părinți și cadre didactice, inițiindu-se 
astfel un parteneriat ce are în vedere promovarea imaginii școlii. 

Pentru a celebra Centenarul într-un mod inedit am lansat invitația de a participa în data de 28 
noiembrie 2018 la acțiunea de plantare a unei amintiri vii: "Din stejar, stejar răsare!".  CNI "Matei 
Basarab" a făcut  apel la nouă instituții de învățământ partenere, care să considere că actul didactic 
din cultura organizațională proprie a fost înnobilat prin influențarea a cel puțin unui absolvent al 
Școlii Normale/ Liceului Pedagogic din Rm. Vâlcea, să preia plantarea unui stejar donat de școala 
noastră. Suntem o familie didactică cu sorginte comună, de aceea recunoașterea valorilor supreme 
care ne animă presupune, mai întâi, valorizarea mentorilor, nume sonore pentru generațiile de 
absolvenți care s-au perindat.  
 Spectacolul, cu un puternic "impact", a fost structurat pe două secțiuni: România 1918 - 
România 2018, însumând un număr mare de participări (aproximativ 20). 
 Cât privește scopul principal al concursului de dezbateri, ca activitate educațională, a constat în 
exersarea gândirii critice și într-un excelent cadru de conștientizare, de asumare și de dezvoltare a 
unui mod propriu de exprimare. 
 Printre obiective se numără: 
  - Exersarea competențelor de comunicare în rândul elevilor de la profilul pedagogic ca urmare 
a participării la concursul de debate; 
 - Stimularea capacității creatoare a elevilor, în urma participării la dezbateri pe teme de interes 
general ale lumii contemporane; 
 - Susținerea pledoariilor în fața publicului le dezvoltă capacitatea de a exersa atât mijloace ale 



57

Ziua Colegiului Național de Informatică "Matei Basarab"
( 28-29 noiembrie 2018) 

retoricii și ale oratoriei pentru a convinge, cât și abilitățile de lucru în echipă; 
  - Participarea în mod conștient și motivat la propria lor formare, prin pregătirea rundelor de 
dezbateri și prin competiții; 
  - Implicarea în viața socială fundamentată pe opinii și acțiuni întemeiate dezvoltă toleranță față 
de valorile, opiniile și argumentele celorlalți, precum și gândirea critică și flexibilă. 

Când unitatea este o valoare reînviată-n trăire, se cuvine a mulțumi liceelor și colegiilor 
pedagogice partenere în dezbaterea: "Argumentez, deci exist!". Doljul, Mehedințiul, Oltul, Sibiul și 
Vâlcea au devenit promotorii unei manifestări pe care, prin interesul tuturor, o vom ridica la nivel 
regional sau național. Finala a fost disputată între Sibiu și Vâlcea, echipajul coordonat de prof. Alina 
Vețeleanu  adjudecându-și prima poziție. Jurizarea a presupus arbitri neutri, din județ și din afară. 
 Cu deosebită plăcere, am asigurat cazarea, masa, premiile și logistica. 
 Un pas mic pentru noi, mare pentru viitorul vocațional! 
 Cina festivă ne-a regăsit în armonie și comunicare, depășind astfel barierele timpului și pe cele 
ale diferențelor de ani de experiență. 
 Cum feedback-ul a fost unul entuziasmat, promitem să revenim în forță la a 105-a aniversare. 
  

prof. dr. Alina VEȚELEANU
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