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Festivalul Internațional de Documentare despre Drepturile Omului 
“One World România”

Anul acesta, a avut loc ediția a XII-a a Festivalului Internațional de 
Documentare despre Drepturile Omului “One World România” (15-24 
martie 2019). A fost o ediție care a marcat 30 de ani de la Revoluția care 
a încheiat dictatura lui Nicolae Ceaușescu în România, precum și de la 
căderea Zidului Berlinului sau de la primele alegeri libere din 
Cehoslovacia și Polonia.

                                       

                                        Festivalul Internațional de Film DaKINO.! 

În perioada 7-10 martie 2019 s-a desfășurat Festivalul Internațional 
de Film DaKINO.  Acest eveniment a fost realizat pentru prima oară în 
anul în 1991, la inițiativa lui Dan Chișu, atunci când România era lipsită 
de experiență festivalieră și happening-uri culturale de orice tip.

Sighișoara Blues Festival 

Festivalul “Sighișoara Blues Festival” este organizat anual, în 
ultimul week-end al lunii martie, pe parcursul a două zile consecutive, cu 
două concerte pe seară. Concertele se desfășoară în sala de spectacole 
“Mihai Eminescu” a orașului Sighișoara, sală cu o capacitate de 500 de 
locuri și o acustică foarte bună. Anul acesta s-a desfășurat în zilele de 29, 
30 martie 2019.

Caravana “Docuart” 

Docuart organizează în perioada martie – iunie 2019 cea 
de-a VI-a ediție a Caravanei “Docuart”. Acest festival este 
dedicat exclusiv filmului documentar românesc. Caravana 
reprezintă o extensie a festivalului care prezintă o selecție de 
filme pe care proiectul le face cunoscute publicului cinefil în 
mai multe orașe ale țării.
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                              Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii 

A V-a ediție a festivalului de la București Spotlight – 
Festivalul Internațional al Luminii l-a avut ca director artistic pe 
Jean-François Zurawik, directorul și producătorul “Fête des 
Lumières” – Lyon, și a marcat două evenimente majore ale 
anului: Președinția României la Consiliul Uniunii Europene și 
deschiderea Sezonului România-Franța la București, care s-au 
reflectat în tema ediției de anul acesta, intitulată: “EuropeLights”.

                                              

American Independent Film Festival 

Cea de-a III-a ediţie a “American Independent Film Festival” a avut 
loc la Cinema Pro şi la Cinema Muzeul Ţăranului din Bucureşti. La 
ediția din acest an (12-18 aprilie 2019), a fost prezentat, în premieră 
pentru România, westernul „Fraţii Sisters/ The Sisters Brothers”, cel 
mai nou lungmetraj al lui Jacques Audiard, filmat aproape integral în 
România şi premiat la Festivalul de Film de la Veneţia 2018 cu Leul de 
Argint pentru regie.

           

Festivalul Filmului European

Pe 6 mai 2019, s-a desfășurat Festivalul Filmului European, 
fiind organizat de Institutul Cultural Român împreună cu 
Reprezentanţa Comisiei Europene în România, sub egida EUNIC. 
Selecţia filmelor a fost realizată cu sprijinul ambasadelor şi 
centrelor culturale ale ţărilor europene.

Scriitorul francez, Pascal Bruckner, a fost prezent, vineri şi 
sâmbătă, 17-18 mai 2019, la Teatrul “Anton Pann” din Râmnicu-
Vâlcea pentru a viziona spectacolul „Crăciunul Preşedintelui”. 
Producţia a fost pusă în scenă, după piesa sa, de regizoarea Chris 
Simion-Mercurian. "Crăciun la palat", titlul original al piesei lui 
Pascal Bruckner, tradusă de Doru Mareş la Editura Trei, este o 
comedie politică.
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Unul dintre ierarhii paradigmatici ai Bisericii noastre pentru apărarea dreptei credințe a fost mitropolitul 

Țării Românești, fost și episcop al Râmnicului pentru aproape trei ani (1705-1708), Sfântul Ierarh Martir 

Antim Ivireanul. Vedem din documentele vremii, dar și din scrierile Sfântului Ierarh, că acesta a avut vocație 

mărturisitoare. Antim Ivireanul, mitropolitul sfânt, ne-a rămas ca pildă de adevărat ierarh, om foarte cult, dar 

mai ales om de rugăciune, ce a știut să-L slujească pe Dumnezeu, încercând să-l ridice și pe om la Acesta, prin 

toată activitatea sa misionară de rescriere a Cuvântului lui Dumnezeu în inima omului. Deși străin de ţara, de 

limba neamului românesc și de obiceiurile pământului, Sfântul Antim Ivireanul a știut să se apropie atât de 

mult de sufletul poporului, de credinţa și de limba lui și de toată zestrea strămoșească a acestuia, încât a reușit 

nu doar să tipărească în slove românești, ci să fie și făuritor de frumosul grai al limbii române și un mare 

apărător al tradițiilor acestui popor binecuvântat de Dumnezeu. De aceea, ca un plugar s-a arătat Sfântul Antim 

Ivireanul, desțelenind câmpul cel neted al credinței strămoșești. Și semănând pe el cuvintele dreptei credințe, a 

cules, din această bună și apostolească plămadă, rodnicie însutită.

Întreaga sa activitate ca ierarh al Bisericii Ortodoxe se poate rezuma la lucrarea de tipărire a Cuvântului 

lui Dumnezeu în inimile credincioșilor, străduindu-se, cu timp și fără timp, să-l înalțe pe om la Dumnezeu. 

Spre aceasta, s-a folosit atât de cuvântul rostit în predicile sale insuflate de Dumnezeu, de cuvântul scris în 

cărțile sale, tipărite prin propriul efort, dar și de cuvântul zugrăvit în culoare, fiind un iscusit pictor de icoane. 

Moartea sa mucenicească, îndurată pentru că s-a ridicat împotriva asupririi otomanilor, care vor impune 

schimbarea domniilor pământene cu cele fanariote în Țările Române extracarpatice, a desăvârșit lucrarea sa 

mărturisitoare, dovedind că ceea ce a învățat el prin cuvinte nu a fost simplă glăsuire, ci cuvinte izvorâte din 

harul lui Dumnezeu ce sălășluia în inima lui. Un sobor de arhierei adunat în biserica mitropolitană din 

București, în ziua de 16 martie 1705, a hotărât înlocuirea vlădicii Ilarion din scaunul episcopal de la Râmnic, 

fiind ales ca episcop de Râmnic stareţul Mănăstirii Snagov, Antim Ivireanul. Astfel „smeritul între ieromonahi 

Antim Ivireanul tipograful” a ajuns păstor sufletesc al ortodocșilor din Oltenia de sub munte, adică în provincia 

românească din dreapta Oltului. Apoi, în ziua de 17 martie 1705, a fost hirotonit episcop de către bătrânul 

mitropolit ungrovlah Teodosie, împreună cu alţi arhierei aflaţi atunci în București. Despre ascultarea sa 

asumată ca episcop al Râmnicului, vorbește lămurit ucenicul Sfântului Antim, ipodiaconul Mihail Iștvanovici, 

în Prefaţa închinată dascălului său și așezată în fruntea Molitfelnicului pe care l-a tipărit la Râmnic, în anul 

1706: „Aici în ţara noastră nu ca acel egiptenesc Faraon, ci cel blând asemenea lui David, prea luminatul, zic, 

şi înălţatul nostru stăpân şi domn Constantin Brâncoveanu Voievod, aflându-te şi văzându-te pre iubirea ta de 

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – reper al culturii române și 
sprijinitor al tiparului gruzin

† VARSANUFIE
                                                                                                 Arhiepiscopul Râmnicului
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Dumnezeu, şi cercetându-ţi ascuţita minte, te-au aflat vrednic şi iscusit nu întru dezlegări de visuri 7 [...], ci întru 

vederoasă şi apucătoare de mână lucruri, carele văzându-le şi cu mintea pricepându-le minunatul acesta domn, 

au zis: au doară vom afla om ca acesta?”.

Sfântul Antim Ivireanul, ca episcop al Râmnicului, a fost cel care a ridicat cultura râmniceană la o 

înflorire pe care nu o mai cunoscuse până atunci, prin aducerea tipografiei la Râmnic, ce va face din orașul 

Râmnicu-Vâlcea capitala cărții tipărite. El a fost cel care a pus bazele curentului cultural al școlii râmnicene, 

curent ce va lucra pentru afirmarea culturală și spirituală, dar și pentru exprimarea identităţii naţionale 

românești. Cât a păstorit Eparhia Râmnicului, Sfântul 

Antim a tipărit 9 cărţi, cea mai importantă fiind Tomul 

bucuriei, cu aproape 800 de pagini, cuprinzând cinci 

lucrări polemice de apărare a credinței ortodoxe în fața 

prozelitismului venit din partea apusenilor. 

Însă, poate că nu slova din tipăriturile sale 

este cea cu valoare excepțională în lucrarea sa, 

cât slova săpată în inimile credincioșilor, prin predicile 

și învățăturile sale: „Şi m- au trimis la dumneavoastră 

să vă fiiu păstor, părinte sufletesc, rugător cătră 

Dumnezeu pentru buna sănătatea şi spăseniia 

dumneavoastră şi a cinstitelor dumneavoastră 

case, purtători de grijă la céle ce ar fi spre folosul 

mântuinţii şi să vă fiiu de mângâiare la scârbele robiei 

cei vaviloneşti a lumii aceştiia, ca Ieremiia 

norodului lui Dumnezeu şi ca Iosif, al unsprăzécilea 

fecior al patriarhului Iacov egipténilor; şi dimpreună cu 

dumneavoastră să pătimesc la toate câte va aduce ceasul 

şi vrémia, pentru care lucru am datorie să priveghiez cu 

osârdie şi făr’de léne, zioa şi noaptea şi în tot ceasul, pentru folosul şi spăseniia tuturor de obşte, învăţându-vă şi 

îndreptându-vă cu frica lui Dumnezeu, pre calea cea dreaptă. Şi dumneavoastră încă aveţi datorie, céle ce veţi 

cunoaşte că vă învăţ, făr’de făţărie şi făr’de vicleşug, vă îndemn să le priimiţi şi să le faceţi, pentru folosul cel 

sufletesc al dumneavoastră şi să vă supuneţi ascultării; că acea ascultare ce o faceţi mie, o faceţi lui Hristos”  

Sfântul Antim Ivireanul, „Aceasta o am zis când m-am făcut mitropolit”, în “Didahii”, Ediţie îngrijită de 

arhimandrit Mihail Stanciu şi profesor dr. Gabriel Ştrempel, Editura BASILICA, Bucureşti, 2010, p. 55. .

 În afara lucrării cultural-tipografice pe care Sfântul Antim Ivireanul a desfășurat-o în Eparhia 

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – reper al culturii române și 
sprijinitor al tiparului gruzin
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Râmnicului, acesta s-a îngrijit de restaurarea multor biserici și mănăstiri din Eparhia Râmnicului, precum: 

Surpatele, Fedeleșoiu, Cozia și Govora. Câteva lăcașuri monahale, dintre care două din Arhiepiscopia 

Râmnicului, Govora și Fedeleșoiu, i-au materializat, încă din timpul vieții, chipul său. În timp ce se ocupa cu 

tipărirea slovelor dumnezeiești, Sfântul Antim cugeta neîncetat la sfintele cuvinte și se îndulcea cu ele precum 

cu niște miere, și luminându-se din ele, a socotit că nu poate în alt chip a se uni cu Dumnezeiasca înțelepciune 

decât numai dacă se va depărta de lucrurile pământești cu desăvârșire. El iubea și tăcerea foarte mult, de vreme 

ce aceea învață mintea și gândirea să cugete numai la Dumnezeu, însă, peste toate avea mintea la Dumnezeu 

prin rugăciune, învățându-i pe toți „cum că unde să face rugăciunea cu mulţemită, vine darul Duhului Sfânt şi 

dracii să gonesc şi toată putéria potrivnicului să depărtează şi fuge. Şi iarăşi într-alt loc zice cum că rugăciunea 

iaste pază curăţeniei, pecéte fecioriei, oprélişte mâniei, ţinére mândriei, curăţenie zavistiei, pierzare urgiei şi 

temeiu păcii; şi în scurte cuvinte, cela ce face rugăciune, vorbéşte cu Dumnezeu”.

Vrednicia sa ca episcop a făcut să fie ales, la începutul anului 1708, ca succesor al părintelui său, 

mitropolitul Teodosie, care, prin diata lăsată, își arăta dorinţa ca urmașul său în scaunul mitropolitan să fie 

însuși Sfântul Antim, vrednicul și neobositul ierarh de la Râmnic. 

Prima tipografie din Georgia a fost realizată de către Sfântul Antim Ivireanul  la rugămintea regelui 

Vahtang al VI-lea, rugăminte transmisă prin patriarhul Ierusalimului, Hrisant Notaras. Materialul tipografic 

gruzin, poansoanele și matrițele au fost confecționate cu cheltuiala domnitorului Constantin Brâncoveanu, la 

Râmnic, de către Sfântul Antim Ivireanul, în anii petrecuți acolo ca episcop.

Echipa de tipografi care au însoțit tiparnița realizată la Râmnic a fost condusă de către ucenicul său  

Mihai Ștefan (Iștvanovici). Tipografia a fost așezată la Tbilisi, unde Mihai Ștefan și echipa lui au tipărit, într-o 

primă fază a activității sale în Georgia, între anii 1709-1711, un număr de 10 cărți cu conținut liturgic și de 

învățătură. După călătoria lui Mihail Ștefan, din anul 1712, în Olanda, unde se perfecționează în arta tiparului, 

acesta se întoarce în Georgia, unde activitatea tipografică este continuată de către el și ucenicii lui până în anul 

1722, când tipografia este distrusă de către otomani cf. Ion Marian Croitoru, Sfântul Antim Ivireanul – apărător 

al legii strămoșești, Ed. Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2019, p. 64..

Binecuvântăm cu părintească dragoste această expoziție de carte veche „Prima tipografie georgiană – 

izvorul relațiilor georgiano-române”, organizată de către Ambasada Georgiei la București, Biblioteca Națională 

Parlamentară din Georgia, Centrul Național de Manuscrise din Georgia și Biblioteca Județeană “Antim 

Ivireanul” Vâlcea, mulțumindu-i în mod deosebit Excelenței Sale, domnului Nikoloz Nikolozishvili, 

ambasadorul Georgiei la București, cât și domnului Remus Grigorescu, directorul Bibliotecii Județene Antim 

Ivireanul Vâlcea, inițiatorul și gazda acestui eveniment cultural inedit.

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – reper al culturii române și 
sprijinitor al tiparului gruzin
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Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor 
Ortodoxe Autocefale de la Chambésy a hotărât 
ca Sfântul și Marele Sinod să aibă loc, cu Harul 
lui Dumnezeu, la Academia Ortodoxă din Creta, 
în Kolymbari de Kissamos, între 18 - 27 iunie 
2016.

Această Sinaxă a aprobat șase teme care 
au fost analizate și aprobate în cadrul întrunirii 
Sfântului și Marelui Sinod, ce au avut în vedere: 
Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea 
contemporană, Diaspora, Autonomia și modul 
ei de proclamare, Taina căsătoriei, Importanța 
postului astăzi, Relațiile Bisericilor Ortodoxe 
cu ansamblul lumii creștine.

Mesajele pe care le-au transmis 
Bisericile Ortodoxe după Sinodul din Creta, și 
cele care au participat și cele care nu au 
participat (Bisericile Antiohiei, Georgiei, Rusiei, 
Bulgariei), sunt mărturii ale păstrării unității 
ortodoxe, ale aprofundării conlucrării și 
responsabilității comune în lume.

Patriarhul Daniel al României a arătat în 
cuvântul său că „Sfântul și Marele Sinod al 
Bisericilor Ortodoxe este, în același timp, un 
eveniment rar și începutul unei normalități, 

deoarece sinodalitatea este o regulă canonică a vieții 
Bisericilor locale, pentru a exprima unitatea 
credinței ortodoxe, a vieții sacramentale și a 
disciplinei canonice a Bisericii celei Una, Sfântă, 
Sobornicească și Apostolească.

Activitatea pastorală și misionară a Bisericii 
trebuie să țină cont, astăzi, de problemele și 
provocările contemporane. Totuși, scopul principal 
al lucrării Bisericii este sfințirea și mântuirea 
oamenilor, adică dobândirea vieții veșnice în iubirea 
și lumina Împărăției Preasfintei Treimi.

În acest sens, Sinodul nu trebuie să 
formuleze noi dogme sau sfinte canoane noi, ci 
trebuie să aibă o semnificație pastorală și misionară 
actuală, pentru a mărturisi iubirea lui Hristos pentru 
Biserica Sa și pentru întreaga umanitate”.

„Este foarte important de menționat că 
românii ortodocși au fost activi în toate comitetele 
de lucru ale Sinodului, dar și în lucrările ședințelor 
plenare. Din partea Bisericii noastre, nu numai 
Patriarhul, ci și alți ierarhi au luat cuvântul și au 
făcut propuneri”.

Cu toate acestea, au apărut în Patriarhia 
Română, după Sinodul din Creta, mai mulți clerici 
(sau foști clerici), monahi și credincioși care au rupt 

Biserica Ortodoxă Română după Sinodul din Creta

†Emilian CRIȘANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului
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legătura cu Biserica Ortodoxă, considerând că la 
Creta a fost schimbată învățătura de credință.

Cei care au adus acuze Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române și s-au separat (foști 
clerici, monahi și mireni) se consideră 
„mărturisitori și apărători ai dreptei credințe” și 
condamnă Biserica Ortodoxă pentru că poartă 
dialog cu diferite religii și confesiuni creștine, 
însemnând această manifestare o „erezie 
ecumenistă”.

Una dintre măsurile luate de contestatarii 
Sinodului din Creta este nepomenirea Ierarhului 
locului și separarea canonică de Biserica Ortodoxă 
Română.

Astfel de situații au apărut mai ales în 
Mitropolia Moldovei și Bucovinei, la Mănăstirile 
Văratec, Rădeni, la Schiturile Oituz și Sfânta 
Teodora de la Sihla (Pașcani), dar și în 
Arhiepiscopia Râmnicului, la Schitul „Lacul 
Frumos” și în alte regiuni.

S-au creat situații confuze prin modurile de 
a protesta față de hotărârile Sinodului din Creta. 
Unii nu i-au mai pomenit pe chiriarhii lor, care au 
participat la Sinod, alții au continuat să-i 
pomenească, chiar dacă îi consideră „eretici”. Unii 
consideră valide Tainele săvârșite de ierarhii 
români participanți la Sinod, alții consideră că 
Tainele lor nu mai sunt valide, pentru că nu mai au 
Har lucrător și în Sfântul Potir nu ar fi Sfânta 
Euharistie.

Dacă la început nepomenitorii au spus că 
nu vor face schismă în Biserica Ortodoxă, ci doar 
că nu participă la slujbele unde oficiază ierarhii 
considerați eretici, mai apoi, au afirmat că preoții 

care participă la slujbele acestor ierarhi, nu mai au 
Har lucrător. Cei care s-au separat de Biserica 
Ortodoxă Română au început să protesteze, să 
formeze o grupare separatistă, să oficieze slujbe în 
case și locații improvizate, să aducă diferiți monahi de 
la Muntele Athos, care să le susțină, în fața 
credincioșilor, argumentele împotriva Sinodului din 
Creta și a ierarhilor români participanți la Sinod.

Cert este că ei nu au argumente care să 
demonstreze așa-zisele erezii în care s-ar afla Sinodul 
întrunit în Creta.

Canoanele pe care le invocă împotriva 
ierarhiei ortodoxe (Canonul 31 Apostolic; Canonul 15 
de la Sinodul I-II de la Constantinopol) sunt 
interpretate în mod eronat. Ele se referă la cei care 
devin schismatici, adică se despart de Biserică.

În dialogul meu cu monahii schismatici, le-am 
adus la cunoștință și Canonul 39 Apostolic, care 
prevede: „Presbiterii și diaconii să nu săvârșească 
nimic fără încuviințarea episcopului, căci acesta este 
cel căruia i s-a încredințat poporul Domnului și acela 
de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor”.

Am avut multe discuții și schimburi de scrisori 
(documente) cu monahii de la schitul „Lacul Frumos” 
(Vâlcea), însă aceștia erau împietriți în gândirea lor 
bolnavă, și mai mult, încălcau și Regulamentul vieții 
monahale și Statutul de Organizare și Funcționare a 
Bisericii Ortodoxe Române.

Încurajările rămânerii lor în afara Bisericii s-au 
făcut și de către unii preoți caterisiți, aflați în țară sau 
în străinătate. Acești schismatici nu au dorit să 
înțeleagă că hotărârile Sinodului din Creta nu au 
schimbat doctrina, nici canoanele, slujbele, posturile 
sau Sfintele Taine ale Bisericii lui Hristos.

Pentru ca toți clericii și credincioșii să poată 
înțelege ce s-a discutat și hotărât la Sinodul din Creta, 
Patriarhia Română a publicat mai multe materiale și a 
organizat emisiuni radio-tv, apoi a publicat și un ghid 
intitulat Despre Sfântul și Marele Sinod din Creta, 16-
26 iunie: întrebări și răspunsuri, la Editura Basilica, 
București, 2017.

Biserica noastră a tratat, așadar, cu 
responsabilitate această situație și a căutat mijloace 
pentru ca tot clerul și credincioșii să poată 
conștientiza lucrarea de păstrare a credinței și a 
unității bisericești.

Biserica Ortodoxă Română după Sinodul din Creta
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Vizita Papei Francisc în România

Papa Francisc a sosit în România vineri, 31 mai 2019, pentru o vizită de trei zile. Suveranul 
Pontif a efectuat, mai întâi la București, o vizită de curtoazie la Palatul Cotroceni, fiind întâmpinat de 
președintele Klaus Iohannis. După vizita de la Palatul Cotroceni, Papa a avut o întâlnire privată cu 
Patriarhul Daniel și cu Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, la Palatul Patriarhal. A 

urmat vizita la noua Catedrală Ortodoxă, iar la ora 18:10 a susținut Sf. Liturghie în Catedrala 
Romano-Catolică “Sf. Iosif”. Suveranul Pontif s-a deplasat ulterior la Iași, apoi la Șumuleu Ciuc, 
unde are loc cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală și de Est, și la Blaj, centrul greco-

catolicismului din România.

“Mă bucur să mă aflu în frumoasa dumneavoastră țară, la douăzeci de ani de la vizita 
Sfântului Ioan Paul al II-lea, în momentul în care România – pentru prima dată de când face parte 
din Uniunea Europeană – deține, în acest semestru, Președinția Consiliului European.

Momentul acesta este potrivit pentru a avea o 
privire de ansamblu asupra celor treizeci de ani de 
când România s-a eliberat de un regim care 
oprima libertatea civilă și religioasă și o izola de 
celelalte țări europene și care, pe lângă acestea, dusese 
la stagnarea economiei și la epuizarea forțelor sale 
creatoare. În acest timp, România s-a angajat să-și 
construiască un proiect democratic prin intermediul 
pluralismului forțelor politice și sociale și prin 
dialogul lor reciproc, având drept scop 
recunoașterea esențială a libertății religioase și 
integrarea deplină a țării în scenariul 
internațional mai larg. E important să recunoaștem 
că, în mijlocul unor mari dificultăți și lipsuri, 
România a făcut mulți pași înainte pe acest drum.”

“Să mergem împreună cu puterea memoriei. Nu cu memoria nedreptăților suferite sau 
pricinuite, a judecăților și a prejudecăților, care ne închid într-un cerc vicios și ne determină să 
avem atitudini sterile, ci cu memoria rădăcinilor: a primelor secole în care Evanghelia, vestită cu 
îndrăzneală și spirit profetic, a întâlnit și luminat noi popoare și culturi; a martirilor din primele 
veacuri, a Sfinților Părinți mărturisitori ai credinței, ai sfințeniei trăite zilnic și propovăduite de 
atâtea persoane simple care împărtășesc același Cer. Datorită lui Dumnezeu, rădăcinile noastre sunt 
sănătoase și puternice și, chiar dacă crescând au suferit deformările și încercările timpului, suntem 
chemați, asemenea psalmistului, să ne amintim cu recunoștință de ceea ce Domnul a făcut în noi, 
să-i înălțăm Lui un imn de laudă unii pentru ceilalți (cf. Ps 77,6.12-13). Amintirea pașilor făcuți 
împreună ne încurajează să înaintăm spre viitor având conștiința diferențelor, cu siguranță, dar mai 
ales, regăsind mulțumirea atmosferei de familie, reînsuflețind memoria comuniunii care, ca o făclie, 
să lumineze pașii drumului nostru.”

(fragmente din discursurile rostite de Papa Francisc la întâlnirea cu autorităţile române, la Palatul 
Cotroceni și la întâlnirea cu Patriarhul Daniel și cu membrii Sinodului la Palatul Patriarhal)
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Expoziția de carte veche „Prima Tipografie georgiană: 
izvorul relațiilor georgiano-române”  

Discursul Excelenței Sale Domnul Nikoloz 
NIKOLOZISHVILI, ambasadorul Georgiei la 
București, cu prilejul vernisajului expoziției de 
carte veche „Prima Tipografie georgiană: izvorul 
relațiilor georgiano-române”, desfășurat pe data 
de 10 aprilie 2019, la Biblioteca Județeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea.

„Stimați invitați,
Doamnelor și Domnilor,

Astăzi este o zi specială, nu numai pentru 
frumosul vostru oraș, dar și pentru relațiile româno-
georgiene: în urmă cu mai mult de trei sute de ani, 
la Tbilisi, s-a înființat prima tipografie georgiană 
prin eforturile măreților noștri strămoși, cum au fost 
Antim Ivireanul, regele Vakhtang al VI-lea 
Bagrationi, domnitorul Constantin Brâncoveanu și 
tipograful ungro-vlah, Mihai Iștvan. Astfel, rodul 
eforturilor lor - primele cărți georgiene tipărite sunt 
expuse pentru prima dată în istoria popoarelor 
noastre frățești, în România, în Râmnicu-Vâlcea, în 
orașul și regiunea în care a muncit din greu și a 
luptat marele georgian și marele român, 
Sf.MartirAntim.

Sunt convins că sufletele strămoșilor  noștri se 
bucură în ceruri, văzând că lucrările lor, chiar și 
după trei secole, ne unesc din nou,  - georgieni și 
români. Ei se bucură că spiritul lor este viu și unește 

două națiuni. Și aceasta ne obligă foarte mult, ne 
împinge la noi și noi idei de cooperare. Nu numai că 
nu trebuie să uităm dorința strămoșilor noștri, dar 
trebuie să o continuăm și să o dezvoltăm. Numai în 
acest fel, le putem mulțumi și cinsti memoria. Copiii 
noștri ar trebui să știe că astfel de oameni curajoși ca 
Antim, Constantin Brâncoveanu, Vakhtang 
Bagrationi, Mihai Ștefan au luminat popoarele 
noastre în acele timpuri, într-un moment în care 
inamicul comun, sub amenințarea pedepsei cu 
moartea, a interzis lucrarea tipografică. Această 
stabilitate, dragoste față de Dumnezeu și cunoașterea 
adevărului prin cărțile tipărite de ei, au salvat 
națiunile noastre și ne-au păstrat libertatea.

Mulțumesc tuturor prietenilor noștri din 
Râmnicu-Vâlcea, și în mod deosebit directorului 
Bibliotecii Județene „Antim Ivreanul” Vâlcea și 
personalului pentru prietenie, deschidere, ospitalitate 
și dorința de a continua lucrările strămoșilor noștri.

În mod deosebit, mulțumesc directorului 
Centrului Național de Manuscrise din Georgia, 
domnului Zaal Abashidze, Directorului Adjunct al 
Bibliotecii Naționale Parlamentare din Georgia, 
domnului Mirian Khositashvili, pentru că ei au fost 
de acord să aducă aceste comori, astăzi, la Râmnicu 
Vâlcea și să le împărtășească cu dumneavoastră. Eu 
știu că aceste exponate rareori călătoresc în 
străinătate, dar pentru aceste cărți România nu este în 
străinătate, aceste cărți au fost tipărite la Tbilisi, de 
către tipograful român și ucenicii săi georgieni. Mihai 
Ștefan a fost cel mai bun ucenic al tipografului 
georgian Antim, iar el însuși i-a învățat pe georgieni 
meșteșugul tipăririi cărților. Antim este considerat 
fondatorul limbii române literare moderne, care era 
înțeleasă de toți românii din Valahia, Muntenia și 
Ardeal, iar Constantin Brâncoveanu a devenit 
singurul conducător străin care i-a susținut financiar 
pe georgieni prntru de deține propria tipografie și 
pentru a putea citi cărți în propria lor limbă. Așa se 
întâmplă atunci când destinele celor două națiuni se 
întrepătrund pentru vecie și nu există o explicație 
rațională pentru această chimie, ea poate fi explicată 
numai prin voia lui Dumnezeu.

Încă o dată, mulțumesc tuturor celor care au 
participat la organizarea evenimentului de astăzi 
și tuturor celor prezenți.” 
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Idilă de Primăvară
  

Oare ce făceam în urmă cu un an? Spre ce se 
îndreptau gândurile mele? Ce fel de trăiri, emoții, 
visuri îmi modelau sufletul? Oare reușeam să 
deslușesc exact și să conștientizez ceea ce se 
petrecea tainic, acolo, în esența ființei mele?  

Da, acum știu! Așteptam primăvara pentru 
ca cineva să se îndrăgostească… Era o așteptare 
plăcută, calmă, ca o mângâiere binefăcătoare… 
Tot așteptând, m-am îndrăgostit chiar eu… De 
cine? De… PRIMĂVARĂ! 

De atunci, am devenit dependent de 
primăvară, iar celelalte anotimpuri nu înseamnă 
altceva decât o continuă așteptare a primăverii… 
Dar dacă anotimpurile s-ar schimba? Dacă natura 
nu și-ar mai urma cursul firesc? Mă întreb, cu 
îngrijorare: dacă nu ar mai exista primăvara? Oare 
dependența mea ar dispărea? Sau nu aș mai fi eu?

Dacă primăvara nu ar fi decât un fascinant 
miraj, cu siguranță și eu aș deveni confuz și aș 
avea un comportament în consecință… adică… 
toamna, aș aștepta, zadarnic, revenirea păsărilor 
călătoare… vara, aș căuta, fără rost, ghiocei, iar 
iarna poate că aș petrece-o încercând să găsesc 
iarba curată și plină de rouă din diminețile însorite 
de primăvară…

Atunci când totul renaște, când totul prinde 
viață, și eu mă simt la fel. Cu fiecare început de 
primăvară, renasc pentru o perioadă care ar trebui 
să dureze trei luni, dar care, din nefericire, se 
micșorează de la an la an. Îi urmează torida și 
intolerabila vară, apatica și melancolica toamnă, 
fada și amorțita iarnă. Un timp îndelungat de 
așteptare, în care mă pregătesc să retrăiesc bucuria 
și speranța unui nou început, să simt energia 
profund înălțătoare, creatoare de noi gânduri și 
dorințe.

Adeseori, m-am întrebat de ce, în tradiția 
românească, anii împliniți de fiecare om, 

indiferent de anotimpul în care s-a născut, sunt 
asociați doar cu primăverile din viața sa. Răspunsul 
este unul simplu și plin de sens: pentru că Ea, 
Primăvara, este bucuria renașterii, bucuria de a trăi, 
bucuria naturii, a Universului și… fericirea mea 
pură! Mai mult decât atât, m-am întrebat de 
nenumărate ori de ce sărbătoarea care aduce o 
imensă bucurie întregii creștinătăți, Învierea 
Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se 
petrece numai primăvara. Să fie doar cele două 
fenomene astronomice – echinocțiul de primăvară și 
mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului, cele 
care stau la baza modului de calcul a datei sărbătorii 
Paștelui creștin? Sau mesajul transmis de Primăvară 
e mult mai profund? Nu știu, așa simt acum… Ceea 
ce știu însă, este că sunt un om al extremelor, vreau 
totul sau nimic și niciodată nu am rezonat cu ceea ce 
înseamnă cale de mijloc. Și totuși… te iubesc, 
Primăvară! 

Nu vreau să fiu perceput ca intolerant sau 
egocentric, poate unii preferă vara, toamna sau iarna, 
dar pentru mine gândul că se apropie acest minunat 
anotimp îmi readuce optimismul, mă face să privesc 
cu încredere spre tot ceea ce va urma, mă face mai 
puternic, mai liber, poate mai visător, mai inspi rat 
(cred că așa se explică și faptul că am simțit nevoia 
să aștern aceste gânduri pe hârtie). Atât entuziasm, 
atâta nerăbdare… Apoi, parcă într-o clipă, puritatea 
ghioceilor, delicatețea mugurilor, mirosul amețitor de 
iarbă proaspătă, trilurile de renaștere și exaltarea 
păsărilor, toate dispar… atunci știu că gândurile mele 
frumoase, trăirile mele speciale și însăși povestea 
mea de dragoste cu această prințesă numită 
Primăvara, toate stau să se risipească… Îmi rămâne, 
totuși, bucuria iubirii și trăiesc cu speranța venirii 
unei noi primăveri. 

18.02.2005                                                                                    

 Bogdan-Paul LĂSTUN
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Biblioteci ale lumii
 

Colecțiile de documente rare, păstrate cel mai 

adesea în spații rafinate, au sporit dintotdeauna 

mândria celor care le dețin și au stârnit admirația 

vizitatorilor privilegiați. Manuscrisele și tipăriturile 

îngrijit realizate, martore ale căutărilor spirituale, ale 

descoperirilor științifice și ale încercărilor creative ale 

omenirii nu au încetat niciodată să fascineze. Chiar 

dacă, de-a lungul timpului, au fost suficient cercetate 

și, pe alocuri, chiar epuizate, interesul față de acestea 

nu a scăzut. Ele sunt recunoscute ca valori ale 

patrimoniului cultural și au devenit destinații în sine. 

Nu departe de Madrid se află Mănăstirea San 

Lorenzo de El Escorial, care găzduiește remarcabila 

Bibliotecă Regală a lui Filip al II-lea. Sobră și austeră, 

clădirea reflectă, fără îndoială, caracterul rigid și 

orgolios al monarhului absolutist spaniol, care a dorit 

să marcheze prin construirea acestui edificiu, victoria, 

obținută în 1557, împotriva Franţei. 

Filip al II-lea a ales să-și stabilească reședința 

regală la Madrid, un orășel aflat la vremea aceea în 

mijlocul unui domeniu de vânătoare, și, totodată, să 

ofere Spaniei un monument simbolic dedicat religiei, 

științei și artei.  „Vreau simplitate în construcţie şi să 

transpară un aer sever, indiferent din ce parte va fi 

privit. Vreau să emane aristocraţie fără aroganţă şi 

maiestuozitate fără ostentaţie”, ar fi fost ordinele 

suveranului. Astfel, în ziua de 23 aprilie 1563, a 

început construirea celebrului El Escorial, iar lucrările 

s-au desfăşurat după planurile arhitectului Juan 

Bautista de Toledo și ale ucenicului acestuia, 

arhitectul Juan de Herrera. Pe lângă Mănăstire, în 

cadrul complexului au fost proiectate mai multe 

edificii: Palatul lui Filip al II-lea, Bazilica, Muzeul și 

Biblioteca Regală, un colegiu și un impresionant 

Biblioteca Regală a Mănăstirii San Lorenzo de El Escorial
          “aristocraţie fără aroganţă şi maiestuozitate fără ostentaţie”
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panteon al suveranilor spanioli. Construcția s-a 

finalizat în anul 1584, după 21 de ani de când 

fusese pusă prima piatră de temelie.

Zidurile groase din granit cenuşiu, aproape 

lipsite de ornamente, conferă masivitate clădirii 

dreptunghiulare ale cărei laturi se termină cu 

patru turnuri de apărare, tipice mai degrabă unei 

fortărețe. Imediat ce pășești în interior însă, 

austeritatea exteriorului este înlocuită de o 

reprezentație unică de strălucire, eleganță și 

grandoare. Detaliile arhitecturale specifice 

perioadei renascentiste spaniole combinate cu 

elemente baroce sunt completate de lucrări de 

artă semnate de Tiţian, Tintoretto, Velasquez, El 

Greco, Paolo Veronese, Roger van der Weiden, 

Claudio Coello. 

Filip al II-lea este considerat a fi fost una 

dintre cele mai cultivate personalități din vremea 

sa. S-a înconjurat de sfătuitori avizați, iar atunci când 

preotul iezuit Juan Páez de Castro i-a expus 

necesitatea de a înființa o bibliotecă, acesta a hotărât 

să înceapă prin a-și dona propria colecție de cărți 

tipărite și manuscrise. A selectat 42 de cărți, duplicate 

ale unor volume păstrate la palat, și le-a oferit în 

vederea constituirii primului fond de cărți al 

bibliotecii. Un an mai târziu, în 1566, monarhul a 

donat un nou set de cărți din biblioteca sa privată. 

Printre acestea s-au aflat exemplare unice: "Codex 

Aureus Escurialensis", care conține Evangheliile în 

litere aurii; "Apocalipsa figurativă a ducilor din 

Savoia”,  una dintre cele mai frumoase cărți iluminate 

din Evul Mediu; „De Baptismo parvulorum“ a 

Sfântului Augustin și câteva "Evanghelii grecești" 

atribuite Sfântului Ioan Gură de Aur. Filip al II-lea a 

continuat seria donațiilor regale și a început o 

campanie de atragere a mai multor colecții particulare 

în proiectul său. Și-a însărcinat consilierii să 

călătorească în căutare de codexuri valoroase și a 

colaborat cu diverși suverani europeni pentru a obține 

cărți aflate în marile centre culturale europene.

Activitatea de organizare, clasificare și 

conservare a colecției a fost încredințată, la început, 

călugărului Benito Arias Montano, care a fost urmat 
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de Jose de Siguenza. Aflată în interioriul 

mănăstirii, biblioteca era frecventată cu precădere 

de clerici, care s-au arătat indignați de 

reprezentările profane din picturile de pe pereții 

bibliotecii și au cerut înlăturarea lor. Călugărul 

Jose de Siguenza, un teolog cu preocupări literare 

și istorice, a combătut reacția membrilor 

comunității religioase cu argumente practice, 

reamintindu-le că biblioteca, cu toate posesiunile 

ei, se afla sub protecția regelui, în consecință, 

aceasta era la dispoziția tuturor supușilor săi. 

Biblioteca a devenit imediat un spațiu foarte 

apreciat și începuse să se constituie într-un centru 

de interes nu numai pentru slujitorii bisericii, ci și 

pentru savanții de pretutindeni. Conștient de 

importanța colecțiilor deținute, Jose de Siguenza a 

căutat metode de conservare și de catalogare a 

cărților, precum și de organizare și de expunere a 

fondului.

Biblioteca El Escorial a fost prima 

bibliotecă în care s-au așezat cărțile în rafturi, de-

a lungul pereților, metodă care a fost păstrată până 

în zilele noastre. În secolul al XVII-lea, 

bibliotecarul superior al Bibliotecii Regale, 

părintele Antonio Mauricio, i-a solicitat regelui 

Filip al III-lea să legifereze ceea ce astăzi numim 

organizarea unui depozit legal, adică o copie a 

fiecărei lucrări tipărite pe teritoriul Spaniei să fie 

oferită obligatoriu Bibliotecii Regale. Regele a fost de 

acord și a emis decretul corespunzător pe 12 ianuarie 

1619,  decret confirmat și de către succesorii săi până 

la începutul secolului al XIX-lea. 

În cei aproape 450 de ani de la înființare, 

Biblioteca Regală a suferit numeroase pierderi cauzate 

de jafuri sau incendii în care au dispărut lucrări de artă 

unice și o parte însemnată din comorile bibliofile 

deținute. S-au păstrat până astăzi peste patruzeci de 

mii de volume tipărite și incunabule, o colecție de 115 

codexuri și o alta de peste 4700 de manuscrise în 

latină, greacă, arabă și ebraică, numeroase hărți 

istorice, gravuri, desene și instrumente matematice.

Sala principală în care sunt expuse este, de fapt, o 

galerie de artă bogat decorată, lată de nouă metri și cu  

o lungime de peste cincizeci de metri. Vizitatorul este 

copleșit imediat ce pășește în interior. Rafturile cu 

fațadele dorice din lemn de esență nobilă găzduiesc 

manuscrise iluminate așezate invers, cu cotorul la 

perete, lăsând la vedere marginile paginilor aurite, 
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unele desenate cu imagini miniaturale sau chiar cu 

titlurile cărților. În acest fel, hârtia este aerisită 

natural, legăturile din piele sunt protejate, iar 

contrastul dintre auriul paginilor și nuanțele 

dramatice ale lemnului de mahon, cedru sau 

abanos formează un ansamblu strălucitor și 

prețios.

Picturile au fost realizate între anii 1586 și 

1593 de artistul italian Pellegrino Tibaldi, care a 

preluat sistemul decorativ al lui Michelangelo, 

folosit de acesta în Capela Sixtină. A împărțit 

tavanul boltit în șapte compartimente generoase în 

care a redat cadrele principale. Acestea ilustrează 

cele șapte arte liberale, așa cum au fost ele 

clasificate în sistemele medievale de învățământ, 

Trivium și Quadrivium: gramatica, retorica și 

dialectica, muzica, aritmetica, astronomia și 

geometria. Fiecare dintre arte este reprezentată de 

o figură alegorică și este însoțită de câte două 

lunete în care sunt pictate scene istorice, 

mitologice sau biblice.

Deasupra celor două intrări principale ale 

galeriei, Tibaldi a reprezentat alegoric filosofia și 

teologia. În esență, el a dorit să accentueze ideea 

unității de cunoaștere punând față în față filosofia 

profană, reprezentând cunoștințele dobândite, și 

gândirea creștină, reprezentând cunoașterea revelată, 

a cărei supremă încarnare este Sfântul Ieronim. Un 

instrument de măsură din cuarț, o sferă armilară și 

globurile terestru și celest întregesc galeria care 

adăpostește fabuloasa Bibliotecă Regală. 

În cele 11 galerii de artă, El Escorial deține mii 

de lucrări aparţinând şcolilor spaniole, italiene, 

lombarde, germane, ligurice şi flamande din secolele 

XV - XVII, colecții care atestă preocupările artistice 

și științifice ale suveranului umanist, Filip al II-lea  și 

ale succesorilor săi. Astăzi, Escorial face parte din 

Patrimoniul Mondial UNESCO și este cel mai 

impresionant monument al Renașterii spaniole. 

Impunător și suveran, edificiul poartă peste secole 

mesajul unei națiuni puternice, cu o identitate bine 

conturată și cu personalități vizionare.

Cristiana OLTEANU
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În sudul Dobrogei, de-a lungul Coastei de 
Argint, între capul Caliacra și gura „Văii fără de 
iarnă”, într-un peisaj în care timpul parcă s-a oprit în 
loc, se găsește micuțul și liniștitul oraș Balcic 
(Bulgaria). Istoria acestuia datează încă din 
antichitate. A fost construit pe vremea tracilor, 
ulterior a fost colonizat de greci, primind numele de 
Dionysopolis, ca în perioada următoare, să fie 
ocupat de bizantini, denumirea fiindu-i schimbată în 
Balcic.

Acesta este locul de care Regina Maria (n. 29 
octombrie 1875, Eastwell Park, Anglia – d. 18 iulie 
1838, Sinaia, România) s-a îndrăgostit și unde și-a 
dorit să construiască „... un loc de liniște și odihnă, 
unde mă duc să-mi liniștesc sufletul și trupul”. Prima 

călătorie a Reginei în acest orășel a avut loc în anul 1914, alături de Regele Ferdinand. I-au plăcut liniștea și 
atmosfera orientală a locului, localnicii și casele acestora, marea turcoaz ale cărei valuri se spărgeau de 
falezele alb-gri. Dar, adevărata istorie și frumusețile ascunse ale Balcicului avea să le descopere cu ajutorul 
pictorului Alexandru Satmary în anul 1924, el fiind cel care a realizat și primele schițe ale viitorului castel.

În 28 august 1925, s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare între Constantin Panaitescu, 
mandatarul lui Gheorghe Ianachef (proprietarul terenului), și mandatarul Reginei Maria. Lucrările la 
construcție au început în anul 1925, fiind încredințate Ministerului de Război – Direcția Domeniilor Militare, 
respectiv garnizoanei de la Balcic, și s-au aflat sub directa îndrumare a generalui Gabriel Sion și a arhitecților 
Petre Smărăndescu și Emil Gȕneș, arhitectul-șef al construcțiilor. Ulterior, au fost achiziționate și alte terenuri, 
în anul 1938, domeniul de la Balcic ajungând la peste 24 de hectare. Construcția a fost ultima și cea mai 
exotică reședință a Reginei. În documentele administrației regale apare inițial sub numele de Vila MS Reginei 
de la Balcic, apoi Palatul Regal Tenha Yuvah.

Dintre furnizorii de la care s-au cumpărat materiale pentru lucrări, documentele vremii menționează: 
Societatatea Anonimă Cimenturi din Europa Orientală – Ciment Portland din Cernavodă, Societatea Anonimă 
Industrială Balcic, R. Becher & Co Societate în Comandită Simplă din Bazargic, Depozitul de Cherestea Faic 
T. Mustafa din Balcic, V. Meckeș – maistru sobar din București, Borănescu S-sori – mare asortiment de cuie 
de sârmă, lanțuri, cositor, plumb, balamale, tablă Bismark etc., Ingineri Ilie Popescu & Gh. Crețu – birou 
tehnic pentru instalația electrică a palatului; Inginer Anghel Popescu & S. Mitoșeru – întreprinderi mecanice și 
electrice din București, Hristo Encef – Balcic. Fierărie brută și lucrată. Geamuri, Clemente Santalena din 
București cu lucrări pentru pardoseală – plăci din piatră de Câmpulung pentru șemineu, pentru placajul terasei, 
turnului, G. Ionescu – tapițer decorator din București, Fabrica de Sobe de Teracotă E. Rȕffer din București, A. 
Zwoelfer pentru geamuri, Leibovici pentru materiale de construcție, I. Hang pentru bare de fier, console, inele.

Construcţia castelului a durat 11 ani. Are 14 camere, două balcoane, o terasă, mai multe grădini și a fost 
construit într-un stil mediteranean, îmbinat cu elemente orientale. Pereții interiori sunt văruiţi în alb, cu uşi 
masive din lemn sculptat, care se păstrează şi astăzi. Originale sunt și dulapurile sculptate şi pictate, oglinzile 
şi scaunele. Lângă palat s-a construit un minaret, accentuând ambianța orientală.

Grădinile castelului au fost amenajate de către grădinarul Jules Jeannin și sculptorul Emil Becker. Au 
fost decorate cu vase antice achiziționate de Regina Maria din Grecia, Cipru și Spania. La sfârșitul anului 
1926, s-a terminat construcția digului de la mare. Creativitatea Reginei a dat naștere unor grădini 
spectaculoase, 12 la număr, în care florile, în funcție de simbolistica lor, au fost plantate în locurile sugerate de 
ea. Se remarcă labirintul cretan, cu materialele de construcţie aduse din Insula Creta, sau Grădina Divină, cu 
alei pavate cu piatră adusă din Maroc. Primele terase au fost botezate după copiii săi: Carol, Elisabeta, 

Castelul Tenha Yuvah

Balcicul, reședința de suflet a Reginei Maria
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Mignon, Nicolae, Ileana, Mircea, apoi, după ginerele 
său, Alexandru I al Iugoslaviei, și nepotul său, 
Tomislav al Iugoslaviei. Creațiile peisagistice au 
continuat să fie realizate până la moartea Reginei. 
Florile de nu-mă-uita, trandafirii, crinii, panseluțele 
și frunzele de iederă, sub formă de inimă, au fost 
preferatele Reginei. Toate acestea se regăsesc din 
abundență pe domeniul de la Balcic.  A reușit să 
creeze în acest loc o adevărată grădină botanică, 
unică în Europa Centrală și de Est, cu 3000 de specii 
de plante, unele rare, dar și cu peste 250 de specii de 
cactuși. Grădina botanică are două sectoare: sectorul 
deschis, cu o expunere directă la soare a speciilor 
uşor adaptate la condiţiile climatice din estul 

Bulgariei, şi sectorul de sere, cu numeroase tipuri de cactuşi şi plante exotice mai pretenţioase la climatul 
zonal.

Construită în stil bizantin, Capela Stella Maris este locul în care Regina Maria și-a dorit ca inima să-i fie 
îngropată. Pictorii Anastase Demian și Tache Papatriandafil au executat în capelă, în anul 1930, frescele și 
portretele celor doi ctitori, Regina Maria și Principesa Ileana. Pe drumul spre capelă se află Tronul Reginei, 
construit din piatră, loc în care  Regina petrecea ore în șir citind sau meditând.

La finalizare, castelul, cele două foișoare așezate la est și la sud, cu tâmplărie din lemn de brad, inspirate 
din arhitectura balcanică, precum și grădinile care îl înconjurau alcătuiau o oază de liniște, un paradis al păcii, 
al simbolurilor antice solare, completat de splendoarea florilor ce se regăseau pretutindeni. „Mica 
excentricitate o numesc în limba turcă Tenha Yuvah – așa cum sunt aici toate denumirile. Mărturisesc că 
făurirea acestui mic colțișor armonios la care se adaugă și grădinile reprezintă o nebunie a vârstei mijlocii”, 
scria Regina Maria în amintirile sale.

„Cuibul singuratic” sau “Cuibul liniștit”, așa cum era denumit în presa românească interbelică Castelul 
de la Balcic, a fost proiectul Reginei, visul ei de a făuri un colț de rai, fie el chiar și efemer, pus în practică cu 
ajutorul artiștilor și arhitecților angajați pentru executarea lucrărilor. La Balcic, ea și-a adus obiecte dragi: un 
birou cu opt sertare și placă de cristal, o bibliotecă cu câteva sute de cărți și un album cu vederi. Obișnuia să-și 
scrie impresiile într-un jurnal. Din paginile acestuia aflăm că primăvara, vara și toamna erau anotimpurile 
preferate în care îi plăcea să se relaxeze la reședința Tenha Yuvah, precum și informații legate de activitățile 
pe care le desfășura la Balcic. 

Localnicii o iubeau pe Regină și îi spuneau „Sultana”. Obișnuia să străbată străduțele din Balcic, 
împărțind bani oamenilor nevoiași, îmbrăcată în rochii lungi albe sau negre și având capul înfășurat în văluri, 

după moda orientală, emanând deopotrivă mister și 
romantism.

Pe 29 octombrie 1930, ziua în care împlinea 55 
de ani, Regina Maria nota în jurnalul ei: „Întreg 
Balcicul a venit să mă felicite, ca de obicei, i-am 
primit la Suliman Leic, iar mulțimea în grădina 
alăturată, discursuri, felicitări, cadouri, mi-au fost 
aduse câteva cingători și catarame vechi turcești pe o 
tavă otomană”. 

Regina Maria a murit pe 18 iulie 1938, la 
Castelul Pelișor. Pe 24 iulie 1938, trupul acesteia a 
fost înhumat în biserica episcopală de la Curtea de 
Argeș. Inima i-a fost depusă în biserica din Cotroceni, 
pe 29 octombrie a aceluiași an fiind mutată la Capela 

Capela Stella Maris

                           Victoria Melita și Regina Maria în grădina cu iriși                                               
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Stella Maris de la Balcic, conform testamentului lăsat de Regină: „Ți-am lăsat Balcicul [regelui Carol al II-lea], 
locul inimii mele; numai tu singur dispui de mijloace pentru a-l menține. L-am construit cu proprii mei bani, 
fiecare bucată, din care mulți au fost câștigați de pe urma scrisului. L-am clădit însă cu toată dragostea mea 
pentru frumos și cu multe vise. Cu numeroasele sale terase, apa și florile, este un paradis pe pământ. Prețuiește-
l, dragă Carol, pentru tot ce a însemnat pentru mine. Este un loc unde poți fi fericit, unde poți fi liniștit, dar, 
dacă vreodată vei simți că nu-ți place, atunci lasă-l pe Mihai să-l aibă, va fi atât de mândru să aibă ceva numai 
pentru el. Și, pentru că acesta a fost spațiul pe care l-am creat, l-am iubit, îți mai cer ceva: chiar dacă 

întotdeauna am avut oroare de cuțit, vreau ca după moartea mea inima să-mi fie scoasă din trup și îngropată în 
mica biserică Stella Maris. On revient toujours à ces premiers amours [Ne întoarcem mereu la primele iubiri], 
așa că m-am reîntors la mare, unde doresc ca inima mea să fie adusă, lângă mare, sub lespezi, la Stella Maris. 
Am iubit Tenha Yuvah, locul pe care l-am creat, locul pe care l-am clădit; deci lăsați ca inima mea să stea acolo, 
chiar dacă trupul va trebui îngropat la Curtea de Argeș, alături de Papa [Ferdinand], așa cum este corect pentru o 
regină”.

La bordul distrugătorului “Regina Maria” a sosit, la Balcic, inima Reginei Maria. În cadrul unei 
procesiuni religioase, în frunte cu doi ierarhi ortodocși, comandorul Paul Zlatian, încadrat de alți doi ofițeri 
comandori a dus caseta la castel. În spatele acestora s-au aflat membri ai familiei regale: regele Carol al II-lea, 
marele voievod Mihai, Elisabeta, Nicolae, Ileana și soțul ei, arhiducele Anton de Habsburg. Din suită a făcut 
parte și secretarul de încredere al reginei, generalul Eugen Zwiedineck, cel care a iubit-o și i-a fost devotat până 
la sfârșitul zilelor.

Regina Maria aprecia și susţinea lumea artistică, ca orice monarh respectabil, chiar ea însăși se 
îndeletnicea cu pictura şi literatura. Pe lângă 
c u n o s c u t e l e jurnale, ea a mai scris 
frumoase poezii și nuvele, iar picturile 
realizate de aceasta pot fi admirate la Castelul 
Peleș din Sinaia și în spațiile istorice ale 
Palatului Regal. A fost cea mai fotografiată și 
mediatizată regină din epoca ei. Mulţi artişti şi 
scriitori interbelici și-au cumpărat teren în Balcic, 
la sugestia Reginei, şi şi- au construit vile acolo. 
Printre cei mai cunoscuți au fost: soţii Storck, 
Alexandru Satmary, Cella Delavrancea, Ion 
Pillat, Mihail Sebastian, George Bacovia etc. . 
Acest fenomen a dat naştere unei aşa-numite 
„Şcoli de la Balcic”. Prezenţa reginei, liniștea 
şi farmecul oriental al acestui loc au inspirat o 
mulţime de pictori, printre care îi amintim pe: Nicolae Tonitza, Lucian Grigorescu sau Ion Theodorescu.   

În anul 1940, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, România a fost nevoită să cedeze Bulgariei 
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Balcicul. În luna septembrie 1940, generalul Zwiedineck a luat caseta cu inima Reginei Maria din cripta Capelei 
Stella Maris și a adăpostit-o la Castelul Bran, un alt loc drag acesteia. La sfârșitul anilor ‘60, autoritățile 
comuniste au decis mutarea inimii Reginei Maria în incinta Muzeului Bran, într-un seif. În 1974, s-a transferat 
caseta cu inima Reginei la Muzeul de Istorie din București. După o lungă călătorie, de la Pelișor la Balcic, de la 
Balcic la Bran, de la Bran la București, pe 29 octombrie 2015, prin decizia nepotului ei, regele Mihai, inima 
Reginei s-a întors la Pelișor, locul în care a murit.
  Pe 29 mai 1948, la Sofia, reprezentanții guvernului României au încheiat un acord cu guvernul Bulgariei, 
prin care domeniul de la Balcic a devenit casă de odihnă și creație pentru oamenii de cultură, știință și artă din 
Bulgaria.
 În anul 1961, guvernele comuniste ale Bulgariei și României s-au înțeles asupra sumei cu care ar fi urmat să fie 
vândut castelul de la Balcic. Bulgarii l-au achiziționat, împreună cu alte patru proprietăți românești, contra 
sumei de șase milioane de leva.
  Astăzi, deși se află în proprietatea statului bulgar, Castelul Reginei Maria continuă să fie cel mai vizitat 
obiectiv turistic din acest orășel, în care vin anual zeci de mii de turişti români și străini.  
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Iulia Hasdeu s-a născut în Bucureşti, pe 
actuala Stradă Franceză din Centrul Istoric, 
în 15 noiembrie (2 noiembrie pe stil vechi) 
1869. Imobilul este monument istoric  şi de 
istorie literară, marcat  cu placă memorială 
reprezentând-o pe adolescenta de acum un 
secol, placa având replică la Paris, pe Rue St. 

Sulpice la nr. 28, căci  Lilica (aşa era alintat 
copilul precoce) a trăit jumătate din viaţă în 
România şi cealaltă jumătate, între 1881 şi 
1888, în Franţa, unde  şi-a continuat  studiile, 
mereu cu dispensă de vârstă, la Colegiul 
Suévigné şi apoi la Sorbona, unde şi-a 
pregătit  teza de doctorat despre  Theodiceea 
poporului român.

Minată  de tuberculoză şi singura ce știa 

verdictul dur al bolii, Iulia a ales fără să 
ezite între grija pentru sănătate şi studiul 
asiduu. Fetiţa, care la  patru ani şi jumătate 
ştia româna, franceza, germana şi engleza, 
iar la unsprezece ani  susţinea examenele 
cumulate pentru clasele primare cu dispensă 
de vârstă, compunea poezii, scria  romane 
pentru copii  şi se iscălea pe piesele ei de 
teatru,  pe când încă nu împlinise  nouă ani.      

La Paris îşi drămuia cu grijă timpul 
împărţit între  cursuri la Colegiul Suévigné, 
pregătirea cu profesori de greacă, latină, 
desen, şi orele târzii din noapte în care   
compunea   ciclurile de poezii  Bourgeons 
d’avril, Chevalerie, Legendes et Contes, 
Rêverie, piese de teatru, eseuri... 
Sensibilitate, fantezie, inspiraţie, grefate pe 
o vastă cultură  formată  prin lecturi în 
original... Dor de  ţară, sete de călătorii, 
schimb epistolar cu tatăl Bogdan Petriceicu 
Hasdeu rămas la Bucureşti (solicitat la 
catedra universitară, la redacţia   ziarului, la 
Arhive) iar pe celălalt talger al balanţei -  
dorinţa de a fi  cea mai bună elevă din clasă, 
de a  se mândri cu numele Hasdeu, care 
însemna pentru ea Patrie, Ştiință, Onoare.                                                 

Profesorii, atât cei de la  cursuri, cât şi 
cei  cu care se pregătea  particular  luând 
lecţii de canto, de pian, de desen  și de 
pictură, erau entuziasmați de  felul în care  
românca se forma la lumina şcolilor 
europene. Idealul tinerei geniale era dictat 

Destinul nestins al Iuliei Hasdeu
prof. univ. dr. Crina DECUSARĂ-BOCŞAN
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de legile Evului Mediu – cinste, onoare, 
devotament. Familia Hasdeu îşi petrecea 
vacanţele în Europa, mai ales în Elveţia, 
pentru îngrijirea sănătăţii precare a Iuliei. 
Acolo a scris  primele poezii în limba 
franceză, pe malul lacului Geneva, unde 
murmurul apei îi amintea tânguirea 
tălăngilor,  în ceas de seară,  pe dealurile 
de la Câmpulung.

Deosebit de exigentă faţă de ea 
însăşi, Iulia  nu le arătase părinţilor sutele 
de  pagini acoperite de versuri, proză şi 
piese de teatru. În timpul vieţii,  i-au fost 
publicate doar patru poezii în Etoile 

roumaine. De aceea, moartea fiicei sale l-a 
doborât pe tatăl îndurerat, el 
învinovăţindu-se că doar intuise 
genialitatea  tinerei, nu o cunoscuse decât 
după ce,  la vârsta de 18 ani, bacilul Koch  
învinsese  viața. Posteritatea i-o va 
înapoia, dar într-un alt fel de viață: 
dăinuirea în spirit.

Bogdan Petriceicu Hasdeu nu a reuşit 
să  editeze din creațiile literare ale Iuliei 
decât volumele de versuri în limba 
franceză şi un singur roman pentru copii, 
Mademoiselle Maussade (Domnişoara  
Ursuză), în Revista Nouă.  Anii care ne 
despart de existenţa  ei pământească  au 
dat răgazul să i se publice  şi  celelalte 
lucrări literare, dar compoziţiile muzicale 
şi tablourile  nu au cum să ajungă până la 
noi decât prin comentariile despre acestea. 

Destinul luminos al Iuliei Hasdeu 

este greu de explicat. De peste un veac, aura ei 
este la fel de intensă, deşi originalul textelor – 
în franceză – ar constitui un impediment în  
receptarea frumuseţii şi echilibrului în 
exprimare.  Poate că portretul cel mai fidel îl 
aflăm în Cugetări : Orice  om are în el darul 

de a iubi. Prin aceasta este el Om.  Iulia 
Hasdeu a iubit vibraţia Naturii Mame, a 
admirat Evul Mediu, cu cavalerii devotaţi  şi 
prinţesele credincioase, a iubit viaţa, 
însingurarea şi dăruirea, l-a iubit pe 
Atotputernicul dăltuitor al Firii.

Poate că tocmai de aceea este îndrăgită 
Iulia Hasdeu și mitul despre aura ei 
strălucitoare. Destinul ei este asemuit soartei 
mugurelui de  aprilie: bobocul ce  se grăbeşte 
să devină  floare şi rod, adesea este răpus de 
frigul crivăţului reîntors pe neaşteptate. Este 
oare premoniţie în alegerea  titlului primului  
volum de versuri: Bourgeons d'avril (Muguri 
de aprilie) ? Fie !

Dar Iulia Hasdeu ne-a lăsat și volumele 
de povești Fluierașul de os, Trandafirul 
Moșului, Prințesa Fluture și romanele pentru 
copii Domnișoara Ursuză, Fiul răsfățat, 
Năzdrăvăniile Denisei, piesele de teatru 

Prietenul lui Traian, Haiducii, multe  cugetări  
în franceză și română, traduceri, crochiuri, 
compoziții muzicale. În filele pe care le 
răsfoim se destăinuie spiritul ei iubitor de 
frumusețe, de bunătate împărtășită. O păstrăm 
pe Iulia Hasdeu alături de Carmen Sylva, 
Elena Văcărescu, Martha Bibescu... Ele au 
destin necuprins în timp, nestins de uitare.
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Ediţia de anul acesta a Festivalului “Tinere 

talente” marchează longevitatea unui fenomen 

artistic născut la Râmnicu Vâlcea în urmă cu 40 de 

ani, din iniţiativa şi entuziasmul celor care i-au dat 

viaţă, cât şi al celor care l-au menţinut în timp. 

Port în suflet adâncă recunoştinţă tuturor 

personalităţilor care, prin prezenţa lor, au 

încurajat festivalul şi, deopotrivă, pe tinerii 

participanţi, în drumul lor spre afirmare. Dintre 

aceştia, doresc să o amintesc pe neobosita Rodica Sava. Plină de entuziasm şi devotament, 

îmbinând într-un mod admirabil prietenia cu profesionalismul, regretata Rodica Sava a fost 

un suflet nobil al acestui festival, de-a lungul numeroaselor sale ediţii.

Îi cunoştea şi iubea pe tinerii talentaţi, cărora le urmărea cu interes dezvoltarea 

artistică. Înregistrări cu echipa radio „România muzical” , transmisii în direct şi reluări ale 

festivalului în emisiunea sa „Muzicieni de azi, muzicieni de mâine”, au rămas mărturie a 

devotamentului şi ataşamentului ei faţă de oraşul Râmnicu Vâlcea şi de tinerii muzicieni, unii 

dintre ei, recunoscuţi astăzi de marile scene ale lumii.

Născută pe 1 mai 1949, Rodica Sava ar fi împlinit în această lună 70 de ani. Din 

păcate, în anul 2010, pe 18 octombrie, ne-a părăsit pentru totdeauna. În 2009, la a 30-a 

ediţie a Festivalului „Tinere talente”, a fost prezentă şi a transmis pentru ultima oară de la 

Râmnicu Vâlcea.

Se împlinesc 10 ani de când îi simţim, cu regret, absența fizică la această manifestare, 

dar faptul că festivalul nostru continuă este, poate, cel mai frumos omagiu pe care i-l putem 

aduce.

Prof. Augustina Sanda CONSTANTINESCU

sursa foto: rador.ro

Festivalul “Tinere talente”, Ediţia 40 -  Remember Rodica Sava
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Noutăți editoriale

Joi, 6 iunie 2019, la Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea a avut 
loc o întâlnire de excepție cu scriitorul Dinu Săraru. Cu acest prilej, a fost lansată cartea „Jurnalul 
unui personaj controversat. Rememorări provocate de Vartan Arachelian”, lucrare apărută la Editura 
Rao, în cursul acestui an. Au susținut intervenții: conf. univ. dr. Remus Grigorescu, managerul 
Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, dramaturgul Doru Moțoc și Andrei Cărpeneanu, 
senior editor la revista “Clipa”. Evenimentul cultural a avut loc în prezența Înaltpreasfinției Sale 
Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Evenimentul a fost organizat de Librăria Humanitas Râmnicu 
Vâlcea și de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.

„Trei sferturi din această carte s-a plămădit aici, în biografia mea, în adolescența mea, în 
tinerețea mea, în maturitatea mea. Una dintre marile bucurii ale acestui oraș, Râmnicu Vâlcea, 
este casa lui Anton Pann, sufletul spiritualității Râmnicului. Pentru mine este un miracol că 
această casă a aparținut epocii lui Anton Pann și Anton Pann a fost primul mare dramaturg 
român profesionist care ne-a învățat „Povestea vorbii” . Ar trebui să fim mândri și să ne 
aducem aminte ce mari personalități a dat Vâlcea. Râmnicul este atât de bogat în repere, cum 
nu se poate. Aici s-au plămădit actori mari de teatru. Dacă aș mai fi tânăr, m-aș angaja la 
Râmnicu Vâlcea ca să punem pietre în fiecare loc care mărturisește câtă spiritualitate și câtă 
dragoste de carte s-au zămislit în acest oraș. Pentru el am venit. Nici nu știți în ce oraș trăiți 
dumneavoastră!” 
                                                                                                               (Dinu Săraru)

„Jurnalul unui personaj controversat. Rememorări provocate de Vartan Arachelian”
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Marți, 11 iunie 2019, Librăria Humanitas Râmnicu Vâlcea și Biblioteca Județeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea au organizat lansarea volumelor „Amintiri din război. 1941/1944” de Nicu 
Negrici și „Simulacrele normalității” de Eugen Negrici, recent apărute la Editura Humanitas. 
Lansarea a avut loc la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea și a fost urmată de o sesiune 
de autografe. Invitați, alături de Eugen Negrici au fost Traian Dobrinescu (scriitor), Doru Moțoc 
(dramaturg), Claudiu Aurel Tulugea (directorul Muzeului Județean Vâlcea), Ion Predescu (scriitor).

“Simulacrele normalității”
În cele peste cinci decenii de critică și istorie literară, Eugen Negrici a adus contribuții 

esențiale la cercetarea literaturii noastre vechi, a literaturii române sub comunism și a ideologiilor 
literare. În fermecătoarele eseuri din “Simulacrele normalității”, criticul își propune, după cum 
mărturisește, să identifice „prejudecăţile literare, situările greşite, falsele concepte, clişeele, 
fenomenele ignorate, interpretările inerţiale, viziunile discutabile ale istoriilor noastre literare“. Fie 
că se oprește asupra poeziei boierilor stihuitori de la începutul secolului al XIX-lea, asupra 
avangardei literare ori asupra literaturii române în comunism sau imediat după, autorul ne 
cucerește prin impetuozitatea și forța sa argumentativă.
 „Amintiri din război. 1941/1944”, ediție îngrijită de Eugen Negrici

Nicu Negrici a luptat ca ofițer al Armatei Regale a României în al Doilea Război Mondial atât 
în campania din est (1941–1944), cât și în cea din vest (după 23 august 1944) şi a fost grav rănit în 
cumplita bătălie de la Oarba de Mureș. Dăruit cu spirit de observație și talent literar, și-a scris în 
detaliu amintirile din război, dar manuscrisul s-a pierdut în anii ’70, la demolarea casei sale din 
Râmnicu Vâlcea. Și-a reconstituit în parte amintirile în anii ’80, iar fiul său, criticul literar Eugen 
Negrici, le publică acum într-un volum întregit cu file din jurnalul de front redactat tot de tatăl său, 
versuri trimise de acesta acasă soției sale, mărturii despre autor și fotografii din arhiva familiei. 
Căpitanul Nicu Negrici, despre care se știe că a salvat o mie de militari români din încercuirea de 
la Cotul Donului, dobândind recunoștința lor veșnică, evocă în aceste “Amintiri din război” câteva 
scene fabuloase, cu o încărcătură emoțională cutremurătoare.

                      „Simulacrele normalității” și „Amintiri din război. 1941/1944”
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Interviul numărului... 
 

Domnule profesor, suntem onorați de vizita dumneavoastră 
la Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea și vă 
mulțumim pentru donația volumului “The Quest for Redemption: 
Central European Jewish Thought în Joseph Roth’s Works”, un 
studiu extrem de interesant despre gândirea intelectualității 
evreiești din zona Europei Centrale în opera lui Joseph Roth, un 
autor puțin cunoscut cititorilor din România.

 
Î. Stimate domnule profesor, ce ați putea spune cititorilor 

revistei “Vitralii Culturale” despre impresionantul dumneavoastră 
parcurs profesional?

R. Mă onorează calificativul “impresionant”, însă eu îl 
consider mai degrabă un parcurs sinuos, cu succese și insuccese, 
marcat de factori diverși, dintre care nu puțini rezultatul întâmplării 
sau norocului. Nu îmi consider parcursul profesional deosebit, ci 
într-un fel destul de tipic pentru generația care a terminat facultatea 
la mijlocul anilor ’90 și care, în contextul dezamăgirilor politice de 

după Revoluție, și-a căutat norocul în altă parte. În interiorul acestei generații, fac parte din acel sub-grup care a 
plecat la studii în străinătate și și-a continuat cariera profesională acolo. După studii în Ungaria și Germania, a 
urmat doctoratul în Statele Unite, un doctorat în literatură comparată, plus ani de muncă la diverse catedre 
universitare de acolo. În prezent ocup un loc de documentarist coordonator la Universitatea Otterbein din Ohio, 
unde predau cursuri de știința informației și coordonez muncă de documentare informațională a bibliotecarilor 
și studenților. Continui să fac cercetare în câteva domenii, inclusiv în științele umaniste.

Î. Ce înseamnă pentru dumneavoastră orașul Râmnicu Vâlcea? 
R. M-am născut și am crescut în Râmnicu Vâlcea. Am în acest oraș legături de familie și prietenie. Am 

asistat, copil fiind, la distrugerea puținului patrimoniu arhitectural al orașului patriarhal de altă dată și la 
ridicarea unei versiuni proletare, monocolore și industriale a Râmnicului, pe care o avem și azi și pe care, din 
păcate, o vom lăsa moștenire și generațiilor viitoare. Dar, chiar și așa, din mijlocul distrugerii anilor ’80, am 
căutat oameni cu care să pot forma o comunitate de idei și aspirații, și mai ales după 1990, prin câțiva profesori 
și prieteni, am avut norocul de a mă forma intelectual într-o manieră care mi-a marcat tot parcursul ulterior. 
Biblioteca Județeană Vâlcea a jucat și ea un rol esențial în formarea mea profesională, mai ales prin sala de 
lectură.
 

Î. De ce Joseph Roth? De ce acest titlu pentru teza dumneavoastră de doctorat?
R. Cartea “The Quest for Redemption: Central European Jewish Thought în Joseph Roth’s Works” are ca 

punct de plecare teza de doctorat pe care am susținut-o în 2006, însă este, în multe privințe, diferită de ea. În 
timp ce teza este în principal o lucrare de reflecție, care se adresează unui cerc mic de specialiști, cartea este o 
muncă de creație care se adresează unui public mai larg. Între teză și carte se află zece ani în care am revizuit 
multe din premisele inițiale, sursele de documentare etc.. Pot spune însă că această carte este, în primul rând, 
rezultatul unui interes constant față de opera lui Joseph Roth, o operă de dimensiuni considerabile și de o 
profunzime care, cred eu, crește cu timpul și cu generațiile care se întorc la ea.

...cu prof. Rareș G. Piloiu 



30

Interviul numărului 
 

Contribuția mea la studiul operei lui Roth se axează pe investigarea dimensiunii religioase a scrierilor sale, 
în principal a mesianismului din opera sa. Analizând cu atenție atmosfera ideilor în care s-a format Roth, am 
realizat că el împărtășește cu alți gânditori evrei contemporani lui o anumită fascinație față de ideile mesianice, în 
principal de inspirație hasidică. Dezamăgit de secularizarea intensă a vieții comunității evreiești în Europa la 
începutul secolului XX, Roth a promovat o întoarcere la ideile religioase, mai ales la posibilitatea unei mântuiri a 
existenței istorice a individului, însă nu prin terminarea apocaliptică a istoriei, cum o face un Walter Banjamin, ci 
printr-un mesianism “blând”, de tip moral, diurn, care permite izbăvirea în interiorul istoriei, iar nu în afara ei. În 
această viziune, omul ocupă un loc-cheie, așa cum l-a întrevăzut și Franz Rosenzweig, un alt gânditor evreu 
fascinant al perioadei interbelice, la intersecția dintre dimensiunea laică și cea religioasă a istoriei. De aici și titlul 
lucrării mele: “În căutarea izbăvirii”. 

Pentru mine, Roth e fascinant și pentru că mă identific într-o anumită măsură cu el: un provincial est-
european în marile metropole occidentale, încercând să formuleze o viziune universală dar și provincială a 
existenței moderne, navigând între grupuri, negăsindu-și locul, căutând soluții originale la dilemele societății 
industrializate și secularizate apărute în urma prăbușirii monarhiilor multinaționale de factură pre-modernă. 

Joseph Roth m-a fascinat încă din timpul studenției ca o figură cumva singulară, parțial tragică, un scriitor 
și gânditor aflat singur în fața grozăviilor istoriei secolului XX, luptând pe două fronturi, atât împotriva barbariei 
fasciste cât și împotriva celei comuniste, un gânditor original, care a încercat o sinteză iudeo-creștină și a 
promovat o viziune morală despre existența istorică a individului. Promotor al monarhiei austriece într-o perioadă 
în care republicanismul de stânga sau naționalist, de dreapta, avea câștig de cauză, Roth s-a remarcat ca un 
nonconformist, atât pe plan politic cât și estetic, unde a promovat un stil neo-arhaic, alegoric și realist în același 
timp, un fel de promotor a ceea ce, mai târziu, a devenit realismul magic. Umanismul lui, cosmopolitismul lui, 
sunt, de asemenea, concepte originale întrucât ele încearcă să facă loc atât religiei cât și tradiției. Pentru mulți, 
Roth rămâne un scriitor utopic, o figură quijotică, care a încercat un fel de cvadratură a cercului cu ideile 
modernității, un autor în același timp accesibil și inabordabil. 
 

Î. Considerați că sunteți un om care și-a atins potențialul maxim? 
R. Nu, nu mi-am atins potențialul maxim și e bine că nu l-am atins. Înseamnă că mai sunt lucruri de făcut.

Î. Ce sfaturi aveți pentru un tânăr care ar dori să vă urmeze exemplul?
R. Mi-e greu să dau sfaturi unei persoane tinere care, în mod cert, vede lumea altfel decât mine și care se 

raportează la alte experiențe formative decât o fac eu. Nu cu foarte mult timp în urmă, am avut revelația 
diferenței dintre generația mea și cea tânără și am realizat că multe din lucrurile care mie mi se păreau de la sine 
înțelese, nu mai sunt așa. Lumea de azi este o lume deopotrivă a oportunității și a incertitudinii, trăim o perioadă 
de redefinire continuă a rolurilor sociale, a ideilor despre autoritate, știință, religie. Într-un fel, cartea mea are un 
rol oarecum retroactiv, se adresează unui public ideal pe care l-am avut în minte de la vârsta de douăzeci de ani și 
care corespunde așteptărilor mele despre cunoaștere, la acel timp. Cred însă în puterea ideilor, a supraviețuirii 
schimbărilor istoriei și doar în acest fel, întrevăd un dialog peste timp, între generații. Speranța mea este că lumea 
va rămâne curioasă, că va încerca tot timpul să depășească spațiul comod al răspunsurilor convenționale, al 
prejudecăților național-culturale și al modelor.

 - Vă mulțumesc !

(interviu consemnat de Alina NICOLA cu ocazia vizitei prof. Rareș G. Piloiu la Biblioteca Județeană “Antim 
Ivireanul” Vâlcea, ocazie cu care a donat bibliotecii volumul său de cercetare The Quest for Redemption:Central 
European Jewish Thought in Joseph Roth’s Works)
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Sub cupola Ateneului au prins viață 

frescele ce urmăresc, pas cu pas, istoria 

zbuciumată a neamului stăpân de la 

Nistru până la Tisa, din Maramureș până 

la Dunărea învolburată. În seară de 

februarie, Ilinca Dumitrescu a săvârșit 

această vrajă asupra publicului numeros 

atras de numele cunoscutei pianiste. Cei 

care au avut bucuria să fie în sala sobră și 

impunătoare - cu anul 1888 gravat pe 

frontispiciu - au respirat în vibrațiile 

recitalului de pian închinat clasicilor 

muzicii românești. 

Doamna Ilinca Dumitrescu a 

selectat, inspirat, partituri de Ciprian 

Porumbescu, Marțian Negrea, Filip Lazăr, 

Tiberiu Brediceanu, Mihail Jora, Paul 

Constantinescu și - firește - George Enescu, 

transformând astfel recitalul Domniei sale 

într-un omagiu adus predecesorilor, dar în 

același timp ne-a transmis o copleșitoare 

senzație de recunoștință. Clapele pianului au 

chemat, sub bagheta magică invizibilă a 

degetelor celebrei pianiste, ecoul ce se 

transforma în peisaje. Urmăream grația 

mâinilor pianistei și, cu ochii minții, vedeam 

șuvoi de ape, lanuri legănate de vânt, brazi 

pe stânci singuratice, spuma valurilor 

surpând maluri. Sunetele duioase alternau cu 

ritmul incendiar al bătutelor, ne chemau 

clopote la biserică, clapele albe și negre 

sugerau dangătul clopotelor ce sparg 

gânduri, răsunau tânguiri ce ne aruncau în 

amintiri nemărturisite, se iscau întrebări fără 

răspuns sau apăreau răspunsuri la întrebări 

nepuse. Pe durata concertului, am avut o 

senzație ciudată, de mândrie și dragoste 

pentru ce avem : țară și oameni.

 De unde atâta har într-o ființă care, 

timp de aproape două ore, ne-a purtat pe 

meleaguri nebănuite ale sufletelor noastre?! 

  Muzică și dăruire, aceasta este 

                   Ilinca Dumitrescu.

prof. univ. dr. Crina DECUSARĂ-BOCŞAN
                       

O seară de vibrație românească
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În perioada interbelică, cunoscută printr-o revenire la normal a ţării, profund traumatizată şi secătuită, 

Râmnicul Vâlcii şi-a dobândit numele şi renumele de  oraş al pensionarilor. Acest apelativ nu era peiorativ, aşa 

cum s-a încercat în anii socialismului să se acrediteze ideea unui oraş şters, încremenit, lipsit de vlagă. 

Dimpotrivă, vecinătatea frumoaselor staţiuni balneare Călimăneşti-Căciulata, Băile Olăneşti, Băile Govora, dar 

şi Ocnele Mari aducea, în sezonul estival, vilegiaturişti de pretutindeni care găseau acolo condiţii bune de 

tratament balnear, cu nimic  mai prejos decât în europenele Aix les Bains, Karlsbad, Marienbad, Baden Baden 

etc. Iar la Râmnicu Vâlcea, la Teatrul Adreani, care avea şi o frumoasă grădină de vară,  veneau cu regularitate 

renumite trupe de teatru şi mari actori, precum au fost George Vraca, Ion Manolescu, Constantin Tănase, dar şi 

muzicieni celebri, între care marele George Enescu. Frumuseţile naturale ale locurilor şi evenimentele mondene 

frecvente, traiul ieftin şi localnicii cumsecade, prietenoşi şi ospitalieri, au determinat astfel, numeroşi 

pensionari să se retragă pentru o batrâneţe tihnită şi senină la Râmnicu Vâlcea.

Râmnicul şi-a câştigat notorietate şi prin manifestări artistice proprii. Este cazul ansamblurilor corale 

formate, de regulă, din profesori de muzică, dar şi din alte cadre didactice, ansambluri premiate la toate 

concursurile naţionale. Tradiţia mişcării corale vâlcene coboară în timp până la mijlocul veacului al XIX-lea, 

fiind legată de înflăcărarea patriotică şi patosul revoluţionar al anului 1848. 

Aşa cum remarcă în cartea sa „Mărturii şi evocări” profesorul Vasile Roman, aflat ani în şir la cârma 

culturii vâlcene, „o activitate bogată a continuat să desfăşoare formaţia de teatru de amatori: cadre didactice, 

medici, avocaţi, funcţionari, meseriaşi, femei, tineri şi vârstnici, uneori întreaga familie, care, prin spectacolele 

de teatru, de estradă sau operetă au suplinit lipsa unui teatru profesionist în oraşul de la poalele Capelei, devenit 

cel mai cunoscut din România datorită activităţii prodigioase desfăşurate şi numărului mare de premii obţinute 

în confruntările naţionale şi internaţionale.”  Casa de cultură din oraş, dar şi staţiunile de pe Valea Oltului, 

oraşele Horezu, Drăgăşani şi Brezoi beneficiau astfel de o stagiune artistică permanentă. Numărul spectacolelor  

puse în scenă era de ordinul zecilor...

Peste vreo trei decenii, oraşul avid de cultură, cu un public numeros şi cultivat, a câştigat, prin 

bunăvoinţa autorităţilor, o stagiune permanentă a instituţiilor de teatru şi muzică din Capitală, numărul 

spectacolelor depăşind către anul 1989 cifra de 700. La Râmnicu Vâlcea au fost vizionate toate marile 

spectacole ale ţării şi au fost aplaudaţi toţi marii actori şi muzicieni ai acelor vremuri.

Această efervescenţă artistică a generat, în anul 1976, o iniţiativă unică în România. Societatea 

„Prietenii muzicii şi ai teatrului” din Râmnicu Vâlcea al cărei preşedinte era Mihai Forăscu, secretar al 

Primăriei Râmnicului, iar secretar ştiinţific profesoara Irina Şaţchi, a propus realizarea, în perioada vacanţei, a 

unor „Cursuri muzicale de vară” adresate tinerilor viitori muzicieni pentru continuarea sistematică şi adâncirea 

studiului interpretării vocale şi instrumentale. Participarea la această activitate se făcea în urma cunoaşterii  

unui repertoriu obligatoriu şi a selecţiei riguroase, rezultată în urma audiţiei preliminare. Pregătirea  de 

specialitate, teoretică şi practică, era asigurată de cele mai bune cadre didactice universitare: catedra de vioară - 

George Manoliu şi Octavian Raţiu, violoncel - Serafim Antropov, pian – Radu Negreanu, Octavian Rădoi, 

Sandu Sandrin, canto – Georgeta Stoleriu, corepetiţie – Viorica Rădoi, Alma Peter, Daniel Popovici. Recitalul 

Festivalul  “Tinere Talente” la a 40-a ediție: 
arc peste timp în cultura vâlceană
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de încheiere a cursurilor pentru care s-a achiziţionat cu mari eforturi un pian „Steinway”,  reprezenta momentul 

de vârf, de încununare a eforturilor depuse de tineri şi de maeştrii lor, pe parcursul a trei săptămâni  de muncă 

intensă, la cotele înaltei exigenţe artistice. Organizatorii au avut grijă să agrementeze programul cursurilor cu 

excursii, drumeţii şi vizite la monumentele istorice ale judeţului. Odată cu acest  eveniment estival, cursanţii şi 

mentorii lor, dar şi publicul meloman - rămâneau nu doar cu amintiri dintre cele mai plăcute, cu dorinţa de a 

reveni în această ambianţă atât de caldă şi ospitalieră, dar erau şi purtătorii unui mesaj de invitaţie, pentru a 

reveni, la ediţiile următoare, împreună cu alţi şi alţi participanţi.

Poate nu este lipsit de importanţă faptul că acești muzicieni valoroşi – profesori şi interpreţi renumiţi şi 

tineri aflaţi la porţile afirmării artistice au dus, prin rezultatele muncii lor, faima acestor cursuri muzicale de 

vară de la Râmnicu Vâlcea. Astfel încât, în anul 1979, atunci când câţiva inimoşi membri ai Uniunii Criticilor 

Muzicali din România au pornit în căutarea unui oraş în care să se desfăşoare anual un festival adresat tinerilor, 

alegerea Râmnicului  a venit relativ uşor. Aici se întâmpla mereu ceva, aici  oamenii erau interesaţi de artă, în 

general şi de muzică, în special. Vasile Donose, critic muzical şi, la vremea aceea, redactor-şef al Redacţiei 

muzicale de la Televiziunea Română şi Smaranda Oţeanu-Bunea, critic muzical, aflaţi în căutarea acestei 

reşedinţe au găsit oamenii potriviţi şi locul potrivit la Râmnicu Vâlcea! Vasile Roman, şeful culturii vâlcene şi 

inimoasa profesoară, Irina Şaţchi, au girat acest temerar demers artistic. Primul, cu autoritatea locală şi sprijinul 

administrativ, cealaltă, cu entuziasmul şi tenacitatea fără egal.

Despre profesoara Irina Şaţchi, cuvintele de apreciere sunt insuficiente. A fost un om exemplar: profesor 

de  mare talent şi generozitate ieşită din comun – oferea cursuri gratuite sau la preţuri derizorii. A pregătit elevi 

eminenţi pe care a avut puterea să îi îndrume la continuarea studiilor muzicale către colegi aflaţi pe trepte 

superioare de măiestrie artistică. Animator cultural şi impresar muzical de unică vocaţie. Din veniturile sale 

modeste de profesoară, nu pregeta să organizeze concerte şi recitaluri, să găzduiască şi să hrănească  muzicienii 

care concertau la Râmnic. Florile din toate anotimpurile (da, chiar şi imortele!) din grădina sa erau destinate 

comercializării pentru obţinerea unor venituri suplimentare necesare susţinerii evenimentelor muzicale care nu 

interesau autorităţile vremii. Orice eveniment muzical din Râmnicul de atunci purta, într-un fel sau altul, 

amprenta inegalabilei şi inepuizabilei profesoare Irina Şaţchi.

Festivalul „Tinere talente” şi-a propus, încă de la început, să fie pentru tineri o altfel de competiţie, fără 

miza premiilor! Dar, cu o greutate artistică infinit mai mare: premiul poate fi, desigur, la un moment dat, 

oglinda formei maxime a unei prestaţii artistice care va fi sau nu confirmată în timp. În vreme ce prezenţa pe 

podiumul „Tinerelor talente” a constituit şi constituie girul devenirii în timp. Confirmat !

Organizatorii primei ediţii a Festivalului „Tinere talente”, desfăşurată în perioada 7-10 mai din anul 

1979, au fost: Asociaţia Oamenilor de Artă din Instituţiile Teatrale şi Muzicale, Comitelul Judeţean pentru 

Cultură şi Educaţie Socialistă, Societatea „Prietenii Muzicii şi Teatrului ” Râmnicu Vâlcea. Cu un efort 

remarcabil de selecţie în conservatoarele si liceele de muzică din ţară, muzicologul Alfred Hofman, membru 

marcant al Colegiului Criticilor Muzicali, recomanda pentru festival cele mai reprezentative nume ale 

generaţiei tinere. Spre confirmare, aceştia sunt tinerii  care au evoluat la prima ediţie: Mihaela Martin, Florin 

Croitoru, Florin Paul – vioară, Constantin Sandu, Dana Borşan, Viniciu Moroianu – pian, Dorel Baicu – flaut. 

Au notat şi consemnat evoluţiile  interpreţilor: Smaranda Oţeanu, Doru Popovici, Vasile Donose, Alfred 

Hofman.
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În anii următori, echipa de muzicologi şi critici muzicali a fost completată cu: Dumitru Avakian, Edgar 

Elian, Eugen Pricope, Anca Florea, Marta Paladi, Anca Ioana Andriescu, Krimhilda Cristescu, Petre Codreanu, 

Ada Brumaru, Sorin Lerescu, Ana Maria Sireteanu, care, în calitate de prezentatori ai unei seri de recital ori 

concert sau de critici muzicali, au oferit cu competenţă şi căldură, sfaturi, dar şi critici judicioase, care au 

contribuit neîndoielnic la şlefuirea acestor tinere giuvaieruri .

Spațiul limitat al acestei evocări nu îngăduie o prezentare exhaustivă a evenimentului. Totuşi, este 

necesar să amintim aici faptul că, la Râmnicu Vâlcea, s-au lansat pe orbita consacrării, între alţii: compozitorul 

Dan Dediu – devenit Rector al Academiei de Muzică din Bucureşti, dirijorul Radu Postăvaru, Ruxandra Donose 

- mezosoprană, Irina Săndulescu-Bălan, Felicia Filip, Angela Burlacu (Gheorghiu), Liliana Nichiteanu, Irina 

Iordăchescu, Claudia Codreanu – soprane, Bogdan Pavlică – realizator de emisiuni muzicale la Radio România, 

Alexandra Fits, Vlad Dimulescu, Horia Mihail, Mihaela Ursuleasa, Daniel Goiţi, Dana Ciocârlie, Adela 

Liculescu, Mihai Diaconescu - pian, Gabriel Croitoru, Liviu Prunaru, Virgil Zvorişteanu, Alexandru Tomescu, 

Cristina Anghelescu, Corina Belcea, Bogdan Zvorişteanu, Daniel Manasi, Simina Croitoru – vioară, Ladislau 

Horvath – violă, Marta Lupşa - oboi, Mihai Maxim, Ion Bogdan Ştefănescu –flaut, Diana Ligeti, Sebastian 

Tegzeşiu – violoncel, Petrea Gâscă – corn, Petrea Nancu – trompetă, Cristina Bojin – flaut, tinerii dirijori Petru 

Andriesei, Grigore Constantin, Marius Sireteanu.

O menţiune specială pentru vâlcenii prezenţi, în mod constant, pe podiumul Festivalului “Tinere talente”, 

care de-a lungul anilor, au onorat cu prezenţa lor, şcoala locală de muzică şi evoluţia lor ulterioară cu alte 

îndrumări artistice: Luiza Borac, Simona Scăunaş, Monica Răguşitu, Mihai Popa Radu, Irene Rogojinoiu, 

Petruţ Constantinescu – pian, Claudia Iordache, Amalia Iordache – flaut, Oltea Stanciu, Emilia Rotomeza 

–violă, Lorena Mănescu – vioară.

Programul fiecărei ediţii, întocmit cu mare rigoare, a cuprins noutăţi şi surprize: prezenţa claselor de 

canto ale maeştrilor Ionel Voineag, Georgeta Stoleriu, Silvia Voinea, Eleonora Enăchescu, cvartetul de coarde 

„Gaudeamus”, cvartetul „Transilvania”, corul „Preludii”, corul „Euphonia”, corala „Vox Humana”, 

simpozioane şi dezbateri şi multe altele.

Carele de reportaj ale Radiodifuziunii Române au transmis, în direct, Concertele de Gală de la finalul 

fiecărei ediţii şi au reluat, ulterior, cu comentarii, înregistrări ale recitalurilor din festival, în emisiunile cu 

genericul „Muzicieni de azi, muzicieni de mâine” pregătite de regretata Rodica Sava, sau cele realizate de 

Veronica Zbarcea şi Magdalena Tara.

Presa locală şi centrală a consemnat la zi evenimentul, iar la rândul lor, revistele de specialitate „Muzica”   

şi „Melos” au consacrat spaţii largi Festivalului „Tinere talente” de la Râmnicu Vâlcea.

În anul 2019, cea de-a 40-a ediţie a Festivalul “Tinere talente” a avut loc in perioada 18-20 mai, iar 

organizator a fost Filarmonica “Ion Dumitrescu”, susţinută financiar de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. 

Preşedintele festivalului a fost renumita pianistă Ilinca Dumitrescu, erudit om de cultură. Prefaţa momentelor 

concertistice a fost asigurată de dr. Vasile Macovei, solist concertist (fagot) al orchestrei Operei Naţionale 

Române, prof. univ. dr. Lavinia Coman de la Academia de muzică din Bucureşti, prof. univ dr. Ozana 

Kalmuski-Zarea, manager adjunct al Filarmonicii “Mihail Jora” din Bacău.

Dobândind vocaţie internaţională, anul acesta, festivalul a fost onorat de prezenţa pe scena de concert a 

studenţilor Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, Republica Moldova, care au făcut o 
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frumoasă impresie.

Un moment aparte, al aceleiaşi prime seri, de vineri, 18 mai, l-a reprezentat concertul-spectacol “Cântând 

în fapt de seară” al studenţilor clasei de canto a profesoarei Georgeta Stoleriu: Ana Stamate, Francisca Bulai, 

Diana Preduşcă, Anca Păuleţ, Dan Macavei, acompaniaţi la pian de lect. univ. dr. Violetta Ştefănescu. A fost o 

probă de înalt profesionalism, pe care, aşa cum ştim,  o cultivă discipolilor săi, distinsa profesoară Georgeta 

Stoleriu: voce, prezenţă scenică, empatie, fior artistic – la nivel individual şi în coeziunea de grup.

Dimineaţa zilei de sâmbătă, 19 mai, a fost rezervată elevilor Liceului de Arte “Victor Giuleanu” din 

Râmnicu Vâlcea și a reprezentat o plăcută surpriză din multe puncte de vedere. Primul, şi cel mai important 

este calitatea selecţiei interpreţilor, talentul tinerilor care au evoluat la Galeriile de Artă din centrul 

municipiului. Felicitări deopotrivă copiilor şi inimoşilor lor profesori – aceia pe care îi ştim dintotdeauna  că 

îndrumă cu har: Irina Stratulat, Robert Pâlşu, Monica Scurtu, Laura Stanca, Luminiţa Stancu, Monica Colcer, 

Ion Olteţeanu, Galina Nemţanu, Mihaela Manafu, Dorina Arsenescu – cele două din urmă fiind demnele 

continuatoare ale neobositei şi rodnicei activităţi desfăşurate de profesoara Irina Şaţchi. În ordinea succesiunii, 

pe podiumul de concert au primit binemeritate aplauze: Leonid Lupaşcu, Darian Batski-Beleca, Simona Bucur, 

Cristiana Dragoş-Roman, Smaranda Iftimie, Petru Pane, Ştefan Aprodu, Robert Creimerman. De remarcat, de 

asemenea, cadrul de desfăşurare – Galeriile de Artă, unde s-au îmbinat armonios sunetele muzicii clasice cu 

atmosfera plastică a locului. 

Şi iată că am ajuns la seara de luni, 20 mai 2018,  a Concertului de Gală, care a încununat cele trei zile de 

festival. Ca în fiecare an, spectacolele de seară au început la ora 18. Managerul Filarmonicii “Ion Dumitrescu”, 

prof. Petruţ Constantinescu a înmânat, pentru  prima dată în istoria instituţiei, Diplome de excelenţă: Ing.Mircia 

Gutău – primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, Înaltpreasfinţiei sale dr. Varsanufie, Arhiepiscopul 

Râmnicului, firmei “Dacos”, doamnei prof. Augustina - Sanda Constantinescu, domnului ing. Nicolae Sofianu, 

domnului Gheorghe Dican – vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Rotary Club Râmnicu 

Vâlcea şi Rotary Club “Cozia” Râmnicu Vâlcea – în semn de recunoştinţă pentru implicarea activă în 

susţinerea fenomenului cultural, în general şi a muzicii culte, în special.

Sub bagheta maestrului Florin Totan, am ascultat, apoi, Concertul nr. 20 pentru pian şi orchestră de W.A. 

Mozart – în interpretarea Gabrielei Streche, piese vocale de W. A. Mozart în interpretarea sopranelor Daniela 

Panaite şi Anca Păuleţ, partea I a Concertului pentru vioară de J. Brahms – în interpretarea Teodorei Ciurezu, 

Tzigane de M. Ravel şi Melodii lăutăreşti de Pablo de Sarasate – interpretate de Nicolae Dobrovicescu, 

încununate de aplauze furtunoase.

Au fost trei zile de graţie, cu muzică bună, cu interpreţi valoroşi, despre care, cu siguranţă, atunci când 

vor concerta pe marile scene ale lumii, vom auzi, desigur, că au  evoluat şi la Râmnicu Vâlcea, la “Tinere 

Talente”.

Nu putem încheia aceste rînduri înainte de a adresa felicitări şi mulţumiri orchestrei, întregului colectiv al 

Filarmonicii “Ion Dumitrescu” şi inimosului său manager, prof. Petruţ Constantinescu, pentru modul exemplar 

în care a fost organizată şi girată această frumoasă acţiune, desfăşurată ca o minunată ofrandă, în zilele  

aniversării a 631 de ani de atestare documentară a Râmnicului.

Dorel CONSTANTINESCU
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FESTIVALUL „TINERE TALENTE”  
Râmnicu Vâlcea  - Ediția 40, 18 - 20 MAI 2019

Râmnicul a făcut istorie printr-un cântec. Acum 171 de ani, locuitorii oraşului 
intonau, pentru prima dată într-un cadru oficial, cântecul ”Deşteaptă-te, române!”, pe 
muzica lui Anton Pann, oaspete în mai multe rânduri al acestor meleaguri, şi pe versurile 
poetului transilvănean Andrei Mureşanu. Ziua Imnului Naţional, pe care o sărbătorim cu 
fast la fiecare sfârşit de iulie, a fost proclamată prin lege în amintirea acelui moment 
petrecut pe locul actualului Parc Zăvoi.

Festivalul ”Tinere Talente”, ajuns anul acesta la frumoasa vârstă de 40 de ediţii, este 
modul poate cel mai complet prin care ne achităm de această ilustră sarcină, evenimentul 
fiind coordonat şi pus în scenă de prestigioasa Filarmonică ”Ion Dumitrescu”, instituţie de 
cultură finanţată cu mândrie de Consiliul Municipal. Festivalul „Tinere Talente” este o 
rampă de lansare în lumea muzicală naţională, dar şi în cea de dincolo de graniţe, a unor 
talente remarcabile, adică un punct de pornire, la fel cum şi cântecul ”Deşteaptă-te, 
române!” şi-a început, aici, tumultuosul drum prin istoria ţării noastre. 

Ing. Mircia GUTĂU,
Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea
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Vasile Donose, Alfred Hofmann, Edgar Elian, 
Eugen Pricope, Dumitru Avakian, Anca Florea, Irina 
Șațchi, Rodica Sava, Lavinia Coman... nume de 
referință, personalități marcante ale vieții muzicale  
naționale și internaționale care au marcat copilăria, 
formarea și evoluția copilului de numai 9 ani, care 
eram pe atunci, și care debuta pe scena Festivalului 
”Tinere Talente”, acum mai bine de 30 de ani. O 
viață de om, o viață care îl face pe copilul debutant să 
își amintească cu emoție, cu plăcere, cu respect și cu 
împlinirea că interacțiunea permanentă cu asemenea 
personalități  nu poate decât să însumeze un bagaj 
cultural greu de cuantificat, dar obligatoriu de 
împărtășit cu generațiile viitoare...

Preluarea destinelor unei instituții de 
anvergura Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” reprezintă 
bineînțeles o împlinire și o recunoaștere profesională, 

dar, în același timp, și preluarea unui instrument muzical suprem, o sumă a tuturor 
instrumentelor, o sinergie muzicală ce îl provoacă pe efemerul conducător să ofere tot binele 
de care este capabil, bine care, peste timp, să se transforme în sunetul continuu de 
perpetuare a culturii, a dragostei pentru marea muzică.

40 de ani de “Tinere Talente” la Râmnic.  40 de ani de promovare continuă a multor 
tineri ajunși peste ani mari artiști sau chiar mari maeștri.  Un festival emblematic, care a 
supraviețuit doar pentru că inimoșii susținători l-au iubit, l-au promovat și l-au susținut 
indiferent de cât de grea a fost,  peste vremuri, această misie.

Am dorit ca această ediție să fie nu doar o aniversare a acestui festival, ci să îi aducem 
și o primenire, o schimbare, o haină de maturitate atât prin conotația internațională dată de 
prezența studenților Academiei de Muzică, Arte și Teatru din Chișinău dar și prin acordarea 
primelor diplome de excelență  oferite de Filarmonica “Ion Dumitrescu” celor mai implicate 
personalități locale în susținerea actului cultural autentic.

Mult succes tinerelor talente!

Prof. Petruț CONSTANTINESCU,

        Manager FILARMONICA „Ion Dumitrescu”
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În acest an aniversar al Festivalului „Tinere 
Talente” din Râmnicu Vâlcea, sunt cu tot sufletul și 
cu toată bucuria alături de autoritățile locale, 
competente și generoase, de colegii prestigioși din 
Comitetul de Organizare sau invitați speciali, de 
Orchestra și Dirijorul (admirabili) ai instituției ce 
poartă numele tatălui meu, și deloc în ultimul rând 
de toți tinerii dăruiți ce se vor prezenta în fața 
publicului vâlcean ales. 

Mult succes! 
      A dumneavoastră, 

Dr. Ilinca DUMITRESCU,
Președinte al Festivalului

VÂLCEA  MUZICALĂ  ȘI  FESTIVALUL  “TINERE  TALENTE”.  UN  PREAMBUL

Sunt peste patru decenii de când, din inițiativa și prin abnegația celebrei 

profesoare de pian Irina Șațchi (1909 - 1988), a luat naștere Festivalul 

Național “Tinere talente”. Această personalitate vizionară, însuflețită de 

focul sacru al devoțiunii totale pentru promovarea tinerilor talentați, a 

izbutit să statornicească o tradiție minunată. E vorba de trecerea în revistă, 

prin concerte publice, a celor mai bune performanțe realizate de tinerii ce 

pășesc pe treptele măiestriei în interpretarea muzicală. De peste 40 de ani, 

în generosul spațiu pus la dispoziție de edilii vâlceni, se desfășoară, către sfârșitul primăverii, timp de 

câteva zile, evenimente de referință pentru cultura muzicală românească. Sala de concerte a Filarmonicii 

“Ion Dumitrescu” este gazda unei suite de concerte pe care le dorim a fi memorabile și de această dată, în 

tradiția celor precedente. Tinerii soliști se bucură de sprijinul generos al orchestrei simfonice, partener 

atent și devotat suporter al celor aflați la începutul confirmării în carieră. Publicul vâlcean, pasionat și 

implicat, așteaptă, de asemenea, evoluțiile concertistice spectaculoase care vor urma, cu siguranță. Viața 

culturală va polariza, în aceste zile, atenția melomanilor și mai cu seamă, a profesorilor care formează 

aceste minunate personalități în devenire în sălile de studiu și de cursuri din școlile, liceele și institutele de 
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învățământ superior. Sunt asigurate, astfel, premisele selecției și sprijinirii celor ce se afirmă și primesc 

întâmpinarea noastră admirativă. Convinși că, și de această dată, programele vor fi interesante și pline de 

surprize plăcute, așteptăm momentele de plăcere artistică deplină, cu gând de recunoștință față de cei 

care muncesc intens, în adevărate echipe de pregătire. O nouă primăvară a talentelor ne așteaptă în 

„laboratorul” excelenței, iar noi suntem nerăbdători să o parcurgem, cunoscând noi și noi fațete ale 

frumosului artistic în varianta celor mai proaspete exprimări. În virtutea unor asemenea așteptări, dorim 

succes deplin tuturor participanților și așteptăm, cu aviditate, să asistăm, făcând ca sala de concerte să fie 

neîncăpătoare în fiecare seară, la evenimentele actualei ediții a Festivalului “Tinere talente”. 

prof. univ. dr. Lavinia COMAN, pianistă, muzicolog,

Universitatea Națională de Muzică București

Revin cu bucurie în frumosul oraș Râmnicu Vâlcea. De fiecare 

dată când mă aflu aici, trăiesc sentimentul regăsirii unui vechi și 

drag prieten, alături de care mă simt bine. 

Căci, pe parcursul multor ani care s-au scurs  -  odată cu însăși 

viața mea, de la tinerețe înspre acum  -  am trăit împreună 

evenimente de adevarată substanță spirituală și de reală valoare. 

Am convingerea că și actuala ediție a Festivalului “Tinere 

Talente” se va situa pe același palier al reușitelor cu care ne-am obișnuit și doresc mult 

succes tuturor acelora care, la vedere sau în mod discret, au pus umărul la realizarea a încă 

unui eveniment deosebit în peisajul cultural al liniștitei urbe vâlcene.

prof. univ  Georgeta STOLERIU, artist liric

Universitatea Națională de Muzică București
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Era un vis, un deziderat, zămislit la Râmnicu Vâlcea în 
decursul anilor de Festival „Tinere Talente”, la care s-a alăturat, 
după 2008, Concursul de pian „Irina Șațchi”, apoi Concursul 
de interpretare vocală „LiedArt” și alte manifestări muzicale 
remarcabile. S-a împlinit, în acest an, prin conjugarea tuturor 
forțelor organizatoare, patronate de Filarmonica „Ion Dumitrescu”. 

În debutul acestui înălțător proiect, „LUNA MUZICII LA 
RÂMNICU VÂLCEA”, s-a desfășurat, în ziua de 9 mai, prima 
ediție a Concursului  național de interpretare instrumentală – 
vioară „Geantă - Manoliu”. Organizată de prof. Laura Stanca 
(Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea) și Asociația 
Culturală „Tinere Talente” Târgu Mureș, competiția reprezintă 
continuarea proiectelor anterioare, care reuneau concursurile de 

intepretare vocală și de vioară sub un alt nume. Desigur, cei doi maeștri ai pedagogiei viorii, 
Ionel Geantă și George Manoliu, sunt revendicați de cultura vâlceană, unul prin ascendență, 
celălalt prin participarea la primele cursuri muzicale de vară organizate de neobosita muziciană, 
Irina Șațchi. Pe scena filarmonicii vâlcene au evoluat 51 de concurenți din 12 județe care au 
fost evaluați de personalități ale intepretării și pedagogiei: prof. univ. dr. Valeriu Maior, 
violonistul Florin Croitoru și prof. Speranța Șopov. Trofeul a revenit violonistei Teodora 
Todoran din Târgu-Mureș.

Concursul internațional de pian „Irina Șațchi”, ediția a 
XII-a (10-13 mai), a reprezentat o competiție muzicală de marcă 
prin participarea concurenților din România, Republica Moldova 
(Chișinău), Ucraina (Odesa) și Austria (Viena). Organizatori: 
Asociația Culturală „Irina Șațchi” și Asociația Culturală 
„Pianoforte”.  Deși se desfășurau în paralel alte concursuri de 
pian, în diferite centre din România, am beneficiat de o prezență 
adecvată calității competiției noastre. Au fost evaluați de juriul 
consacrat al concursului, format din personalități ale pianisticii 
românești: Boldizsar Csiky, Lavinia Coman, Corina Ibănescu, 
Carmen Enescu Botezatu, cărora li s-a alăturat, pentru Gala mică,  
Viniciu Moroianu. O prezență inedită a fost pianista Viorica 
Rădoi, care a rostit mesajul său pentru această ediție.  Sponsor 

LUNA MAI – LUNA MUZICII
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tradițional,  Clubul “Rotary” Râmnicu Vâlcea, a oferit Marele Premiu, în valoare de 1000 de 
euro, ex aequo, tinerilor pianiști Dragoș Roman Cristiana (Cluj Napoca) și Plăcintă Alexandru-
Ștefan (Iași), reprezentanți ai învățământului pianistic vocațional. Cei doi laureați au fost 
recompensați pentru reușita lor în cadrul Galei „Irina Șațchi” (Gala Mare), eveniment muzical 
inițiat de managerul filarmonicii vâlcene, prof. Petruț Constantinescu. Ciech Soda România, al 
doilea  sponsor al concursului, a oferit tuturor concurenților premiați în Gala mică, cadouri 
inspirate, care să le amintească de originea poloneză a celei care a fost prof. Irina Șațchi.

Gala „Irina Șațchi”, eveniment creat pentru a aduce în atenția publicului vâlcean 
concursurile organizate de Asociația Culturală „Irina Șațchi”, a apărut pentru prima oară în 
concertele Filarmonicii „Ion Dumitrescu”. Propuneri ale asociației precum aceea ca laureații 
concursului de pian, câștigători ai marelui premiu, să fie invitați la Festivalul „Tinere Talente” 
sau în stagiunea filarmonicii, s-au concretizat în anii precedenți. Dar, un concert dedicat doar 
acestor laureați reprezintă o premieră și o inițiativă benefică deopotrivă contribuind la prestigiul 
și imaginea activității asociației. 

Programul galei a cuprins microrecitalurile celor doi laureați ai actualei ediții, după 
decernarea marelui premiu. A urmat evoluția tinerei Ana Maria Gabriela Tâlvan (București), 
câștigătoarea concursului „LiedArt” 2018, interpretând lucrări de W. A. Mozart și Șerban 
Nichifor, în compania orchestrei filarmonicii. Pianista Izabela Voropciuc (Cluj Napoca), 
câștigătoarea Concursului de pian „Irina Șațchi” 2018, a încheiat programul interpretând 
Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven. Astfel, au fost evidențiate 
câteva dintre cele mai promițătoare talente ale tinerei generații de interpreți români.

Trebuie să menționez contribuția majoră a managerului filarmonicii la reușita 
evenimentelelor asociației, atât prin invitația generoasă de a găzdui concursurile, cât și prin 
inițiativa Galei „Irina Șațchi”. Petruț Constantinescu a început studiul pianului cu prof. Irina 
Șațchi, ceea ce ne face să aparținem aceleiași nobile descendențe, cu aspirații comune privind 
viața muzicală vâlceană.
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Concursul de interpretare vocală 
„LiedArt”, ediția a VII-a, părea să se 
apropie de finalul existenței sale. O prezență 
redusă a concurenților, dar și dificultățile 
financiare inerente au constituit motive de 
reală îngrijorare pentru organizatori 
(Asociația Culturală „Irina Șațchi” și 
Asociația Culturală „Pianoforte”). Juriul 
concursului, nume de prestigiu ale liricii 
românești, sopranele Georgeta Stoleriu, Ana 
Rusu, Felicia Filip, au încurajat evoluția 

participanților în acest „miniconcurs”. Sponsorul competiției, “Rotary” Club Râmnicu Vâlcea-
Cozia, a oferit cu generozitate marele premiu, dar și disponibilitatea viitoare pentru ca „LiedArt” 
să continue.  A  apărut și invitatul așteptat, ing. Constantin Sava, soțul inegalabilei Rodica Sava, 
redactor  muzical de al cărei nume se leagă Festivalul „Tinere Talente”, dar și promovarea celor 
mai reprezentativi tineri interpreți. S-a creat, astfel, o reuniune dornică să asigure suportul 
concursului, calitatea ediției actuale fiind un argument important. Marele Premiu a revenit 
tinerei Wells Juliana Petra, anul V la Școala Populară de Artă, Brașov – o reprezentantă a celor 
care urmează cursuri de canto din pasiune, de plăcere. Premiul Special pentru acompaniament a 
fost acordat pianistei Carina Aghenie, unic partener al interpreților pe scena de concurs. 
“LiedArt” își va continua propriul parcurs în peisajul muzical vâlcean.

Vârful proiectului lunii mai ca lună a muzicii la Râmnicu Vâlcea l-a constituit ediția a 40 
- a Festivalului Internațional „Tinere Talente” (18-20 mai), organizat de Filarmonica “Ion 
Dumitrescu” în parteneriat cu Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. Recitaluri de muzică de 
cameră și canto, matineul Liceului de Arte „Victor Giuleanu” din localitate, recitalul Fundației 
Culturale „Remember Enescu”, dar și concertul final s-au constituit în evenimente remarcabile. 
În premieră, au fost acordate zece diplome de excelență unor personalități cu merite deosebite în 
susținerea și promovarea culturii vâlcene, însoțite de volumele autoarei Rodica Sava. A fost 
rememorată personalitatea pianistei, animatorului cultural de excepție, profesoarei Irina Șațchi, 
promotor al festivalului.  Personalitățile muzicale prezente, așa cum, odinioară, erau prezenți cei 
mai de seamă critici muzicali ai timpului, au onorat această ediție aniversară, organizată în cele 
mai bune condiții. 

Astfel, s-a împlinit un proiect care poate fi continuat la Râmnicu Vâlcea, cu mari beneficii, 
atât pentru viața muzicală, cât și pentru comunitatea locală.

Lect. univ. dr. Dorina ARSENESCU    
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Cu ocazia praznicului Sfinților Împărați 
Constantin și Elena, de pe 21 mai 2019, la Muzeul 
Satului Vâlcean de la Bujoreni, a avut loc cea de a 
II-a ediție a expoziției de icoane realizate de 
membrii grupului „Școala de la Vlădești”, cu toții 
artiști iconari din județul Vâlcea. Prima ediție a 
acestei expoziții, cea de anul trecut, deschisă tot pe 
21 mai, a avut drept cadru de manifestare Muzeul 
de Artă „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea, mai 
precis galeria din curtea interioară a muzeului.

 Data aleasă pentru expoziția iconarilor din 
Râmnic nu e deloc întâmplătoare. Grupul s-a 
format la Vlădești, în casa-atelier de creație 
„Alexandru Nancu”, în 2017, la inițiativa 
pictorului Gheorghe Dican, iar numele dat grupării 
îi aparține unuia dintre membrii săi: părintele Sorin 
Ioan Părăușeanu. Chiar atunci, la data constituirii 
grupului, pe 8 februarie 2017, pe lângă activități 
precum ateliere de creație, călătorii de 
documentare, schimburi de experiență, s-a decis 
deschiderea unei expoziții anuale de icoane, cu 
ocazia praznicului Sfinților Împărați Constantin și 
Elena, pentru că acesta este hramul bisericii de 
lemn monument istoric, restaurată de Alexandru 
Nancu și relocată din satul de origine, Anghelești – 
comuna Pietrari, la Muzeul Satului Vâlcean de la 
Bujoreni.

Anul acesta, prin bunăvoința conducerii 
Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”, a 
doua ediție a expoziției de icoane a putut avea loc 
chiar în imediata vecinătate a bisericii de lemn cu 
hramurile Sfinții Împărați și Sfântul Nicolae, 
respectiv în școala de secol XIX, clădire aflată în 
patrimoniul Muzeului Satului Vâlcean și în casa 
din lemn construită de Alexandru Nancu, în incinta 

Expoziția de icoane „Școala de la Vlădești”, ediția 2019
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aceluiași muzeu, spațiu care i-a servit, timp de câțiva ani, 
drept atelier, îndeosebi în perioada când lucra la 
restaurarea celei de a doua biserici strămutate aici. Și 
pentru că tot anul acesta, pe 8 iunie, s-a împlinit un an de 
la trecerea în veșnicie a pictorului și restauratorului Tudor 
Popescu, cel căruia i se datorează finalizarea lucrărilor de 
restaurare a timpanelor cu pictură de la biserica din lemn 
de la Pietrari, precum și reintegrarea lor în interiorul 
monumentului, m-am gândit că această ediție a expoziției 
de icoane semnate de Grupul de la Vlădești s-o dedicăm 
memoriei celor doi artiști: Alexandru Nancu și Tudor 
Popescu. Se cuvine spus că o parte dintre membrii 
grupului i-au fost ucenici lui Tudor Popescu pe șantierele 
de restaurare din județul Vâlcea. Se numără printre ei: 
Augustin Cantea, Mihai Ionescu și Petru Văsîi. 

Ediția a II-a expoziției de icoane semnate de 
membrii grupului „Școala de la Vlădești” a fost integrată 
manifestărilor culturale prilejuite de Zilele Râmnicului și 
a cuprins lucrări realizate în diferite tehnici, realizate de 
15 iconari profesioniști (Augustin Cantea, Tania Costea, 
Dan Diaconu, Aurora Filigean, Iulian Filigean, Maria 
Gaghel, Daniel Ilinca, Irina Ionescu, Mihai Ionescu, Pr. 
Sorin Ioan Părăușanu, Filofteia Pisăru, Claudiu 
Schiteanu, Constantin Țanea, Petru Văsîi și Ana Maria 
Zară), dar și icoane create de elevi în cadrul Atelierului 
de Pictură „Sfîntul Evanghelist Luca” al Seminarului 
Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea 
(coordonator prof. Claudiu Schiteanu) și de copiii de la 
Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale – Fârtățești.

În ciuda diversității tehnicilor și a stilului de 
execuție, icoanele și obiectele de cult expuse și-au găsit 
parcă singure locul cel mai potrivit în spațiile puse la 
dispoziție, alcătuind, în cele din urmă, un discurs vizual 
unitar. Astfel, icoanele copiilor, obiectele de cult 
(pristolnice, cruci de mână, semnate Constantin Țanea, 
candelele din lemn pictat, semnate Iulian Filigean), 
lucrările Irinei Ionescu, inspirate de fresca exterioară a 
bisericilor postbrâncovenești din județul Vâlcea, 



47

Pagina Artelor

lucrările lui Claudiu Schiteanu și câteva dintre icoanele părintelui Sorin Ioan Părăușeanu, ale 
Aurorei Filigean și ale lui Dan Diaconu au fost expuse în casa „Alexandru Nancu de la Muzeul 
Satului Vâlcean, iar celelalte în sala transformată în galerie a școlii de secol XIX. Și aici, într-un 
spațiu mai generos, icoanele de diferite dimensiuni, fie pe lemn, fie pe sticlă, au reușit să 
convingă publicul de talentul și dăruirea artiștilor iconari din Vâlcea. 

Vernisajul a avut loc pe 21 mai, după-amiaza, după slujba de hram a bisericuței de lemn 
de la Pietrari-Anghelești, într-o atmosferă caldă, prietenească, de solidaritate, ce mi-a amintit de 
zilele de odinioară, când Alexandru Nancu, în parteneriat cu Muzeul Județean „Aurelian 
Sacerdoțeanu” și cu alte instituții ale județului Vâlcea organiza, sub egida Fundației HAR, acele 
școli de vară de neuitat și ateliere de creație, rămase în memoria culturală a locului ca 
programul „Tradiție și Postmodernitate”. Poate cel mai impresionant, la vernisaj, a fost 
spectacolul oferit de copiii de la Centrul Social din Fârtățești, mai ales pentru că, și pentru ei, 
expoziția a reprezentat un eveniment de seamă. Odată cu acest început bun pus prin organizarea 
expoziției noastre de icoane la Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni, nădăjduiesc într-o 
colaborare pe termen lung, fiindcă, în cele din urmă, icoana, lucrare artistică de factură 
tradițională, nu poate avea un loc mai bun de expunere decât un muzeu etnografic în aer liber.  

Luiza BARCAN, critic de artă
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În perioada 27 – 29 martie 2019, Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea a fost gazda și partenerul 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, sub patronajul Consiliului 
Județean Vâlcea, în organizarea SALONULUI NAȚIONAL AL CĂRȚII DE ETNOLOGIE, alături de Institutul 
Național al Patrimoniului București, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române Sibiu, Asociația 
Academician Mihai Pop, Ateneul Meșterul Manole și Forumul Cultural al Râmnicului.

Amfitrionii Salonului, cei doi discipoli ai lui Mihai Pop, prof. dr. Gheorghe Deaconu și conf. univ. dr. Ioan 
St. Lazăr, care au urmat cea mai fertilă școală în domeniul culturii populare, avându-l ca dascăl pe profesorul 
Mihai Pop, promotorul, încă din anii ’60, al unor orientări moderne, novatoare în etnologia contemporană, au 
pus bazele în 1998, la 30 de ani de la aniversarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vâlcea, unei Biblioteci de Etnologie “Mihai Pop” și Salonului Național al Cărții de Etnologie, 
păstorit, până în anul 2016, de prof. Elena Stoica. De trei ediții, Salonul este organizat și coordonat de prof. 
Mihaela Deaconu, consultant artistic CJCPCT Vâlcea. 

Piatra de temelie a Bibliotecii de Etnologie “Mihai Pop” a fost pusă de familia Pop, care a donat Centrului 
1500 de lucrări de etnografie și folclor, găzduite în cadrul Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea, unde, 
mai târziu, s-a înființat secția “Mihai Pop”, acumulând, în prezent, peste 4500 de volume de etnografie și 
folclor. 

Ediția a XX-a din acest an, cât și edițiile anterioare au fost principala sursă pentru acumularea 
patrimoniului Bibliotecii de Etnologie, o premieră pe țară. Salonul oferă o imagine a producției editoriale 
etnoculturale, determină o dezbatere publică privind problematica editării cărții de etnografie și folclor, 
contribuie la popularizarea și valorizarea producției editoriale de profil, mediind un dialog real, productiv între 
editori, beneficiari și difuzorii de carte.

Anul acesta, deschiderea oficială a Salonului a fost prezidată de conf. univ. dr. Remus Grigorescu, 
directorul Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea, prof. Alin Pavelescu, managerul CJCPCT Vâlcea, dr. 
Corina Mihăescu, cercetător științific, Institutul Național al Patrimoniului București și conf. univ. dr. Ioan St. 
Lazăr - etnolog, care au rostit alocuțiuni, prezentând Salonul ca o reușită a județului Vâlcea în peisajul cultural 

Un proiect cultural național de succes
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național. În contextul primei zile de deschidere și-au adus contribuția: pr. Nicolae State-Burluși, prof. univ. dr. 
Alexandru Popescu-Mihăești, prof. Nelu Barbu, pr. dr. Emil Rădulescu, prof. Constantin Țanea, prof. Marinela 
Creangă,  șef serviciu “Relații cu publicul” Biblioteca Județeană Vâlcea,  ec. Magda Dicu și realizatorii 
Televiziunii Vâlcea 1. 

Ziua de 28 martie 2019 a fost dedicată dezbaterii științifice pe tema: „CARTEA DE ETNOLOGIE – 
ÎNTRE  CERCETAREA FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETAREA APLICATĂ”, la care au participat etnologi, 
etnografi, folcloriști, muzeografi, profesori și alți specialiști în domeniu, fiind urmată de prezentări de cărți de 
etnologie, la care și-au adus contribuția: dr. Corina Mihăescu, invitat de onoare al Salonului din partea 
Institutului Național al Patrimoniului București, care a prezentat câteva noutăți editoriale din țară: Revista 
Monumentelor Istorice; Virginia Linul – Portul Popular Năsăudean. Origini. Valori. Evoluții. Editura Școala 
Ardeleană,   Cluj-Napoca, 2018; Ligia Fulga, Gabriela Chiru – Discursul ritual și costumul tradițional din sud-
estul Transilvaniei, Brașov, 2018; Alexandra Mihailciuc – În jurul focului. arhitectură, tradiție și inovație în 
sisteme de încălzire și gătit, București; dr. Andreea Buzaș, invitat de onoare din partea  Academiei Române - 
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, care a prezentat: “Musa” – implicații naționale: folclor poetic într-
o revistă manuscrisă din secolul al XIX-lea, ediție îngrijită, note bibliografice, indici și glosar de Virgil Florea 
și Andreea Buzaș, prefață de Ilie Moise, Sibiu, Editura Andreiana, 2018; Studii de etnologie: in honorem prof. 
univ. dr. Ilie Moise, coordonator Andreea Buzaș, București, Editura Etnologică, 2018; Studii și comunicări de 
etnologie, tomul XXXII/ 2018, Sibiu, Astra Museum; conf. univ. dr. Ioan St.Lazăr a prezentat Folclor din Valea 
Sebeșului, texte stabilite, studii introductive, note și bibliografie de Ilie Moise, București, Editura Etnologică, 
2018; Ilie Moise, Efigii sentimentale, vol.II, Sibiu, Editura Honterus, 2018; lector univ. dr. Ion Soare a susținut 
Caietele Școlii Mihai Pop –  Ioan St. Lazăr, exeget al esențelor culturii tradiționale și promotor al expresiilor ei 
identitare – documentar biobibliografic, Editura Fântâna lui Manole, Râmnicu-Vâlcea, 2018 și Valori culturale 
și identitate românească, autor pr. dr. Emil Rădulescu, Editura Patrimoniu, Rm.Vâlcea, 2018 și prof. Elena 
Stoica a lansat volumul Portul Popular din Mehedinți și Dolj, în colecțiile Muzeului Național al Satului 
„Dimitrie Gusti”, autori și editori: Georgeta Stoica și Georgiana Onoiu, Editura Istros, Brăila 2018 și  volumul 
„Cântecele Oltului 50”, ediție îngrijită de prof. dr. Gheorghe Deaconu și prof. Elena Stoica, cu sprijinul 
Primăriei orașului Călimănești, Editura Patrimoniu a CJCPCT Vâlcea și Editura Fântâna lui Manole, Golești – 
Vâlcea.

Prezentarea fondului de carte oferit  Bibliotecii de Etnologie ”Mihai Pop”, la ediția a   XX-a a 
Salonului, de producătorii de carte etnologică din țară, pe baza expoziției amenajate cu acest prilej a fost 
realizată de Mihaela Deaconu, care încearcă un sentiment de gratitudine față de partenerii de încredere din 
acest an: muzee etnografice ( Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”, Muzeul Țăranului Român, Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Complexul 
Muzeal Bacău, Complexul Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 
centre de cultură din județele: Alba, Argeș, Covasna, Cindrelul-Junii Sibiu, Prahova, Maramureș, Ialomița, 
Vrancea și edituri din țară și din Vâlcea. 

Ziua de 29 martie 2019 a fost dedicată profesorului Mihai Pop și anume: DIALOGUL  BIBLIOTECII 
DE  ETNOLOGIE  ”MIHAI  POP”  CU   ASOCIAȚIA  ACADEMICIAN MIHAI POP manifestare integrată 
Programului  ştiinţific,  cultural  şi  editorial “ETNOLOGIA VÂLCEANĂ  CONTEMPORANĂ – TRADIŢII, 
ACUMULĂRI,  PERSPECTIVE”  (2017-2019), inițiat și derulat  SUB  SEMNUL  MOŞTENIRII  ŞI  
MEMORIEI PROFESORULUI  MIHAI  POP,  ETNOLOG  DE  STATURĂ  EUROPEANĂ, prezidat de prof. 
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dr. Gheorghe Deaconu, managerul Ateneului “Meșterul Manole”.
Cuvântul prof. drd. Rucsandra Pop, nepoata profesorului Mihai Pop, a trezit interesul publicului printr-o 

prezentare de suflet și de recunoștință pentru bunicul său: „Mihai Pop a făcut parte din generația de 
intelectuali români care s-a afirmat între cele două războaie mondiale și este una dintre personalitățile 

interbelice rămase în umbră, deși cursul său de foclor scris împreună cu Pavel Ruxăndoiu este încă în 

bibliografia studenților la litere din toată țara. Născut în 1907, cu o formare europeană la intersecția mai 
multor discipline – lingvistică, teoria literaturii, sociologie, etnografie și folclor - Mihai Pop, acesta a devenit 
pasionat la maturitate de semiotică și antropologie culturală și a fost printre cei care au importat idei din 
aceste discipline în mediul academic românesc. Mihai Pop a fost o personalitate socratică, cu o deosebită 
abilitate de a intra în dialog cu oameni din toate mediile sociale și de a influența destinele celor cu care intra 
în contact. 

Recent descoperite, documentele lăsate în urmă de Mihai Pop vor fi puse la dispoziția publicului larg în 
cadrul Arhivei de Imagine a Muzeului Țăranului Român. Prelucrarea arhivei de către o echipă de cercetători 
printre care și Rucsandra Pop, nepoata profesorului, este un exercițiu de creativitate colectivă care 
completează portretul lui Mihai Pop așa cum era cunoscut. 

Materialul documentar cercetat în cadrul proiectului cultural “Arhiva Mihai Pop”, a fost pus în 
valoare printr-o instalație performativă. Interviuri video cu colaboratorii lui Pop vor fi proiectate pentru a 
recrea portretul profesional al acestuia, iar Rucsandra Pop va recompune performativ portretul personal al 
academicianului, pornind de la bucăți de corespondență și jurnale. Instalația video este realizată de Black 
Horse Mansion.

Proiectul de organizare a arhivei lui Mihai Pop a fost co-finanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național și a fost realizat cu participarea studenților de la Facultatea de Litere a Universității București, 
specializarea Etnologie, Antropologie Culturală și Folclor și a studenților de la Facultatea de Sociologie.

Echipa de proiecta fost fomrată din Denisa Ploscariu, Mirela Stan, Andrei Roșca, Ramona Barbu, 
Cristina Tineghe, Grațiela Bădescu, Paul Drogeanu, Alexandru Iorga, Alexandru Vlad, Adnana Cruceanu, Ana 
Banu, Alina Manea, Miruna Vasilescu, Ioana-Simona Ghiță, Rucsandra Pop.

În cadrul Salonului, în cea de a treia zi au fost prezentate filmele editate în demersul de cercetare: 
Universitatea, Casa Caragea Vodă și Corespondența profesorului Mihai Pop, realizate de echipa de proiect din 
care a făcut parte și prof. drd. Rucsandra Pop.

Oameni de cultură și artă, scriitori, etnologi, etnografi, muzeografi, meșteri populari, prof. dr. Ion 
Predescu, prof. Cristian Alexandrescu, prof. Fabiola Prodănescu, prof. Ramona Iacob ( director Liceul “George 
Țărnea” Băbeni), prof. Iuliana Linte, Maria Foltea, precum și elevi de la Colegiul Național “Al. Lahovari” 
Rm.Vâlcea, Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Colegiul Energetic și Liceul “George Țărnea” 
Băbeni au participat la dezbaterile Salonului Național al Cărții de Etnologie.

Majoritatea invitaților de onoare ai Salonului au propus o etnologie de anvergură interdisciplinară, 
sprijinită pe cercetări de teren, desfășurate atât în mediul rural, cât și în cel urban și introducerea măcar a unei 
ore de cultură tradițională populară românească în școli, pentru ca generația de azi să fie capabilă să observe și 
să explice schimbările care au loc în cultura populară tradițională românească și nu numai, sub presiunea 
extraordinară a timpurilor moderne.

                                                    

      prof. Mihaela DEACONU
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