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Actualităţi 2017

Anul 2017 - Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor
bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor
Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română
foto:wikipedia.org
29 ianuarie - 1947: URSS semnează Tratatul de pace cu România
(după a doua conflagrație mondială)

foto:wikipedia.org

7 februarie - 135 ani de la înfiinţarea, la
Bucureşti, a SOCIETĂŢII ENCICLOPEDICE, de către Bogdan
Petriceicu Hasdeu
13 februarie - Ziua Internaţională a Radioului

foto:wikipedia.org

17 februarie - 70 ani de la moartea Elenei Văcărescu (1864–1947),
academiciană, scriitoare franceză de origine română
foto:wikipedia.org

26 februarie 2017 - Ada Solomon, primul producător din istoria
cinematografiei românești nominalizat la Premiul Oscar cu
lungmetrajul ”Toni Erdmann”, ediţia 89

foto:imdb.com

•

19 martie - 100 de ani de la naşterea lui DINU LIPATTI (1917 -1950),
pianist, compozitor
foto:wikipedia.org

21 martie - Ziua Internaţională a Poeziei
20 martie - Ziua Internaţională a Francofoniei; Ziua Internaţională a
Teatrului pentru Copii şi Tineret

foto:wikipedia.org

2 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
Aprilie 1967 - 50 de ani de la apariţia revistei “Magazin istoric”
foto:wikipedia.org
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Actualităţi 2017

9 mai: Ziua Proclamării Independenţei de Stat a României de către
Parlament (1877); Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite asupra
Fascismului(1945); Ziua Uniunii Europene (1950)
10 mai – Ziua Regalității
foto:wikipedia.org

3 mai - Ziua Mondială a Libertăţii Presei

foto:twitter.com

13 mai - 26 noiembrie 2017 - se va desfăşura a 57-a ediţie a Expoziţiei
Internaţionale de Artă - la Biennale di Venezia, unde România va
participa cu proiectul Geta Brătescu - Apariții, alături de: Magda Radu,
Corina Bucea, Diana Ursan, Raymond Bobar, Dan Burzo, Frederic Eyl,
Steffen Oestreich, Marian Manten. Pavilionul României și Noua Galerie a
Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia se
va constitui într-un „atelier continuu" pentru fiecare vizitator în parte
23 aprilie - Ziua Internaţională a Bibliotecarului, a Cărții şi a Drepturilor
de Autor; Ziua Internaţională a Jazzului
24 iunie – Ziua Universală a Iei

•
foto:pinterest.com

15 martie – 31 iunie 2017- ICR Beijing continuă prezentarea filmelor
româneşti, în cadrul evenimentului „Cinemateca română”, cu câteva
pelicule în regia lui Sergiu Nicolaescu („Cu mâinile curate”, „Revanşa”,
„Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte”, „Zile fierbinţi” și „Nea Mărin
Miliardar”). În cadrul seriei “Audiţii muzicale”, publicul va asculta
compoziţiile şi interpretările marilor muzicieni români George Enescu şi
Dinu Lipatti

17 martie 2017 – 3 ianuarie 2018 - Guggenheim Museum - New York va
face o importantă prezentare a operelor lui Constantin Brâncuşi pe care
le deţine. Lucrările au fost păstrate în depozite inaccesibile publicului şi
vor fi prezentate într-o expoziţie a colecţiei permanente, ce va cuprinde
foto:wikipedia.org
opt dintre sculpturile revoluţionare ale lui Brâncuşi, executate în lemn şi
marmură
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Suferința monahismul românesc
în timpul regimului comunist
†Emilian Lovișteanul
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ca de

educare și culturalizare a poporului român, însă a

altfel şi a monahismul românesc, este împodobită

trecut și prin multe încercări datorate ocupațiilor

cu personalități și evenimente însemnate, adică

străine și măsurilor interne ale statului secularizat de

frumoase înălțări spirituale, dar și multe încercări și

oprimare a Bisericii Ortodoxe Române. Mă refer aici

suferințe.

la „Legea secularizării averilor mănăstirești” din anul

Sfântul

Sinod

al

Bisericii

Ortodoxe

Române, la propunerea Preafericitului Părinte

1863 și „Decretul 410/1959”, care aducea o serie de
amendamente

Decretului

nr.

177/1948

pentru

Patriarh Daniel a

regimul general

hotărât ca 2017

al

să

religioase.

fie

„Anul

Cultelor
În

comemorativ

ambele situații,

J u s t i n i a n

monahii

au

Patriarhul și al

continuat

să

apărătorilor

mărturisească

Ortodoxiei

în

învățătura

t i m p u l

Mântuitorului

comunismului”.

Iisus Hristos și

Dintru

început

să

trebuie

să

spunem

că

arate

dragostea
Mănăstirea Neamț. Sursa: Wikipedia

Patriarhul

jertfelnică
pentru Biserică.

Justinian (1948-1977) s-a împotrivit tuturor legilor

La începutul perioadei comuniste (noiembrie

promulgate de regimul comunist care afectau

1948), în România existau 176 de mănăstiri, cu 5941

Biserica și îndeosebi aplicării Decretului 410 din

de monahi şi monahii. În concepţia oficialităţilor

anul 1959 care decima monahismul ortodox

comuniste, mănăstirile reprezentau un pericol şi

românesc.

pentru faptul că aveau o anumită autonomie, fiind

Viața

mănăstirească

din

provinciile

înzestrate cu diverse „instalaţii industriale” şi ateliere

românești a cunoscut o dezvoltare însemnată

de pictură, ţesătorie, broderie, fierărie, confecționare

începând cu secolele XIV-XV, când mănăstirile

obiecte bisericești, tâmplărie etc.

Neamț, Tismana, Bistrița, Cozia, Putna ș.a. au

În anii premergători Decretului și după aplicarea

devenit centre de spiritualitate, cultură și artă

lui, foarte mulți monahi (din diferite trepte de slujire)

creștină. De-a lungul celor șase secole, monahismul

și monahii au fost acuzați de diverse manifestări

românesc a avut o contribuție mare la procesul de

împotriva
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regimului

comunist:

că

desfășoară

Suferința monahismul românesc
în timpul regimului comunist

activități dușmănoase contra reformelor regimului;

vieţii mănăstireşti într-o perioadă de teroare şi

că au legături cu elementele reacționare și legionare;

suprimare a libertăţii de exprimare.

că au fost adepți ai regimului antonescian și au

A pornit întâi un val de arestări în lumea

susținut războiul împotriva Rusiei prin cuvântări și

monahală, realizate după liste secrete, ce veneau

instigații; că au atacat prin predici materialismul

direct de la Ministerul Securităţii de Stat. În primul

dialectic; că sunt ostili regimului; că difuzează știri

rând, se urmărea distrugerea centrelor mistice din

reacționare auzite la posturile imperialiste ș.a.

mănăstiri, ca să nu mai aibă poporul binecredincios

Numărul mare de monahi era o altă preocupare a

refugii sufleteşti autentice.

autorităţilor

Celor mai buni

comuniste. La toate

călugări,

acestea se adaugă şi

c a p a c i t ă ţ i

p r o b l e m a

intelectuale

Seminariilor

duhovniceşti

M o n a h a l e ,

deosebite,

adevărate instituţii

aveau influenţă în

de

şi

lumea laică, li se

organizare a elitei

punea în vedere să

călugăreşti şi care,

p ă r ă s e a s c ă

potrivit aprecierilor

mănăstirile şi să se

Securităţii, cultivau

stabilească în satul

intens

lor natal.

pregătire

un

mistic,
regimului

spirit
contrar

şi
care

Campania

de

d e m o c r a ţ i e

cu

î m p o t r i v a
Mănăstirea Hurezi.Sursa:Wikipedia

mănăstirilor

populară. În pofida

începută

limitării

1948 a fost reluată în

libertăţii

în

anul

religioase, în anii ’50, numărul călugărilor şi

anul 1958, când Ministrul de Interne, Alexandru

călugăriţelor care frecventau aceste seminarii a

Drăghici, propunea într-un raport destinat discutării

crescut la 143 (53 de călugăriţe la Mănăstirea

în conducerea de partid a unor măsuri care să

Agapia, 70 la Mănăstirea Horezu şi 20 de călugări la

„corecteze”

Şcoala de cântăreţi bisericeşti de la Mănăstirea

inacceptabilă de autorităţile comuniste. Se propuneau

Neamţ), faţă de numai 90 în intervalul 1941-1948.

următoarele măsuri:

situaţia

din

mănăstiri,

considerată

Această intensificare a pregătirii teologice în rândul

„1. Călugării bănuiţi de legionarism sau care au

monahilor a dus la o situaţie paradoxală: înviorarea

îndeplinit funcţii în aparatul de stat de dinainte de
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1945 să fie scoşi din monahism şi să li se interzică

călugărilor şi călugăriţelor din mănăstiri prin decizia

portul hainelor călugăreşti;

Decretului Consiliului de Stat Nr. 410 din 28

2.

Desfiinţarea

interzicerea

seminariilor

frecventării

de

către

monahale

şi

octombrie 1959, care prevedea eliminarea din

călugări

şi

aşezămintele monahale a mai bine de trei sferturi din

călugăriţe a Institutului Teologic;
3. Intrarea în monahism să se facă numai cu
avizul împuterniciţilor regionali pentru culte;
4. Interzicerea cu desăvârşire a înfiinţării de

numărul călugărilor şi călugăriţelor de la acea dată.
Decretul dispunea ca în mănăstirile de călugări să
rămână numai personalul care împlinise sau depăşise
vârsta de 55 de ani, iar în mănăstirile de călugăriţe,

mănăstiri şi schituri

numai

şi închiderea celor

care atinseseră sau

care

depăşiseră vârsta de

au

fost

înfiinţate după 23

50

august

aplicării

1944,

vieţuitoarele

ani.

În

urma
acestui

urmând ca acestora

Decret

să

dea

desfiinţate mai multe

d e s t i n a ţ i a

mănăstiri şi schituri;

anterioară, adică de

mii de călugări şi

biserici deservite de

călugăriţe

un preot de mir;

expulzaţi din ele şi

li

5.

se

Numărul

6.

au

fost

fost

trimişi „în instituțiile

mănăstirilor să fie
redus la jumătate;

au

de producţie” sau în
Mănăstirea Agapia - fotografie de epocă din perioada 1901-1904 de Alexandru Antoniu. Sursa: Wikipedia

Terenul,

inventarul agricol şi utilajele mănăstirilor desfiinţate
să fie predate Gospodăriilor Agricole Comunale
(G.A.C.-urilor) din jur;
7. Interzicerea intrării elementelor tinere în
mănăstiri, fixându-se limita de vârstă de la 50 de ani

familiile lor, deşi unii
dintre

ei

nu

mai

aveau legături cu lumea laică de zeci de ani.
Ordinul Guvernului excepta pe călugării bolnavi,
paralizaţi, care nu mai puteau munci, cât şi pe cei cu
studii teologice, ştiindu-se foarte bine că monahismul
românesc avea puţini călugări cu studii academice.

în sus” (Cristian Vasile, Biserica Ortodoxă Română

Motivul desfiinţării obştilor monahale era că ele

în primul deceniu comunist, Edit. Curtea Veche

menţineau vie forţa Ortodoxiei, a tradiţiei şi

Publishing, București, 2005, p. 259, apud. ASRI,

spiritualităţii ei şi, de aceea, deveneau incompatibile

fond D, dosar 2487, f. 90).

cu regimul ateu. În această conjunctură, Biserica

Cea mai grea lovitură dată monahismului

Ortodoxă Română a hotărât să ia atitudine,

românesc a fost înlăturarea abuzivă şi brutală a

reacţionând împotriva acestor acte barbare, inumane

8

Suferința monahismul românesc
în timpul regimului comunist
şi necreştine.
Au fost clerici, monahi și mireni care au

și monahii, conform Arhiva Serviciului Român de
Informaţii, Fond „D”, dosar nr. 7729, f. 444-445.

protestat public împotriva aplicării Decretului 410.

Revenirile în monahism au fost numeroase,

Însuși Patriarhul Justinian Marina a protestat față de

însă consacrările au fost puţine, statutul de proaspăt

măsurile antibisericești și antimonahale ale regimului

monah trebuind a fi recunoscut şi aprobat de Sfântul

comunist, fapt pentru care fost trimis la schitul

Sinod conform art. 34 din Regulamentul de

Dragoslavele, unde i s-a fixat domiciliu forțat timp

organizare a vieţii monahale.

de șase luni (Pr. Prof. Dr. Ioan Dură, Ierarhi ai

După căderea regimului comunist, mulţi

Bisericii Ortodoxe Române îndepărtați din scaun și

monahi îndepărtați din mănăstiri au revenit pentru

trimiși în recluziune monastică de către autoritățile

a-şi petrece restul vieţii pământeşti în pocăinţă,

comuniste în anii 1944-1981, în revista ,,Memoria”

rugăciune şi nădejde în milostivirea lui Dumnezeu.

nr. 2-3, 2006 (55-56), p. 163).

Monahismul

românesc

din

perioada

Decretul a fost aplicat imediat şi prin

comunistă, cu încercările și jertfa lui, cu rugăciunea,

mijloace extreme, conducerea Bisericii Ortodoxe

dăruirea şi viețuirea pilduitoare, a contribuit foarte

Române neputându-se împotrivi totalmente, de

mult la păstrarea dreptei credințe, la menținerea

teama unor măsuri radicale, care ar fi putut merge

organizării Bisericii noastre și întărirea credinței în

până la închiderea totală a mănăstirilor.

Dumnezeu a poporului român.

Mulți dintre monahi au fost anchetați de

Prin voia lui Dumnezeu și slujirea ierarhilor,

securitate, mutați în alte mănăstiri și chiar arestați și

după

condamnați la ani de închisoare.

anterioară s-au redeschis. S-au înfiinţat, în acelaşi

În ciuda acestor vitregii şi greutăţi, unele
mănăstiri au continuat să supravieţuiască cu statutul

1989,

mănăstirile

închise

în

perioada

timp, mănăstiri şi schituri noi în toate eparhiile
Patriarhiei Române.

de muzeu sau chiar cu un grup restrâns de monahi

Nădăjduim că istoria acelor ani de suferință

sau monahii, care nu au cedat în faţa măsurilor

pentru monahismul românesc nu se va mai repeta,

represive, ci au vegheat ca să rămână nestinsă

chiar dacă ispitele libertății religioase aduc alte

candela rugăciunii şi a vieţii monahale.

încercări vieții bisericești.

Numărul mănăstirilor existente în Patriarhia
Română în anul 1959, la 1 ianuarie, era de 224, iar
după aplicarea Decretului, în anul 1960, mai
funcționau 102 mănăstiri. Numărul monahilor și
monahiilor era de 6014 la începutul anului 1959, iar
în anul 1960 mai existau un număr de 1456 monahi
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Raftul American la Biblioteca Județeană Vâlcea

rolul și importanța bibliotecii publice în comunitatea
vâlceană. În egală măsură, prin interacțiunea directă
cu bibliotecarii, ambasadorul Statelor Unite ale
Americii în România, a aflat informații despre
istoricul bibliotecii, despre colecțiile de carte - la
Secția “Patrimoniu” au fost expuse cele mai
valoroase exemplare ce fac parte din categoria
bunurilor culturale aparținând patrimoniului cultural
national -, precum și despre diversitatea serviciilor și
Primăvara

calendaristică

a

debutat,

la

a proiectelor pe care biblioteca le desfășoară în

Râmnicu-Vâlcea, cu un eveniment inedit pentru
întreaga comunitate locală: vizita Excelenței Sale,
domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite
ale Americii în România – eveniment ocazionat de
inaugurarea Raftului American (American Shelf) la
Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul” Vâlcea.
Prima parte a vizitei a cuprins descoperirea
Bibliotecii de către membrii delegației americane,
apoi un tur ghidat al instituției, realizat de managerul
Remus Grigorescu, a relevat Excelenței Sale,

beneficiul comunității locale. Turul bibliotecii l-a

domnului Hans Klemm, și celor care îl însoțeau,

determinat pe Excelența Sa, domnul Hans Klemm,
să-și exprime, în discursul public, admirația față de
cele descoperite. Percepția Excelenței Sale, potrivit
căreia totul este “impresionant”, la care se adaugă
afirmația că “ceea ce se întâmplă aici (la bibliotecă –
n.r.) reprezintă viitorul” ne onorează și ne obligă
deopotrivă să păstrăm același entuziasm, devotament
și implicare în împlinirea menirii profesiei de
bibliotecar.
În cea de-a doua parte a evenimentului, a avut
loc inaugurarea Raftului American în prezența
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Importanța evenimentului a fost marcată și de
alocuțiunile susținute de prefectul județului, domnul
Radu Renga, președintele Consiliului Județean
Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, cărora li s-a
alăturat primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea,
domnul Mircia Gutău.
În încheiere, redăm gândurile Excelenței Sale,
domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite
ale Americii, consemnate în Cartea de Onoare a
oficialităților locale și a publicului. Managerul

Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea:

bibliotecii, conf. univ. dr. Remus Grigorescu, a

Pentru domnul

adresat cuvântul de bun venit, subliniind importanța

director și angajații

și unicitatea momentului în istoria bibliotecii,

Bibliotecii Județene

precum și relația de colaborare, deja existentă, cu

Vâlcea.

Ambasada Statelor Unite ale Americii. A urmat

S

u

n

t

mesajul Excelenței Sale, domnul Hans Klemm, cu

recunoscător pentru

referire la conceptul de Raft American care

oportunitatea de a vă

reprezintă, de fapt, o donație de carte a Ambasadei

vizita astăzi și de a

SUA însumând 251 de titluri și care contribuie la

descoperi implicarea

dezvoltarea colecției de documente a bibliotecii

profundă

în

despre cultura și civilizația americană.

activitățile

de

învățare, culturale sau în slujba comunității.
Aveți multe realizări de care să fiți mândri.
Cu sinceritate,
Hans Klemm, Ambasador al Statelor Unite
1 martie 2017
Alina Nicola
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Biblioteci ale lumii
Centrul Cultural al Fundației Stavros Niarchos din Atena
Miturile

împletite

cu

obiceiurile,

cu

prima data tragediile - care îi puneau pe gânduri pe

poveștile și cu arta fac parte din cultura grecilor,

atenieni – scrise de Eschil, Sofocle și Euripide, precum

caracterizată, de altfel, pe parcursul ei - antică,

și comediile lui Aristofan, cele care le permiteau în

bizantină și modernă – de idealizarea frumuseții,

aceeași măsură să-i judece pe guvernanți.

sub toate aspectele. O regăsim în coloanele

Spiritul “Epocii de aur”, așa cum a fost numită

impresionante, uneori învinse de timp, în ruinele

perioada lui Pericle, este adânc înrădăcinat în

templelor antice, în marmura și bronzul în care

subconștientul grecilor de astăzi. De aceea poate,

Phidias a materializat

plecând de la Biblioteca

simetria,

lui Hadrian, una dintre

misterul

și

grația ființei omenești, în

cele

legendele

și

construcții din epoca ei, și

personajele

fabuloase:

Agamemnon

în

mai

mărețe

îndreptându-ne

și

actuala

spre
Bibliotecă

Clytemnestra, Electra și

Națională

Oreste,

și

realizăm că Atena însăși

Oedip… La fiecare pas,

se află într-o continuă

Grecia etalează asocieri

transformare.

suprinzătoare

rând pe rând de la etapa

Antigona

de

a

Greciei,

A

trecut

abundență și asperitate, liniște și putere, sălbăticie

renovărilor neoclasice, la reconceptualizarea valorilor

și armonie. Cultura ei este puternic influențată de

deteriorate de timp și la crearea unor structuri

spiritul Agorei, unde cu secole în urmă se făceau

postmoderne care asigură transferul moștenirii culturale

schimburile de mărfuri și de idei. Este țara

către noile generații.

democrației și a tragediei, componente ale

Aflată foarte aproape de clădirea Parlamentului,

civilizației care au marcat istoria și cultura

Biblioteca Națională a Greciei este parte a ansamblului

universală.

arhitectural neoclasic “Trilogia”, alături de Universitate

Dincolo de rezonanțele mitologice, Atena

și de Academie. Clădirea Academiei este considerată cel

păstrează un echilibru între actual și tradiție și se

mai frumos edificiu neoclasic din lume. Ea este flancată

raportează la trecut ca nicio altă țară europeană.

de cele două statui înălțate pe coloane ionice, zeul

Conservatorul lui Irod din Attika, de lângă

Apollo

Acropole, deși construit în jurul anului 160 î.Hr,

vechiului spirit grec, un spirit care este personificat și

găzduiește concerte și spectacole de teatru pe

de cei doi filosofi, Socrate si Platon, ale căror statui sunt

timp de vară, iar ruinele Teatrului lui Dionisie

așezate în fața clădirii.

amintesc de vremurile când aici se jucau pentru
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și

zeița Atena,

simbolizând

continuarea

Vechea locație a Bibliotecii Naționale, aflată în

Biblioteci ale lumii
care a permis dezvoltarea unui proiect comun,
armonizat și perfect integrat mediului. Ansamblul a
beneficiat de un buget de peste 600 de milioane de
euro, la care s-au adăugat și alte costuri pentru
mutarea celor două instituții și pentru organizarea
spațiilor interioare și exterioare. Proiectat de
arhitectul italian Renzo Piano, cel care și-a pus
semnătura și pe controversatul Centru Georges
Pompidou din Paris, noul complex urban din Atena
este

impresionant

și

inovativ.

În

viziunea

arhitectului, un centru cultural trebuie să sugereze,
apropiere, a adăpostit mai bine de o sută de ani cele

prin însuși impactul său vizual, importanța culturii în

mai valoroase colecții de documente tipărite și

societate, de aceea l-a proiectat sub forma unei raze

manuscrise într-un spațiu copleșitor, menit să-i

simbolice de lumină care să aducă optimism în

reflecte rolul în comunitate. În mare parte,

mentalitatea grecilor.

Biblioteca Națională a Greciei s-a ocupat de

Înainte de a pătrunde în clădire, vizitatorii sunt

și

întâmpinați de sunetul și mișcarea jeturilor de apă,

indexarea colecțiilor, iar serviciile pentru public

iar o rețea de alei străbate peisajul luxuriant al

constau în oferirea spre consultare a documentelor

grădinii amenajate cu arbori, plante, locuri de joacă

în scop academic și de cercetare. Transmiterea

și spații deschise. Parcul creează un contrast liniștitor

moștenirii culturale către generațiile viitoare este

între spațiul închis și cel deschis, între lumina

obiectivul pe care grecii îl urmăresc cu consecvență,

naturală și cea artificială, între culoare și textură și

iar vechiul spațiu al Bibliotecii Naționale, pe cât de

transformă fiecare vizită într-o experiență unică. În

remarcabil este ca arhitectură, pe atât de restrictiv și

centrul parcului se află un spațiu verde, deschis,

neîncăpător s-a dovedit a fi pentru public. De aceea,

destinat concertelor, festivalurilor, proiecțiilor de

încă din 1998 s-a lansat ideea relocării bibliotecii,

filme, discursurilor publice. Parcul este o destinație

iar în 2010 s-a hotărât construirea unui ansamblu

în sine, fiind proiectat ca un omagiu adus tradiției

cultural care să ofere spațiu și soluții moderne de

grecești

exploatare a fondurilor bibliotecii.

mediteraneeană. În fiecare lună grădina își schimbă

coordonarea

de

specialitate,

conservarea

în

ceea

ce

privește

horticultura

Inițiativa a fost imediat îmbrățișată de

nuanțele datorită numeroaselor plante aduse de peste

Fundația Stavros Niarchos din Atena. În același

tot din Grecia, iar anual atât tema, cât și culoarea

timp, fundația a avut în vedere și sprijinirea Operei

predominantă sunt selectate cu mare atenție. Oaspeții

Naționale Grecești. Celor două planuri, inițial

se pot odihni în zone special concepute sau pot

disparate, le-a fost alocat un spațiu generos pe locul

explora labirintul circular din apropiere. Parcul este

fostului hipodrom din apropierea Golfului Phaliron,

un loc ideal de joacă pentru copii, dar și pentru toți
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cei care preferă să se bucure de o plimbare sau să

cultural al Greciei.

liber.

Dar spectaculozitatea ansamblului nu constă

Grădina se prelungește până spre construcție și

numai în detaliile vizuale, ci și în caracteristicile

capătă forma unui deal care se înalță până la 32 de

tehnice utilizate. Acoperișul centrului este fără

metri, formând un acoperiș verde peste structura

îndoială

clădirii. Nu numai că este spectaculos, dar acest

capodoperă

acoperiș are și un rol practic: reduce considerabil

baldachin fotovoltaic de 10.000 m² acoperă mare

cerințele energetice ale clădirii.

parte din esplanadă, susținut de coloane din oțel

practice

sporturi

în

aer

un

element-cheie
arhitecturală

și

al

proiectului:

de

inginerie.

o
Un

Culmea dealului este transformată într-o

prevăzute cu un sistem de absorbție a șocurilor.

esplanadă uriașă care oferă o priveliște de 360 de

Acesta permite întregii structuri să se deplaseze în

grade peste întregul oraș: marea se întinde pe toată

cazul unei expansiunii termice, a vântului puternic

vederea dinspre vest, la est se înalță Acropolele,

sau în timpul cutremurelor. Pe esplanadă este

parcul, Agora - piața centrală dintre Bibliotecă și

construit și un far de 900 de metri pătrați, un loc al

Operă, iar de jur-împrejur se văd străduțele

celor care caută o zonă liniștită pentru a citi și a

întortocheate

reflecta, dar și un spațiu ideal pentru evenimente și

dintre

care

răsar,

distincte,

construcțiile antice care populează Atena. Din acest

expoziții.

punct de vedere, cel al panoramei, Centrul Cultural

Armonia continuă și la nivelul solului.

și Acropolele, ambele situate parcă pe acoperișul

Atelierul de arhitectură al lui Renzo Piano a proiectat

Atenei, par că se află într-un dialog atemporal, într-o

un canal - o extensie figurativă a mării - și un pasaj

simetrie care marchează, precum niște borne, traseul

pietonal, ambele aflate în plan paralel cu fațada de
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sticlă a structurii. Ele conduc vizitatorul spre Agora,

se află biroul de relații cu publicul, secția

spațiul comun dintre cele două mari instituții

publicațiilor periodice și spațiul dedicat copiilor.

culturale, pavat integral cu marmură de tip

Etajele superioare sunt ocupate de rafturi cu cărți la

Dionysos, adusă tot din zona Atenei.

care accesul este liber. Întregul edificiu îți dă o

Sub acoperisul verde, pe latura vestică a

senzație de dinamism accentuată de instalațiile

Centrului Cultural al Fundației Stavros Niarchos, se

artistului japonez Susumu Shing, agățate de tavanele

întinde Opera din Atena pe o suprafață de 33.000

centrului.

m². Ea include un teatru principal de 1400 de locuri

Biblioteca Națională a Greciei a văzut în

și un teatru experimental de 400 de locuri. Designul

această mutare ocazia unui nou început. Relocarea
bibliotecii nu este numai o problemă de schimbare a
amplasamentui, ci implică și o regândire totală a
premiselor ei. De la activitățile axate în cea mai mare
parte

pe

facilitarea

studiului

și

a

cercetării

academice, Biblioteca Națională și-a deschis porțile
pentru toate categoriile de public, indiferent de
statutul educațional, vârstă sau ocupație. Ea dezvoltă
acum noi servicii culturale, educaționale și de
petrecere a timpului liber. Dorința responsabililor
este ca toți scriitorii, cercetătorii, elevii și studenții să
interior a preluat temele clasice atât în ceea ce

găsească acolo tot ce au nevoie folosind spații și

privește eleganța, cât și funcționalitatea spațiului.

mijloace moderne de studiu. La aceasta au adăugat

Tavanul pare să fie desprins însă de restul

programe educaționale și recreative concepute pentru

decorațiunilor, reproducând figura unui emoticon

întregul sistem de servicii dedicate seniorilor.

zâmbitor utilizat în spațiul virtual. Proiectanții au

Oricât de legați ar fi de tradiție, grecii nu se

introdus în acest fel nu numai un element de

culcă pe lauri. Biblioteca a sesizat nevoia de

noutate, dar și o tehnică inovativă care permite
aerisirea permanentă a spațiului și asigură o acustică
perfectă.
De cealaltă parte a Agorei se întinde, pe o
suprafață de 24.000 m², noua Bibliotecă Națională a
Greciei, cu o capacitate de cel puțin 750.000 de
volume. Holul central este deschis, iar toți pereții
despărțitori sunt din sticlă securizată, astfel încât
rafturile cu cărți expuse pe fiecare etaj sunt vizibile
atât din interiorul, cât și din exteriorul ei. La parter
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schimbare și își adaptează serviciile, punând, în

Așadar, în ceea ce privește biblioteca, grecii au

bunul spirit grecesc, “omul înaintea tuturor

ales adaptarea, pentru că ea nu cunoaște limite, este

lucrurilor”. Ei consideră că misiunea bibliotecii nu

un proces continuu, implică cunoștințe, creativitate și

este pe deplin îndeplinită atâta timp cât ea se

o deplină înțelegere a mediului. Bibliotecile vor

adresează numai unui public fidelizat, interesat și

continua să aibă un cuvânt de spus în comunitate

previzibil.

pentru

atâta timp cât ele fac pactul cu tehnologia și-și extind

bibliotecă este acum extinderea categoriilor de

relațiile spre noi categorii de public, potențiali

utilizatori, mai ales în ceea ce-i privește pe cei care

utilizatori, adaptându-și serviciile și menținându-și

opun rezistență ideii de bibliotecă și de lectură. Ei

standardele la nivelul de înalt profesionalism.

sunt de părere că, indiferent din ce motive ar ajunge

Aceasta este ceea ce va avea de demonstrat noua

la bibliotecă, persoanele ar trebui să găsească aici

Bibliotecă Națională a Greciei din cadrul Centrului

cel puțin un serviciu de interes pentru ei.

Cultural al Fundației Stavros Niarchos, inaugurat în

Argumentul este că oricine intră în contact cu

februarie 2017. Fiind unul dintre cele mai mari

biblioteca, fie pentru studiu sau lectură, fie pentru

proiecte culturale din istoria recentă a Greciei,

activități educative sau de petrecere a timpului

Centrul Cultural din Atena poate deveni un motor de

liber, acea persoană devine o resursă de idei și

stimulare culturală și economică. El este un

contribuie la schimbarea abordărilor bibliotecii în

testament și un angajament față de viitorul Greciei.

Cea

mai

mare

provocare

funcție de nevoile reale ale comunității.
Cristiana Olteanu
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Consfătuirea bibliotecarilor vâlceni
îmbunătăţească triada “cultură – informaţie –
cunoaştere”. Reprezentantul Consiliului Judeţean
Vâlcea, Adrian Buşu, a încurajat bibliotecarii să fie
activi şi să vină cu propuneri concrete privind
modificarea Legii bibliotecarului, pentru că ei sunt
oamenii care lucrează în sistem şi cunosc cel mai
bine problemele cu care se confruntă breasla lor.
În prima parte a evenimentului, punctele
dezbătute pe ordinea de zi au cuprins următoarele:
Vineri, 27 ianuarie 2017, la Sala de

informări cu privire la programele care vor fi

conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”

derulate în biblioteci, în anul 2017; raportarea anuală

Vâlcea a avut loc întrunirea profesională a

pentru programele de educaţie financiară şi raportul

bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul

de activitate al fiecărei biblioteci din teritoriu pe anul

nostru. La eveniment au participat conf. univ. dr.

2016.

Remus Grigorescu, managerul bibliotecii, şi domnul
Adrian Buşu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Vâlcea.

Alina

Nicola,

bibliotecar

la

Biblioteca

Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea, a prezentat
proiectul "Code kids - copiii fac coding în
bibliotecile publice". Cursul de formare în coding s-a
În cuvântul de deschidere, domnul director

şi desfăşurat ulterior datei în care a avut loc

Remus Grigorescu le-a mulţumit bibliotecarilor

consfătuirea, la sediul instituţiei, în perioada 24-26

pentru activitatea realizată în comunităţile din care

martie 2017. A reunit 15 participanţi (5 bibliotecari şi

provin şi s-a angajat să le susţină ideile şi proiectele

10 copii cu rol de ambasadori ai proiectului) din

în faţa autorităţilor locale. Derularea unor activităţi

Pietrari, Vlădești, Păuşeşti-Măglaşi, Tomşani şi

culturale cât mai diverse în bibliotecile publice va

Tetoiu şi a avut drept scop instruirea pentru

determina participarea din ce în ce mai activă a

facilitarea dobândirii competenţelor de coding.

membrilor

Proiectul a debutat în luna ianuarie şi este
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comunităţii

la

acţiuni

menite

să

Consfătuirea bibliotecarilor vâlceni
realizarea produselor finale (fotografii, desene, creaţii
literare) vor fi utilizate echipamentele IT primite
donaţie prin Programul „Biblionet – lumea în
biblioteca mea”. Concursul este parte a proiectelor
conexe şi ulterioare Biblionetului, prin care se asigură
sustenabilitatea acestui program.

implementat de Fundaţa Progress şi Asociatia Etic
Cluj, având un caracter regional şi derulându-se pe
tot parcursul anului 2017.
Daniela Dobre le-a prezentat colegilor din
teritoriu materialul pregătit de Cristiana Olteanu,
bibliotecar în cadrul Serviciului "Informare şi
proiecte

În cea de-a doua parte a întâlnirii, bibliotecarii

culturale", referitor la oportunităţile de finanţare cu

din teritoriu au fost instruiţi în privinţa implementării

fonduri europene a unor proiecte şi programe

în bibliotecile publice ale judeţului Vâlcea a

culturale.

Programului

cooperare

europeană,

programe

şi

de

educaţie

cinematografică

–

şef

CinEd, coordonat de Institutul Francez de la Paris şi

Serviciu "Marketing - Dezvoltare", i-a încurajat pe

Cinemateca Franceză, derulat în cadrul Campaniei

bibliotecarii din teritoriu să participe la Concursul

România EduCaB, în parteneriat cu Societatea

"Vâlcea - colţ de rai” 2017, ediţia a VI-a. În

Culturală NexT.

În

continuare,

Valentin

Smedescu,

Concluzia acestei consfătuiri a fost aceea că
viitorul

bibliotecii

depinde

de

factori

sociali,

economici sau de altă natură, dar ţine şi de
capacitatea ei de a se adapta la evoluţia rapidă a
societăţii,

la

transformările

pe

care

progresul

tehnologic le aduce în toate domeniile de activitate.
Bibliotecarul viitorului trebuie să fie pregătit în orice
moment să facă faţă acestor provocări.

Flori Ghiţă
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Noutăţi editoriale
Între Cruce şi Înviere: file din istoria recentă a monahismului românesc,
Emilian Lovişteanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

Apărut la Editura "Mitropolia Olteniei", cu
binecuvântarea

ÎnaltPreaSfinţitului

Părinte

Dr.

Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul
Olteniei, volumul Între Cruce şi Înviere: file din
istoria recentă a monahismului românesc, semnat
de

Emilian

Lovişteanul,

episcop

vicar

al

Arhiepiscopiei Râmnicului, s-a născut "în istorie,
deoarece cuprinde pagini din viaţa monahismului
românesc şi file de aur din viaţa monahilor şi a
monahiilor care i-au pus pe Dumnezeu, Sfânta
Scriptură, Îngeri şi oameni mai presus de puterile
proprii şi de frumuseţile lumii trecătoare ce se
scaldă între amăgire şi necredinţă (după cum mărturiseşte însuşi autorul).
El reuneşte o serie de convorbiri cu monahi şi monahii de la Mănăstirile Sihăstria, Agapia, Văratec şi
Vorona referitoare la impactul şi consecinţele Decretului 410/1959 asupra vieţii lor, un amplu studiu introductiv
consacrat problematicii asociate adoptării acestui decret în mănăstirile din Moldova şi un alt studiu pe aceeaşi
tematică, publicat în limba franceză, în revista "Irenikon" din Belgia. Din însumarea acestor mărturii, învăţăm
cu toţii că viaţa are valoare atunci când I-o oferim în dar Izvorului Vieţii, care este Dumnezeu."
Cei 21 de interlocutori, victime ale odiosului Decret 410/1959, care prevedea excluderea din mănăstiri a
monahilor şi monahiilor sub vârsta de 50, respectiv 55 de ani, precum şi interzicerea accesului în viaţa
mănăstirească a persoanelor cu aceste vârste, mărturisesc, cel mai adesea cu resemnare, suferinţele îndurate în
timpul regimului comunist. Cu respect şi compasiune, autorul ne restituie, prin interviurile realizate cu maicile
şi călugării din mănăstirile Moldovei, gândurile, trăirile, lupta, faptele şi actele sfinte ale unor eroi şi apărători
ai ortodoxiei din timpul comunismului şi realizează, în acelaşi timp, un preţios document împotriva uitării.
"Perioada comunistă din ţara noastră a oferit prilejul ca monahii şi credincioşii, dinpreună cu ierarhii şi
clerul să poată deveni mărturisitori ai Evangheliei în vremuri de prigoană şi mucenici ai Bisericii, în faţa
suferinţei şi a morţii".
prof. Augustina Sanda Constantinescu
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Noutăţi editoriale
“Viețile artiștilor, viețile arhitecților” de Hans Ulrich Obrist
“Viețile artiștilor, viețile arhitecților”, tradusă în limba română de

Ciprian Șiulea și editată de Pandora Publishing în 2016, prezintă o
colecție de interviuri realizate de criticul și istoricul de artă elvețian
Hans Ulrich Obrist și se adresează iubitorilor de artă contemporană.
Inspirată de lucrarea "Viețile celor mai renumiți arhitecți, pictori
și sculpturi italieni, de la Cimabue până în timpurile noastre” a lui
Giorgio Vasari, teza cuprinde discuțiile autorului purtate cu
nouăsprezece dintre cei mai mari artiști contemporani. Spre deosebire
însă de Vasari, Obrist și-a propus să ofere cititorilor o perspectivă
nepărtinitoare asupra vieții private a artiștilor și a activității lor
creatoare, așa cum reiese din dialogurile amicale reproduse în carte.
Diversitatea celor intervievați și complexitatea punctelor de
vedere exprimate sunt argumentele autorului atunci când recomandă
lucrarea. Binecunoscutelor observații ale artiștilor canonici precum
Gerhard Richter și Richard Hamilton, le sunt adăugate abordările uneori incomode prin generalizare, alteori particulare și surprinzătoare
prin context - ale unor personalități mai puțin cunoscute.

Ernst

Mancoba, de exemplu, un artist sud-african de 98 de ani, vorbește cu
multă patimă despre viața aflată sub apartheid și despre apartenența sa
ulterioară la mișcarea de avangardă cunoscută drept CoBrA. În mod similar, Monir Shahroudy Farmanfarmaian,
un artist iranian care a emigrat în Statele Unite în anii ’40, relatează aventurile neobișnuite din timpul călătoriei
sale, seria de exiluri și de pericole. Artiștii îi împărtășesc autorului fapte de viață, întâmplări care le-au
influențat stilul artistic și s-au constituit în surse de inspirație pentru arta lor. Autorul consideră că numai așa le
putem înțelege pe deplin arta: cunoscând experiențele și istoriile personale care i-au marcat.
Ceea ce însă este cu adevărat surprinzător are legătură cu autorul. Obrist, care este cunoscut pentru
energia sa neobosită, abordează aceste subiecte mai degrabă cu o oarecare lentoare. Majoritatea interviurilor
sunt pur și simplu relatate fără nicio explicație în ceea ce privește momentul sau subiectul în discuție, ceea ce, la
o primă impresie, pare mai greu de interpretat.
În afară de a fi "un protest împotriva uitării" (o frază pe care Obrist o folosește de mai multe ori în carte),
lucrarea “Viețile artiștilor, viețile arhitecților” este o demonstrație a tipului de gândire transdisciplinară în ceea
ce privește cultura universală.
Hans Ulrich Obrist, născut în 1968 la Zurich, este curator, critic și istoric de artă. Conduce, în calitate de
director artistic, Galeriile Serpentine din Londra și este implicat în mai multe proiecte editoriale.
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Noutăţi editoriale
“Copiii războiului” de Varujan Vosganian

Lansarea unei cărți în prezența autorului este întotdeauna un bun
prilej de a înțelege de la “sursă”, dincolo de aspectele care ţin de
ficţiune, viziunea scriitorului asupra subiectului. Cartea “Copiii
războiului” a fost lansată în luna aprilie 2017 la Biblioteca Județeană
“Antim Ivireanul” Vâlcea în prezența autorului - scriitorul, economistul
și politicianul Varujan Vosganian.
Cel mai nou roman al lui Varujan Vosganian face referire la
segmente de timp din istoria României, aproape fracționată de
schimbările care au intervenit în cei peste 70 de ani surprinși, urmărind
destine, experiențe, personaje abandonate parcă într-o luptă inegală cu
vremurile, dar și cu ele însele. “Există pentru fiecare o oglindă pe care
doar el o vede și care are memorie. În ea nu te privești, ci te confrunți,
iar confruntarea te ia, cel mai adesea, pe nepregătite”, spune autorul,
dorind astfel să justifice efectul de oglindă, cel care multiplică atât
caracterele, cât și realitatea în care se mișcă personajele, folosind tonul
literaturii, nu pentru a implica cititorii în studiul faptelor din punct de
vedere istoric, ci în trăirea experiențelor.
Matei Visarion, personajul central al cărții, trece prin diferite ipostaze: de la condiția de copil “din flori”
al unei românce și al unui soldat neamț aflat în trecere spre Rusia, la ofițerul de securitate care vânează
luptătorii din munți, la milițianul de mai târziu și până la generalul de poliție de după evenimentele din
decembrie 1989. A avut de înfruntat batjocura și disprețul tuturor, a suportat ura de după război îndreptată
împotriva lui pentru că era “nemțălău” și a fost martorul moravurilor societății postdecembriste. Prins într-o
rețea de tragedii și de suferințe, permanent vânat de o lume care pune etichete, Matei încearcă să afle
răspunsuri, să lămurească trecutul cu tatăl său pe care nu l-a văzut niciodată, dar de la care primește câte o
scrisoare la fiecare zece ani. Ultima, cea de-a șasea epistolă primită, a fost încurcată și astfel află că are un frate
undeva, în România. Unul dintre băieți a fost conceput în drum spre Rusia, când armata germană pornea
victorioasă, iar celălalt, cu doi-trei ani mai mic, când armata germană se retrăgea spre Berlin. Matei încearcă
să-și găsească fratele și inițiază o investigație demnă de un roman polițist, o căutare la capătul căreia se află
adevărata descoperire de sine.
Ceea ce mută narațiunea într-un plan introspectiv sunt cele șase scrisori compuse de Matei pentru tatăl
lui, dar niciodată trimise. Evenimentele imaginate de autor își urmează cursul, iar scrisorile le completează cu
gânduri nerostite, traume nevindecate, frustrări și răbufniri, reproșuri și amintiri dureroase, justificări ironice.
Talentul poetic al lui Varujan Vosganian este pe deplin demonstrat aici prin sensibilitatea strecurată în cele mai
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neînsemnate gesturi și cuvinte. Este interesant de urmărit cum și-a imaginat autorul, care s-a bucurat de un tată,
gândurile pe care cineva care nu are această experiență (personajul Matei Visarion) i le adresează unui om străin
și totuși genetic familiar, tatăl său.
„Corespondența noastră nu are doi protagoniști, ci unul singur. Eu îți vorbesc despre mine, iar tu îmi
vorbești tot despre mine. Eu nu știu cine ești și atunci n-am de ce să mă rușinez. E ca și cum aș vorbi în fața
unui zid sau a unei ferestre deschise. Niciun ecou, niciun răspuns.”
S-ar putea crede că este o carte despre ură. Dar oare ură e? Varujan Vosganian mărturisește că e despre
uitare, răzbunare și iertare. Unii aleg soluția facilă, spune autorul, uitarea, cea care îi protejează, dar care nu
împiedică

r e p e t a r e a

greșelii.

Alții

p r e f e r ă

răzbunarea,

s o l u ț i a

spectaculoasă,

dar și cea mai

primitivă

periculoasă. Cei

și

mai puțini aleg

calea

care

întoarcerea

presupune

trecut

și

iertării
în

redeschiderea

r ă n i l o r ,

înțelegerea

judecata rece a

oricărei greșeli.

Autorul

de

părere

trăi

viitorul

putem

e

timp cât nu ne

că

și
nu
atâta

putem desprinde

de trecut.
E o carte care seamănă foarte mult cu viața. Deși cuprinde întreaga perioadă de la 1944 până în 2017,
romanul face distincție între istorie și literatură. În vreme ce surprinde evenimentele istorice, textul vorbește
despre oameni și dramele lor, despre atributele individului care nu se poate desprinde de condiția sa în mijlocul
societății. Destinele și istoria se completează, se intersectează și se constituie în lecţii învăţate. Varujan
Vosganian ne oferă o experiență de lectură unică prin povestea pe care o spune, o poveste a oamenilor de astăzi
pentru care e foarte greu să mai decidă dacă ceea ce trăiesc e credibil sau nu, e moral sau nu.
Varujan Vosganian a publicat volumele de versuri: “Şamanul albastru” (Editura Ararat, 1994), “Ochiul cel
alb al reginei” (Editura Cartea Românească, 2001), “Iisus cu o mie de braţe” (Editura Dacia, 2005) și volumele
de proză: “Statuia comandorului” (nuvele – Editura Ararat, 1994), “Cartea şoaptelor” (roman – Editura Polirom,
2009, 2012), “Jocul celor o sută de frunze şi alte povestiri” (nuvele – Editura Polirom, 2013).
Cristiana Olteanu
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“Grand Dictionnaire Universel du XIX-ème siècle”
“Grand Dictionnaire Universel du XIX-ème

ale acestora. Însă, în opinia autorului, una dintre cele

siècle” este o lucrare de referinţă, publicată din

mai importante ştiinţe rămâne istoria; în consecinţă,

inițiativa și sub coordonarea lui Pierre Larousse,

opera sa tratează, pe larg, nu numai istoria propriu-

renumit lexicograf francez, fondatorul casei de

zisă a popoarelor lumii, dar şi istoria literaturii şi

editură cu același nume, specializată în lucrări

istoria artelor. Larousse şi-a argumentat această

enciclopedice. Aflate în colecția de carte veche a

abordare exhaustivă prin faptul că nu exista încă o

Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, cele

lucrare enciclopedică în care să fie reuniţi poeţii,

17 volume ale dicționarului sporesc valoarea

scriitorii, pictorii, sculptorii, muzicienii, într-un

științifică

și

cuvânt toţi artiştii şi

documentară a acestei

operele

colecţii

antichitate şi până în

pusă

la

dispoziția publicului.

lor,

din

secolul al XIX-lea. Toate

“ G r a n d

aceste creaţii – rezultate

Dictionnaire Universel

ale

du

imaginaţiei, fanteziei şi

XIX-ème

cuprinde

siècle”

noţiuni

toate

din

talentului,

geniului sunt analizate şi

domeniile

descrise

în

detaliu.

cunoaşterii umane, de

Faimoasele capodopere

la

arhitectonice,

istorie,

geografie,

ştiinţe exacte, limbă şi

precum

Pantheonul, Piramidele,

literatură până la arhitectură, muzică şi pictură.

Luvrul, dar şi operele lui Mozart, Beethoven, Haydn,

Primele 15 volume (A-Z), cu 1500 de pagini/volum,

Rossini se regăsesc în paginile dicţionarului. Nici

au fost tipărite în perioada 1866-1876, pentru ca

domeniul biografic nu a fost neglijat, în dicţionar

ulterior (1877, 1890) să li se adauge alte două

regăsindu-se

volume supliment, care conțineau completări.

cunoaşterii; dimensiunea articolelor biografice este

Fiind în primul rând un dicţionar cu profil

direct

personalităţi

proporţională

cu

din

toate

valoarea

sferele
reală

a

lingvistic, prezentarea lexicografică ocupă un loc

personalităţilor, valoare dată, desigur, de contribuția

aparte, astfel că sensurile proprii ale termenilor, cât

fiecăreia la evoluţia societăţii umane. În descrierea

şi cele figurate sunt în mod clar definite prin

figurilor marcante ale istoriei universale s-au folosit

exemple din care reies chiar şi cele mai fine nuanţe

şi o mulţime de documente inedite, interesante, cu
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scopul de a clarifica anumite evenimente.
Sub

aspect

grafic,

„Grand

larg, parcurgând integral cercul larg al cunoaşterii

Dictionnaire

umane. Pentru fiecare diviziune (litere, ştiinţă, arte)

Universel du XIX-ème siècle” atrage atenţia prin

s-a stabilit o evoluţie precisă până la data publicării

iniţialele bogat decorate cu motive florale, zoomorfe

dicţionarului. De fapt, el este imaginea vie,

şi chiar antropomorfe, dar şi prin vinietele mari, de

reproducerea exactă a tot ceea ce înseamnă inspiraţia

final. Prin conţinut, lucrarea se adresează publicului

geniului, inteligenţa, studiul şi experienţa umană.

Alina Nicola
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Interviul numărului...
...cu Adela Liculescu
la Palat a observat că eram talentată și a insistat
destul de mult pe lângă familia mea să mă înscrie în
clasa întâi la Liceul de Artă din oraș. Nimeni din
familia mea nu este muzician, așa că părinții mei șiar fi imaginat pentru mine un alt drum. Însă, mai
mulți prieteni muzicieni i-au sfătuit să mă lase la
Liceul de Artă măcar în clasa întâi, să vedem cum
este, cu posibilitatea de a mă muta, după un an, la un
liceu teoretic. Dar, în clasa întâi am câștigat deja
Adela Liculescu, te rog să te prezinți

primele premii la concursuri, am venit la cursurile de

cititorilor noștri, încercând să te autodefinești,

măiestrie cu domnul Walter Krafft și domnul Csiky

prin câteva trăsături ce te caracterizează cel mai

Boldizsar de la Râmnicu-Vâlcea, iar odată intrată pe

bine.

acest drum, lucrurile au evoluat, în timp, în mod
Sunt o tânără pianistă în vârstă de 23 de ani.

Am absolvit Liceul de Artă din Craiova, iar
imediat după bacalaureat "mi-am luat zborul" spre
Viena, unde am fost admisă să studiez pianul la

natural și a fost clar că voi continua să fac muzică în
mod profesionist.
Ce ți s-a părut cel mai greu în drumul pe care
l-ai parcurs până acum?

Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului.

Muzica este un domeniu subiectiv și, de foarte

Mă consider o persoană deschisă și sociabilă, dar,

multe ori, se poate întâmpla să fii foarte bine pregătit

în același timp, foarte muncitoare și competitivă.

pentru un concurs, dar, pur și simplu, viziunea ta

Iar când vorbesc de competiție nu mă refer

interpretativă să nu coincidă cu cea a membrilor

neapărat la competiția cu alți pianiști, ci mai

juriului. Un concurs de muzică nu este un concurs de

degrabă la o permanentă competiție cu mine

matematică, în care rezultatul depinde exclusiv de

însămi, întrucât sunt convinsă că aceasta este

ceea ce ai scris pe hârtie. Performanța proprie din

singura cale de a te menține la un nivel foarte înalt

ziua respectivă depinde de inspirație, de emoții, de

într-un domeniu extrem de competitiv.

oboseală uneori… Și la toate acestea se mai adaugă

Cum te-ai apropiat de muzică și cum ai ales
pianul?

și doza foarte mare de subiectivitate a concursurilor
de muzică. Cred că cel mai greu mi-a fost când se

Îi datorez apropierea de muzică, în primul

mai întâmpla la vreun concurs să nu obțin rezultatul

rând, bunicului meu, care, atunci când eram la

dorit și credeam că acest fapt are vreo legătură cu

grădiniță, m-a dus la o mulțime de cercuri la

valoarea mea intrinsecă. În timp, mi-am dat seama că

Palatul Copiilor din Craiova: muzică ușoară,

tot ce poți să faci e să fii foarte bine pregătit și să

desen, balet, engleză, șah… și, printre toate

cânți cât poți de bine, dar că, de multe ori, rezultatul

acestea, de asemenea, pian. Profesoara de pian de

nu depinde numai de tine, așa că acesta nu trebuie
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pus foarte mult la suflet, dacă nu e cel la care te-ai

singuri, cele mai bune soluții atunci când nu vor mai

așteptat. Și, oricum, așa cum știu din proprie

fi sub „aripa” lui.

experiență, o dată se poate întâmpla să nu iei un

Pentru anul viitor, pregătesc examenul de

premiu, dar, dacă ești muncitor și serios, premiul va

absolvire și, ca de obicei, numeroase concerte: voi

veni la concursul următor!

cânta un recital de debut la Musikverein, în Viena,

Apropos de drum: vorbește-ne puțin despre

voi cânta Concertul 3 de Rachmaninov împreună cu

etapa actuală, ce faci, cu cine studiezi, unde cânți și

Orchestrele Filarmonicilor din Sibiu și Târgu Mureș

ce pregătești? Te consideri mai mult studentă încă,

și multe alte proiecte solistice și de muzică de

în perioada de acumulări, sau te consideri deja o

cameră.

interpretă

în

Păstrez

plină
vii

afirmare?

în

încă
minte

sonoritățile

Momentan, sunt
studentă în anul V, la

“Imperialului”

Universitatea

de

care l-ai realizat

Muzică din Viena, în

atât de bine și de

clasa

profesorului

frumos la Râmnicu-

Martin Hughes. Voi

Vâlcea. Abordarea

absolvi anul viitor,

acestui

dar pot să spun că

practic o piatră de

deja

încercare

din

timpul

pe

concert,
pentru

facultății am cântat

orice pianist, ți-a

destul

pus

de

multe

probleme

concerte în țară și în străinătate, acumulând astfel o

deosebite (de tehnică, de interpretare)? Cum le-ai

experiență de scenă considerabilă. Desigur că

rezolvat?

acumularea nu se termină niciodată și noi, pianiștii,

Vă mulțumesc frumos pentru compliment! Am

trebuie să continuăm să învățăm pe tot parcursul

învățat acest concert când eram încă în școală și

vieții, dar cred că acum mă aflu într-un moment

chiar am câștigat cu el un premiu important când

spre sfârșitul educației mele formale. Profesorul

eram în clasa a IX-a - premiul I, la Concursul

meu de pian de la facultate mă tratează, adesea, de

Orange pentru tineri muzicieni. A fost un moment

la egal la egal și foarte multe aspecte muzicale le

foarte important în cariera mea, pentru că, în urma

discutăm împreună pentru a găsi cea mai bună

concursului, am primit invitația de a concerta în mai

soluție, mai degrabă decât să îmi spună ce trebuie să

multe locuri în țară. Se împlinesc aproape zece ani

fac. Până la urmă, un profesor trebuie să le dea

de la momentul respectiv, iar între timp desigur că

studenților mijloacele necesare pentru a deveni

am mai cântat concertul, cu diverse alte ocazii. De

independenți și pentru a fi capabili să găsească,

fiecare dată îmi vin idei noi, abordez interpretări
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diverse, încerc să aduc experiența acumulată în

el. Cu ce alți dirijori ai mai cântat? Ai deja

interpretarea respectivă. Însă, pot să spun cu

preferințe?

siguranță că, în timp, cântând acest concert de atâtea

George Jackson este un dirijor tânăr foarte

ori, am devenit foarte sigură pe ceea ce vreau să

talentat și profesionist. Ne cunoaștem din facultate,

exprim prin această piesă.

el a absolvit deja acum doi ani la Universitatea din

Ce ți-ar plăcea să mai cânți dintre marile

Viena, unde eu încă studiez. El a câștigat, acum

concerte pe care nu le-ai făcut până acum? Ai un

câțiva

ani,

concursul

de

dirijat

“Jeunesses

compozitor preferat?

Musicales” de la București și a fost invitat să dirijeze

Îmi place foarte mult muzica romantică și, în

mai multe orchestre din țară. Astfel, a fost invitat să

special, romanticii ruși. Am cântat deja Concertul nr.

dirijeze, în anul 2015, la Sibiu, concertul unde eu am

1 de Ceaikovski și Concertul nr. 2 de Rachmaninov,

fost solistă (am cântat atunci Concertul nr. 3 de

iar în prezent lucrez la Concertul nr. 3 de

Prokofiev). În stagiunea 2016 /17, Filarmonica din

Rachmaninov, pe care abia aștept să îl cânt sezonul

Craiova a organizat o “Stagiune a prieteniei”, unde

viitor! Până acum, am învățat destul de multe din

au invitat soliști sau dirijori români din diaspora

marile concerte, aș dori mult să găsesc timpul să mai

împreună cu prieteni “muzicali”, soliști sau dirijori

învăț Concertul nr. 1 de Chopin și Concertul nr. 2 de

străini. Cum știam că în vinerea premergătoare

Prokofiev. Însă, trebuie să recunosc că printre

concertului de la Vâlcea voi face acest concert la

cursurile de la universitate și concertele pe care le

Craiova cu un dirijor atât de bun, am sugerat să fie

am de pregătit, nu este atât de ușor să îmi mai găsesc

tot el dirijorul concertului de luni, de la Râmnicu-

timp pentru astfel de proiecte…

Vâlcea. Mă bucur foarte mult că Filarmonica din

Știu că la Festivalul-concurs “George Enescu” ai
ajuns, acum o ediție sau două, în finală. Ai de gând

Vâlcea a acceptat ideea cu entuziasm și că am creat
împreună un concert reușit.
Până acum, am avut norocul să colaborez cu

să mai participi?
În anul 2014, am participat la Concursul

destul de mulți dirijori (mai ales pentru vârsta mea

“Enescu”, unde am ajuns până în semifinală și am

destul de „fragedă”) și pot spune că, într-adevăr, cu

obținut premiul pentru cel mai bine clasat pianist

unii se colaborează mai ușor decât cu alții, dar

român în concurs. Poate voi reveni la o altă ediție a

încerc, de fiecare dată, să mă adaptez cât pot de bine

concursului, deocamdată nu am niciun plan concret.

la condițiile date, pentru ca produsul final –

Ai cântat la Râmnicu-Vâlcea cu un dirijor
foarte tânăr și foarte bun. Spune-ne câte ceva despre

concertul – să fie cât mai reușit.
Îți mulțumesc, Adela Liculescu și mult succes!

Interviu realizat de prof. Augustina-Sanda Constantinescu
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...cu Cristian Presură
laborator a unui altfel de ceas, capabil să măsoare
acelaşi lucru (bătăile inimii), pe spatele ceasului, cu
ajutorul unui senzor optic. Simplu spus, ceasul
măsoară cum se schimbă puţin culoarea pielii, de
câte ori vasele de sânge pulsează şi aduc mai mult
sânge. Senzorul a avut succes, iar apoi a fost
cumpărat şi de alte companii. Până acum, compania
noastră a vândut peste un milion de astfel de
senzori, integraţi în ceasurile sportivilor sau în
ceasurile

inteligente.

Astăzi,

competiţia

este

puternică, pentru că şi alte companii şi-au dat seama
că tehnologia funcţionează şi şi-au construit şi ele
propriul senzor (Apple, Samsung) reuşind să-l
construiască diferit, în aşa fel încât să nu intre în

Domnule Cristian Presură, sunteți un cercetător

conflict cu brevetele noastre de invenţie. În ultimul

de origine vâlceană care activează într-una dintre

timp, Philips şi-a dat seama de potenţialul unui

cele mai mari companii din lume. Cât de lung și cât

astfel de senzor în domeniul medical (bolile

de greu a fost drumul acesta?

cardiovasculare, de exemplu), aşa încât şi-a lansat

Lung cât o viaţă şi greu atât cât trebuie să fie ca
să ştii că ai trecut prin ea. Cu alte cuvinte, nu este
nimic deosebit faţă de carierele celor mai mulţi colegi

propriul ceas pe piaţă, care include acelaşi senzor.
Ce le-ați recomanda tinerilor care doresc să
urmeze o carieră în cercetare?

ai mei. Am terminat o facultate, apoi am făcut un

Să se concentreze pe visele lor şi să nu se lase

doctorat în Olanda, după care mi-am căutat de lucru

distraşi de zgomotul lumii, mult mai vizibil de când

pe aceste meleaguri şi am fost primit la divizia de

cu internetul. Să nu uite că marii oameni de ştiinţă

cercetare a companiei Philips.

şi-au dezvoltat teoriile pe intuiţiile copilăriei, de

Știm că sunteți inventatorul primului ceas

aceea trebuie să îşi lase gândul să viseze la orice

capabil să măsoare pulsul sportivilor numai pe baza

idee le trece prin cap. Einstein, de exemplu, s-a

senzorilor optici. Ce ne puteți spune despre această

gândit ce ar fi dacă ar putea merge sincron cu o rază

realizare, dar și despre alte performanțe în domeniu?

de lumină; s-ar mai vedea în oglindă? Ce se

Cu mai mult de zece ani în urmă au apărut pe

întâmplă atunci cu unda electromagnetică? Avea

piaţă ceasuri care măsurau pulsul sportivilor, cu

doar 16 ani. Peste ani, a dezvoltat răspunsul în teoria

ajutorul unei benzi ce se poartă pe piept, care măsoară

relativităţii.

electrocardiograma, dar care este şi incomodă. Acum

maximă, minte deschisă, gândire cu propriul creier

mai bine de opt ani, am făcut o primă demonstraţie în

şi dezvoltarea ideilor proprii.
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Interviul numărului...
Sunteți autorul cărții „Fizica povestită”,

România. Dintre cei care au vizitat-o, mulţi au

apărută la Editura Humanitas, pentru care ați fost

rămas cu impresii plăcute, unii miraţi ca şi acolo

laureat al Academiei Române în 2016. Ce ne puteți

există oameni fericiţi. Aceştia sunt, de obicei,

spune despre această lucrare?

turiştii neortodocşi, pentru că cei mai mulţi preferă

Cartea se adresează celor deja interesaţi de
fizică (pentru cei care nu sunt încă interesaţi de
această faţă fascinantă a vieţii scriu acum o altă

vacanţele în sudul vestic al Europei.
Cum vedeți viitorul cărții și al Bibliotecii întro lume profund marcată de tehnologie?

fizicii

Cert. Îmi aduc aminte cum mă certa mama

fundamentale, în ordinea teoriilor, de la mecanică şi

pentru că citeam pe ascuns: puneam cartea între

electromagnetism, trecând prin teoria relativităţii şi

coperţile de manual, ca să nu fiu descoperit. Azi îi

lucrare).

Ea

abordează

subiecte

ale

mecanica

cert eu pe copii,

cuantică,

până

dar nu pentru că

mai

citesc, ci pentru

avansate teorii,

că nu citesc. În

cum

fi

loc să citească,

electrodinamica

ei stau să se

cuantică

joace

la

cele
ar

sau

pe

teoria bosonului

computer.

Higgs.

ştie, peste ani, ei

Deşi

Cine

subiectele sunt

vor

avansate,

propriilor copii:

am

striga

încercat să le

„Băieţi,

aduc la înţelesul

lăsaţi

unui

aparatele alea de

elev

de

mai
şi

voi

liceu sau student interesat de fizică. Cartea are şi

teleportare, şi puneţi mâna pe un joc de computer!”.

căsuţe de matematică, ce nu trebuie neapărat

Dar nu îmi pot imagina asta, când eu chiar simt

urmărite, pentru că textul se poate citi şi fără ele. În

efectul terapeutic al cărţii pe care o ţin în mână.

totalitatea sa, cartea este utilă şi profesorilor de

Faţă de computer, unde sunt la un click distanţă de a

fizică sau chiar cercetătorilor.

mă pierde în altceva, atunci când am cartea în mână

Care

este

percepția

olandezilor

despre

România?

nu pot decât închide ochii şi imagina ce scrie acolo,
sau ceva în plus. Cartea este pentru mine educaţie,

Nu există un „olandez” generic. Există

pe când internetul numai informare. Educaţie în

oameni, diferiţi între ei, de aceea şi părerile sunt

sensul că învăţ să gândesc cu mintea mea, în

diferite. Cei mai mulţi cu care interacţionez sunt pur

pauzele dintre paragrafe, pe când internetul

şi simplu curioşi, pentru că nu ştiu nimic despre

reprezintă mai mult o acumulare de informaţie, în
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pauzele dintre click-uri. De aceea, sper ca pe

cercetătorul Cristian Presură se zbate cu aceleaşi

viitor şi copiii mei să descopere puterea cititului

probleme ca ale copiilor săi: pierde timp pe internet,

din carte, dar cine ştie?

care îl „fură” cu miliardele sale de poveşti.

Ce personaj/lectură v-a marcat de-a lungul
vieții? Mai are cercetătorul Cristian Presură

Ce le transmiteți vâlcenilor?
Dincolo de greutăţile pe care le au, să fie
bucuroşi că trăiesc acasă. Unii dintre noi alergăm în

timp pentru lectură?

Fără îndoială Richard Feymnan cu a lui

depărtările altor ţări după un salariu mai bun, glorie

„Fizica modernă”, tradusă şi în româneşte. Deşi

mai mare, sau mai ştiu eu ce, însă ca acasă nu e

laureat al premiului Nobel, Richard Feymnan ştia

niciunde.

să se apropie de omul obişnuit, să trezească

În numele cititorilor acestei reviste, vă

curiozitatea din el. Timp de lectură mai am.

mulțumesc pentru disponibilitate și vă așteptăm cu

Tocmai am terminat de citit “Concepte filozofice

mare drag la Bibliotecă, să ne împărtășiți din

în fizică”, o carte pe care o recomand tuturor

experiențele dumneavoastră!

celor interesaţi de fizică. Dar, să ştiţi, şi

Interviu realizat de Corina Bedreagă
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Omagiu profesorului Titu Georgescu
vieții) prin lansarea volumului “Un om, un istoric, un
destin. Omagiu profesorului Titu Georgescu”.
Realizat de Ileana Georgescu (soția) și prof.
Gheorghe Dumitrașcu, volumul “poartă amprenta
gândirii Profesorului cu privire la responsabilitatea
istoricului zilelor noastre, în efortul său de a menține
trează conștiința istorică, de a apăra, și prin scris,
prezentul și viitorul țării”, după cum mărturisesc cei
doi autori în Prefața argument.
Publicată la Editura “Fântâna lui Manole”,
lucrarea însumează 670 de pagini; debutează cu un
capitol biografic la care se adaugă texte-mărturie ce
redau gândurile, impresiile și convingerile exprimate
de personalități de prestigiu ale științei și culturii
românești în diferite momente (la aniversarea a 75 de
ani de viață și 50 de ani de activitate științifică, la
trecerea în neființă ș.a.). De asemenea, în același
volum, autorii au inclus atât o selecție din ideile și
argumentele profesorului Georgescu, cuprinse în cele
Joi, 23 februarie 2017, Biblioteca Județeană

trei volume apărute în ultimii ani ai vieții sale, într-un

“Antim Ivireanul” Vâlcea a fost gazda unui

tiraj restrâns (volume intitulate sugestiv “Tot un fel

eveniment cultural omagial dedicat profesorului

de istorie”), cât și o selecție de versuri ce poartă

universitar doctor docent Titu Georgescu – un om

semnătura Profesorului. La final, cititorul găsește o

care, privind cerul și măsurând vremea, vrea să

bibliografie selectivă din cărțile istoricului și

vadă în zbor “Măiastra lui Brâncuși”, cum îl

dedicațiile aflate pe cărțile oferite lui Titu Georgescu.
Postfața

caracteriza acad. Mircea Malița.
În ziua în care ar fi împlinit 88 de ani,

semnată

de

prof.

Gheorghe

Dumitrașcu, un post-scriptum intitulat “Gratitudine”

Titu

ce aparține doamnei Ileana Georgescu, un indice de

Georgescu au fost cinstite de colegi, prieteni și

nume și o selecție de fotografii-document din arhiva

oameni de cultură din Râmnicu-Vâlcea (orașul său

personală a profesorului Titu Georgescu sunt

adoptiv, în care și-a petrecut ultima perioadă a

elemente ce întregesc, în mod firesc, armonia

memoria
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și

personalitatea

profesorului

Omagiu profesorului Titu Georgescu
acestora despre învăţământul românesc – Gh.

volumului.
Un alt moment important din cadrul
aceluiași

eveniment

cultural

omagial

a

fost

împlinirea dorinței testamentare a istoricului -

Şincai,

Dinicu

Golescu,

Ion

Heliade

Rădulescu, Simion Bărnuţiu, V.A. Urechia,
Al. Odobescu, Spiru Haret.

donația de carte făcută Bibliotecii Județene “Antim

3. “1907 - INTELECTUALII ŞI RĂSCOALA”

Ivireanul” Vâlcea spre a fi de folos cercetătorilor,

– răscoala din 1907 a fost, în accepţia

dascălilor, tinerilor studioşi şi tuturor iubitorilor de

Profesorului, nu doar o răscoală ţărănească,

istorie.

dar şi prilejul manifestării nemulţumirii altor
Donaţia cuprinde 208 volume, carte şi

clase şi categorii sociale - profesori, tineret

periodice, descrise în baza de date a instituţiei şi

studios, scriitori, artişti plastici, intelectuali

puse la dispoziţia utilizatorilor. Dintre acestea, 80

de prestigiu, toţi şi-au exprimat adeziunea la

sunt volume cu dedicaţii, primite de profesor de la

cauza ţărănimii. Cartea a apărut în anul 1974,

colegi şi colaboratori. Câteva exemple:

la Craiova, la Editura “Scrisul Românesc”.
4. “ISTORIA ROMÂNILOR” – se vrea un

1. “ARGUMENTE ALE ISTORIEI PENTRU

îndemn și un apel pentru introducerea unui

O NOUĂ ORDINE INTERNAŢIONALĂ”

curs de istorie a românilor la cât mai multe

–

şi

facultăţi, astfel încât tinerii, profesorii de

Enciclopedică, în 1977, tradusă în limbile

istorie și toţi cei interesaţi să cunoască

franceză, spaniolă, engleză. Cartea tratează,

adevărul

într-o manieră inedită, probleme ale istoriei

indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară

universale de la marile imperii – egiptean,

activitatea .

apărută

persan,

la

roman,

Editura

trecând

Ştiinţifică

prin

perioada

despre

5. „NICOLAE

istoria

propriei

IORGA
–

ţări,

ÎMPOTRIVA

monarhiilor absolutiste, până la marile

HITLERISMULUI”

este

una

dintre

puteri contemporane. Volumul a fost distins

puţinele cărţi scrise despre Iorga după 1944.

cu Premiul Academiei Române pe anul

Cartea a fost publicată, în anul 1966, la

1980.

Editura Ştiinţifică, după ce, timp de șase ani,

2. „CTITORI DE ŞCOALĂ ROMÂNEASCĂ”

Walter Roman, directorul de atunci al

– lucrare apărută în 1971 la Editura

Editurii politice, i-a refuzat publicarea. La

Didactică şi Pedagogică - “omagiu pentru

sugestia lui Roman, nemulţumit de tema

dascăli, patrioţi înflăcăraţi de marile idealuri

cărţii, profesorul a acceptat să scrie „DE LA

ale poporului român, cei care au plămădit

GREVA

şcoala acestei ţări”. Conține și

PCR”.
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6. “INTELECTUALII
PUBLICISTICA

ANTIFASCIŞTI

ÎN

ROMÂNEASCĂ”

–

aceşti cronicari, soli ai Franţei prezenţi în
Ţările Române la 1848.

reprezintă rodul documentării Profesorului

8. “ROMÂNIA ÎNTRE YALTA ŞI MALTA” –

pentru lucrarea de doctorat, care i-a prilejuit

apărută în 1993, la Editura „Şansa” din

dialogul cu intelectuali marcanţi ai perioadei

Bucureşti, clarifică spaţii ale istoriei noastre

interbelice – Sadoveanu, Iorgu Iordan, Andrei

tratate incomplet sau greşit. În ansamblul

Oţetea, Tudor Bugnariu, fruntaşi ai vieţii

marilor prefaceri prin care a trecut Europa

cultural-ştiinţifice, ale căror articole cu caracter

timp de patru decenii şi jumătate, de la

antifascist

au fost strânse într-o antologie.

sfârşitul celui de al doilea război mondial,

„Este un motiv de mândrie pentru noi, că am

până la sfârşitul secolului al XX-lea, statele

dat un asemenea contingent de intelectuali,

europene şi-au rejudecat strategiile prezenţei

slujitori ai păcii, luptători prin slovă împotriva

lor în această lume, unde marile puteri au

fascismului”.

dictat harta Europei. Adevărata problemă cu

7. „MĂRTURII FRANCEZE DESPRE 1848 ÎN

care se confruntă istoricul român este modul

ŢĂRILE ROMÂNE” – cartea a apărut în 1968,

în care se cercetează şi scrie despre aceste

la Editura Ştiinţifică. Fiind un foarte bun

probleme complexe. “O jumătate de secol nu

cunoscător al limbii franceze, în perioada

poate fi scoasă din istorie doar pentru că a

1966–1967, prof. Titu Georgescu a fost trimis

traversat

în Franţa să studieze în Arhivele Ministerului

Profesorul.

de Externe francez documente referitoare la
istoria modernă a României şi la relaţiile
româno-franceze. A rezultat o carte extrem de
originală, concepută ca un dialog peste timp cu

Marinela Creangă
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socialist”,
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scăpătase cu timpul. Cei doi s-au cunoscut în anul
1916, în preajma intrării României în primul război
mondial. S-au plăcut, s-au iubit și au avut un copil,
pe care l-au numit Dinu Constantin, venit pe lume
la 19 martie 1917. Theodor era căsătorit cu o
doamnă mult mai în vârstă decât el, care era
bolnavă. Proaspeții părinți s-au instalat împreună cu
fiul într-un apartament bucureștean din preajma
Pieței Romane. În anul 1921, soția titulară moare,
iar Theodor și Ana se pot căsători oficial, dând
legitimitate și copilului lor, pe care tatăl îl
recunoscuse încă de la naștere. Foarte devreme,
sursa foto: wikipedia

micuțul a arătat o fire comunicativă, fiind atras cu
deosebire de toate fenomenele sonore. Era atent și

branduri

reacționa fericit la trecerea unui flașnetar pe stradă,

internaționale de mare impact, George Enescu și

la tălăngile turmelor ce se întorceau de la păscut,

Dinu Lipatti. La 19 martie 2017 s-au împlinit o sută

vara, la Fundățeanca, la piesele pe care mama le

de ani de la nașterea lui Dinu Lipatti, eveniment

cânta la pian și tata, la vioară. Ambii fiind

care ne aduce obligația morală de a-i evoca

muzicieni amatori, i-au întreținut cu mare bucurie

personalitatea, viața și opera pe parcursul întregului

aceste înclinații și s-au preocupat să i le dezvolte.

an. În acest sens, consider necesar să prezentăm, în

Astfel, deoarece către vârsta de patru ani Dinu

sinteză, principalele repere ale devenirii sale

improviza la pian tot felul de întâmplări sonore și

artistice,

înțelegerea

inventa după ureche mici cântece cu diferite

semnificațiilor profunde ale contribuției sale la

subiecte din lumea lui fermecată, a fost chemat

bogăția culturală a umanității în secolul XX.

profesorul Iosif Paschil care a notat aceste mici

România

ca

muzicală

un

prim

are

pas

două

către

Rădăcinile familiei Lipatti se pierd în negura

compoziții. Opt piese ale micului Dinu au fost

istoriei. Tatăl descindea dintr-o familie de origine

editate de curând într-un caiet special de către

greacă și albaneză din Chefalonia. Fiu de bancher și

Editura Grafoart. Când a împlinit patru ani, familia

proprietar înstărit, Theodor Lipatti a făcut studii

a organizat o mare petrecere, la care invitatul de

juridice și a avut o modestă carieră diplomatică.

onoare, maestrul George Enescu, l-a ascultat

Mama, Ana Racoviceanu, era fiica unui maior din

cântând un menuet de Mozart și a fost fotografiat

Slatina, descendent dintr-o familie bogată, care

punându-i o cunună simbolică de laur. Fotografia a
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fost expusă de fericitul tată în vitrina magazinului de

vârsta de șapte ani a început instruirea școlară cu o

muzică Jean Feder de pe Calea Victoriei. Gestul a

profesoară particulară. Sub această tutelă, pe

atras supărarea maestrului care s-a simțit manevrat

parcursul unui an, a învățat să citească și să scrie

cu indiscreție și nu i-a mai vorbit niciodată lui

cursiv. Atunci mama a simțit că este momentul să

Theodor Lipatti. Cu micul Dinu, însă, întâlnirile au

înceapă și pregătirea muzicală. În acest scop, familia

continuat, transformându-se, cu timpul, într-o

l-a invitat pe maestrul Mihail Jora să-i dea lecții de

sursa foto: dcnews.ro

comunicare spirituală impresionantă.

inițiere în tainele cântatului la pian și ale compoziției.

Deși avea o constituție fizică fragilă,

Maestrul a fost sceptic asupra darurilor

copilul era foarte harnic și inventiv. Se pricepea la

micuțului candidat, însă după ce l-a examinat, a

traforaj, inventa povești și piese muzicale, avea o

rămas uimit și încântat de bogăția înzestrării

imaginație debordantă. Când a împlinit șase ani, a

muzicale, de calitatea auzului de care dispunea acest

venit pe lume frățiorul care s-a numit Valentin. Dinu

copil. Instruirea inițială a fost una de succes, copilul

l-a ocrotit mereu și a dorit să-l apropie de muzică,

progresa în ritm alert, astfel încât, atunci când a

ceea ce nu i-a reușit decât la nivel superficial. La

împlinit 11 ani, maestrul a propus familiei să-l
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prezinte la examenul de intrare la Conservator. Este

premiul II la același Concurs de compoziție George

audiat de o comisie de cel mai mare prestigiu, care

Enescu, pe anul 1933. La sfârșitul studiilor în

decide să-l admită la nivelul anului V La Academia

Conservator, compune

Regală de Muzică și Artă Dramatică (anii de studiu

pentru orchestră mare, fiind recompensat cu premiul

erau de la I la VII, iar vârsta de intrare era liberă,

I pe anul 1934. Prima audiție, care s-a produs la

între copilărie și tinerețea adultă, bineînțeles, în

Ateneul Român, cu orchestra filarmonică dirijată de

urma unui sever examen de admitere). Așadar,

maestrul George Georgescu, i-a adus succesul de

începând din anul 1928, Dinu Lipatti devine elev la

public instantaneu.

suita Șătrarii în trei părți,

Conservatorul bucureștean, avându-i ca profesori pe

În mijlocul atâtor evenimente de succes pe

maestrul Mihail Jora la teorie-solfegiu, armonie,

ambele tărâmuri, cel pianistic și cel al compoziției,

compoziție, pe domnișoara Florica Musicescu la

mama absolventului emerit citește într-un ziar vienez

pian, pe maeștrii Dimitrie Dinicu și Mihail Andricu

anunțul cu privire la un concurs internațional de pian

la muzică de cameră. Dat fiind stilul sever al

ce urma să aibă loc în capitala austriacă. Îl înscrie

primilor doi mentori, pe parcursul celor patru ani de

imediat pe Dinu, care tocmai împlinise 16 ani, vârsta

studii Dinu Lipatti nu a avut voie să fie prezentat în

minimă admisă pentru participare. Urmează două

manifestări publice. Singurele excepții s-au petrecut

luni de pregătire intensă cu profesoara sa, după care,

la sfârșitul celui de-al doilea an, când a cântat cu

cu o săptămână înainte de începerea probelor, mama

orchestra Conservatorului partea I din Concertul

cu cei doi copii se instalează la Viena, îi organizează

pentru pian și orchestră de Edvard Grieg și la

lui Dinu condițiile de studiu și îl susține psihologic

sfârșitul anului următor, când a cântat în public, în

pentru concurs. După prima probă este remarcat de

formula inițială de colaborare, celelalte două părți

public, trece cu succes prin următoarele două etape și

ale aceluiași concert. Iar la absolvire a cântat cu un

ajunge în finala cu 11 competitori. După evoluția în

succes de răsunet Concertul nr. 1 în mi minor de Fr.

ultima probă, juriul deliberează îndelung și îl

Chopin.

supravegherea

consacră învingător pe concurentul Boleslav Cohn un

hiperexigentă a domnișoarei Florica Musicescu, l-au

pianist polonez în vârstă de 27 de ani, spre furia

situat pe locul cel mai înalt la absolvență, când a

maestrului Alfred Cortot, care îl vedea câștigător pe

fost onorat cu Premiul Paul Ciuntu. În același timp

Dinu Lipatti. Acesta îi recunoaște în mod sportiv

se relevă și la compoziție, domeniu în care este

meritele celui ales pe prima treaptă a podiumului,

distins, mai întâi cu mențiune, la Premiul George

într-o scrisoare către prietenul său din țară, Miron

Enescu, în anul 1932, unde prezintă Sonata pentru

Șoarec. Alfred Cortot îl invită pe Dinu la Paris,

pian în trei părți. În anul următor compune Sonatina

pentru a lucra cu el la École Normale de Musique, în

pentru vioară și pian, lucrare care e onorată cu

anul următor. Mama și cei doi copii se instalează la
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Paris, Dinu strălucește și se impune aici ca o

primele scheme de tratament eficiente. Urmează

prezență impunătoare. Valentin este dat la liceu și își

perioade de suferință cumplită, alternativ cu unele de

perfecționează studiul limbii franceze în care avea

acalmie, când Dinu reușește să lucreze și chiar să

să se specializeze ulterior. Dinu studiază, își mărește

concerteze. Lumea muzicală este fascinată de arta sa.

repertoriul și se afirmă puternic ca pianist. Totodată

Este aclamat, iubit, cerut, invitat în cele mai înalte

este apreciat și își continuă studiile de compoziție cu

instituții de concert din Europa. Dar el poate face față

Paul Dukas și apoi cu Nadia Boulanger, care avea

doar unui număr limitat de angajamente, din cauza

să-i devină prietenă și admiratoare pe viață.

bolii. Este solicitat să facă înregistrări, ceea ce

Perioada de înflorire a geniului său în mediul

renumitul maestru de sunet Walter Legge reușește să

cultural parizian se încheie, din păcate, în vara

realizeze abia în ultimele săptămâni de viață ale

anului 1939, când norii negri ai războiului se adună

artistului, care lucrează cu o dăruire eroică pentru

deasupra Europei. Mama și cei doi fii se întorc la

obținerea unor înregistrări cât mai apropiate de

București. Aici Dinu își continuă succesele pe plan

perfecțiune.

Madeleine

Între timp, inginerul Cantacuzino se hotărăște

Cantacuzino, tânăra soție a unui inginer meloman.

să-i acorde Madeleinei divorțul în anul 1949. În felul

Ea însăși pianistă, fostă elevă a domnișoarei

acesta, Dinu și Madeleine se pot căsători în

Musicescu, Madeleine devine curând prietena,

decembrie 1949. Mama artistului, care se luptase

iubita,

timpul

pentru a obține pașaportul ca să meargă la fiul său

războiului Dinu continuă o bogată activitate

bolnav, la Geneva, este dată jos din tren la granița

concertistică, în care o antrenează și pe Madeleine

română, găsindu-se asupra ei, la control, câteva

cu lucrări pentru patru mâini și două piane. La 24

bijuterii personale pe care intenționa să le vândă spre

septembrie 1943, cei doi pleacă în turneu la

a face rost de bani pentru medicamentele lui Dinu.

Stockholm. Apoi concertează amândoi în unele

Este deținută la Arad timp de un an, i se face proces

orașe germane și poposesc la Geneva. Orașul îi

penal, i se confiscă toate bunurile, este amendată și

primește cu brațele deschise, Dinu primește și un

apoi i se dă drumul să plece. Ajunge la căpătâiul

post de profesor la conservator, care îi asigura un

fiului cu două luni înainte ca el să se stingă.

național. Totodată

o

colaboratoarea

cunoaște

pe

inseparabilă.

În

anumit confort material. În această perioadă survine

Cu demnitate și cu o putere supraumană de a

se

suporta suferințele, Dinu se comportă admirabil,

îmbolnăvește serios. Investigațiile medicale duc la

îmbărbătându-i pe prietenii și apropiații săi, lucrând

un rezultat cert abia după trei ani, când este

și făcând proiecte. În după-amiaza de 2 decembrie

diagnosticat cu limfogranulomatoză malignă. Era un

1950, se stinge în liniște, zâmbind. E înmormântat în

cancer al sângelui, pentru care abia se încercau

cimitirul din Geneva, unde până astăzi are loc un

un
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eveniment

grav

al

destinului:

Dinu
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comunist, până în anii 1954-1955, perioadă în care

pelerinaj continuu.
După deces, personalitatea lui a devenit

nu era voie nici ca numele să-i fie pomenit. Apoi a

subiect de cult pentru tot mai mulți admiratori, care-i

fost, încetul cu încetul, îngăduită prezentarea

prețuiesc înregistrările. A rămas până în prezent unul

personalității lipattiene, dar interesul și prețuirea în

din primii pianiști ai lumii, din punct de vedere al

România lui natală au rămas foarte modeste față de

interesului pentru creația sa interpretativă. De

anvergura reală a valorii pe care o reprezintă. În

asemenea, opusurile create de el dau seama despre

această conjunctură, avem marea datorie de a folosi

nivelul înalt al școlii românești de compoziție în

prilejul centenarului nașterii sale pentru a-l cunoaște

context european și universal. Doar în România,

și aprecia, pentru a ne bucura de bogăția pe care

Dinu Lipatti a fost interzis după instalarea regimului

Dinu Lipatti o aduce patrimoniului cultural național
și universal.

Prof. univ. dr. Lavinia Coman

Casa memorială Dinu Lipatti. Sursa foto: cimec.ro
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Remember Doamna Irina Șațchi
E greu să ne imaginăm cum arăta viaţa

Şaţchi cheamă discipoli pianişti din toată ţara la

culturală a judeţului Vâlcea prin anii 1960-1980, dar

Muzeul de Artă Casa Simian, punându-le la

ne reamintim precis cum o mărunţică, dar aprigă

dispoziţie chiar pianul personal, invitând maeștri

profesoară de pian lupta din răsputeri să instaureze

consacraţi

Muzica mare, cultă, clasică pe aceste tărâmuri. Irina

“Cursurile de vară”, unice în ţară la vremea aceea.

Şaţchi, poloneza şcolită la Praga şi naturalizată

De pe aceste două temelii, Doamna Şaţchi îşi

româncă a ales Râmnicu-Vâlcea pentru a converti

imaginează încă alte două construcţii importante, pe

prin pian câţi mai mulţi adepţi la credinţa sunetelor

care le schiţează în gândul său şi al discipolilor săi,

să-i

cizeleze

întru

perfecţiune

la

îmbinate pe clape

care

vor

albe şi negre în

viaţă

abia

armonii venite de

1990: Filarmonica

demult

de

şi Liceul de Arte.

dar

Un singur lucru nu

orientate ferm spre

l-a putut prevedea

un

Doamna

şi

departe,
viitor

sonorizat.

bine

prinde
după

Şaţchi:

Într-un

ascensiunea

unde

amintirii sale după

învăţământul

trecerea ... dincolo.

muzical

Muzicologul

oraş

făcea

primii paşi primari

american

şi

Schomberg

gimnaziali,

şovăielnici

şi

Harold
a

conceput o istorie a muzicii după traiectoria în

recurenţi câteodată, Doamna Şaţchi îşi imaginează şi

eternitate a geniilor componistice care au născut

apoi dirijează un exod de talente către urbe. Astfel se

marea muzică, subliniind o valorificare absolut

naşte Festivalul „Tinerelor Talente”, unic în ţară,

aleatorie a moştenirii sonore, independentă față de

organizat de oraş în colaborare cu Uniunea Criticilor

opiniile

Muzicali prezidată de rafinatul Alfred Hoffman şi cu

posterităţii beneficiare. Cred că destinul în eternitate

Radiodifuziunea Română, reprezentată de unica,

al Doamnei Şaţchi este unic în analele dăscălimii

minunata, împătimita descoperitoare şi mai ales

artistice românești, pentru că Asociația constituită de

susţinătoare de talente, mult regretata Rodica Sava.

foștii săi elevi - Dorina Arsenescu în principal - a

Pentru că Festivalul avea loc primăvara și pentru a

instituit un concurs prestigios de pian cu numele

umple moleşeala zilelor toride de

“Irina Şaţchi”, aflat la a X-a ediție, un concurs de

39

vară, Doamna

contemporanilor,

creatorilor

şi

ale
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interpretare a liedului - “Artlied” - deja la ediţia a

muzica cu un simţ dramaturgic şi regizoral superior

III - a, continuând „Cursurile de vară” în perimetrul

colegilor de generaţie ancoraţi doar în sunete. Să nu

judeţului - la Horezu - şi înființând cursuri

uităm că însuşi Concursul de pian “Irina Şaţchi” a

permanente de pian la Horezu.

pornit iniţial din spaţiul generos al Şcolii Populare de

Fotografia de tinereţe a Doamnei Şaţchi

Arte şi Meserii din Râmnicu-Vâlcea, aşa că

patronează desfăşurarea concursurilor, întipărindu-se

moştenirea didactică a Doamnei Şaţchi e o realitate

în mintea noilor generaţii ca o efigie de legendă, nu

rodnică şi permanentă. Bineînţeles că performanţa

numai prin încărcătura de istorie, ci şi prin

matură se împlineşte în cadrul învăţământului

frumuseţea fizică a unor trăsături ce exprimă deschis

vocaţional şi premiile ediţiilor anterioare o confirmă,

bunătatea şi generozitatea. Magia fotografiei invită

dar mai ales traiectoriile ulterioare ale premianţilor,

concurenţii să se aşeze la pian eliberaţi de emoţii şi

de multe ori internaţionale. După cum şi unii dintre

să povestească sălii cum au înţeles ei frumuseţea

discipolii Doamnei Şaţchi s-au plasat pe remarcabile

muzicii şi mai ales cum să o înţeleagă ascultătorii. În

coordonate europene: Simona Scăunaş-Natu, rafinată

transferul acesta aproape alchimist, realizăm an de

pianistă şi profesoară şi, mai ales, Luiza Borac,

an cum noi şi diverse talente construiesc prin

concertistă aflată într-o formidabilă ascensiune

performanţele lor o nouă faţetă a şcolii interpretative

continuă, susţinând putenic muzica românească în

româneşti, pe care Doamna Şaţchi nu ar fi putut să o

lume, ambele activând în spaţiul german.

prevadă. Datorită tehnicii digitale şi a claviaturilor

Iar „Cursurile de vară” iniţiate de Doamna

nonacustice, sintetice, mult mai uşor de procurat şi

Şaţchi, veritabile academii estivale care arcuiau

de mânuit în spaţiul modern, datorită informaţiei

volute sonore printre picturile valoroase ale Muzeului

sonore la zi de pe Internet şi datorită augmentării

de Artă vâlcean, sub bagheta maeştrilor Gheorghe

civilizaţiei educaţionale şi-a făcut apariţia în

Halmoş,

întreaga

al

Ionescu Vovu, Lucia Crăiţă şi Cornelia Bătrânca, se

învăţământului privat, cu un statut aparte. Copiii

continuă şi astăzi, diversificându-şi oferta şi locaţia -

şcoliţi astfel nu ocolesc performanţa, secondând cu

pian, violoncel, flaut, clarinet - la Horezu. Urmându-

succes uneori pe colegii de la învăţământul

le exemplul, profesoara Mihaela Manafu de la Liceul

vocaţional,

educaţie

de Arte organizează la Voineasa cursuri de vacanţă

pluridimensională lipsa specializării atente. Am

pentru pian şi actorie, o iniţiativă care, deşi departe

ascultat cândva copii din Iaşi care studiau în paralel

de "cometa Şaţchi", se înscrie parcă în "coada ei de

pianul şi actoria, cu o profesoară care absolvise cu

lumină". O reuşită recentă (deşi are deja un an) este

brio ambele facultăţi, profesând la zi, paralel,

transformarea cursului estival de pian de la Horezu în

ambele valenţe. Micii ei discipoli îşi construiau

curs permanent şcolar prin bunăvoinţa, energia şi
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ţară

un

segment

suplinind

consistent

printr-o

Constantin

Ionescu

Vovu,

Margareta
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sacrificiul săptămânal al Dorinei Arsenescu, cea

liceu de muzică şi arte, de o viaţă muzicală, dar mai

care a luat în stăpânire destinul în eternitate al

ales este meritul discipolilor, care l-au iubit profund

profesoarei sale, Irina Şaţchi. În acest mod, cred că

şi au fost mai aprigi ca maestra lor în lupta zilnică

nu există în istoria învăţământului românesc (nu

cu realitatea, nu întotdeauna propice.

numai muzical) un exemplu similar de valorificare
a amintirii unui profesor, de continuare îndârjită a
principiilor,

planurilor

şi

visurilor

sale,

de

împlinire, finalizare şi diversificare a lor. E meritul
dascălului pentru că a visat concret, într-un anumit

Camelia Pavlenco
3 iunie 2017

oraş, care avea nevoie de o filarmonică, de un

sursa foto: wikipedia
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Evenimente culturale
Consemnări asupra unui act de cultură
prof. Augustina-Sanda Constantinescu
Joi, 6 aprilie 2017, Biblioteca Județeană “Antim
Ivireanul” Vâlcea a găzduit un act cultural de cea

mare a bibliotecii, răsplătind astfel şi eforturile
domnului Petre Tănăsoaica.

mai înaltă ţinută.
Ne

Redăm în consemnările

referim

Întâlnirile

la

de

față

fragmente

din

“României

intervențiile

domnului

literare” – eveniment pe

academician

Nicolae

care publicul vâlcean îl

Manolescu,

datorează domnului Petre

fonoteca Bibliotecii Judeţene

Tănăsoaica, poet, ziarist și

"Antim Ivireanul" Vâlcea:

publicist.

Spre

înregistrate

în

lauda

„Mă bucur foarte tare să

dumnealui, de când s-a

mă reîntâlnesc cu râmnicenii

„dezîndrăgostit”

de

mei. Eu vin întotdeauna cu

Balzac (pe care l-a iubit la

plăcere la Râmnic și mi-am zis

14-15 ani), preocupat de

întotdeauna că Râmnicul este

schimbările „din lumea de

un oraș cultural. Așa a fost și

atunci

şi

din

lumea

înainte, pe vremea copilăriei

după

cum

mele și a liceului. Mă bucur să

în

aflu, de pildă, că Biblioteca,

deschiderea manifestării,

absolut minunată, este una

domnul Petre Tănăsoaica

dintre cele mai importante, mai

se

mari și cu mai mare număr de

literară”,
mărturiseşte

străduiește, de ceva

vreme,

să

aducă

la

cititori

Râmnicu-Vâlcea scriitori

dintre

bibliotecile

județene”.

contemporani – uneori cu mai mult, alteori cu mai

„Revista își bazează reputația mai întâi și mai

puțin (din păcate) interes din partea vâlcenilor. De

întâi pe faptul că are cea mai lungă viață din presa

data aceasta, printr-o prezență numeroasă, cu

culturală literară. Sub numele „Gazeta literară”, ea a

reprezentanți la cel mai înalt nivel: Nicolae

reapărut în 1954. Din 1968 a devenit „România

Manolescu, Eugen Negrici, Gabriel Chifu, Răzvan

literară”, cu apariții săptămânale. A avut echipe

Voncu, Sorin Lavric, Simona Vasilache, Daniel

redacționale extraordinare, foarte mulți dintre cei

Cristea-Enache, Mihai Zamfir, Angelo Mitchievici,

care au condus revista sau au fost redactori, au

întâlnirea

cu

dispărut. Cel care a fost prezent de la început, din

râmnicenii a impresionat, făcând neîncăpătoare sala

1954, când s-a înființat revista, Gabriel Dimisianu,
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redacției

“România

literară”
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cred că este singurul supraviețuitor din acea

înseamnă că noi credem că literatura nu este un sac,

echipă. Mai târziu, scriitori, critici, pe care îi aveți

nu este wikipedia, nu este internet, unde fiecare pune

în manuale, pe care i-ați citit, de care ați auzit, au

ce vrea și se transmit și știri adevărate și știri false.

făcut parte din această redacție, revista fiind

Știți ce problemă imensă a devenit asta cu știrile

condusă din 1968 de Gelu Dumitrescu, iar din

false. În toată lumea se transmit multe informații

1971 de George Ivașcu. În echipa din 1971,

care nici măcar nu sunt știri. Televiziunile noastre

pentru doi ani de zile, am fost și eu redactor – șef

sunt specializate în confuzia dintre știre și

adjunct, fiind colaborator și înainte și după.”

informație. În ceea ce ne privește pe noi, confuzia

„A doua importanță a acestei reviste, la care

este alta, între informație și cunoștințe. Noi încercăm

eu țin foarte mult, este ca ea să își facă datoria de

să reparăm ceea ce strică mijloacele de comunicare,

a-și informa cititorii despre literatura

care dau informații, crezând că dau cunoștințe, nu e

care se

scrie și care se publică în momentul de față.

adevărat,

Sigur, avem pagini de istorie literară, avem pagini

neierarhizate, noi încercăm să dăm cunoștințe, să

de cinematograf, de teatru, dar partea literară este

oferim cititorilor noștri cunoștințe cât mai apropiate

cea care duce greul. Spiritul critic este cel care ne

de

ghidează. Altfel, fără spirit critic, o publicație nu

Subiectivitățile noastre la un loc încearcă să creeze o

își atinge scopul. Este rolul pe care toate revistele

imagine. Insist pe acest aspect pentru că, după

literare culturale ar trebui să îl joace. “România

părerea mea, cel mai mare pericol în momentul de

literară” îl joacă în măsura cea mai mare. Asta nu

față pentru cultura noastră, valabil și pentru culturile

înseamnă că nu apar și lucruri discutabile, că nu

din alte părți este această confuzie dintre simpla

apar

asemenea

informație brută, la îndemână, care circulă, care este

discutabile, ba chiar câte o poezie mai proastă pe

o marfă ieftină pe piață și adevărata înțelegere a

ici pe colo, se mai întâmplă. Sitele se repară și

literaturii, a sensului operei literare.”

și

interpretări

critice

de

dau

realitatea

informații

obiectivă

ele periodic. Avem grijă să fie funcționale. Asta

Extras din Cartea de Onoare a Bibliotecii Județene Vâlcea
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a

netriate,

literaturii

nefiltrate,

române.
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Imaginea monumentalității
Muzică, un organizator de excepție.
Viniciu Moroianu, Boldizsar Csiky, Lavinia
Coman, Camelia Pavlenco, Carmen Enescu sunt
nume care, din nou, copleșesc. Sunt nume de mari
muzicieni care vin la Râmnicu Vâlcea și jurizează cu
maximă seriozitate, păstrând valorile Doamnei Șațchi
așa cum dânsa a dorit, așa cum dânsa proceda, așa
cum trebuie să fie păstrată marea muzică.
63
Da. Așa am perceput duminică dimineața, 30
aprilie 2017, atmosfera din sala Filarmonicii
vâlcene. Am fost copleșit și impresionat de invitația
Dorinei Arsenescu, o inimoasă profesoară care de 10
ani perseverează în organizarea Concursului de Pian
”Irina Șațchi”. De ce copleșit? De ce impresionat?
Pentru că între marile personalități pe care familia
mea le-a cunoscut de-a lungul timpului s-a aflat și
prietena de familie a părinților mei, Doamna
Profesoară Irina Șațchi, cea care l-a cunoscut pe
Rachmaninov, cea care avea să-mi deschidă
universul marii muzici, din păcate pentru prea puțini
ani, fiind chemată să lumineze Raiul, dar, din
fericire, pentru suficient timp cât să înțeleg ce
înseamnă să faci muzică adevărată.
Doamna Șațchi mi-a marcat pozitiv anii
copilăriei, chiar dacă, de multe ori, mă găsea
jucându-mă și aștepta cu răbdare să îmi iau “la
revedere” de la tovarășii de joacă, chiar dacă, de
multe ori, o supăram pentru că nu studiam suficient
și chiar dacă trebuia să înfrunte zloata și capriciile
anotimpurilor

reci,

punându-și

șosete

peste

încălțări...
Da. A fost O Mare Doamnă, Un Mare OM de
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de

concurenți?

O

cifră

frumoasă,

încurajatoare, benefică pentru muzica de calitate.
Premii? Poate puțin cam multe, poate pentru unii
copilași sunt semne de încurajare, poate mici concesii
în anumite momente... în orice caz, un concurs de
ținută, premiat pe măsură cu un trofeu din partea
Rotary Club Râmnicu Vâlcea, prin benevolența a doi
colegi darnici cu muzica de calitate.
Câștigătorul? Ștefan Macovei, un ardelean
ambițios care a interpretat impecabil în recitalul de
gală Sonata a 7-a de Serghei Prokofiev. O
interpretare matură, destul de profundă, cu accente
interesante, o tehnică studiată, cu frazări de bun simț.
Construcția frazelor l-a situat pe Ștefan în sfera
interpreților care chiar au înțeles ce a scris Prokofiev,
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dramatismul și precizia de șahist (compozitorul a

soție). A meritat pe deplin ca și Maestrul Coman să fie

fost extrem de atașat de șah pe care l-a învățat

evocat la acest concurs, pentru ca tinerii muzicieni să

singur încă de la 7 ani) a compozitorului fiind

afle că marile valori plecate dintre noi rămân

portretizate cu mult bun simț de Ștefan. Deși

monumentale, indiferent de cât se încearcă de către

Prokofiev a fost denumit ”pianistul bolșevic”

mediocrii

în

zilelor

noastre

propovăduirea

vremea pribegiilor sale, totuși, am avut impresia că

amatorismului, a non-valorii și a pseudo-muzicienilor

Ștefan l-a tratat mai tinerește, mai „americănește”,

cu diplome de sufragerie...

dovedind încă o dată o bună înțelegere a partiturii

Trist faptul că nici o televiziune locală sau

marelui rus care și-a petrecut destulă vreme

națională, la timp încunoștiințate, nu a făcut act de

hoinărind prin Central Park...

prezență, la fel ca și profesorii noștri de muzică, ce ar

Felicitări Ștefan, meritai Marele Premiu, sunt

fi trebuit să fie prezenți și când lumina se va fi stins,

convins că ilustrul juriu ți-a oferit distincția simțind

după ce un juriu de talia celor de care am făcut

spiritul Doamnei Șațchi!

vorbire trecut-a deja prin sala filarmonicii...

Mă bucur că Distinsa Doamnă Profesoară

Și, pentru că Doamna Șațchi a fost de un

Lavinia Coman a oferit câteva bijuterii muzicale

optimism debordant, închei aceste rânduri invitând pe

semnate de Maestrul Nicolae Coman (am avut

oricine le va citi să sprijine marea muzică, să sprijine

onoarea să studiez la Conservatorul bucureștean cu

cultura și, chiar nepricepuți de sunt, să caute să facă

probabil cel mai haios și mai mare profesor de

minime comparații, pentru că numai așa valoarea

armonie, un monument de cultură, ca și distinsa lui

culturală reală va triumfa peste vreme.
Petruț Constantinescu
1 mai 2017
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LiedArt – concursul călător?
Un titlu ce amintește de proiectul „Pianul

Conservatorului bucureștean, după recitalul comun

călător” (susținut de Horia Mihail) – cu speranța că

de la

Conacul Lipatti – Fundățeanca (Serile

se potrivește doar trecutului acestui concurs de

Lipatti). În drum spre București, îmi spunea: „nu am

interpretare vocală, LiedArt. Este un proiect marca

acordat importanță liedului în anii de liceu, iar în

ACIS (Asociația Culturală „Irina Șațchi”) înscris pe

facultate a trebuit să recuperez. Să faceți un concurs
de lied!”. Apoi, într-o întâlnire cu soprana Georgeta
Stoleriu, am conturat proiectul convenind că ne vom
adresa atât tinerilor din învățământul vocațional
preuniversitar, cât și amatorilor, celor care învață să
cânte din plăcere, instruiți în școli populare de artă
sau în învățământul privat. Aveam deja modelul
concursului de pian. Ca cerințe repertoriale, am pus
accent pe liedul din creația românească (obligatoriu
la

ambele

secțiuni)

și

liedul

din

perioada

romantismului muzical. Am optat și pentru un lied
linia generoasă de promovare a tinerilor talentați, a

la alegere, în funcție de vârsta concurenților. Dar

muzicii lirice culte, universale și românești.

concursul LiedArt proiectat pentru a se desfășura la

Cum

a

asemenea

Râmnicu-Vâlcea nu a fost să fie... și în felul acesta a

competiții, având deja în derulare concursul de pian

dobândit o istorie zbuciumată: 2013 - ediția I și

„Irina Șațchi”? Trebuie să fi contat anii de

2014 - ediția a II-a, la Pitești, acolo unde am

colaborare cu soprana și profesoara Cornelia

absolvit Liceul de Artă cu sprijinul Primăriei, al

Angelescu (pentru care cuvântul, poetica textului,

Centrului Cultural din Pitești și al Clubului Rotary

era de maximă importanță, influențând modalitatea

local. Următoarele două ediții (2015/2016) au fost

de

de

organizate la Muzeul de Artă din Târgoviște, într-o

acompaniator, propria mea structură înclinată spre

ambianță rafinată și foarte potrivită unui astfel de

sensibilitatea poetică. Am primit și un impuls

proiect, dar retragerea susținerii Clubului Rotary

colegial. Mai presus de orice, am avut susținerea

Târgoviște, cu două săptămâni înainte de concurs,

colegei mele, Izabela Cernătescu, în realizarea

m-a determinat să aduc concursul în Râmnicu-

tuturor proiectelor asociației.

Vâlcea, acolo unde a fost destinat inițial. Implicarea

exprimare

apărut

ideea

muzicală),

unei

experiența

Am primit un argument solid în perioada
zămislirii
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proiectului

de

la

un

student

al

Clubului Rotary Cozia Râmnicu-Vâlcea ne-a dat
curaj și concursul s-a putut desfășura.

Evenimente culturale
În primăvara aceasta capricioasă, muzica a

nu va fi atât de numeroasă pe cât ne-am fi dorit,

înviorat Râmnicul. LiedArt, ediția a V-a, a însemnat

olimpiada

încă o zi de bucurie sonoră, de emoție tinerească.

Târgoviște în ziua premergătoare evenimentului

Luna mai ar trebui consacrată ca „luna muzicii” la

nostru. Concurenți din București, Cluj-Napoca, Alba,

Râmnicu-Vâlcea! Sâmbătă, 6 mai 2017, după mult

Vâlcea

timp, Muzeul de Artă „Casa Simian” s-a deschis

sensibilitate și emoția inerentă unui asemenea

pentru arta sunetelor. Un juriu „academic”, cu

moment. Din păcate, televiziunile locale nu ne-au

sopranele Georgeta Stoleriu și Felicia Filip, dar și

onorat concursul, nici măcar gala, cu recitalul care

Ana Rusu de la Conservatorul clujean, a apreciat

dă măsura nivelului competiției. Dar am avut bucuria

evoluația tinerilor interpreți. Știam că participarea

unui public călduros și prezența prietenilor din
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au

națională

corală

prezentat

s-a

programe

desfășurat

diverse,

la

cu
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Rotary Club Râmnicu-Vâcea Cozia... S-au acordat

Arte „Victor Giuleanu” și Muzeul Județean

diplome de participare, premii, premiul special

„Aurelian Sacerdoțeanu”. Tinerii cântăreți vâlceni

„Felicia

pentru

ne-au prilejuit momente de satisfacție, fiind

acompaniament, volume „Iolanda Mărculescu și

recompensați cu premii valoroase. Recitalul galei a

epoca sa” (prin generozitatea sopranei Georgeta

fost deschis de câștigătoarea ediției 2016, Mândra

Stoleriu). Trofeul (creația plasticianului Bogdan

Florescu (București) acompaniată la pian de

Constantinescu) și marele premiu oferit de Clubul

Ieronim Buga. Este modalitatea prin care se „predă

Rotary au fost decernate concurentului Raicea Mihai

ștafeta”, de la o ediție la alta, nu doar în LiedArt, ci

Alexandru, clasa a XII-a, Colegiul Național de Arte

și la concursul de pian. Au urmat cei patru

„Dinu Lipatti” București, îndrumat de profesor

deținători ai premiilor întâi și marelui premiu cu

Cristina

lucrări din creația românească și universală. În

Filip”

și

Măgureanu

premiul

(o

special

prezență

constantă

și

atmosfera

importantă în toate edițiile LiedArt!).
Pentru

cele

două

organizatoare,

Dorina

Arsenescu și Izabela Cernătescu, gala concursului a

plină

de

căldură,

satisfacție

dezamăgire (ca în orice concurs!), cu speranța
revederii, am încheiat LiedArt 2017.

reprezentat punctul terminus al concursurilor de
primăvară. Am beneficiat de parteneriate cu Liceul de
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sau

Lect.univ.dr. Dorina Arsenescu
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FESTIVALUL TINERE TALENTE, RM. VÂLCEA, 20 – 22 MAI 2017
„Au trecut 21 de ani de când, împreună cu

stimula valorile muzicale în devenire, de a-i

remarcabilii critici muzicali Smaranda Oțeanu-

promova pe tinerii interpreți români performanți în

Bunea și Alfred Hoffman, cu inimosul profesor

context internațional.

Vasile Roman, pe atunci președintele Comitetului

Șirul concertelor s-a deschis la 20 mai, cu un

de Cultură al județului Vâlcea și extraordinara

program al elevilor de la Liceul de Arte „Victor

Irina Șațchi de la Școala de Arte din Rm. Vâlcea,

Giuleanu” din Rm. Vâlcea. Se cuvine a fi salutată

am pus bazele a ceea ce urma să devină astăzi

revenirea, după mai multe ediții de absență, a

Festivalul Muzical Internațional Tinere Talente de

forțelor reprezentative ce sunt pregătite la această

la

școală a cărei tradiție este

Râmnicu

Vâlcea.”

(Vasile

marcată

Donose,

Revista

prodigioasă a profesoarei

România”

Irina Șațchi. Ca demni

nr. 132, 12-18 iulie

urmași ai săi, profesorii de

1999, fragment din

astăzi

articolul Festivalul

publicului

Internațional

concludente rezultate ale

„Tinere Talente” de

strădaniilor și priceperii lor.

la Râmnicu Vâlcea,

Astfel, dintre pianiști, l-am

„Radio

de

au

activitatea

prezentat
cele

mai

ediția a XXI-a”, apărut în volumul „Un vis

remarcat pe Călin Ionuț Nechita din clasa a III-a,

împlinit, Muzicieni de azi... muzicieni de mâine...”

care a cântat cu farmec ingenuu, umor și degajare

de Rodica Sava, p. 290)

Suita Villageoises de Fr. Poulenc. Sabin Bănescu,

Colegiul Criticilor Muzicali a susținut acest

din clasa a IX-a, s-a prezentat ca un virtuoz care

festival până în anii 90 când comunitatea locală,

știe deja să modeleze profilurile sonore complexe

Primăria

„Ion

ale Rapsodiei ungare nr. 6 de Fr. Liszt. Din grupul

Dumitrescu” (înființată în 1995) au preluat

violoniștilor, au atras atenția prin siguranța

destinele

Responsabilitatea

prezentării Ionuț Sebastian Croitoru din clasa a III-

organizării celei de-a 38-a ediții a revenit, și de

a, în piesa Tamburina de L. Aubert, Radu Mihai

această dată, filarmonicii vâlcene.

Popa din clasa a IV-a, prin prezența scenică

Râmnicului
acestui

și

Filarmonica

festival.

Scopul nobil al manifestării este astăzi, la cea de

viguroasă în Allegro de J. Fiocco, interpretarea

a 38-a ediție, ca și la vremea întemeierii, acela de a

muzicală a Cristinei Elena Ionescu din clasa a VIII-
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a, realizată la violă în Dansul Anitrei de E. Grieg. Iar

consacrată.

Zenovia Mocanu din clasa a IX-a s-a prezentat cu

Violoncelistul Valentin Simion a demonstrat, în

pregnanță de solist în prima parte a Simfoniei

Rapsodia spaniolă de D. Popper, un temperament

spaniole de E. Lalo.

puternic, cu care domină instrumentul și convinge

În continuare, Alexandra Petrică din clasa a III-a

publicul prin fermitatea discursului. Cântul său e

a cântat la nai, cu sensibilitate, un Menuet de J.

dezinvolt, comunică plăcerea de a face muzică, o

Haydn, iar Raluca Dirinea din clasa a VI-a, la același

libertate interioară remarcabilă. E îmbucurător faptul

instrument, a fost expresivă și convingătoare în Tema

că reușește să fie în același timp virtuoz și expresiv.

cu variațiuni a unui autor necunoscut din secolul al

Octavian Ioan Pârlea din clasa a X-a a alăturat

Punctul

în program Balada de G.

al

Enescu și Sonata a III-a,

l-a

„Balada” de E. Ysaye

clarinetistul

pentru vioară solo, punând

din clasa a XII-a Tudor

astfel în evidență, cu gust

Alexandru Poenaru, cu

și

prima

a

înrudire spirituală dintre

Concertului de C. M.

cei doi maeștri ai viorii

von Weber, în care a

din secolul trecut.

XVI-lea.
culminant
programului
realizat

parte

inteligență,

nobila

Pianista Teodora

evoluat ca un solist
deja experimentat, la nivelul unei performanțe

Țepeș, masterandă în anul I, a cântat Toccata de M.

deosebite.

Ravel cu o strălucire mai ponderată decât s-ar cere,

La

reușita

acompaniamentele

recitalului

au

contribuit

fără scânteia electrizantă necesară acestei partituri și

profesioniste

ale

pianistelor

fără anvergură solistică. Pavana de G. Enescu a

Galina Nemțanu și Dorina Arsenescu.
Concertul de seară, prezentat de profesoara

sunat fără adâncime, fără nostalgie, în nota unui
impresionism de la suprafața clapelor.

Mihaela Tomescu, a fost deschis de pianista Eva

Programul s-a încheiat cu violonistul Radu

Garet din clasa a IV-a, cu interpretarea uluitoare a

Ropotan, actualmente student la Royal Academy of

unui Vals – Fantezie de M. I. Glinka, în aranjamentul

Music din Londra. Piesa Lăutarul

lui V. Griaznov. Mica interpretă a desfășurat un

enesciană „Impresii din copilărie” a sunat inspirat,

evantai de capacități, atât instrumentale, cât și de

cu știința și arta stilului parlando rubato. Cea de a

concepție, de maturitate afectivă surprinzătoare

doua lucrare, Polonaise brillante de H. Wieniawski,

pentru vârsta ei, apărând ca o autentică artistă

îl recomandă ca pe un campion și un muzician de
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anvergură internațională.

grăbire către final. Acompaniamentul și-a potențat

La impactul deosebit al concertului a contribuit

contribuția cu energie, susținând partea solistică prin

aportul admirabilei pianiste acompaniatoare Olga

unele motive subiacente pe care le-a adus în atenție

Babadjan. Vom sublinia faptul că reunirea forțelor

în mod oportun.

muzicale remarcabile în această formulă de concert

La final, violonistul de 13 ani Ștefan Aprodu

este rodul activității susținute a Fundației „Remember

ne-a captivat cu interpretarea renumitei piese de

E n e s c u ” ,

c o n c e r t

promotoare

Introducere

neobosită

R

a

tinerelor

valori

muzicale

din

o

n

și
d

capriccioso

o
de

C. Saint – Saëns.
I-am

România.

admirat

Concertul de

splendoarea

concerte din 21

l i n i i l o r

mai s-a bucurat

expresive,

de

participarea

temperamentul

orchestrei

a r d e n t ,

Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Rm. Vâlcea,

atitudinea de concertist cu prestigiu și autoritate.

condusă de tânărul dirijor Daniel Enășescu. În

La reușita concertului a contribuit, în bună

Concertul în do major de J. Haydn, violoncelistul Jan

măsură, coordonarea cu mână sigură și cap de

Sekaci din clasa a IX-a a cântat cu eleganță și

organizator a tânărului dirijor Daniel Enășescu, o

naturalețe prima parte, cu inflexiuni de grație și

prezență

sensibilitate în mișcarea lentă, a demonstrat bravură și

participarea bine individualizată a soliștilor aflați la

vigoare în partea finală. Unele mici decalaje față de

începuturile

acompaniamentul orchestral s-au produs pe parcurs,

acompaniamentul orchestral bine dozat, dar și cu

mai ales la început, între așezarea echilibrată a

intervenții marcate, acolo unde muzica le impunea.

ansamblului orchestral și elanul romantic, uneori
precipitat al solistului.

puternică,

activă,

experienței

care
de

a

armonizat

concertiști

cu

Concertul de încheiere l-a avut ca protagonist,
pentru început, pe Florin Mantale, în momentul de

Pianista Ana Antonia Tudose, tot în clasa a IX-a,

față student în anul II în Olanda, la Conservatorul

a evoluat în Andante spianato și Marea poloneză de

din Maastricht. În Concertul nr. 9 K.V. 271 în do

Fr. Chopin ca o elevă conștiincioasă, cu o anumită

major pentru pian și orchestră de W.A. Mozart,

instabilitate ritmică, manifestată prin tendința de

solistul s-a evidențiat prin calitatea sonoră frumoasă,

51

Evenimente culturale
cultura stilistică bine însușită și o muzicalitate

stabiliza către o emisie sonoră optimă. De aceea,

rafinată. Considerăm ca fiind o reușită această primă

celebrele arii Che gelidamanina din opera Boema de

apariție a sa într-un concert cu orchestra, căreia, cu

G. Puccini și Lunge da lei din opera La Traviata de

siguranță, i se va adăuga, în experiențe ulterioare,

G. Verdi au fost prezentate cu fraze frumos șlefuite,

un plus de consistență în zona afectivității profunde,

dar și cu unele episoade forțate, cam stridente.

mai ales în partea lentă a lucrării, care este de un

Ambii

tragism sfâșietor.

Universitatea Națională de Muzică din București, au

cântăreți,

în

prezent

masteranzi

la

Cea mai

produs momente de

tânără membră a

satisfacție artistică în

unei familii vestite

duetul Caro elisir din

de

aceeași operă de G.

muzicieni,

violonista

Donizetti.

Iulia

Artei

Cazacu,

vocale i s-a adăugat

studentă în anul III

aici mișcarea scenică.

la

Aceasta

Adriana

Universitatea

Națională
Muzică

a

potențat

interpretarea

de

prin

trăirea rolurilor bine

din

cunoscute,

București, a cântat

de

un

rapsodia de concert Tzigane de M. Ravel cu

comic spumos în stil italian, ceea ce a generat

plasticitate,

încântare pentru publicul spectator.

rafinament,

demonstrând

un

temperament pasionat, dar și capacități coloristice

Pe durata concertului, orchestra, condusă cu

interesante. În plus, am perceput o nuanță de

măiestrie și eficiență maximă de muzicianul dirijor

caricatural, ca atitudine culturală polemică.

Florin Totan, a fost partenerul plin de abnegație al

Finalul a revenit unei perechi de artiști lirici.

tinerilor soliști aflați pe treptele afirmării.

Soprana spaniolă Amaia Arrieta Vargas, posesoarea

La finalul celor trei zile cu evenimente artistice

unei voci strălucitoare de soprană, a interpretat cu

semnificative, putem considera că menirea de

fervoare cântecul pitoresc de L. Delibes, Les filles

susținere și evidențiere a tinerilor interpreți în curs

de Cadiz și a demonstrat cunoașterea stilului

de afirmare solistică a fost, și în această ediție a

adecvat ariei Prendi, per me sei libero din opera

festivalului, îndeplinită cu succes.

donizettiană L’elisir d’amore. Tenorul Paul Lungu
are un glas interesant, pe care este pe cale de a-l
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Pagina Artelor
Sibile şi filosofi în pictura exterioară a bisericilor din Ţara Românească
Naşterea, la nivel vizual, a paradoxalei legături
între lumea păgână şi cea creştină. Fundamentele
teologice ale unei reprezentări des întâlnite pe zidurile
exterioare ale bisericilor din Ţara Românească, în
viziunea lui Bartolomeu Anania. Cei mai cunoscuţi dintre
meşterii zugravi ai lăcaşurilor postbrâncoveneşti din Ţara
Românească.
Zugrăveala exterioară, îndeosebi, a bisericilor
postbrâncoveneşti aduce, la graniţa dintre veacurile al
XVIII-lea şi al XIX-lea, teme noi sau mai vechi, existente
în alte spaţii, reluate şi revalorificate, uneori chiar resemnificate. Dintru început aş vrea, ca unul dintre
istoricii de artă care au acordat importanţă monumentelor munteneşti şi olteneşti din epoca de tranziţie de la
evul mediu la modernitate, să combat teza conform căreia pictura acestei perioade constituie o dovadă a
decăderii înaltei arte brâncoveneşti. Sunt multe dovezi că suntem, de fapt, în faţa unei alte paradigme
culturale ce înrâureşte, în chip specific, zugrăveala lăcaşurilor de cult din Ţara Românească, dând naştere

VECHE TEMĂ ICONOGRAFICĂ ÎN ACTUALITATEA SECOLELOR XVIII-XIX
unui nou stil ce ar putea fi privit, în cel mai rău caz, doar ca o „provincializare” a artei aulice brâncoveneşti.
Ţările Române trec prin profunde schimbări, îndeosebi la nivelul mentalităţilor, începând din a doua
jumătate a veacului al XVIII-lea, şi ele se reflectă inclusiv în fresca exterioară şi chiar interioară a bisericilor,
atât la nivelul iconografiei, cât şi la cel al viziunii meşterilor zugravi ai epocii de tranziţie. Pe parcursul mai
multor articole voi încerca să prezint câteva dintre temele prezente în pictura exterioară, în pridvoarele
deschise şi chiar în pronaosul unora dintre monumentele postbrâncoveneşti reprezentative.
Pentru început mă voi opri asupra frizei cu sibile şi filosofi, aflată în registrul superior, sub cornişă,
înconjurând de la sud spre nord corpul edificiiilor ecleziale din Ţara Românească. Tema iconografică a
sibilelelor şi a filozofilor antichităţii apare reprezentată, pentru prima dată, pe zidurile exterioare ale
bisericilor din Bucovina, în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, ajungând apoi, în veacul al XVIII-lea, după
domnia sfântului voievod Constantin Brâncoveanu şi în iconografia lăcaşurilor ortodoxe din Ţara
Românească.
În Bucureşti, pe Calea Moşilor de astăzi, în vechea mahala a Popii Hierea, dăinuie o splendidă biserică
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postbrâncovenească, rezidită pe locul alteia mai vechi, în anul 1728, de mitropolitul Daniil şi de însuşi vodă
Nicolae Mavrocordat care, trecând pe acolo, în drumul lor spre mănăstirea Pantelimon, găseau vechea biserică
a mahalalei din plasa „târgului de afară” în avansată stare de ruină. Ei o rezideau din piatră şi cărămidă şi o
împodobeau şi cu pictură exterioară. Friza ce înconjură registrul superior al pereţilor exteriori, de la sud spre
nord, cu personajele zugrăvite a căror identitate le rămânea în epocă pe deplin neînţeleasă locuitorilor
mahalalei Popii Hierea, făcea ca

biserica

ambiguu de „Biserica cu Sfinţi”.

Ceva

personajele erau de fapt sibile, atât

biserica ce le înfăţişează până astăzi,

cât şi mahalaua din jurul ei primesc

numele de „Biserica cu Sibile”,

respectiv

Deşi,

„Mahalaua

Sibilelor”.

să
mai

fără

primească
târziu,

numele

aflându-se

îndoială,

acest

că

lăcaş

bucureştean nu era singurul decorat

astfel în registrul superior al zidurilor

exterioare, totuşi el a rămas unicul,

în momentul de faţă, care mai

păstrează această reprezentare. În

schimb, în Oltenia de nord, numărul

bisericilor

impresionant,

„cu

sibile”

rămâne

popularitatea de care avea să se

bucure

iconografică a unor personaje ce

aparţin culturii păgâne. Câteva doar

dintre monumentele olteneşti unde

se păstrează respectiva friză sunt:

paraclisul

Râmnicului,

Arhiepiscopiei

în

demonstrând
epocă

biserica

abordarea

din

satul

Chiciora, comuna Păuşeşti Măglaşi,

biserica din satul Coasta, comuna

Păuşeşti

din

Genuneni, biserica din Măldăreşti,

biserica din satul Teiu, comuna

Galicea, biserica din satul Teiuşu,

comuna

din

Copăceni, biserica din Horezu Târg,

biserica din Urşani, biserica Sfinţii

Îngeri din Câineni şi încă multe altele.

Zugrăveala celor mai frumoase

dintre ele, aşa cum ne arată pisaniile,

Măglaşi,
Buneşti,

biserica
biserica

aparţine celebrilor pictori teiuşeni, adevăraţi creatori de şcoală la graniţa dintre secolele XVIII şi XIX, Ioan şi
Ilie, dar şi unor Dinu Zugravu, sau Radu Zugravu, ori unor foşti ucenici ai acestora.
Ştim că încă din primele secole, teologii creştini descoperă că şi unii dintre filozofii antichităţii, precum şi
preotesele templelor greco-romane, înzestrate cu darul prezicerii şi numite sibile, proorociseră naşterea din
Fecioara Maria a Mântuitorului lumii. Astfel, iconografia creştină îi asimilează, treptat, şi pe unii filozofi,
precum Platon ori Aristotel, dar şi pe cele zece profetese din Templul lui Apollo: Persiana, Libiana, Delfina,
Cimeriana, Samiana, Cumeeana, Hellespontica, Frigiana Europeana şi Tiburtina. Hora sibilelor de pe zidurile
exterioare e completată de prezenţa filosofilor elini: Apollonius, Solon, Tuchydide, Plutarh, Platon, Aristotel,
Filon, Sofocle şi Valaam, care era şi vrăjitor. Sibilele au rochie lungă cu guler răsfrânt, mâneci scurte până la
cot, cingătoare cu pafta dublă de argint, cum sublinia ÎPS Bartolomeu Anania în cartea sa „Cerurile Oltului”, iar
filosofii poartă pe cap o coroana, „simbol al majestăţii spiritului”. Vrednicul de pomenire mitropolit şi scriitor

54

Pagina Artelor
dedică un capitol aparte sibilelor şi filosofilor în cartea dedicată monumentelor ecleziale din judeţele traversate
de râul Olt. Erminiile, afirmă Bartolomeu Anania, prescriau, „încă din vremea lui Panselin, reprezentarea unor
înţelepţi ai elinilor care au proorocit despre întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, ca şi pe aceea a
sibilelor slujitoare în templele idoleşti care au proorocit despre Maica lui Hristos. Tema e, aşadar, mai veche, iar
asimilarea de către creştinism a unor personaje păgâne îşi are temeiul, cum subliniază autorul „Cerurilor
Oltului” în „procesul prin care creştinismul primar a asimilat ceea ce i se părea că este pozitiv în spiritualitatea
lumii antice, proces consumat pe durata unor lungi şi contorsionate confruntări”. Bartolomeu Anania dezvoltă
în

continuare

tema

analogiilor

unor

credinţe prezente atât în

religiile păgâne, cât şi

în

nemurirea

omului,

fericirea

veşnică,

creştinism,

precum:

mântuirea

sufletului,

purificarea de păcate etc.

Explicaţia analogiilor e

pusă de eruditul autor pe

seama

concept

magistral de Filon din

dezvoltat

Alexandria,

apoi

de

Logosului,

Sfântul

Evanghelist

Ioan şi în final de Sfântul

Iustin

Filosoful care susţine că

„iluminările de care a

fost capabil păgânismul îşi

au temeiul în iconomia

divină

Logos”.

Logos

manifestată

prin

fragmentat,

Martirul

Există

precreştin,

şi

un

numit

şi

Logos seminal, deosebit

de Logosul integral,

care e Iisus Hristos, şi care

„a

domenii

precreştine:

ale

lumii

filosofic şi moral”, dar

lucrat

acestea,

în

trei

religios,
spune

Bartolomeu Anania, „se întrepătrundeau atât de mult încât deseori alcătuiau un singur domeniu”. Prin urmare,
lumea precreştină nu era lipită de posibilitatea intuirii adevărului despre mântuire. Sfântul Iustin crează,
conchide Bartolomeu Anania, „o legătură organică între eforturile spirituale ale omenirii precreştine şi revelarea
Adevărului însuşi în persoana istorică a lui Iisus Hristos”. În felul acesta, un filosof precum Platon avea să
sprijine gândirea teologică a lui Dionisie Areopagitul, iar Aristotel prin Toma de Aquino, avea să influenţeze
structura teologiei romano-catolice. Important de subliniat, după această foarte necesară incursiune a autorului
în teologia primelor secole, revenind, în final, la tema sibilelor şi a filosofilor din frizele exterioare ale
bisericilor din Ţara Românească, este că hora lor are întotdeauna în centrul ei, în chip emblematic, scena Bunei
Vestiri.
Luiza Barcan, critic de artă
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10 ani de EUROPE DIRECT - la Biblioteca Județeană Vâlcea
Rețeaua Europe Direct reprezintă unul dintre

desfăşoară activităţile şi modul în care acestea le

principalele mijloace folosite de Comisia Europeană

afectează viaţa de zi cu zi. Prin Proiectul ED s-a

pentru informarea cetățenilor și comunicarea cu

achiziționat și logistica, atât de necesară.

aceștia. Sunt 10 ani de când Biblioteca Județeană,

De-a lungul celor 10 ani, Centrul a oferit

prin Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea, face parte

servicii de informare europeană, s-a implicat în

din

marea

familie

europeană de Centre ED.

acțiuni

de

comunicare,

fiind partenerul local al
Reprezentanței

Comisiei

un moment de referință în

Europene

România,

viața vâlcenilor deoarece

EUROPE DIRECT Vâlcea

atunci s-a deschis pentru

având rolul de a stimula

public Centrul EUROPE

dezbaterile

DIRECT,

fiind un punct de prim

Anul 2008 a fost

proiect

Bibliotecii

Județene

„Antim
finanțat

al

Ivireanul”,
de

Comisia

în

contact

şi

cu

dialogul,
informaţia

europeană

pentru

localnici.
Pentru

Europeană și Consiliul

bibliotecă,

Vâlcea,

Centrul ED a fost o „nișă”

biblioteca noastră fiind

de deschidere europeană

prima instituție de cultură

prin

din județ care a accesat și

evenimente de comunicare

implementat un proiect

de mare anvergură, cel mai

cu finanțare europeană și

mare

prima

apartenența

Județean

bibliotecă

din

participarea

avantaj
la

fiind
o

România care a făcut

europeană de centre

parte

informare.

din

Rețeaua

EUROPE DIRECT.
Au beneficiat de acest lucru comunitatea

S-a

la

rețea

adus

de
o

contribuție semnificativă la creșterea fondului de
carte, precum și un cert beneficiu de imagine.

vâlceană, „Casa Cărții”, voluntarii și echipa de

Participarea la proiectul ED a schimbat și

management, obiectivul Centrului ED Vâlcea fiind

viața multor liceeni. Aici și-au descoperit vocația, au

ca locuitorii să poată avea acces la informaţii

găsit informația relevantă, aici au fost încurajați să se

privind domeniile în care Uniunea Europeană îşi

dezvolte personal. Centrul EUROPE DIRECT
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Vâlcea din cadrul Bibliotecii Județene „Antim

posibilitatea participării în tabere de antreprenoriat,

Ivireanul” a fost printre primele din țară care a lucrat

comunicare, cultură și civilizație europeană, au

cu elevi-voluntari, în fiecare an premiind excelența,

beneficiat de vizite la instituții și parteneri europeni:

instituind premiul pentru voluntarul anului, pentru

Parlamentul

care tinerii au fost recompensați cu vizite de studiu,

Europene de la Praga, Centrul EUROPE DIRECT

excursii, școli de vară și tabere.

Munchen.

European,

Reprezentanța

Comisiei

Nu doar voluntarii au beneficiat de avantajele

Am avut privilegiul de a lucra cu cei mai buni
tineri din județ, care au realizat lucruri importante:

unui

afișe și flyere care anunțau că biblioteca are și alte

comunitatea vâlceană prin accesul utilizatorilor la o

servicii decât cele tradiționale, primul site pe care l-a

categorie

administrat instituția noastră. S-au colectat date și au

informației

fost introduse în baza comunitară, s-au realizat și

comunitățile locale; organizarea de cursuri pentru

conceput din punct de vedere IT trei baze de date

toate categoriile de public; implicarea comunităților

funcționale și astăzi: prima – EUROCIC (pe subiecte

locale în procesul de multiplicare a informației

europene), cea de-a doua – EVIDENȚA (pentru

europene sau implementarea unor proiecte cu idei

statistica utilizatorilor) și a treia - CD-AI (pentru

preluate din rețeaua națională de Centre Europe

evidențierea CD-urilor din Centru).

Direct.

Voluntarii au fost „profesori” de limba

proiect

cu

finanțare

specializată

de

europene

europeană,
informații;

cât

mai

ci

și

aducerea

aproape

de

În timpul celor 10 ani de EUROPE DIRECT,

engleză, germană sau franceză pentru adulți. Ne-au

informarea

ajutat ca informația europeană să ajungă la cât mai

permanentă. Fiind partenerul local al Reprezentanței

mulți

organizarea

Comisiei Europene, ED Vâlcea a beneficiat de cele

evenimentelor, au realizat acțiuni de caritate, fiind

mai bune training-uri și seminarii tematice pe care

alături de cei aflați în suferință. Pentru toate aceste

le-a adus în comunitate, transformându-le pentru

servicii

fost

vâlceni în evenimente de informare și comunicare

recompensați prin acordarea de cursuri de dezvoltare

europeană. Astfel, au avut loc acțiuni dedicate Zilei

personală (experimentarea vorbitului în public, lucrul

Europei – 9 mai, campanii de promovare și

în

eficientă,

informare

„Vorbește

cu

leadership, scrierea de proiecte). De asemenea, au

seminarii

naționale

și

avut privilegiul participării la sesiuni de informare

europene”, „Ziua Europeană a Limbilor”, concursuri

despre studii în Europa sau și-au petrecut timpul

(„Crăciun european”, „Frumusețea minții tale”),

liber antrenați în activități de voluntariat, într-un

ecologizări etc. Și toate acestea cu un feed-back

mediu non-formal. Voluntarilor merituoși li s-a oferit

foarte bun din partea utilizatorilor. Au fost de un real

cetățeni,

aduse

echipă,
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ne-au

sprijinit

Bibliotecii

comunicarea

în

Județene

oficială

și

au

europeană

a

fost

noi

o

preocupare

despre

Europa”;

internaționale

„Cariere

10 ani de EUROPE DIRECT - la Biblioteca Județeană Vâlcea

succes la public cursurile de dezvoltare personală, de

aducând un beneficiu de imagine și plus-valoare

limbi străine, calculator, de managementul proiectelor,

Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”.

comunicare, antreprenoriat, bune maniere etc.

Venind

în

sprijinul

comunității,

Centrul

Comunitatea locală a beneficiat și de pe urma

EUROPE DIRECT Vâlcea a realizat și actualizat

evenimentelor la care au participat personalități

propriul site, a acordat utilizatorilor săi informații și în

marcante ale vieții publice, sociale și culturale pe care

mediul on-line.

echipa de management a reușit să le invite în orașul
nostru la evenimentele de anvergură organizate de

Cea mai mare realizare? Europe Direct a
schimbat vieți și comunități!

Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea,
Dana Rădulescu și Ioana Mazilu-Manolescu
Consilieri de comunicare ED
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Polivalențele unui proiect: Let's Culture Together
devenit spații de creație și de experimentare, de
învățare și împărtășire a ideilor, adevărate centre
culturale a căror misiune s-a extins în raport cu
rapiditatea cu care circulă informația. Semnul
distinctiv al bibliotecilor moderne este hiperconectivitatea, reflectată de dependența societății
actuale de social media, fluxuri de informații și baze
de date. Chiar dacă bibliotecile dispun de resursele
de bază pentru a oferi publicului mijloacele necesare
de accesare a cunoștințelor, ele se confruntă mai
Care sunt provocările cu care se confruntă

mult ca niciodată cu schimbări rapide și majore.

bibliotecile? Cum pot ele să se implice mai mult și

Abilitatea de a gestiona aceste schimbări și corelarea

să sprijine eficient categoriile de public cărora li se

activităților cu nevoile comunității este ceea ce

adresează?

definește o bibliotecă modernă, ancorată în realitate.

administrarea

Cum

să

mențină

informațiilor

având

excelența
în

în

vedere

multitudinea de formate în care sunt astăzi
disponibile? Încotro se îndreaptă tehnologia și care
sunt noile resursele de care se poate folosi
biblioteca? Răspunsurile implică o atentă observare
a societății, iar faptul că o bibliotecă își pune astfel
de probleme demonstrează dorința de a-și consolida
rolul în comunitate. Cu toată determinarea ei, o
bibliotecă nu se poate dezvolta într-o formă izolată,
desprinsă de realitățile care îi depășesc aria de
adresabilitate. Pentru aceasta are nevoie de alianțe
instituționale și profesionale, colaborări sustenabile
și durabile, parteneriate naționale și internaționale.
Cu cât dezvoltă mai multe relații profesionale
cu organizații din diferite sectoare, care au obiective
și preocupări asemănătoare sau complementare, cu
atât biblioteca va avea posibilitatea de a-și spori
capacitatea de adaptare a serviciilor și va fi în
măsură

să

propună

soluții

inovative

pentru

comunitate.
Astăzi, peste tot în lume, bibliotecile au
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permite un număr limitat de caractere pentru fiecare
mesaj. În afara participanților, pe platforma de
comunicare a proiectului au intervenit autorul și
personajele din cartea propusă, “interpretate” de
profesorii implicați în proiect. Rolul lor a fost acela
de a nu lăsa conversația să meargă într-o direcție
greșită și de a răspunde la întrebările sau
nelămuririle legate de acțiunea prezentată în carte
sau de particularitățile vremurilor când a avut loc.
Spre exemplu, când a fost propusă spre lectură piesa
Hamlet de William Shakespeare, “autorul” a
se află într-un proces de experimentare a unei metode

intervenit în discuție pentru a explica mentalitățile

de atragere a tinerilor spre lectură și spre biblioteci.

din vremea când a fost scrisă piesa, iar personajele

Proiectul Let’s Culture Together își propune să

au avut posibilitatea să-și justifice acțiunile atunci

abordeze lectura din mai multe perspective pentru a

când participanții păreau că nu le înțeleg. Această

descoperi acele aspecte care pot determina o

abordare a permis transformarea lecturii dintr-un act

persoană să devină, dintr-un cititor ocazional, un
iubitor de lectură. În acest sens, grupul țintă selectat a
fost format din utilizatori și potențiali utilizatori ai
bibliotecii, dar și persoane care folosesc mediul
online pentru a-și procura și citi cărți. În total,
proiectul a atras mai mult de 500 de persoane din
județul Vâlcea.
Proiectul a fost inițiat în 2016, anul în care s-au
comemorat 400 de ani de la trecerea în neființă a lui
William Shakespeare și s-au sărbătorit 150 de ani de
la debutul poetic al lui Mihai Eminescu. De aceea,
pentru derularea proiectului au fost selectate două
dintre cele mai importante opere ale acestor mari
scriitori: Hamlet și Luceafărul. Activitățile au constat
în afișarea unui calendar de lectură și citirea
simultană a aceleiași cărți, împărțită pe fragmente.
Pentru fiecare dintre ele, participanții au contribuit cu
propriile observații și idei, cu întrebări și răspunsuri,
citate și interpretări personale pe o platformă care
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individual într-unul social. Cititorii se întâlnesc într-

viziune proprie, nu atât pentru a performa, cât pentru

un spațiu atemporal și

a atrage atenția asupra piesei. Reprezentația nu a

chiar inițiază conversații

virtuale cu personajele și autorii textelor.

presupus neapărat reproducerea textelor, tinerii au

Urmărind același raționament, proiectul a

putut improviza situații actuale pe temele propuse de

reprodus metoda și în mediul mobil. În cadrul

autorii clasici, păstrând însă numele personajelor și

proiectului a fost dezvoltată o aplicație mobilă,

câteva dintre caracteristicile lor.

Betwyll, care permite

O altă direcție

comunicarea ideilor

de experimentare în

în aceeași manieră,

acest

dar

referă

folosind

proiect

se
la

telefoane sau tablete

combinarea lecturii

cu

cu

Android.

arta

plastică.

Utilizatorii pot citi

Tinerii

textele

orice

participat, lunar, la

format doresc – pe

ateliere de pictură

suport de hârtie sau

pe sticlă în care au

electronic – și pot

avut ocazia de a

participa pe lista de

transpune, folosind

discuții utilizându-și

mijloace

device-urile

simbolurile pe care

personale.

le-au descoperit în

în

Pe

lângă

aceasta,

proiectul

Let’s

Culture

Together
și,

urmăreşte
exploatarea

au

artistice,

fragmentele
Operele

citite.

lor

parte

fac

dintr-o

expoziție itinerantă
-

“Literatura

în

dimensiunii artistice

culori” – și sunt

a cărţii ca reper al

prezentate

relaţiei dintre cititor

album

şi

Prin

realizat cu această

introducerea teatrului

ocazie. Arta devine

lectură.

de

într-un
artă

ca mijloc de înțelegere a textului s-a încercat

astfel un mod de a promova lectura prin intermediul

stabilirea unei relații de empatie între cititori și

imaginii. O ilustrație devine purtătoarea de mesaj a

personaje. Rând pe rând, participanții au jucat rolul

cărții, mult mai vizibilă decât textul în sine, iar tinerii

personajelor în reprezentații pe scenă, adaptări în

au șansa de a-și explora propria imaginaţie și a da
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ceea ce privește publicul, precum și vulnerabilitățile

frâu liber spiritului lor creativ.
Încercările succesive de introducere a unor
metode,

schimbarea

abordărilor,

experimentarea

și aspectele interne pe care instituția ar trebui să
insiste. Astfel, biblioteca ajunge să aibă o imagine

transsectorială sunt mijloace de testare a capacității de

clară

relaționare dintre bibliotecă și publicul căruia i se

preferințelor publicului. Numai așa o instituție de

adresează. Proiectul Let’s Culture Together se

cultură ajunge să-și cunoască comunitatea și să afle

încadrează în această direcție a Bibliotecii “Antim

ce așteptări are aceasta de la ea. Prin astfel de

Ivireanul”. Oportunitățile oferite de colaborările

activități, biblioteca poate face diferența și are șansa

internaționale permit explorarea unor domenii noi și

de a încadra tendințele în specificul comunității și

vizualizarea din mai multe perspective a relației

de a inspira și motiva publicul.

comunitate - bibliotecă. În afara rezultatelor așteptate,
proiectele au și capacitatea de a furniza informații în

Cristiana Olteanu
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asupra

nevoilor,

a

dorințelor

sau

a

