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„OASTEA ÞÃRII“
Povestea acestei cãrþi începe odatã cu scrisoarea primitã, pe
la începutul acestui an, de la admirabilul scriitor Ioan Barbu, din Râmnicu Vâlcea, în acelaºi timp ºi fãuritorul unui ziar cu o uimitoare longevitate despre a cãrui pãtrundere profundã aveam nu numai ºtire ci
ºi confirmãri verificate. El îmi comunicã propunerea de a mi se atribui
un premiu al acestei publicaþii care urma în curând sã împlineascã
18 ani de la apariþie ºi se socotea cã îºi sãrbãtoreºte „majoratul“,
ocazia fiind subliniatã, aºa cum era de aºteptat, printr-o reuniune
în etape depãºind caracterul protocolar inevitabil. Ideea în sine de
a trage linie ºi de a privi înapoi spre a se consulta istoria consumatã
în ideea proiectului de viitor larg, mi se pãrea cu totul lãudabilã însã
îmi apãrea de neînþeles gândul de a-mi acorda o distincþie care nu
doar cã nu mi se potrivea ca greutate nemeritatã însã ieºea cu totul
din modul meu de a înþelege lumea ºi atitudinile faþã de valori. De
aceea i-am ºi rãspuns corespondentului meu dupã un rãgaz luat pentru reflecþie (trebuitor ºi din cauza cã, în acelaºi timp, aflasem despre
o propunere de acelaºi fel, venitã de la pãr. Dorin Picioruº, admirabilul,
ºi el, editor al platformei on-line „Teologie pentru azi“), expediind
aceastã epistolã încã nelãmuritã: 14 Ianuarie 2008, Cuvioºii Pãrinþi
uciºi în Sinai ºi Rait, Odovania Praznicului Botezului Domnului, Iubite
Domnule Profesor Ioan Barbu, ªtirea ce mi-aþi dat privitor la atribuirea
unui premiu al prestigiosului ziar ce aþi fondat ºi conduceþi cu pricepere ºi verticalitate, mã ia pe nepregãtite cãci, aºa cum am ºi
spus adeseori, tot ce fac nu fac pentru recunoaºtere publicã ºi pentru a obþine notorietate, titluri ori chivernisealã mare ori mai mãruntã. Sunt fapte ce se vor cântãri candva; ºi atât. În atâþia ani nu
am insistat sã impun ci sã propun idei, teme ºi soluþii care,
dacã se vor socoti potrivite, pot fi preluate uitând chiar de autor
ori de locul de unde au venit; unele au ºi devenit „folclor“.
În acelaºi timp, aº mai adãuga ºi împrejurarea cã „premiul pentru publicisticã“ în anul trecut nu mi se potriveºte defel. Precum ºtiþi,
nu apar în publicaþiile dominante (ºi, abia rareori, la televiziuni) ºi
nu fac parte dintre „abonaþii la crearea opiniei“ care sunt astãzi, la
noi, atât de rãspândiþi fiindcã sunt de trebuinþã cuiva cu influenþã
din armatele de pradã ce ne-au potopit. Cred cã, de fapt, aceastã
distincþie are ca motiv efortul arãtat de ARP pentru ca, în numai
un an de zile, sã devinã cel mai important grup de presã culturalã
on-line în limba românã ºi sã creeze, administrând cu o stãruinþã
greu de închipuit, 100 (o sutã) de pagini web cu rost cultural românesc,
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între care sunt ºi 20 de periodice, unele cu apariþie cotidianã. Aceasta poate fi, ºi cred cã este, o Faptã ºi se datoreazã celor ce au fost
alãturi de noi cu sprijin divers, cât de mãrunt sã fi fost, însã cu
bunavoinþa ºi nãzuinþa de a face mai bine tot ce se poate face astãzi
în þara noastrã tristã. Dacã acesta a fost argumentul unui premiu
ce aþi considerat potrivit pentru a atrage atenþia asupra unor înfãptuiri, la o scarã ce se va vedea cu timpul, atunci el nu mi se cuvine:
acordaþi-l cãtre ARP — Asociaþia Românã pentru Patrimoniu, care
bine-meritã -ca atitudine ºi efecte — o preþuire publicã; iar împrejurarea ca fiind fondator al acestei organizaþii — ºi, astãzi, alãturi de
Dna Mariana Brãescu, un sprijinitor dedicat în cele ale vieþii curente —
mi-ar crea un adevãrat sentiment de recunoºtinþã, arãtându-mi ºi
mie cã nu am greºit ºi nu înaintez prin locuri ce nu duc nicãieri.
Cãci, la drept vorbind, dacã e sã fie „recunoaºtere“ ºi „ratificare“, ea trebuie sã ajungã la toþi cei, multe sute, poate chiar mii,
de români de peste tot ºi de pe toate meridianele, care, la auzul
unor cuvinte ce îi îndeamnã sã se apropie ºi „sã punã umãrul“ mulþumind Maicii Noastre România, nu stau cu mâinile în sân ºi aduc,
fiecare dupã puteri, cât poate ºi cât ºtie fiecare. Eu am fãcut prea
puþin faþã de ceea ce mi-am propus ºi nu sunt mulþumit, trãgând
însã nãdejde sã mã ajute Dumnezeu sã mai fac ºi altele, atât cât
mã va lãsa pe Pãmânt. Dar el, românul treaz care nu tace ºi nu
stã imobilizat ca o vitã la tãiere, aºa cum ºed prea mulþi dintre contemporanii noºtri, bine-meritã pe deplin.
Dacã stãruiþi în aceastã atribuire de distincþie, care în orice
caz onoreazã fie ºi pentru cã în indefinitele noastre vremuri cineva
a privit în jur ºi a vãzut, preþuind, v-aº ruga sã o îndreptaþi cãtre
ARP — Asociaþia Românã pentru Patrimoniu, care, de fapt, este
ideea ce a strâns energii ºi a dat, poate, un sens al nãdejdii. În
acest caz, voi fi onorat sã o primesc, ca pãrinte al acestei idei, din
mâinile Voastre generoase. Cu doriri de tot binele ºi cu speranþa
cã încã mulþi ani veþi face ceea ce aveþi de fãcut aici.
Ajungând, în scurt timp, la un acord convenabil în chiar modul
ce îl propusesem, am pornit la momentul trebuitor cãtre Râmnic,
în zile de ianuarie friguroase ºi nedesluºite. Din goana trenului, priveam
câmpurile întinse ca în palmã, impecabila puritate a zãpezilor aºezate
cuminþi ºi unificate cu orizonturile abia bânuite prin ceþurile lãptoase
ºi, în acelaºi timp, aºezãrile omeneºti de o sãrãcie medievalã unde,
la margini de sate, prea multe clãdiri erau pãrãginite ºi pustii. Aceste douã lumi aflate în realitãþi paralele — unde frumuseþea naturii ºi
a celor ce cresc de la sine dupã îndrumãrile organice coexistã cu
incredibila ruinã produsã de om, rasã asasinã ºi prãdãtoare — îmi
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creau o imagine de paradox cosmologic ce reclamã opþiuni ºi, de
bunã seamã, reacþie ºi atitudine. Atitudinea aveam sã o întâlnesc
curând, de fapt ca ºi reacþia, înþelegând cã destrãmãrile determinate istoriceºte nu sunt nicidecum definitive ºi întãrindu-mã în ideea
cã, indiferent dacã avem spaimã de golul recent dar relativ, cele ce
trebuie fãcute trebuiau fãcute. Le fãceau, fãrã zgomot susþinut ºi
lucrând dupã firea lor, ºi oamenii ce urma sã îi întâlnesc. „Zilele
Curierul de Vâlcea“, ziarul local cu cea mai mare pãtrundere ºi notorietate dintre cele ce au rezistat în România, au confirmat în grad
înalt acest sentiment de „rãscoalã tãcutã a marginilor“ pentru care
Centrul dominator nu-i decât o realitate trecãtoare ce trebuie privitã ca un rãu necesar ºi ca un adaos — prea de tot crescut — de
pleava inutilã ce se va împrãºtia când vin trombele de vânt ale vremurilor de re-aºezare. Deºi obositor, drumul a fost util ºi am avut
ocazia sã întâlnesc un popor de creatori ai „locului“ în frunte cu
Ioan Barbu, un venerabil jurnalist, proprietarul cotidianului, un scriitor admirabil, un activist cultural eminent.
Atât festivitatea principalã, punctatã cu rostirea unor opinii —
cum se obiºnuieºte pretutindeni evidenþiind o emoþie colectivã specialã ºi o preþuire care adeseori ne lipseºte înlocuitã fiind de ura
sãlbaticã — dar ºi cu vernisajul unei expoziþii de artã dedicatã acelui
bilanþ de etapã istoricã regionalã, urmate de o agapã frãþeascã, au
arãtat multe opþiuni nediscutabile ºi au dat prilej unor schimburi de
idei fructuoase.
Abia mai târziu, când am revenit acasã, mi-am dat seama cã
astfel de episoade nu trebuie lãsate sã rãmânã numai în memoria
afectivã ori în seama peliculei de film sau de aparat fotografic ºi cã
rostul lor ar deveni mai limpede dacã, din materialul brut, atât cât
e necesar s-ar aºeza într-o carte ce poate sluji ºi altora ca model
ºi, prin însuºi timpul cãrþii tipãrite, ca instrument de rãspândire
a exemplului colectiv. Cãci un exemplu colectiv existã aici, fãrã nici
o îndoialã. Îi priveam pe „vâlcenii“ mândri cã Þara lor (una din nenumãratele „þãri“ crescute de la sine la noi) este, poate, o veche þarã
a lupilor getici, ºi îmi dãdeam seama cã aceastã parte hotãrâtã
dintr-o „Oaste a Þãrii“ -ce cuprinde România ce îºi vede de ale ei
-poate fi un detaliu de frescã simbolicã, un detaliu mic însã reflectând întregul minunat care existã ºi nu va dispãrea. ªi atunci m-am
gândit cã a venit vremea sã fac ºi eu un dar pentru aceastã realitate de dincolo de vreme — tradus, în imediat, într-un mic codice
de gânduri despre model. I-am scris de îndatã lui Ioan Barbu aceste cuvinte care azi nu mai sunt corespondenþã particularã ci fapt
de istorie recentã ºi fragment de carte ce s-a nãscut: Un dar pentru
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„Curierul de Vâlcea“. Dragã ºi iubite domnule Ioan Barbu, scriu
cu o micã întârziere pentru a mulþumi pentru zilele petrecute în atât
de seninul mediu ce aþi creat la Râmnicu Vâlcea; un „mediu“, de
fapt un mic univers, care nu-i decât normalitatea însãºi devenitã astãzi,
din pãcate, excepþie. Felul înþelept, delicat ºi dedicat cum înþelegeþi
sã acþionaþi, tactul ºi „vederea clarã“, simþul legitimitãþii sunt tot atâtea
argumente ce se observã de îndatã pentru toþi cei ce ºtiu ºi pot sã
observe ºi vã asigurã locul meritat nu doar în gândul bun al oricui
are bunã-credinþã, ci ºi în memoria colectivã, unde veþi rãmâne întotdeauna ca un reper. Mi-a pãrut rãu cã nu am putut rãmâne mai
mult alãturi de Domnia Voastrã, de Doamna distinsã ce vã însoþeºte
cu participare însufleþitã ºi necondiþionatã, ºi alãturi de toþi cei care
vã stãteau în preajmã, asociindu-se cu cel ce le este pe mãsurã;
dar, mai mult ca sigur, ca altãdatã ne vom gãsi un timp mai lung.
Vãzând toate acestea, ºi înþelegând semnificaþiile lor, m-am gândit
ca ar fi util sã fac o cãrticicã unde sã includ toate cuvântãrile rostite la ceremonia principalã ºi sã o public într-un interval scurt. O
voi redacta eu ºi o voi plãti cãtre tipografie, urmând sã vã dãruiesc
cea mai mare parte din tiraj pentru a o rãspândi cãtre cei ce nu
au fost prezenþi dar meritã, ºi trebuie, sã afle. Pentru aceasta,
mi-ar trebui sã primesc transcrierea reuniunii de premiere de la
Teatrul Ariel (cu tot, ºi cuvântãri ºi cele spuse de actorii ce au alcãtuit comperajul, pentru a face, din tot, o poveste care se va citi cu
pasiune), cãreia sã îi adãugam scrisorile primite de la cei ce au fost
distinºi, dar nu au putut ajunge „la faþa locului“ (cazul lui Alex
Cetãþeanu, dar ºi al altora). Voi face o prefaþã ºi vom adãuga întreaga listã a manifestãrilor.Zece, douãsprezece fotografii de copertã
ar fi foarte utile (am sã vã trimit, separat, o copertã de carte despre
protopopul Pavel Boldea din Borlovenii Banatului, încheiatã în aceste zile, acum sub tipar, care seamãnã în concepþie — ºi chiar ºi în
obiective). Acesta va fi un dar al meu cãtre un cãuzaº a cãrui faptã
o preþuiesc ºi cu care am comunicat de la sine, aºa cum comunicã
plantele de acelaºi fel. Bucureºti, 20 Ianuarie 2008.
ªi dupã patru luni de zile, abia atunci când am primit materialul brut de la deþinãtor, cartea existã deºi poate cã destul de târziu; dar nu prea târziu pentru a-ºi împlini rostul. Cãci, la drept vorbind,
rostul ei este de a se adãuga incredibilei lucrãri colective de „semãnãtorii“ de peste tot care astãzi, la noi, ilustreazã rãspunsul locului
în faþa neo-fanarioþilor dezlãnþuiþi.
ARTUR SILVESTRI
20 Aprilie 2008, în Duminica Floriilor
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IOAN BARBU: „UN ZIAR CARE S-A
NÃSCUT SUB FOC ªI GLOANÞE“
Daniela ªtefãnescu: In apropiere de fiecare 19 ianuarie ne
întoarcem în timp ºi ne aducem aminte de înfiinþarea primului cotidian particular din România. Este vorba de „Curierul de Vâlcea“, care
anul acesta a ajuns „la majorat“. Într-o scurtã convorbire cu directorul general al Curierului de Vâlcea, scriitorul Ioan Barbu, mi-am
propus sã vã amintesc despre începuturi, despre ce înseamnã
Curierul de Vâlcea, astãzi. De aceea, cu tot respectul, îmi îndrept
atenþia cãtre directorul general al ziarului, scriitorul Ioan Barbu. Dintru început, îi spun La mulþi ani! Sã dea Dumnezeu sã ne întâlnim
când acest ziar o sã facã ºi 50 de ani. Doamne ajutã! La mulþi ani!
Ioan Barbu: Eu vã mulþumesc de urare. Întotdeauna din partea
televiziunii Vâlcea 1 am avut parte de solidaritate ºi o primire frumoasã la zilele noastre aniversare. Vã mulþumesc dumneavoastrã,
le mulþumesc tuturor colaboratorilor dumneavoastrã ºi, de asemenea, le spun ºi eu La mulþi ani! tuturor vâlcenilor, tuturor cititorilor
noºtri. Anul acesta sunt foarte emoþionat, pentru cã, iatã, ziarul a
ajuns la o vârstã foarte frumoasã, vârsta majoratului. Sã ne închipuim
o fatã frumoasã în clasa a XII-a de liceu sau un bãiat frumos, un
flãcãu la 18 ani, la vârsta aceasta, cea mai frumoasã vârstã a unui
tânãr când el începe sã aibã o înþelepciune personalã, când trece
pragul bacalaureatului. Aºa este ºi Curierul nostru. Alex Cetãþeanu,
un vâlcean care trãieºte de mulþi ani peste hotare, în îndepãrtata
þarã a Frunzei de Arþar, la Montreal, ne-a trimis de curând un mesaj
de felicitare, în care pomenea despre acest flãcãu frumos, ajuns la
maturitate, care este „Curierul de Vâlcea“. Dar ne mai spunea nouã,
ºi cititorilor noºtri, cã ziarul Curierul de Vâlcea, încã de la primul
sãu numãr, s-a dovedit matur ºi cu fiecare an ce a trecut el a devenit
tot mai matur ºi iatã-l astãzi un flãcãu de 18 ani, care iese în lume
cu fruntea sus. Pentru cã a rãmas credincios Programului sãu de
la început, pentru cã este un ziar foarte citit, mereu aflat în topul
ziarelor româneºti. Pentru cã este prezent pe internet, fiind citit de
mii ºi mii de români din întreaga lume, nu numai de vâlceni. Mesajele
din aceste zile sunt doveditoare, în acest sens.
Ne-am gândit ca anul acesta serbarea Curierului de Vâlcea
sã se desfãºoare sub genericul „Zilele Curierului de Vâlcea“. Am
început mai demult aceste „zile“ cu un concert, care a fost susþinut, aici, cu câteva luni în urmã, la Filarmonica de Stat „Ion
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Dumitrescu“. Carmen Daniela, una din marile pianiste ale Europei ºi
ale lumii a rãspuns invitaþiei noastre ºi a venit la Vâlcea cu cvintetul
„Transilvania“ din Germania susþinand un concert pe scena Filarmonicii
din Rm. Vâlcea, atunci când ziarul a serbat 5.000 de numere (ediþii).
„Curierul de Valcea“ este unul din primele ziare din þarã, nãscute în prima lunã de dupã revoluþie. Ziar care, sunt mândru, s-a
nãscut sub gloanþele cele care încã mai trãgeau, în unele oraºe din
þarã. Nu este un ziar care s-a transformat din cel al „judeþenei de
partid“, el este un ziar care s-a nãscut atunci, sub foc ºi gloanþe.
S-a nãscut în zile istorice pentru neam ºi þarã. Nu sunt vorbe mari,
sunt vorbe adevãrate. Istoria ziarului trebuie sã rãmânã în conºtiinþa
oamenilor aºa cum a fost. În prima decadã a lunii ianuarie 1990,
ziarul, primele numere ºi Programul sãu au fost proiectate în apartamentul lui George Smeoreanu, iar apoi redacþia a continuat sã lucreze,
o lunã ºi ceva, în apartamentul meu, în care stau ºi astãzi. Atunci
a fost transformat în sediul redacþiei. Se lucra, zi ºi noapte, în bucãtãrie, în sufragerie, pe hol, în birou… Rãmãsese neocupatã doar o
singurã camerã, în care era dormitorul. Aºa a fost începutul; azi
suntem aici.

NOI AM ÎNÞELES CÃ PRIN CULTURÃ
SE FACE EDUCAÞIE, CÃ NUMAI PRIN
CULTURÃ SE AJUNGE LA CIVILIZAÞIA
PE CARE NE-O DORIM
Daniela ªtefãnescu: Vã invit ca în aceastã searã sã vedeþi
vernisajul expoziþiei de artã plasticã, care are loc în aceastã searã
la Galeriile de Artã Rm. Vâlcea, un vernisaj prilejuit de împlinirea celor
18 ani de la înfiinþarea cotidianului „Curierul de Vâlcea“. Suntem la
Galeriile de Artã, noi chiar am pornit, dragi telespectatori, cu câteva imagini ale celor 19 artiºti plastici consacraþi ºi de aceea pentru
un minut-douã l-am invitat alãturi pe directorul general al cotidianului „Curierul de Vâlcea“ pe dl.Ioan Barbu, sã ne facã o introducere
la acest eveniment.
Ioan Barbu: Acest vernisaj are un titlu metaforic, „Poezia în
culori“. Invitaþii „Curierului de Vâlcea“ sunt artiºti plastici, pictori ºi
sculptori, cunoscuþi nu numai în þarã, ci ºi peste hotare. Sunt vâlceni
ºi bucureºteni.
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Daniela ªtefãnescu: Am vãzut printre cei care pe care i-am
enumerat noi ieri, dle Ioan Barbu, ºi un nume de referinþã în sculptura româneascã. Este vorba despre Doru Drãguºin. E minunat cã
este prezent cu lucrãri în aceastã expoziþie…
Ioan Barbu: Este o bucurie pentru noi sã vedem aici ºi sculpturi ale prietenului nostru Doru Drãguºin. O sculpturã a sa am admirat-o ºi în Belgia… Doru Drãguºin este un mare artist, lucrãrile sale
se gãsesc în Belgia, în Elveþia, în Franþa, în Bucureºti, este un nume
în sculptura româneascã ºi este prezent astãzi, aici, în calitate de
pictor ºi sculptor. Si aceasta pentru ca noi suntem un ziar care ne-am
apropiat foarte mult de culturã, ceea ce nu prea fac alte ziare; unele
considerã cã numai scandalurile atrag cititorul. Noi am înþeles cã
prin culturã se face educaþie, cã numai prin culturã se ajunge la
civilizaþia pe care ne-o dorim. Numai prin lecturã, prin carte, prin
artã putem face culturã adevãratã.
Iniþiativa fondãrii „Curierului de Vâlcea“ a aparþinut unor curajoºi
de atunci, îmi pare bine cã m-am numãrat printre ei. Eram mai tânãr
cu 18 ani, nici nu-mi vine sã cred cã a trecut atâta timp. Acum,
„Zilele Curierului de Vâlcea“ continuã cu acest vernisaj, pe simeze
expunând lucrãri 19 artiºti plastici din Bucureºti ºi din Rm. Vâlcea.
Le mulþumesc cã au rãspuns invitaþiei noastre: sunt prietenii noºtri
cu care am colaborat de-a lungul celor 18 ani. Vã mulþumesc ºi
dumneavoastrã cã participaþi la acest frumos vernisaj. Îi mulþumesc
preºedintelui Filialei Uniunii Artiºtilor Plastici, pictorului ºi minunatului organizator ºi mentor ai iubitorilor de culori, Gheorghe Dican. Îl
invit, ca specialist, sã ne introducã în lumea aceastã minunatã, în
lumea feericã a culorilor. Vã mulþumesc cã iubiþi „Curierul de Vâlcea“.
Gheorghe Dican: Aº vrea sã spun cã ne simþim extrem de
onoraþi pentru faptul cã astãzi am fãcut aceastã expoziþie în cinstea
unui eveniment important pentru cultura vâlceanã . Dl Barbu n-a spus
nimic de echipa Curierului. Eu aº vrea sã amintesc cã majoritatea dintre noi o ºtim dar probabil cã nu ne dãm seama acum cine, ce echipã
a fost atunci: dl Barbu, aici de faþã, cel care a rãmas sã ducã flacãra
ziarului mai departe, membru al Uniunii Scriitorilor, un om care a
vãzut lumea, un om care a scris extrem de multe cãrþi, un om cu
o operã vastã ºi cu o culturã solidã; Gheorghe Smeoreanu un fãuritor de ziare aici, acum în judeþul Argeº, considerat unul dintre cei
mai importanþi ziariºti din România care trãieºte în provincie. Cred
cã nu este cazul sã vã spun cã este ºi scriitor, este un om de ºtiinþã
pânã la urmã; Petre Tãnãsoaica, patronul ziarului „Viaþa Vâlcii“, viitor
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membru al Uniunii Scriitorilor; Petrinel ªtefãnescu unul dintre cei
mai talentaþi ziariºti-publiciºti pe care i-a avut ºi îi are Vâlcea; Dan
Manolãchescu, un fãuritor de ziare aici ºi, acum, la Braºov, viitor
poet; Traian Dobrinescu, poet-scriitor; Petre Ungureanu, parlamentar de Vâlcea, un personaj extrem de important în viaþa noastrã publicã. Ar mai fi Silviu Popescu, la fel, fãuritor de ziare. ªi aº mai
numi un nume, Lilian Zamfiroiu, primul salariat al ziarului „Curierul
de Vâlcea“, de la primul numãr, actualmente ministru secretar de
stat în Ministerul Afacerilor Externe. Iatã cu ce garniturã a pornit,
în urmã cu 18 ani, Curierul de Vâlcea. Atunci, mã consideram cumva
coleg de presã cu ei, pentru cã împreunã cu un grup de tineri inimoºi
încercam sã punem si noi pe picioare un ziar, se numea „ªapte zile“;
cred cã a avut aproape un an de viaþã ºi dupã aceea l-a preluat
Adrian Pãunescu. Noi priveam de undeva de jos spre aceºti monºtri
sacri ai scrisului local. Îi ºtiam din cultura localã, îi ºtiam din presa
scrisã ºi bineînþeles la ei s-a vãzut cã profesia a fost un drum pe
care trebuia sã-l continue; ºi uitaþi câte ziare s-au nãscut.
Revenim la ceea ce se întâmplã aici. Am convenit cu domnul
Barbu cã voi spune câteva cuvinte în legãturã cu cei care expun.
Aº începe cu doamnele invitate ºi bineînþeles cã trebuie sã încep,
obligatoriu, cu prinþesa noastrã, prinþesa de Brezoi, Angela Tomaselli,
pe care o cunoaºteþi datoritã activitãþii pe care o are într-o viaþã de
artist. A fost prezentã la Rm. Vâlcea în foarte multe expoziþii ºi simpozioane de creaþie. În ciclul de expoziþii ale marilor artiºti pe care
Muzeul de Artã le-a organizat, a fost primul artist invitat sã expunã,
într-o expoziþie de care sunt convins cã vã amintiþi. A fost în taberele
Tinei Popa, din Dealul Malului etc. Este uºor de recunoscut, o picturã viu coloratã, compoziþii în care se întâlnesc personaje de vis,
personaje fabuloase. Spunea despre ea Maria Magdalena Criºan cã
tonurile ei sunt tonuri saturate, iar compoziþiile sunt extrem, extrem
de savuroase ºi de diverse. Aº continua cu dna Sanda Gheorghiu,
un alt invitat al domnului Barbu. Am avut-o prezentã anul trecut, la
sfârºitul anului, cu o expoziþie de tapiserie. Observaþi cele douã compoziþii în maniera cunoscutã a acestei tehnici. Trebuie sã continui
cu dl Doru Drãguºin pe care o sã-l invit mai la final sã ne spunã
câteva cuvinte. Pe Doru Drãguºin l-aþi cunoscut tot acum un an sau
doi într-o expoziþie organizatã la invitaþia dlui Barbu. Desenele lui,
cele din spatele sãlii ºi o singurã lucrare care ilustreazã cã el este
în primul rând sculptor, amintesc ceva din forþa unui maestru pe
care din pãcate n-am reuºit sã-l întreb la început de expoziþie dacã
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îl cunoaºte sau nu. Este vorba de maestrul Marcel Guguianu. Oricum
se vede „deformaþia“ sculptorului: toate aceste compoziþii pe care
le vedeþi nu fac decât sã releve cã ele pot sã fie niºte schiþe pentru viitoare lucrãri tridimensionale. Dl Marin Rãducu, aici în dreapta mea, este un artist pe care l-am mai vãzut la Rm. Vâlcea într-o
expoziþie organizatã la Muzeul de Artã. Am spus despre el cã este
un pelerin în zona medievalã, un fel de reporter care vine din trecut, un luptãtor în recuperarea acestui patrimoniu care se pierde.
El luptã pentru conservarea tradiþiilor, a meºteºugurilor vechi, a tehnicilor vechi etc. ªi are un proiect extrem de interesant în legãturã
cu aceastã recuperare a patrimoniului.
În legãturã cu lucrãrile colegilor mei, ar fi cazul sã spun doar
câteva cuvinte deoarece majoritatea artiºtilor sunt cunoscuþi publicului de artã din Vâlcea. Aº începe cu Tina Popa,care picteazã în aceeaºi
manierã a bizantinismului ºi cu un lirism reþinut. Cele douã lucrãri,
de data aceastã, sunt ieºite din maniera domniei sale. Constantin
Neacºu, aici de faþã, este, cumva, exponentul libertãþii absolute. El
este un abstract veritabil în sensul în care nu porneºte de la o realitate ºi merge din aproape în aproape pânã la abstracþie. El chiar
funcþioneazã în aceastã zonã a abstractului pur. Aº remarca ºi construcþiile cromatice ºi compoziþionale ale lui Ion Cornea, care se vede
cã este de formaþie arhitect. Dar ºi lucrãrile cu care ne-a obiºnuit
în ultimii ani Sergiu Plop, lucrãri care sunt tot de facturã abstractã ºi care nu fac decât sã ilustreze o continuare a tradiþiilor artei
basarabene cu cei mai importanþi reprezentanþi ai acestei arte. Mai
sunt ºi alþi artiºti prezenþi în aceastã expoziþie: Olga Popescu — ea
vine în zona aceasta postmodernã folosind citatul, citând de data
aceasta din maestrul Engl si, deja, în curând, va veni cu o expoziþie
în care vine cu parafraze din maestrul Husen. Este un artist extrem
de complex, extrem de talentat ºi care are o manierã proprie de
exprimare. Din generaþia tânãrã aº aminti-o pe Natalia ªtefan, care
este ceramist dar face ºi picturã; se vede faptul cã stãpâneºte foarte
bine compoziþia ºi culoarea, este un extrem de rafinat colorist. Georgiana Poenaru este artistul care vine cu elemente de informal în
arta plasticã, în sensul cã,deºi sunt minimaliste, compoziþiile ei aduc
ca element de noutate o scriiturã care, datoritã grafismului pe care
îl evidenþiazã, fac ca suprafaþa tabloului sã fie cumva altfel compusã.
Daniel Stancu aduce în actualitate niºte elemente de tradiþie, o
suveicã, o carte etc., supraelemente care aduc în actualitate tradiþia
noastrã. Se vede cã el este cumva într-o grupare alãturi de soþii
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Zidaru, care vin dinspre filonul tradiþionalist. Nu l-am uitat nici pe
Petri Veliciu — in acea manierã cu care ne-a obiºnuit, aceleaºi dantelãrii în alb, gri ºi negru. Iar invitatul special al membrilor Filialei UAP
este Cristian Sima care revine în actualitate cu douã compoziþii — un
Ying ºi Yang, plus ºi minus, un bãrbat ºi o femeie. Douã compoziþii
pe lemne pe care le puteþi admira pe acel perete din stânga.
Ioan Barbu: Te-ai uitat pe tine.
Gheorghe Dican: Da. Am ºi eu douã compoziþii acolo sus,
pe scãri. Aº face o micã parantezã. Acum câþiva ani, George Þãrnea
venea la muzeu unde se lansa câte o carte ; de acolo, el evada ºi
venea la mine ºi zicea: Dã-mi ºi mie câte o lucrare de-a ta. ªi eu n-am
dat. Nu i-am dat niciodatã pentru cã nu eram gata cu ea. ªi am
zis: Da, când mai vii. ªi a zis: Mai vin peste douã sãptãmâni ºi eu
atunci: când o sã vii o sã-þi dau o nostalgie de primãvarã. Am ºi aici
douã „nostalgii“, una a ajuns la George Þãrnea, nu ºtiu, cred cã n-a
luat-o cu el, existã pe undeva, în Ceruri. Dar acum îl rog ºi pe Doru
Drãguºin sã ne spunã ceva despre minunatele sale sculpturi.
Doru Drãguºin: Bine v-am gãsit. E un lucru minunat aici, la
Rm. Vâlcea: nu numai cã se întâlnesc mai multe generaþii, mai multe
ramuri ºi zone dar dialogul acesta este minunat. Chiar ºi prietenii
noºtri, preoþii, ne ajutã sã înaintãm cãtre un suflet curat ºi cãtre o
binecuvântare în faþa lui Dumnezeu. Aici, Dl Ioan Barbu a reuºit sã
facã lucruri mãreþe ºi reuºeºte, în continuare. E un miracol ce face
domnia sa ºi ne rugãm sã reuºeascã ºi în viitor. N-au reuºit mulþi
sã facã aºa ceva, deºi spun cã fac. Dânsul nu spune nimic, pur ºi
simplu te cheamã la el „cã avem de fãcut ceva împreunã“. Gata,
ne-am urcat în maºinã, am luat lucrãrile ºi am venit. Indiferent dacã
aveam sau nu un plan. La un moment dat erau niºte obstacole, care
ne împiedicau sã plecãm spre Vâlcea, dar un foarte bun prieten al
meu ºi al ziarului sãrbãtorit, Doru Rãpan, un foarte bun scriitor care
este ºi el prezent aici, a zis: „Dorule, dacã Nenea a zis sã mergem,
nu-l putem refuza.“ ªi, iatã, am venit cu mare drag la voi. Aºa cã,
la faþa locului, urãm acestui mare ºi frumos ziar din Vâlcea „La mulþi
ani!“ ºi tot aºa sã fie ºi de acum înainte: tânãr, viguros, sã þinã cu
cititorii sãi. ªi sã se adune cu artiºtii, cu scriitorii, cu preoþii ºi cu
tinerii. Vã iubesc, mã simt bine la Vâlcea.
Vernisajul expoziþiei „Poezia în culori“, Galeriile de Artã
din Rm. Vâlcea joi, 17 ianuarie 2008, transmisie în direct la
Televiziunea Vâlcea I
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CRIZA DE INSTITUÞII DIN ROMÂNIA
GENEREAZÃ NEVOIA DE INSTITUÞII
PARALELE. O ASTFEL DE INSTITUÞIE
PARALELÃ ESTE „CURIERUL DE VÂLCEA“
Gala Premiilor „Curierul de Vâlcea“ pe anul 2007
• 17 ianuarie 2008, sala de spectacole a Teatrului Municipal Ariel, din Rm. Vâlcea.
• Au prezentat: Ariana Alexandra ªerban ºi Cornel ªerban,
actori al teatrului-gazdã, ºi Diana Mihaela Rãduþã (consilier
„Curierul de Vâlcea“) • Premiile au fost înmânate de ing. Mircia
Gutãu, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, care a onorat asistenþa cu prezenþa sa la ceremonie
Bine aþi venit la Gala Premiilor „Curierul de Vâlcea“, aici, la
Teatrul Municipal Ariel! Un teatru modern, cu o salã modernã, în
care publicul spectator se simte foarte bine, si pentru care trebuie
sã-i mulþumim dlui primar Mircia Gutãu. Fãrã ajutorul domniei sale,
nu cred cã astãzi am fi fãcut aici aceastã prestigioasã manifestare.
Ziarul nostru de suflet — „Curierul de Vâlcea“ — primul cotidian
particular independent din România postdecembristã fondat la 19
ianuarie 1990, împlineºte, iatã, vârsta majoratului dar — cum scria
în ziar, zilele trecute, un vâlcean care trãieºte de mai multã vreme
în îndepãrtata Canadã, prozatorul Alex Cetãþeanu, preºedintele Asociaþiei Scriitorilor Români din Þara Frunzei de Arþar — „ziarul, încã
de la prima sa ediþie, s-a nãscut matur“.
Avem aici, înrãmatã, prima paginã a primului numãr al ziarului, apãrut pe 22 ianuarie 1990. Maturitatea sa o dã Programul
sãu, urmat pas cu pas încã de la fondare ºi pânã azi. Un program
cãruia ziarul, prin editorii sãi de-a lungul celor 18 ani, i-a rãmas fidel.
Sã vi-l reamintim:
„PROGRAMUL NOSTRU
Ne vom nutri din marile idei ºi sentimente nãscute în
primele ore ale revoluþiei.
Ne punem în slujba adevãratei opinii publice ºi nu a celor
care se erijeazã în purtãtorii ei de cuvânt.
Vom acorda întotdeauna prioritate tinerilor ºi ideilor tinere.
Vom fi alãturi de cei mulþi, care prin fapta lor fac sã prospere industria ºi agricultura, întreaga economie a judeþului.
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Vom milita pentru dreptate ºi valoare, fãrã a ne alinia
nici unui partid.
Vom înfiera necinstea, impostura, încãlcarea legilor ºi a
drepturilor cetãþeneºti.
Nu doar minþii îi vom da partea ei, ci ºi sufletului.
Senzaþionalul cu orice preþ, limbajul violent, atacurile la
persoanã, publicitatea gratuitã nu-ºi vor gãsi locul în aceste
pagini.
Nu vom încerca sã ne cucerim cititorii prin subiecte ºi dispute scandaloase ci prin sobrietatea ideilor, bunul simþ, adevãrul ºi puþinã ironie.
Nimeni nu va fi înfierat în acest ziar fãrã dovezi peremptorii cã-ºi meritã critica.
Vom încerca sã nu ne lãsãm înºelaþi ºi sã nu gãzduim expresiile unor interese revanºarde, excesiv de subiective.
Criticile ºi observaþiile pertinente din partea cititorilor ne
vor cãlãuzi drumul, în vreme ce atacurilor evident rãuvoitoare
le vom rãspunde cu toatã hotãrârea.
ªtim de la început de drum cã ziarul nostru nu va fi niciodatã perfect, ci mereu perfectibil.
REDACÞIA“
„Zilele Curierului de Vâlcea“ — continuã azi cu Gala premiilor.
Ieri searã a avut loc vernisajul unei expoziþii de excepþie: „Poezia în
culori“. Pe simeze, alãturi de lucrãri ale unor renumiþi pictori din Capitalã, iubitorii de frumos au admirat ºi tablourile unor pictori care
trãiesc în Vâlcea, dar a cãror faimã, de multã vreme, a trecut
graniþele judeþului, dar ºi ale þãrii noastre.Sã-i aplaudãm pe expozanþi
ºi de aceastã datã, pentru cã sunt minunaþi, pentru cã au rãspuns
invitaþiei conducerii ziarului nostru sãrbãtorit!
Deschidem gala din aceastã dupã-amiazã, anunþându-vã, înainte
de toate, cã premiile au fost atribuite de profesioniºti, oameni de
toatã isprava, în frunte cu distinsul jurnalist ºi scriitor Ioan Barbu,
unul dintre pãrinþii „Curierului de Vâlcea“, care i-a rãmas fidel din
prima zi pânã astãzi. Cei premiaþi — vã veþi da seama pe parcursul
acestei manifestãri — sunt strãluciþi oameni care lucreazã în varii
domenii: literaturã, ºtiinþã, teatru, muzicã, artã plasticã, într-un cuvânt
sunt valori din cultura noastrã naþionalã. Pentru cã, la urma urmei,
cultura este sfera infinitã a valorilor încorporate în opere exemplare,
în modele, în gesturi esenþiale.
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• Premiul pentru PROZÃ a fost atribuit doamnei Hanna
Bota, din Cluj-Napoca. Este premiatã pentru excepþionalul sãu roman
„Maria din Magdala“, apãrut la Editura Limes, în 2007. Romanul,
în mai puþin de un an, a colindat þara, în lung ºi-n lat, a traversat
Ungaria ºi Austria ºi a ajuns, în octombrie anul trecut, la cel mai
mare târg de carte din lume, la Frankfurt pe Main, în Germania.
Hanna Bota: „Mulþumesc frumos pentru premiu. Întotdeauna
mi-am dat seama cât este de important sã scrii bine ºi dupã aceea
mi-am dat seama cã mai important decât sã scrii bine este sã ai
prieteni foarte buni, care apreciazã ceea ce scrii, iar dl Ioan Barbu
este unul dintre prietenii noºtri cei mai buni. Mulþumesc!“
Premiul pentru poezie se atribuie unui talentat ºi valoros
poet, om cu o minte deschisã cãtre frumos ºi metaforã: Petre
Tãnãsoaica. Volumul premiat, „Grãdina lui Tagore“, a apãrut în 2007
la Editura Ramuri din Craiova. Volumul sãu de versuri a fost prezent,
pânã acum, la Rm. Vâlcea, Craiova, Braºov, Sf. Gheorghe, Piteºti,
Turnu Severin, Bucureºti ºi… hãt, departe, la Târgul de Carte de
care am mai pomenit — la Frankfurt pe Main, în Germania.
Petre Tãnãsoaica: „Cinstind vorbind, îmi dau lacrimile la aniversarea asta — ºi nenea Barbu are ochii în lacrimi — pentru cã acum
18 ani eram împreunã la naºterea ziarului. Premiul de astãzi îl dedic
fiului meu care s-a nãscut în 1990 ºi îºi va sãrbãtori majoratul anul
acesta. El iubeºte foarte mult literatura, istoria, îi place fizica, matematica ºi e un tânãr deschis, e un om nãscut în epoca libertãþii.
Cinstit vorbind, în anul în care el s-a anunþat cã vine pe lume, nu
mi-am putut imagina cã prinde o asemenea vreme ºi m-am bucurat enorm cã, uite, un om din sângele meu va intra în libertate, în
ceva ce eu nu am avut în copilãrie ºi în adolescenþã. V-aº spune
multe lucruri, dar am primit o scrisoare pe care vreau sã v-o citesc.
Este de la unul dintre foºtii noºtri colegi cu care am început „Curierul
de Vâlcea“, de la Dan Manolãchescu, în prezent cu domiciliul în Braºov.
Treburi speciale l-au reþinut ºi n-a putut veni la aceastã aniversare.
Iatã cã am plãcerea sã transmit ºi sentimentele celui care a fost
în echipã cu noi în 1990, pe 19 ianuarie, când a fost fondat ziarul:
„Dragii mei, Bucurându-mi sufletul cu gândul apropiatei noastre revederi, îmi aminteam de vara anului 2006, când i-am întâlnit,
dupã mulþi ani, pe foºtii colegi ºi profesori de la Filologia din Iaºi.
ªi-mi revenea în minte ideea trãitã atunci, ºi anume cã anii petrecuþi în mirificul oraº universitar m-au îndatorat esenþial, ºi pentru
totdeauna, faþã de profesorii ºi de colegii alãturi de care m-am format.
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Sunt acum, iremediabil convins cã, aºa cum acei cinci ani de Universitate mi-au hotãrât cursul vieþii, ºi „Curierul de Vâlcea“ a constituit un reper covârºitor pentru ce — ºi cât — sunt eu, acum. Cred
cu tãrie cã perioada vâlceanã mi-a schimbat radical cursul vieþii, în
sensul pe care mi l-am dorit mereu, spre un þel pe care, pânã atunci,
nu-l vedeam nicicum posibil de atins.
Cauze pe care nu am puterea sã le înlãtur mã silesc sã nu
pot ajunge astãzi la voi, sã fiu împreunã cu voi, în oraºul care îmi
este parcã tot mai drag. Aºa cum îmi sunteþi ºi voi, toþi, dupã ce
timpul ºi depãrtarea au ºters ºi micile asprimi ce vor fi fost cândva între noi, colegii de redacþie. În urmã cu mulþi ani, George Smeoreanu îmi spunea cã n-ar trebui sã uit cât datorez Vâlcei. Fii liniºtit,
George: n-am uitat, ºi nu voi uita, aºa cum nu v-am uitat nici pe Vã
trimit gândurile mele cele mai bune, împreunã cu urãri de sãnãtate
ºi de viaþã frumoasã!
Mi-e dor de Petrinel ºi de Silviu, pe care nu i-am mai vãzut de
prea mulþi ani. Mã gândesc adeseori, cu ciudatã nostalgie, la George.
Vorbesc din când în când, la telefon, cu Traian Dobrinescu ºi-mi face
bine exuberanþa lui, la fel cum mã bucurã ascensiunea lui Bebe
Ungureanu. Am reînchegat, recent, bunele ºi cuminþile relaþii prieteneºti cu Nenea, dl Ioan Barbu, care, de curând, împreunã cu
Petricã Tãnãsoaica mi-au fost oaspeþi dragi la Centrul de Culturã
Arcuº (lângã municipiul Sf. Gheorghe, din judeþul Covasna — n.n.),
pe care îl conduc. Iar Petricã este prietenul care a contribuit hotãrâtor la apariþia celor douã cãrþi ale mele ºi cel care mi-a dãruit un
stilou preþios pentru a o scrie ºi pe urmãtoarea.
Vã îmbrãþiºez pe toþi ºi vã sãrut prieteneºte, iar domnului Ioan
Barbu, cel mai înþelept dintre noi, cel care a pãstrat în fiinþã „Curierul
de Vâlcea“, rodul frumos al nebuniei noastre de acum 18 ani, îi doresc
sãnãtate, putere ºi viaþã lungã. La mulþi ani, „Curierul de Vâlcea“!
(Dan Manolãchescu, Braºov, 17 ianuarie 2008)
Îl invitãm, acum, alãturi de noi pe un om foarte drag nouã,
artiºtilor de la „Ariel“, pe dramaturgul Doru Moþoc. Un om minunat,
un profesor adevãrat într-ale teatrului.
Premiul pentru dramaturgie se atribuie domnului Doru
Moþoc pentru piesa de teatru „Foca Albastrã“.
Doru Moþoc: „Sunt foarte fericit sã primesc acest premiu fiindcã vine de la niºte oameni pe care îi iubesc. Pentru Nelu Barbu,
m-am gândit care ar fi calificativul pe care îl meritã cel mai mult.
Nelu Barbu este un om bun, este generos, nu se poate bucura de
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nimic frumos dacã nu o face împreunã cu prietenii lui. ªi iatã cã ºi
astãzi procedeazã la fel. Piesa mea a fost premiatã de Uniunea Scriitorilor, a fost declaratã „piesa anului“. Ea s-a citit în atelierul de dramaturgie de la Uniune ºi a intrat în competiþie cu texte semnate de
Paul Everac, Mircea M. Ionescu, Horia Gârbea ºi mulþi alþii. ªi pentru mine premiul acela a fost surprinzãtor; sincer, vã spun, cã nu
mã aºteptam mai ales pentru cã în Bucureºti, ºtiþi foarte bine, lucrurile
stau într-un fel anume ºi e greu de undeva, de departe, din provincie, sã te poþi afirma. Dar iatã cã lucrurile încep sã se miºte ºi lucrul
acesta m-a bucurat. Piesa mea este o piesã despre proiecþia unui
vis. Undeva într-un nord simbolic, imaginar, trei bãrbaþi întâlnesc o
femeie, care vine dintr-o lume stranie ºi care vorbeºte o limbã
necunoscutã. Raporturile dintre ei, dintre personaje, mereu variabile,
acumuleazã tensiuni, care duc cãtre un final, cred eu, surprinzãtor.
Aºadar, nu pot sã vã promit altceva decât cã atunci când piesa va
cãpãta chip scenic veþi fi primii care o veþi vedea. Vã voi invita, în
primul rând, pe dumneavoastrã, cei care sunteþi astãzi aici, sã o
vedeþi ºi dacã ºi atunci veþi crede cã e un lucru bun, fericirea mea
va fi deplinã. Pentru cã în piesã este vorba de o femeie plinã de
poezie ºi mister, aº vrea sã mulþumesc la douã femei cu prilejul
înmânãrii acestui premiu. Prima este soþia mea, care asemenea focii
albastre despre care vorbesc eu, a apãrut la timp ca sã nu mã aleg
doar cu zgura unui vis. A doua este Doina Migleczi, care este directoarea Teatrului Ariel, care ne-excluzând rigoarea, mi-a lãsat destul
timp sã pot scrie. Le mulþumesc din toatã inima, vã mulþumesc ºi
dumneavoastrã“.
• Premiul pentru carte ºtiinþificã se acordã unui reputat
om de ºtiinþã din Cluj-Napoca, oaspete drag al directorului general al ziarului pe care îl sãrbãtorim. Prof. univ. dr. inginer
Pompiliu Manea este cunoscut în Vâlcea prin prietenia statornicã
pe care a manifestat-o, în ultimii ani, faþã de „Curierul de Vâlcea“ ºi
faþã de editorul acestuia — dl. Ioan Barbu. În oraºul transilvan, domnia sa este — de mai mulþi ani — iniþiatorul ºi organizatorul Joilor Culturale TEMCO, desfãºurate lunar, unde se lanseazã cãrþi, se sãrbãtoresc oameni de seamã ai þãrii, unde s-a organizat, pentru prima
datã în România, Procesul Comunismului.
Dl. profesor Pompiliu Manea a fost invitat, anul trecut ºi în
anii din urmã, la importante congrese ºi simpozioane internaþionale
din Europa ºi Nord-America. Astãzi, primeºte premiul „Curierului de
Vâlcea“ pentru volumul „Aparatura de radiologie ºi imagisticã
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medicalã“, apãrutã la Editura Multimedia, în 2007, în condiþii grafice
de excepþie.
Pompiliu Manea: „Sunt onorat de acest premiu, de aceastã
diplomã, deºi eu ºtiu o glumã legatã de diplome. Când Dumnezeu
l-a fãcut pe om, ºi-a dat seama cã omului, dupã ce acesta a pornit
în viaþã, nu i-a dat creier. ªi-l întreabã pe Sf. Petre: „Petre, ce-am
fãcut noi cu oamenii ãºtia? Uite, mintea a rãmas în hârdãul ãla de
acolo, te rog, cheamã-i înapoi ºi împarte-le tu mintea.“ ªi Sf. Petre
începu sã dea minte cu gãleata. Dupã câteva gãleþi ajunge la fundul hârdãului, ºi zice: „Doamne, mai sunt vreo trei sute ºi, uite, nu
ne-a ajuns minte pentru toþi.“ Dumnezeu îl apostrofã: „Pãi, Sfinte
Petre, tu le dai cu gãleata, dã-le ºi tu mai cu mãsurã. Începe cu
polonicul, cu lingura, cu linguriþa…“ La urmã, spre terminare, a luat
ºi cu degetul ºi le dãdea, dar tot n-a ajuns. „Doamne — zice Sf. Petru —
ce fac acum, cã nu mi-a ajuns mintea? Au rãmas fãrã vreo 50.“
„Mãi, Petre, cheamã-i pe ãºtia ºi dã-le câte o diplomã.“
Îmi amintesc de aceastã glumã ori de câte ori primesc câte
o diplomã. Dar, sincer sã vã spun, aceastã diplomã mã onoreazã.
Legãturile mele cu Vâlcea sunt dinainte de revoluþie, din anii ‘73,
când montam aparatura medicalã la spitalul nou din Rm. Vâlcea.
Acea aparaturã, la vremea respectivã, era performantã. Astãzi, avem
aparaturã ºi mai performantã ºi am dotat în continuare spitalul, l-am
ajutat ºi cu computerul tomograf, ca sã fie pus în funcþiune. Am
ajutat foarte multe cabinete medicale cu aparaturã de gastroenterologie, urologie, cardiologie etc. Cartea mea, care are 400 de pagini
ºi 380 de figuri, este o carte de aparaturã medicalã ºi adunã o experienþã de 52 de ani de muncã în acest domeniu. Am început în 1955
sã lucrez în domeniul aparaturii medicale ºi am rãmas aici. Mai înainte
mã pregãtisem pentru a fi învãþãtor ºi pilot, în aviatie, dar nu am
avut dreptul sã fac educaþie tinerei generaþii pentru cã eram copil
de chiabur. N-am avut dreptul nici sã zbor pentru cã partidul comunist nu-ºi încredinþa bunurile poporului pe mâna duºmanilor sãi. ªi
atunci m-a luat de mânã un mare eminescolog, profesorul Augustin
Z.N. Pop ºi m-a înscris la ªcoala Pedagogicã. Apoi, am urmat
Politehnica ºi m-am dedicat aparaturii medicale. În cei 52 de ani,
sunt pe-al 53-lea de muncã, de profesie, nu de viaþã, cã am mai
mulþi, m-am luptat sã perfecþionez aparatura medicalã. Înainte de
‘89, fãceam tot felul de jonglerii, cu marile întreprinderi, ca din banii
pe care îi aveau repartizaþi pentru probleme sociale sã cumpãrãm
aparaturã medicalã sub diferite denumiri, ca aceia care aprobau fiºele
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tehnice de import sã nu-ºi dea seama cã luãm ceva pentru medicinã. Botezam în aºa fel aparatele din import încât nici eu nu mai
ºtiam ce am scris acolo. Fiindcã un import se fãcea la doi-trei ani,
nu ca astãzi în douã sãptãmâni. Îl desfãceam, îl vedeam ºi apoi îl
trimiteam la clinica sau spitalul care-l comandase. Am continuat
aceastã muncã ºi dupã 1990. Am introdus pentru prima datã în
România, în chirurgia miniinvazivã, laparoscopia. Astãzi se numeºte
chirurgia laparoscopicã. Am introdus în þarã aparaturã modernã pentru gastroenterologie, sã se vadã în mod direct un tub digestiv; înainte
trebuia sã se bea bariu, sã se vadã la raze x, la întuneric. Astãzi
se vede în timp real, atunci când se introduce endoscopul. ªi continui sã lupt pentru introducerea noului în medicinã, sã aducem în
România tomograful cu emisie de pozitroni. Albania ºi România nu-l
au, aproape toate þãrile din lume au acest aparat. Statul român nu
poate sã-l cumpere pentru cã este prea scump. Auzi vorbã — ºi costã
doar 6 milioane de euro; nu aparatul în sine, ci este vorba de un
ciclotron care produce izotopul radioactiv, pe care îl diluãm în glucozã ºi-l facem o fluorodezoxiglucozã, ca sã-l putem introduce în organism pe cale injectabilã, ºi pe urmã sã se citeascã „boala“. Acest
aparat îþi permite, printr-un dialog morfologic, sã citeºti o tumoare
înainte de a se forma, sã o vezi la nivel celular. Îþi permite totodatã
ca terapia pe care o aplici s-o controlezi în câteva zile ºi sã-þi dai
seama dacã are efect sau dacã n-are efect. Astãzi, facem o radioterapie de trei luni ºi constatãm dupã aceea cã nu are efectul scontat, în special în boala canceroasã, dar nu numai, ºi în bolile de inimã
ºi în bolile neurologice. ªi statul zice cã n-are aceºti bani; dar eu le
spun cã numai un bypass care se face în Cluj, de la intrarea dinspre sud-est înspre Tg. Mureº, într-o comunã — Vâlcele — pânã în
Apahida în nord-est, 17 km, costã 80 de milioane de euro ºi se
dau din banii primãriei municipiului Cluj, ca sã ocoleascã oraºul
camioanele. Deci, municipiul are 80 de milioane de euro, dar o þara
nu are 5-6 milioane sã cumpãrãm un asemenea aparat. ªi anul acesta, prin grija firmei pe care copiii mei o conduc (eu sunt de un an
de zile, zic ei prezident, dar sunt numai consilier) va introduce acest
ciclotron care este capabil sã deserveascã pânã la ºase peturi, deci
atunci devine rentabil. ªi noi am început acest lucru cu cinci ani în
urmã, sã introducem în România, sã aducem specialiºti strãini, sã
vedem ce este acest aparat ºi cu ce se mãnâncã. Douã capitole
din carte sunt dedicate medicinii nucleare. Vreau sã donez cinci exemplare bibliotecii judeþene ºi sã le consulte cei care se ocupã cu
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imagistica medicalã ºi cei care se ocupã cu întreþinerea ºi repararea
aparaturii medicale, aici în oraºul dumneavoastrã ºi în judeþ. Vã
mulþumesc, încã o datã!“
Vine destul de des la Rm. Vâlcea. Este craioveancã ºi este
autoarea unor cãrþi de referinþã, care au fãcut, deja, înconjurul þãrii,
dar sunt foarte cunoscute ºi peste hotare. Nu demult a fost primitã cu mare dragoste ºi aplaudatã cu frenezie, pentru scrierile sale,
dar ºi pentru expunerile sale, în îndepãrtata Canadã, unde a fost
invitatã de onoare a comunitãþii româneºti.
Dna conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Pãsãrin primeºte, astãzi,
premiul pentru eseu istorico-literar. Volumul premiat — „Marin
Sorescu — Imagini. Ethos. Evocãri“, a apãrut anul trecut, în
Bucureºti, la Editura Academiei Române.
Gabriela Rusu-Pãsãrin: „Sunt foarte onoratã ºi foarte emoþionatã, ceea ce nu-i stã foarte bine unui om de radio, dar acesta este
adevãrul. Felicit Curierul de Vâlcea pentru cã a avut puterea într-o
lume foarte grãbitã sã impunã cultura, sã impunã pagina culturalã,
ceea ce se întâmplã din ce în ce mai puþin ziarelor de astãzi. ªi cred
cã aceasta este o componentã definitorie a ziarului ºi ar trebui sã-i
aplaudãm din suflet pe cei care au reuºit de-a lungul a optsprezece
ani sã reziste competiþiei pe piaþã tocmai impunând ºi elementele
culturale ºi mai ales oferind modelele culturale. Nenea (scriitorul Ioan
Barbu) este un temerar, este cel care a reuºit sã þinã linia dreaptã a acestui ziar, în condiþiile în care vânturile sunt din toate direcþiile
ºi niciodatã nu ºtii dacã este bine sã te opreºti sau sã-þi continui
demersul în acel sens, sau sã abdici ºi sã treci în baricada celuilalt.
Aceastã carte are o istorie frumoasã, dacã frumoasã se poate
numi tristeþea. Interviurile pe care le-am realizat cu Marin Sorescu
au fost publicate, o parte din ele, în timpul vieþii scriitorului. Am vrut
sã le public la rându-mi într-un volum ºi nu m-a lãsat. Mi-a spus cã
dacã voi face acest gest cu siguranþã unii prieteni vor avea foarte
mult ce vorbi în urma noastrã. Pentru cã fiecare cuvânt putea fi
rãstãlmãcit. I-am spus cã odatã ºi o datã tot le voi publica ºi atunci
mi-a spus: „Ai grijã cui i le încredinþezi“. Am avut pe suflet povara
acestor cuvinte de atunci ºi pânã anul trecut. Vã dezvãlui cã au fost
câteva edituri care mi-au cerut-o dar am rezistat tentaþiei ºi nu am
dat cartea. ªi am încredinþat-o -aºa cum mi-a cerut Marin Sorescu — unui prieten, Dumitru Radu Popescu, la editura Academiei fiind
convinsã cã va fi primitã cartea de editurã cu acea deschidere pentru dialogul sincer, cultural. Ceea ce s-a întâmplat. Acum constat
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cã aceastã carte primeºte un premiu de presã ºi va fi foarte încântat, acolo sus, Marin, pentru cã premiul nu vine la Craiova, ci vine
la Vâlcea. Adicã acolo unde, mai departe de-acasã, se vedea altfel
alura unui scriitor. Aºa cã, încã o datã, mii de mulþumiri. Spuneam
cã istoria acestei cãrþi este o istorie a tristeþii pentru cã, recitind
interviurile pentru a le republica, am constatat cã în interiorul acelor
fraze care pãreau oarecum circumstanþiale (Marin fiind foarte zgârcit
cu interviurile), exista o adevãratã filozofie de viaþã spusã cât se poate
de sincer de Marin, altfel decât în mod oficial, în mod public. ªi de
aceea dezvãluirea sufletului cuiva este un gest care uneori lasã un
sentiment de tristeþe. Tristeþe am constatat ºi când am vrut sã ilustrez aceastã carte, nu cu altceva, decât cu obiecte personale ale
lui Marin Sorescu, mai puþin ºtiute de public, ºi cu tablourile sale.
Intram în casa de la Bulzeºti, dupã ani buni, dupã ce fusese declaratã
muzeu; ºi am constatat cã peste picturile lui Marin Sorescu se þesuse
pânza de pãianjen, ca sã nu fie arãtate. Este un gest care induce
o stare de tristeþe. Eu am fãcut acel gest ºi le-am scos la luminã ºi
le-am publicat pentru a se ºti ºi o altã valenþã a scriitorului, cea de
pictor, ºi rãmâne critica de specialitate sã se pronunþe asupra acestora. Obiectele personale ale lui Marin, fotografiate ºi publicate în
acest volum, au o valoare extraordinarã, pentru cã, spre exemplu,
sunt ultimele cuvinte rãmase în maºina de scris de la Bulzeºti. Iata
un miracol: cineva a ºtiut sã caute maºina de scris sub pat, un pat
de þarã cu o laviþã alãturi, cu o scoarþã olteneascã, iar în interior —
ultimele cuvinte pe care le-a scris la acea maºinã Marin. Sau ceasul de-acasã care s-a oprit pentru cã viaþa s-a oprit. De aceea vã
spuneam cã istoria acestei cãrþi este o istorie a tristeþii, dar ºi a
bucuriei ºi a fericirii. Fericirea este un termen scurt, neîngãduit de
scurt, este un asemenea moment de fericire pe care mi l-aþi creat.
Mulþumesc din suflet vâlcenilor, mulþumesc dlui Ioan Barbu ºi îi doresc
tinereþe fãrã bãtrâneþe acestui ziar cultural.“
Premiul pentru publicisticã se atribuie ex-aeqo: Domnului Ilie Purcaru — reputat scriitor, poet ºi unul din tripleta de
aur a reportajului românesc: Brunea Fox, Bogza, Ilie Purcaru.
Pe Ilie Purcaru, marele Brunea Fox l-a numit „copilul-minune al reportajului românesc“.
Premiul i se decerneazã pentru cel mai recent volum al sãu —
„Cartea Loviºtei“, apãrut la Editura Antim Ivireanul, strãlucitã monografie-reportaj a celei mai frumoase ºi enigmatice „fãºii de Vâlce a
Loviºtei“, cum spunea Dimitrie Gusti. Cine va mai scrie vreodatã
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despre Þara Loviºtei nu va putea face abstracþie de observaþiile lui
Ilie Purcaru.
Celãlalt scriitor care primeºte premiul pentru publicisticã
este un minunat ºi îndrãgit om de televiziune: William Alexandru Cosmescu, directorul Televiziunii Vâlcea1. Cartea premiatã:
„Convorbiri cu Dinu Sãraru“ a apãrut, în 2007, la Editura Prisma.
William Alexandru Cosmescu: „Cartea mea este o lucrare
care vrea sã scoatã în evidenþã omul Dinu Sãraru, nu scriitorul Dinu
Sãraru, nu omul de televiziune, nu directorul de publicaþii, nu directorul de teatru, ci pur ºi simplu omul Sãraru. Cu bunele ºi cu relele
lui. Cred cã în mare parte am ºi reuºit. De altfel, ºi semnalele presei din Rm. Vâlcea, în special „Curierul de Vâlcea “, ca ºi semnalele
presei din Bucureºti unde am fãcut o lansare de carte, au demonstrat acest lucru. ªi vreau sã vã mai spun încã un lucru : cã evoluþia
mea spiritualã ºi profesionalã se datoreazã în mare parte fiecãruia
dintre voi, prietenii mei de spirit ºi colegii mei de spirit prezenþi aici
(ºi alþii care nu sunt prezenþi aici ) pentru cã toþi alcãtuim o plasã
a spiritului ºi suntem datori sã interacþionãm între noi aºa cum se
cuvine, astfel încât sã se întâmple, aºa cum spune prietenul nostru Doru Moþoc, sã rãmânã ceea ce trebuie sã rãmânã. Vã
mulþumesc.“
Se aflã în salã un alt oaspete drag al ziarului „Curierul de Vâlcea“: prof. dr. Artur Silvestri — valoros scriitor ºi editor, preºedintele
Asociaþiei Române pentru Patrimoniu. Cele 20 de publicaþii culturale on-line editate de Asociaþia pe care o conduce îl recomandã
cel mai important editor român de presã culturalã on-line pe care
îl are România, la ora aceasta.
Domnului profesor dr. Artur Silvestri i se atribuie premiul
pentru promovarea valorilor culturii naþionale. Cu câteva luni în
urmã, la invitaþia domnului Ioan Barbu, domnul profesor a participat la Rm. Vâlcea, la Episcopia Râmnicului, la lansarea volumului
de studii, eseuri ºi evocãri „Al cincilea Patriarh — Prea Fericitul Teoctist“, documentar iniþiat, îngrijit ºi orânduit de domnia sa. Suntem
fericiþi cã-l avem din nou în mijlocul nostru.
Profesor dr. Artur Silvestri: Mulþumesc. Sunt astãzi aici din
solidaritate ºi am sã spun câteva cuvinte deºi nu sunt obiºnuit sã
primesc premii cãci nu le înþeleg sensul atunci când s-a fãcut ceea
ce trebuia fãcut. Aceasta e, cred, atitudinea fireascã ºi o întâlnim
pretutindeni unde existã simþãmântul poruncilor inerente ºi nu al
rãspunsului silit de obligaþiile diverse ºi împovãrãtoare. Þãranul când
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vira plugul în brazdã ºi o desþeleneºte nu se aºteaptã decât sã plouã
ºi sã dea roada, muncitorul când merge la uzinã îºi urmeazã rosturile lui iar pomul când face poame le face fiindcã aºa l-a lãsat Dumnezeu pe Pãmânt. Însã în vremurile noastre stricate de atâta
destrãbãlare adusã de Stãpânirea netrebnicã însãºi atitudinea fireascã
pare sã fii devenit raritate ºi excepþie deºi rãspândirea ei se face
tot timpul ºi pretutindeni ca o uriaºã miºcare de pânze freatice care
nu vor seca. Dar vizibilitatea trebuie redobânditã ºi de-aceea am sã
spun câteva vorbe despre cei ce ne-au fãcut posibilã întâlnirea de azi.
Ceea ce am vãzut astãzi aici m-a impresionat ºi mi-a dat o
anumitã emoþie. O emoþie am avut, întâi de toate, auzind ceea ce
se scria în acest program de „Curier“, cu caracter aproape profetic, de acum 18 ani: Ne punem în slujba adevãratei opinii publice
ºi nu a celor care se erijeazã în purtãtorii ei de cuvânt; vom fi alãturi de cei mulþi, care prin fapta lor fac sã prospere industria ºi agricultura, întreaga economie; vom milita pentru dreptate ºi valoare,
fãrã a ne alinia nici unui partid; vom înfiera necinstea, impostura,
încãlcarea legilor ºi a drepturilor cetãþeneºti. Aceste propoziþiuni parcã
sunt scrise acum fiind îndrumãri cu aparenþa premonitorie ce aparþin
oricãrei vremi de la noi ºi, în esenþa lor ireductibilã, constituie un
program eminescian. ªi de ce „eminescian“? Fiindcã de acolo ne
vin toate aceste încheieri ce ne spun cã suntem nu o þarã blestematã ci o cetate asediatã unde toþi neisprãviþii, toatã scursura ºi toate
obrãznicãturile Fanarului continuu ne-au nãpãdit ºi ne nãpãdesc
pânã când destrãbalarea se va sfârºi, pentru cã toate rãutãþile au
un sfârºit ce va veni curând.
Rezultã, deci, cã acesta nu era un ziar, acesta era o parte
dintr-un program de Reconquista care nu s-a început recent
ci demult ºi nu se va consuma decât atunci când nu va mai fi
nevoie de reacþie ºi de atitudine ºi nici de obligaþia de a ne
recuceri þinuturile ºi memoria. În fond, a zice astfel — ºi a susþine —
este atitudinea fireascã la noi ºi manifestatã întotdeauna cu precãdere
chiar ºi atunci când preþuirea ei pare scãzutã iar dominaþia aparþine
unui ocupant stupid ºi haitei slugarnice ºi prãdãtoare, incapabile de
construcþie ce dureazã ºi doar numai de învârtealã mare, chiverniseli prin hoþie ºi retoricã fãþarnicã. Acestora, ºi altora din aceeaºi
conformaþie aproximativã, a venit timpul sã le spunem: „boycott“ ºi
sã înlãturãm sinistra operetã televizatã ce ne învenineazã zilele ºi
nopþile ºi nu duce la nimic decât la iluzii ºi rãtãciri.
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Acum este momentul în care se va dovedi cã noi am avut dreptate ºi nu aceastã pseudo-elitã de suprastructurã care nu înseamnã decât pleavã ºi praf inutil ºi care, ani de-a rândul, ne-a nenorocit
spunându-ne cã trebuie sã trãim cu capul în pãmânt ºi cã suntem
întârziaþi; cã n-avem valori ºi cã trebuie sã se aºeze pãianjenii pe
ceea ce au fãcut alþii, Oameni Mari, înainte de noi ºi sã uitãm; cã
valorile altora sunt mai importante decât ale noastre ºi cã n-avem
loc la masã decat ca sã primim niºte fãrâmituri mãrunte ºi îngãduinþa destinatã slugilor condamnate veºnic ºi înlãnþuite definitiv.
Aceastã ideologie a disperãrii ºi a neîncrederii, de fapt o patologie a urii faþã de sine, îºi dovedeºte ilegitimitatea ºi va trebui
sã înceteze. Acum devine limpede ºi necontestabilã încheierea simplã ºi naturalã ce se cunoaºte de oriºicine ºi comunicatã, la rândul
ei, în propoziþiuni simple ce ne spun cã trebuie sã fim oamenii locului arãtând ce-i al nostru, cã diferenþa ºi nu uniforma creazã valoare ºi cã esenþialul este marele concert al diversitãþilor care practic însumeazã o culturã pentru toate vocile posibile: sã înfloreascã
o mie de flori. Minciuna „europeismului“ de model unic ºi-a trãit
febra rea ºi acum se dovedeºte cã aceastã pegrã dezgustãtoare
ce defileazã la rampa vieþii publice ºi trãieºte din banul vãduvei ºi al
„prostimii“ — înjurându-ne pe noi deºi noi am fãcut culturã în România, ºi nu ei — ei, bine, aceastã pegrã este ilegitimã iar rãzboiul ei ajunge
în derizoriu de „caþavenci“ ignoranþi ºi brutali, sterili ºi neisprãviþi.
Cãci un rãzboi a fost ºi încã nu s-a încheiat. Însã ce-a fãcut
„Curierul de Vâlcea“ în aceste vremuri de rãzboi tãcut? În epoca neofanariotã de ideologie dominantã a fãcut ceea ce era de la sine înþeles: ºi-a vãzut de drumul lui ca, de altminteri, o mulþime de instituþii
paralele din aceastã þarã. Pentru cã, din pãcate, criza instituþiilor
bolnave ce s-a abãtut peste România genereazã nevoia de instituþii paralele, adicã de oameni-instituþii, de organizãri ºi de coagulari apãrute oriunde ºi în orice înfãþiºare ilustrând ideea cã, la
noi, unde este om binecuvântat ºi faptã bunã este ºi instituþie.
Astfel suntem în substanþa vie de unitãþi organice cu legitimitate
deplinã care dau echilibru ºi întãrire, precum azi, când sentimentul
încercat, ascultând oameni de toate vârstele ºi din toate þinuturile,
a fost de comuniune, ca la bisericã: oameni ce se întâlnesc nu pentru cã ºi-au propus sã gândeascã la fel ci pentru cã de la sine gândesc la fel. ªi de-aceea au fost evocate câteva din noþiunile capitale
ce ne re-amintesc cã existã oameni, fapte, evenimente ºi gesturi
care îþi schimbã viaþa; cã existã gestul bun ºi fapta bunã ºi cã
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indiferent de moment, context ºi de Stãpânire, ceea ce avem de
fãcut trebuie fãcut. Fiindcã, în ultimã analizã, nu o laudatio de complezenþã se face astãzi de cãtre noi, noi de fapt tragem o linie pentru a se vedea unde suntem: suntem în þara noastrã ºi nu în þara
„lor“. ªi pentru cã suntem în þara noastrã, sentimentul nostru de
rãzeºi care privesc cu mândrie în faþã ºi nãzuiesc cãtre înainte este
viu ºi copleºitor. ªi ceea ce ne dã nouã tãria de a înainta este aceastã
concluzie: nici rãzeºii n-au dispãrut ºi nici noi nu vom dispãrea. Aºa
sã ne ajute Dumnezeu.“
Premiul pentru carte religioasã se decerneazã Preotului
Nicolae State-Burluºi, pentru editarea, în 2007, a unor volume
de înaltã valoare educativã. Câteva cãrþi, dintre multele pe care
le-a tipãrit ºi difuzat, mai cu seamã în rândul tinerilor: „Coºuleþul cu
flori“, carte aflatã la ediþia a IV-a, „Puterea celor 40 de liturghii“,
„Puterea rugãciunii“. Badea Cârþan contemporan — Preotul StateBurluºi, care duce carte de ani de zile în þarã ºi în Europa, pe unde
a cãlãtorit împreunã cu dl Ioan Barbu — este astãzi rãsplãtit cu acest
important premiu. Îl felicitãm din inimã!
Pãrintele Nicolae State-Burluºi: „Mã gândesc ce cuvinte sã
spun din Evanghelia lui Hristos dar o sã vã spun ca în Evanghelia lui
Matei: „ceea ce vreþi sã vã facã vouã oamenii, sã le faceþi ºi voi asemenea“. Acum mã nãpãdesc emoþiile pentru cã nenea Barbu mi-a dat
prilejul sã vãd ºi eu lumea, ceea ce nu vãzusem cu câþiva ani în urmã.
ªtiþi cã, de mai multã vreme, de cincisprezece ani, vâlcenii m-au
numit Badea Cârþan contemporan ºi cu mare bucurie am acceptat acest apelativ; dar am descoperit la Roma, la Accademia di Romania, în 2000, cã un mare ierarh al bisericii ortodoxe l-a numit pe
„Nenea“ — Badea Cârþan al mileniului trei. ªi, iatã,astfel, la Roma
ne-am gãsit fraþi. Duceam acolo aproape un microbuz de carte religioasã, iar dumnealui — din cãrþile domniei sale pe care le-a scris
în diaspora româneascã; le-a dus ºi le duce aproape în toate colþurile
lumii ºi face un apostolat incredibil, o misiune, aº zice, a culturii
româneºti ortodoxe, pentru cã Mântuitorul ne-a spus, la Evanghelistul Matei: „mergeþi ºi învãþaþi toate neamurile“. Poate cã nu numai
la români, dar ºi la alte popoare, Nenea a dus spiritualitatea
româneascã mai mult ca un misionar bisericesc. Pentru aceasta îi
mulþumesc cã existã, îi mulþumesc cã îi sunt ºi îmi este prieten, ºi-i
mulþumesc pentru tot ce face pentru cultura râmniceanã ºi
româneascã. Noi avem nevoie de modele în continuare ºi dânsul ne dã
nãdejdea cã va rãmâne un model. Vedeþi câþi prieteni îl înconjoarã,
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câþi prieteni de valoare de la Cluj ºi de la Craiova ºi din Bucureºti
ºi din toatã þara sunt aici cu noi ºi formeazã un depozit extraordinar de spiritualitate româneascã. Mulþumesc lui Nenea pentru tot
ºi-l rugãm pe Dumnezeu sã-l binecuvinteze pentru tot ce face.“
Premiul special al Editurii „Antim Ivireanul“ se atribuie
unui director de editurã: Dlui Emil Catrinoiu.Domnia sa meritã
multe laude pentru colecþia, în format liliput, a volumelor din minunatele
colecþii: Tezaur literar românesc ºi Tezaur literar universal, premiate la târguri de carte din þarã, dar ºi la Paris ºi Frankfurt pe Main.
Premiul pe anul 2007 i se decerneazã domnului Emil Catrinoiu pentru cele 5 volume editate — Scrisori esenþiale — din opera unuia dintre cei mai mari romancieri nãscuþi pe meleaguri vâlcene, Gib I.
Mihãescu.
Emil Catrinoiu: „În urmã cu cinci ani, editura „Fortuna“ iniþia
colecþia Tezaur literar românesc, cãrþi-liliput, bibliofile, din clasicii
literaturii române. Am început -aºa cum era firesc- cu Eminescu,
am continuat cu Caragiale, Creangã, Slavici, Alecsandri, Coºbuc,
Macedonschi, Anton Pann, Panait Istrati — ediþie bilingvã (francezã
ºi românã), am continuat cu colecþia Tezaur literar universal, unde
l-am tipãrit în aceeaºi formã de prezentare pe Shakespeare — ediþie
bilingvã (englezã-românã), ºi am considerat noi cã trebuie sã facem
o reparaþie moralã pentru judeþul Vâlcea, ºi în anul 2007, l-am tipãrit
pe Gib Mihãescu, în aceeaºi formã de prezentare, mini-casetã cu
cinci volume.
Aº vrea sã vã spun cã am trãit împreunã cu dl Barbu multe
amintiri plãcute în periplul pe care noi l-am fãcut în Europa, ºi m-aº
referi aici la Frankfurt, cel mai mare târg de carte din lume în care
cele douã edituri au avut stand ; la salonul de carte de la Paris, la
ambasada României din Paris, în Marsilia, la Bruxelles ºi în multe
locuri. Am ajuns la concluzia cã atunci când mai multe persoane îºi
dau mâna, pot sã facã lucruri mari. ªi noi am încercat acest lucru
împreunã cu dl. Barbu, cu preotul Nicolae State-Burluºi, cu Doru
Moþoc ºi am reuºit sã facem lucruri, zic eu, de valoare. Dar este
îngrijorãtor faptul cã azi mulþi oameni de culturã nu-ºi dau mâna si
nu vor sã punã umãrul, sã se adune ca sã realizeze lucruri frumoase.
ªi pot sã vã spun cã am amintiri neplãcute în acest sens. Când am
lansat la Uniunea Scriitorilor, în sala Oglinzilor, pe Eminescu, pe Caragiale, pe Slavici, dãdeam telefon la câte un scriitor ºi-i invitam sã vinã
la aceastã lansare. Rãspunsul fiind: „Dar cine vine?“ „Vine scriitorul
x sau y.“ „Nu, dacã vine eu n-am ce cãuta acolo.“ Din pãcate existã
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o dezbinare între oamenii de culturã care nu ar trebui sã existe. ªi
de ce sã n-o spunem cã ºi în Vâlcea se manifestã asemenea lucruri
care ar trebui, dupã pãrerea mea, evitate. Vreau sã mulþumesc dlui
Barbu, pentru sprijinul pe care l-a dat editurii „Fortuna“, pentru clipele
frumoase petrecute împreunã. Au fost ºi obstacole, vor mai fi ºi în
continuare, dar sper sã le trecem împreunã. În apariþia acestei colecþii
aº vrea sã-i mulþumesc ºi profesorului doctor Ioan Soare, care s-a
ocupat de selecþia textelor care au apãrut acolo. Un om deosebit
care a muncit cu multã râvnã pentru apariþia acestei colecþii. Încã
o datã felicitãri, La mulþi ani!, ºi la cât mai multe apariþii ale „Curierului de Vâlcea “, aºa cum spunea ºi dna Pãsãrin, un ziar cultural.“
Premiul pentru picturã — Opera Omnia — se atribuie domnului Gheorghe Dican, preºedintele Filialei Judeþene Vâlcea a
Uniunii Artiºtilor Plastici, strãlucit promotor ºi organizator al
unor manifestãri cu un larg ecou naþional ºi internaþional.
Vernisajul de ieri searã — Poezia în culori — este numai o filã din voluminosul volum al unei activitãþi grandioase, de pictor, organizator ºi
mentor.
Gheorghe Dican: „Mulþumesc mult. Vorbele mele au fost rostite de ceilalþi“. Premiul pentru muzicã — Opera Omnia — se acordã
maestrului Mihail ªtefãnescu, profesor, compozitor, dirijor de
elitã, directorul Filarmonicii de Stat „Ion Dumitrescu“ din Râmnicu Vâlcea, personalitate remarcabilã a lumii muzicale din România, invitat ca specialist de excepþie în diferite jurii internaþionale
din Europa.
Mihail ªtefãnescu: „Sunt foarte onorat ºi emoþionat în acelaºi
timp de acest premiu. Vreau sã spun cã acest premiu nu era posibil fãrã aportul colegilor ºi colaboratorilor mei de instituþie, mã refer
la aparatul artistic, la instrumentiºti, coriºti, cei care întrutotul fac
filarmonica plinã, ºi nu în ultimul rând, la aparatul administrativ. De
asemenea, sunt tare emoþionat pentru cã primesc acest premiu din
partea unui bun ºi vechi prieten al meu, unul din cei care mi-au cãlãuzit paºii la începutul carierei mele. La mulþi ani, Curierul de Vâlcea!
La mulþi ani, Nenea!“
„Curierul de Vâlcea“ a atins, în aceste aspre timpuri, un
record esenþial: acela de a apãrea neîntrerupt, neºtirbit.
Optsprezece ani a intrat în casele cititorilor sãi, adicã o viaþã
de tânãr nãscut dupã evenimentele din decembrie 1989.
Aºa se scria, la începutul acestei sãptãmâni, într-un mesaj
adresat ziarului de ziua lui. Într-adevãr, ziarul „Curierul de Vâlcea“ a
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ajuns în faþa maturitãþii. Noi, artiºtii de la Teatrul Ariel, i-am simþit
totdeauna cãldura, dragostea sa faþã de culturã ºi artã, în paginile
sale fiind oglindite totdeauna, cu mãiestrie jurnalisticã, realizãrile noastre. Mulþumim Colectivului redacþional!
Premiul „Curierului de Vâlcea“ pe anul 2007 pentru artele
scenice se atribuie Doinei Migleczi, Doamna Teatrului Vâlcean:
directoarea Teatrului Ariel, regizor de mare performanþã, care
a dus faima acestui teatru dincolo de fruntariile României: în
Italia, Belgia, Anglia, Franþa, Albania, Grecia, Bulgaria, Elveþia,
Luxemburg… Este un premiu de excelenþã scenicã pentru promovarea valorilor dramaturgiei naþionale. De altfel, Teatrul Ariel a
fost remarcat de presa de specialitate, mai ales pentru realizarea
integralei de comedie I.L. Caragiale.
Doina Migleczi: „Vã mulþumesc foarte mult. Sunt onoratã.
Mulþumim foarte mult dlui Barbu, „Curierului de Vâlcea“. Ne onoreazã ºi ne obligã sã mergem mai departe. ªi dacã e sã împart acest
premiu, îl împart cu întregul colectiv al teatrului. Darul meu cãtre
Râmnic este ºtafeta pe care o las tinerilor din teatru.“
Juriul a acordat premii unor prieteni apropiaþi ai ziarului ºi colaboratori de peste hotare.Premiul pentru interpretare muzicalã
se acordã doamnei Carmen Daniela, din Germania, compozitoare
ºi pianistã de renume internaþional, pentru concertul de excepþie
susþinut, împreunã cu orchestra Simfonietta, în 17 decembrie 2007,
pe scena Filarmonicii de Stat „Ion Dumitrescu“, sub bagheta maestrului Mihail ªtefãnescu. În program: Concert pentru pian ºi orchestrã
în la minor op. 7, de Clara Schumann, în primã audiþie la Rm. Valcea. Premiul pentru cartea de cãlãtorie s-a atribuit domnului
Alex Cetãþeanu, preºedintele Asociaþiei Scriitorilor Români din
Canada, pentru volumul „Strãin în America“, apãrut anul trecut la
Editura ieºeanã Junimea. Vã anunþãm cã scriitorul premiat este originar din Vâlcea, nãscut în comuna Amãrãºti, dar trãieºte de peste
25 de ani în Þara Frunzei de Arþar.Premiul pentru traducere se
acordã domnului Jean-Yves Conrad, din Franþa, pentru volumul
„En route pour Bruxelles“, de Ioan Barbu. Ediþia în limba francezã,
în traducerea dlui Conrad, a apãrut la Editura „Langues et cultures
europeennes“, din Satrouville-Paris.
Juriul a acordat Diploma de Excelentã ºi Titlul onorific de
Senior al Redacþiei, pentru colaborarea de excepþie în plan publicistic ºi promovarea unei prietenii statornice, de-a lungul anilor,
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cu ziarul „Curierul de Vâlcea“, domnului Theodor Rãpan, scriitor din Bucureºti.
Theodor Rãpan: „Mulþumesc pentru frumoasa Diplomã de
Excelenþã. Mã simt onorat ºi fericit, în acelaºi timp, cã sunt aici.
Vã asigur de toatã prietenia ºi preþuirea mea. Sunt bucuros ºi fericit cã putem împãrþi ºi a ne oferi astfel de daruri sfinte, rare ºi unice.
Îmi pare rãu cã nu am avut ºansa ºi norocul sã lucrez în echipa
redacþionalã a dumneavoastrã, dar timpul poate nu-i pierdut. ªi vorba
lui Nichita: „dacã acum aº fi întors cu spatele la dumneavoastrã,
aþi vedea cã mi-au crescut aripi“. Vã mulþumesc!“
Diplomã de Excelenþã ºi Titlul onorific de Senior al Redacþiei
„Curierul de Vâlcea“ se acordã dlui Cornel Rusu, redactor-ºef
adjunct la Radio Oltenia Craiova, pentru colaborare ºi prietenie statornicã faþã de ziarul aniversat în aceste zile.
Cornel Rusu: „Am sã vorbesc puþin mai mult decât Gigi Dican.
Sincer sunt onorat ºi fericit în acelaºi timp, cã sunt acasã, în familie. ªi îmi place sã respect legile familiei. Când ea vorbeºte, el
tace. Ea a vorbit, eu tac. La mulþi ani.“
Cu prilejul aniversãrii majoratului „Curierului de Vâlcea“, 18 ani
de la apariþia primei sale ediþii, se acordã titlul de Membru de Onoare
al colectivului redacþional urmãtoarelor personalitãþi din viaþa cultural-literarã a judeþului nostru:
Dnei Daniela ªtefãnescu, redactor la Departamentul cultural al Televiziunii Vâlcea 1.
Daniela ªtefãnescu: „Mulþumesc din suflet. ªtiam cã mã
numãr printre prietenii Curierului de Vâlcea, ºtiam cã astãzi trebuie
sã fiu prezentã aici, dar nu mã aºteptam la un astfel de premiu.
Emoþiile sunt evidente. Mã onoreazã acest premiu ºi vreau sã vã
spun cã înseamnã cã munca mea este apreciatã. Este greu sã-þi
faci un nume în acest domeniu al culturii, este greu sã reziºti ºi de
aceea nu promit absolut nimic. Încã o datã vã mulþumesc mult de tot.“
Dnei prof. Sanda Augustina Constantinescu, director al
Bibliotecii Judeþene „Antim Ivireanul“ — Vâlcea.
Sanda Augustina Constantinescu: „Ca sã fiu sincerã, sunt
uºor surprinsã. Abia asearã am aflat despre aceastã onoare, într-o
conversaþie cu dl Ioan Barbu, prieten vechi, trebuie sã spun ºi eu,
prieten drag; acum o sã creadã lumea cã am primit premiul pe prietenie dar toþi am declarat cã suntem prietenii dumnealui. Important
este insa faptul, iatã, cã dânsul ne recunoaºte; pentru cã orice premiu înseamnã o recunoaºtere. Premiile de astãzi, de aici, pentru
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mine au ºi o altã semnificaþie: scot la ivealã câte lucruri se petrec
în tãcere în oraºul nostru. Pentru cã noi lucrãm departe de lumea
dezlãnþuitã, noi — cei care organizãm, cei care suntem administratorii ºi dumneavoastrã — creatorii. Lucrãm într-o mare liniºte, puþini dintre oamenii zgomotoºi fiind interesaþi de ceea ce facem noi...
Pentru cã avem adepþii noºtri -cei care vin la expoziþii, cei care vin
la bibliotecã, cei care vin la teatru, la filarmonicã ºi aceia nu sunt
puþini — recunoaºterea ne dã certitudinea cã trebuie sã mergem mai
departe ºi cã facem bine ceea ce facem. Mulþumesc, viaþã lungã,
sãnãtate ºi tot mai multe realizãri.“
Domnului prof. dr. Ioan St. Lazãr, Universitatea din Piteºti.
Domnului Iulian Popescu, purtãtor de cuvânt al Direcþiei
Generale a Finanþelor Publice din judeþul Vâlcea.
Domnului conf. univ. dr. Remus Grigorescu, Universitatea Brâncoveanu din Rm. Vâlcea.
Domnului prof. dr. Ion Predescu, Universitatea Brâncoveanu din Rm. Vâlcea.
Domnului prof. drd. Florin Epure, directorul Direcþiei pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional Vâlcea.
Florin Epure: „Sã-mi îngãduiþi câteva gânduri la aceastã aniversare. S-a tras concluzia de antevorbitorii mei — ºi într-adevãr susþin
ºi eu acest punct de vedere: „Curierul de Vâlcea“ nu este numai un
cotidian, este o instituþie de culturã. Pe lângã ziarul care apare zilnic, Nenea a mai scos ºi Suplimentul Cultural, Literar ºi Artistic al
Curierului de Vâlcea. Foarte multe evenimente ºi de înaltã þinutã,
unele le-am organizat împreunã cu nenea. Dintre aceste aº menþiona
doar, sã spunem, evenimentele de la Târgul de Carte Gaudeamus,
legãturile cu georgienii, apropo de zilele Sf. Antim Ivireanul, ºi multe,
multe alte expoziþii de artã ºi lansãri de carte organizatã împreunã
cu Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional
Vâlcea. Îi felicit pentru toatã aceastã perioadã de pânã la maturitate pe toþi cei care au osârduit pentru ca sã ajungã acest ziar de
înaltã þinutã, pentru profesionalismul, echidistanþa, obiectivitatea, eleganþa de multe ori a textului scris ºi pentru respectul faþã de vâlceni.
La mulþi ani!“
Scriitorul Constantin Zãrnescu, în finalul Galei Premiilor:
„Onoratã asistenþã, este o mare emoþie pentru mine cã mã aflu aici
ºi vreau sã vã spun, cã trãind la Cluj, tot timpul mã gândesc la Oltenia ºi am cultivat Oltenia în toate cãrþile mele. Cartea despre Constantin Brâncuºi — cu aforismele ºi textele lui Brâncuºi — am vrut s-o
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public la Craiova, cândva, la sugestia regretatului Marin Sorescu.
Am copilãrit pe lângã „Orizont“, ziarul de atunci. Sunt 35 de ani de
când am debutat în „Orizont“. „Curierul de Vâlcea“, însã, este un
cotidian spectaculos care are propria sa editurã „Antim Ivireanul“
ºi cea mai cunoscutã revistã culturalã din Oltenia, Curierul literar
ºi artistic; cu prezenþe româneºti, dar ºi cu români din lume. Acest
efort pe care l-a fãcut maestrul Ioan Barbu a fost extraordinar deºi
dumnealui uitã, sau poate este o problemã de modestie, ºi nu ne
spune cã a educat în aceastã perioadã douã generaþii de jurnaliºti.
Dar din intervenþia mea vreau sã rãmâneþi cu o idee clarã despre
munca lui Ioan Barbu. Cea mai importantã lucrare pe care a fãcut-o
domnia sa este restaurarea, reînnoirea culturii creºtine, laicatcreºtine se numeºte: eseuri, interviuri, articole despre marea ortodoxie. Cãrþile sale despre ortodoxia din Ungaria, ortodoxia din Canada,
Franþa, Italia, sunt cãrþi extraordinare. Acesta este cel mai mare
aport al vieþii sale, dincolo de cotidian. Avem ziariºti care mor pe
mica lor feudã, acolo, în rubricuþã, dar Ioan Barbu este un mare
scriitor, este o enormã cantitate de muncã ºi — dupã cum vedeþi —
are o structurã elefantinã; dar elefantinii sunt niºte oameni de o
mare bunãtate ºi care ajutã enorm pe alþii.
„Curierul de Vâlcea“ este o prezenþã extraordinarã a oraºului,
este cea mai bunã revistã ºi cea mai de circulaþie revistã culturalã
din Oltenia. Acum, cã este familia Rusu-Pãsãrin de faþã, trebuie sã
spun cã — alãturi de „Curierul de Vâlcea“ — instituþia cu adevãrat
regionalã, de o valoare cardinalã ºi pentru românii din Bulgaria,
Serbia etc. este „Radio Oltenia Craiova“, instituþie absolut cardinalã
pentru Oltenia. Faptul cã mama mea mã aude la Radio Craiova este
un lucru extraordinar. Faptul cã tatãl meu mã citeºte în „Curierul
de Vâlcea este un lucru extraordinar“. O adevãratã viaþã regionalã
Craiova ne poate învãþa ce înseamnã, cu redactorii ei pe care i-am
gãsit la Slatina, i-am gãsit la Drobeta Turnu Severin, în satul natal
al lui Bogdan Amaru, când am fãcut noi centenarul. I-am gãsit peste
tot. ªi „Curierul de Vâlcea“ publicã oameni din Teleorman, dl profesor Pompiliu Manea este din Teleorman, aºa cum eu sunt vâlcean —
dar publicã oameni ºi din Craiova, din Turnu Severin. Asta e Oltenia, fericita Oltenie, cum ii spunea Dimitrie Onciul când îºi deschidea
cursurile de istorie la Iaºi. Dar dupã moartea regretatului Marin
Sorescu nu am mai fost invitat la Craiova decât o datã la doi ani,
de Sfântul Dumitru, patronul Craiovei; s-a întâmplat ceva, au devenit
oamenii „mai de elitã“? Elite, caste, gâºte-gaºte.
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Dar apropo de viaþa regionalã, noi, autorii de culturã scrisã
— fie cã publicãm în cotidianul „Curierul de Vâlcea“, fie cã publicãm
în revistele de micã circulaþie, de artã plasticã, literarã — noi socotim mai departe limba românã — pe care am supt-o de la mama
noastrã — operã colectivã, operã a noastrã, a tuturor. De aceea spun
ca un alt lucru extraordinar pe care l-a fãcut maestrul Ioan Barbu
este cultivarea limbii române în cotidian ºi în revista lui literarã pentru cã azi, în România, s-a nãscut o nouã limbã de lemn. Avem de-a
face cu ea când citim „Evenimentul Zilei“, „Cotidianul“ etc. Articolele
sunt mici, fotografiile sunt mari; fotografia este mai de senzaþie decât
articolul ºi mai mare pe paginã. Iatã, asta este „limba românã“ în
unele cotidiene ºi pentru a-i rãspunde, în acþiunea spiritualã noastrã spiritualã ar trebui sã fim ca preoþii, propagând limba românã,
care suferã în vorbirile noastre zilnice, si, de câte ori avem un prilej,
sã ne amintim cã noi suntem operã a limbii române ºi limba românã
este operã a noastrã.
Nu am sã vorbesc acum despre viaþa asprã, durã, care se
trãieºte în Transilvania unde toatã lumea are fricã de regionalism
ºi probabil cã este o fricã realã pentru cã volumele noastre nu mai
ajung în Craiova iar noi nu trimitem pe cale instituþionalã nici o carte
în bibliotecile Brãilei ºi nici o carte în librãriile Constanþei. Noi, românii
care trãim în Transilvania suferim în secret de acest regionalism
spiritual deºi vine peste noi un deceniu colosal care trebuie sã ne
pregãteascã pentru centenarul Unirii cu patria-mamã. Se împlinesc
100 de ani, peste 10 ani, de la Unire dar nimeni nu este pregãtit,
politicienii din Cluj nu spun nimic, la Bucuresti nu se face nimic. Austriecii, când au împlinit 400 de ani de acþiune habsburgicã, au fãcut
poºta din Sarajevo — care este aceeaºi cu poºta din Cluj — au fãcut
teatrul naþional, care acum este al nostru, au fãcut o seamã de
lucruri: un bulevard se terminã cu teatrul, cu tribunalul, în fapt niºte
lucrãri extraordinare. Le-am spus la Cluj: ce fac românii pentru 2018?
Cãci de acum trebuie fãcut: nu numai sã ne cultivãm limba românã,
ºi cotidienele ºi gândirea noastrã scrisã, trebuie fãcutã Catedrala
Mântuirii Neamului, fãrã joacã (eu n-aº intervieva un ateu, care-ºi
dã cu pãrerea, despre Catedrala Mântuirii Neamului ºi spune cã nu
trebuie fãcutã, nu l-aº intervieva) cãci peste 10 ani vom avea centenarul Unirii. Singurul lucru care se poate spune acum (din Machiavelli, ca sã vedeþi dumneavoastrã cât este el actual) e cã în epoci
tulburi, nefericite, înceþoºate cum este epoca asta „postrevoluþionarã“,
Majestatea sa majoritatea, poporul cel mare intrã în umbrã ºi
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este în pericol sã fie anihilat. ªi atunci înfloresc gâºtele, gaºtele,
clãcile, elitele.
Cu asta vreau sã închei. Sã fiþi sãnãtoºi, sã-l omagiem pe dl
Ioan Barbu: Sã aibã o viaþã lungã, ºi domnia sa, ºi Curierul de Vâlcea, ºi revista „Curierul literar ºi artistic“, ºi Editura „Antim Ivireanul“ ºi noi.

CE NE DORIM NOI CETÃÞENII DE LA
ZIARIªTI? SÃ NE DEA O LIMBÃ, O
LIMBÃ ROMÂNEASCÃ, O LIMBÃ CURATÃ,
O LIMBÃ CARE SÃ MEARGÃ CU NOI
ÎN ÞÃRILE ASTEA EUROPENE
Ioan Barbu: Bine aþi venit la „Zilele Curierului de Vâlcea“! Se
aflã în dreapta mea Traian Dobrinescu iar în stânga — Petre Tãnãsoaica. Facem parte din grupul celor opt care au fondat primul cotidian particular din România eliberatã de comunism, lãsând liber sã
zboare porumbelul pe care îl avem pe frontispiciul ziarului; s-a întâmplat în ianuarie 1990, exact acum 18 ani. Pe Traian Dobrinescu îl
alesesem director al ziarului, prin vot democratic, într-o vreme când
în România, în marile oraºe, încã se mai trãgea, pe strãzi, în oameni
— ºi nu înþelegeam de ce… Nici acum, dupã 18 ani, nu au fost descoperiþi acei „teroriºti“ despre care se vorbea ºi încã se mai vorbeºte.
Traian Dobrinescu era directorul „Curierului de Vâlcea“, eu eram
redactor-ºef, iar Petre Tãnãsoaica ºi George Smeoreanu au fost
redactori-ºefi adjuncþi. Funcþia de director administrativ i s-a încredinþat lui Bebe Ungureanu. Iatã, deci, care a fost conducerea primului ziar privat din România, care s-a nãscut liber. Sunt bucuros cã
o parte dintre aceºtia se aflã aici, în aceastã searã, împreunã cu
dumneavoastrã, la aceastã frumoasã sãrbãtoare, la aceastã recepþie
care a reunit prieteni dragi ai ziarului. Am primit zilele acestea foarte
multe mesaje de felicitare din judeþ, din þarã ºi de peste hotare. Le
vom publica, în continuare, pe toate. Cine vrea sã mai transmitã
câteva gânduri o poate face la acest microfon, care rãmâne deschis.
Vã mulþumesc ºi, încã o datã, primiþi salutul meu prietenesc, împreunã cu urarea: Bine aþi venit la „Curierul de Vâlcea“!
Traian Dobrinescu, scriitor: Bunã seara ºi bine aþi venit,
vã spun ºi eu, în calitate, acum, de cetãþean al urbei, din când în
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când cochetând cu gazetãria. Ca sã vezi cum stai, cum eºti poziþionat faþã de timp, nu trebuie sã-þi aminteºti câþi ani ai, nici sã te uiþi
în oglindã, ci sã te uiþi numai în jurul tãu. Uitându-mã în jur, sigur
nu pot sã nu admir aceastã cifrã frumoasã, 18 ani de jurnalism ai
echipei de atunci ºi de acum a ziarului „Curierul de Vâlcea.“ Ani ai
maturitãþii! Deja „Curierul de Vâlcea“ este o istorie. N-am sã vã vorbesc
despre istoria „Curierului“, o cunoaºteþi din întâlnirile anuale, pentru cã a devenit un obicei ca acest ziar, cel mai bãtrân din judeþ,
sã zicem (deºi la 18 ani nu poþi spune cã eºti bãtrân, mai corect,
putem spune cã ziarul pe care îl sãrbãtorim se aflã la o vârstã înþeleaptã) aºadar, în fiecare an sãrbãtorim „Curierul de Vâlcea“: i se
aduc cuvinte de laudã, sunt omagiaþi atât cei care au înfiinþat ziarul
cât ºi cei care fac parte din colectivul actual de redacþie. Aº vrea
sã mã refer, în câteva cuvinte, cu un curaj pe care mi-l asum, la
prezentul presei vâlcene. Pentru cã in presa vâlceanã — vrem, nu
vrem sã recunoaºtem — toatã se revendicã din „Curierul de Vâlcea“.
Unii din cei opt fondatori de acum 18 ani s-au dus, între timp, înspre
alte zãri, s-au apucat de alte treburi. Unii au înfiinþat alte case de
presã: „Viaþa Vâlcii“, „Curierul Zilei“, „Curierul de Râmnic“… Alþii au
abandonat aceastã interesantã ºi disputatã scenã, cea a gazetãriei.
Sigur cã aceste plecãri au nãscut nu numai case noi, cum le-am
numit, dar ºi diverse dispute. Pentru cã judeþul nostru are limitele
pe care le cunoaºteþi, publicitatea este împãrþitã pe publicaþii; cu
cât sunt mai multe — ºi sunt destule! — cu atât disputa dintre ele
este mai acerbã ºi, desigur, animozitãþile cât mai mari ºi accentuate.
Le cunoaºteþi, sunt pe deoparte animozitãþile sau atacurile foarte
dure la adresa unora sau altora, fie cã sunt persoane fizice, fie cã
sunt instituþii ale statului. S-a nãscut, astfel, pe parcurs, impresia
cã, dacã sunt virulent, numai aºa pot sã fiu un ziar remarcabil sau
un gazetar remarcabil. Nimic mai fals :pentru cã publicul cititor cãruia
îi aparþin eu acum poate sã guste un caz pe termen scurt nu ºi pe
termen lung. Curierul nu s-a situat în aceastã aripã a „ziarelor dure“;
ºi aici mã opresc ca sã nu supãr fiindcã între jurnaliºtii de la Vâlcea nu existã prietenie, din pãcate. Ca sã nu vã mai plictisesc ºi s-o
mai lungesc, doresc viaþã lungã „Curierului“, sã o ducã pânã în senectute (senectutea poate sã fie ºi de o sutã de ani, dincolo de dl Barbu,
dincolo de Sorin [Barbu] moºtenit de nepoþi ºi de strãnepoþi. Ce pot
sã vã urez? O bunã viziune, mai mare apropiere de interesul omului,
de interesul vâlceanului. O presã mai apropiatã de om, asta nu înseamnã cã nu poate sã fie criticã, dar nu mers pânã în zona aceia a
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virulentului, aproape insuportabilã. Cu aceastã ocazie urez ºi celorlalte ziare din Vâlcea succesul pe care îl meritã ºi apropierea de
care vorbeam. La mulþi ani pentru presa vâlceanã ºi pentru dumneavoastrã care sunteþi în seara asta aici.
Petre Tãnãsoaica, poet, directorul ziarului „Viaþa Vâlcii“:
În primul rând îmi cer scuze cã nu sunt îmbrãcat la ºtraif, cu cravatã ºi costum — vin direct de la muncã — dar am þinut neapãrat sã
fiu aici, pentru cã este un eveniment senzaþional ºi pentru biografia
mea ºi chiar dacã o sã intru puþin în polemicã cu indiferent cine,
nu am sã mã abþin sã spun ceea ce gândesc despre acest eveniment. În primul rând eu n-aº fi lucrat în presã dacã nu mã întâlneam cu doi oameni importanþi din presa vâlceanã, cu dl Ioan Barbu
ºi cu Gheorghe Smeoreanu, care erau la ora aceea branduri în presa
judeþeanã ºi naþionalã. Faptul cã m-au asociat la numele lor ºi m-au
învãþat aceastã meserie, a însemnat extraordinar de mult pentru
mine. La urma urmei, în ianuarie 1990, cei care erau daþi afarã
de la fosta gazetã „Orizont“ erau subsemnatul, Gheorghe Smeoreanu,
Ioan Barbu, Dan Manolãchescu, adicã exact cei care nu parcurseserã cursurile ºcolii „ªtefan Gheorghiu“ de fãcut jurnaliºti comuniºti.
A fost o greºeala fundamentalã, zic eu, a celor de la ziarul de atunci,
pentru cã nu ºi-au imaginat cã, totuºi, cei despre care am vorbit
înainte — ºi vã rog sã-mi iertaþi lipsa de modestie, cã eram ºi eu
printre ei — vor ajunge branduri ale opiniei publice. Ideea construirii
acestui ziar a fost, ca sã spun aºa, etapizatã, dar cu etape foarte
repede arse. Înainte a apãrut Reporter, cu Gheorghe Smeoreanu,
Tãnãsoaica, cu, n-am ce sã fac, îl pomenesc ºi pe Silviu Popescu —
deºi nu-mi place sã-i pomenesc numele în seara asta — care au fãcut
un ziar care a durat o singurã zi, din care un personaj îºi trage în
continuare gloria. Am fost imediat exmatriculaþi din redacþia respectivã. Eram, deci, dintr-o datã trei sau patru inºi ajunºi primii ºomeri
ai unui particular. Particularul se chema Alex Parolea Moga. Dupã
aceea a început istoria Curierului de Vâlcea. Unii dintre noi ne gândeam sã ne întoarcem la meseriile noastre. Chiar mã gândeam dacã
postul meu de la bibliotecã mai poate fi ocupat, mã gândeam cã
poate voi mai da un concurs de ocupare a unui post la bibliotecã.
Dl. Barbu, probabil, se gândea la o pensie atunci sau la un post de
profesor iar Gheorghe Smeoreanu gândea cã se va întoarce la ºcoala
lui. Ne-am întâlnit, totuºi, ºi am pus la cale acest ziar. Vã spun cã
am fãcut acest ziar pentru cã un personaj dintre noi opt s-a dus ºi
ºi-a depus cererea de intrare în redacþie la „Orizont“, a stat o sãptãmânã
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acolo ºi a vãzut cã nu funcþioneazã nici un ziarist dupã tipicul unui
ziarist care are perspectivã. ªi a cârmit-o rapid cãtre noi, care eram
„brandurile“ ºi s-a ataºat „Curierului de Vâlcea.“ A fost ºi omul care
ne-a risipit într-un fel pe toþi. Asta este, aºa s-a întâmplat, aºa a
fost viaþa. Pentru mine e un eveniment important cã n-am putut sã
urãsc niciodatã acest ziar, pentru cã era ca ºi copilul meu. N-aveam
cum sã urãsc „Curierul“. Era normal. ªi de câte ori mergeam la citit
ziare îl citeam cu mare emoþie. Iar ziarul mai este important pentru mine ºi pentru cã în acelaºi an în care s-a nãscut ziarul, s-a nãscut ºi fiul meu. Este un an foarte important, un an în care mi s-au
nãscut doi copii ºi nu puteam sã lipsesc de aici ºi sã-i spun lui Nenea
Barbu, care s-a purtat extraordinar de frumos în toatã aceastã
perioadã, cã nu pot participa deºi sunt 14 ani de când am plecat
de la „Curierul de Vâlcea“. Iar acest lucru — chiar dacã uneori relaþiile dintre noi au fost înveninate- a fost uºor de depãºit pentru cã
dumnealui are o anumitã înþelepciune ºi un anumit echilibru care
nu l-au lãsat sã treacã într-o tabãrã sau în alta. Eu zic cã ziarul
„Curierul de Vâlcea“ este platforma de pe care au zburat tot felul
de ziariºti. Uneori ei au crezut cã pot imita modelul dar — dupã cum
ºtiþi — modelul poate fi imitat ºi dacã cineva nu-ºi gãseºte autenticitatea, puterea creativã, n-are cum sã fie egalul modelului. Din cauza
asta, „Curierul“ rãmâne un reper foarte important ºi acei copii care
fac ziare ºi-l înjurã pe Ioan Barbu sau pe Petre Tãnãsoaica ar trebui sã ºtie cã nu înjuri un brand ca sã-þi faci un brand. Brandul se
câºtigã altfel, muncind în fiecare zi cu mult curaj: dacã ai puterea
creativã este extraordinar iar dacã nu o ai, du-te acasã ºi te odihneºte sau alege-þi altã meserie. Jurnalistica este o meserie grea,
îngrozitoare, ucigãtoare de suflete, ucigãtoare de sãnãtate, de prietenii, de ce vreþi dumneavoastrã. Un ziarist autentic nu poate fi
iubit decât de omul care poate sã înþeleagã cã adevãrul trebuie ºi
spus. Îi urez „Curierului de Vâlcea“ o mie de ani sau cât vrea el.
Constantin Zãrnescu: Vreau sã vã spun cã sunt fericit la sãrbãtoarea „Curierului de Vâlcea“. Vãd aici, spre exemplu, pe domnul
Frâncu, care este nepotul lui Amos Frâncu, unul dintre tribunii Unirii
Ardealului cu România. Vãd aici pe Prea Sfinþitul Gherasim, care
socoteºte Vâlcea — ºi, în general, toate aceste mânãstiri voievodale
care sunt Tismana, Govora, Cozia — Ierusalimul românesc (acest concept, Ierusalimul românesc, trebuie studiat, trebuie învãþat în ºcoli).
Mã uit în spatele meu, este dl Ioan Barbu, maestrul multor generaþii. Ziarul „Curierul de Vâlcea a fãcut ºcoalã în Râmnic. A fãcut
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ºcoalã ºi pentru copii care au plecat din Râmnic mai departe si,
dupã pãrerea mea, a influenþat ºi audio-vizualul, cât a putut. Dar
noi trãim acum un fel de teroare a audio-vizualului. Dacã vã uitaþi
foarte atenþi, noi ne lãsãm supuºi divertismentului: chiloþi, femei,
pulpe, genunchi, asta este o nenorocire pentru un om care crede
în Dumnezeu. Pentru un om care are lângã el un nepoþel, pentru
un om care are lângã el o fatã mare aceste lucruri sunt extraordinar de periculoase. Ei spun: „copiii de la 12 ani în jos sã nu se uite“,
dar eu ca scriitor ºtiu cã esenþialul stã în puritatea, frumuseþea ºi
misterul limbii române. Limba românã, nu cea de lemn, ci limba pe
care o cultivã Ioan Barbu. Fiindcã Ioan Barbu ºi Curierul de Vâlcea au fãcut niºte lucruri pe care nu le-au fãcut alte judeþe. Este
posibil ca aici sã fie si rostul mânãstirilor voievodale, al credincioºilor
care vin sãptãmânal la episcopie — deci nu numai la biserica din sat,
de la mine de la Lãdeºti, din Lãpuºata, din Roieºti — ci la Episcopie.
Acestea îmi oferã posibilitatea sã vã spun câteva lucruri în legãturã cu Râmnicul Vâlcii pentru cã trebuie sã luãm Vâlcea ca un lucru
ieºit din comun si sã redãm locurilor frumuseþea lor moralã. Aici
oamenii cultivã grãdina, cum spunea Voltaire, aici oamenii au fãcut
foarte multã puºcãrie din cauzã cã au avut pãmânt, pãduri, „au þinut
de loc“ dar de aceea au ºi trecut prin nenorociri. În acest context,
numai „Curierul de Vâlcea“, dacã îmi amintesc bine, pânã sã aparã
„Viaþa Vâlcii“, pânã sã aparã altele, a cultivat confesiunea, mãrturisirea oamenilor nenorociþi. ªi, pentru asta, Ioan Barbu a fãcut un
lucru colosal pentru ca noi trebuie sã trãim mai departe în aceastã
stare de curãþire, cum spunea Prea Sfinþitul Gherasim al Vâlcii. Vã
mulþumesc cã m-aþi ascultat.
Pompiliu Manea: Prea Sfinþia Voastrã, Pãrinte Episcop
Gherasim, doamnelor, domniºoarelor ºi domnilor! Mesele sunt pline
ºi trebuie sã le golim. Am înþeles din acest eveniment douã lucruri
importante: Râmnicu Vâlcea este oraºul care a pus capãt unui probabil rãzboi civil în România. Aici a fost oprit Cosma, cu oamenii care
n-au înþeles cã þara se schimbã ºi vroiau sã intre în forþã în Capitalã. Împreunã cu Prea Sfinþia Sa, cu prefectul de Vâlcea, cu primul
ministru al þãrii, cu toþi oamenii, s-a oprit aici începutul unui rãzboi
civil în România. Iar ziarul „Curierul de Vâlcea“ a oglindit în mod strãlucit ºi obiectiv acele evenimente. Eu pe domnul Ioan Barbu l-am cunoscut, printr-un bypass, prin Canada. Acolo, de la prietenii mei, de la
românii din Canada, am aflat cã la Vâlcea existã Ioan Barbu, ºi am
venit aici sã-l cunosc. Am înþeles cã acest jurnal, „Curierul de Vâlcea“
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ºi conducãtorul lui, sunt ca ºi poetul nepereche, Mihai Eminescu,
un jurnal nepereche în România, condus de un om nepereche.
Prea Sfinþitul Episcop Gherasim: Domnule director sau, mai
bine zis, frate Ioane, domnule prefect, domnule primar ºi distins auditoriu, dacã m-aþi pune la predicã poate aº face bine, dar aici nu.
De ce? Sunt pentru prima datã la niºte ziariºti care au ei urechile
ca de iepure doar-doar poate gãsesc ceva sã facã un articol sã sarã
pãlãria. Ce ne dorim noi, cetãþenii de la ziariºti? Pentru cã din pãcate
nu se mai citeºte prea mult din cãrþi, atunci ziaristul este acela care
sã ne dea o limbã româneascã, o limbã curatã, o limbã aceea care
sã meargã cu noi în þãrile astea europene. Aºteptãm de la ziariºti
sã ne spunã adevãrul, sã ne informeze cum merg lucrurile în þarã.
Dar îi rog sã le controleze, aºa cum se spune: de trei ori sã mãsori
ºi o datã sã tai. Sã controleze, sã controleze, sã controleze ca atunci
sã poatã sã stea cu faþa luminatã. Ziariºtii sunt aceia care ne aduc
noutãþile. Aºa cum televizorul ne poartã în jurul pãmântului, aºa ºi
ziaristul este acela care ne aduce aceste veºti, pentru cã oamenii
nu mai citesc altceva decât ziarul. Drept urmare, aºteptãm de la
dânºii sã fie în continuare niºte propovãduitori — cum spunea aici
domnul Zãrnescu — fiindcã într-adevãr pentru tineretul nostru ispitele
sunt foarte mari. Când mã gândesc ce curatã era viaþa, daþi-mi voie
sã zic „ca pe vremea mea“. Întâi de toate, pãrinþii te puneau la treabã: dupã ce am lãsat gâºtele, mi-au dat mieii, dupã aceea berbecii,
apoi vãcuþele, prin urmare nu m-a crescut un domniºor. Al doilea,
nu erau atâtea ispite: lumea aceasta cam fãrã inventar îmbrãcatã,
dacã se poate chiar deloc. Într-adevãr, dezmãþul acesta nu va aduce
nimãnui bine, nici celui care se poartã de aºa manierã. Pentru cã
în momentul când vrei sã întemeiezi o familie, o casã, nu se poate
porni decât cu doi tineri care au într-adevãr un ideal, s-au pregãtit
ºi de acum pornesc pe drumul vieþii. În mod sigur, cununia este
celula de unde se porneºte familia, de unde se porneºte satul,
de unde se porneºte oraºul, de unde se porneºte judeþul, de
unde se porneºte o þarã. Fãrã familie nu este posibil, mai mult
decât atâta, creaþia s-ar opri; si dacã se cãsãtoresc doi de acelaºi
gen, creaþia s-ar opri. Dar nu se va opri niciodatã, va avea grijã bunul
Dumnezeu. Sã dea Bunul Dumnezeu ca toþi sã avem parte de partea
dreaptã a Mântuitorului nostru, împreunã cu domnul director Ioan
Barbu, cu domnul prefect, cu domnul primar ºi cu toþi demnitarii. ªi
eu sunt bucuros cã sunt în mijlocul domniilor voastre, cã m-a întrebat cineva de ce merg, cã pe acolo sunt numai ziariºti. ªi eu le-am
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spus cã nu poate sã lipseascã popa. Sã trãiþi, vã binecuvântez. Dlui
Ioan Barbu — viaþã lungã, iar dumneavoastrã — veselie. Iar ziarului —
sãnãtate ºi La mulþi ani!
Tina Popa, pictor: La 18 ani te pregãteºti pentru studii —
literaturã, artã — într-un cuvânt culturã, apoi te aºtepþi la o nuntã.
O nuntã cu culoare ºi cu soare printre rândurile pe care le scrieþi.
Pentru cã este vorba aici de cuvânt, doresc ca acest Curier de Vâlcea, fiindcã de obicei curierul ne aduce veºti — sã ne aducã ºi de
aici înainte numai veºti bune, cu pace ºi sãnãtate. ªi sã le urãm
tuturor sã aibã credinþã în ei, în noi ºi în Dumnezeu. La mulþi ani!
Opinii ale unor participanþi
Daniela ªtefãnescu: La un astfel de eveniment încerc sã iau
cât mai multe opinii. Am vãzut prezente foarte multe personalitãþi
din toate domeniile ºi mi-am îndreptat pentru început atenþia cãtre
un fost om de presã. Este vorba de deputatul Emilian Frâncu, care
aº putea spune cã a creat un imperiu când vorbim de televiziunea
Vâlcea 1, Vâlcea 2, Vâlcea 3 ºi Vâlcea 4 Bãlceºti. Spunem pentru
început La mulþi ani!, pentru cei 18 ani pe care i-a împlinit astãzi
„Curierul de Vâlcea“.
Emilian Frâncu, deputat: Eu aº vrea sã vorbesc numai despre
„Curierul de Vâlcea“ pentru cã este sãrbãtoarea lui: este primul ziar
din România, iatã, care îºi serbeazã majoratul. „Curierul de Vâlcea“
a fost întotdeauna o ºcoalã de jurnalism. Aºa cum Biblioteca
Judeþeanã a fost o Casã a Cãrþii, „Curierul“ a fost o casã pentru
jurnaliºtii vâlceni ºi nu numai pentru cã de aici au plecat în toate
colþurile þãrii tineri care deja se formaserã ºi au constituit osatura
altor publicaþii. Îmi amintesc cu plãcere ºi emoþie de acele clipe de
început, acum 18 ani, când împreunã cu Alex Parolea Moga, cu Vili
Cosmescu, noi am fãcut Reporterul, prima publicaþie (e drept, sãptãmânalã) din România; la o sãptãmânã dupã noi a apãrut „Curierul“
dar primele douã ºedinþe de redacþie le-am fãcut împreunã. ªi îmi
aduc aminte de emoþiile acelor momente, de gândurile care erau
într-o devãlmãºie creatoare ºi îi felicit pe toþi fondatorii de atunci ai
„Curierului“ pentru cã au avut curaj. Iatã, acum, „Curierul“ s-a impus,
zic eu, ca o publicaþie — emblemã pentru presa localã din România.
Eu nu pot decât sã-i felicit. Aºtept ca sã vinã întotdeauna în casa
mea cu veºti cât mai bune. Pentru cã un Curier e bine sã aducã
veºti bune ºi sã ne umple inimile de bucurie. Ce pot sã mai spun
este cã atunci a fost un act de curaj sã faci presã; acum din pãcate
39

mulþi jurnaliºti nu se mai pot respecta, mãcar, unii pe alþii. Cred cã
ar trebui sã existe ºi la Râmnic, ca în alte pãrþi, o asociaþie a jurnaliºtilor, sã caute mãcar sã se înþeleagã, sã se respecte în folosul
publicului din judeþul nostru. Ca reprezentant al audio-vizualului — pentru cã dupã ce am lucrat doi ani la Reporter, am creat posturi de
radio ºi televiziune în judeþul Vâlcea — nu pot decât sã transmit felicitãri sincere, iatã, acestui ziar, repet, brand pentru judeþul nostru.
La mulþi ani, Curierul de Vâlcea!
Daniela ªtefãnescu: Dle Primar, sunteti prezent ca invitat la
„majoratul“ primul cotidian particular din Râmnicu Vâlcea, Curierul
de Vâlcea.
Mircia Gutãu, primar al Râmnicului: Aºa este. Este o vârstã
foarte frumoasã, vârsta de 18 ani. Eu aº vrea sã-l felicit sincer pe
dl Barbu, pentru faptul cã în aceºti 18 ani a dat dovadã de echidistanþã ºi a fost un om care a fãcut un ziar foarte echilibrat. Indiferent de cine a condus vremelnic interesele municipiului sau judeþului,
ziarul „Curierul de Vâlcea“ a fost un ziar echilibrat care în permanenþã a ºtiut sã pãstreze o legãturã excelentã cu cititorii, de fapt
cei mai importanþi. De aceea meritã toate felicitãrile. Aº vrea sã-i
felicit ºi pe cei patru fondatori care au trecut peste orice orgoliu ºi
au venit la aceastã manifestare. Este un lucru extraordinar iar pentru ziar — toate aprecierile.
Daniela ªtefãnescu: Aveþi o rubricã permanentã pe care o
citiþi sau întreg ziarul?
Mircia Gutãu: Întreg ziarul. Citesc toatã presa vâlceanã pentru cã fiind primar al municipiului Rm. Vâlcea sunt interesat sã cunosc
foarte bine tot ceea ce se spune în ziar, în ziarele din municipiu. ªi
vreau sã vã spun cã de foarte multe ori sunt lucruri reale pe care
încerc sã le repar.
Daniela ªtefãnescu: Domnule primar, pentru cã este ziua lor,
sã ne îndreptãm privirea ºi cãtre redactori.
Mircia Gutãu: N-aº vrea ca în acest moment sã-i nominalizez
ºi sã-mi scape unul sau altul. Am o relaþie foarte bunã cu domnul
Cîrciu, cu care colaborez ºi care rãspunde efectiv de Primãrie; ºi
bineînþeles cu dl Barbu, ºeful ziarului, pe care-l cunosc dinainte de
1989, un om extraordinar ºi care a pãstrat un echilibru, m-a impresionat foarte mult. Echilibrul domnului Barbu — a reuºit sã rãmânã
acelaºi, indiferent de vremuri.
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Daniela ªtefãnescu: ªtiþi mi-a venit o idee în timp ce vã
urmãream. Aþi fost vreodatã interesat, domnule primar, de a face
ºi dumneavoastrã, eu ºtiu, un ziar, un sãptãmânal, un cotidian?
Mircia Gutãu: Nu, niciodatã n-am avut aceastã idee. Trebuie
sã spun cã eu sunt un om practic ºi sunt inginer. Nu am înclinaþii
pentru scris dar îi apreciez foarte mult pe cei care scriu ºi care îºi
pãstreazã demnitatea, care au demnitatea lor.
Daniela ªtefãnescu: Vã mulþumesc.
Mircia Gutãu: ªi eu vã mulþumesc ºi le doresc la mulþi ani!
Daniela ªtefãnescu: Aºa cum mi-am propus într-un interviu
pe care îl realizam cu directorul general al cotidianului „Curierul de
Vâlcea“, în urmã cu trei zile, când anunþam Zilele Curierului de Vâlcea, am zis sã vã prezint unii din oamenii care lucreazã la acest
cotidian. Alin Tudoroiu este aici lângã mine ºi alãturi de dumneavoastrã, îl ºtiu de pe vremea când era reporter, redactor, acum,
este „domnul director de publicitate“. L-aº ruga, acum, la împlinirea
acestui majorat al cotidianului Curierul de Vâlcea sã spunã câteva
cuvinte.
Alin Emilian Tudoroiu: Eu lucrez de ºapte ani la Curierul de
Vâlcea. Pot spune cã pentru mine e destul de mult, am avut multe
de învãþat de la Nenea, de la cei cu care lucrez. Însã, presa pe care
o face Curierul de Vâlcea, una de calitate ºi un pic mai liniºtitã faþã
de alþii care sunt mai agitaþi ºi mai rãutãcioºi, eu zic cã ne ajutã sã
ne pãstrãm un echilibru. Am prins ºi cei 18 ani, vreau sã prind ºi
cei 36, ºi cei 50!
Daniela ªtefãnescu: Îmi îndrept atenþia cãtre redactorul ºef
al acestui cotidian, Sebastian Cîrciu. De cât timp lucrezi, Sebi, la „Curierul
de Vâlcea?“
Sebastian Iulian Cîrciu: În octombrie, anul acesta, fac 10
ani de când lucrez la acest ziar, am un pic mai mult decât jumãtate
din vârsta lui. La noi, în categoria gramul de nebunie intrã cam
jumãtate din echipã. Suntem vreo ºapte-opt inºi care lucrãm de cel
puþin ºapte ani la ziar ºi lucrul acesta spune mai mult decât doar
simplul fapt cã te duci la serviciu ca un funcþionar sã-þi iei niºte bani.
Daniela ªtefãnescu: Acum ne îndreptãm atenþia cãtre domnul „vice“ al Consiliului Judeþean, dl inginer doctor Ion Câlea.
Ion Câlea, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Vâlcea:
Acest ziar, de fapt, a creat o platformã în apariþia foarte multor ziariºti
al cãror mentor în jurnalisticã este dl director general Ioan Barbu,
pentru care am o stimã ºi un respect deosebit. Spunem cã este
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primul ziar privat din România ºi acest lucru spune foarte mult. A
fost aici o ºcoalã de jurnaliºti pe care a creat-o acest om cãruia îi
doresc din tot sufletul multã sãnãtate, viaþã îndelungatã, numai bucurii,
liniºte sufleteascã. Îi doresc foarte multã sãnãtate dânsului dar ºi
colectivului de redactori de acolo, care este un colectiv foarte valoros prin faptul cã sunt formaþi de acest om care are calitãþi cu
totul ºi cu totul deosebite în jurnalistica româneascã.
Daniela ªtefãnescu: S-a spus, stimaþi telespectatori, ºi la premiile „Curierului de Vâlcea“, care au avut loc tot în aceastã zi, de
18 ianuarie 2008, la Teatrul Ariel, despre principalii oameni care
în urmã cu 18 ani s-au hotãrât sã înfiinþeze acest cotidian. Printre
cei menþionaþi se aflã ºi dl. deputat Petre Ungureanu. Nu se putea
sã nu fie prezent la o astfel de manifestare. Nu toþi au fost prezenþi
dar iatã cã dumneavoastrã aþi onorat invitaþia. Ce înseamnã acum
dupã 18 ani acest cotidian pentru dumneavoastrã?
Petre Ungureanu, deputat: Prin Curierul a început viaþa noastrã adevãratã de dupã revoluþie. Nici nu ºtiu dacã a fost aventurã,
dacã a fost nebunie, nu ºtiu dacã a fost prea-plinul din noi atunci.
Cert este cã în 19 ianuarie 1990, am fãcut „cea mai frumoasã nebunie“, „cea mai frumoasã prostie din viaþa noastrã “, cum credeam
noi atunci. Dupã aceea s-a dovedit a fi cea mai frumoasã realizare.
Iatã, „Curierul“ are astãzi, cât are o fatã mare, 18 ani. Cred cã are
o zestre bunã, a avut ºi ursitoare bune ºi îmi amintesc de vremea
aceea ºi cred cã s-ar putea scrie o carte numai despre echipa care
a înfiinþat „Curierul“. Indiferent de destinele noastre, indiferent de
personalitatea fiecãruia, de travaliul prin care fiecare am ieºit la luminã, „Curierul“ a rãmas. E constanta la care ne raportãm.
Daniela ªtefãnescu: Printre numele celor care au fost la
începutul anului ‘90, se spune fondator de ziare, s-a numãrat ºi Alexandru William Cosmescu, prezent aici lângã mine, directorul Televiziunii
Vâlcea 1, care astãzi, stimaþi telespectatori, a fost premiat de
„Curierul de Vâlcea“ cu premiul pentru publicisticã. Înainte de a vorbi
despre aceºti cei 18 ani daþi-mi voie sincer sã-i adresez felicitãri pentru acest premiu.
Alexandru William Cosmescu, director Televiziunea Vâlcea I: Vreau sã vorbesc despre Curierul de Vâlcea. Un preþios
vâlcean, e vorba de Înalt Prea Sfinþitul Bartolomeu Anania, traducea
foarte frumos începutul Evangheliei Sfântului Apostol Ioan, în felul
urmãtor: Într-un început era cuvântul ºi cuvântul era la Dumnezeu
ºi Dumnezeu era cuvântul. Sunt versete ale Evangheliei Sfântului Ioan,
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cea mai profundã dintre toate care au în esenþã cuvântul. Cuvântul
care construieºte, cuvântul care zideºte, cuvântul cãlãuzitor, cuvântul fãuritor. În felul acesta, „Curierul de Vâlcea“ prin promovarea principiului cãlãuzitor, fãuritor, constructor al cuvântului a reuºit timp de
18 ani — ºi sunt sigur cã o sã reuºeascã ºi în continuare — sã promoveze o linie jurnalisticã, poate uneori în detrimentul tirajului, o
linie jurnalisticã, însã, care este, revin la ceea ce spuneam mai
devreme, constructoare, fãuritoare. Presa trebuie sã fie formatoare,
nu numai „informatoare“. Presa vâlceanã reuºeºte, în general, acest
lucru. La „Curierul de Vâlcea “ dalta ºi ciocanul — ca elemente active
care ºlefuiesc piatra brutã a spiritului — sunt acolo unde trebuie ºi
fac ceea ce trebuie. În felul acesta, „Curierul de Vâlcea“ va dãinui.
ªi þin sã-l anunþ pe dl Ioan Barbu cã nu-i mai aparþine acest cotidian, nici lui nici familiei lui. Ei se pot considera cinstiþi si vrednici administratori pentru cã acum, de la 18 ani în sus, „Curierul de Vâlcea“
aparþine cititorilor.
Daniela ªtefãnescu: Aºa cum spuneam astãzi la premiul pe
care mi l-a oferit „Curierul de Vâlcea“,este greu sã reziºti în presa
vâlceanã. Iar atunci când îþi faci un nume în acest domeniu este greu
sã þi-l menþii. Este greu sã devii un apropiat al directorului general,
sã-i intuieºti sã spunem — cerinþele. Un om de bazã al „Curierului
de Vâlcea“, un apropiat al directorului „Curierului de Vâlcea“ este
domnul Valentin Piþigoi. Daþi-mi voie acum sã-mi îndrept atenþia cãtre
domnia sa.
Valentin Piþigoi, director IT „Curierul de Vâlcea“: Ce pot
sã spun? E greu sã lucrezi în presã, alãturi de dânsul, dar am ajuns
la un nivel la care cred cã gândesc ca ºi dânsul ºi cât de cât ne
completãm, sã spun aºa .Incerc sã ajut cum pot mai bine ziarul,
cum pot mai bine pe dânsul. Eu nu prea ies în faþã întotdeauna, munca
mea este un pic mai discreta dar încerc sã fac totul bine, sã fie
totul bine pentru cititori, pentru ziar, pentru dl. Barbu, pentru toatã
lumea. Am fost alãturi de dânsul în foarte multe cãlãtorii, la foarte
multe manifestãri culturale, am cunoscut foarte mulþi oameni. Este
o muncã, sã zic aºa, ºi grea ºi plãcutã. Sunt satisfacþii ºi profesionale ºi sentimentale ºi sufleteºti.
Daniela ªtefãnescu: Þi-ai imaginat vreodatã Valentin Piþigoi
ce-ar fi viaþa ta fãrã „Curierul de Vâlcea“?
Valentin Piþigoi: Sincer: nu ºtiu, nu m-am gândit ºi nu mi-am
imaginat.
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Daniela ªtefãnescu: Mã bucur cã printre cei prezenþi la aniversarea celor 18 ani de la înfiinþarea „Curierului“ am gãsit ºi oameni
care au lucrat la „Curierul“ ºi acum sunt directori de sãptãmânale,
de cotidiane; printre cei prezenþi l-am remarcat — ºi nici nu putea
sã nu fie prezent la o astfel de aniversare — pe dl Romeo Popescu.
Nu-mi propun acum sã vorbesc despre acele începuturi când dumneavoastrã þineaþi în mânã pe acei ziariºti, când eraþi ca redactorºef. Îmi propun sã facem un fel de întoarcere în timp ºi sã vorbim
despre ce-a însemnat Curierul pentru dumneavoastrã?
Romeo Popescu, director „Vocea Vâlcii“: În 1990, printr-o
conjuncturã, sã spun, favorabila care mi-a schimbat ºi cursul vieþii,
am primit sarcinã, de la CNRLS (Comitetul Naþional al Sindicatului
Liber din România) sã deschid un ziar în teritoriu, în sudul României.
Pentru mine aceastã profesie era „pionierat“. Evident cã am motivat cã e greu, dar nu din modestie ci pentru faptul cã nu ºtiam cu
ce se mãnâncã aceastã profesie. Dar s-a insistat ºi mi s-au dat niºte
bani, mi-am fãcut tatãl — patron (pentru cã eu fiind lider de sindicat
nu puteam sã fiu patronul unei firme care editeazã un ziar) ºi am
dat drumul unui ziar care se numea „Glasul comerþului“. Cu aceastã
ocazie, am intrat în contact cu titanii presei — pentru cã aºa pot sã
le spun — printre care ºi sãrbãtoritul de astãzi, dl Barbu, ºi în paralel am desfãºurat o activitate de presã, cam din 1990, din martie
1990, ºi pânã în aprilie 1991, ocazie cu care am desfiinþat acel
ziar pentru cã acolo cristalizasem o formula din ziariºti, din edecurile
presei, ziariºti care nu-ºi aveau rostul în alte redacþii. Mi-a plãcut
profesia ºi m-am þinut aproape de ea ºi în 1992 când am plecat
din sindicate m-am gândit sã fac ceva ca sã pot sã-mi încerc mâna
ºi în presã. Mulþi se laudã cã m-au adus în presã, dar m-a adus în
presã Petrinel ªtefãnescu ºi am venit pe o gafã fãcutã de Mihaela
Dunca, atunci redactor-pistol la „Curierul“; eu am fost mediator ca
sã nu se iºte un scandal, chiar ºi în instanþa de judecatã, ºi dl Barbu
m-a invitat sã vin sã lucrez la „Curierul“. ªi-am venit, am plecat de
la funcþia de redactor simplu, am parcurs etapele consecutiv, ºef
de secþie, eveniment fapt-divers (care este secþia cea mai periculoasã
ºi puternicã ºi grea dintr-o redacþie). Dupã aceea redactor-ºef adjunct
ºi redactor- ºef, post pe care am stat aproximativ un an de zile ºi
mi-am dat demisia din funcþie într-o disputã cu Smeoreanu care s-a
pripit atunci (vroia sã-mi arate ce personalitate are ºi i-o recunosc,
dar acolo s-a pripit), iar eu fiind „Leu“ n-am rezistat provocãrii ºi
mi-am dat demisia ºi nu am plecat din Curierul. Am rãmas în
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continuare redactor pânã am plecat la televiziunea voastrã, la Vâlcea 1, încercându-mi mâna ca redactor-ºef la un post de televiziune,
ceea ce a însemnat o experienþã deosebitã.
Vreau sã mai remarc un singur lucru: evenimentul de astãzi
marcheazã absenþa notabilã a unor oameni care au avut tangenþã
sau au susþinut si ºi-au consumat ani din viaþã sau luni din viaþã în
acest ziar. Lor le aduc un omagiu pentru cã dacã ei nu erau alãturi
de patroni, acest ziar nu era. Vreau sã mai spun cã la vremea respectivã, în anii ’90, când a apãrut Curierul pe piaþã a fost un imbold,
a fost un mit, a fost ceva deosebit. A fost o încercare care a molipsit, pentru cã iatã, Vâlcea are acum vreo 24 de ziare ºi are douã
posturi de televiziune (mai apare ºi al treilea), posturi de radio. Când
Prefectura incomodatã, sau politicul FSN incomodat de aciditatea
celor care lucrau la „Curierul de Vâlcea“, au dispus închiderea ziarului, am primit informaþii cã se încearcã o miºcare de masã la solicitarea celor de la „Curierul de Vâlcea“, lucrul acesta e inedit. În
ultimul numãr au spus: „Vã invitãm, stimaþi cititori, sã fiþi alãturi de
noi pentru cã ne interzic ziarul.“ Mi-am dat seama cã de aici poate
sã iasã ceva care nu este normal pentru municipiul nostru liniºtit.
În primul rând, se încãlca legea pentru cã orice manifestare neautorizata, chiar dacã este ºi spontanã, este sancþionatã, ºi m-am dus
ºi eu atunci când am fost convocaþi ºi am avut în faþa mea, cred
cã cinci patroni (care nu mai erau patroni erau niºte victime, puþin
lipsea sã plângã). Îl vãd în stânga mea pe Silviu Popescu, care n-avea
nici o personalitate la vremea respectivã, îl vãd pe Tãnãsoaica, care
era fiert, îl vãd în dreapta pe Smeoreanu, pe domnul Barbu ºi toatã
lumea era timoratã. A venit „Lordul“ care acum e la „Casa Albã“ ºi
cu un imbold revoluþionar a zis: „Hai sã mergem, sã plecãm la Prefecturã sã-l scoatem pe Fieroiu afarã, cã un ziar nu poate sã fie
oprit.“ Era ºi doctorul Serafim, Dumnezeu sã-l odihneascã, mai erau
niºte personalitãþi de marcã ale municipiului, ale judeþului; ºi atunci
am intervenit ºi am spus cã, din pãcate, ceea ce fac este ilegal ºi
cã cel mai bine este sã se alcãtuiascã o delegaþie, sã meargã ºi sã
negocieze. Toþi au înþeles justeþea propunerii mele ºi au plecat acolo
ºi s-a rezolvat problema. Este o patã neagrã în existenþa „Curierului“ dar nu ºtiu eu dacã existã ceva frumos în viaþã fãrã o aventurã;
ºi asta a fost o aventurã. Molipsit de cei de la Curierul, am rãmas
un fan Curierul dupã ce am plecat ºi chiar spuneam cã dacã în orice
þarã te vei duce ºi dacã vei întâlni un vâlcean ºi-l vei întreba ce ziare
sunt în Vâlcea, nu poate sã nu înceapã cu „Curierul de Vâlcea“.
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„Curierul de Vâlcea“ este un brand. Oricât ar vreau cineva sã-l calce
în picioare — ºi acum se pare cã existã un individ care vrea sã strice
copilul pe care l-a nãºit atunci când s-a fãcut — „Curierul de Vâlcea“
este un ziar, primul ziar al Râmnicului — ºi nu mã refer la tiraj, nu
mã refer la penetranþã în societate — este primul ziar istoric al Râmnicului ºi în faþa cãruia cei care apreciem ºi facem presã trebuie sã
ne plecãm, pentru cã în fruntea lui se aflã venerabilul titan al presei locale, domnul Barbu, cãruia cu aceastã ocazie îi urez La mulþi
ani! ºi-i urez multã sãnãtate, cum la fel urez întregului colectiv de
la „Curierul de Vâlcea“ — ºi nu sunã a limbaj de lemn — grupului care
scoate acest ziar, care îl construieºte; le urez puterea de a rezista
în timp, pentru cã, iatã, concurenþa este acerbã ºi numai dacã ai
formaþie de luptãtor poþi sã reziºti pe piaþa publicisticã vâlceanã.
Daniela ªtefãnescu: Nu puteam sã nu-l aduc în faþa dumneavoastrã pe un râmnicean al nostru drag, daþi-mi voie sã-i spun
„Bunã seara, La mulþi ani!“ ºi un gând acum la cei 18 ani pentru
Curierul.
Conf. univ. dr. Mircea Perpelea: Mulþumesc pentru gândurile
bune. Vã reîntorc la mulþi anii înmiit în aºa fel încât sã cuprindã toþi
vâlcenii ºi mã bucur cã ne-am reîntâlnit. Un gând bun cel mai bine
sã-l adresãm sãrbãtoriþilor, curierilor, curieriºtilor, celor care lucreazã
la „Curierul“. I-am numit aºa într-o formã mai specialã, dar au fost
momente când am lucrat ºi eu ceva timp acolo ºi aºa ne spuneam
noi. De la Curierul cel mai mult am învãþat sã citesc, deci a fost
cea mai bunã ºcoalã a mea de cititor de ziare, nu de fãuritor chiar
dacã la un moment dat m-am jucat ºi cu aceastã ipostazã. ªi pot
sã spun cã acest mesaj jurnalistic s-a transformat într-un brand aici,
la Vâlcea : adicã „Curierul “ de 18 ani este o valoare, este o emblemã
a Vâlcii. Multe embleme are Vâlcea, dar cred cã se poate considera ºi Curierul printre brandurile de renume.
Daniela ªtefãnescu: În timpul când aþi fost colegi, colegii de
pe urmã, în timpul când dumneavoastrã aþi fost prefect, ce-au scris
colegii dumneavoastrã de la Curierul despre dumneavoastrã? A fost
vreun articol în care n-au dat dovadã de obiectivitate, care v-a deranjat?
Mircea Perpelea: E greu, nu putem sã cântãrim asta. Mi-ar
fi greu cu atât mai mult în momentele astea. Eu am încercat sã am
o relaþie decentã cu presã. Cât am avut o posturã publicã la Vâlcea sigur cã persoana mea putea sã genereze comentarii diverse.
Dar am învãþat un lucru atunci când am fost în funcþii publice: cã
mesajul cel mai bun cãtre presã este mesajul direct, discuþia faþã
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în faþã ºi transmisia de informaþie verificabilã. Asta am încercat sã
fac cu toþi, dar cu ziarul Curierul în mod special; eu nu mã mai
reprezentam pe mine, eu reprezentam instituþia ºi atunci sigur cã
fiind un om, care trebuie sã ºi greºeascã, îmi asum toate greºelile
ºi îmi asum toate mesajele transmise de Curierul în general.
Daniela ªtefãnescu: Asta ºi în calitate de prieten.
Mircea Perpelea: Totdeauna am fost în cartea de prieteni ºi
mai mult decât atât, la un moment dat, am ºi primit o diplomã de
membru de onoare. Deci am o calitate suplimentarã, cã sunt parte
din familie.
Daniela ªtefãnescu: Cum spuneam cã de-a lungul celor 18
ani la Curierul de Vâlcea s-au perindat foarte, foarte mulþi reporteri-redactori. Întâlnesc acum o faþã nouã, un nume nou, este vorba
de dna Adelina Munteanu. O întreb pentru început ce înseamnã munca
la acest cotidian atât de preþuit, care iatã împlineºte 18 ani?
Adelina Munteanu: În primul rând este o mare onoare având
în vedere reputaþia ziarului, fiind primul ziar independent din România. Nu am decât cuvinte de laudã pentru dl. Barbu, cât ºi pentru
ziar ºi colegii mei. Este o mare onoare ºi sunt foarte fericitã sã lucrez
în asemenea colectiv.
Daniela ªtefãnescu: Ai avut un pic reticenþã când ai venit la
Curierul de Vâlcea având în vedere numele Curierului, care este aºa
cum s-a spus, un brand?
Adelina Munteanu: Nu, din contrã, am venit cu mândrie ºtiind
cã este „Curierul de Vâlcea“, nu alt ziar.
Daniela ªtefãnescu: Dã-mi voie sã trec puþin ºi lângã doamna Silvia. Sã vedem cum l-a înþeles doamna Silvia Barbu, ca soþie,
pe jurnalistul ºi scriitorul Ioan Barbu. Iatã ce spun doamnele aici:
foarte, foarte mult. La mulþi ani ºi dumneavoastrã, doamna Silvia!
Silvia Barbu: Mulþumim.
Daniela ªtefãnescu: Iatã, doamna Silvia, dupã 18 ani împreunã cu domnul Barbu, împreunã cu aceºti minunaþi copii, aþi þinut în
viaþã un ziar minunat. Ce înseamnã sã fii cu un om care are nebunie pentru presã?
Silvia Barbu: Înseamnã muncã, rãbdare, perseverenþã.
Daniela ªtefãnescu: Am putea spune cã timp de 18 ani nu
v-a mai aparþinut domnul Barbu? A aparþinut copiilor din redacþie?
Silvia Barbu: Sunt mulþi tineri care au trecut prin aceastã
redacþie. I-am îndrãgit ca ºi pe copii noºtri, de acasã. N-am fãcut
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deosebire între ei. Întotdeauna am avut pentru ei o afecþiune, o
dragoste aparte, care a întrecut orice…
Daniela ªtefãnescu: Mã gândesc cã dacã acest cotidian a
ajuns puternic ºi la la vârsta aceasta se datoreazã, într-o mare parte,
ºi înþelegerii dumneavoastrã.
Silvia Barbu: Aºa zic ºi eu. Când mã gândesc câtã rãbdare
a trebuit sã am, câtã înþelegere, îmi saltã inima acum de bucurie.
Pe undeva, trebuie sã fii nu numai rãbdãtor, nu numai maleabil, trebuie sã fii dincolo de înþelegãtor, de tolerant, ca sã poþi trece peste
toate greutãþile. Pentru cã, vreau sã spun, aceºti 18 ani au fost
plini de greutãþi, în primul rând, de obstacole, de nãravuri, care trebuiau depãºite.
Daniela ªtefãnescu: Dar e bine cã aþi învins, cã ziarul a ajuns
la maturitate…
Silvia Barbu: Satisfacþia este pe mãsura celor 18 ani de
greutãþi.
Daniela ªtefãnescu: Vã mulþumesc mult de tot. La mulþi ani!
Silvia Barbu: Le fel. Ani fericiþi, în sãnãtate tuturor. Doamne
ajutã!
Daniela ªtefãnescu: Mã bucur cã îl pot prezenta ºi pe dl.
Sorin Barbu. Astãzi se spunea cã ºtafeta se predã „acestui tânãr
frumos“ ºi mã gândeam la colectivul redacþional dar o clipã mi-a trecut prin cap: „de ce nu fiului“? Dar pentru început sã nu vorbim despre
acest lucru, vorbim despre aniversarea acestor 18 ani ºi mã gândesc, dle Sorin Barbu, cã a fost, nu ºtiu, o perioadã când, împreunã cu mama dumneavoastrã, cu dna Silvia Barbu, aþi fost cam lipsit
un pic de ceea ce înseamnã dl. Barbu. Pentru cã, iatã, sunt 18 ani
în care domnia sa ºi-a dedicat-o zi ºi noapte acestui cotidian.
Sorin Alexandru Barbu, director general adjunct al „Curierului de Vâlcea“: Sunt 18 ani de muncã în colectiv, în primul rând.
Colectivul s-a schimbat de-a lungul timpului, dar, în general, Curierul
de Vâlcea a însemnat, ºi înseamnã, o familie. ªi pentru mine a fost
primordialã familia ziarului, ca ºi cea de-acasã. Pentru mine, 18
ani sunt aproximativ jumãtate din viaþã; jumãtate fãrã Curierul ºi jumãtatea din urmã cu acest ziar de suflet. Pot spune cu mâna pe inimã:
Curierul de Vâlcea se poate lipsi de mine, dar eu nu m-aº putea
lipsi de Curierul. Mi-ar fi tare dor de el! Mãcar sã-l vãd. Cam asta
înseamnã pentru mine Curierul de Vâlcea ºi cred cã toþi cei din familia Curierului gândesc ºi simt aºa.
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Daniela ªtefãnescu: Am înþeles, Curierul este o a doua familie a dumneavoastrã. La ce vârstã aþi început sã scrieþi, pentru
cã, din câte ºtiu, ai început sã scrii la Curierul de Vâlcea.
Sorin Barbu: La 19 ani. ªi au trecut 18 de-atunci.
Daniela ªtefãnescu: Ai fost înainte la Departamentul
„Sport“, din câte îmi amintesc…
Sorin Barbu: Da, sportul a fost, sã zic aºa, hobby-ul meu. E
în continuare, numai cã timpul nu-mi permite sã scriu mai mult.
Sportul, de fapt, e mai mult decât un hobby ºi datoritã sportului am
intrat ºi în aceastã familie a Curierului. Cum sã zic, nu aveam veleitãþile
unui jurnalist, nu m-aº fi gândit vreodatã cã voi scrie la un ziar. Dar
am fost împins de la spate sã scriu, culmea, nu de taicã-meu, am
fost împins de prietenii care iubeau ca ºi mine sportul. E drept, dupã
aceea am primit îndrumãri, care m-au cãlit, ºi de la tatãl meu, un
jurnalist ºi scriitor redutabil. Le mulþumesc tuturor.
Daniela ªtefãnescu: Televiziunea Vâlcea 1 a împlinit ºi ea 14
ani. Mulþi au trecut ºi pe la noi. Mã gândesc cã, de-a lungul celor
18 ani, ºi prin redacþia Curierului de Vâlcea au trecut nenumãraþi
redactori-reporteri. Au rãmas puþini. Trebuie sã spunem cã rãmân
cei care au acel dram de nebunie, acea pasiune pentru scris.
Sorin Barbu: Chiar dacã n-au rãmas la Curierul, mare parte
din ei au mers la alte ziare. Cã-ºi fac treaba bine sau rãu, apreciazã doar cititorul. Eu cred cã mulþi ºi-o fac bine în continuare, chiar
dacã nu mai sunt la noi. Nu toþi, dar unii chiar ºi-o fac bine, inclusiv la Televiziunea Vâlcea 1, inclusiv la Etalon, inclusiv la posturile
radio ale celor douã firme, ca sã nu vorbesc numai de presa scrisã.
Pe mulþi îi cunosc, pe mulþi nu. Eu, cel puþin, ca om de la „Curierul
de Vâlcea “, mã simt mândru când vãd cã ºi unii care au trecut prin
redacþia noastrã sunt în continuare în presã sau în alte locuri de
muncã, apreciaþi ºi foarte bine vãzuþi.
Daniela ªtefãnescu: Cred cã sunteþi mândru cã, iatã, aþi fost
coleg la o vârstã foarte tânãrã cu actualul deputat Petre Ungureanu, care scria la început la Curierul de Vâlcea.
Sorin Barbu: Pe domnul Ungureanu, mai apoi nea Bebe, apoi
Bebe, pur ºi simplu, îl cunosc de pe la 18 ani. Am trãit clipe frumoase împreunã. ªi cu mulþi alþii la fel…
Daniela ªtefãnescu: Am dat un singur nume…
Sorin Barbu: Da, un singur nume dar sunt foarte mulþi… —
îmi vine în minte un foarte bun prieten, Lilian Zamfiroiu, care este
acum diplomat al României în Franþa, la Paris — ale cãror nume au
49

rãmas înscrise cu litere de aur în cartea de onoare a Curierului.
Sunt mulþi oameni pe care cititorii îi apreciazã ºi ei se mândresc
pentru cã au trecut pe la „Curierul de Vâlcea“, cã ºi-au pus amprenta
asupra acestui ziar iar Curierul ºi-a pus amprenta asupra vieþii lor.
Cred cã este un lucru bun pentru Vâlcea ºi pentru Râmnic.
Daniela ªtefãnescu: Vãd cã eºti mândru cã faceþi parte din
acest colectiv…
Sorin Barbu: Bineînþeles, sunt mândru ºi dacã mâine n-aº
mai fi la Curierul, tot aº fi mândru de acest ziar, pentru cã este un
fruct al pasiunii noastre colective.
Daniela ªtefãnescu: Mulþumesc ºi vã doresc La mulþi ani ºi
la cât mai multe numere.
Sorin Barbu: ªi eu îi doresc Curierului acelaºi lucru, pentru
cã, implicit, am credinþa cã doresc vâlcenilor cât mai multe bucurii.

SIMBOL AL JUDEÞULUI VÂLCEA,
AªTEPTAT ÎN FIECARE DIMINEAÞÃ CU
NERÃBDARE DE MII DE CITITORI DIN
TOATE COLÞURILE LUMII — CE POATE SÃ-ªI
DOREASCÃ MAI MULT O PUBLICAÞIE DE
VALOARE NAÞIONALÃ ªI INTERNAÞIONALÃ?
Mesaje de felicitare „Curierul de Vâlcea“ — Majorat,
18 ani — 1990 — 2008
• Conf. univ. dr. ing. Mircea Perpelea: În cei 18 ani de existenþã, „Curierul de Vâlcea“ a acumulat vigoare, echidistanþã, pãstrându-ºi independenþa, combativitate, fiind un duºman pe faþã al minciunii,
corupþiei ºi nedreptãþilor de orice fel. Pe acest drum, sunt convins,
va merge ºi de-acum înainte, dupã ce a trecut pragul maturitãþii :cel
al eradicãrii tarelor care încã apasã societatea româneascã. Îi doresc
din inimã „Curierului de Vâlcea“ cât mai mulþi cititori fideli, viaþã lungã
în slujba adevãrului, iar minunatului sãu colectiv redacþional, în frunte
cu „nenea“ al cuvântului, scriitorul Ioan Barbu, ambasador al Vâlcei
în lume — multã sãnãtate ºi împliniri strãlucite în plan profesional ºi
în viaþã. „La mulþi ani!“
Alex Cetãþeanu, preºedintele Asociaþiei Scriitorilor Români
din Canada: Dupã criteriile umane, un copil nãscut cu 18 ani în urmã
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ar fi acum un flãcãu frumos ºi mândru, ajuns la maturitate. Cotidianul „Curierul de Vâlcea“ s-a dovedit matur încã de la naºtere. A
trecut prin perioade bune, dar ºi foarte grele ºi iatã-l ajuns la cea
de-a 18-a aniversare! Simbol al judeþului Vâlcea, aºteptat în fiecare
dimineaþã cu nerãbdare de mii de cititori din toate colþurile Olteniei
de nord, citit pe internet de alte mii de români aflaþi în diferite colþuri
ale planetei — ce poate sã-ºi doreascã mai mult o publicaþie de valoare naþionalã ºi internaþionalã? „Curierul de Vâlcea“ a ajuns la
aceastã performanþã fiindcã în jurul unui editor de valoare, scriitorul
Ioan Barbu, s-a format, de-a lungul anilor, o frumoasã ºi tânãrã echipã
de jurnaliºti de talent. „There is a higher law than the Constitution“
(Existã o lege mai înaltã decât Constituþia) — citându-l pe William H.
Seward (discurs þinut în Congresul SUA în 11 martie, 1850) — se
poate afirma ca informaþia de presã corectã, care duce la înnobilarea conºtiinþei oamenilor, devine o „lege“ mai puternicã decât orice
Constituþie. Ori acesta a fost crezul „Curierului de Vâlcea“ în cei 18
ani de existenþã ai sãi. Sã ne trãiascã întru mulþi ani ºi felicitãri minunatului colectiv redacþional, in frunte cu neobositul publicist ºi
scriitor Ioan Barbu. „La mulþi ani!“ (Montreal, 15 ianuarie 2008)
• ing. Emilian Frâncu, deputat PNL de Vâlcea: „Majoratul“
unei publicaþii, aºa cum este cotidianul „Curierul de Vâlcea“, reprezintã pentru mine plãcuta ocazie de a exprima cu profundã sinceritate satisfacþia cã presa vâlceanã înseamnã ºi calitate. „La mulþi
ani!“ redacþiei, dar ºi cititorilor „Curierului de Vâlcea“.
• Drd. Florin Epure, director executiv al Direcþiei Judeþene
pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional Vâlcea: „La
împlinirea a 18 ani de la prima apariþie a cotidianului «Curierul de
Vâlcea», Direcþia pentru Culturã Vâlcea transmite redacþiei, colaboratorilor ºi cititorilor sãi, cele mai sincere felicitãri. Totodatã, instituþia noastrã îºi exprimã aprecierea faþã de acest cotidian adept al
transparenþei, al informaþiei corecte ºi nedistorsionate, prin urmare o reflectare a realitãþii sociale ºi culturale. Cotidianul dumneavoastrã a trecut de graniþele naþionale promovând cu succes valorile
culturale ºi istorice ale românilor în lume. Avem convingerea clarã
cã vom continua colaborarea fructuoasã, pe care am constituit-o
ºi vom gãsi cele mai eficiente cãi de cooperare. Va asigurãm de întreaga noastrã consideraþie ºi vã urãm activitate îndelungatã, mult succes ºi prosperitate. La mulþi ani!»
• Lect. univ. dr. Dorel Constantinescu: Astãzi, 19 ianuarie, Cotidianul „Curierul de Vâlcea“ sãrbãtoreºte 18 ani de la apariþia
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primului sau numãr. Îmi aduc aminte cu cât entuziasm a fost conceput ºi tipãrit ºi cât de bine a fost primit de opinia publicã cel dintâi ziar particular din România. A fost o revelaþie! ªtiu ºi greutãþile
pe care le-aþi întâmpinat — unele obiective, altele subiective. Inerente.
Mã bucur cã lupta orgoliilor — atât de tenace în acea vreme, ca ºi
acum, nu a subminat ideea de libertate a cuvântului tipãrit ºi, în mare
parte, nici solidaritatea de breaslã, care trebuie sã facã din presã
a patra putere în stat, iar din ziariºti — adevãraþi lideri de opinie.
Apreciez faptul cã acest ziar, local, „Curierul de Vâlcea“, cu distribuþie
internaþionalã, spre deosebire de multe alte publicaþii, îºi pãstreazã
verticalitatea ºi imparþialitatea. Vã felicit! Vã felicit, de asemenea,
pentru mesajul cultural pe care îl cultivaþi ºi care, pe cât este de
necesar pe atât este de rar în presa noastrã.
Sunt mândru cã în redacþia „Curierului de Vâlcea“ am ºi prieteni vârstnici ºi prieteni tineri. Pentru binele comunitãþii pe care o
slujiþi cu atât devotament, vã doresc la mulþi ani!
• Sub steaua lui Eminescu — „Curierul de Vâlcea“, cuvânt
aniversar
Lia-Maria Andreiþã ºi Ion Andreiþã, corespondenþi pe axa
Paris-Roma-Bucureºti, reveniþi definitiv în Cetatea lui Bucur: „De fiecare
datã — dintotdeauna, am putea spune, þinând cont cã atunci ne-am
nãscut pentru a doua, ºi definitiva, oarã — în luna lui Gerar, exact la
mijlocul ei, sãrbãtorim venirea, din spaþiile Dumnezeirii, a lui Mihai
Eminescu: „poetul nepereche“ (Cãlinescu) „omul deplin al culturii
române“ (Noica) „românul absolut“ (Þuþea) — cum i s-a mai spus. De
fiecare datã — de 18 ani încoace — sãrbãtorim, în aceeaºi lunã, Gerar,
luna lui Eminescu, ivirea în peisajul post-decembrist al presei româneºti
a ziarului „Curierul de Vâlcea“.
Fãrã a forþa semantica lucrurilor, s-ar putea vorbi chiar de o
anume simetrie: „Curierul de Iaºi“ (al lui Eminescu) ºi „Curierul de
Vâlcea“ (al câtorva olteni inimoºi, în frunte cu scriitorul Ioan Barbu).
Ambele fericite coincidenþe obligã, însã. O datã în plus — dincolo de
datoria de conºtiinþã a fiecãrui gazetar de a nu se abate de la normele
morale ºi profesionale ale gazetarului Mihai Eminescu; cel care, încã
din juneþe, în „Scrisoare domnului Dumitru Brãtianu“, avertiza: „Tot
ce e bine e un rezultat al cugetãrii generale ºi tot ce e rãu e productul celei individuale“; pãlmaºul cu condeiul despre a cãrui panã
George Cãlinescu subliniazã: „Cel mai inocent cuvânt al paginilor lui
e umflat de simboluri ca o rodie coaptã“; pentru ca, în sfârºit, ªerban
Cioculescu sã conchidã: „A nesocoti, dintr-un dispreþ principial,
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aceastã producþie majorã a spiritului românesc care este activitatea
sa ziaristicã înseamnã a trece cu vederea unul din modurile prin care
ni se relevã geniul eminescian“.…Cãlcându-i pe urme, gazetarii de
la „Curierul de Vâlcea“ — care primeºte astãzi botezul majoratului —
îºi înscriu propria amprentã în peisajul jurnalistic actual ºi, în egalã
mãsurã, în destinul locului. Vivat!“ (Bucureºti, 19 ianuarie 2008)
Ing. Mircia Gutãu, Primar al Râmnicului: În cei 18 ani de
existenþã, „Curierul de Vâlcea“ a acumulat vigoare, echidistanþã,
pãstrându-ºi independenþa, combativitate, fiind un duºman pe faþã
al minciunii, corupþiei ºi nedreptãþilor de orice fel. Pe acest drum,
sunt convins, va merge ºi de-acum înainte, dupã ce a trecut pragul
maturitãþii. Cel al eradicãrii tarelor care încã apasã societatea
româneascã. Îi doresc din inimã „Curierului de Vâlcea“ cât mai mulþi
cititori fideli, viaþã lungã în slujba adevãrului, iar minunatului sãu colectiv redacþional, în frunte cu „nenea“ al cuvântului, scriitorul Ioan Barbu,
ambasador al Vâlcei în lume — multã sãnãtate ºi împliniri strãlucite
în plan profesional ºi în viaþã. „La mulþi ani!“
• Ing. Matei Vintilã: Cu prilejul aniversãrii unei frumoase vârste,
îmi face o deosebitã plãcere sã urez celui mai important ºi mai longeviv
ziar vâlcean cât mai multe apariþii ºi cât mai mulþi cititori. Directorului Ioan Barbu ºi întregii echipe redacþionale, urãri de bine ºi un sincer La Mulþi Ani!
• Aurel Vlãdoiu, deputat PSD de Vâlcea: Aniversarea celor
18 ani ai „Curierului de Vâlcea“, puºi în slujba adevãrului ºi a binelui,
îmi oferã plãcerea de a-mi exprima o parte dintre gândurile pe care
le nutresc faþã de reperul vâlcean pe care îl constituie ºi reprezintã. De-o vârsta cu democraþia noastrã, „Curierul de Vâlcea“ a contribuit mai mult decât oricare alt confrate la adaptarea mentalitãþilor
vâlcene comunitãþii realitãþilor economice, sociale ºi politice aflate
în continuã transformare. „Curierul de Vâlcea“ s-a situat, consecvent,
printre ziarele care au tratat cu obiectivitate ºi profesionalism evenimentele cu implicaþii asupra societãþii. Astãzi, când îi sãrbãtorim majoratul, urez „Curierului de Vâlcea“, managerilor sãi, întregii echipe
de redacþie ca ºi tuturor cititorilor sãi, „La Mulþi Ani!“
• Colonel Ion Idu, inspector ºef al Inspectoratului Judeþean
de Jandarmi: Domnule director general Ioan Barbu, vã rog sã-mi
permiteþi, ca astãzi, 19 ianuarie, când se împlinesc 18 ani de la
apariþia primului cotidian particular din România, „Curierul de Vâlcea“, jurnal ce cu profesionalism îl conduceþi ºi care simbolizeazã
în conºtiinþa vâlcenilor echidistanþã ºi informare promptã, sã vã
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adresez dumneavoastrã ºi colaboratorilor, din partea jandarmilor
vâlceni ºi a mea personal, sincere urãri de sãnãtate, fericire ºi
împlinirea tuturor dorinþelor. Cu cele mai alese sentimente de stimã
ºi consideraþie, doresc ca acest moment aniversar sã vã aducã numai
bucurii ºi succese în importanta activitate pe care o desfãºuraþi.
Urez întregii echipe redacþionale tradiþionalul „La mulþi ani!“
• prof. Sanda Constantinescu, director Biblioteca Judeþeanã
„Antim Ivireanul“: Cu ocazia aniversãrii a 18 ani de la apariþia primului cotidian particular independent din România postcomunistã,
„Curierul de Vâlcea“, pe care cu onoare îl conduceþi, vã felicitãm
pentru suita de manifestãri organizate cu aceastã ocazie ºi vã urãm
viaþã lungã, articole interesante ºi continuarea acestei nobile activitãþi pusã în slujba tuturor celor care vor sã fie informaþi prompt
ºi într-un mod profesional. La Mulþi Ani!
• Constantin Ploscaru, medic chirurg: La împlinirea celor
18 ani de activitate în presã, doresc domnului Ioan Barbu ºi echipei
„Curierului de Vâlcea“, primul cotidian particular din þarã, cât mai
multe realizãri în plan profesional. Admir colectivul acestui cotidian,
o echipã care ºtie ce înseamnã verticalitatea ºi profesionalismul. La
mulþi ani!
• Nicolae Sãrdãrescu, comisar ºef de poliþie: De-a lungul celor
18 ani, aþi dovedit cã adaptarea la situaþii noi social-politice este una
din trãsãturile fundamentale ale unui ziar care se respectã, dar îºi
respectã deopotrivã ºi cititorii. Tuturor membrilor redacþiei ºi celor
care, zi de zi, contribuie la apariþia CURIERULUI DE VÂLCEA, vã dorim
LA MULÞI ANI, CU MULTE EDIÞII!, sã le scrieþi cu acelaºi simþ al
corectitudinii jurnalistice, în beneficiul publicului cititor vâlcean. Totodatã vã mulþumim pentru atenþia constantã ºi profesionalismul cu
care aþi mediatizat activitãþile ºi rezultatele înregistrate de Inspectoratul de Poliþie Vâlcea.
• Radu Renga, prefectul judeþului Vâlcea: Cele mai bune urãri
primului cotidian particular din România, la împlinirea a 18 ani de
apariþie neîntreruptã. Fie ca ziarul CURIERUL DE VÂLCEA sã rãmânã,
în continuare, un nume de referinþã în presa scrisã vâlceanã. LA
MULÞI ANI!
• Dana Rãdulescu ºi Ioana Mazilu-Manolescu, Centrul de
Informare Comunitarã al Bibliotecii Judeþene: „Majoratul“ primului
cotidian particular din România este un bun prilej de sãrbãtoare. O
sãrbãtoare a actualei echipe a CURIERULUI DE VÂLCEA, o zi importantã pentru cei care s-au ºcolit la Curierul, dar ºi pentru cititorii
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sãi. LA MULÞI ANI domnului director Ioan Barbu ºi echipei sale, VIAÞÃ
LUNGÃ ziarului nostru CURIERUL DE VÂLCEA!
• dr. ing. Ion Câlea, preºedintele Organizaþiei Judeþene Vâlcea a PSD: La a 18-a aniversare a apariþiei primului cotidian independent din România, permiteþi-mi sã vã mulþumesc pentru ceea
ce aþi fãcut pentru conºtiinþa cititorului vâlcean ºi sã vã urez cât
mai multe apariþii în peisajul presei vâlcene ºi naþionale.
• Prof. dr. Ion Albescu: Conducerea Centrului Medical
Straubing doreºte ziarului „Curierul de Vâlcea“ ºi „tatãlui sãu“, publicistului ºi scriitorului Ioan Barbu, un cãlduros ºi sincer LA MULÞI
ANI!, SUCCESE!, PRIETENIE! Vã mulþumim pentru colaborarea cu noi
de-a lungul celor 18 ani de la apariþia primei ediþii a ziarului ºi sperãm
la una la fel de fructuoasã ºi pe viitor.
• Aurel David scriitor, Cãlãraºi: Sincere felicitãri „Curierului
de Vâlcea“! Mã bucur nespus cã a reuºit sã ajungã la vârsta majoratului. Spor pe mai departe! LA MULÞI ANI!
• ing. Gabriel Regep, director general PRIMEXPROD, Dealer
Ford: Dragi prieteni de la „Curierul de Vâlcea“, cu ocazia aniversãrii
a 18 ani de la apariþia primei ediþii a ziarului „Curierul de Vâlcea“,
echipa PRIMEXPROD vã ureazã în acest moment special sã aveþi
parte de cât mai mulþi cititori, pentru cã „Orice adevãr meritã citit!“.
Vã dorim mulþi ani de activitate ºi o colaborare cât mai rodnicã cu
firma noastrã. „La mulþi ani!“
• pr. prof. dr. Cezar Vasiliu, Universitatea Sherbrooke, Canada: Curier drag, nãscut în vâltoarea evenimentelor din decembrie
1989, primul cotidian independent din România, Curierul de Vâlcea,
a ajuns astãzi la vârsta majoratului. Câte frumoase realizãri n-aþi obþinut în toþi aceºti ani? Câte sute de mii de cititori nu þi-au deschis
paginile zilnic pentru a afla adevãrul? Dar câte împliniri nu aºteaptã sã fie încã realizate?
La aceastã zi de sãrbãtoare a Presei libere din România, în
calitate de prim corespondent extern al ziarului în Canada, felicit din
inimã colectivul de redacþie, condus cu înþelepciune de prietenul NELU
BARBU din „cetatea tipografilor“ — cum scria Nicolae Iorga despre
Rm. Vâlcea — urându-i sãnãtate, putere de muncã ºi acelaºi entuziasm. „La mulþi ani“!
• Dorel Jurcan, senator: Mã bucur cã în cei 18 ani de existenþã cotidianul Curierul de Vâlcea a înþeles cã are rolul de informator al cetãþenilor ºi a reuºit sã menþinã o linie corectã, obiectivã
ºi profesionistã în abordarea subiectelor. Vã felicit pentru verticalitatea
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care vã caracterizeazã ºi urez întregii redacþii, în anul care tocmai
a început, multe realizãri ºi putere de muncã. La mulþi ani, Curierul
de Vâlcea!
NOTÃ — Aducem calde mulþumiri domnului Valentin Gheorghe Piþigoi,
pentru efortul de a trece aceste texte în pagini, ascultând zeci de kilometri
de benzi magnetice înregistrate pe reportofoane sau aparate de filmat. Cu
prilejul aniversar, i s-a decernat PREMIUL SPECIAL AL EDITURII „ANTIM IVIREANUL“ pentru tehnoredactarea tuturor cãrþilor tipãrite în anul 2007, multe
dintre ele prezente pe standurile unor importante saloane naþionale ºi
internaþionale.
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