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    Timp de trei zile, în contextul celei de-a XIV-a Prăznuiri a Sf. Antim Ivireanul, la Râmnic, s-a
desfăşurat cea de-a X-a sesiune anuală a Centrului de Studii Medievale „Antim Ivireanul”. La
complexul de manifestări organizate în cadrul acestei sesiuni au participat o serie de renumiţi
cercetători din ţară, precum şi cercetători valoroşi din Vâlcea. În context, au avut sesiuni de
comunicări ştiinţifice, colocvii, medalion cultural–spiritual şi artistic, dar şi lansări de noutăţi
editoriale. Despre desfăşurarea acestui eveniment şi importanţa lui am stat de vorbă cu  conf.
univ. dr. Ioan St. Lazăr, care ne-a spus:  „Cea de-a X-a sesiune anuală a Centrului de Studii
Medievale „Antim Ivireanul”, care funcţionează ca organ specializat al Fundaţiei Culturale „Sf.
Antim Ivireanul, a avut un program bogat şi divers. Anul acesta, ediţia jubiliară a fost într-adevăr
 una de sărbătoare, care a avut acţiuni cu teme diverse, care a putut întreţine atenţia
participanţilor, cu atât mai mult cu cât au fost prezente personalităţi ale vieţii ştiinţifice în
domeniul culturii medievale şi premoderne. Am organizat mai întâi un medalion cultural-spiritual
şi artistic „Gheorghe Popescu -Vâlcea”, dedicat împlinirii a o sută de ani de la naşterea poetului
şi reputatului istoric şi critic de artă medievală românească. Apoi, luni, am început cu partea
întâi a secţiunii tradiţionale „Cercetări de cultură medievală şi premodernă”, la care au fost
prezentate comunicări din cele mai interesante, pentru că au adus noutăţi de cunoaştere şi de
interpretare. Am avut bucuria să vedem că la această parte întâi, dar şi la cea de-a doua, care
s-a desfăşurat marţi, au fost mai multe comunicări dedicate perioadei lui Matei Basarab. De
altfel, s-au marcat 380 de ani de la înscăunarea domnitorului Matei Basarab, atât de important
şi pentru judeţul nostru.  În cadrul acestei secţiuni, prof. univ. dr. Zamfira Mihail şi arhim. dr.
Policarp Chiţulescu au prezentat un text encomiastic inedit închinat Mitropolitului Ştefan al
Ungrovlahiei (mijlocul sec. al XVII – lea), care era originar din Vâlcea, de la Râmeşti-Horezu.
Alături de această noutate trebuie să mai menţionăm faptul că părintele Veniamin Micle a
prezentat comunicarea „Biserica-bolniţă a mănăstirii Bistriţa în documente (sec. al XIV- lea – al
XVIII -lea)”. O altă noutate a adus-o domnul prof. dr. Dorin Teodorescu, directorul Direcţiei
pentru Cultură Olt, care are o carte necunoscută bibliografiei româneşti vechi şi contextul său
istoric. Este demn de remarcat că la această ediţie am avut şi doi reprezentanţi ai Sf. Mânăstiri
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Antim Ivireanul de la Bucureşti, părintele Mihai Stanciu şi părintele George Antim, care au
prezentat comunicări legate de ctitorul mânăstirii şi patronul ei şi ocrotitorul spiritual al
Râmnicului. În ceea ce priveşte noutăţile editoriale, a fost prezentată antologia „Antimiana II”,
care cuprinde în marea lor majoritate lucrările realizate de membrii şi colaboratorii  Centrului de 
Studii Medievale şi Premoderne „Antim Ivireanul” în intervalul 2004-2011 şi publicate cu
deosebire în revista noastră „Lumina lumii”, precum şi în alte publicaţii, fie volume colective, fie
reviste din ţară la care aceştia au colaborat. Acest al doilea volum din seria „Antimiana”  este
unul foarte amplu şi cuprinde studii, articole, comunicări aparţinând unui număr de 41 de
cercetători din ţară şi din Vâlcea. Volumul a apărut cu binecuvântarea IPS Irineu, mitropolitul
Olteniei, care este membru de onoare al Fundaţiei Culturale „Sf. Antim Ivireanul”. De
asemenea, volumul cuprinde un cuvânt înainte din partea IPS Gherasim, arhiepiscopul
Râmnicului şi a PS Emilian Lovişteanul, episcop vicar, dar şi un cuvânt din partea prof. univ. dr.
Eugen Negrici. O altă lucrare prezentată a fost volumul „Un om pentru eternitate: Bartolomeu
Valeriu Anania”, care cuprinde evocarea memorialelor realizate la Râmnicu Vâlcea în 2012 şi
texte ale personalităţilor clujene şi vâlcene care au participat la aceste evenimente. O altă
noutate editorială a fost volumul „Tălmăciri ale Bibliei în limba română”, de prof. pr. Dr. Anton
Savelovici.  Un ultim aspect pe care doresc să-l subliniez priveşte contribuţiile aduse de prof.
Ion Soare, de părintele Nicolae Moga, de părintele Petre Veţeleanu, de directorul Direcţiei
pentru Cultură, Florin Epure. În final, doresc să mulţumesc pe această cale tuturor celor care
şi-au adus contribuţia la buna desfăşurare a celei de-a zecea  sesiune anuală a Centrului de
Studii Medievale „Antim Ivireanul”, a spus conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr.  Laura Zamfiroiu            
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