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În zilele de 12 şi 13 iunie a.c., Casa de cultură „Traian Demetrescu” din Craiova şi
Primăria comunei Goieşti - Dolj, în colaborare cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din
România şi Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Dolj, organizează
Festivalul Naţional „Alexandru Macedonski – 165 de ani de la naşterea scriitorului”.

Ampla manifestare va reuni personalităţi ale literaturii naţionale şi locale, scriitori, critici şi istorici
literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, care se vor reuni în două sesiuni de
comunicări ştiinţifice dedicate vieţii şi operei marelui scriitor, dar şi actori ai Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”, muzicieni ai Filarmonicii „Oltenia”, rapsozi populari, dansatori, pictori, sculptori
şi graficieni.
Festivalul va debuta miercuri, 12 iunie, ora 9.30, la Casa de cultură „Traian Demetrescu”, prin
alocuţiunile reprezentanţilor autorităţilor locale, Primăria Craiova şi Consiliul judeţean Dolj, şi ale
organizatorilor: Atanasie Adam, primarul comunei Goieşti, Ioan Lascu, preşedintele Filialei
Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Remus Vlăsceanu şi Horia Dulvac, director executiv
al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Dolj. Va urma, la ora 10,30,
vizitarea unei „Expoziţii documentare Macedonski”, realizată de Casa de cultură „Traian
Demetrescu”, urmând ca aceasta să fie trimisă a doua zi la „Casa memorială Macedonski”, din
satul Popeasa, comuna Goieşti, şi va rămâne în custodia Primăriei Goieşti până la renovarea
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clădirii. „Între orele 11-14, ne spune domnul Ioan Lascu, preşedintele Filialei Craiova a Uniunii
Scriitorilor din România, va avea loc prima sesiune de comunicări ştiinţifice dedicată vieţii şi
operei scriitorului. În după-amiaza aceleiaşi zile, la Grădina botanică, unde familia poetului a
avut locuinţa din Craiova, va avea loc un recital de muzică şi poezie din lirica lui Alexandru
Macedonski. Îşi vor da concursul actori ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi instrumentişti ai
Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, inspiraţi de versurile poetului omagiat”.
Joi, 13 iunie, la ora 12, în Sala de festivităţi a Primăriei Goieşti, prin mesajul de salut al
primarului localităţii, Atanasie Adam, şi al viceprimarului Gheorghe Corbeanu, Festivalul va
continua în cea de-a doua lui parte. Vor fi prezentate proiectul de renovare a „Casei memoriale
Alexandru Macedonski” şi cel de continuare a Festivalului în anii următori. De asemenea, vor
rosti alocuţiuni reprezentanţi ai celorlalţi organizatori: Remus Vlăsceanu, Ioan Lascu, Horia
Dulvac, Ion Munteanu, Tudor Nedelcea, Ionel Buşe și Ion Militaru. Va urma cea de-a doua
sesiune de comunicări ştiinţifice, lucrările prezentate urmând a fi ulterior publicate de o editură
naţională, într-un volum.
La ora 14, va avea loc inaugurarea Bibliotecii „Alexandru Macedonski” compusă în principal din
volume ale membrilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi dezvelirea bustului
scriitorului în faţa primăriei. Cu această ocazie, elevii Şcolii generale din comuna Goieşti vor
recita din lirica macedonskiană, iar rapsozi cunoscuţi vor susţine un recital de muzică populară.
La ora 15, în satul Popeasa, comuna Goieşti, la conacul unde a copilărit poetul, va avea loc un
moment emoţionant: dezvelirea plăcii memoriale, urmat de un recital de poezie din creaţia
proprie, asigurat de poeţii Filialei Craiova a U.S.R., şi de continuarea recitalului folcloric.
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