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2020: Anul Internațional Beethoven

Ludwig van Beethoven este cel mai cunoscut compozitor 
de muzică clasică din lume. În anul 2020 s-au împlinit 250 de 
ani de la naşterea sa (n. 16 decembrie 1770, Bonn – d. 26 
martie 1827, Viena). Este considerat un compozitor de tranziție 
între perioadele clasică și romantică ale muzicii. Orchestrele și 
Corurile Radio România l-au aniversat printr-o suită de 
concerte de gală, ce au trecut în revistă cele mai importante 
creații ale sale.

Louise Glück este câștigătoarea premiului Nobel pentru Literatură 2020

Louise Glück s-a născut la New York în 1943 și a studiat 
literatura la Universitatea Columbia. A predat la mai multe 
universități de prestigiu, printre care și Universitatea Yale. 
Laureata Premiului Nobel a publicat volume de poezie 
începând cu sfârșitul anilor ‘60, fiind distinsă în 1992 cu 
Premiul Pulitzer, pentru volumul "Irisul sălbatic". Louise 
Glück a fost desemnată în anul 2003 "Poet Laureat", titlu de 
mare prestigiu acordat anual în SUA. 

Luciano Pavarotti – 85 ani de la naștere

 Pe 12 octombrie 1935 s-a născut unul dintre cei mai mari 
tenori ai lumii, Luciano Pavarotti. El a debutat pe scenă în anul 
1961 şi a interpretat numeroase roluri celebre. Cu rolul din 
opera lui Donizetti “La fille du régiment”, interpretat în 1972 la 
Metropolitan Opera din New York, a obţinut un record de 17 
bis-uri.

Tenorul italian a cântat pentru ultima dată într-o operă la 
Metropolitan Opera din New York pe 13 martie 2004. Atunci, 

Pavarotti a fost aplaudat timp de 12 minute pentru rolul Mario Cavaradossi din 
“Tosca”, de Giacomo Puccini. S-a stins din viață pe 6 septembrie 2007.

  

Actualități 2020
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Lăsat în urmă, anul 2020 va rămâne în memoria 
omenirii un an al tristeţii, al apăsării copleșitoare, al 
spaimei ce ameninţă, ca un dușman nevăzut, însăși 
viaţa. Viaţa fiecăruia dintre noi, viaţa celor dragi 
nouă, a tuturor semenilor noştri  de pe planetă.

Dimensiunea unei asemenea spaime ne-a făcut 
oare mai temători sau, dimpotrivă, mai puternici? 

În ciuda izolării impuse am devenit mai solidari, 
mai empatici? 

Ne-am disciplinat în lupta cu duşmanul Covid?  
Suntem mai atenţi la detalii, mai simţitori, mai 

receptivi? 
Am  învăţat oare că sănătatea, familia, credinţa şi 

prietenia, simplitatea şi cultura sunt valorile 
adevărate ce nu pot pieri peste noapte? 

Am înţeles că, într-un secol în care riscăm să ne 
credem stăpânii lumii, de fapt nu prea suntem...

Ar fi bine ca în acest an să putem răspunde pozitiv 
la toate aceste întrebări şi la încă multe altele şi, 
întorcându-ne iar şi iar la izvoarele înţelepciunii, să 
înţelegem corect ce spunea Blaise Pascal în “Trestia 
gânditoare”:

 

GÂNDURI, GÂNDURI... 
prof. Augustina_Sanda Constantinescu
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“Omul nu este decât o trestie, cea mai slabă din 
natură ; dar este o trestie gânditoare. Nu trebuie ca 
întregul univers să se înarmeze pentru a-l strivi. Un 
abur, o picătură de apă e destul pentru a-l ucide. 
Însă, în cazul în care universul l-ar strivi, omul ar fi 
încă mai nobil decât ceea ce îl ucide; pentru că el ştie 
că moare; iar avantajul pe care universul îl are 
asupra lui, acest univers nu-l cunoaşte.  

Astfel, toată măreţia noastră stă în gândire. De 
aici trebuie să pornim, nu de la spaţiu şi de la 
durată. Să ne silim a gândi frumos. Iată ideea 
morală.“
 (Blaise Pascal)

Cu optimism, credinţă şi speranţă să ne revedem 
învingători.
                  La mulţi ani!
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Ion Budai-Deleanu  – 260 ani de la naștere și 200 ani de la moarte 
(n. 6 ian. 1760 – d. 24 aug. 1820), scriitor, lingvist și istoric român
Grigore Alexandrescu  – 210 ani de la naștere și 135 ani de la moarte 
(n. 22 feb. 1810 – d. 25 nov. 1885), fabulist și poet român
Alexandru Ioan Cuza  – 200 ani de la naștere 
(n. 20 mart. / 1 apr. 1820), primul domnitor al Principatelor Unite Române
Petre Ispirescu – 190 ani de la naștere 
(n. ian. 1830), folclorist, povestitor și scriitor român  
Veronica Micle – 170 ani de la naștere 
(n. 22 apr. 1850), poetă română
Ștefan Octavian Iosif – 145 ani de la naștere 
(n. 11/23 octombrie 1875), poet și traducător român
Tudor Arghezi – 140 ani de la naștere
 (n. 21 mai 1880), poet și scriitor român 
Mihail Sadoveanu – 140 ani de la naștere 
(n. 5 nov. 1880), scriitor și om politic român
Mateiu Ion Caragiale – 135 ani de la moarte 
(d. 25 mart. 1885), poet și scriitor român  
Liviu Rebreanu – 135 ani de la naștere 
(n. 27 nov. 1885), prozator și dramaturg român
Ion Barbu – 125 ani de la naștere (n. 19 mart. 1895), poet și matematician român
Lucian Blaga – 125 ani de la naștere 
(n. 9 mai 1895), eseist, filozof, poet și dramaturg român
Alexandru Macedonski – 100 ani de la moarte 
(d. 24 nov. 1920), poet, prozator și publicist român 
Radu Stanca – 100 ani de la naștere (n. 5 mart. 1920), dramaturg, poet, eseist 
român 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga – 100 ani de la naștere (n. 20 aug. 1920), filolog 
român
Grigore Vieru – 85 ani de la naștere 
(n. 14 febr. 1935), poet român din Republica Moldova
Paul Goma – 85 ani de la naștere (n. 2 oct. 1935), scriitor român 
Nicolae Labiș – 85 ani de la naștere (n. 2 decembrie 1935), poet român  

           Aniversări/Comemorări 2020
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Viața și măsura sufletului

† Emilian Crișanul
  Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului

În lumea aceasta totul se măsoară; se măsoară timpul pe care îl conștientizează omul în 
viața de zi cu zi, timpul care a trecut de la Facerea lumii și până la întruparea Fiului lui 

Dumnezeu în Persoana divino-umană a lui Iisus Hristos, 
timpul care a trecut de la venirea lui Hristos și până astăzi, 
precum și toate evenimentele reținute de istorie.

Omul măsoară cu ajutorul rațiunii, al religiei și al științei 
dimensiunea pământului, distanța dintre pământ și celelalte 
planete, distanța dintre pământ și soare, lună, stele, galaxii etc. 
Omul măsoară viteza luminii, a sunetului, viteza mijloacelor 
cu care se deplasează, măsoară bătăile inimii sale.

Astfel, în „epoca vitezei” omul este înconjurat de multe 
feluri de mijloace de măsurat, cum ar fi de exemplu 
calendarele, ceasurile, frecvențele radio, cipurile, 
calculatoarele, conturile bancare, sondajele de opinie etc.

În acest iureș ale măsurătorilor și omul se măsoară: câți 
ani trăiește pe pământ, ce greutate și înălțime are, coeficientul 
de inteligență, câți ani de studii are, cât a călătorit, cât 

mănâncă, cât doarme, cât este de „mare” sufletul ș.a.
Măsura sufletului uman? Poate fi o întrebare la care vom primi răspunsuri diferite în 

funcție de oameni, dar la Judecata universală (sau de apoi), vom primi și răspunsul lui 
Dumnezeu.

Despre măsura și valoarea sufletului ne-a spus Mântuitorul Iisus Hristos: „Pentru că ce-i 
va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce poate da 
omul în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16,26).

În același context putem plasa și măsura sufletului, care tot după aprecierile Creatorului 
Dumnezeu se măsoară în nemurire și bunătate, atribute ale dumnezeirii.

Sufletul nu moare, iar dacă este plin de bunătate și dragoste față de Dumnezeu și oameni, 
ajunge la asemănarea cu Creatorul: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta și 
din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău” (Luca 10,27); „Să iubești pe 
aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22,39).

Înainte de Hristos, acum 2500 de ani, filozoful Pitagora spunea că „omul este măsura 
tuturor lucrurilor”.

Cugetând la cele spuse, observăm între altele că durata vieții oamenilor pe pământ în 
Vechiul Testament era de sute de ani  (spre exemplu, Adam a trăit 930 de ani; Noe - 950 de ani; 
Matusalem - 969 de ani; Moise - 120 de ani).

sursa foto: basilica.ro
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Chiar dacă trăiește mult sau puțin pe pământ, despre om, Ecclesiastul zice că „merge la 
locașul de veci”, „iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat” (Ecclesiastul 12, 7).

Însă ne putem întreba: De unde vine sufletul omului și care este legătura lui cu trupul prin 
care își arată măsura?

Părintele Dumitru Stăniloae, urmând învățătura Evangheliei și a Sfinților Părinți spune că 
„Omul constă din trupul material și din ceea ce numim suflet, care nu poate fi redus la materie. 
Sufletul străbate prin trupul material și e legat de el, dar transcede materialitatea lui” (Preot 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, ediția a doua, vol. 1, Edit. 
IBMBOR, București, 1996, p. 257).

Acest aspect îl constatăm atunci când ne uităm la trupul neînsuflețit (mort) al unei 
persoane umane. Când omul pleacă din lumea aceasta, trupul său rămâne fără viață, fără 
puterea de a gândi și a se mișca. Deci sufletul a părăsit trupul.

Sufletul și trupul încep să existe concomitent, deodată, la început prin creație și apoi prin 
naștere după voința lui Dumnezeu; încât sufletul nu apare înaintea trupului și nici invers.

Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbind despre veșnicia sufletului afirma: „Deci sufletul 
existând pururea, cugetă și raționează și prin sine și cu trupul, pentru sine și pentru ființa sa” 
(Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 3, București, 1997, 
pp. 161-162, nota 24).

Sufletul nu este material, nu are nimic din creația naturii și de aceea nu dispare odată cu 
dizolvarea trupului.

Cugetând la măsura sufletului uman, avem în vedere constatările părintelui Stăniloae: 
„Sufletul uman e făcut după chipul lui Dumnezeu cel personal, atât prin conștiința sa, cât și în 
calitatea de subiect între subiecte, cu un fel de conținut de conștiință umană comună” (Preot 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Ediția a doua, vol. 1, p. 259).

Raportând existența sufletului uman la Dumnezeu, unii spun că unitatea de măsură a 
sufletului este bunătatea. Adică, indiferent de ceea ce omul acumulează pe pământ, se poate 
întreba: „Căci ce-i folosește omului  să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul?” (Marcu 
8,36).

Sfatul pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl dă oamenilor pentru a-și salva sufletele nu este 
greu de împlinit: „Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul 
său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa” (Marcu 8, 35) și scoate în evidență 
faptul că măsura sufletului constă și în dăruirea lui prin jertfa dragostei, prin sacrificiile pe care 
le întreprinde pentru a-L iubi pe Dumnezeu și pe semenii săi. Cu alte cuvinte, măsura sufletului 
uman se realizează în funcție de harul divin dobândit prin deschidere și dăruire. În acest mod, 
sufletul îl face pe om să simtă legăturile cu Izvorul vieții - Dumnezeu.

Cultivarea virtuților creștine, credința, nădejdea și dragostea, ajută sufletul să se înalțe 
spre Dumnezeu și să dobândească nemurirea.

Cred că am putea vorbi despre o măsură lumească și una dumnezeiască a sufletului. 
Măsura lumească este dată de iubirea de sine a omului, de mândrie, lene și duhul stăpânirii; pe 
când măsura dumnezeiască a sufletului este dată prin smerenie, bunătate, rugăciune și virtuțile 
creștine, despre care am amintit, care-l îndreaptă spre Sfânta Liturghie și Sfânta Euharistie, 
lucrări ce pecetluiesc legătura omului cu Dumnezeu, unde chipul tinde spre asemănarea cu 
Creatorul și se întărește comuniunea cu celelalte persoane botezate în numele Preasfintei 
Treimi.

Sufletul, așadar, își croiește și făurește adevărata măsură în lumea aceasta. Aici pe pământ 
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și în comuniune cu celelalte suflete se verifică, se luminează, crește și se desăvârșește în 
dimensiunea cosmică a existenței.

Măsurătorile sunt bune, însă Andrew Robinson subliniază următorul aspect: „În general, 
admitem că măsurarea este necesară pentru dezvoltarea civilizației, dar, în același timp, 
simțim că reduce valorile umane la cifre inumane - ca în completarea unui formular” (Andrew 
Robinson, Măsura lucrurilor, traducere de Delia Ungureanu,  Edit. Art, București, 2008, p. 
7). Este adevărat că adeseori în lumea în care trăim, oamenii nu mai sunt considerați persoane 
umane, ci doar cifre statistice. 

Putem vorbi despre sufletul sănătos și cel bolnav, sufletul curat și cel întunecat, despre 
sufletul viu sau mort.

Sufletul sănătos este cel curățit și sfințit de harul Sfântului Duh, care își face din trup o 
casă luminoasă, sfântă și plină de prezența lui Dumnezeu: „Că sfânt ești Dumnezeul nostru și 
întru sfinți Te odihnești...” (Liturghier, Edit. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 
București, 2012, p. 92).

Sufletul bolnav este cel afectat de păcate care îl pot duce la suferință, la moarte, dar nu la 
inexistență.

Sufletul chemat la existență sau ființă nu poate să treacă în neființă, așa după cum greșit 
se exprimă unii oameni. Sufletul omului există în veșnicie, în dragostea veșnică a lui 
Dumnezeu sau în întunericul veșnic al refuzului iubirii Lui.

Este necesară o cunoaștere a sufletului uman, precum și a trupului. Nu se poate suflet 
fără trup și trup fără suflet în această viață pământească. Cunoaștem sufletul în măsura 
manifestărilor trupului și anume: gând, cuvânt și faptă, adică omul se exprimă în funcție de 
înțelegerea libertății, ca dar al lui Dumnezeu.

De la înălțarea ființială prin dragoste sfântă (cf. I Corinteni 13), omul poate cădea în 
inumanitate și să devină cinic, aspect despre care Ernest Bernea spunea: „Cinismul este unul 
dintre cele mai triste peisaje ale sufletului omenesc” (Ernest Bernea, Îndemn la simplitate, 
Edit. Anastasia, București, 1995, p. 19).

Trei daruri mari a primit omul de la Dumnezeu și anume: viața, lumea și veșnicia 
(Împărăția Sa), de aceea recunoștința lui se împlinește în cuvintele psalmistului David, 
„Laudă suflete al meu pe Domnul” (Psalmul 145,1), „Toată suflarea să laude pe Domnul!” 
(Psalmul 150,6).

Societatea românească cuprinde persoane cu suflet mare și cu suflet împuținat. Este greu 
de făcut o statistică într-o diversitate, confuzie, schimbare și manifestare temporară a 
societății. Cu toate acestea, rugăciunile Bisericii se îndreaptă către toate sufletele, bune sau 
rele, curate sau necurate, din dorința de a fi mântuite: „Pentru pacea de Sus și pentru 
mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm” (Liturghier, p. 39), se roagă clerul și 
poporul la cele Șapte  Laude și la Sfânta Liturghie.

Concluzionăm așadar că măsura „pozitivă” a sufletului este dobândită în funcție de 
mântuirea sau salvarea lui pentru viața veșnică.

Istoricul francez Jules Michelet spunea: „Un suflet cântărește infinit mai mult decât un 
regat, un imperiu, uneori mai mult decât specia umană”.

Un suflet mântuit este mai de preț decât lumea întreagă (cf. Luca 9,25). Și atunci, de ce 
punem adeseori mai presus decât persoana umană, lumea materială și interesele egoiste? 
Pentru că nu ținem la sufletul nostru!
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Marele sărbătorit al muzicii din anul 2020 este, fără îndoială, Beethoven. Cel ce avea să 
revoluționeze arta sunetelor, transformând-o din prilej de distracție în obiect al meditației 

filozofice profunde, s-a născut la 16 decembrie 1770 la Bonn, în 
familia unui tenor scăpătat și fără perspective de prosperitate. 
Observând de timpuriu însușirile muzicale ieșite din comun ale 
micului vlăstar supradotat, acest părinte lipsit de scrupule, în 
paralel cu predarea noțiunilor elementare în domeniu, îl supune 
pe copil unui regim drastic de exploatare pentru a câștiga banii 
necesari pentru traiul întregii familii. Pe parcursul turneelor în 
care tatăl și fiul poposesc la înalte curți princiare germane, câteva 
întâlniri se dovedesc a fi providențiale, de vreme ce oferă 
adolescentului în creștere posibilitățile materiale pentru a se 
instrui și a se promova. Așa se face că prințul Lichnowsky, un 
recunoscut mecena al timpului, joacă un rol determinant în 
conturarea tânărului geniu pe care-l sponsorizează susținut. Dar 
noul protejat al muzelor nu e o fire prea comodă. Dimpotrivă, are 

un temperament năbădăios, conflictual, chiar rebel. Succesul îi surâde adesea după unele 
decepții. Nici în viața personală nu cunoaște pacea. De două ori e forțat să renunțe la 
perspectiva unei vieți așezate, să-și întemeieze o familie, întrucât i se refuză cererea în 
căsătorie, desigur din cauza originii prea umile a mirelui față de cea aleasă. Respins în iubire și 
ocolit de lume, dintr-odată, la vârsta de 30 de ani, se vede nevoit să suporte o dublă însingurare. 
Își pierde auzul, simțul vital pentru un muzician. Dar pe el handicapul survenit îl îndârjește și 
mai mult, obligându-l să-și dezvolte exponențial auzul interior, pentru a compensa tragica 
pierdere a auzului fiziologic natural. Între abisurile deznădejdii, exprimate în celebrul 
Testament de la Heiligenstadt, și biruința prin creația operelor ce au urmat (simfonii, concerte, 
uverturi, cvartete etc.), acest mizantrop nemângâiat cunoaște toate chinurile, frământările, 
elanurile și prăbușirile imaginabile. Ultimii 20 de ani din viață sunt o neîncetată competiție cu 
necazurile fizice, psihice, sociale, familiale. Cele nouă simfonii, cele 32 de sonate pentru pian, 
cele cinci concerte pentru pian și orchestră, sonatele pentru vioară și pian, cvartetele, liedurile, 
precum și monumentala, zguduitoarea operă Fidelio, reprezintă zestrea de aur pe care titanul a 
lăsat-o omenirii pentru eternitate. În felul acesta, viața și opera lui Beethoven rămân un simbol 
puternic al victoriei voinței asupra vicisitudinilor vieții, glasul răspicat al armoniei asupra 
haosului existențial, o splendidă biruință a luminii asupra întunericului. Însoțiți de aceste 
gânduri dramatice, ascultăm muzica lui Beethoven, trăind certitudinea învingătorului, adevărat 
Oedip al epocii romantice. La granița dintre epoca clasică și cea romantică, graniță pe care o 
marchează și o reprezintă, precum eroul antic, Beethoven ne comunică prin operele sale: ”Eu 
am învins destinul!”

                                                    

                        Ludwig  van  Beethoven  -  250

      Prof. univ. dr. Lavinia COMAN
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Ana Maria Ioan: Pe lângă repertoriul dumneavoastră pianistic tradiţional, de îndelungată 
vreme, de decenii, sunteţi o strălucită promotoare a muzicii moderne şi contemporane, dar şi a 
muzicii româneşti în general. Ce găsiţi special în muzica noastră?

Ilinca Dumitrescu: În primul rând, consider că promovarea muzicii româneşti este o datorie 
de onoare, care trebuie să fie a tuturor interpreţilor noştri. Bineînţeles, în cazul meu, eu urmez 

tradiţia familiei, care are câteva generaţii de intelectuali 
români, dar şi a profesorilor mei (Mihail Jora, Cella 
Delavrancea şi alţii) sau a marilor prieteni de familie (Paul 
Constantinescu, George Breazul, Alfred Alessandrescu şi 
mulţi alţii, muzicieni, scriitori, pictori, actori…).

În al doilea rând, după ce am cântat şi am cercetat, de-a 
lungul vieţii, atâtea şi atâtea pagini muzicale, consider cu toată 
sinceritatea că în muzica românească sunt multe lucrări de 
mare valoare, care pot sta oricând lângă orice piese din 
repertoriul mondial. Unele lucrări au fost în avangarda epocii 
(v. Enescu, Jora, Filip Lazăr, Marcel Mihalovici…), altele în 
perfectă sincronie cu ceea ce se întâmpla în jur. Repet, este de 
datoria noastră să le punem în valoare, să le interpretăm cât 
mai des şi la un înalt nivel artistic. 

Specială, în muzica noastră, este rădăcina folclorică 
(extraodinară prin melodică, ritmică, ethos), dar şi cea 

bizantină. Câte forări şi sinteze s-au făcut deja în muzica noastră, dar şi câte se mai pot realiza… 
Terenul este încă plin de miez, de surprize. 

A.M.I.: Care sunt paşii pe care îi urmaţi în vederea pregătirii unei noi lucrări muzicale?
I.D.: Vreau să vă spun că am o enormă bibliotecă muzicală, din care multe pagini sunt 

moderne şi contemporane. Câteva rafturi încăpătoare sunt numai cu muzică românească, din 
toate perioadele. Marea mea bucurie este când achiziţionez noi partituri sau când primesc, cu 
dedicaţie de la autorii lor, ultimele creaţii.

Primul pas este să cercetez biblioteca, să „mângâi” cu privirea miile de partituri şi să-mi 
spun: „ce ar mai trebui să cânt?”, „ce mi-ar face plăcere să pun pe pupitrul de la pian?”. Este 
marea mea bucurie intelectuală… Este satisfacţia pe care şi-o poate permite un pianist concertist: 
de a-şi alege singur repertoriul. Fără intruziuni din afară, fără regizori şi dirijori, fără parteneri de 
scenă!

Pasul următor este, desigur, cercetarea „la prima vedere” a întregii lucrări. Aici, mi-a fost 

„Aspecte stilistice în creaţia românească pentru pian după 1989”
Interviu cu dr. Ilinca Dumitrescu

Dr. Ana-Maria IOAN
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întotdeauna de folos darul pe care l-am avut din naştere de a putea „citi”, dintr-o dată, orice fel 
de partitură, pentru pian sau pentru orchestră, în chei sau cu semne uneori „cabalistice”, din 
muzica de avangardă. Graţie acestui lucru, am învăţat întotdeauna foarte repede lucrările 
propuse. Au fost momente de-a lungul carierei când a trebuit să asimilez, în câteva zile, un 
întreg recital de muzică nouă (de exemplu, pentru a înlocui un interpret indisponibil, la 
Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi de la Bucureşti, la începuturile sale!). Sau să învăţ şi să 
cânt pe dinafară un preludiu şi o fugă de Bach, într-o zi! (în anii de studenţie). Este adevărat, şi 
memoria m-a ajutat de-a lungul întregii cariere. Exerciţiul acesta de a cânta pe dinafară zeci de 
sonate de Scarlatti, multe pagini de Bach sau de Mozart ˗ deci lucrări repetitive, în tonalităţi 
apropiate şi cu aproximativ aceleaşi mijloace muzicale şi pianistice ˗ ajută la înţelegerea rapidă 
a muzicii moderne, care pare dintr-o dată clară, limpede, mult mai facil de decriptat. (Aţi 
remarcat că, în mod deliberat, nu am vorbit aici despre Beethoven sau despre marele repertoriu 
romantic, care sunt cu totul altceva, din toate punctele de vedere.) 

După aceşti primi paşi, în care lucrarea este cunoscută, „rotundă” pentru mine („ca un 
măr”, aşa cum spunea Mozart), încerc să-i găsesc punctele „forte”, de maxim interes (culminaţii 
dramatice, momente de cădere psihică, tensiuni sau destrămări, pauze ˗ care nu reprezintă 
goluri ˗, momente de specială originalitate etc.). În jurul acestor puncte urzesc, brodez, ridic 
eşafodajul întregii piese. În cazul unei lucrări ample, din mai multe părţi (sonată, suită ş.a.), 
gândesc de la început toate segmentele într-un tot unitar (de multe ori, în concert, le cânt 
aparent fără pauză, într-un suflu larg). 

Şi ultimul pas îl reprezintă, bineînţeles, studiul migălos, atent, repetitiv, de-a lungul a ore 
întregi, al tuturor detaliilor partiturii. Este un proces pe care orice pianist îl cunoaşte foarte bine, 
sintetizat într-un cuvânt cu care noi interpreţii suntem obişnuiţi de mici copii: răbdare. 

A.M.I.: Cum se diferenţiază procesul studierii unei piese muzicale de factură modernă sau 
contemporană de asimilarea repertoriului clasic?

I.D.: În principiu, este acelaşi lucru. Temeinicia studiului trebuie să fie la fel. Un aspect 
care este, poate, diferit constă în eliminarea obligativităţii interpretării pe dinafară, fără 
partitură, a lucrărilor. Dar, în ultimii ani, după cum am văzut cu toţii, sunt destui interpreţi care 
cântă pe note fel şi fel de lucrări, până şi din repertoriul romantic. (În fine, aici este o altă 
discuţie, pe care o voi dezvolta poate cu altă ocazie.) 

Muzica nouă are diferite notaţii, de multe ori ciudate, cu care creierul nostru 
(„computerul” nostru) nu este obişnuit. De la vârste fragede (5-6 ani) noi suntem învăţaţi cu un 
anumit fel de notaţie, care ne intră în subconştient prin multe (şi teribile!) repetiţii, de-a lungul 
anilor. Poate că o diferenţiere mai subtilă este tocmai rapiditatea cu care putem trece prin aceste 
sisteme de notaţie (este ca şi cum ar trebui să scrii, rapid, ba cu litere latine, ba chirilice, ba cu 
ideograme, cuneiforme sau alte bizare pictograme). 

A.M.I.: Cum vă găsiţi propria cale în interpretarea unei piese muzicale?
I.D.: Nu o caut niciodată, mă găseşte ea pe mine! [râde] Lăsând gluma la o parte, n-am 

vrut niciodată să forţez, să încerc în mod special a găsi ceva ieşit din comun etc. Am cântat 
întotdeauna cum am crezut eu de cuviinţă că este mai bine, încercând să dezleg sensurile 
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ascunse ale partiturii, gândirea compozitorului. Nu m-am lăsat influenţată de nimeni şi de nimic. 
Şi totul a ieşit…original!

A.M.I.: Care este soluţia, după opinia dumneavoastră, pentru a atrage tinerii pianişti în a fi 
interesaţi de repertoriul pianistic modern şi contemporan?

I.D.: O cale cred că ar fi să studieze acest repertoriu de mici copii, de la bun început. Îmi 
amintesc că eu am fost îndrumată de profesori şi de familie să cânt chiar de la 5 ani mici piese de 
Prokofiev, Jora… Foarte mult m-a ajutat procedeul acesta, mi-a deschis de la bun început diferite 
orizonturi muzicale. N-am cântat numai Bach, Clementi, Mozart, Diabelli sau Czerny!

Sigur că în ziua de astăzi circulaţia partiturilor muzicale este formidabilă. Apeşi câteva 
butoane şi internetul îţi transferă aproape instantaneu tot ce pofteşti. La fel şi editurile: poţi 
comanda, oriunde în lume, cele mai interesante noutăţi. Acesta este un atu extraordinar al 
interpreţilor de azi şi trebuie profitat din plin. Acum câteva decenii era o raritate să ai o bibliotecă 
muzicală cu piese moderne şi contemporane (aşa cum am mai spus, eu o aveam). O altă soluţie ar 
fi, deci, curiozitatea interpretului, dorinţa de a nu se cantona într-un repertoriu restrâns, bătătorit, 
cântat de toată lumea. Până la urmă, aici este vorba de o nelinişte intelectuală, de o dorinţă de a 
şti şi cerceta cât mai mult, aspecte care trebuie dezvoltate de profesori, de familie dacă se poate. 
Un tânăr bine îndrumat în plan intelectual îşi va găsi astfel, de-a lungul întregii existenţe, marile 
bucurii spirituale. 

A.M.I.: Lucraţi cu compozitorul? Descrieţi relaţia interpret-creator. În ce manieră este 
influenţată interpretarea dumneavoastră de către compozitor?

I.D.: Să ştiţi că nu îmi place să lucrez cu compozitorul. Am lucrat aşa de bine cu Bach şi 
Scarlatti, cu Mozart, Haydn şi Beethoven, cu Schumann, Chopin şi Schubert, fără să-i am alături! 
[râde] Din nou, lăsând gluma la o parte, încerc să explic: marii creatori au scris foarte clar în 
partitură tot ce au dorit. Greutatea este ca tu, interpret, să înţelegi şi să scoţi la suprafaţă cât mai 
mult posibil. Greutatea este ca tu, interpret-creator (fiindcă şi interpretul este un creator) să mai 
adaugi ceva, un inefabil care nu poate fi explicat, să subliniezi câteva sensuri la care poate chiar 
compozitorul nu s-a gândit, idei care au fost acolo, în subconştientul său. 

Din experienţa mea, vă spun că, de multe ori, lucrul interpret-compozitor blochează avântul, 
fluxul creator al celui care dă viaţă lucrării. Nu e bine ca un compozitor să inhibe, prin prea multe 
detalii şi explicaţii, pe interpretul său (bineînţeles, intervenind acolo unde apar erori în text). 
Dacă aş fi compozitor şi aş vedea că am de-a face cu un interpret special, original, personal, nu aş 
interveni deloc, n-aş dori să îi stric bucuria creatoare (şi nici pe a mea!). Dar, nefiind 
compozitor…

A.M.I.: Reprezintă notaţia din textul muzical singura sursă pentru interpretare?
I.D.: Notaţia muzicală este o invenţie formidabilă a minţii omeneşti, pentru a pune „pe 

hârtie” ceva ce nu poate fi exprimat în cuvinte: adică muzica. Este ceva ce pare de domeniul 
epocii noastre, al computerelor, cu toate că a apărut cu nişte bune sute de ani înainte. Cum să pui 
muzica „ în pagină”, ceva care îţi scapă printre degete, ceva care nu există material, de fapt?

Aici ar fi multe de detaliat, nu avem timpul şi spaţiul necesare. Mă îngrădesc să vă răspund 
doar la întrebare: prin această notaţie, care nu este decât o schemă, un înveliş artificial - genial, 
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ce-i drept -, compozitorul (creatorul) îşi pune tot sufletul în lumină, îl supune atenţiei noastre. 
Interpretul (următorul creator) decodifică intenţiile sale şi încearcă să re-creeze lumea spirituală 
care a fost sintetizată, „desenată” pe partitură cu ajutorul notaţiei muzicale. Ei bine, acest proces 
reprezintă adevărata sursă pentru interpret. Cu cât reuşeşti mai mult să descoperi ceea ce a vrut să 
spună autorul, cu atât eşti mai captivat şi dispus, incitat să cauţi mai departe, să găseşti izvorul 
inspiraţiei compozitorului. Este un proces complicat, subtil, de multe ori neconştientizat, de 
domeniul subconştientului, al inexplicabilului. 

Mai există şi alte elemente importante legate de sursele interpretării muzicale. De exemplu, 
cunoaşterea aprofundată a epocii, a perioadei când a fost scrisă lucrarea, pentru a reda cu claritate 
stilul respectiv. O cunoaştere deci a literaturii, a filosofiei, a artelor plastice şi arhitecturii, a 
dansului şi teatrului etc.

Din păcate, urmărind ceea ce se petrece în zilele noastre în domeniul interpretativ (nu numai 
pianistic), observ cu amărăciune, de multe ori, omiterea noţiunii de stil, printr-o uniformizare 
plictisitoare a cântului. Mulţi noi muzicieni, care interpretează corect, repede, cu măiestrie 
instrumentală (unii cântă tare, „bat în pian”, lucru de nedorit!), sunt neinteresanţi. Unii fac 
performanţe deosebite, fac integrale, cântă piese dificile, descoperă lucrări necântate din vremuri 
apuse sau noi ş.a.m.d. Dar le lipseşte acea aură intelectuală, acea înţelegere profundă a întregului 
fenomen. 

Iar în muzica modernă şi contemporană, noţiunea de stil este şi mai complicată. Nu poţi 
cânta Messiaen ca pe Prokofiev, nu poţi interpreta Stockhausen şi Boulez ca pe Bartók, nici pe 
Jora precum pe Enescu. Ca să nu mai vorbesc de muzica de avangardă actuală. Chestiunea e şi 
mai încâlcită. Bine totuşi că în muzica zilelor noastre, cea mai actuală, s-a revenit în bună măsură 
la elementele fundamentale, precum melodia, armonia ş.a.

Revenind la sensul întrebării dumneavoastră şi concluzionând, notaţia muzicală este numai 
un început, un sol fertil  pe care trebuie să crească multele fire de iarbă şi flori, pentru a crea 
miracolul muzicii.

A.M.I.: Compozitorii români contemporani au diferite stiluri. Ce metode utilizaţi în 
asimilarea unui nou stil muzical sau a unui limbaj original?

I.D.: Compozitorii români contemporani nu au răsărit din neant. Toţi au avut profesori 
eminenţi, toţi au călătorit şi au venit în contact cu mari personalităţi ale epocii. Interpretul bine 
familiarizat cu muzica timpului său, din diverse şcoli şi ţări, va şti desigur să asimileze noile 
pagini ale creatorilor noştri. Nu fac nicio diferenţă între compozitorii români şi ceilalţi. 

A.M.I.: Cum vedeţi relaţia dintre compozitor-interpret-auditoriu? Există vreo deosebire 
între procesul de înţelegere şi interpretare a creaţiei  muzicale moderne şi contemporane faţă de 
cel de tip clasic? Consideraţi că auditoriul are abilitatea de asimilare a valorilor componistice 
contemporane?

I.D.: Relaţia dintre compozitor-interpret-auditoriu este complexă şi fascinantă. Până la 
urmă, toate strădaniile noastre, ale artiştilor sunt îndreptate către public, auditoriu, către ceilalţi 
oameni. Pentru ei compunem şi interpretăm, de ei dorim să fim înţeleşi şi apreciaţi, spre ei 
trimitem diferite mesaje. Între noi, artiştii, relaţiile sunt complicate şi subiective. Publicul nostru 
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ar trebui să fie obiectiv, spontan ( şi, în cele mai multe cazuri, este). 
Greutatea în legătură cu înţelegerea muzicii moderne şi contemporane constă în întârzierea 

publicului în a asimila noile imagini artistice, de multe ori apărute prea rapid, brusc şi 
contondent în peisajul liniştit al lucrurilor deja ştiute. Procesul de înţelegere a creaţiei muzicale 
de tip clasic este bazat pe elemente logice, umane, clar structurate şi mult mai uşor de înţeles. 
Muzica romantică a „învolburat” toate structurile formale, dar le-a umplut cu emoţii puternice, 
pe placul oamenilor. Şi iată, în fine, muzica secolelor XX şi XXI vine să clatine ˗  în mod 
dramatic de multe ori ˗ înţelegerea auditoriului, sedimentată în câteva secole de muzică clasică. 
Apar multe, prea multe ramificaţii în toate direcţiile: instrumente muzicale şi forme noi, ritmuri 
complicate, o pulverizare a melodiei, interferenţe de tot felul între genuri, intruziunea culturilor 
exotice în fondul european al muzicii clasice, apariţia elementului electronic (care deschide căi 
nebănuite şi nesfârşite) etc. 

Auditoriul nu mai ştie ce să creadă, nu are timpul necesar să cearnă şi să asimileze toate 
informaţiile, se enervează (se panichează!) şi atunci… cel mai simplu este să respingă în bloc 
„muzica modernă şi contemporană”. Adică: auditoriul nu vine la aceste concerte, când vine – nu 
aplaudă, aprecierile verbale sau scrise sunt de multe ori negative etc. Păcat, bineînţeles. Aici, 
rolul nostru, al interpreţilor este esenţial în a atenua falia dintre muzica nouă şi public. În primul 
rând, prin valoarea interpretării, privită cu toată seriozitatea, ca în cazul pieselor din repertoriul 
tradiţional, academic. În al doilea rând, cred că o soluţie (pe care am practicat-o de multe ori în 
carieră) ar fi introducerea unor piese dificile de muzică nouă în cadrul programelor cu lucrări 
din marele repertoriu, ştiut şi apreciat de public. În al treilea rând, sunt binevenite explicaţii ale 
muzicienilor înaintea interpretării lucrărilor respective, detalieri ce aduc clarificări şi 
canalizează atenţia spre esenţă (procedeu pe care l-am pus în practică, de asemenea, adeseori, în 
recitalurile din ţară sau străinătate). În al patrulea rând, invitarea în cadrul recitalului de muzică 
nouă a unui alt artist (interpret la un instrument de suflat, interpret vocal ş.a.), un „guest star” 
care va puncta, în scurte apariţii „surpriză”, originalitatea muzicii moderne şi contemporane (din 
experienţă, pot spune că această metodă a fost întotdeauna apreciată de public, oriunde în lume). 

A.M.I.: Cum priviţi, în perspectivă, evoluţia muzicii româneşti pentru pian?
I.D.: Nu ştiu, n-am idee, deocamdată nu văd nimic deosebit la orizont. E foarte greu să 

compui pentru pian, scriitura e complexă şi cere o măiestrie specială. Şi apoi, s-a scris atâta 
pentru pian şi la un nivel atât de înalt… Fiindcă vorbim totuşi de muzica românească, poate aici 
ar mai fi loc de ceva. S-ar putea fora în continuare filoanele folcloric şi bizantin, dar la un nivel 
înalt de ştiinţă muzicală şi de talent. Ar putea răsări de aici nişte capodopere, cine ştie… M-aş 
bucura enorm să pot trăi pentru a interpreta aşa ceva.

A.M.I.: Cum apreciaţi evoluţia componisticii muzicale?
I.D.: Nu mă încântă, pe plan mondial vorbind. Nu văd să fi răsărit încă marile personalităţi. 

Dar, desigur, noi contemporanii nu putem avea perspectiva necesară pentru a fi categorici. Aş 
dori să pot vedea apariţia unor fenomene componistice de anvergură, unanim recunoscute.
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(din volumul „Sfere sculptate”, Editura Muzicală Grafoart, Bucureşti, 2019)

„Vocea  poetului  tânăr”

În plină postmodernitate de expresie a sufletului omenesc, în care ironia, autoironia, 
fragmentarea discursului liric, grotescul, violentarea limbajului şi, nu mai puţin, pulverizarea 
unităţii primordiale a fiinţei umane, la vremea când forţele centrifuge ale descompunerii, ale 
negării totale încearcă, prin compromiterea formelor artistice tradiţionale – cândva, ele însele 

insurecţionale! –, să formuleze un nou mod (total!) de a 
numi lumea în care trăim, un poet tânăr, Vasile Macovei, cu 
delicateţea lujerului de păpădie în sânge, vine să afirme, în 
primul său volum de poeme, o voce personală, crescută din 
trunchiul viguros şi neliniştitor al artei adevărate 
dintotdeauna.

Nu credeţi în fragilitatea aparentă a păpădiei! Strivită – 
renaşte! Ciopârţită, tăiată în bucăţi, se înmulţeşte! 
Spulberată, umbrela de păpădie însămânţează zeci, poate 
sute de alte păpădii. O coincidenţă a opuselor: cea mai mare 
putere germinatoare, în cea mai mare fragilitate!

Este şi impresia pe care mi-a făcut-o această primă 
culegere de versuri a poetului Vasile Macovei, care, sub 
aparenta-i fragilitate, ascunde tăria unei voci autentice, bine 
exersată la focul viu şi înşelător al cuvintelor, unde tonul 

aşezat, îngândurat, oferit cititorului în formulele simple, lapidare, ale limbajului liric, voit 
nesofisticat, deconspiră adâncimi nebănuite la prima vedere, sensuri şi glasuri noi, seducătoare, 
pe care acesta este chemat să le descopere, rămânându-le solidar prin acea muzică subiacentă, 
obsedantă, de dincolo de vocabulele atent montate în curgerea molcomă a versurilor, spre zarea 
poeziei adevărate, tot mai greu de atins, se pare, în teritoriul din ce în ce mai arid al bietei 
noastre modernităţi.

Doi mari poeţi ai secolului al XX-lea, teoreticieni ai poeziei în acelaşi timp, T. S. Eliot şi 
J. L. Borges, au revenit, fiecare în felul său, la o idee, pe cât de simplă, pe atât de adevărată, şi 

foto: Mihai Cucu

Vasile Macovei - Poezii
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anume aceea că „noi putem simţi poezia imediat, iar faptul de a şti dacă poezia respectivă este 
antică sau contemporană, dacă a fost scrisă azi dimineaţă sau acum două mii de ani, este 
aleatoriu” (J. L. Borges) ; or : „mi se pare că tot ceea ce contează mai mult când citeşti 
bunăoară o odă de Sappho nu este să-ţi închipui că eşti un grec insular de acum 2500 de ani ; 
contează acea trăire identică pentru toate făpturile omeneşti capabile să se bucure de poezie, 
din orice veac şi din orice limbă ar fi, scânteia care mai poate încă licări după aceşti 2500 de 
ani” (T. S. Eliot). Urmând acest gând, completându-l, T. S. Eliot merge chiar mai departe, 
afirmând că „dacă literatura există, dacă poezia există, atunci e posibil să dobândim o deplină 
satisfacţie literară sau poetică fără să avem aceleaşi credinţe cu autorul”. Esenţial este faptul 
dacă poezia există sau nu există, în textul produs de autor, indiferent în ce timp, în ce loc şi în 
ce modalitate artistică a fost el exprimat. 

„Sfere sculptate” este o culegere de versuri de dragoste, pe care poetul Vasile Macovei o 
aşază cu îndrăzneală în faţa cititorului contemporan, crezând încă în permanenţa sensibilităţii 
şi purităţii acestuia, în adâncimea sentimentelor sale, tocmai într-o vreme în care dragostea 
însăşi este subminată, prin noile forme ale unei trăiri virulente, demitizante, denudate de orice 
formă de mister, încercându-i-se detronarea din postura de regină a principiilor creatoare ale 
lumii şi înlocuirea ei cu un program nou de computer, lipsit de sfinţenie, de vibraţie, dar 
doldora de indecenţă şi trivialitate, cufundat într-un abis de sterilitate, din care accentele de 
disperare nu lipsesc.

Nimic din violenţa trăirilor şi a expresiei postmoderniste în poeziile lui Vasile Macovei. 
Nimic din sfârtecarea limbajului, a întruchipărilor sale concrete, reci, golite de aura 
înţelesurilor de dincolo de marginea cuvântului propriu-zis. Din contră. Tăcerea sfioasă, 
născută din umilinţă şi uimire în faţa lumii, mişcătoare de sensuri noi, îşi semnalează prezenţa 
cu fiecare poem: „În rugăciune şezând (într-o tăcere mai adâncă decât amintirea tatălui meu),/ 
am îmbrăţişat fără să ştiu clipa/ care e dincolo de mine (cum este aripa pescăruşului dincolo de 
aer).// Atunci a fost o dimineaţă uluitoare în jurul meu” („Metamorfoză I”). Ori: „Din visul 
etern se revarsă mireasma de smirnă-a Marebului,/ prefăcându-se în braţele-mi încleştate/ într-
un profil alungit, alungit, ca şi nisipul deşertului” („Regina din Saba I”). Şi mai departe : „Şi-n 
veşnicia ceţii de sfârşit de lume,/ printre grămezi de vise şi de străji,/ Marebul se-nvăluie-n 
cutume,/ ca-ntr-un altar de vise şi de vrăji” („Regina din Saba II”). 

Circulă prin aceste versuri, trebuie să recunoaştem, un aer nedefinit al dorinţei, al tânjirii 
către alte orizonturi, greu de numit, ale sufletului omenesc. O continuă alunecare către o ţintă 
care, cu cât este dorită mai puternic, cu atât se îndepărtează mai mult. O neîmplinire, 
împlinindu-se tocmai prin starea ei de a fi în continuă dilatare, hrănindu-se din propria-i 
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substanţă : „neauzind asurzitoarea caleaşcă a clipelor” („Întâlnirea de la Răscruce I”). 

Împlinirea, când poate fi întrezărită, fie şi pentru o clipă, se face prin jertfă, adică tot prin 
mistuire de sine : „Christos a înviat!/ Culoarea cerului e albastră în toate oglinzile./ Acum, 
cine-ar mai putea crede că a pleca înseamnă a muri puţin?// Christos a înviat!/ Pe Golgota, 
crucile toate au fost furate,/ dar aceasta e a mea !” („Golgotă”).

Că „Regina din Saba” nu este pur şi simplu doar evocarea legendarului personaj, vestit 
prin fast şi rafinament, care în secolul al X-lea î.Hr. s-ar fi căsătorit cu Solomon, regele înţelept 
al iudeilor, evocat în „Biblie”, ci, în primul rând, goana după un ideal, după o iubire niciodată 
împlinită (acest ideal ar putea fi chiar Poezia însăşi!), o neîmplinire izbăvită doar printr-o 
„îmbolnăvire de suflet”, care numai ea poate învia cutezanţa de a alege lupta cu vastitatea 
aspiraţiilor sufletului omenesc, deşi într-o condiţie „nedrept de inegală”, „ca şi dragostea”, ne-o 
probează şi acest poem de amplă mişcare lirică, intitulat „Singurul gând e Marea” : „Singurul 
gând e Marea/ – pustietate zămislită de lună –/ ca un animal hămesit, sfâşie liniştea orelor 
serii.// Aleg lupta, deşi ştiu că este invincibilă,/ dar, pentru mine e totuna;/ când nostalgiile s-au 
transformat în vedenii,/ nedrept de inegală ne este lupta, ca şi dragostea.// Numai pentru că e 
păgână dă ordin/ capului plecat pe buturugă să fie ucis/ şi, apoi să reînvie,/ şi numai 
îmbolnăvitul de suflet şi a toate/ nelegiuitul cutează să-i arunce în faţă dragostea de pământ”. 

Limpede, luminoasă, străbătută din când în când de încetoşări de sunet, venind de dincolo 
de timp, având mereu să ne spună ceva, ceea ce noi nu ştim, sau părea că uitaserăm, marcată la 
fiecare unduire de frază de un timbru propriu, ce-şi va adânci, în mod sigur, efigia, dincolo de 
azi şi de mâine, vocea lui Vasile Macovei, vocea poetului tânăr, din această carte, trebuie 
ascultată cu încrederea la capătul căreia singura răsplată, cea adevărată, este regăsirea de noi 
înşine, întru iubirea de totdeauna şi neostoita tânjire spre frumos. Către legendara, misterioasa 
Regină din Saba, mai ascuns sau, din contră, mereu la vedere, duce măcar o frântură de drum, 
din inima noastră, a fiecăruia. Un poet adevărat, ca Vasile Macovei, poate fi, pe acest drum 
întortocheat, o călăuză de încredere.

                                                                                               Petre Ghelmez
                                                                                        Bucureşti, 27 februarie 2000
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ŢARA COPILĂRIEI

Câinii podarului, chirciţi la pământ, 

ceasornic, greaua mireasmă-a tutunului, 

lătrând,

o măsoară.

Scârţâie podul bătrân, şi-n vârf de val 

aburcat

se-anină biserica veche.

Pieptul scăzut, tiptil, îl biruie inima.

Nouăzeci şi nouă de ţări şi nouăzeci şi 

nouă de mări

le-acoperă o bătaie de pleoape.

Opincile Anului Nou, făcute de tata, 

stârnesc amintiri din scorburi, săpate de 

galbene ape.

Pe lutul chilerului, ca o creangă-nflorită de 

măr, 

închină steagul mieii, şi-au roşu legat în 

jurul gâtului,

să nu se deoache. 

Schimbarea la faţă - flori galbene Sânziene, 

flori dalbe, preadelicate, de pe Valea 

Luncii, 

unde iubeşte Cosânzeana să-şi 

despletească părul.

Pieptul scăzut, tiptil, îl biruie inima.

METAMORFOZĂ

I

În rugăciune şezând (într-o tăcere mai 

adâncă decât amintirea tatălui 

meu),

am îmbrăţişat fară să ştiu clipa

care e dincolo de mine (cum este aripa 

pescăruşului dincolo de aer).

Atunci a fost o dimineaţă uluitoare în 

jurul meu.

C-o fluturare, Cerboaica Roşcată,

c-o lunecare, Lupul Albastru,

se risipesc, logodindu-se în propria-mi 

zămislire.

METAMORFOZĂ

II

Aspirat în trăiri infinite, 

nu-mi pot aminti nicidecum 

chipul naşterii mele, din unirea 

Lupului Albastru cu Cerboaica Roşcată.

Şi nici măcar izbucnirea dintr-un ochi 

şi celălalt tot albastru, în clipa când 

trăznetul de foc 

a lins genunea neagră.

SINGURUL GÂND E MAREA

Singurul gând e Marea

- pustietate zămislită de lună -

ca un animal hămesit, sfâşie liniştea 

orelor serii.

Aleg lupta, deşi ştiu că este invincibilă, 

dar, pentru mine e totuna; 

când nostalgiile s-au transformat în 

vedenii, 
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nedrept de inegală ne este lupta, ca şi 

dragostea.

Numai pentru că e păgână dă ordin 

capului plecat pe buturugă să fie ucis şi, 

apoi să reînvie, 

şi numai îmbolnăvitul de suflet şi a toate 

nelegiuitul cutează să-i arunce în faţă 

dragostea de pământ.

EU, CALEA LACTEE

Foarte aproape de Calea Lactee fiind, 

degetele rând pe rând se chirceau, 

scurt fulgerate de câte-o spinare de peşte. 

Dintr-o parte în alta, luntrea scuturată de 

iele, leagăn adună 

mătasea la coturi de ape.

Lumi de beţie o clipă clatin, în cercul 

învrăjmăşit al braţelor.

Foarte aproape de Calea Lactee fiind, 

spaţii s-au învârtit deodată în jur, 

şi-n cădere, strivite orhidee picurate în 

cerul gurii.

GÂNDURILE, NĂRĂVAŞELE

Pentru că lipsim de la capetele privirii 

şi, pentru că nu ne rămân decât 

gândurile, 

nărăvaşele, 

care habar nu au de Importanţa 

Diplomaţiei, 

am să mă prefac că mi-au adormit 

gândurile, 

aruncându-le în temniţa cu parietali.

… Deşi ştiu, că şi acolo, albele iepe, 

nebunele, 

gândurile mele, sta-vor cu degetele 

răsfirate peste ochi, 

gata pentru o nouă şi gravă Imprudenţă 

Diplomatică.

SOLIA LUMINII

În singura ei rochie albă 

alunecă dragostea pe mirişti,

o singură sevă aprinde la rădăcina 

anotimpului. 

Măiastre păsări ori dans de plante rare 

răpesc neclintirii, mereu, copilăria.

Iar mai târziu, „Cantata Cafelei” 

se furişează între noi, agale, 

aidoma fulgilor când ninge, 

învăluită taină de fiori.

Ştiutori de treceri împlinite,

solia luminii, fluturata solie,

în mâinile ei o lăsăm, noi doi,

ca s-o ’zbucnească înalt, dincolo de 

furtuna de stele

în care ne-am scufundat în Dimineaţa 

aceasta.

CHIPURILE LUNII

Dau mugur în cinci păpădii şi-ncă cinci, 

lipite pământului, mâinile mele.
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Asurzitoarea caleaşcă a timpului 

mi-a bătut peste umăr drumul privirii.

- Oare cum va arăta Luna,

când mă voi scufunda în recile-i ape ? 

Rotundă sau ciuntită şi, oricum, 

perfectă ?

- Unde gonesc norii aceştia, de care 

mă tem?

ÎNTÂLNIREA DE LA RĂSCRUCE

I

Ne-om întâlni din nou la Răscruce, 

răstignind rătăcirea în furca privirii.

Neasemuit de trişti, îmbiindu-ne, 

ne-om întinde din boabele nepreţuitului 

fruct,

între umărul meu şi tâmpla-ţi scobită, 

neauzind asurzitoarea caleaşcă a clipelor, 

nepăsători le-om risipi pe toate.

Apoi, cu mâinile goale, 

ne vom îndrăgosti de Întâlnirea de la 

Răscruce.

REGINA DIN SABA

I

Fără de sfârşit e gândul aşteptării, 

fără de sfârşit dorinţa din visul etern.

Uneori însă, mă împiedic de nisipul 

deşertului.

… Şi-atunci, mă-mbăt din nou 

de tristeţea de-a o fi pierdut, 

dusă, dusă, la nesfârşit dusă, 

de spinarea unui val.

În timp ce eu, neclintit rămân în 

aşteptare,

Preot şi Jertfă, în templul înceţoşat ;

din visul etern se revarsă mireasma de 

smirnă-a 

Marebului, 

prefăcându-se în braţele-mi încleştate 

într-un profil alungit, alungit,ca şi nisipul 

deşertului.

REGINA DIN SABA

III

… Puterea-i adunată în părul aromat, 

precum năluca sprintenă-n deşert 

pierdută-n spaţii negândite.

Puterea-i stă-n nemistuirea clipei.

Din nevăzuta clepsidră-a iluziei,

unul câte unul se ivesc fluturii 

neputrezirii,

desenând, pe nemişcata plajă,

semnul puterii, până ce marea spală 

nisipul.

… Ca şi cum strigătul Harpei 

ar face din ţinutul acela straniu 

o prăpastie, din care s-ar înfiripa 

pulberea iubirii.

Cu atât mai vră j i tă este puterea-i.
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DINTRE NEBUNI, 

CEL MAI NEBUN

Dintre nebuni, cel mai nebun 

strânge pietre de pe drum 

şi le duce la cucoane -

dar prăfos, de moi bomboane.

Dintre nebuni, cel mai nebun 

face-azimă din tutun 

şi-o sfinţeşte la altare -

drept în piept un sfânt îi sare.

Dintre nebuni, cel mai nebun 

cultivă-o coadă de păun,

şi pe limbă, şi la subţioare – 

când pentru alţi nebuni e Postul 

Mare.

PROMETEU

Recunosc, o, Doamne, c-am apucat 

coamele

dealurilor,

alungindu-le alcătuirea până în dreptul 

visurilor ; 

şi, apoi, te-am privit de acolo drept în 

ochi.

Jur însă c-am făcut toate aceste

salcie tremurătoare fiind, 

în care tu m-ai întrupat.

DEMONICĂ

… Astă seară 

pahare de alcool.

Gânduri cu multe variante de moarte.

Visul doarme încolăcit.

… Astă seară

pahare de alcool şi lacrimi.

Gânduri cu multe variante de moarte.

Şi pentru prima oară

mi-e frică, astă seară. 

Fulgerând în noapte, 

ochii-mi ard genunile, 

înfometaţi de speranţă.

GOLGOTĂ

Christos a înviat !

Culoarea cerului e albastră în toate 

oglinzile. 

Acum, cine-ar mai putea crede că a 

pleca înseamnă a muri 

puţin?

Christos a înviat!

Pe Golgota, crucile toate au fost furate, 

dar aceasta e a mea! 

Nu-i nimic, nebunule, care bei neîncetat 

văzduh, că ţi-e vorba plină de semne 

şi cu miez greu : - Ai adus Primăvara, 

acum întoarce-te la semnul durerii!

Grupaj realizat de dr. Ilinca 
DUMITRESCU
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Cafeneaua de la capătul lumii de John P. Strelecky, trad. Fabiana Florescu, București, Litera, 2020

“Nu am plănuit să devin scriitor, pur și simplu s-a întâmplat”- declara John P. Strelecky, autorul volumului 
Cafeneaua de la capătul lumii. La treizeci și doi de ani, a luat decizia să renunțe la siguranța unei cariere 

profitabile și, cu un rucsac în spate, a pornit într-o aventură care avea să-i schimbe viața. 
La întoarcere, a fost cuprins de dorința de a împărtăși tuturor experiențele și senzația de 
libertate trăite pe parcursul călătoriei. Volumul Cafeneaua de la capătul lumii este, de 
fapt, povestea acestei aventuri, la capătul căreia autorul și-a descoperit menirea, dincolo 
de principiile pe care își construise viața. 

Din primele pagini ale volumului răzbate sentimentul de deznădejde al rătăcitului 
posedat de acuta nevoie de a găsi un refugiu. Faptele agrementează subiectul cărții, dar 
nu ele constituie sursa disperării, ci perspectivele, modul complicat în care mintea 
reface drumul dintre cauză și efect, hiperbolizând consecințele. 

Entuziasmul plecării în vacanța menită să-i limpezească gândurile se oprește 
brusc în ambuteiajul de pe autostradă și, mai mult, se transformă în neliniște când 
bărbatul se rătăcește încercând să găsească o rută ocolitoare. Așa ajunge la o clădire 
mică, albă și dreptunghiulară, Cafeneaua de la capătul lumii,  The Why Cafe, în 
original. Clădirea apăruse din senin când deja se înnoptase, iar acul indicatorului de 
benzină alunecase sub linia roșie. Cafeneaua nu avea nimic special, cu excepția locației 
atât de izolate, ceea ce-i dădea o aparență spectrală. Totuși, meniul i-a atras atenția 

călătorului nostru. Mai exact, coperta din spate a acestuia. O mică explicație care ținea loc de titlu preceda trei 
întrebări la care clienții erau invitați să reflecteze în timp ce așteptau să fie serviți: De ce ești aici?; Îți este teamă 
de moarte?; Ești un om împlinit?

John P. Strelecky, autorul mai multor lucrări motivaționale, ne invită la o explorare a propriilor temeri, 
îndreptându-ne atenția spre o inedită abordare a întrebărilor, urmărind principiile psihologice de stimulare prin 
simulare. 

“Arhitectul parizian” de Charles Belfoure, trad. Alexandru Maniu, București, Editura Litera, 2017

„Pedeapsa pentru faptul de a fi evreu pe teritoriul Reichului friza barbaria. Erau vânați ca niște jivine 
sălbatice. Ba încă și mai dezgustător, făptașii nu erau niște sălbatici îmbrăcați în piei și lipsiți de educație, ci 
cetățenii unei nații renumite pentru cultura și inteligența ei, națiunea care-i dăduse pe Goethe și pe 

Beethoven”(p. 171). 
Ne închipuim Parisul anului 1942, sufocat de fiorul nazist – o imagine neguroasă, 

lipsită de strălucirea și de ștaiful de până atunci. O imagine tristă (pe de-o parte) și 
rușinoasă (pe de alta) care, însă, ilustrează perfect o pagină terifiantă din istoria orașului, 
prezentată de Charles Belfoure dintr-o perspectivă inedită, în primul său roman, 
Arhitectul parizian. Fiind un arhitect autentic, Charles Belfoure aduce în roman detalii 
caracteristice profesiei, ceea ce face cu atât mai credibilă povestirea. 

Arhitectul parizian este o lectură captivantă, presărată cu realități istorice și detalii 
specifice artei, cu personaje celebre din epocă și cu incursiuni în spiritul care a dominat 
mândra nație franceză, deopotrivă oripilată și înfricoșată de gregaritatea fascistă. Autorul 
subliniază trăsăturile colaboraționismului guvernamental și economic, depersonalizat și 
aservit în timpul ocupației germane, dar și ale celui privat, bazat pe convingeri mai 
vechi. Autorul construiește personajele după tipologii distincte, determinate de felul în 
care s-a raportat fiecare la condițiile impuse de regimul nazist.

Personajul principal, Lucien Bernard, este un arhitect tânăr care, fără un contract 
de muncă serios, se descurcă din ce în ce mai greu în Parisul ocupat, profund afectat de lipsuri de toate felurile.  
Pe acest fond, apare în viața lui Lucien un bogat industriaș francez, Auguste Manet, care atunci când mulți au 
decis să fugă și să-și abandoneze afacerile în mâinile nemților, el a ales să acționeze după principiul “ține-ți 
dușmanii aproape”, să rămână și să colaboreze cu armata germană. Acest fapt i-a adus, desigur, oprobriul public, 

Noutăți editoriale
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dar poziția câștigată i-a oferit posibilitatea de a ajuta o mulțime de evrei să obțină actele necesare emigrării și să-i 
adăpostească în mici locașuri secrete.  Pentru realizarea acestor ascunzători, industriașul avea nevoie de ochiul 
format al unui arhitect. Lucien pare să fie omul perfect!

Cartea prezintă o mulțime de drame casnice generate de imixtiunea fascistă grotească și totală în viețile 
parizienilor. Sunt drame zguduitoare și absolut inexplicabile pentru umanitate. Tentația este de a judeca și de a 
cădea, astfel, în capcana urii, ceea ce nu ne face nici mai înțelepți, nici mai drepți, nici mai buni. 

“Bibliotecarul infernului” de Constantin Severin, Cartea Românească Educațional, 2019

„Pe insula Ada Kaleh nu exista timp, ci numai durată” (p. 63)

Cartea prezintă, pe parcursul a șapte capitole, fabuloasa viață a inițiatului 
Giovanni Esposito, singurul bibliotecar al Bibliotecii Diavolului, o colecție secretă de 
cărți, aflată într-un tunel de sub insula Ada Kaleh. Neobișnuitul bibliotecar, născut la 
Napoli în 1685, a avut misiunea ca, timp de trei sute de ani, să administreze cele cinci 
mii de cărți interzise și blestemate, incunabule și manuscrise rare, “scrieri care 
acționează ca o otravă asupra sufletului” (p. 127), ascunse în interiorul insulei. Cel ales 
pentru a fi martorul acestei misterioase existențe este Constantin Ionescu, un scriitor 
legat profund afectiv, aproape mistic, de insula dispărută în apele Dunării. 

E o lectură solicitantă și complicată, cu multe incursiuni în istorie, cultură, 
filosofie și cu schimbări tulburătoare de epoci. Are, în același timp, un magnetism 
provocator. E evident o plăsmuire inteligentă, iar subiectul este unul drag autorului. 
Dincolo de componenta fantezistă, cartea este un omagiu adus insulei Ada Kaleh. 
Autorul, Constantin Severin, spune că este o poveste despre singurătatea nemuritorilor 
și despre paradisul pierdut. Ne descrie cu infinită nostalgie viața tihnită de pe insulă, 
parfumul arhaic demult pierdut și frumusețea locuitorilor insulei. Personajul cărții 
devine, într-un fel, salvatorul ei, deoarece îi conservă amintirea anume pentru a ne-o 

face nouă cunoscută.  
“Există cărți care te înalță și te fac să întrezărești deliciile Paradisului. Așa cum există și unele care te 

poartă pe căile Infernului sau chiar te ucid, spiritual și uneori fizic, iar eu le posedam pe toate acestea în 
biblioteca din insula Ada Kaleh“ (p. 170).

„Măsura omului” de Marco Malvaldi, trad. Beatrice Cristina Baciu, Editura Trei, 2019

„Numai observând natura și alți oameni, fiecare poate învăța. Dar fără a compara ceea ce face cu ceea ce 
crede, ceea ce se așteaptă cu ceea ce se întâmplă, omul nu-și poate dezvolta sănătos inteligența și raționamentul. 
Și singura modalitate de a înțelege eroarea este să te măsori cu însăși natura, având în vedere că, spre deosebire 

de om, ea nu minte niciodată.” (p. 278) 
Iată-ne în epoca Renașterii, cu aburul ei mistic și misterios. Romanul „Măsura 

omului” ne prilejuiește o neașteptată reîntâlnire cu Leonardo Da Vinci, principalul 
protagonist al unui moment imaginat la sfârșitul tulburătorului secol al XV-lea. Subiectul 
oscilează între o succesiune banală de fapte, o frauduloasă conspirație financiară și o 
anchetă detectivistică bazată pe cultura amănuntului și pe perspicacitatea lui Leonardo. 
Nu lipsește nici umorul. De fapt,  autorul ironizează modul de viață, insinuările 
deghizate în amabilități, exprimarea prefăcută și fără conținut (dar cât se poate de 
împopoțonată), moravurile, igiena… De altfel, Malvaldi povestește faptele privind 
înapoi peste secole, recunoscându-și contemporaneitatea. Nu își arogă calitatea de 
martor ocular, ci construiește o frescă a trecutului, așa cum este el perceput de la distanța 
celor 500 de ani. Și nici nu urmărește să recreeze atmosfera, dar ne pune în condiția 
cinematografică de a o vizualiza în detalii domestice.

Deși intriga este bine construită, ea rămâne oarecum pe fundal, umbrită de 
personalitatea copleșitoare a marelui artist. În nota de final, autorul ne atenționează 

asupra unor inadvertențe istorice care sunt prezente în carte, dar, fiind o ficțiune și nicidecum o carte istorică, 
acest lucru nu e deranjant.

„Omul este măsura tuturor lucrurilor. Dar pentru a le măsura, pentru a afla cât valorează trebuie să le 
compari cu ceva. Este necesară o valoare reală la care să te raportezi pentru a înțelege valoarea, iar singura 
valoare la care trebuie să te raportezi este Dumnezeu.”
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La capătul șoaptelor” de Mihai Cotea, Editura Cartea Daath, 2020. 

“La capătul drumurilor mereu se află o șansă. O persoană de iubit, o datorie de 
plătit, o karmă, un alt drum de parcurs, tăcerea de după marele tumult sau o lecție. 
Un sâmbure de nou.” (p. 76)

Autorul ne invită să descoperim noul, în toată originalitatea lui, în romanul “La 
capătul șoaptelor”.  Subiectul este cât se poate de bizar: Daniel, un bărbat rămas 
infirm în urma unui accident, tocmai se trezise din comă, după ce fusese supus unei 
operații de transplant de corp. 

Dinamica romanului ne permite să asistăm la întreg procesul de metamorfozare a 
lui Daniel alături de celelalte personaje, admirabil construite. De altfel este evidentă 
concentrarea autorului, nu atât pe situații, cât pe tipologii. Explorează cu tenacitate 
fiecare suflet, pentru a scoate la lumină neputința transformată adesea în obsesie, 
traumele vechi și noi, bine ascunse și niciodată vindecate.

Toate personajele sunt afectate de decizia lui Daniel. Și pentru fiecare dintre ele, 
Daniel reprezintă altceva: un cobai, o improvizație, o creatură condiționată de 
limitările unui alt trup, un RăzDan… un om într-un corp străin, oscilând între cele 

două personalități. Undeva, la capătul șoaptelor, se află granița dintre Unul și Celălalt. Vechile senzații și instincte 
se diluează. O parte din  personalitatea lui Daniel complotează la anularea „improvizației”  care a devenit.  Până 
și visele îi sunt lovite de dualitate, iar gândurile care încep să-l bântuie nu par să-i aparțină vechiului Daniel. Sunt 
ale Celuilalt. Celălalt își cere dreptul la viață.

“Mintea omului e dureros de duală[…]. Iubim și urâm în același timp. Nu putem trăi curat, uniform, poate 
pentru că suntem făcuți din țărână… și în țărână se mai găsesc și urme de gunoaie, de buruieni, de bucățele mici 
de pietre, iar astea ajung uneori în dreptul inimii…” (p. 32)

“Rezervația de oameni”  de Ion Soare, Iași, Editura Rotipo, 2019

„Oamenii sunt copacii unei păduri numită lume” (p. 24)

Spre finalul anului trecut, ne-am despărțit cu amărăciune de profesorul Ion 
Soare, un pasionat om de cultură, arhivist, filolog, lingvist, slavist și scriitor care a 
înnobilat, prin muncă și ideile sale, spiritul cultural vâlcean. Cu toate că și-a dedicat 
viața studiului și cercetării, domnul Ion Soare a inclus în preocupările sale și 
literatura, ceea ce i-a permis o adordare încărcată de simboluri și de fantezie. 

Acțiunea romanului „Rezervația de oameni” se petrece într-un oraș fictiv, Lacul 
Lupului, aflat la poalele pădurii Schitu. Și dintr-o dată, pentru noi, vâlcenii, orașul nu 
mai e fictiv deloc. Intuim destul de repede că este vorba despre Râmnicu Vâlcea și 
despre dealul Capela, lucru care nu ne poate face decât plăcere.

Ei bine, în romanul domnului Soare, pădurea Schitu are un magnetism aparte, 
este locul unde misterul și neexplicabilul devin irezistibile, iar cei care pășesc acolo 
trăiesc experiențe extrasenzoriale. Cel care creează aparențele ispititoare este un 
profesor care se folosește de inteligență și de puteri supranaturale pentru a atrage în 
măruntaiele pădurii diverse persoane. Un singur lucru îi lega pe cei ținuți acolo: toți 
aveau pe conștiință păcate sau greșeli, fapte incorecte pe care nu le regretau: un 
afacerist care odată ce atinsese succesul se transformare într-un tiran, un „savant” care 

își construise o carieră în administrație prin denunțuri calomnioase și înscenări josnice, un hoț evadat, un 
politician corupt, un tânăr neobișnuit de frumos… dar cu el este o altă poveste.

Locul acela ascuns sub pădure era un fel de școală de reeducare, de  purgatoriu în care profesorul încerca să 
schimbe imperfecțiunile lumii printr-o metodă pe care o descria ca fiind simplă: “îi țin cât mai mult în starea în 
care ar trebui să fie, adică normal omenească, sperând că în inconștientul sau subconștientul lor se vor infiltra, 
cu timpul, sentimente, deprinderi și gânduri mai frumoase; și, în orice caz, durabile” (p. 26).  Numise acest 
centru Beneficenția, dar încă de la început avem sentimentul că, sub pretextul gestului nobil, profesorul ascunde 
un motiv deloc dezinteresat.
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25 de ani de Filarmonică la Râmnicu Vâlcea. Fără pretenții de 
cercetare științifică, în luna februarie vor vedea lumina tiparului 

primele pagini monografice, reunite 
sugestiv sub titlul ”Filarmonica – 25 de 
ani” ca una din primele tipărituri  –  
mărturie realizate la tipografia Bibliotecii 
Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea.

Pentru prima dată de la înființarea 
Filarmonicii „Ion Dumitrescu” vom 
propune cititorilor o trecere în revistă a 
activității cultural-artistice a instituției 

care a introdus sine – qua – non municipiul Râmnicu Vâlcea în 
nomenclatorul orașelor de elită.

Cum s-a format colectivul artistic, care au fost premisele, cum 
au reacționat oficialitățile vremii, ce schimbări administrative au 
avut loc de la înființare, ce personalități naționale și 
internaționale s-au aflat pe scena sălii de concerte și care au fost 
cele mai mari evenimente realizate sub cupola instituției –  
emblemă a urbei vâlcene sunt reperele pe care cititorii le vor 
regăsi în paginile de monografie.

Prof. Petruț Constantinescu

  Manager al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea

   Filarmonica “Ion Dumitrescu”  25
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Începutul anului ne găsește, de această dată, descurajați și vulnerabili în vârtejul unei 
conjuncturi care, paradoxal, cultivă separarea. Confruntarea cu invizibilul ne-a obosit, astfel că 
tânjim după prospețimea și 
încărcătura de speranțe aduse de 
noul an. Un optimist ar spune că 
2020, un an neobișnuit, ar putea 
totuși umple rafturile cu teorii ale 
conspirației și romane fabuloase 
din vremea pandemiei, pentru 
că bibliotecile au această uriașă 
caracteristică: păstrează patima 
momentului în toată autenticitatea 
sa. Și dacă am fost nevoiți să ne 
î n t r e r u p e m ritmul vieții, nimic 
nu ne oprește să călătorim prin 
i n t e r m e d i u l bibliotecii în lumea 
inepuizabilă a i m a g i n a ț i e i 
transpuse în literatură și artă. Un astfel de refugiu, care îmbină într-o armonie desăvârșită 
spiritul creativ și estetic al omenirii, ni se dezvăluie de îndată ce pătrundem în clădirea 
principală a celebrului Rijksmuseum din Amsterdam. 

Renumit pentru colecțiile de artă plastică găzduite, printre care și celebra pictură Rondul 
de noapte a lui Rembrandt (1606 - 1669), muzeul se află în impunătoarea clădire construită în 
secolul al XIX-lea după planurile arhitectului Pierre Cuypers. La începutul acestui mileniu, în 
urma unui riguros proces european de licitație, un grup de arhitecți spanioli a fost selectat 
pentru a transforma vechea clădire într-un muzeu spațios și elegant, după exigențele secolului 
al XXI - lea. Intervenția a constat în reconfigurarea interioară și exterioară a muzeului, astfel 

Biblioteci ale lumii

Biblioteca de cercetare Rijksmuseum, Amsterdam
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încât zonele expoziționale să beneficieze de un spațiu generos, 
luminos, cu o climatizare controlată și cu sisteme de securitate 
moderne. Adevărata măiestrie a arhitecților spanioli a fost 
demonstrată mai ales  prin modul de restaurare a galeriilor cu tavane 
înalte, astfel încât să pună într-o lumină nouă tușele arhitecturale și 
cromatice originale. 

Amprenta lui Cuypers a fost păstrată și în designul și 
ornamentele din micuța bibliotecă de cercetare găzduită de muzeu. 
Alcătuită numai dintr-o sală de studiu și un auditoriu, aceasta este, 
de fapt, una dintre principalele biblioteci publice de cercetare a 
istoriei artei din lume, cu o colecție unică de tipărituri, desene, 
lucrări despre arta industrială olandeză și despre sculptura din 
Europa de Vest din Evul Mediu și până în zorii secolului al XX-lea. 
Acestora li se adaugă impresionante volume de iconografie, istoria 
fotografiei, miniaturi indiene, bronzuri chinezești și tipărituri japoneze. Încă din 1885, biblioteca 
a dezvoltat o politică de achiziții exhaustivă, bazată pe colectarea celor mai relevante documente 
din domeniul artei, pentru completarea calitativă a colecțiilor. Astăzi, biblioteca are un fond de 
peste 450.000 de cărți, cataloage de licitații, rapoarte, periodice curente și publicații vechi. Anual, 
fondul bibliotecii se îmbogățește cu aproximativ 10.000 de volume, consolidându-și astfel poziția 
de bibliotecă academică de istorie a artei. 

Principalele obiective ale bibliotecii sunt conservarea colecțiilor, garantarea accesului la 
documentele disponibile și furnizarea de informații factuale pentru a sprijini misiunea 
Rijksmuseum.

Practica de a situa în aceeași clădire un muzeu și o bibliotecă era des întâlnită în epocă și se 
justifica prin misiunea culturală comună pe care o aveau cele două instituții. Cel care a inclus 
biblioteca în planul de construcție al Rijksmuseum, ca fiind parte integrantă a muzeului, a fost 
chiar arhitectul Pierre Cuypers (1827-1921). Acesta i-a alocat bibliotecii de artă un spațiu 

desfășurat pe patru niveluri, încadrat într-un 
perimetru dreptunghiular individual, cu puncte de 
acces din holul central al muzeului. Ansamblul este 
unitar, armonios, perfect integrat printr-un concept 
specific renascentismului olandez și aplicat cu mare 
rafinament de arhitectul olandez, în anul 1876. 
Pentru a da personalitate edificiului, Cuypers a 
folosit îmbinații spectaculoase de elemente 
renascentiste și detalii medievale, concretizate 
printr-o abundență de ornamente în relief ori 
încastrate pretutindeni de-a lungul zidurilor foarte 
înalte și completate de vitralii de mare efect. Stilul 
său a fost adesea criticat și, mai mult, unele dintre 
ornamente au fost chiar îndepărtate sau acoperite. 
Atunci când a fost acuzat de Regele William al III-

lea că a exagerat, făcând clădirea să semene cu o catedrală catolică, Cuypers a răspuns că el a 
ales să pună în valoare arta arhitecturii și nu a construcției. Majoritatea elementelor decorative 
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îndepărtate au fost reașezate sau readuse la forma de odinioară 
mult mai târziu, după recenta restaurare a muzeului. 

Cu toată apetența pentru ornamente, Cuypers a evitat să 
folosească în exces elemente decorative în spațiul bibliotecii și 
a ales o zugrăveală neutră pentru pereți, asigurând astfel  o  
reflecție optimă a luminii. A adăugat totuși câteva motive 
decorative discrete și a lăsat la vedere structura metalică a 
spațiului. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, fierul forjat 
devenise foarte apreciat în arhitectură, iar Cuypers și-a dorit să 
integreze acest material, conferindu-i o notă artizanală. 

Coloanele subțiri care susțin acoperișul boltit și 
balustradele ce separă cele patru niveluri au o aparență firavă, 
îngustându-se în partea de sus, ceea ce le face să pară mai 
înalte. Arhitectul a dorit astfel să dea amploare sălii de lectură 
și să creeze o atmosferă primitoare, prielnică studiului. Pe 
unul dintre colțurile camerei este plasată o scară spiralată, de 
asemenea metalică, care permite accesul între niveluri, 
conferind spațiului un plus de confort și de utilitate.

Pasionat, după cum spunea, mai degrabă de aspectul 
estetic al construcției, Cuypers a urmărit cu consecvență o 
anume simetrie a structurii. Pentru a crea un efect ritmic, 
rigurosul arhitect olandez a reluat un decor sub formă de 
rozetă la fiecare punct de joncțiune a balustradelor. De 
asemenea, a pictat, în partea de sus a camerei, medalioane cu 
numele celor care s-au ocupat cu studiul artei. De altfel, 
toate picturile și desenele decorative au fost realizate 
manual, fără șabloane, din convingerea că onestitatea artei 
artizanale este cea mai bună cale de a induce starea de 
relaxare și de bucurie. Și tot de dragul simetriei, pe mozaicul 
podelei a adăugat cercuri decorative la fiecare colț.  Pereții 
bibliotecii sunt acoperiți în întregime de rafturi și numai unul 
singur are un set triptic de ferestre. Cuypers, cunoscut fiind 
pentru atenția la detalii, a conceput însă un luminator care 
înlocuiește în întregime tavanul și asigură pătrunderea luminii naturale pe întreg parcursul 
zilei. 

Ținând cont de specificul unei biblioteci, arhitectul olandez a căutat nu numai să creeze o 
atmosferă adecvată pentru studiu, ci și un spațiu astfel decorat încât să spună o poveste. De 
altfel, biblioteca este o versiune în miniatură a viziunii pe care o avea Cuypers despre întreaga 
clădire: o operă de artă unitară care să le ofere vizitatorilor o experiență culturală complexă. 

  Cristiana OLTEANU
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Remember

MUZICOLOGUL prof. dr. ALEXANDRU I. BĂDULESCU
(1929-2021)

La despărțirea de un OM

ALEXANDRU I. BĂDULESCU a fost omul pe care l-a stimat comunitatea întreagă 
prahoveană pentru aptitudinile sale excepționale de manager cultural, dar și pentru calitățile sale 
umane de înaltă ținută. Experința sa de viață a relevat faptul că omenia și talentul managerial 

trec peste barierele politice. ALEXANDRU I. BĂDULESCU a 
dovedit că poate conduce cu har și devotament destinele culturii 
prahovene, atât în vremea comuniștilor, cât și în anii de după 
Revoluție. 

Pensionat în anul 1997, nimic nu l-a împiedicat să slujească în 
același fel, cu aceeași credință și înțelepciune ca și până atunci, 
cultura prahoveană. Povestea acestui om minunat s-a contopit mai 
bine de șapte decenii cu viața culturală a Prahovei și începe în anul 
de secetă 1946, când, învățătorul din satul Dara-Pietroasele,  
Buzău  este numit în modesta funcție de Secretar al Căminului 
Cultural din localitate. În această calitate participă la Primul 

Congres al Căminelor Culturale. Călătorea pentru prima oară mai departe de stația CFR Ulmeni. 
În clădirea somptuoasă a Ateneului Român, a fost așezat, îmbrăcat în costum popular, în primele 
rânduri, urmând să ia cuvântul. Atunci i-a văzut pentru prima oară ,,în carne și oase” pe Mihail 
Sadoveanu, Traian Săvulescu, Eduard Mezincescu, Mihail Roșiianu și C.I. Parhon. În pauză a 
avut cinstea să se fotografieze cu Petru Groza. Din acest punct se deapănă destinul acestui om 
special, care a pus întotdeauna mai presus de el, familie și interese personale, viața culturală a 
ținutului din care s-a tras. 

În anul 1953, când a preluat funcția de Inspector la Secțiunea de Artă a Sfatului Popular 
Regional, avea în subordinea lui cele mai importante instituții culturale: Teatrul de Stat, Teatrul 
de Păpuși, Școala Populară de Artă, Muzeul de Artă, Cenaclul Artiștilor Plastici, Biblioteca 
Municipală, Orchestra Simfonică și tot ce însemna viață cultural-artistică profesionistă, 
semiprofesionistă și amatoare  în Prahova. 

În anul 1964 absolvă cursurile Conservatorului ,,Ciprian Porumbescu” din București, și 
deși specializat în domeniul muzical, manifestă o grijă deosebită pentru tot ce însemna obiect de 
artă sau de patrimoniu. A făcut parte din Comisia Națională de Inventariere a Monumentelor 
Istorice din România, care a publicat Lista Monumentelor de Cultură de pe teritoriul R.P.R., 
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editată de Academia Română. Profitând din plin de articolul 7 al Legii care punea sub paza și 
protecția Comitetelor Executive ale Sfaturilor Populare de pe teritoriul pe care se află toate 
monumentele istorice, acest vajnic apărător al culturii prahovene se zbate zi și noapte pentru 
restaurarea și conservarea multor obiective care azi sunt mândria țării noastre: Castelul Peleș, 
Pelișorul și Cazinoul din Sinaia, Castelul Hasdeu din Câmpina, Palatul Culturii din Ploiești, 
Ansamblul ,,Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, Casa ,,Nicolae Grigorescu” din Câmpina, 
Casa ,,Cezar Petrescu” din Bușteni, Palatul Domnesc de la Brebu, Conacul Belu din Urlați. În 
1967, când orașul Târgoviște era în teritoriul Regiunii Ploiești, Alexandru I. Bădulescu se 
implică total în acțiunea de restaurare a clădirii Muzeului Tiparului Românesc, a casei 
scriitorului „Alexandru Brătescu-Voinești” și a Curții Domnești. După cutremurul din 1977, a 
supravegheat îndeaproape șantierele de restaurare de la Peleș, Teatrul din Ploiești, inaugurat în 
1982, Muzeul de Istorie, a cărui amenajare a durat până în 1994, imobilul Muzeului de Artă, 
Casa ,,Hagi Prodan”, și corpurile B și C din Casa lui Nicolae Iorga, donate de familie. Pentru 
fiecare din aceste obiective, Alexandru I. Bădulescu avea câte o poveste lungă și palpitantă, cu 
aventuri trăite în birourile miniștrilor și ale activiștilor înalţi P.C.R., dintre care unii îl susțineau 
în demersurile lui, fiind oameni de cultură rafinați, iar alții, activiști inculți, îi puneau bețe în 
roate. 

Pentru a contracara părerea universal încetățenită că Ploieștiul este ,,Orașul aurului negru”, 
deci oraș muncitoresc, în care cultura nu poate atinge cel mai înalt nivel, Alexandru I. Bădulescu 
a încadrat la Ploiești personalități culturale de prim rang, posedând un fin simț de detectare a 
valorilor autentice: Toma Caragiu, Valeriu Moisescu, Emil Mandric, la teatru; Ion Baciu, 
Theodor Drăgulescu, Nicolae Brînduș, Vasile Micu, Ilinca Dumitrescu, Corneliu Dumbrăveanu, 
Horia Andreescu, Gabriel Croitoru, Liliana Ciulei, în domeniul muzical. A înființat festivaluri: 
Festivalul Tinerilor Dirijori, Festivalul Coral „Florin Comișel”, Universitatea de Vară ,,Nicolae 
Iorga”, manifestarea ,,Tezaur Prahovean”, Concursul Naţional de Interpretare ,,Paul 
Constantinescu” și Concursul pianistic ,,Lory Wallfisch”.  A invitat la diferite manifestări 
personalități culturale devenite de legendă, despre care prahovenii mai vârstnici își amintesc cu 
nostalgie: Tudor Vianu, Perpessicius, Solomon Marcus, Aurel Baranga, Cella Delavrancea, 
Mircea Malița.

Nu i-au fost indiferente nici artele plastice. A înțeles faptul că un oraș se exprimă prin arta 
monumentală pe care o etalează. La momentul în care prelua destinele culturii prahovene, 
Ploieștiul avea trei statui: Monumentul Vânătorilor, restaurat în 1953, Statuia Libertății, 
restaurată în 1981, și Obeliscul de la Bolovani. S-a ocupat de apariția în Ploiești a Fântânii 
arteziene de la Gara de Sud, de cele două compoziții sculpturale din fața Casei Sindicatelor, de 
mozaicul monumental de la Palatul Politico-Administrativ, conceput de Viorel Mărginean, Vasile 
Celmare și Alexandru Paștina, de ornamentația zidurilor de la Sala Sporturilor, de la Casa 
Sindicatelor, de la Liceul „Caragiale”. S-a preocupat de realizarea și amplasarea unor busturi ale 
personalităților ploieștene, şi nu numai: Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Aurel Vlaicu, 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, compozitorul Constantin Dimitrescu, la Blejoi, pictorul Ion D. 
Negulici, soldatul Grigore Ion, de la Dumbrăvești, Nichita Stănescu, Mihai Eminescu și George 
Enescu, la Vila Luminiș, Cumpătu-Sinaia, realizat de Ion Irimescu. A dezvelit plăci 
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comemorative pe casele unde au trăit sau au locuit temporar Ioan Christu Danielescu, Nelu 
Danielescu, Florin Comișel, Constantin Dimitrescu, Ion Baciu, Nicolae Simache, Radu Tudoran, 

Constantin Bobescu, Yehudi Menuhin… 
Pe compozitorul Paul Constantinescu l-a 

cunoscut atunci când a organizat, în condiții de 
maxime restricții, aniversarea acestuia la 
împlinirea vârstei de 50 de ani. A considerat 
necesară înființarea la Ploiești a unei case 
memoriale dedicate unuia dintre cei mai mari 
compozitori ai noștri și a luptat – și izbândit – și 
în această cauză. În ultima parte a vieții putea fi 
găsit zilnic într-un birou din casa donată statului 
de cumnata compozitorului, inginera Eleonora 
Constantinescu. De acolo nu a încetat să dea 
sfaturi pertinente, dar mai ales sincere (fără  
urmă de ranchiună, pentru că nu mai avea o 

funcție oficială care să-i dea forța de a acționa), tuturor funcționarilor învestiți după Revoluție 
cu puteri decizionale în zona culturii. Muzeul Memorial ,,Paul Constantinescu” a găzduit, 
mulțumită destoinicei sale tactici politic-artistice, dar și prin smerita ascultare a doamnei 
Mihaela Ștefănescu, conservator-muzeograf, sute de manifestări omagiale, comemorative, unde 
au crescut interpretativ, an de an, zeci şi zeci de tineri artiști, care s-au dovedit a fi reale talente 
ale țării.

Dragostea sa pentru cultura prahoveană s-a materializat și în cercetările muzicologice 
întreprinse pentru obținerea doctoratului, dar și în studiile pe care le-a prezentat la simpozioane 
internaţionale sau în cărțile publicate.  

Viața lui Alexandru I. Bădulescu a fost o continuă zbatere pentru progresul vieții culturale 
prahovene. Nu a contat cine era la guvernare: când erau la putere comuniștii, îi convingea pe ei, 
folosind subtile tertipuri; când s-a schimbat regimul, bătea la ușile bancherilor și ale patronilor 
pentru a obține fonduri care să asigure propășirea vieții cultural-artistice a orașului pe care l-a 
iubit până la moarte. Nu a cerut niciodată nimic pentru dumnealui. Are trei copii realizați, pe 
care, cu dăruirea, înțelegerea și iubirea soției sale dragi, Liliana-Constanţa, profesoară de 
matematică, i-a crescut și educat. Ei nu sunt nici pictori, nici muzicieni, nici actori. Nu a avut 
niciun interes personal când a bătut la ușile mai-marilor, ci doar pe acela de a respecta și cinsti 
valorile materiale, spirituale, umane ale culturii neamului. Tuturor celor ce i-au stat în preajmă 
le mărturisea că pentru viața culturală a unui oraș merită să te jertfești, să lupți și să trăiești

Prin plecarea la cele veșnice a lui Alexandru I. Bădulescu am pierdut un mentor, 
consilier sincer, un prieten, dar, mai ales, istoria vie a unei perioade a culturii prahovene, 
așa cum a fost ea, trăită și parcursă de un suflet mare cât tot acest judet.

Ploiești, ianuarie 2021
prof. univ. dr. Sanda HÎRLAV-MAISTOROVICI 
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Anul 2020 a fost unul neobișnuit pentru noi toți. Pandemia de COVID-19 ne-a luat prin 
surprindere. Firescul a devenit istorie și totul a devenit anost. Ne ascundem zâmbetele în 
spatele unor măști, întâlnirile fizice între prieteni au fost înlocuite cu cele virtuale și timpul a 
căpătat o altă dimensiune. Și, parcă pentru a întregi acest tablou dezolant, vine câte o veste 
legată despre decesul unui om drag. Ion SOARE este numele său, iar odată cu dispariția sa 
fulgerătoare, comunitatea pierde un pilon de bază pentru cultura vâlceană.   

Despre omul de o noblețe sufletească rar întâlnită se pot spune multe: Cetățean de 
Onoare al Râmnicului, posesor al unei vaste culturi pe care și-a consolidat-o, de-a lungul 
timpului, studiind în arhive și biblioteci, membru marcant al Forumului Cultural al Râmnicului, 
inițiatorul unor evenimente cultural-științifice de anvergură pe plan local și național - menite să 
promoveze istoria și personalitățile acestui județ binecuvântat de Dumnezeu -, publicist, eseist, 
documentarist, editor, prefațator, redactor de revistă etc. Roadele muncii sale de peste cinci 
decenii, concretizate în volume (Catalogul documentelor de la Arhivele Naționale din 
Râmnicu Vâlcea – coautor, 3 vol.: 1983, 1985, 1996; Un scriitor al paradoxurilor: Florentin 
Smarandache: monografie, 1994; Rezervaţia de oameni: roman, 2 ediții: 1996, 2019; 
Gheorghe Deaconu: vocaţie şi devenire, 2 vol.: 1999, 2014; Primăria municipiului Râmnicu-
Vâlcea: pagini de istorie, 2000; Paradoxism şi postmodernism în creaţia lui Florentin 
Smarandache, 2000; Arhivele judeţului Vâlcea: trecut şi prezent – coautor, 2001; Lumina 
cărţii la Râmnic - coautor, 2001; Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia, 
2005; Enciclopedia județului Vâlcea - coordonator și coautor, 2 vol.: 2010, 2012;  Evadatul 
fără umbră: roman, 2012; Un faber în cultura română: Ioan St. Lazăr - coautor, 2013;  Doru 
Moţoc sau Chipurile iubirii de teatru - coautor, 2014; Conf. univ. dr. gen.-mr. (rtg.) Ilie 
Gorjan între scut şi liră, 2015; Anca sau "Spiritul adâncurilor", 2019; Doru Moţoc sau Ceea 
ce rămâne - coautor, 2019) și în zeci de articole apărute în reviste de prestigiu, vin să contureze 
personalitatea unui OM care și-a lăsat pentru totdeauna amprenta asupra acestor locuri.

Prieten statornic și un colaborator permanent al Bibliotecii Județene “Antim 
Ivireanul” Vâlcea, Ion SOARE lasă un gol imens în inimile bibliotecarilor care l-au iubit 
și respectat, dar și amintiri frumoase, fotografiile și înregistrările audio-video stocate în 
arhiva instituției stând mărturie.

Îngerii se vor bucura de acum înainte de zâmbetul său blând, de sfaturile și de 
cuvintele calde și pline de tainice înțelesuri... Dumnezeu să îl odihnească în pace!

                                                                              

In memoriam Ion SOARE (n. 26 octombrie 1941 – d. 5 nov. 2020)

Flori GHIȚĂ
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Când am revenit, miercuri, 4 
noiembrie, pe seară, la Vlădeștii Vâlcii, am 
asistat la un mic fragment din ceremonia 
plecării spre miazăzi a gâștelor sălbatice. 
Brăzdau într-o escadrilă perfect organizată 
cerul Olteniei de Sub Munte, iar semnalele 
lor de recunoaștere și comunicare le-am 
auzit până târziu, în noapte. M-am simțit din 
nou onorată și privilegiată, ca și în alte 
ocazii în care minunea creației îmi 
descoperea, după puterea priceperii mele, 
măreția ei, dar și câte o taină din 
multitudinea ei de taine. 

Am primit ca pe un dar plecarea 
păsărilor sălbatice, pentru că 4 noiembrie 
2020 a fost o zi specială pentru mine: 
împlinirea a două decenii de când, unindu-
mi viața cu cea a lui Alexandru Nancu, în 
bisericuța de lemn ocrotită de Maica 
Domnului de la Muzeul Satului Vâlcean, ne 
uneam amândoi, pentru totdeauna, cu ținutul 

binecuvântat al Olteniei de sub Munte. Ce 
n-aveam să aflu decât a doua zi era că, 
deodată cu păsările călătoare pleca spre 
ceruri și sufletul profesorului Ion Soare, cel 
care, pentru mine, pentru Alexandru, a 
însemnat, ca și celălalt regretat profesor, 
Petre Bardașu, o călăuză iluminată prin 
istoria ținutului de care ne-am îndrăgostit 
fără leac. De la un timp, de când Dumnezeu 
îi ia alături de El pe cei mai buni dintre noi, 
de parcă ar vrea să-i scutească, să-i 
ocrotească de urgia abia la început a 
vremurilor pe care le trăim, am sentimentul 
tot mai acut că nici datele nu sunt 
întâmplătoare și că în lumea de sub cer nu 
există coincidențe, ci doar o unică pronie 
ordonatoare și dătătoare de sens.

Ultimele mele discuții cu domnul 
Soare au fost despre al treilea volum al 
monumentalei lucrări pe care o coordona: 
„Enciclopedia Județului Vâlcea”, volum 
dedicat localităților rurale. Era fericit că se 
apropia de finalul unei munci a cărei 
greutate și complexitate n-o poate înțelege 
decât un pasionat al istoriei păstrate în file 
colbuite de arhivă. Îi spuneam că acesta va 
fi un instrument de lucru extraordinar, de 
aici înainte, pentru cei care vor porni pe 
drumul descoperirii inestimabilului tezaur 
cultural al Olteniei de sub Munte. Știa și 
dânsul, fără îndoială, că efortul depus 
meritase. Dumnezeu l-a chemat la El cu 
foarte puțin timp înainte de a fi pus punct 
acestui volum pe care mi-l promisese, cu 
dedicație. 

Cealaltă Oltenie de sub Munte
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Slavist reputat, în urmă cu nouă ani, 
domnul Ion Soare îl ajuta pe Alexandru 
Nancu să descifreze pisania descoperită sub 
fresca timpanului din pronaos a bisericii de 
lemn de la Anghelești-Pietrari, cu ocazia 
demontării lăcașului și a strămutării lui la 
Muzeul Satului Vâlcean. Astfel, ei doi aveau 
să-și lege numele de descoperirea celei mai 
vechi biserici de lemn atestate din Oltenia 
(aproximativ 1650, ca an al primei ctitoriri, 
1655 ca dată a primei strămutări și refaceri a 
monumentului). De mai puține ori înainte de 
acest moment, dar adesea după, ori de câte 
ori, în cercetarea mea de teren, dădeam de 
câte o inscripție sau pisanie slavonească sau 
scrisă în românește cu litere chirilice, care 
mă bucura și-mi dădea în același timp bătaie 
de cap, rosteam ca pe o formulă magică, în 
gând sau cu voce tare: „Domnul Soare!” El, 
adică, era cel ce avea să mă salveze de 
puținătatea cunoștințelor mele în domeniu. 
Și m-a salvat de multe ori. 

După apariția cărții mele „Spre 
Răsărit, cu Alexandru”, în 2017, domnul 
profesor Ion Soare m-a onorat cu o diplomă 
de excelență din partea Forumului Cultural 
al Râmnicului. Am simțit că, de fapt, gestul 
său era un omagiu discret adus soțului și 
magistrului meu. M-am bucurat, în tot 
timpul de după trecerea lui Alexandru, de 
prețuirea și sprijinul domnului profesor. Și, 
știind că e totdeauna la Râmnic și că-mi 
răspunde la telefon sau la mesajele de pe e-
mail ori de câte ori mă mai încurc în 
alfabetul chirilic, credeam că așa va fi 
mereu.

Ultima oară ne-am revăzut în 
septembrie 2020, la aniversarea lui 
Gheorghe Dican de la Galeriile de Artă, un 
eveniment organizat până la cele mai mici 
detalii de domnul Soare. Era atât de în 
formă încât n-aș fi bănuit nici o clipă că o 
următoare întâlnire n-avea să mai aibă loc. 
Tocmai ce vorbiserăm despre lansarea 
volumului III al Enciclopediei, în 
neprielnicele condiții actuale. A fost foarte 
îngăduitor cu spiritul nostru non-conformist 
în desfășurarea întâlnirii lui Gigi Dican cu 
prietenii lui, la împlinirea a 60 de ani. Aș 
zice chiar că s-a amuzat atunci de refuzul 
unei întâlniri prea oficiale, punând totul pe 
seama firii noastre de artiști.

Sunt sigură că de aici înainte se vor 
spune și se vor scrie multe despre domnul 
Ion Soare, personalitate culturală marcantă a 
județului Vâlcea, pentru că prin viața sa, 
dedicată descifrării istoriei locului, dar și 
prin cea de slavist, lingvist, epigrafist, 
scriitor, critic literar, el lasă săpată o urmă 
adâncă în istoria culturală a acestui ținut. 

Cândva am avut un fel de revelație: 
că nicio biserică veche, niciun loc plin de 
istorie nu dispar cu adevărat, pentru că 
fiecare dintre acestea își are proiectată în 
ceruri o variantă veșnică, replică a celei 
perisabile, de pe pământ. Astfel, îmi 
imaginez că domnul Soare și toți cei care, 
asemenea lui, au iubit Vâlcea, s-au mutat în 
cealaltă Oltenie de sub Munte, în cea 
veșnică, din ceruri. Și nădăjduiesc că ne 
vom reîntâlni, cu toții, acolo.

 

Luiza BARCAN, critic de artă  
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Anul 2020 – un an ce va purta, pentru totdeauna, amprenta schimbării, a transformării, un 
an al incertitudinii, al adaptabilității și, în egală măsură, un an al reinventării. Un an în care 

nevoia de redefinire a bibliotecii publice a 
devenit tot mai stringentă, ca urmare a 
restricțiilor impuse de pandemia Covid 19 care a 
cuprins întreaga planetă.      

În acest context, în perioada 22-25 
septembrie s-a desfășurat un eveniment 
profesional de anvergură – prima ediție a 
conferinței Occupy Library – care a reunit, în 

spațiul virtual, specialiști din biblioteci publice din întreaga lume, preocupați de viitorul 
bibliotecilor și dornici să împărtășească idei inedite, experiențe relevante și proiecte inovatoare 
menite să dezvolte și să transforme biblioteca publică într-un spațiu comunitar conectat la 
nevoile culturale și educaționale ale cetățenilor. Conferința a fost organizată de Fundația 
Progress, cu sprijinul Aarhus Public Libraries, Next Library, IFLA, Goethe Institut, Black Sea 
NGO Forum, ANBPR, Biblioteca Națională a României, EIFL, Ifla Special Interest Group New 
Professionals.

Pe parcursul celor patru zile, cei peste 800 de 
participanți înregistrați la această conferință formativă au 
avut ocazia să urmărească numeroase prezentări de 
specialitate și dezbateri pe teme de interes actuale 
precum: „Deservirea comunităților în perioade de criză”, 
„Parteneriate pentru democrații puternice”, „Cetățenie 
activă în format analogic și digital”, „Tendințe 
tehnologice emergente pentru abilitarea comunităților”, 
„Spații publice și implicare în comunitate”. 

De asemenea, programul conferinței a cuprins și câteva ateliere de lucru interactive, 
menite să faciliteze schimbul de bune practici între biblioteci. Reprezentanții Bibliotecii 
Județene Vâlcea au participat la workshop-ul cu tema “A Journey into Active Citizenship: 
parallel experiences from Moldova, Romania and Ukraine” (“O călătorie către cetățenie activă: 
experiențe paralele din Moldova, România și Ucraina”), susținut de Mike Waldron, expert în 
domeniul cetățeniei active. Alături de reprezentanți ai bibliotecilor din Republica Moldova și 
Ucraina, au dezbătut propriile viziuni despre acțiunile sociale pe care le vor pune în practică 
pentru a dezvolta spiritul civic și a-i încuraja pe cetățeni să se implice activ în soluționarea 
problemelor din comunitate, împărtășind gânduri, idei despre cum să păstrezi membrii 
comunității aproape de biblioteca publică, în aceste vremuri dificile generate de pandemia 
Covid 19.

Pasiunea și profesionalismul invitaților, programul dens și interesant al conferinței, 
precum și prezentările și dezbaterile interactive au fost ingredientele acestui eveniment 
profesional reușit. O experiență de învățare unică, o oportunitate de dezvoltare profesională 
însemnată și o nouă abordare a potențialului bibliotecilor! 

                                                 

Conferința internațională 
Occupy Library

Alina NICOLA

37



Pandemia de coronavirus a generat schimbări pe care, poate, 
niciodată nu ni le-am imaginat. Am fost nevoiți să ne adaptăm în fiecare 
clipă, să ne reinventăm și să ne mutăm cea mai mare parte a activităților, 
programelor și proiectelor în spațiul virtual, astfel încât comunitatea să 
beneficieze, în continuare, de serviciile oferite de bibliotecă.

Restricțiile impuse de pandemie ne-au determinat să transferăm în 
format integral online și Târgul de carte pentru copii și tineret, 
eveniment devenit tradiție, organizat anual la începutul lunii decembrie, 
pentru a stimula interesul pentru lectură și, totodată, pentru a încuraja 
cititul de la vârste fragede. Prima ediție online a avut loc în perioada 2-4 

decembrie 2020, punând în prim - plan tot CARTEA, care, prin vocile editorilor, librarilor și 
bibliotecarilor a ajuns, și în aceste condiții deosebite, la iubitorii de lectură.  

Programul Târgului a fost bogat și divers, cuprinzând prezentări de carte, momente de 
lectură, întâlniri virtuale cu scriitori și ilustratori de carte pentru copii, precum și un concurs de 
creație literară intitulat “Ghetuța cu povești”, menit 
să le dezvolte copiilor abilităţile de exprimare, 
scriere creativă și interpretare critică. Pe parcursul 
celor trei zile, participanții au avut ocazia să 
descopere și să exploreze universul infinit al 
lecturii, să călătorească în lumi imaginare, pline de 
farmec, create special pentru ei de bibliotecari, 
adevărați ghizi și prieteni, șlefuitori de minți și 
suflete.

Desfășurat live pe pagina oficială de 
Facebook a Bibliotecii Județene Vâlcea, Târgul de 
carte pentru copii și tineret a înregistrat peste 3000 
de vizitatori, dornici să cunoască cele mai noi 
apariții editoriale din domeniu și, în egală măsură, 
să ia parte la activitățile interactive incluse în 
programul evenimentului. Deși ușor atipică, ediția 
din acest an a fost una reușită, care ne-a 
demonstrat, o dată în plus, că, indiferent de schimbările care se petrec în societate, biblioteca își 
continuă nobila sa misiune, aceea de a insufla și de a crește dragostea pentru carte și lectură.        

Târgul de carte pentru copii și tineret – prima 
ediție online

Alina NICOLA
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Pandemia COVID – 19 a generat numeroase schimbări la nivel mondial, ne-a expus unor 
situații neprevăzute și complexe, pline de provocări unice și, mai presus de toate, a readus în 
atenția tuturor nevoia de educație pentru sănătate, esențială pentru asigurarea stării de bine și 

pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi.
Prin proiectul “Public Libraries as Active Citizen’s 

Hubs”, Biblioteca Județeană Vâlcea își propune înființarea 
și dezvoltarea unui nou serviciu pentru comunitatea locală, 
care vizează educația pentru sănătate. Prima acțiune 
socială, intitulată “Ai grijă de tine, ai grijă de ceilalți!”, are 
ca scop creșterea gradului de conștientizare asupra 
importanței respectării regulilor și măsurilor practice 
pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-
CoV-2. 

Începând din luna noiembrie, timp de trei luni, în 
mediul on-line, s-au desfășurat ateliere de lucru interactive, 

cu scopul de a-i învăța pe copiii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, într-o manieră ludică, 
regulile de comportament și igienă în timpul pandemiei COVID-19. În cadrul acestor ateliere, 
s-au difuzat resurse informaționale digitale (materiale 
informative realizate de autorități și disponibile gratuit în 
mediul online, cărți pentru copii în format digital, filmulețe) 
și două scenete educative, realizate și interpretate de actori ai 
Teatrului Municipal “Ariel” din Rm. Vâlcea. Inspirați de 
scenetele vizionate, elevii au creat propriile povești din 
vremea pandemiei, lucrări emoționante și instructive 
deopotrivă. 

Proiectul "Public Libraries as Active Citizen's Hubs" 
se desfășoară în perioada februarie 2020 - februarie 2021 și 
își propune să creeze o rețea de suport, formată din biblioteci 

publice și ONG-uri, care vor sprijini amenajarea în 
biblioteci a unor spații publice pentru învățarea și 
practicarea cetățeniei active, unde membrii 
comunității să se întâlnească, să dezbată probleme 
de interes general și, în egală măsură, să învețe, să 
facă schimb de idei, să comunice și să colaboreze. 
Proiectul este implementat de Biblioteca Județeană 
"Antim Ivireanul Vâlcea" cu susținerea financiară a 
Black Sea Trust of Regional Cooperation, în 
parteneriat cu Fundația Progress și alte 5 biblioteci 
publice: Biblioteca Publică Raională “IPS A. 
Plămădeală” Hîncești și Biblioteca Raională “D. 
Cantemir” Ungheni, din Republica Moldova, 

Biblioteca Județeană “G. T. Kirileanu” Neamț, din România și Biblioteca Centrală „Lesya 
Ukrainka” din orașul Lvov și Biblioteca științifică universală regională Lugansk, din Ucraina.

Nou serviciu de bibliotecă pentru comunitate

Alina NICOLA
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Ziua Culturii Naționale

2021

Râmnicu Vâlcea 
O minunată seară de cultură și de bun simț patriotic

După aproape un an de pauză, 
melomanii Râmnicului au revenit în sala de 
concerte a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, 
vineri, 15 ianuarie 2021. Bucuria și emoția 
revederii, a speranței că lucrurile vor  reveni 
la normal, a strălucit în ochii tuturor, artiști 
și spectatori. Spectacolul ocazionat de Ziua 
Culturii Naționale, a cinstirii nemuritorului 
Mihail Eminescu, a fost, fără îndoială, de 
excepție. Cu talent și strălucire, artiștii 
prezenți pe scenă ne-au dăruit o minunată 
seară de cultură și bun simț patriotic. 
Conceptul inteligent și echilibrat al 
programului, în totală concordanță cu 
evenimentul, dovedește maturitate și 
rafinament intelectual, demn de toată 
aprecierea. Structurat în două părți distincte, 
dar unitare în intenția lor, spectacolul a 
debutat cu evoluția Formației Vocal – 
Instrumentale de Muzică Veche „Arheon”, 
condusă de preot Codruț – Dumitru Scurtu, 
al cărui talent vocal și dirijoral sunt 
binecunoscute și mult apreciate de publicul 
vâlcean. 

Piese vechi din vremurile lui Anton Pann 
au alcătuit programul formației.
• Triptic instrumental – Hora Boierului / 

Cântec și horă / Hora Vinului (Colecția 
Spitalul Amorului – Anton Pann) 

• Balada lui Mircea (culeasă de George 
Ucenescu dintr-o mânăstire din Oltenia) 

• Mugur Mugurel (în trei stări) – melos 
Anton Pann/text Ilarion Gheorghiadis  

• Din sânul maicii mele – 1839 – melos A. 
Pann / text Grigorie Alexandrescu 

• Bulgăraș de gheață rece – melos cules de 
la Ciprian Porumbescu de lăutarul Ion 
Batalan (Bucovina) 

• Balada lui Ciprian Porumbescu 

A fost un program bine stăpânit, plin de 
culoare și de parfumul epocii. Cu talent și 
măiestrie, artiștii au știut să ne conducă în 
stările specifice unei asemenea muzicii.

Prestația vocală a sopranei Monica – 
Valentina Scurtu și a tenorului Codruț Scurtu 
a întregit strălucirea unui program atât de 
bine ales și admirabil comentat și prezentat 
de șeful formației. 

prof. Augustina – Sanda CONSTANTINESCU
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Balada lui Ciprian Porumbescu, interpretată măiestrit de violonistul Vlad Răilean, a 
încheiat programul formației Arheon care, în aplauzele entuziaste ale publicului, a cedat scena 
corului Euphonia al Filarmonicii Ion Dumitrescu.

Versuri alese din poeziile poetului nostru național, Mihail Eminescu, ale lui Nichita 
Stănescu și Dragoș Vrânceanu, tălmăcite muzical de Vasile Timiș, Paul Constantinescu, Petru 
Stoianov, Tudor Jarda, Dan Buciu și Doru Popovici au slăvit iubirea, natura și dragostea de 
țară. 

Încântat, publicul spectator a redescoperit în Ziua Culturii Naționale frumusețea limbii 
române îmbogățite de inspirația muzicienilor, în interpretarea scenică sensibilă și dedicată a 
corului Euphonia, sub bagheta dirijorului Aurel Poenaru. Cu talent și dăruire, vocile 
Euphoniei ne-au făcut să simțim și să trăim spiritul magic al unei seri minunate întru slăvirea 
Culturii Române. 

Aplauzele generoase ale publicului i-au răsplătit pe artiștii care, pentru un moment, ne-au 
făcut să uităm greul anului 2020 și să sperăm că, împărțind frumusețea muzicii și a poeziei în 
îndrăgita Sală Lahovary a Filarmonicii Ion Dumitrescu, vom fi învingători.
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Arhiepiscopia Râmnicului a omagiat Ziua Culturii Naționale printr-o serie 
de manifestări duhovnicești-culturale organizate vineri, 15 ianuarie 2021, spre 
veșnica pomenire a poetului național Mihail Eminescu. 

În Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost săvârșită slujba 
de parastas la ora 11.00. Momentul de pioasă rugăciune a fost continuat în fața 
bustului poetului din incinta Centrului Eparhial.
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Eveniment cultural online desfășurat 
vineri, 15 ianuarie 2021, cu participarea 
elevilor de la Colegiul Energetic.

• „Mihai Eminescu, românul 
absolut”, videoproiecție documentară 
realizată în cadrul Bibliotecii Județene 
„Antim Ivireanul” Vâlcea

• Moment poetic susținut de actorii 
Teatrului „Anton Pann”

• Contextul istoric în care s-a 
manifestat personalitatea poetului 
Mihai Eminescu, prezentare realizată 
de reprezentantul Muzeului Județean 
„Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea

Biblioteca Județeană “Antim Ivireanul “

                         Zilele Culturii Nationale 

      EMINESCIANA 2021, „Ce e val, ca valul trece...”
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