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CONSTANTIN ZĂRNESCU 70!

LA MULȚI ANI CONSTANTIN  ZĂRNESCU...MARE SCRIITOR 
ROMÂN, VÂLCEAN, DIN IUBITUL NOSTRU ARDEAL!
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Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Petre CICHIRDAN

Constantin Zărnescu împlinește în 
24 martie 2018 șaptezeci de ani...

Cât de repede trece timpul. S-a născut 
la Zărnești comuna Lăpușata în 1949, a 
urmat  liceul la Horezu și Filologia la Cluj, 
absolvând-o în 1972, când s-a angajat 
în redacția revistei Tribuna din Cluj. În 
1972, noi intram la studiu superior  în 
Institutul Politehnic Timișoara, după doi 
ani de ucenicie la sculptorul Constantin 

Lucaci din Pangrati-București și ca sudor în formația lui 
Răboj Ilie din cadrul T.C.Ind Govora...În anul 1986, Revista 
„Cântarea României” condusă de Mihai Negulescu avea să 
ne unească în paginile sale, pe Constantin la pagina 43, unde 
acesta semna un profil liric, și pe subsemnatul la paginile 
46 și 47, unde Chiriac Samoilă semna  articolul „Sculptură 
și electronică”....Aceasta a fost prima întâlnire fără să ne 
cunoaștem dar consemnată într-o publicație de anvergură 
națională. Anii au trecut și în 2002, la Cluj, întruna din sălile 
Muzului Național de Artă, Sala Atelier, la Expoziția personală  
„Vechiul și Noul Testament” l-am cunoscut pe marele scriitor 
în carne și oase când el m-a vizitat în timp ce eu îmi așezam 
pe simeze  tablourile înainte de vernisare; a venit către mine 
și a zis: „Domnul Petre Cichirdan”? iar eu i-am răspuns: 
„Sunteți domnul Constantin Mateescu?”... „Nu, sunt scriitorul 
Constantin Zărnescu” (poetul George Achim îi telefonase și-l 
rugase să vină să-mi vadă expoziția și să mă cunoască). Atât 
era cultura mea referitoare la scriitorii vâlceni, în anul 2002. 

Cu intelectualul și scriitorul Constantin Zărnescu, din 
prima secundă, am devenit ca frați, alături și de baritonul 
și compozitorul Peter Venczel, precum și cu soția sa, Lucia 
Zărnescu! Acești trei oameni au întărit în mine dragostea 
pentru ardeleni, care a început în copilărie (tabere sportive) 
apoi în tinerețe-căsătoria cu Tina Rus din Ocna Dejului!  ...Nu 
cred să existe om de cultură vâlcean să fi trecut prin Cluj, unde 

să-și încerce puterile, și să nu fie ajutat-sprijinit de Constantin 
Zărnescu. Nu cred să existe om de cultură vâlcean, talentat, 
să se manifeste doar local, și dacă a intrat în contact cu 
scriitorul Zărnescu, să nu fie ajutat sprijinit de acesta. 
Personal, în 2002, 2003 am intrat în cercurile culturale ale 
Râmnicului prin același inegalabil prieten care s-a dovedit 
Constantin Zărnescu care desțelenise cu experiența sa fără 
egal  arealul cultural vâlcean prin descinderile sale literare 
la Biblioteca Județeană, prin  prietenia sa cu Constantin 
Zorlescu, om de mare cultură tehnică, plastică și  literară, 
prin vechile sale prietenii cu artiștii vâlceni deja consacrați.  
Opera literară a lui Constantin Zărnescu creată atunci când 
trebuia, și apreciată așișderea, aproape nu are egal în spațiul 
cultural românesc  cu pregădere și mai ales în cel oltean-
vâlcean. Desigur, cu timpul, boala de urechi agravându-i-
se  și  provocându-i o surzenie beethoveniană, în ultimii 
ani mai ales, nu l-a împiedicat să fie în continuare prezent 
la manifestările culturale vâlcene, de anvergură locală, să 
sprijine în continuare acțiunile de afirmarea a vâlcenilor în 
spațiul național, mai ales de când a devenit în anul 2009  și 
Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea, putând 
interveni în favoarea unor partide culturale de valoare 
și în favoarea marilor idei fără de care Râmnicul și Județul 
Vâlcea nu pot sări peste limitele proprii...Referindu-ne la 
auzul său care a capotat, acesta nu l-a împiedicat să scrie 
în continuare  în presa culturală, să participe la adunări  în 
care, cu sforțări extraordinare, să aibe intervenții orale de 
neuitat (vezi mai ales întâlnirile anuale de la Tg Jiu închinate 
lui C. Brâncuși), de notat  și de arhivat!... când, uneori,  nu 
auzea nici un cuvânt din sală. În această situație, în ultimii 
doi ani, contrar deficienței de auz  Zărnescu scrie două opere 
colosale, de sonoritate interioară maximă, bazate pe fonetica 
cuvântului, despre Urmuz, „Țara lui Urmuz”: cel cu patruzeci 
și șapte de pagini scrise, pagini care prevestesc și întăresc 
arta de avangardă românească simultan cu grupul Picasso și 
Schömberg care declarau în 1907 moartea artelor (pictura 
și muzica!... înțelegem că și literatura prin manuscrisele din 
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„Pagini bizare” ale lui Urmuz) și despre Împărații Romei ca gest 
magnific  în resădirea sentimentului de latinitate și romanitate 
al poporului român în anul Centenarului, romanul publicistic și 
vizual „Roma sorgintei noastre”!  

   Considerăm gestul lui Constantin Zărnescu de a publica 
această carte chiar în  anul Centenarului ca unul esențial mai ales 
în aceste momente-ultimii ani-de destabilizare social-politică a 
societății românești prin repudierea concepului de origine daco 
romană a românilor, defăimarea Împăratului Traian, trecerea în 
patrimoniul dacic a limbii latine! Ca și propunerea montării unei 
Lupoaice Capitoline (monument) la Râmnicu Vâlcea, 
propunere care aparține în totalitate marelui scriitor 
vâlcean de la Cluj, pe Valea Oltului, pe DN 7-înspre 
Sibiu-în cartierul Traian, care să vorbească de frăția 
între românii din fosta Valahie și din Transilvania 
întru latinitate. Refuzul acestei montări, a Lupoaicei, 
de către oamenii de cultură vâlceni în chiar anul 
Centenarului aruncă o umbră de maximă intensitate 
asupra oponenților: reprezentanți ai intelectualității 
cu priză după 1990 și, care, în coropre cu alaiul dacic, 
reneagă romanitatea și latinitatea poporului român. 
Un an întreg, eroic pentru adevărații intelectuali 
vâlceni, în anul Centenarului, Constantin Zărnescu a 
publicat fragmente din acest roman în presa culturală 
vâlceană, care, pe prima pagină, a avut imprimată 
imaginea Lupei Capitolina.

* 
Vorbeam zilele trecute cu Constantin Zărnescu la 

telefon, ne înțelegeam foarte greu, dar am învățat prin 
cuvinte cheie să ne înțelegem, amândoi  cunoscând 
importanța fonemelor, și, el îmi spunea că și anul 
acesta, 2019, guvernul sprijină în continuare proiectele 
Centenarului. Desigur se gândea la Lupoaică, eu, 
nereușind să-i spun la telefon că acest monument nu a fost 
acceptat nici măcar ca proiect...Când spui monument, dacă 
vorbești cu Constantin Zărnescu,  este imposibil  să nu ajungi la 
„Aforismele lui Brâncuși”, o carte pe care Zărnescu a publicat-o în 
șapte ediții la nivel național și internațional în realizări tipografice 
deosebite!  La fel ca „Iocasta”. Acum, la telefon, mi-a dat o 
informație care îmi lipsea de mult, cu Brâncuși fiind și eu prieten-
fan încă de la gestul său din 1907: anul realizării „Sărutului” și 
„Cumințeniei Pământului”. Îmi spunea Zărnescu: „Am căutat 
aforismele lui Brâncuși și în discuțiile lui amicale sau de lucru; 
tot timpul Brâncuși filosofa după modelul bătrânilor noștri daco 
romani.” Da, mereu m-am întrebat:  unde  să fi găsit Constantin 
Zărnescu cinci sute de aforisme, când, se știe, Brâncuși nu a 
iubit scrisul? Cel puțin tot atât cât a iubit fotografia și 
filmul, tehnici la care era as!... Vedeți, așa se explică 
că scriitorul vâlcean din Cluj a semnat el cărțile cu 
aforismele lui Brâncuși...

* 
Nimeni până la Constantin  Zărnescu nu s-a gândit 

să scrie o asemenea carte, cu vorbele de duh cu care 
era cunoscut acest taciturn coborât din Carpați și ajuns 
la Paris, care sculpta, fotografia și filma. Ce-nseamnă 
și destinul, care nu poate ocoli harul, caracterul, 
educația, cultura...Păi de unde dacă nu din cultură 
pot răsări ideile mărețe din care să înțelegi forța 
avangardei  care semnala trecerea la un alt mod de 
viață, unde?  tocmai la Viena și la Paris, și la Berlin...Dar 
nu se chema Bucureștiul „Micul Paris”? aici pe malurile 
Dâmboviței  proaspătul judecător de la Cocu-Argeș, 
Demetru Dem. Demetrescu-Buzău  (Urmuz) se plimba 
cu o trăsură închiriată, în cercuri,  în jurul Palatului 
de Justiție!...cotind din străduță în străduță mereu la 
dreapta! În 1907 Urmuz avea două pasiuni, muzica 
(luase ore la Conservatorul de muzică) și sculptura lui 
C. Brâncuși pe care o admira, sculptura manifestată  de 
sculptorul din Hobița la Paris în același 1907. Credem, 
Constantin Zărnescu se oprește asupra lui Urmuz 
tocmai pentru pasiunea acestuia pentru Brâncușiul ultramodern 
în anul constuirii avangardei berlino-pariziene materializată 
prin dodecafonism și cubism. Romanul „Urmuz” semnat de 
Constantin Zărnescu este un act de mare curaj scris în 2017, celor 
patruzeci și șapte de pagini urmuziene acesta opunându-le patru 
sute de pagini scrise în tonalitate Urmuz! În manieră Urmuz, 
scriitorul clujean demonstrând o cultură și un talent de lingvist 
nemaiîntâlnit cu o caracteristică sonoră demnă de cea mai înaltă 
inventivitate. Este clar, nu oricine poate citi acest roman de la 
cap la coadă și să rămână în memorie cu genialitatea deosebit 
de complexă a scriitorului judecător prieten imaginar cu Picasso 
și Schönberg  și,  da, bine ghiciți,  cu suprarealiștii Yves Tanguy și 
cu, chiar, mai tomnaticul  dar genialul Salvador Dali... I-am spus 
la telefon, Zărnescu plângându-mi-se că romanul său „Țara lui 
Urmuz” (2014) prin prisma criticii literare românești, actuale, nu 

are destulă rezonanță (de, nu i-am pus eu pe scriitorii de mâna a 
doua din interbelic să înființeze în 1949 Uniunea Scriitorilor din 
România): - Constantine! Urmuz e o problemă de cultură pură, 
care nu are cum să fie abordată cinstit, de ăștia care se prefac că-l 
iubesc pe Brâncuși! Păi, prin 1962 fratele meu care era student 
la conservator a venit acasă și mi-a spus în șoaptă: ține minte 
bine ce-ți spun: Arghezi și Brâncuși sunt două nume românești 
universale fără comparație! Iar eu am reacționat învățând, tot de 
la el, poezia „Cuiul”, și vrând să mă fac Brâncuși (începusem să le 
am cu desenul și lutul, cu miniaturile din coajă de copac)! ...Ce 

perioadă teribilă acei ani din jurul lui 1907, care, după mai bine 
de o sută de ani a dus la scrierea romanului  „Țara lui Urmuz” 
de către scriitorul vâlcean și ardelean, Constantin Zărnescu.  
Ce fericire pentru el să fie mijlocitorul, în timpul nostru,  celui 
mai mare artist al lumii începutului de secol XX, descoperitorul 
sculpturii esențiale, descoperitorul acelei forme  mai importante 
decât cuvântul...Și Urmuz și Constantin Zărnescu au iubit fără 
rezerve această operă fundamentală a noii arte sculpturale, a noii 
lumi, „Cumințenia Pământului ”, care este ca valoare estetică și 
filosofică peste „Gânditorul de la Hamangia” și peste cunoscutele 
sculpturi reprezentându-l pe Buddha din cultura indiană; să fie 
peste  ceilalți Gânditori din Renașterea italiană și din renașterea 
franceză inițiată de Rodin...

  Redăm mai jos mesajul pe care l-am primit de le Geneva de 
la Artistul Plastic  Alexandru Trifu după ce acesta a citit recenzia 
noastră la cartea „Țara lui Urmuz” publicată în Cultura Ars Mundi 
on line... 

„Bună seara Domnule Cichirdan. Din moment ce mi-ați făcut 
cinstea să-mi trimiteți comentariul Dumneavoastră privitor la 
cartea Domnului Constantin Zarnescu (« Țara lui Urmuz » n.n) 
îmi permit să fac câteva remarci pe care vă rog să le priviți cu 
îngaduință. Nu am darul scrisului dar, zic eu, de multe ori intuiția 
m-a ajutat. Aveți un stil, clar, propriu, de neconfundat. Reuşiți să 
aduceți un omagiu simultan celor doi OAMENI ce nu poate stârni 
gelozia nici unuia, nici altuia. O performanță. Am avut pentru 
prima oara placerea de a citi fraze foarte lungi care nu plictisesc, 
ci ca un vârtej te țin treaz, în stare de veghe permanentă. 
Constituind în acelaşi timp o sursă de informații de multe ori 

surprinzatoare în asociațiile dintre diverse domenii. Vă avertizez 
ca nu am obiceiul să practic pomăduiala. Poate cu timpul dovezile 
vor veni. Vă doresc o seară placută şi să auzim de bine. A.Trifu” 
Alexandru Trifu, Geneva, e-mail, 04 07 14.

    O carte colosală a scris Constantin Zărnescu și despre 
Unirea Mare, de la 1918, în 2002, „Ziua Zilelor”, și aceasta 
republicată în mai multe ediții. Colosală, fiindcă aduce în mijlocul 
cititorului de carte beletristică, marelui public, situația politică 
a intelectualilor români ardeleni în a doua jumătate a secolului 
XIX și prima jumătate a secolului XX , raportul lor cu Budapesta și 

Viena (mai ales), și care nu ni s-a părut deloc precară, 
din contră...O serie întreagă de elemente care arată 
că în această perioadă mișcătoare către secolul XX, 
culminând cu 1919, România era  o forță europeană de 
care trebuia să se țină cont...

* 
Opera literară a maestrului Constantin Zărnescu 

care a bătut recordul de popularitate națională și 
internațională este fără îndoială piesa de teatru 
„Regina Iocasta” (1981) la a cărei reprezentare în limba 
franceză am participat și noi în 2002, la Cluj Napoca. 
Spectacolul premieră s-a desfășurat în regia Renatei 
Scant, din Grenoble, care a interpretat și rolul principal! 
Piesă jucată în sala ultra-elegantă a Teatrului Național 
din Cluj, Zărnescu, la premieră, părând a semăna cu 
un zeu, pășind pe covorul roșu cu papion de aceeași 
culoare de-a lungul întregii săli, îndreptându-se către 
scenă ca să mulțumească publicului care îl ovaționa...
Desigur, dacă nu ar fi existat „Aforismele și textele lui 
Brâncuși”, în 1980, Zărnescu poate nu ar fi scris atât 
de bine această genială piesă în care femeia mamă își 
zdrobește „ouăle” ca să prevină apariția unui sindrom 
„Iocasta”, după cum la apariția piesei lui Sofocle „Oedip 

Rege” a apărut sindromul  „Oedip”...personaj antic căruia George 
Enescu i-a închinat singura sa operă lirică, „Oedip”.

*  
Cartea care ne-a apropiat cel mai mult de Constantin Zărnescu, 

însă, este „Dracula în Carpați” (2002) libret pentru o operă lirică 
în trei acte care trebuia să se pună în scenă la Cluj, ulterior 
anului apariției. Opera trebuia să apară ca reacție  la opera lirică 
„Mateiaș pe eșafod” al prietenului nostru comun Peter Venczel 
bariton și compozitor de operă rock din cadrul Teatrului Maghiar 
de Stat din Cluj Napoca. Iată stimați cititori ce artă vie exista la 
Cluj, și de ce dimensiuni! Dacă exista o operă lirică despre Matei 
Corvin, pe muzică rock (de mare succes), compusă de un ungur, 
trebuia ca același compozitor, să scrie muzica rock pentru opera 

„Dracula în Carpați” semnată de Constantin Zărnescu; 
știindu-se că Matei Corvin era ca un frate pentru Vlad 
Țepeș. Atunci, chiar credeam că românii sunt frați cu 
ungurii și încă mai credem!...românii, frații  lor mai 
mari! Opera lui Zărnescu chiar așa este scrisă, maniera 
și textul, prozodia, fiind de natură shakespeariene...o 
bijuterie de text care aștepta, și mai așteaptă încă, 
o bijuterie de muzică, normal, compusă de același 
Peter Venczel. Personal, nu am reușit în acei ani și 
alții care au urmat să conving intelectualii de partid 
și de stat vâlceni să finanțeze compunerea acestei 
muzici la opera vâlceanului,  scriitor la Cluj, Constantin 
Zărnescu...Explicam în anii 2002, 2003, intelectualilor 
de pe Valea Oltului, dreapta sa, că opera lui Zărnescu  
este șansa europeană a culturii vâlcene să se afirme în 
Europa, aici lângă Cozia pe unde trecea Vlad Țepeș să 
ia de la sibieni bani ca să apere  drumul dintre Valahia 
și Transilvania!... Bine că a existat și există scriitorul 
nostru Constantin Zărnescu, acolo la Cluj Napoca, și 
compozitorul Peter Venczel, căci  din anul 2002 avem 
încă o capodoperă lirică europeană românească, 
„Dracula în Carpați”, concomitent în Transilvania și 
în Oltenia, în toată Țara Românească (desigur, fără 
muzică)! ...Amândoi, pe veci să trăiască!

* 
Nu pot încheia aceată sumară trecere în revistă a unei mari 

personalități - scriitor profesionist - fără a aminti publicului cititor, 
care, sigur îl cunoaște suficient de bine pe Constantin Zărnescu, 
că domnia sa mi-a pregătit și curat în anul 2003 expoziția 
personală de la Polul Culturii Clujene-Librăria Universității, 
„Carmina Burana”-pictură pe sticlă și sculptură cibernetică, 
pentru care acum, la șaptezeci de ani ai săi, îi mulțumesc din 
nou, considerând că sucesul meu de atunci s-a datorat în mare 
parte succesului său recunoscut,  la clujeni...La Mulți Ani, iubite 
prieten! 

În paginile care urmează vom încerca să ne amintim câteva 
din articolele noastre publicate de-a lungul timpului între 2003 și 
2018, iată, șaisprezece ani de presă literară petrecuți împreună....
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Am avut plăcerea de a urmări marți, 15 aprilie 2003, spectacolul în limba 
franceză cu piesa „Regina Iocasta” a scriitorului clujean Constantin 

Zărnescu (originar de pe plai vâlcean) în sala Teatrului Național din Cluj Napoca, 
interpretat de un colectiv format din actori de la Teatrul Național din Târgu Mureș 
și Compania Renata Scant – Grenoble.

Spectacolul l-a avut ca regizor pe Cristian Ioan, versiunea franceză fiind 
semnată de Paola Bentz-Fauci.

Plăcerea noastră se referă la privilegiul de a fi urmărit această piesă în 
minunata sală a teatrului clujean, avându-l alături pe scriitorul de geniu care este 
Constantin Zărnescu, răsplătit cu îndelungi aplauze alături de această deosebită 
trupă de teatru, precum și de lectura în sine a spectacolului în limba lui Voltaire, 
într-o scenografie de excepție. Datorită jocului actorilor, și a scenografiei, se 
mimează apropae înțelesul literar, limba de exprimare nefiind un impediment 
chiar pentru cei necunoscători sau care au lipsit de la orele de curs obligatorii în 
școala românească (l. franceză).

O imensă sferă de forma unui ou se deschide în fața spectatorilor, după ce se 
rostogolește lent, precum timpul istoric, înspre avanscenă. Din jumătatea rămasă 
(cealaltă ridicâdu-se spre cer) răsare treptat trupul Iocastei înconjurat de năvoade 
pline cu alte sfere de dimensiuni mai mici, ouă, subliniind fecunda femeie, soție 
și mamă a universului biologic. „Oracolul” declamă sentința tragică, poate cea 
mai înspăimântătoare în istoria umanității. Oedip este în plan secund căci omenirea știe ce se va 
întâmpla cu el. Dar Iocasta, cu un pumnal, își străpunge propriile ouă, ucide germenii pe care tot ea 
și-i asumă ca responsabilitate. Avem de-a  face cu un complex de gradul doi, Complexul Iocasta, pe 
care scriitorul îl dorește alături de cel al lui Oedip.

SPECTACOL ÎN LIMBA FRANCEZĂ LA TEATRUL NAȚIONAL CLUj

În Editura Grinta din Cluj Napoca 2002, a apărut opera 
dramatică (în trei acte) Dracula în Carpați  al cărei autor 

este Constantin Zărnescu, scriitor cunoscut nouă datorită 
antecedentelor sale editoriale cum sunt: Aforismele şi textele 
lui Brâncuşi, aflată la a IV-a ediție „mereu adăugită și mereu 
completată”, volumele de sinteză Brâncuşi şi civilizația imaginii, 
Brâncuşi şi Transilvania, Brâncuşi cioplitorul în Duh, precum și 
din cronica apărută în ziarul nostru la piesa „La reine Iocasta”, 
piesă prezentată recent la Teatrul Național din Cluj Napoca, 
mai nou, la Grenoble, scrisă în limba franceză după drama 
„Iocasta” (1981). Dracula în Carpați este însoțită de o Postfață 
scrisă de autor, în care acesta descrie îndelungata preocupare, 
studiu pasionant, a vieții lui Vlad Țepeș, atât din literatura și 
scrierile vechi românești, cât și din literatuta străină, istorică și 
beletristică, asupra personajului „shakespearean”,  Dracula.

Cartea este frumos ilustrată și încearcă o redare a imaginii 
de epocă, având presărate din loc în loc texte celebre, din autori 
celebri, referitoare la ipostaze supranaturale, mitice, privind 
diverși eroi aparținând lui Egdar Alan Poe, Eminescu, Aron 
Cotruș, fiind prezentate și diverse litografii ale timpului. Coperta 
este realizată după o idee de Alexandre De Kiorean, adaptată 
din M.D. Mascetti - „The Complete Guide to the World of the 
Undead”, ed. Solar, Paris, 1993. 

Textul dramei surprinde prin nuanța sa de sorginte nord-euro-
peană, alură shakespereană a versului și ritmului, text filosofic 
desfășurat logic și plin de substanță, în tonuri de contratimp spre 
sfârșitul frazei. Ca și la marele Will, al cărui text este modern și du- 
pă patru sute de ani, și la scriitorul Zărnescu sunt zone de text pline 
de modernitate, de ritm precum zona muzicii de cvartet, adică scurt 
 în desfășurare și închis în acorduri asimetrice, reci și nerepetabile.

Vlad Dracul este un personaj real, nemioritic, neiertător, 
nemăcinat de sentimente patriotice, ci dominat de ideea apărării 
credinței creștine care se află în fața pericolului mahomedan. Nu 
avem de a face cu un Vlad fantastic, așa cum îl prezintă istoria 
literaturii beletristice, ci el se regăsește sub această formă, a 

Se cuvine să amintim cititorilor vâlceni că C. Zărnescu este născut în 24 martie 
1948 la Lăpușata, a făcut liceul la Horezu, și debutează în 1971 în revista Tribuna 
din Cluj Napoca. În 1971 îi apare volumul „Clodi Primus” pentru care primește 
Premiul Uniunii Scriitorilor. Publică romanele „Meda, Mireasa lumii”, „Aforismele 
și textele lui Brâncuși”. Artă, Literă, Spirit (cu o prefață de Constantin Noica), „Ziua 
cea mare” (o reconstituire epopeică a primului război mondial).

Pentru vâlceni, Constantin Zărnescu este un cadou providențial, căci 
atunci când unul câte unul, vâlcenii, reușesc să pătrundă în spațiul cultural 
clujean, el este primul care le sprijină afimarea. În aceste zile a fost prezent în 
 Râmnicu Vâlcea la lansarea volumului de poezii ale lui Ilarion Păunoiu. A fost 
numai un exemplu.

Renata Scant, interpreta Iocastei, este actriță, regizoare și dramaturg; în 1972 a 
înființat Compania Theatre Action. În 1985 creează Festivalul de Teatru European, 
iar în 2000 este coordonatoare a Asociației Teatru în Actiune. În 2002 primește 
titlul de Cavaler al Ordinului Național de Merit.

În rolul lui Creon joacă Jean Pierre Scantaburlo, profesor la Universitatea 
Quebec din Montreal și Școala Polyvalentă „Le Carrefour” en Abitibi (Quebec).

În celelalte roluri apar actorii (un excelent grup de actori români) de la Teatrul 
Național din târgu Mureș (Nicolae Cristache-Oedipe, Marinela Popescu-La 
Nourice, Aurel Ștefănescu – Tiresias...)

Decorul este semnat de Romulus Fenes.
„Regina Iocasta – o tragedie frumoasă și pură, cu un clocot veritabil al ideilor, scrisă melodios, 

în tonuri grave, de un dramaturg autentic și gânditor” (text redat din excelentul program de sală).
(Publicat în cotidianul „Info Puls”, 24 aprilie 2003)

„DRACULA ÎN CARPAȚI”
personajului nocturn, doar prin prisma permanentului cor de 
vrăjitoare, strigoi, vampiri, care crează decorul. Zărnescu neagă 
existența vampirului Vlad, transferând această ipostază, creată 
de mistici ai timpului, corului său vrăjitoresc 
pe care îl folosește ca armă de noapte 
împotriva vrăjmașului său permanent, mistic 
el de această dată, speriindu-se înspre zori 
și de umbra sa. În antiteză, apare mereu 
luna plină, decor al panseului filosofic, și se- 
miluna, decor pentru batjocorirea purtătoru-
lui acestui simbol. Cartea confirmă prin perso- 
naje venite din vestul Europei și care urmăresc 
activitatea voievodului valah, interesul aces- 
tora pentru partea de lume, parte nicicum pă- 
răsită de Europa, ci aflată în conflictul de inte- 
rese papale al regelui ungur, al domnitorului 
moldovean și nu în cele din urmă, al conducăto- 
rului mahomedan. Există și o explicație logică: 
între mare, Dunăre și Carpați se află drumul 
Mătăsii.

În loc de vampirul Vlad Dracul, această 
însușire supranaturală este preluată de 
hamletiana Eliza, iubita neprihănită, asupra căreia se răsfrânge 
pedeapsa capitală, Vlad omorând-o din prea multa ei nepăsare 
față de pericolul credinței în Mahomed. Sunt texte superbe asupra 
raportului între bărbat și femeie, raport în care scriitorul clujean 
înclină balanța, după cum bine s-a văzut și în Iocasta, înspre 
femeia iubită, mamă îngrijitoare de copii, dar și de bărbat. Adică 
femeia Ou, dimensionată peste limite, având forță potențială. 
Vlad este o expresie a medievalității timpului, un vector îndreptat 
către timpul prezent, acționând într-o Europă fără granițe, iar 
dacă acestea sunt, atunci ele au rolul numai pentru a limita libera 
circulație a răufăcătorilor. Timpul are noțiunea de plusvaloare, 
noțiunea de disciplină severă, exagerat de severă, dar acestea 
sunt condițiile impuse de la Târgoviște, apoi de la București, 

asupra teritoriului dintre mare, Dunăre, Carpați și, spre liniștea 
tuturor, teritoriile dinspre versantul nordic al Carpaților. Filosofia 
lui Vlad, conducător european, este de tip iluminist de sorginte 

creștin catolică, adică războinică... „Doamne, 
Tu!... / sau Drace!... / întinde-ți / Aripa!...” 
este o rugă premonitorie pentru eroul, viitor 
personaj legendar.

Binele și răul este interpretat de dom-
nitorul valah cu știința și în doctrina cauzalității 
desfășurării evenimentelor, obiectivându-le. 
„Aman! Aman! / Djini / ... / sunt lucruri bune, 
/ cari sunt rele!... / și lucruri rele, / cari sunt 
bune!... / E bine că Turcul / Ne va îngrozi / Aici, 
la Dunăre!.../ Se-aruncă-n valuri / Se-avântă-n 
spume, / spre Europa, / ca să o scoată, / Din 
adormire!...”

Vlad folosește forța mistică pentru a fi 
singurul stăpânitor al Dunării, Duna, pentru 
a fi nașul tuturor acelora care vor să se nun- 
tească cu ea, încercând să o treacă fără apro- 
barea vameșului. Nu este nebunie, ci politică 
renascentistă de tip liberală, afirmația Vla-

dului „... Pentru cugetul meu, / Acolo, unde este Diavolul, / E și 
Dumnezeu!... / Iar, când apare turbarea, / Sacul, aurul, mătasea, 
/ sarea, / Acolo e și Dracul!... / Arătarea!... / Dar și bunul nostru / 
Dumnezeu!...” Este dacă vreți, materia lângă antimaterie, minusul 
lângă plus, lucruri contrare aflate în conexiune universală. Prin 
ideile și suflul artistic, cartea lui C. Zărnescu depășește granița 
convențională a literaturii noastre postdecembriste. Ea se așează 
în biblioteca națională, alături de o altă mare carte a literaturii 
române, „Principele” lui Eugen Barbu, depășindu-le cu mult 
pe cele lipsite de adevăr, fade și aleatorice, istorice și învățate 
în școala primară, despre domnitorii noștri renascentiști scrise 
acum un secol sau ceva mai recent. 

(Apărut în  Info Puls, 03 iulie 2003)

 „ȚARA LUI URMUZ”

Recent, a apărut la Editura „Scrisul Românesc”-Fundația „Editura”, 2014, romanul „Țara 
lui Urmuz” scris de Constantin Zărnescu, „un roman colaj picto-poetic, istoric și muzical 

asupra tragediei umane închisă în cuvânt”. Redactarea aparține lui Carmen Miloicovici, coperta 
are întipărit chipul lui Urmuz văzut de Marcel Iancu-1921; structurile pictopoetice sunt semnate 
de Lucian Zărnescu... Cu două pagini de „motto”-uri începe acest roman, în loc de prefață, gânduri 
inspirate legate de subiect: Urmuz, „Însemnări, Cântece răzlețe, Vara anilor 1923, dimineața”, 
Franz Kafka, „Spre Gustav Janouch”, 1924, „la vremea chindiei”; Constantin Brâncuși, „Aforismul 
399”, 1926; Nichita Stănescu, „În seara vieții sale”, colaj,1984; Ionesco, „Precurseurs roumains du 
Surrealism” în „Les Lettres Nouvelles”, ianuarie-februarie, 1965, Paris.

Există-figurează la Constantin Zărnescu această urmărire a cuvântului îmbrăcat în fiecare 
secundă (secunda arbitrară/ clipa... n.n) altfel; ...această coordonare, autourmărire în ritm 
cadențat (precum și Maiakovski-la început de secol îl perora realist-cuvânt dur în toate sensurile 
și consensurile-Vai nu este Iisus, ci tânărul comsomolist!) de la început și până la sfârșit, cuvânt  
inspirând iluminare, adevărate oști de cuvinte înzestrate cu imagini. Cuvânt alergând după cuvânt, 
cuvintelnic nedadaist, plin de înțelesuri multiple, care, ca și la eroul său - Urmuz, crează inteligențe 
sclipitoare, departe de suprarealism sau cubism, departe de haos-chiar, iată, prin măestria înșiruirii 
lor prin pâlnii sau tranșate prin site, reușind sinestezia cuvântului-imagine-sunet! da, în chiar lumea 
depravată a năruirii elementului artistic, clasic și  romantic! 1907-1914...Muzica este înecată în 



dodecafonism de Schonberg, idem pictura, în cubism, de Pablo Picasso; Brâncuși cioplește „Sărutul”, 
poate cel mai sugestiv din Istoria Artelor, și „Cumințenia Pământului”, iar Urmuz scrie celebrele sale 
patruzeci și ceva de pagini care îl fixează în avangarda avangardei cuvântului... Să observăm, că, și 
Brâncuși, și Urmuz rămân statornici slujitori ai ilustrului clasic! față de ceilalți, care îl distorsionează! 

Ceea ce este savant și singularizează în acest „campus” literar românesc, această carte, „Țara 
lui Urmuz” este faptul că e scrisă în stil Urmuz! de la cap la coadă pe aproape trei sute de pagini, 
trădând marele talent literar-artistic al scriitorului nostru de la Cluj, născut în Lădeștii de Vâlcea, 
capabil până acum de atâtea istorice capodopere literare romanești și de alte genuri... Este un 
adevărat omagiu adus de C. Zărnescu personalității extraordinare a lui Urmuz, precursoar al unei 
galerii impresionante de artiști europeni afirmați în primele decade ale secolului XX și care sunt 
considerați, ei, avangardiști!

Cuvânt alergând după cuvânt sistematizat în ecuații ale vorbirii sonore și în imagini, rezultând 
chiar imagini ale cuvântului, ca și înțelesuri multiple, sau ...note muzicale desenate din plictis 
interior de mâna obosită a scribilor de sub tribunale sau alte instituții care zdrobesc viața oricui, 
prin cuvinte! Și care uitând de ei, „underground” desenează la întâmplare chei de „Sol” ori chei de 
„Fa”, muzicale, de ce nu...femei goale! Note întregi, doimi, pătrimi, optimi, șaisprezecezecimi-mai 
ales! Notele-ntregi fiind simbolice și grase, și arătoase; și la urmă, în final, punând chiar verbul pe 
post de satisfacție, desenând pe portativul  imaginar însăși faimoasa „coda”, simbolizând un fapt 
împlinit, o concluzie valoroasă.

Această plăcere, a lui Zărnescu, pentru cuvântul imagine-sunet (chiar și numai intuit) o simțim-
remarcăm la romancier și poet încă de la succesele sale literare:  „Iocasta”-mamă și sferă de 
Oedip-punctând tragedia unui „Hommo ludens”, o 
cunoaștem shakespeariană în „Dracula în Carpați”- 
poem dezlănțuit scris în ritm de operă lirică; dar 
și ca o cavalcadă a cuvântului precipitat prozaic și 
politic în „Ziua Zilelor”; acum, însă, cuvintele, de 
multe ori boldite mai ceva ca în cavalcada feme- 
ilor din „Can-can”-ul offenbachian - ultimă manie-
ră a postmodernismului tipografic-goale și origina- 
le-chiar originare-le înșiruie, piruetează, le monu-
mentalizează în acest „crez” literar și artistic, globali-
zator între arte, „Țara lui Urmuz”, chiar Urmuz!

Putem vorbi la C. Zărnescu, în „Țara lui 
Urmuz” (dar și în „Dracula în Carpați”, 2002), de o 
nemaipomenită odisee a cuvântului care are loc la 
începutul secolului XX, iată, prin Urmuz, de ce nu, 
și mai târziu-în 2002-sau în 1974, când Dumitru 
Radu Popescu scria în „România literară” din 26 
octombrie: „Zărnescu e un fel de Ulise, rătăcitor 
pe apropiate și îndepărtate mări, cu un simț în 
derută încă din copilărie, dornic de a descoperi 
minunile lumii, orgolios și cu moartea în ureche, ca 
o floare (...) Zărnescu, salvându-l pe Ulise al său prin 

cuvânt!” Da, frumos, chiar așa este, și în „Țara lui Urmuz”! 
o odisee a cuvântului în textul lui C. Zărnescu, acoperind 
un secol, sau în textele lui Urmuz amplasate în roman, 
în integritatea lor, între binecunoscutele ghilimele...În 
consecință, lecturând romanul lui C Zărnescu, cititorul, 
cunoaște și opera lui Urmuz destul de sumară, dar plină 
de implicații, din acel început de secol, și care a influențat-
detreminat tot ce s-a scris ulterior în Avangardă!

Cartea lui Constantin Zărnescu aduce în prim planul 
lumii elitelor artelor o realitate care astăzi, în secolul 
XXI, la exact 14 ani de la începutul de secol, este la fel de 
debusolată ca acea lume a secolului XX, 1914, început 
de prim Război Mondial, aducând în realitate (cu un 
extraordinar talent literar, și intuitiv) această lume a 
Justiției, inabordabila Justiție, în care dreptatea este 
un animal rănit, sortit să dispară, nicicând la îndemâna 
omului, insului cetățean, care nu poate cumpăra această 
dreptate, oricum! Meritul-talentul lui Zărnescu este acela 
de a intui cum prin acest teribil cuvânt, învârtit în toate 
felurile, în Drept, se poate clădi și nărui o lume; cum acest 
cuvânt, o artă în drept-adevărată artă-poate funcționa-
jubila-juca-mima în sânul înaltelor democrații, căci în cazul 

democrațiilor proletare, nici nu putea să existe sub forma dreptului la tribunal (în acest caz, Eugen 
Ionescu-admirator și continuator al stilului „Urmuz”-în teatrul său- având-o pe Coana Pipa justițiară 
într-o justiție populară). Unde dreptate nu e, nimic nu e ar spune autorul, parafrazând celebra frază, 
aducând în prim plan această dreptate, teribilă și fioroasă, mai ceva decât dreptatea din Renaștere, 
când pentru cuvinte interzse se ardeau de vii oameni, pe rug! O debusolată justiție-tribunal-la care 
se ajunge mai greu decât s-ar ajunge la „Castelul” din romanul lui Kafka, o debusolare a vieții și 
conviețuirii în comunitate total în afara mitului lui Israel (Cel care s-a luptat cu Domnul), care, față 
de oricare alte mituri, a reușit să impună legile lui Moise! Și fiindcă îl cunoaștem pe C. Zărnescu, 
îi cunoaștem și opera de mare responsabilitate privind rolul pe care îl joacă ea în literatura 
românească, frazele-i savante care îi curg fără  opreliște, avem impreia că poemele cuvântului său 
socratic, în proză sau versuri, par intersecții-frânturi-ansambluri de imagini!...iată, avem în acest 
sens de a face și cu o odisee a imaginii...

Mă întreba cineva, mai demult, ce văd eu „shakespearian” în epopeea lirică „Dracula în Carpați” 
scrisă de C. Zărnescu?...Numesc astfel,  „shakespeariană”, scena între real și vis, clară, în care 
imaginea și cuvântul loghează și, împreună, produc mereu alte sensuri, multiple, și care explică 
aproape proverbial viața și realitatea! omul și destinul său în centrul acestei realități.

Cartea urmărește gradual, de la început și până la sfărșit, căderea în agonia sinuciderii a 
magistratului Urmuz, și pare a fi o psihanaliză a însuși actului sinucigaș. O pasionantă epopee a 
artelor cuvântului și imaginii care justifică sfârșitul tragic al omului ludic, omul din subsoluri, din 
underground... 

(Publicat în Povestea vorbii 21, Anul II, Serie nouă, Nr. 2 (8), luna iunie 2014)

James T. Farrel, scriitor american, a afirmat despre C. 
Brâncuși: „Cel mai adevărat om pe care l-am cunoscut în 

viață”, și, continuă: „În afară de Shakespeare și Beethoven, mai 
există un Dumnezeu - acesta este românul Constantin Brâncuși” 
(Brâncuși, cioplitor în duh, p.12). De aici rezultă și dimensiunea 
filosofică-tragismul shakespearian, faptul că Farrel îl încdrează 
alături de Beethoven și Shakespeare...interesant, nu? îl scoate pe 
Brâncuși din breasla de aur formată de Fidias și Michelangelo, 
și îl implică pe Jean Paul Richter care visa încă din 1800 la o 
artă, în același timp, poetică, muzicală, picturală, sculpturală...
Shakespeare, Beethoven și Brâncuși. Iată, urmașii dacilor, 
trebuind a mulțumii lui Jemes T. Farrel, pentru aprecierea sa!

Brâncuși era țăran la Paris așa cum era și Maria Tănase țărancă 
sau Pegy Gughenheim, cawboy! Pe Brâncuși, în folclorul nostru 
de mahala, românii l-au făcut țăran: „le paysan du Danube, 
nuami că el nu era un țăran-în accepțiunea pe care i-o dăruim 
noi termenului-și nici nu avea gândire ...simplă! Dimpotrivă!...” 
(idem, op. cit., p.14), cum și pe Nicolae Ceaușescu l-au făcut 
cizmar! uitând că nu pot eticheta un om ajuns artist de geniu 
sau „rege” după modul de trai din perioada copilăriei ori după 
locul de naștere... Românii și-au arătat astfel, încă odată, profilul 
spre starea de lene! sau înclinația înspre sintagma ruso-slavă-
oblomovistă: „Cui îi place munca este prost”! Au făcut foarte 
rău! căci străinii, mai ales cei din zona europeană a civilizației 
oceanului, nu cunosc asemenea sintagme, dar le-au învățat mai 
târziu, de la noi.

Brâncuși nu a fost niciodată țăran, nepracticând munca 
aratului, el s-a născut dintr-o dată visător la cântecul ciocârliei; 
dintr-o dată a cunoscut ucenicia meseriei, a meșteșugului 
inovativ: dacă a trebuit să cânte din gură într-o bodegă și-a făcut 
imediat un instrument de acompaniat, și a cântat!

BRÂNCUȘI. CONCEPȚIILE ȘI CONCEPTELE SALE, VĂZUTE ÎN AFORISME ȘI TExTE!
(O notă critică la introducerea cu titlul de mai sus semnată de C. Zărnescu aferentă cărţii 

„Brâncuşi, cioplitorul în duh” de Ștefan Stăiculescu)

„Brâncuși trebuie integrat între Vuia, Vlaicu și Coandă, care 
au fost ingineri.Totuși Brâncuși era sculptor, nu inginer! Dar...
dacă nu ar fi fost și inginer, Coloana fără sfârşit, cu cele treizeci 
de tone fixate pe un ax gros de două palme, n-ar fi rezistat în 
picioare pănă azi, după cum l-au atenționat inginerii germani, 
ceea ce înseamnă că prin geniul său a fost și ...inginer!” (op. cit. 
p. 15).  Adevărul este unul singur: inginerul Ștefan Georgescu-
Gorjan a fost constructorul și tehnologul Coloanei, Brâncuși fiind 
creatorul-inventatorul. În final, amândoi au fost artiști ingineri și 
ingineri artiști!

„Brâncuși este după Leonardo da Vinci  al doilea universalist 
al Europei, după 400 de ani a fost și artist, și inginer, și arhitect, și 
geometru și metafizician, și filosof, înțelept și moralist-toate arte 
şi meserii universaliste!” (Cik Csaba-critic de artă). 

 ... „Trei piese de hotar măsoară, în Europa, Istoria sculpturii: 
Fidias, Michelangelo, Brâncuși!” (Sir Herbert Read, Londra, 1962). 
Mai concret, ca și cei doi, Brâncuși crează și recrează Forma! Ca și 
ei, consideră că modelul sculpturii se află în natură.

Sculptorul român a fost un vizionar - „Un sfânt”, „Un nou Adam”, 
cum l-a numit Thomas Mann, și un „spirit socratic”. Un sfânt? posi- 
bil, căci Tripticul de la Tg, Jiu este o minune, dar un nou Adam?...  

Pesonal n-aș spune astfel. Ce fel de Adam este proiectantul 
și realizatorul piramidelor egiptene, al Columnei lui Traian din 
inima Romei? Adam nu a făcut lumea, ci Dumnezeu. De ce am 
afirmat, Brâncuşi mai mult filozof decât sculptor? cândva?...păi 
vrea cineva să spună că romboidul sau sfera, sau cercul sunt 
operele unui artist? șlefuirea lor, da! în rest sunt operele unui 
tehnolog iar ideea de înșiruire a romboidului pe verticală este 
opera unui filosof și estet! Fiindcă de fapt el a înșiruit clepsidre 
materializând timpul. I-a dat Brâncuși lui Gorjan proiectul 
tehnologic? Nu! rezultă că amândoi sunt autori! 

Să vorbim serios despre Brâncuși! El nu a fost un clevetitor, 
comentator, adunând cugetări, maxime și aforisme. El are 
limitele lui de cunoaștere și înțelegere, dar cei mai mulți vor, 
atribuindu-i asemenea  sintagme să devină ceva mai mult 
în ochii contemporanilor, subliniând mai mult aforismele, și 
autosubliniindu-se, decât să sublinieze opera sculptorului!... 
La Congresul de dacologie de la Târgu Jiu, 2012, majoritatea 
comunicărilor au fost axate pe Brâncuși-filosof și aveau ca 
argumente aceste aforisme! Nimic mai fals...Filosofia lui Brâncuși 
își are izvorul în chiar opera sa, în esența lucrurilor din viață! și, 
nu cum crede Cik Csaba în înțelepciune și moralitate!

„...stilul său de viață a rămas, în realitate, acela al unui țăran 
român” (op. cit., p. 18) vai, vai...săracă  Carola Giedion-Welcker. 
Păi Brâncuși specula realitatea, impunându-se cu ce se așteptau 
mai puțin naivii săi contemporani ahtiați după modernism și 
africanism! și față de fiecare, mereu, se arăta într-o altă realitate! 
da, din Paris și marile centre ale lumi cuprinse de mrejele unei 
preapocalipse specifică artei  secolului XX! care încă mai face 
ravagii și acum.

Ce țăran? Era intelectual sadea, de mare calitate. Natural-
nelivresc. Vorbea franceza, engleza. Iubea-cunoștea mitul antic, 
religia, cunoștea Vedele. „L-am văzut în multe ipostaze, conchide 
eseistul român, și-l consideram ca pe un profesor de estetică și 
de etică...însă mai presus de orice, îl zăream ca pe un profesor de 
energie” (Petre Pandrea, op.cit., p. 18). Să nu uităm, că și George 
Enescu, în saloanele franceze apela la acele „saga” românești 
care să-i sublinieze inteligența proprie, dar și pe cea naturală, a 
românului din popor...ori intelectual ca George Enescu, mai rar! 
Ce să prezinte într-un salon francez, un român, oricine ar fi fost 
el, ceva care să rețină atenția auditoriului, decât lucruri specifice, 
din popor și care să definească o țară-națiune aflată într-o anume 
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conjuctură a noii Ligi a Națiunilor Unite, în fază de formare. Aici, 
ca să păstrăm și afirmația Carolei Giedion-Welcker, ar trebui spus, 
că reținem în iconografia sfântului din Montparnasse, și alura 
de țăran sadea în sensul diferenței dintre „zeama țărănească” 
specifică în hrana curentă țăranului (cowboy-ului) de oriunde, 
și „ciorba țărănească” atât de căutată în saloanele și bucătăriile 
europene. Ni s-ar fi părut corect ca autorul introducerii lucrării 
lui Ștefan Stăiculescu, la pagina 19, unde îl numește pe Brancuși 
„sculptorul filosof” - ceea ce este mai mult decât o licență, să 
facă referiri la autori străini și români care, chiar l-au definit pe 
Brâncuși ca filosof, deoarece această afirmație este și una care 
definește noua formă de interpretare a formei artistice, a actului 
sculptural, însuși, specific scolului XX. În ce ne privește am dat 
publicității încă din 2003, în ziarul „Info-puls” sensul filosofic al 
sculpturilor lui Brâncuși, numindu-l pe acesta „mai mult filosof 
decât sculptor” (care exprimă o stare, caracteristică-direcție), 
fiind cu totul altceva, și mult mai adevărat, decât „sculptorul 
filosof” (un lucru chiar neadevărat)!

La pagina 21 din opera citată  găsim afirmația lui Brâncuși 
referitoare la Coloana infinită, că este (spuneam noi, la Congersul 
daciștilor, că este o înșiruire de clepsidre, care pleacă chiar de la 
Masa tăcerii):  „însuși pendulul timpului-răsturnat” și, 
mai notăm pentru neuitare o spusă de-a sa: „sculptura 
nu este pentru tineri”, însă când ajungem la ea 
trebuie să mergem „înapoi la natură și la naturalitatea 
filosofică” (pag. 21 op. cit.). Vedeți? latura filozofică-
starea trebuie căutată în opera plastică și nu în 
componenta aforismelor...Mai consemnăm, pentru a 
da mai multă veridicitate afirmației sale, dar și pentru 
a fi împotriva avangardiștilor, că sculptorul Constantin 
Lucaci - pe care Giulio Carlo Argan îl consideră un 
continuator al marelui sculptor de la Hobița, și unul 
dintre cei mai mari, contemporan nouă,  și-a organizat 
prima expoziție personală, de sculptură, la 50 de ani! 
la Sala Dalles din București, și, iată, nu orice sală! 
Europa, niciodată, nu mai văzuse așa ceva, pentru ca, 
peste ani, același Argan să spună despre sculptura lui 
Lucaci că, aceasta, este „însăși Lumina!” 

Să nu mutăm întregul sens al artei lui Brâncuși,  
personalitatea sa, în această lume a aforismelor sa- 
le... Să nu uităm că admiratorii (fanii de-atunci) lui 
Brâncuși, ai vorbelor sale, erau, totuși, niște limitați-
d.p.d.v. cultural (Nou Adam, un Dumnezeu, nou sens...) 
sau niște femei care căutau satisfacția, sesizând noul!

Însuși Brâncuși, în maturitatea sa, a excelat prin tendința 
permanentă de căutare a noului, situându-se într-o pemanentă 
concurență cu  maeștrii timplui, deși această concurență nu a 
existat la timpul respetiv! despre ea, nevorbind decât epigonii 
care, normal, l-au adulat... „Sărutul” lui C. Brâncuși este de fapt o 
„declarație” de schimbare, de macaz, față de Rodin! de sculptura 
clasică (am spus-o și cu altă ocazie, sculptura lui Constantin 
Brâncuși, din modernă, devine foarte repede nou clasic, în 
noul mileniu, ca orice lucru modern și bine făcut are potențial-
energie idei și manoperă) ...  „Sărutul” lui Rodin este o dovadă de 
nemaiântâlnită plasticitate a materialului turnat, o capodoperă 
a artei sculpturale în sine, a secolului XIX, în timp ce „Sărutul” 

brâncușian este o expresie a înhibării artei contemporane în fața 
viitoruli...Așa este și „Cumințenia Pământului”! Toți căutau atunci, 
schimbarea...1907! Brâncuși, un simbolist...poet și filosof! În 
acest punct, C. Zărnescu intuiește și subliniază interferențele de 
spirit: „un  sensibil filosof, de o străveche și fericită expresie” (op. 
cit. p. 22). „Teoriile-simple și pure (rămase singure, neîmplinite 
de operă-n.n) sunt eșantioane fără de valoare. Numai acțiunea 
contează” (C. G. Welcker, op cit., p.23)!

Citind nota lui C. G. Welcker ne simțim datori la o divagație 
despre o artă răspândită peste tot în natură, poezia:  contează 
poezia care nu excelează prin conținut, cât prin consonanța 
vocală...sunt mulți poeți, astăzi, de culoare! ideile sunt puține și 
cultura cosmogonică, subțire...

Revenind la introducerea cărții  „Brâncuși, cioplitorul în duh”, 
scrisă de Ștefan Stăiculescu, și care, în românește și fără titluri, 
se regăsește în opera lui C. Zărnescu, „Aforismele și textele lui 
Constantin Brâncuși”, s-ar înțelege (op. cit., p.24), că el (Brâncuși) 
și-ar fi creat opera citind cele zece volume ale lui Iuliu Zanne: 
„Aici se află izvorul principal subteran al filosofiei, oralității și 
concepției etice în viața pariziană a lui Constantin Brâncuși, Petre 
Pandrea, op.cit. p. 92”. Noi credem altceva, că aceste aforisme, 

o parte, au fost atribuite sculptorului român tocmai pentru a 
mări aria de comunicare a sculptorului român, a operei sale, în 
acele momente de început ale unei noi ere în estetica artelor, 
și care nu poate fi scuzată de hermetismul modernist...Filosofia 
lui Brâncuși, nu ține de aforismele sale, care de altfel, cele mai 
multe, sunt reformulări, zeci de forme, orale sau scrise și spuse 
altfel: „Diamantul cu diamant se taie” (atribuit lui Brancuși, pag. 
25 op. cit.) -  îi opunem cunoscutele și sugestivelor „Cui pe cui 
se scoate”, „Ban la ban trage”, „Dinte pentru dinte” , sau, „arată-
mi ochii să-ți spun ce te doare”, îl opunem celui: „oamenii se 
cunosc după ochi” (Brancuși, pag.25 op. cit.), destul de eronat, 
căci tocmai ochii sunt cei mai înșelători sau poate este vorba 

de varianta medicală, folosită de oftalmologi, și care îți citesc 
starea de sănătate în fundul ochilor. O altă încercare exagerată, 
de subliniere filosofică, este aforismul (p 25.op. cit.) „Prietenia 
este ca un suflet în două trupuri” și pe care unii îl pun la baza 
„Sărutului”. Noi credem, în continuare, că această lucrare vine 
din refuzul lui Brancuși de a practica stilul academic al lui Rodin, 
autorul celebrului „Sărut” în bronz, atât de dinamic și figurativ, și 
de a-l înlocui cu o formă primară care anunță părăsirea acestui 
stil de către sculptorul din Carpați, care a spus și utopia, atunci: 
„La umbra stejarului bătrân nimic nu crește”...Da, nu crește nimic 
ca el, dar nici solul nu se huruie, și toate stau închegate în jurul 
său, alții și alți stejari...Sărutul lui Brâncuși precede segmentarea 
cercului, sferei! anunță noul stil, noua civilizație a formei. Două 
trupuri au două suflete și niciodată unul. Chiar și când procrează. 
Sufletul nu poate fi despărțit de trup, decât într-un singur caz. Să 
ne ferim de acest caz...

„Eu nu dau niciodată prima lovitură, spunea el, până când 
piatra nu mi-a spus ce trebuie să fac. Aștept până când imaginea 
interioară s-a fixat bine în mintea mea...câteodată aștept 
săptămâni întregi până când piatra îmi... vorbește. Trebuie 
să privesc atent înlăuntrul ei: nu mă uit la vreo aparență...Mă 

îndepărtez cât mai mult de aparențe; nu-mi îngădui ca 
să copiez.”...divagații pentru ascultători ca Modigliani, 
Arp sau Peggy...Cu alte cuvinte finalul - opera - este 
aleatorică, variațiune pe o temă, variațiuni...Cu alte 
cuvinte operele lui Brancuși nu sunt „simfonii”, nu au 
proiect, cum a avut Gorjan la Coloană...De fapt întreg 
tripticul gorjan a avut un proiect general la bază din 
care cauză el este o grandioasă simfonie.

Notăm și noi ca într-o adendă: urmele trecerii tim- 
pului prin materie este o operă cosmică, iar exprimarea 
acestei treceri prin imagini și cuvinte este opera artis- 
tică, mare, a omului...citim în continuare și notăm fără 
legătură cu ceva anume, numai din dorința de definire: 
până la Renaștere, arta vizuală plastică a fost mai mult 
decorativă, compensatoare artei arhitecturii. Apoi ea 
devine cunoaștere, învățătură, meserie-profesiune, 
pentru ca în romantism să devină hipersensibilă, 
interioară, subiectivă, poezioară!; iar în secolul XX să 
fie din nou schematică și simbolică, informatică...

Revenind la Brâncuși, păstrând riguarea formei 
în limitele clasicului, al ordinei științifice, sculptorul 
gorjan asigură operelor sale voința de existență, de 
ființare, în continuare! și după modernism! Opera lui 

Brâncuși repune clasicismul în drepturile sale, fiindcă componenta 
de bază a acesteia este ideea, echilibrul și cosmogonia realității...

Columna lui Traian și Coloana infinită a lui Brâncuși în primul 
rând ne arată sensuri și, mai apoi, detalii despre viață. Amândouă 
însă exprimă fără îndoială, vigoarea dacică!

În concluzie, citind operele dedicate aforismelor atribuite lui 
Constantin Brâncuși, este clar, acestea nu pot fi incluse în marea 
operă, creație a celui mai mare sculptor al secolului XX.   Acestea 
nu par decât ca niște vorbe puse în gura unui Sfinx!

(Fragment din „Introducere” la cartea 
„Spiritul 21 şi Aforismele lui Brâncuşi” de Petre Cichirdan, 

Ed. Intol Press, 2013)

Ion PREDESCU
 

Esențialitatea lui Cons-
tantin Brâncuși vi- 

ne din real (sau poate 
hiperrealia): „Nebuni sunt 
toți aceia care consideră 
sculpturile mele drept abs- 
tracte. Ceea ce cred ei că 
este abstract, este tot ce 
poate fi mai realist. Căci rea-

lul nu înseamnă forma exterioară a lucrurilor, ci 
ideea și esența fenomenelor.”

Excelența interpretului Constantin Zărnes-
cu (din spațiul lui Virgil Ierunca, de la Lădești)  
privind genialitatea sculptorului Constan-
tin  Brâncuși vine din pasiunea pentru esențe și 
din înțelegerea metafizică a lumii, având, cum  
ar spune J. Habermas, lângă „intuițiile coti- 
diene”, „deducțiile transcendentale” (conjec- 
turând asupra „cognitivismului” „universalis-

GLOSE DESPRE BRÂNCUşI, ROSTITE DE CONSTANTIN ZĂRNESCU
mului”, „formalismului”). Ceea ce întreprinsese 
Constantin Brâncuși, privit dintr-o viziune 
actuală.

Volumul lui C. Zărnescu – „Aforismele și 
textele lui Brâncuși” _ este o operă în premieră, 
onestă și explosivă, memorabilă și, probabil, 
exhaustivă. Ar putea declanșa oricând eseuri 
imaginale, într-un timp al „minimalismului”, 
pornind, totuși, de la teoria și opera unui artist 
de geniu.

Constantin Brâncuși este strălucitor, șocant, 
și în aforismele scrise.

Iată câteva aforisme, bulversante și de 
avangardă: „Într-adevăr, călătoria este în noi”; 
„Coloana Infinitului este negația Labirintului”.

C. Zărnescu discută despre „semiotica rom- 
bului” la Brâncuși, care, după artist, ar fi „me-
tafora vie” pentru naștere, credință, pulsația și 
infinitul vieții.

Alt complex tematic al operei lui Cons-
tantin Brâncuși, interpretat de C. Zărnescu, 

ar fi simbolul luminii, bizantinismul, carac-
terul mediteranean al artistului român, re-
interpretând din aforismele și teoriile sale.

Ideea socratică din opera lui Brâncuși, re- 
flecțiile asupra istoriei, în oximoron, diseminările 
modernității, sintagma de „via sacra” pentru 
complexul de la Tg. Jiu (și amintim, în alt palier, 
și interpretarea lui Constantin Noica), „symbole 
du chemin” – sunt discursul raționalist al lui 
Constantin Zărnescu, pentru sculptorul ca-re 
a creat „Semnificantul” („însemnătatea for- 
mei” – Henry Moore). Să rămânem cu afir-
mația lui Herbert Read: „Trei pietre de hotar 
măsoară, în Europa, istoria sculpturii: Phidias – 
Michelangelo – Brâncuși”.

„Eu am făcut piatra să cânte pentru Uma-
nitate”, afirmă Brâncuși, măsură a Destinului, 
fiindcă O. Maitec, urmându-l, în alte dimensiuni, 
evident, a făcut lemnul să cânte și l-a urmat 
blestemul structurant pentru cultura română: 
al formei.



George ACHIM

Cândva, prin 1979 (deja este istorie) 
am cunoscut un tânăr plin de viață, 

care zdrăngănea la o chitară și vroia, cu o 
ambiție de invidiat, să și învețe sistematic 
arta de a o mânui. Și cum lucram pe atunci 
la Școala populară de artă, l-am invitat 
să vorbească mai multe cu profesorul de 
chitară Nicu Guraliuc.

În pauze am aflat că se numește Pavel 
Zărnescu și că este fratele lui Constantin 

Zărnescu din Cluj-Napoca, prozatorul care fusese premiat  
de Uniunea Scriitorilor din România pentru romanul ”Clodi 
Primus”.

Luasem cartea din librărie, o citisem și m-a surprins frumos 

STRĂLUCIREA UNUI PROZATOR
povestea vieții lui, căci, în fond, ”Clodi Primus” este un roman 
autobiografic. Atunci am fost convins că numai dacă ”trăiești 
acțiunea din carte”, aceasta devine o oglindă a adevărului, îți 
pune personalitatea în valoare (conf. M Sadoveanu) și rămâne 
să te reprezinte. Fără să vrem, eu și Pavel am vibrat și la prima 
revenire a scriitorului pe acasă (Lăpușata) urmă să-mi facă și 
mie cunoștință cu el. Întâmplarea a făcut ca acest moment să 
fie devansat, deoarece Constantin Zărnescu a fost invitat la o 
manifestare literar-artistică și cum Traian D. Lungu, poet, regizor 
și mai ales Mecena vâlcean, director al Școlii populare de artă era 
”dirijorul” tuturor acestor manifestări, scriitorul, alături de alți 
invitați a fost convocat la ”o cafea și o vorbă” (vorba lui Traian) 
în biroul său.

Atunci ne-am cunoscut, am primit autografe pe ”Clodi Primus” 
și pe cartea ”Meda, mireasa lumii”, care tocmai îi apăruse, am 
topit vorbele și într-o cupă cu tărie și am rămas prieteni.

Am crezut că ”Meda, mireasa lumii” este un roman de 
dragoste, dar după lectura sa mi-am schimbat părerea. Ca și 
”Clodi Primus” cartea comunică o filosofie asupra vieții. Cu 
măestrie autorul interpretează în spirit modern mitul oedipian, 
credința în destin.

Oricum ”Meda, mireasa lumii” i-a făcut cinste autorului, 
dându-i strălucire mai multă lui Constantin Zărnescu și cu toate 
că mi-am dorit-o mult în bibliotecă, într-o altă zi de glorie prin 
Râmnic, autorul m-a rugat ( ca între prieteni!?!) să i-o dau, ca să 
mulțumească un politruc, la care, cică avea o mică ”datorie”. Dar 
m-am ales cu o altă capodoperă - Regina Iocasta - singura piesă 
de teatru a lui (atunci).

...Și întâlnirile cu scriitorul Constantin Zărnescu au fost 
destule, având la bază o prietenie sinceră și ... literară.

Râmnicu Vâlcea, 10 03 19

Ioan St. LAZĂR  
 

Constantin Zărnescu este unul dintre scriitorii de 
seamă ai Vâlcii care n-a uitat de unde a plecat și 

n-a pregetat să fie apropiat și de ajutor conjudețenilor 
săi. Aș zice, după o cunoaștere de-o viață (cam 45 de ani)  
că, pentru Titel Zărnescu (așa cum îl alintă apropiații), 
Vâlcea nu este numai locul în care s-a născut, ci mai mult: 
alături de scumpa-i mamă, de la care a supt laptele vieții 
și a învățat înțelepciunea de a fi creativ, Vâlcea îi este tot o 
mamă, o mumă în sens goethean, cea al cărei spirit l-a ... 
inspirat precum aerul și de care n-a avut de ce sau cum să se 

despartă în scrisul său intim, cel artistic.
L-am cunoscut (unde altundeva decât venit în Vâlcea?), în anul 1972, în 

ambianța de emulație literară creată în jurul poetului Dragoș Vrânceanu, 
mentorul nostru memorabil, și, prin Titel Zărnescu, făceam joncțiunea necesară 
cu Transilvania și inima ei, Clujul. Ne-a deschis șansa de a publica în revista 
„Tribuna” – în chiar numărul din martie 1973, ni s-a dedicat o pagină - și de atunci 
ne-a favorizat și alte prilejuri de a fi cunoscuți în această capitală românească a 
nobleței și sobrietății culturale (ca, de pildă, în Cenaclul literar al revistei „Tribuna” 
sau în anume săli de expoziție).

Un moment deosebit în colaborarea cu scriitorul și brâncușiologul Constantin 
Zărnescu a fost în anul 1976, când, la București, Târgu-Jiu și Hobița, a avut loc Colocviul internațional 
dedicat lui Constantin Brâncuși, la centenar. Eram „câștigat” mai demult de opera marelui artist 

ÎN SPIRITUL MUMEI (I)
– prima lui expoziție de la București îmi luminase sufletul și, aș zice, destinul! 
–, astfel încât vibram cu totul la marele eveniment și am fost fericit să aflu că 
la revista „Tribuna” se pregătește un mare volum antologic de studii și poeme 
dedicate lui Brâncuși, de către poeți, artiști și critici de artă din lume și de la noi; 
redactor responsabil, alături de poetul și criticul Negoiță Irimie, a fost olteanul 
afin Constantin Zărnescu. Acolo își va fi făcut și el (sper că nu greșesc) debutul 
ca brâncușiolog cu un studiu (despre „rombul brâncușian – element total”) și cu 
o bună parte din culegerea Aforismele, maximele și textele lui Brâncuși, care-l 
va face cunoscut în toată lumea artistică din țară și din afară. Alături de Carte 
de inimă pentru Brâncuși, o altă antologie din același an, a (regretatei de acum) 
doamnei Nina Stănculescu, pe care chiar o invitasem (ca director al Bibliotecii 
Județene) la întâlniri cu cititorii vâlceni, volumul Omagiu lui Brâncuși, editat de 
revista „Tribuna” a fost pentru mine comoara de lumină și bucurie sufletească a 
anului 1976. Oferit atunci Bibliotecii, aveam să-l primesc și personal peste cinci 
ani, când Constantin Zărnescu și-a publicat în volum Aforismele ... brâncușiene, 
cărora le-am făcut o recenzie în ziarul județean „Orizont” și cu care l-am invitat 
la întâlniri cu cititorii. Memorabile, acestea, precum și dialogurile noastre în 
particular ...

Multe aș avea de scris în continuare, dar (din lipsă de timp și de spațiu!) amân 
pentru alt prilej, menționând acum doar că, în conlucrarea noastră spirituală, 
mi-a scris o frumoasă postfață la placheta mea de versuri, Măiastra, din anul 
1996, și că mă bucur mult pentru relația statornică și fructuoasă pe care o are cu 

brâncușiologii vâlceni de azi (în ordine alfabetică) Petre Cichirdan, Mihai Sporiș, Ștefan Stăiculescu. 
(va urma)

Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU

Era seara târziu, a-
proape noapte, când 

telefonul de pe masă a în-
ceput să se agite, scoțându-
mă din liniștea cărții pe care 
o citeam. Am răspuns abia la 
al treilea apel, oarecum cu 
părere de rău pentru transla- 
tarea dintr-o lume în care 
evadasem, în lumea asta, 

din care încercasem atunci să fug. Prietenul 
și colaboratorul meu din Cernăuți, profesorul 
Iurie Levcic, mă suna pentru a-mi transmite 
un număr de telefon al unui profesor din 
Drăgășani care-l sunase pentru o discuție de 
principiu,  pentru o viitoare colaborare dar, 
Iura era în graniță și nu mai putea vorbi. M-a 
rugat să preiau eu convorbirea și să încerc să 
rezolv rugămintea profesorului. Se numea, se 
numește Adrian Codreanu. Este profesor de 
muzică la Drăgășani. Este la vârsta la care părul 
începe să înspice în alb după ce trec anii, zecile 
de ani cu zile bune și, așa cum am avut noi, cei 
trecuți bine de jumătatea veacului, cu mult mai 
multe zile rele, fiindcă așa a vrut istoria...

DRĂGĂȘANII AU UN OM CARE A REUȘIT SĂ MIȘTE LUMEA
(Domnului profesor de muzică din Drăgăşani, cu toată stima)

Povestea domnului profesor Codreanu înce-
pe (oare atunci începe?) când l-a cunoscut pe 
Iura Levcic la Cernăuți cu ocazia unei vizite aco- 
lo.  Atunci i-a plăcut omul Levcic. Mai apoi, anul 
trecut, absolut întâmplător, pe un program de 
televiziune l-a revăzut pe el și corul său, cu oca- 
zia acțiunii de înfrățire a comunei Costești Vâlcea 
cu comuna Ostrița din zona Herța a Bucovinei 
de nord, rămasă în Ucraina. Acela a fost declicul, 
scânteia care a aprins profesorului un noian de 
sentimente care dormeau în sufletul său și l-a 
sunat pe Iura. Și-a amintit că și ai lui, mama și 
tata, duși să se odihnească acolo unde se duc 
cei care se culcă în glie pentru totdeauna erau 
veniți în Țară tot de undeva de lângă Cernăuți. 
Și-a amintit cât de dor le-a fost toată viața de 
plaiurile Bucovinei și-a sunat. Un telefon.

Nimic în lume nu este întâmplător. Uneori 
trebuind să ne explicăm rapid o acțiune căreia 
la prima vedere nu putem să-i înțelegem cursul, 
întrebându-ne „De ce?”s-a întâmplat ce s-a 
întâmplat, ne răspundem repede că așa a fost, 
„întâmplător!” Oare așa să fie? Iată:

Întâmplător, chiar atunci Levcic era în graniță 
și pierzând semnalul, mi l-a redirecționat. 

Întâmplător, deși n-aveam chef, am răspuns 
la telefon. 

 Întâmplător, cu câteva zile în urmă domnul 
Cichirdan, directorul meu care de câțiva ani 
studia documentele despre „evacuații” din 
zonele fierbinți în 44,  îmi mai dăduse copia 
câtorva pagini despre „evacuații” din Bucovina 
de Nord și Basarabia. Din paginile studiate 
anterior de domnul Cichirdan, am  aflat că  în 
năvalnicele zile ale verii anului 1944 au fost 
extrase spre a fi protejate (urmând ca după 
stingerea pericololui să fie repatriate) zeci 
de mii de persoane din zonele care se bănuia 
că vor fi ulterior teatre de război: Bucovina și 
Moldova. Trenurile și celelalte mijloace de 
transport au fost dirijate cu direcțiile precise 
ale localităților de găzduire. Tot asigurat era și 
locul de muncă. Vâlcea a fost zona în care au 
fost dirijați cei mai mulți. Oltenia de sub munte 
a găzduit atunci între trei și patru sute de mii 
de oameni.                                  

Întâmplător, în documentele pe care acum 
mi le dăduse, în care era și un tabel cu câte 
persoane au venit și câte au plecat înapoi în 
Bucovina, era trecut și orașul, precum și zona 
Drăgășani!?

Întâmplător, din orașul și din zona Drăgășani, 
după 23 august 1944,  nu s-a mai întors nimeni 
acasă, în zona „roșie” care acum aparținea Ru- 

siei. NIMENI!  Au refuzat categoric să se în-
toarcă, renunțând conform tabelului anexat, la 
tot ce lăsaseră acolo, la plecare crezând că se vor 
întoarce curând, după anticipata victorie (pe ca- 
re-o gândeau) a trupelor ce luptau contra ruși-
lor. Am cercetat și alte acte cu alte tabele, cu 
celelalte localități în care au fost dirijați „eva-
cuații”. Unii s-au întors. Mulți, puțini, dar s-au 
întors. Singura zonă și localitate din tot județul 
Vâlcea din care n-au dorit să se mai întoarcă 
acasă în, acum, Rusia, a fost Drăgășaniul. 

Întâmplător au rămas? Nu!! N-ar fi rămas 
nici unul dacă nu le-ar fi fost permisă rămânerea 
de către localnici, dacă n-ar fi fost bine primiți. 
Găzduirea lor de către olteni a fost o acțiune 
spontană, născută dintr-un mod de viață mai 
mult rural exersat la noi ca un fapt normal, 
simplu secular. 

O viață în care „am suficient și pot da și 
eu cui n-are” este o înțelepciune dobândită 
din experiență, iar verbul „a împărți cu cel 
năpăstuit” este consecința firească a sute de 
ani în care existența cotidiană a împletit zilnic 
modestia, cu bunătatea și mai ales cu filozofia 
naturală a omului simplu care știe cât de 
trecătoare este viața și care sunt Valorile ei!  

(Continuare în pag. 9)
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Gheorghe DUMITRAȘCU

Între marile personalități ale vieții 
politice și culturale ale veacului al XIX-

lea se înscrie și C.A Rosetti, care face parte 
din generația pașoptistă și este unul dintre 
marii ctitori ai României moderne.

Dimensiunea personalității sale se află 
în caracterizările făcută de cei care l-au 
cunoscut și i-au apreciat obiectiv activitatea 
și opera sa. Mihail Kogălniceanu, de pildă, îl 

considera ca un adevărat om politic al generației sale cu înalte 
însușiri umane. Un om cinstit - din punct de vedere moral și 
material – murind sărac, după ce a slujit cu abnegație poporul, 
un om sincer, de o sinceritate dezarmantă și cuceritoare, însușire 
concretizată atât de pregnant în Notele sale intime, care-l 
surprind în anii 1844-1856, adică în vremea în care el a numărat 
28 si 40 ani, realizându-i însă concret personalitatea până la 
capătul frământatei și atât de interesantei sale vieți. Marele 
cărturar subliniază că C.A Rosetti a fost un neclintit slujitor al 
progresului, al umanității și patriei sale, pe care a iubit-o fervent. 
El a dovedit o adevărată frumusețe morală, în cadrul distinsei 
generații pașoptiste.1

Este de precizat că C.A. Rosetti a fost un vizionar de excepție, 
prefigurând viitorul țării sale, iar în cadrul luptei pentru unirea 
Moldovei cu Țara Românească, a jucat același rol important pe 
care l-a jucat în Moldova, Mihail Kogălniceanu.

El a participat ca nimeni altul, într-un veac de profunde 
schimbări și de adânci mutații, la viața națiunii sale. În devenirea 
sa a trăit din plin procesele decisive prin care a trecut poporul 
român, ocupând un complex de responsabilități profesionale de 
la tânăr ofițer, președinte de tribunal comercial, polițai, librar, 
poet, traducător, ziarist, ministrul învățământului și gânditor 
politic. Gândirea și faptele sale aparțin făuriri României moderne 
și el a fost neîndoielnic unul din marii ei făuritori. El a fost un 
radical, deseori chiar revoluționar, un militant activ în sprijinul 
progresului social, nefiind rupt de realitate.

Rosetti a fost deschis și receptiv la înnoirea vremii sale, el 
a îmbrățișat în gândul și simțămintele sale întreaga umanitate,  
dar cu prioritate a acordat atenție și dragostea sa cauzei 
năpăstuiților, popoare sau oameni. În această direcție nu i-au 
fost străine nici ideile socialiste, deși în vremea sa avea încă o 
perioadă de decantare a noilor curente ce  vizau viitorul. Vedea 
în popor nu o masă inertă, ci o forță constantă în acțiune. 
Rosetti voia o națiune luminată, liberă și nu întâmplător ca un 
omagiu adus ideii își botezase unul din copii cu numele de Sofia 
– Libertate!2

În calitate de membru fondator al Societății revoluționare 
secrete „Frăția” și al Asociației literare a României, s-a remarcat 
prin tenacitate și consecvență în lupta poporului român de 
pe ambele versante ale Munților Carpați, pentru unitate și 
independență națională.

C. A. Rosetti a activat ca membru important în Comitetul 
revoluționar (mai 1848) și în comisia executivă a acestui 
Comitet pentru traducerea în viață a programului revoluționar. 
A editat ziarul revoluționar „Pruncul Român” (12 iunie 1848) 
militând pentru unirea Moldovei cu Țara Românească, ca „părți 
din aceluiași trunchi”, unire care în concepția lui, trebuia să 
premeargă realizării unității depline a românilor.3

Alături de Nicolae Bălcescu și alți revoluționari aflați în 
emigrație la Paris, la 20 septembrie 1850, C. A. Rosetti a semnat 
manifestul către poporul român, publicat în revista „România 
viitoare”, în care are înscrisă și ideea de unitate și independență 
națională.

„Fraților! Români! Niciodată încrederea în viitorul României, 
una mare și nedespărțită nu a ieșit din inima noastră. Niciodată 
dezunirea nu va fi păcatul la care vom cădea. Datoriile care le 
avem către patrie nu sunt încă împlinite, sângele nostru e al 
nostru, virtutea noastră este a noastră, noi le cruțăm pentru 
noi, pentru mântuirea țării, când ceasul sculării popoarelor și al 
biruinței va suna, și acest ceas nu este departe”4.

În 1851 grupul revoluționar român de la Paris, în frunte 
cu C.A. Rosetti, a editat revista „Republica română”,  al cărui 

C.A ROSETTI, 
UNUL DIN MARII CTITORI AI ROMÂNIEI MODERNE

(02 IUNIE 1816-02 APRILIE 1885)

titlu simboliza, de asemenea, ideea de unitate națională și 
de republică. Întorcându-se în țară din emigrație, C.A. Rosetti 
va continua să desfășoare activități și mai pronunțate pentru 
înfăptuirea unității și independenței naționale.

Ales deputat în Adunarea ad-hoc de la București, la începutul 
lui octombrie 1857, C.A. Rosetti a adus o contribuție importantă 
la adoptarea programului unionist de către  deputații din 
Țara Românească. Activitatea desfășurată de C.A. Rosetti, ca 
redactor al ziarului „Românul”, pentru unirea Moldovei cu Țara 
Românească, a fost atât de puternică, de vie și de pasională, 
încât Mihail Kogălniceanu referindu-se la ea, scrie că „îndată ce 
s-a întors din exil, s-a îngrijit de mijloacele prin care să se facă 
propagandă ideilor reformatoare și tot el a înființat „Românul” 
și l-a făcut citit de toți”, reușind să polarizeze în jurul marilor 
idei progresiste mințile luminate ale generației din care făcea 
parte. Tot C.A. Rosetti s-a numărat 
printre inițiatorii de frunte ai înființării 
Societății literare, la 1 aprilie 1866, 
care în anul următor a devenit 
Societatea Academică Română, iar 
în 1879 s-a transformat în Academia 
Română cuprinzând în rândurile ei 
membri din toate provinciile locuite 
de români.5

Mai puțin este cunoscut publicului 
că C.A. Rosetti a fost și unul dintre cei 
mai activi susținători ai independenței 
naționale. Ca președinte al Adunării 
deputaților, care la 9 mai 1877 a 
proclamat independența de stat a 
României, C.A. Rosetti a jucat un 
rol important, apreciat de marele 
nostru istoric Nicolae Iorga, ca fiind 
decisiv în acea zi memorabilă. Mihail 
Kogălniceanu a reușit să acționeze 
în direcția proclamării neatârnării, 
„ după ce Rosetti se asigurase de 
voturi”. Despre Independența propusa , scria N. Iorga: „Pentru 
a o impune, președintele Camerei își cheltui toata apriga sa 
elocință, fără avânt, fără căldură, dar de o misterioasă putere de 
convingere”6 .

Independența de stat a României, proclamată la 9 mai 1877, 
avea să fie cucerită însă cu participarea armatei române, alături 
de armata rusă, la războiul contra Imperiului Otoman, așa cum  
dorise C. A. Rosetti. Curând lui C. A. Rosetti i s-a încredințat și 
funcția de primar al Bucureștilor, și în această calitate, la 24 mai 
1877, la primit pe țarului  Alexandru al II-lea al Rusiei în  Gara 
de Nord (i se spunea Târgoviște), cu un discurs de salut în care 
arăta printre altele „orașul București e fericit a saluta în Augusta 
persoană a Majestății Voastre pe oaspetele cel mai ilustru ce a 
onorat vreodată țara noastră”7.

Pe tot parcursul războiului, ziarul „Românul”, al cărui 
redactor era C.A. Rosetti, a informat în permanență cititorii săi 
despre desfășurarea ostilităților, iar când s-a aflat la București 
de căderea  Plevnei și capitularea lui Osman pașa, o mare parte 
din populația capitalei s-a îndreptat spre casa lui C. A. Rosetti, 
spre a-l ovaționa pentru contribuția adusă în  vederea dobândirii 
independenței de stat a României. Cu acest prilej, C.A. Rosetti 
a rostit din balconul casei sale un discurs, în care, după ce a 
mulțumit călduros celor care l-au ovaționat, a spus: „Domnilor, 
am cucerit  Plevna externă, e adevărat, acum însă mai rămâne să 
cucerim  Plevna internă”8.

Adept al libertății individuale și al egalității înăuntrul societății, 
Rosetti a militat pentru dobândirea și păstrarea drepturilor 
națiunii în raport cu factorii externi, fiind un constant adversar 
al marilor imperii din vecinătatea noastră. El a acționat cu curaj 
prin articolele sale din”Pruncul Român”, denunțând opresiunea 
țaristă în lupta sa pentru constituirea statului național modern, 
atât înainte de 1848, cât și în anii premergătrii Unirii Principatelor 
de la 1859 și în anii următori 9.

Având un crez nelimitat în progres, C. A. Rosetti considera că 
România nu putea fi decât un stat în cadrul căruia să-și găsească 
dreptate ideile înaintate ale vremii. De aceea, el a acordat o 

atenție specială domeniului economic, de fapt social-economic, 
legat fiind el însuși de păturile mijlocii și de mase.

A militat pentru creearea școlilor comerciale, pentru crearea 
camerelor de comerț, pentru organizarea creditului și tot lui 
i s-a datorat proiectul în 1861, a unui Minister al Agriculturii, 
Comerțului și al Industriei 10.

C. A. Rosetti a avut un rol important în impulsionarea culturii 
și mai ales a învățământului, în cele două perioade când a fost 
la conducerea Ministerului Culturii ș Instrucțiunii Publice: prima 
dată între 28 mai – 13 iulie 1860 și a doua oară între 11 februarie 
– 15 iulie 1866. Convingerea sa că dezvoltarea învățământului 
românesc prin obligativitate și gratuitatea instrucțiunii primare, 
conduce la progresul țării, se reflectă în presa timpului chiar 
înainte de ocuparea fotoliului ministerial. El a acționat pentru 
organizarea și dezvoltarea tuturor treptelor și ramurilor 

învățământului, urmârind ca școala 
să răspundă cerințelor vieții sociale, 
ca profesorii și învățătorii „să fie bine 
plătiți și reînălțați la demnitatea lor”11 
și să contribuie la ridicarea nivelului 
cultural și politic al poporului.

C. A. Rosetti și-a legat numele 
de cele mai importante momente 
din perioada constituirii României 
moderne. Revoluția de la 1848, 
Unirea Principatelor și cucerirea 
Independenței naționale sunt 
evenimente din istoria României 
pentru realizarea cărora el a luptat – cu 
pana, vorba și fapta – cu o abnegație și 
o perseverență rar întâlnită.

Cel care surprinde personalitatea 
profundă a lui C. A. Rosetti este Nicolae 
Iorga care, prin cuvinte pline de spirit 
istoric, de putere de evocare și de mare 
adevăr spune: „Era însă în România un 
om de o credință nezăgăduită în ideile 

cu care își începuse viața politică. Pentru dânsul, lungile așteptări, 
crudele lovituri n-aveau nicio valoare. Simple întâmplări care se 
disprețuiesc și se uită. Sus în zare steaua lui veșnică stă nemișcată. 
Ochii rămân îndreptați spre dânsa, călăuză sigură. Revoluționar 
în tinerețe, republican până la moarte, admițând monarhia ca o 
treaptă, străin de orice vanitate și dușman oricărui rang, sărac 
și cu o superioară onestitate, el pontifică în templul libertății. Al 
libertății oamenilor, al libertății națiunilor. Orice dependendență 
era o ofensă adusă dreptului de a trăi liber al orișicui. De ani de 
zile „Românul” predică acest crez și, de o nemiloasă ideologie 
pură, C. A Rosetti oficia în templul zeiței sale!. 12

NOTE:
1.  Vezi, Lui C.A. Rosetti (1816-1916), la o sută de ani de la 

neştere, București, 1916, p. XIII, Vasile Netea, C.A. Rosetti, Bucu-
rești 1970

2. Radu Pantezi, C. A. Rosetti. Gânditorul, Omul, București, 
1969 , p 28 și 152

3. “Pruncul  român”,   I (1848),  nr.1  din 12 iunie 1848, p 1-2. 
Reprodus după Anul 1848 în Principatele Române, vol. I p. 547-
548.

4. Gândirea social-politică după Unire (1859), București, Edi-
tura „Politică”, 1966,  p. 50

5. Radu Pantazi, op. cit., pag. 28.
6. N. Iorga, Războiul pentru independența României. Acțiuni 

diplomatice, București, 1927, pag. 188 
7. C. Bacalbașa, Bucureştii de altădată,  1871-1884, vol. I, Bu-

curești, pag 196
8. C. Bacalbașa, op. cit,. p.  213.
9. Dan Berindei, Concepție social-politică a lui C. A. Rosetti, 

în „Studii și Articole de Istorie”, nr. LI –LII /1985, București, 1985,  
pag. 85-100.

10.  Ibidem.
11. Arhivele Naționale, Serviciul Județean Vâlcea, fond Pre-

fectura județului Vâlcea, dos. 27/1866, f. 32.
12. Nicolae Iorga, op cit, pag. 188.



Constantin ZĂRNESCU

Pentru prima dată, în copilărie, am 
auzit expresia „tragedie antică” 

și „modernă”, în anul întâi de liceu, abia 
împlinisem 14 ani. Fusese predată, la limba 
română, o piesă de teatru sovietică, zisă 
revoluționară, intitulată, atracțios pentru 
noi, elevii, „Tragedia optimistă”.

Chiar și în popor: un om căzut în pră-
pastie, rămas viu, lovit de tren, se spunea, 
în familie și printre vecini că „a trăit o... 

tragedie!...” Dar cum ajungea tragedia să fie... optimistă?...
Până când, anunțați și bine organizați, ne-am dus, 

rânduri-rânduri, la cinema, ca să vedem filmul – „Mosfilm”, 
Tragedia optimistă!... Se afla în oraș, luând cuvântul, și Corneliu 
Mănescu – „deputat de Horezu”. Am văzut, pe ecran, un amestec, 
greu de înțeles, între arte: text (literatură); cor (versuri, ritmuri 
săltărețe, mobilizatoare), muzică-acordeon („oratoriu”, am aflat 
că se numea) și, desigur, dans!... Abia student, voi afla, cu toate 
expresiile și „poveștile”, devenite trecut, că aceea era faimoasa 
cântăreață-dansatoare Isadora Duncan, iubita lui Serghei Esenin.

Cel mai „camuflat” era scenariul (piesa); dialogurile și 
concepția „înnoitoare” a dramaturgului sovietic. La filmări, 
operatorul o fixa pe dansatoarea/cântăreață, pe deasupra 
capetelor mulțimilor, din sală, care – ce reprezentau, oare? 
După pufoaicele de pe ei, femeile în uniforme de sudorițe, erau, 
monolitic, chiar clasa muncitoare!... Aceasta ni se sugera, greu 
de priceput, propagandistic, nouă, elevilor și unor părinți, printre 
noi: că „tragedia umanității poate deveni, în sfârșit, frumoasă și 
optimistă, prin muncă!”… Vor dispărea patimi le-pa siunile, care 
nefericesc  familiile, omenirea; și-i opresc pe tovarăși de la a 
roboti!... „Învățați! Învățați! Învățați!” (Lenin). „Munciți!  Munciți! 
Munciți!” (Iosif Stalin).

Nu a trecut măcar un trimestru de școală – și a și sosit, la 
cinema, filmul Moby-Dick (Balena albă), american, urmărind 
tragedia unui individ „nebun”.

Omenirea muncea, acolo, adânc, numai în marinărie, 
ajungând pe fundul oceanelor și, câteodată, în muzee; și era 
stăpânită (ba chiar... guvernată) de la filosoful Socrate, până la 
Ahab, de un demon (un daimon) interior, neiertător, năprasnic.

Totul se derula din afară, mai vijelios, în fața liniștitului nostru 
învățământ; la moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 1965, am 
fost duși, rânduri-rânduri, organizați, la primărie, care cumpărase, 
pentru horezeni, primul televizor, spre educa rea poporului. Acolo 
am văzut, două zile, necontenit, cuvântări, schimbarea gărzilor, 
la catafalc, delegații propagan distice, plânsete.

De-atunci, primăria n-a mai scăpat de noi; ne-am îndrăgostit 
de fotbalistul Eusebio, care, sub ochii noștri, a intrat în folclor: 
l-a lovit pe apărătorul nostru, Hălmăgean, care, oprind mingea, 
cu pieptul său de oțel, ca la război, pe metereze, a căzut și a 
leșinat!...

Imaginile din televizor erau mai importante, memorabile, 
decât cuvintele și articolele, din ziarul „Sportul Popular”, pe 
care-l cumpăram a doua zi, împreună cu Gazeta literară.

*
Excursiile, de elev, pe sub Carpați, pe fostul „drum voievodal”, 

spre Tg. Jiu, spre Brâncuși; apoi spre Severin (Podul lui Apolodor, 
Ada Kaleh, până la Orșova, Mehadia, Banat și Ardeal) mi-au 
relevat două rare șanse-compensații: grație surzeniei, înțelegeam 
mai bine imaginile, decât cuvintele. Chiar și la mânăstiri, intuiam 
că în credința străveche, creștină, pentru neștiutorii de carte, 
iconografia (zugrăvirea sfinților) îl ajuta pe preot, la slujbe. Tatăl 
nostru era învățat, pe de rost, prin viu grai!

Când se vor ține istorice slujbe, în limba slavonă, poporul 
românesc nu va mai înțelege nimic! Tot iconografia – icoanele 
sfinților, închipuite de pictori – îi mângâia și îi ajuta pe creștini.

Vedeam! Vedeam! Vedeam!... În locul „muțeniei” și surdității. 
Dar cum va apărea conceputul de vizualizare? De ce aparatul-foto 
va fi numit, curând, ochi magic?

De ce, azi, copiii de peste ocean învață alfabetul direct de 
pe imaginile televizorului (adică internetului?...) Unde sunt 
bastonașele, care compun literele?... Ce se întâmplă cu Lumea?

*
Student, la Cluj, în știința cuvântului (oral, scris, tradus, 

tipărit), Filologia, am primit adevăratele epifanii. Cunoscusem pe 
scriitorii V. G. Paleolog și Petre Pandrea, la Craiova, la o expoziție 
despre 1907, iar în 1968 le-am cumpărat cărțile; una, Tinerețea 
lui Brâncuşi; cealaltă Brâncuşi. Amintiri şi exegeze. Acolo am găsit 
eu că geniul lui James Joyce și Constantin Brâncuși consta, citez: 
„în dominația Iocastei și în lipsa tatălui, din cămin!...” Era și cazul 
meu, cu un tată plecat, mereu, de acasă: „cadru veterinar”.

CAZUL REGINEI IOCASTA
Iată o frază-lege, cardinală și neuitată, de-acum aproape 60 

de ani: „dominația Iocastei și lipsa tatălui!...”
*

Surzenia mi-a accentuat absolut toate spaimele, groaza de 
moarte, tăcerea, agitația, precipitația spiritului, încât am văzut, 
săptămânal, spectacolele de teatru; și am audiat, sâmbăta, la 
filarmonică, cu numai 3 lei, toate concertele dedicate elevilor și 
studenților.

   Teama că voi suferi și surzi, complet, mă făceau să încerc să 
văd totul, înainte de a fi surd „ca o cizmă”; iar, după instalarea 
Republicii Populare Române și a ideologiei prole tare, a apărut și 
o expresie poetică-dură, însă disprețuitoare, față de infirmi, care 
nu-i ajuta la nimic: „Surd-beton!...” „Surzenie-ciment!...”

*
Dispăruseră, parcă, în neant, dramaturgii vremurilor noi, 

după 1965. Mihail Davidoglu, cu Cetatea de foc; Alexandru 
Voitin, judecătorul, cu piesele lui ideologice; Dan Deșliu, cu Lazăr 
de la Rusca; apăruse, în schimb, cu piesa, împotriva transfugilor, 
Un fluture pe lampă, Paul Everac; și foarte mulți alții, uitați de 
tot astăzi!...

Acei ani, 1967-68-69, au semi-deschis, nesperat, o 
„liberalizare”’; așa i s-a spus, mai târziu, încurajatoare și teribilă. 
Da!... Dacă noi am interpretat un întreg an de zile tragicii greci 
cu viitorul profesor Liviu Petrescu, care mi-a propus, în aug. 
1972, să intru în redacția „TRIBUNEI”; și un alt an de zile am 
studiat Henrik Ibsen, de la Nora, Rața Sălbatică și Heda Gabler, 
la Rosmersholm!... Când a ieșit, prima oară, în Europa, Liviu 
Petrescu, de față cu strălucita sa soție, Ioana Emanuela Petrescu, 
eminescolog, fiica lui Dimitrie Popovici, au „ieşit”, riscant, din 
excursia organizată, ca să ajungă la mormântul lui Ibsen.

Iar el, Liviu Petrescu, ne-a povestit, pios: „Am îngenuncheat, 
acolo, pe mormântul său!”. Aceste amintiri, spuse oral, erau mai 
„educative”, decât cursul sau seminarul „dăscălos”. Stăteam în 
prima bancă, întotdeauna! Ținea (Petrescu) seminariile – cu mine! 
                                                        *

Până în 1976, când, redactor la „TRIBUNA”, am primit și eu 
„întâia mea excursie”, de studii, în Grecia; citisem tragicii greci, 
O’Neil, Camus, Sartre, vizionasem Caligula, Diavolul şi bunul 
Dumnezeu, Azilul de noapte, Opera de trei parale ș.a.; și vedeam 
că, de la teoreticianul Peter Brook, încoace, regizorii căpătaseră 
dreptul de a „umbla” în text, de a-l „scurta”, de a-l „permuta” și 
„aranja”, altfel; de a „intercala” (alte texte 
din... alți dramaturgi). O ciudată „desa-cralizare” a scriiturii 
autorilor!

Tocmai devenisem prieten cu un tâ-năr regizor transilvan, 
delicat, fragil, neli-niștit-psihic, socotit „cel 
mai bun discipol al regizorului Liviu Ciulei” 
– Aureliu Manea. Mereu se amintea și 
se stăruia: „mai im-portant chiar și decât 
Andrei Şerban”, care și acela „plecase”, în 
America.

Amândoi, se zicea, fuseseră ajutați să emi- 
greze de actrița bucureșteană Clodi Bertola.

Numele regizorilor, care emigraseră, 
erau mai nume roase, paradoxal, decât ale... 
fotbaliștilor români!; care deși practicau 
o artă... mută, gândită la picior, după 
principiul: „Ciocul mic – și joc de glezne!”), 
le era cenzurată prestația și câștigurile, în 
alte act țări, mai prospere. David, Esrig, 
Penciulescu, Vlad Mugur, Lucian Pintilie, 
Silviu Purcărete, Giurchescu! etc...

*
Reacțiile intelectuale (și concluziile) 

pe care, încet-încet, le trăisem și le 
sedimentasem, în mine, erau că, grație 
avangardelor, genurile literare și artistice 
erau presate să devină un mozaic, un melaj, energic și mai 
agresiv, mai vivace, în pofida neputințelor publicului de a le 
recepta complexitatea.

Imaginea concura, ba chiar înlocuia cuvântul, și acolo și 
pe scenă; actorii, cu gesturi agitate, deveneau pantomimi, 
fantasmatici, muți, privind în gol!... Noaptea concura cu zorile și 
lumina. Întru spirit, în taină, eu mă opuneam!

De aceea, în Grecia, după miracolul, de la Teatrul antic 
din Epidaurus, m-am hotărât să scriu și să public tragedia 
politică Regina Iocasta ca... operă literară. Să nu putrezească 
prin dulapurile secretariatelor teatrelor, să fie tipărită, adică 
prezentată-viu, sub ochii actorilor și oamenilor, care să fie 
disecată de cititori; și mai apoi de spectatori.

Fără să-mi dau seama, eram împotriva timpului realis-
mului-socialist. Cenzura, pe scenă, devenise și mai puternică, la 

operă, în teatre și în viață publică, decât cultura scrisă (publicată).
De aici, sloganul helenceauşist, puritan, al oprimării textului 

meu, Regina Iocasta:
„– Dacă a scăpat, în provincie, de... direcția presei scrise (vezi 

bine: veghind viața multilateral-dezvoltată și, imediat, epoca de 
aur comunistă), nu va mai trece de drastica cenzură a scenei, 
„urmărită” de două pârâte personalități – slugi feminine, ale 
Tovarășei Elena!...: Suzana Gâdea și Tamara Dobrin.

*
Tot din pricina surzeniei, am rămas... student, întreaga mea 

viață. Ceea ce nu auzeam, vedeam, citeam, mă informam și 
memoram aproape, ca să mă pot orienta și integra imediatei vieți 
sociale. Iată ce am descoperit, cu humor trist și confuz, căutând 
idei, prin biblioteci, în trecutul proletcult.

*
Nu împlinisem eu o zi de viață!... Fiindcă, la 25 martie 1949, 

deși era Bunavestire (Balagoveştenia), iar lumea trebuia să fie la 
biserică sau la târg (mie mi-a adus mătușa Ioana Preda halviță!), 
Partidul Unic muncitoresc i-a chemat pe scriitori la București, să 
le spună că Societatea Autorilor Dramatici (SAD) va fi contopită, 
va fuziona, și se va uni cu Societatea Scriitorilor Români și 
Societatea Scriitorilor Maghiari, într-o organizație nouă, de o 
mare „utilitate publică”, ce se va chema: Uniunea Scriitorilor din 
România. Mulți au numit asta „o decapitare politică”, în folosul 
erei „filosofice” și marxiste, a eticii proletcultului, a propagandei 
și „tragediilor noi, optimiste”.

Dramaturgii nu și-au mai revenit, de atunci, niciodată! Unii au 
ajuns în pușcării. Constantin Tănase și desființarea Teatrului său 
fuseseră „începutul”. De la Camil Petrescu, la Tudor Mușatescu 
și până la Ion Pribeagu, un poet evreu moldovean, textierul lui 
Tănase, nu-și vor mai vedea textele, jucate pe scenă, niciodată, 
în fața publicului!... Adio!... La Dumnezeu!...

Satire, scene, epigrame-duelate viu, în direct; tea-
trul-improvizație; cel „bulevardier”, de un enorm succes, 
vor dispărea, în favoarea teatrului educativ, mobilizator și 
propagandistic și a „brigăzilor artistice”, de agitație.

Autorii dramatici, înainte, țineau conferințe (Rebreanu, 
Minulescu); își recitau, împreună cu actorii, scenele și poemele 
antologice – și vor cunoaște publicul, în chip imediat, mai mult 
decât prozatorii, nuveliștii, romancierii, la lansările lor, în funcție 
de trudnicia lungă, dusă la capăt și mai apoi tipărită. Un proces 
mult mai lent – laborios, de durată.

*
Pe acest fond, de reacție subterană, îndârjită și uneori 

invizibilă, prin „fugi”, emigrări, „plecări”, au apărut noii regizori, 
cu un cuvânt, încă de la Gordon Craig, 
ajuns puternic, accentuat – pe scenele bri- 
tanice și chiar în cele poloneze: Teatrul 
vizual. Teatrul prescurtat, permutat, 
esențializat, „masacrat”, la maximum; ima- 
ginea, tăcerile, golul sufletesc, nebunia 
mută, „interjecționistă”, înlocuiau cuvân-
tul! Materia, crescând absurd, înlo- 
cuia spațiile și locurile spiritului, așteptând 
un Dumnezeu-Godot.

Scaunele lui Ionesco, aglomerate, pira-
midal, în toată scenă, sunt o ilustrare, deja, 
clasică.

Regizorii „revoluționează”, acum, încet, 
iar scriitorii dramatici trăiesc „un mare 
recul”. După Revoluția Română, în același 
timp cu Regina Iocasta, Andrei Şerban a 
adus, la Festivalul Caragiale, un „amestec” 
al clasicilor antici – Eschil, Sofocle și 
Euripide; dar și acel amestec – era mult 
mai de imagine, decât de cuvinte, spectacol 
numit: Trilogia Antică.

Există și un caz de scriitor-prozator, care s-a maltrat, singur, 
pe sine, predând regizorului italian Michelangelo Antonioni, 
o povestire de... 2 file; poate fi numită schiță literară, însă 
nicidecum, un scenariu de film! De pe acel „material literar” al 
prozatorului sud-american Julio Cortazar, Antonioni a gândit, în 
imagine, indubitabil genială, filmul „mut” BLU-AP.

Concluzia e tautologic, prea scurtă: „scenaristul” Cortazar a 
fost reprimat, uitat de public, de specialiști. De mine, însă, nu!... 
Pentru că am intuit că autorul clasic nu dispare, din vina lui, ci 
e împins să iasă din istorie, să trăiască și să ajungă în anonimat.

Cu o asemenea idee, realizată pe scenele din toată lumea, 
a primit dramaturgul Luigi Pirandello, Premiul Nobel: Şase 
personaje, în căutarea unui autor! Unde a dispărut autorul?... 
Cine l-a „camuflat”?... Cine l-a eliminat?

Așa se explică de ce publicul cult, în vremea realismului 
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socialist, alerga, cu sufletul la gură, să vadă ecranizări, după 
marile opere literare, universale. Ele ajungeau, la mari actori, în 
dialoguri și chiar se numeau: „dramatizări”.

Memorabile fiind, ele potoleau setea de valoare, de 
certitudine și chiar de viziune religioasă.

Așa se explică reîntoarcerea în seminariile Universităților, a 
operei lui Shakespeare, Cervantes (Quijote dramatizat), Cehov, 
Gogol, Caragiale, Ibsen, O’Neil, Camus, Gombrovitz; la noi: 
Sorescu, D.R. Popescu, I.D. Sârbu, Matei Vișniec.

Pentru aceasta, am preferat să public Regina Iocasta drept 
operă literară, în Arlechin, „cea mai frumoasă revistă de teatru 
din sud-estul Europei”, cum a numit-o criticul timișorean Cornel 
Ungureanu. Ca să scap și eu de confuzii. Dar am scăpat, oare?...

Pentru asta am reținut și am arhivat, totul în jurul Reginei: 
scrisori de la actori și actrițe, regizori și directori de teatre, 
recenzenți, cronicari, traducători, cititori – Tăieturi din presă, 
ratări și amânări, amenințări cu pierderea slujbei; referințe 
critice, fotografii, chiar filmări, ale Reginei Iocasta, după 1989.

Arhiva Reginei Iocasta mă copleșise! Nu se mai zărea lumina, 
eliberarea; îmi amâna creativitatea, deci mă „bloca”. Maria, Ma-
ma lui Isus a rămas ca un șantier, o trudă fără de capăt. Abia în
2000, am terminat altă dramă – comedia neagră:  Dracula în Carpați.
                                                          *

Mai exista și o altă tendință, practică, nu doar teoretică, între 
cele două concepte: teatru vizual și teatrul literar, încercată de 
numeroși regizori, care își scriu ei scenariul a ceea ce vor imagina, 
vor filma și vor printa!

Nu îndrăznesc să-l numească scenariu, pentru că acela este 
socotit, totuși, gen literar; îl numesc „script”!... Iar când s-a 
întors, în țară, scriitorul-emigrant Petru Popescu, având faima 
că a lucrat mult, ca scenarist, la Hollywood, a strecurat, într-un 
interviu, un grăitor și tulburător adevăr, specific-american: 

„– După ce îi este examinat și cumpărat scenariul, iar scenariul 
acela intră spre mai multe mâini; numele scriitoru lui-sce narist 
este șters, îndepărtat și reprimat!... Anulat!...”

*

Merită să-i amintesc cititorului (cititorilor), acum, în cel 
de-al șaptelea deceniu, al vieții mele, că deși infirm, nu mi-am 
ratat șansele, soarta; sau, cum spune Eclesiastul – drumurile – 
„împrejurările!” CALEA!... Iat-o pe cea mai stranie:

În 2014, socrii fiicei mele Anita, părinții lui Anthony (și 
cuscrii mei), specialiști parizieni, în farmacologia oftalmologică) 
s-au mutat în suburbia Chateau Neuf du Pape de Avignon. Am 

fost invitat, aproape anual, acolo, vara. Mi-am terminat, acolo, 
capitolele unei cărți, despre Roma. Şi am văzut că Regina Iocasta, 
ca și Hamlet Dreams al lui Andry Scholdag, sau Socrate, mai 
erau citate și pomenite, în conferințele de presă. Însă, am mai 
constatat și urmărit o altă stare de lucruri, cu totul senzațională.

   Se revenea, aproape 50%, în Festivaluri, la teatrul de text. 
Piesele, scrise drept „teatru din fotoliu”, adică citite, ale lui
Alfred de Musset; apoi, Eschil, Euripide; nuvela Carmen de Pros-
per Merime, dialogată și numită, în subtitlu, pe afișe: „una din cele 
mai tragice istorii de dragoste, ale tuturor timpurilor”; text tea-
tral, nu libret!... Richard al III-lea (cu D-na Renata Scant), Hamlet, 
reluat încontinuu, acum de regizoarea Danuta Zarazik; Şcoala fe-
meilor; Maestrul şi Margareta; Scrisorile lui Kafka spre tatăl 
său; Posedații; Karamazovii; Străinul (dramatizare după Camus); 
„Bâlbâielile” românului Gherasim Luca, regizate la Tunis etc.

*
Socotesc și conchid: a vedea – a vizualiza – la Avignon, în 

fiecare vară piese și titluri, din toată lumea, m-a făcut să constat 
o clară reîntoarcere, către scriitorul profesionist, exersându-se în 
diverse genuri literare, ca „nepot al profeților antici”, „biblici”. 
Să fi fost el, scriitorul, blestemat de istorie – pentru că a dat 
pâine copiștilor (culegătorilor), tipografiilor, editorilor, actorilor, 
librarilor, bibliotecarilor, învățătorilor, iubitorilor, cititorilor de 
Dumnezeu?... Să fi dispărut, ca AUTOR?...

Vizualizăm, azi, în ciuda diletantismului și imperfec țiunilor 
și chiar a grabei Civilizației imaginii – o revenire, o întoarcere a 
Autorului – la Cultura cuvântului scris!

(Urmare din pag. 6)  

Cetățenii Drăgășanilor, (oraș plus plasă) în 
număr de 59.091 conform actelor vremii (în care 
nu erau înregistrați copii!!!) au primit frățește 
4272 de bucovineni. Nu întâmplător! Aceștia 
au rămas, au început să trăiască, să lucreze, 
să se căsătorească, să facă copii și să moară 
acolo, pe lângă drăgășăneni, cu drăgășăneni. 
După șaptezeci de ani, bucovinenii care au venit 
atunci, dorm în pământul sfânt al Drăgășanilor 
care i-a adoptat. Niciunul însă, niciunul din ei nu 
și-a uitat pământurile natale, așa cum nu-ți uiți 
părinții, visându-le pe amândouă cu nostalgie  
până în ultima clipă.

N-am putut să nu mă gândesc la toate astea, 
instantaneu, când domnul profesor Codreanu m-a 
sunat la telefon zicându-mi că ar dori nespus să 
afle dacă s-ar putea iniția o acțiune de amiciție 
cu școala lui Levcic...De ce tocmai cu Cernăuțiul?  
Deoarece părinții săi, decedați nu de multă 
vreme erau din cei „evacuați” din orașul Noua 
Suliță, de lângă Cernăuți iar domnia sa simte 
că are încă rădăcini acolo...Că ar fi foarte fericit 
dacă ar găsi o școală care să se înfrățească cu 
școala la care preda domnia sa... Mi-a mai dat 
de înțeles că nu îndrăznea să viseze că tot orașul 
Drăgășani ar putea găsi un frate în orașul natal al 
părinților săi, Noua Suliță...și că măcar școala...

Atunci am înțeles că și domnul Codreanu 
suferea de nostalgia care leaga sufletele acelora 
care și-au părăsit „rădăcinile” în 44 de locurile 
natale și care se transmite ca o rană dureroasă 
urmașilor lor.

Am promis că voi încerca, având în spate ce- 
le două „colaborări” oficiale pe care le-am inițiat 
și anume, Horezu cu Hotinul care fusese găzduit 
de horezeni și Costeștii vâlceni cu Ostrița de  
Herța.

Cel cu care „lucram” aceste acțiuni, dincolo, 
în Ucraina era directorul Centrului Cultural de 
Păstrare și Promovare a Culturii și Tradițiilor 
românești din Cernăuți, domnul Iura Levcic. În 
cadrul semnării oficiale a actelor de înfrățire 
Costești-Ostrița, mai adusesem, tot oficial, 
solicitarea caldă și frățească a comunei Vaideeni 
pentru Boian.

Domnul Levcic a reușit în puținul timp pe care 
l-a avut, să instruiască în cadrul Școlii Populare 
de Artă Românească patronată de Centru, 
aproape o sută de copii într-un cor pe care-l 
dirijează și cu care are în toată lumea rezultate 
uimitoare: zeci de trofee ale festivalurilor unde 
sunt invitați, zeci de medalii de aur, nenumărate 

DRĂGĂȘANII AU UN OM CARE A REUȘIT SĂ MIȘTE LUMEA

de argint...Când i-am văzut și auzit prima dată, 
am realizat un lucru absolut uimitor: nimeni din 
politicieni, nici un ambasador, nici un consul, 
nici un oficial, n-au putut să facă în treizeci de 
ani, din 89 până acum, ceea ce pot face acești 
copii minunați în câteva minute și anume 
să ne aducă aminte că dincolo de graniță au 
rămas români. Că au rămas români care s-au 
încăpățânat să nu uite asta șaptezeci de ani, 
care ne așteaptă de șaptezeci de ani să poată 
vorbi românește, să poată cânta românește, să 
poată juca românește... cu noi... 

Copii și nepoți ai celor care atunci trăiau în 
România Mare, Ei au aflat despre Noi cei de 
dincoace de graniță din poveștile celor bătrâni. 
Noi, eu, chiar eu care sunt bucovineancă, eu 
n-am știut de Ei, cei de „dincolo” până nu am 
auzit cântând copii lui Levcic... Cântând despre 
Ștefan cel Mare și Sfânt, despre dor, despre 
Dumnezeu, despre sfințenia pământului natal, 
despre sfâșietorul dor de părinți plecați, de 
copii plecați...despre Crăciun, despre valori pe 
care noi le uitasem... 

Am ajuns la Drăgășani. Am luat legătura cu 
primarul orașului care mi-a permis să-mi expun 
propunerea în cadrul unui consiliu orășenesc. 
Apoi, l-am adus pe domnul Levcic împreună 
cu o parte din coriștii săi care au dat un mic 
spectacol pentru drăgășeneni chiar în fața 
primăriei. Afost foarte frumos. 

După câteva zile am primit un telefon abso- 
lut emoționant de la domnul profesor Codreanu. 
Era destul de târziu, era noapte și, după ce s-a 
scuzat pentru ora înaintată, m-a întrebat direct:

-Știți de unde vă sun?
-Nu! Bineînțeles că nu!
-Din cimitir, doamnă.
-???
-Am în mână hârtia oficială prin care 

primăria Drăgășani își înaintează solicitarea 
către primăria din Noua Suliță. Am venit să le 
spun părinților mei că în sfârșit, îi voi putea duce 
acasă. Chiar dacă simbolic, dar voi putea-o face.

N-am mai avut grai. Nu mi-a venit a crede 
că profesorul acela de muzică trecut bine de 
cincizeci de ani, înalt, cărunt, sobru, extrem de 
sobru este capabil de atâta sensibilitate, de atâta 
purirate sufletească, aproape copilărească. 
Îi povestisem profesorului că în primul meu 
drum spre Cernăuți, luasem  pământ de pe 
mormintele alor mei care și ei fugiseră de ruși, 
pământ pe care l-am dus la mănăstirea Bănceni. 
Simbolic, pământul Cernăuțiului i-a primit spre 
odihna veșnică. 

La mănăstirea Bănceni există un mormânt 
imens ca suprafață unde se poate aduce pământ 
de pe mormintele celor care au fost înhumați 
în alte părți. Un preot le face slujba creștină de 
înmormântre.    

Așa vin acasă sărmanii...și profesorul 
Codreanu a ținut minte...și mie mi-au dat 
lacrimile de emoție...

După câtăva vreme, ducându-mă iar la 
Cernăuți, într-una din orele de așteptare oferite 
cu generozitate în graniță,  așteptare de ore 
întregi, mă gândeam la profesorul Codreanu 
și la corul său de copii din Drăgășani, apoi la 
corul lui Levcic și la copii săi din Cernăuți...la 
drumurile pe care a început să le facă în țară, la 
drumurile pe care copii lui Codrenu le vor face 
probabil la Cernăuți peste graniță...granița, ca 
o lamă de sabie, granița ca o rană deschisă pe 
trupul și sufletul Bucovinei...și copiii...copiii lor 
la noi, copiii noștri la ei... 

Afară ploua mărunt. Am adormit câteva 
minute, timp în care gândurile mi s-au prelungit 
în somn și-am visat.  Am visat copii care cântau, 
sute de copii, mii de copii care treceau granița 
cântând cântecele Bucovinei, cântecele Olteniei. 
Treceau peste rana sângerândă încă a graniței, 
ditr-o parte în alta țesând cu piciorușele lor, cu 
fiecare pas pe care-l făceau, o horbotă fină din 
fire de iubire, din fire de dragoste, de patriotism 
curat, de respect pentru istorie, de dor pentru 
cei plecați dintre noi.

Am înțeles atunci de ce Levcic cu copii săi, 
cu cântecele lor care ridică rând pe rând sălile 
în picioare au fost mai eficienți decât toți 
parlamentarii din toate guvernele din toți acești 
treizeci de ani care au trecut, de ce ei, niște copii 
nevinovați cu vârste între trei și cincisprezece 
ani, au fost cei mai buni ambasadori ai 
Cernăuțiului și ai Herței și ai Ostriței, ai Fântânii 
Albe și a tuturor pământurilor oamenilor 
părăsiți acolo și pe care noi eram gata să-i 
uităm. Pentru că mesajul lor era curat, sincer, 
fără urmă de vreun câștig, de vreo așteptare 
alta decât aplauzele și iubirea celor cărora le 
cântau despre Bucovina...cea de dincolo de 
graniță... cea care încă-și așteaptă feciorii duși 
în altă parte... Cântecele lor sunt mai mult 
sfinte rugăciuni,  sfinte smerenii în fața vieții și-a 
lui Dumnezeu și dacă pentru orice altă cerere 
sau ofertă poate exista un răspuns al „răului”, 
împotriva rugăciuniunilor și smereniei, Nimeni 
nu poate ridica nici gândul, nici glasul, nici 
brațul...Levcic a găsit cu copii săi drumul către 
inimi și către Dumnezeu. 

Am înțeles de ce au trebuit să se întâlnească 
profesorul Levcic cu profesorul Codreanu, de ce 
Codreanu va trebui să ducă „acasă” pământul 

sub care odihnesc plecați cu lacrimi în ochi 
părinții săi, așa cum va trebui să considerăm 
această „întoarcere acasă” simbolică, pentru 
toți cei din toate părțile Bucovinei care au ales 
să rămână în brațele pământului Drăgășanilor, 
abandonându-se lui și lui Dumnezeu care i-a 
călăuzit până aici.

Am înțeles că toate persoanele care au fost 
aduse la concurența drumurilor acestei reparații 
morale ce se cere a fi împlinită, sunt niște 
persoane alese de Cel de Sus. Începând de la 
profesorul Levcic, cel care cu îngerii săi a deschis 
porțile cerului făcându-se auzit dincoace de 
graniță până în Oltenia, cu profesorul Codreanu 
care le-a auzit cântecele și a urnit lumea 
aceasta toată, continuând cu  Primarul de acum 
al orașului, toți sunt aleșii lui Dumnezeu. 

După șaptezeci de ani, la fel cum Primarul 
de atunci al Drăgășaniului a primit frățește 
dimpreună cu orașul său pe năpăstuiți, tot așa 
domnia sa Primarul de acum va ajuta, cred, 
la înfrățirea urbei Domniei sale cu orașului 
bucovinean pe care aceia, fugind de urgia 
comunistă, l-au părăsit. Apoi  domnul profesor 
Codreanu va duce acolo o urnă cu pământul 
Drăgășanilor pentru întoarcerea simbolică în 
pământul străbunilor lor a  tuturor celor 4300, 
din Noua Suliță și din celelalte părți ale Bucovinei 
de nord rămași aici... Cred că cele două coruri 
se vor uni înfrățindu-se, cosând simbolic o 
rană de graniță, înfrățindu-și cântecele și 
glasurile, realizând o premieră europeană cu 
spectacolele pe care le vor susține la Ei și la Noi, 
căci, după cum se vede, doar muzica ajunge la 
Dumnezeu...

Un ultim gând ca o continuare a ideii că „așa 
și acum” trebuiau să se petreacă evenimentele, 
că cei doi trebuiau să se întâlnească  și mai ales 
că doar cântecele celor două coruri puteau să 
miște lumea care până acum a fost inertă, un 
gând mi s-a născut dintr-o modestă revelație. 
Dacă, cel puțin la noi creștinii,  rugile și 
învățăturile propovăduite în biserici n-ar fi fost 
urcate spre cer de preoții care slujesc cântându-
le, dacă ar fi fost o simplă recitare, oricât talent 
și har ar fi pus prelații în slujbele lor, creștinismul 
ar fi dispărut de mult.                       

Sper în împlinirea  visului domnului profesor 
Codreanu, împletit cu al meu, cu cântecele 
îngerilor lui Levcic, cu aprobarea Consiliului 
orășenesc Drăgășani. Mai sper, încă și mai mult,  
în bunăvoința domnului Primar  Nedelcu Ion și 
a domnului Prefect al Județului Vâlcea, pentru 
a ne ajuta în îndeplinirea reparației morale pe 
care o datorăm strămoșilor acum comuni.  

Așa să ne ajute Dumnezeu!                                                                                                          
 Horezu  /  15.03.2019



(Traducere din limba italiană de Leontina CICHIRDAN)
  

Nu credem că greșim (dar avem adevărate motive de a ne 
cere scuze) presupunând că în 1969 nimeni sau puțini 

cunoscători din Italia și-au amintit de aniversarea a 150 ani de la 
nașterea lui Franz von Suppé. 

De ce puțini sau chiar nimeni l-au considerat pe Suppé 
compozitor Italian? Se vorbea de el ca un compozitor austriac 
sau mai curând tipic vienez, sau mai mult vienez pentru că a scris 
cea ce este considerat ca prima operă vieneză reală! (Il Pasionato 
din 1860) sau de a fi inventat în 1866 opereta militară dunăreană 
(cu celebra Cavalleria leggera) și de a fi dat Austriei un al doilea 
imn național: acea melodioasă și fără griji Macetta O du mein 
Ősterreich, și care a fost introdusă mai întâi ca o piesă separată 
în scena muzicală pentru povestea Alraunerl, iar mai apoi devine 
în scurt timp un simbol al unei epoci și o concepție despre lume 
și viață care corespunde caracterului adevărat al vienezilor mult 
mai bine decât vechiul imn imperial de curte al lui Haydn.

În realitate Suppé a fost un produs cu adevărat special pentru 
monarhia habsburgică, fără însă a avea sânge austriac. Doar 
mama sa a fost vieneză, dar de origine etnică ceho 
-poloneză. Tatăl său, Pietro de Suppé-Demelli, s-a 
născut în Cremona într-o familie care s-a stabilit 
de-a lungul secolului al XVI-lea, provenind din 
Flandra. El a exercitat funcțiile de comisar regional 
al guvernului austriac din Split, în Dalmația, 
dar s-a simțit în intimitate Italian, cu o educație 
italiană, dându-i fiului numele Francesco Ezechiele 
Ermanegildo.

A urmat Liceul din Zara și apoi Universitatea 
din Padova, oferindu-i tânărului Suppé  o educație 
culturală italiană. Trupa directorului Ferrari și 
organistului Catedralei din Zara, Cigala, l-a inițiat în  
muzică, dar i-a format și stilul-gustul prin frecventarea continuă 
și asiduă la Teatrul Scala din Milano, unde a avut ocazia să asculte 
lucrări de Rossini (La Gazza Ladra, Cinderella), de Bellini (Norma 
și La Sonnambula) și de Donizetti din care  a preferat-o pe L’ Elisir 
d`amore. Donizetti era văr îndepărtat din partea tatălui, și, în 
1842, îl va invita la Bergamo pe tânărul Suppé cu intenția de a-i 
perfecționa personal pregătirea muzicală. Suppé vorbea mereu 
afectos de Donizetti ca de „unchiul său drag”. În această perioadă 
bătrânul Suppé-Demelli era deja mort; și mama lui Franz era 
transferată împreună cu fiul la Viena, unde, acesta începe să-și 
câștige existența oferind lecții în limba italiană, o limbă pe care o 
va folosi mereu, în timp ce limba germană nu va deveni a doua sa 
limbă, nici la sfârșitul celor 60 de ani de viață vieneză. Bibliografia 
sa, austriacă, și germană, recunoaște de fapt că el nu a reușit nici 
o dată să stăpânească limba germană în totalitate.

Aceste date biografice nu pot constitui argumente pentru a 
demonstra existența unor reale rădăcini italiene în muzica lui 
Suppé, dar pot servi oricum să indice componente din formația 

FRANZ VON SUPPÉ
Prezentazione critica di ROMAN VLAD

culturală de bază și de a angaja anumite predispoziții și tendințe 
de stil-gust, conducându-ne la originile etnice și ambientale. Și 
atunci numai muzica, singură, muzica lui Suppé ne poate oferi 
elemente concrete care atestă incidența reală a tradiției italiene 
asupra formării stilului său și, în consecință, asupra dezvoltării nu 
numai a aceleiași operete vieneze, pe care a început-o, ci a unei 
întregi ramuri de muzică central-europeană care traversează 
granița dintre muzica serioasă și muzică ușoară, care astăzi pare 
atât de rigidă, în timp ce, la un moment dat era admirată de toți 
compozitorii de rang. În piesa de început „Missa dalmatica”, cu 
care Suppé a debutat în agonia muzicii, sub auspiciile maestrului 
său, Cigala, dar pe care a revizuit-o apoi la maturitate (între 
paranteze  fie spus și Johann Strauss, fiul, și-a început cariera cu 
o compoziție liturgică), prezenta caracteristicile italienești ca pe 
un fapt natural.

Într-un plan diferit apartenența inițială al lui Suppé la cultura 
muzicală italiană se manifestă prin opera, Gertrude della Valle, 
pe care a creat-o în 1842 și pe care  i-a arătat-o lui Donizetti, 
când acesta din urmă a venit la Viena pentru a asista la prima sa 
operă mondială Linda di Chamounix la Teatrul din Porta Carinzia; 

și care trebuie să fi recunoscut în muzica nepotului 
elemente înrudite cu propriul mod de compoziție. 
(…)

O va demonstra și în excelenta reușită din 
Fatinitza o operă scrisă în 1875 pe un libret  care 
tratează aceeași istorie ca în Chevalier Faublas, 
despre care scriitorul obișnuise să pregătească 
textul la opera lui Auber La Circassienne (1861) și 
pe care Johann Strauss îl refuzase anterior. Povestea 
a necesitat caracterizarea muzicală a figurilor 
de sclavi turcești și Suppé, născut în peninsula 
Balcanică și, de asemenea, având și sânge slav în 
vene, s-a simțit complet în largul său, răspunzând 

într-o perspectivă sentimentală…care îi amintește de copilărie.  
De aceea Suppé a fost mai puțin fericit când a încercat să 
realizeze o ambianță spaniolă în „Donna Juanita ” (1880). Sunt 
unii care afirmă că în Suppé „juxtapunerea dintre spiritul italian 
și spiritul austriac din Innerlichkeit de multe ori rămâne într-o 
stare de conflict”. Și totodată e foarte adevărat că numai acolo 
unde un astfel de conflict apare rezolvat într-o sinteză stilistică 
fericită, Suppé reușește să  dea ce este mai bun din el; iar când 
conflictul este evitat prin redirecționarea doar pe una dintre 
componentele stilului și personalității sale, rezultatatul nu are 
gust și autenticitate. Aceasta este valabilă și pentru puținele 
și reprezentativele opere italiene scrise în tinerețe, precum și 
pentru operetele care vroiau să fie scrise exclusiv pentru austro-
germani, fără a o exclude pe cea intitulată Franz Schubert (1864) 
și Flotte Bursche (1863), în care a știut  să înlocuiască imaginația 
defectuoasă, profitând elegant de melodiile populare de diferite 
feluri. Această ultimă operetă trebuie amintită,  de asemenea, 
chiar și pentru faptul de a fi prima Studentenoperette (operetă 

cu subiect studențesc), așa că într-adevăr se poate spune că 
nu numai Suppé a fost inițiatorul operetei vieneze, dar merită 
delimitată tipologia. 

O încadrare critică a figurii sale nu poate face abstracție în 
orice caz de prospectarea raportului său cu Johann Strauss. Este 
vorba cu siguranță de un raport nu numai de  emulație reciprocă, 
dar și de o influiență reciprocă. Există cel mai fericit exemplu prin 
care Suppé, pentru a nu fi în contradicție cu Strauss, să fie în cele 
din urmă în competiție cu Offenbach, angajându-se pe un teren 
teatral. Cu șaptezeci de ani în urmă, când Strauss încerca, prima 
dată pe bâjbâite, să se afirme în domeniul operetei, Suppé era în 
maximă formă de creație desigur până ca Strauss să reușească în 
Il Pipistrello. Frustarea impulsului emulativ-creativ l-a determinat 
să creeze în grabă Fatinitza și Boccaccio. Stimulat de Strauss, 
după aceeași lucrare inițială, Suppé îl influențează la rândul său, 
și nu e hazardat  a susține că fericite și certe italianisme care 
se regăsesc la Strauss au ajuns la el traversând experiența lui 
Suppé. Pentru a completa profilul critic al acestuia, bineînțeles 
putem examina nu numai complexul său de creație teatrală, dar 
putem considera și altele (unele deja menționate): două Messe 
(din 1843 și din 1846), un Salmo (1840), Requiem din 1854 și 
alte lucrări corale sacre și profane; trebuie de asemenea să 
cunoaștem Sinfonia și Quartetti din tinerețe. Nu putem face 
asta aici și credem, printre altele, că examinând atâtea opere va 
trebui să le încadrăm în ambițiile cheie a celor ce efectiv sunt 
realizate de un compozitor care, dacă nu unul foarte mare, nu 
este nici unul discutabil. Un compozitor, Suppé, care, dacă nu în 
intregime, cel puțin în parte aparține Italiei. Și aceasta nu numai 
în virtutea procentului de partenență italiană a originii sale dar 
și a educației sale italiene și formării sale muzicale, dar încă mai 
mult decât orice, pentru elementele italienești fundamentale 
din arta sa și, prin aceasta, ferilizând muzica dincolo de Alpi în 
cel mai fericit mod.

Nota:  Roman Vlad, compositor, pianist și critic musical, s-a 
născut în 1919 la Cernăuți-Bucovina și a fost elevul lui A. Casella. 
Este autorul multor lucrări instrumentale, vocale, teatrale (opera 
și balete) și a semnat multe coloane sonore de film și programe ra- 
diofonice și de televiziune. Colaborator al RAI la Enciclopedia Spec- 
tacolului, director al Academiei Filarmonice Romana, e mem-bru 
al Consiliului Președenției Internaționale de Muzică Contem- 
porană și director al celui de-al XXVII Maggio Musicale Fioren-tino 
(Mai Muzical Florentin). A publicat un studio despre Luigi Dalla- 
picolla (1952) și unul despre Igor Stravinski (1958); și volumele: 
Modernita e tradizioni nella musica contemporanea (1955) și 
Storia della dodecafonia  (1958). Din 1950 este cetățean Italian.

(Articol din 1969 semnat de Roman Vlad și republicat în 
antologia „LA FABBRI DEI FRATELLI FABBRI ” Editura Franco 
Angeli, 2010, Milano…dăruit nouă, în copie Xerox de dirijorul 
Italian Orazio Baronello cu ocazia concertului său de la Râmnicu 
Vâlcea din luna februarie 2019.)

Iulian COMĂNESCU

S-a născut pe 23
aprilie 1564 (bote-

zat pe 26 aprilie) în loca-
litatea Stratford. Tatăl său,  
John Shakespeare era un 
burghez respectabil care în 
1565 a fost ales membru al 
consiliului orășenesc, iar în 
1568 staroste ( primar). Se 

pare că a practicat diferite tipuri de negustorie 
și ar fi avut parte de fluctuații ale averii. Mama 
Mary Arden provenea dintr-o familie veche 
și primise moștenire ceva pământ, ceea ce a 
constituit pentru John Shakespeare, un pas în 
sus pe scara socială.

Nu se cunosc date privind pregătirea școlară, 
dar în orașul natal exista un liceu umanist de 
bună calitate, unde cursurile erau gratuite, la 
care, deși nu s-au păstrat listele cu elevii din sec.
XVI, e pertinent, să presupunem că starostele 

WILLIAM   SHAKESPEARE
(primarul) orașului și-a trimis fiul la acest liceu. 
Educația lui trebuie să fi constat în cea mai mare 
parte, din studii de latină,  învățând probabil să 
citească, să scrie și să vorbească limba destul 
de bine. Nu și-a continuat studiile universitare 
și e puțin probabil că însușirea  cursurilor de 
logică, retorică și alte discipline studiate atunci 
în universități, să-l fi atras în vreun fel. 

În baza certificatului de căsătorie emis pe 
27 noembrie1852, rezultă că la vârsta de numai 
18 ani, se căsătoreste cu Anne Hathaway care 
era cu opt ani mai în vârstă decât el. Ea locuia 
într-un frumos conac de țară situat la 3,2 km de 
Stratford, astăzi foarte mult vizitat de turiști. 
După numai șase luni de zile, pe 26 mai 1583, 
se naste primul copil Susanna. Apariția rapidă 
a copilului sugerează că sarcina nu fusese 
plănuită, iar căsătoria a fost una din obligație 
datorată sarcinii neașteptate. La aproape 21 de 
luni după nașterea Susannei, Anne a adus pe 
lume o pereche de gemeni, Hamnet și Judith, 
care au fost botezați pe 2 februarie 1585.  

Singurul fiu al său Hamnet, a murit la vârsta de 
11 ani, în 1596 și nu se cunoaște dacă William 
se afla atunci la Stratford sau la Londra. 

Deși au rămas căsătoriți până la moartea  lui 
Shakespeare în 1616, nu au mai avut alți copii. 
Nu se cunoaște cât de fericită a fost căsnicia, dar 
William a preferat să trăiască la Londra separat 
de Anne și de copii timp de cel puțin două 
decenii, afară probabil de vizitele ocazionale 
pe care i le permitea o viață profesională foarte 
aglomerată. S-a întors definitiv de la Londra,  
în 1612. Divorțul era aproape imposibil în vre-
murile acelea.

Testamentul lui William Shakespeare redac-
tat pe 25 martie 1616 este un document lung 
și detaliat, prin care lasă moștenire averea sa 
considerabilă moștenitorilor de parte bărbă-
tească ai fiicei sale celei mai mari, Susanna. 
(Ambele fiice erau pe atunci căsătorite, un 
cu Thomas Quiney, băiatul unui bun prieten, 
cealaltă cu John Hall, un medic respectat din 
Stratford). 

Shakespeare a murit la vârsta de 52 de ani 
pe 23 aprilie 1616 si a fost înmormântat la 
biserica parohială din Stratford, iar pe piatra 
funerară nu s-a scris niciun nume, ci doar 
versurile lui însuși:

Pritene, nu te opri din drum
Să risipeşti aceste rămăşițe.
De-i face aşa, fii binecuvântat,
De nu, blestem asupra ta să cadă.
Familia și prietenii nu s-au mulțumit cu o 

simplă piatră de mormânt și, la câțiva ani după 
aceea, înainte de 1623, au ridicat un monument 
pe zidul bisericii, lângă mormânt. Epitaful scris în 
latină și inscripționat direct sub bust, îi atribuie 
lui Shakespeare înțelepciunea lui Nestor, geniul 
lui Socrate și arta poetică a lui Vergiliu. Așa au 
voit conțetățenii săi, ca dramaturgul să rămână 
în memoria tuturor. În anul 1623,  a decedat și 
soția sa Anne, la vârsta de 67 de ani și a fost  
înmormântată în același loc.

 
(Continuare în pag. 14)
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Arhim. Veniamin MICLE

Până la etatea de 80 
de ani, am desfășu-

rat în cadrul Bisericii străbu-
ne diferite activități pastora-
le, culturale, didactice, ad-
ministrative și gospodărești.    

La acest moment ani-
versar, am considerat reco-
man-dabilă întocmirea unei 

retrospective referitoare la activitatea culturală 
pe care am desfășurat-o în această perioadă. În 
acest domeniu, am publicat un număr de 611 ti-
tluri, dintre care: cărți – 103; studii – 98; articole 
– 322; comunicări – 3; predici – 18; reportaje – 
14; însemnări-comentarii – 32 și recenzii – 31.  

Tematic, am abordat subiecte teologice și isto- 
rice. Când activam în domeniul didactic, m-am 
axat pe probleme de teologie practică – Omile- 
tică și Catehetică – specialitatea în care mi-am pre- 
gătit doctorul în Teologie. După ieșirea din ca-
drul învățământului teologic, am abordat teme 
de spiritualitate creștină, precum și de istorie 
bisericească și patriotică, pentru aprofundarea 
și clarificarea unor aspecte controversate.  

O pasiune deosebită am avut și pentru re-
alizarea recenziilor unor cărți scrise în limbile 
română, franceză, engleză și italiană.

La început, cărțile le-am tipărit la diferite 
edituri din țară, iar ulterior mi-am organizat o 
mică „tipografie”, dotată cu utilajele necesare, 
reușind să le tipăresc personal. Studiile și cele-
lalte scrieri le-am publicat într-un număr de 44 
reviste de specialitate, teologice, istorice și de 
cultură generală din toate zonele țării.

Scrierile s-au bucurat de aprecierea citito-
rilor. Unii dintre ei, preoți, profesori, cărturari, 
juriști, reporteri și ziariști,  le-au prezentat re-
cenzii elogioase, totalizând un număr de 179 
exemplare, fiind tipărite în diferite publicații.

Pentru a evidenția opiniile cititorilor despre 
scrierile respective, la finalul cărții sunt redate 
scurte citate din unele „referințe critice”.

Dând slavă bunului Dumnezeu, pentru că 
m-a învrednicit de o viață îndelungată, cu sănă-
tate și putere de muncă, Îl rog să binecuvânteze 
pe toți cei care s-au alăturat acestui eveniment 
festiv din viața mea.  

 
ACTIVITATEA CULTURALĂ

I. Cărţi: 
1. Monumentul Coşuna-Bucovățul Vechi, Bu-

curești, 1982, 80 pag.
2.  Mănăstirea Polovragi, București, 1987, 56 pag.

   3.  Sfântul  Grigorie Decapolitul. Viața şi minu-
nile, București, 1992, 160 pag.

4. Trepte spre amvon. Studii omiletice, Bucu-
rești, 1993, 256 pag.

5.  Inițieri catehetice, București, 1993, 160 pag.
6. Istoria Bisericească de Samuil Micu, Bucu-

rești, 1993, 296 pag. 
7. Predici şi Cuvântări de Eufrosin Poteca, Bu-

curești, 1993, 128 pag.
8. Antihristica. Semnele venirii lui Antihrist, 

București, 1994, 162 pag.
9. Cultul Sfinților, București, 1994, 48 pag.
10. Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi, Bu-

curești, 1994, 48 pag.
11. Sf. Antonie de la Iezerul, București, 1994, 

64 pag.
12. Peştera Sfântului Grigorie de la Bistrița, 

București, 1995, 128 pag.
13. Rugăciunile Sfântului Grigorie Decapoli-

tul, București, 1996, 64 pag.
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14. Mănăstirea Bistrița Olteană, București, 
1996, 352 pag.

15. Minunile Sfântului Grigorie Decapolitul, 
București, 1997, 160 pag.

16. Manuscrisele  româneşti de la Prodro-
mul, București, 1999, 408 pag.

17. Descoperiri despre viața după moarte, Bu-
curești, 1999, 64 pag.

18. Medalioane Bistrițene, București, 1999, 
112 pag.

19. Minunile Mântuitorului nostru Iisus Hris-
tos, București, 1999, 64 pag.

20. Sfântul Grigorie Decapolitul. Mărturii do-
cumentare, București, 1999, 128 pag.

21. Iisus Hristos şi Evanghelia mântuirii, Bucu-
rești, 2000, 208 pag.

22. Istoricul Sfintei Mănăstiri Căluiu, Bucu-
rești, 2001, 24 pag.

23. Microbiobibliografie Arhim. Veniamin Mi-
cle, București, 2001, 64 pag.   

24. Duminica, sărbătoarea creştinului, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2002, 36 pag.

25. Lumină pentru Suflet – Predici, Râmnicu 
Vâlcea, 2002, 362 pag.

26. Arhim. Theofil S. Niculescu. Stareț şi 
Exarh, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2002, 56 pag.

27. Ortodoxia,  adevărata credință, Sfânta Mă-
năstire Bistrița, 2003, 32 pag.

28. Arhimandritul Theofil S. Niculescu persona-
litate a vieții bisericeşti din Oltenia. Un sfert de veac
 de la adormirea întru Domnul, Craiova, 2002, 
p. 67-109. Col. Pr. prof. univ. dr. Alexie Buzera.

29. Fecioara Maria, Maica Domnului, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2003, 32 pag.

30. Lexicon  de  numele  sfinților  de  Chiriac Râmni-
ceanu, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2003, 210 pag.

31. „Cronica”  1811–1827  de  Chiriac Râmni-
ceanu, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2003, 390 pag.

32. Cuviosul Chiriac Râmniceanu, monahul
isihast, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2003, 390 pag.
  33. Sfântul  Ştefan  cel  Mare,  voievodul  Mol-
dovei, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2004, 32 pag.

34. Şcoala mănăstirească de la Bistrița, Râm-
nicu Vâlcea, 2004,  96 pag.

35. Documente vâlcene în cercetarea lui Aureli-
an Sacerdoțeanu, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2004, 350 pag.  

36. Arnota. Istorie şi spiritualitate, Sfânta Mă-
năstire Bistrița, 2005,  56 pag.

37. Exorcizarea – alungarea demonilor, Sfân-
ta Mănăstire Bistrița, 2005, 32 pag.

38. Memorial, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2005,  62 p.
 39. File athonite. Spiritualitate româneas-
că, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2005, 90 pag.

40. Făclii nestinse, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2005, 312 pag. 

41. Sfânta Cruce, apărătoarea creştinilor, Sfân-
ta Mănăstire Bistrița, 2006, 32 pag.

42. Memoria Bistriței, Sfânta Mănăstire Bistri-
ța, 2006, 124 pag.

43. Genealogia familiei Micle, Sfânta Mănăsti-
re Bistrița, 2006, 332 pag. + 8 Tabele genealogice. 
  44. Pasiunea cunoaşterii, Sfânta Mănăstire Bis-
trița, 2007, 206 pag. 

45. Monuments ecclésiastiques, Sfânta Mă-
năstire Bistrița, 2007, 16 pag.

46. Itinerare pastorale, Sfânta Mănăstire Bis-
trița, 2007, 112 pag. 

47. Preocupări cărturăreşti, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2007, 256 pag. 

48. Ieromonahul Macarie, tipograf român (1508-
1512), Sfânta Mănăstire Bistrița, 2008, 268 pag. 

49. Fragmente monahale, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2008, 276 pag. 

50. Ctitorii bistrițene în teritoriul comunei Cos-
teşti, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2008, 60 pag.

51. Prodromița, icoană miraculoasă, Sfân-
ta Mănăstire Bistrița, 2008, 32 pag.

52. Tipograful Macarie şi locul tipografiei 
sale, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2008, 130 pag.

53. Cultură religioasă vâlceană, Sfânta Mănăs-
tire Bistrița, 2008, 238 pag.

54. Istorie şi spiritualitate, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2009, 302 pag. 

55. Mărturii contemporane, Sfânta Mănăstire 
Bistri-ța, 2009, 298 pag.

56. Pagini de istorie, Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2009, 298 pag.

57. Sfântul  Ioan Valahul sau Românul, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2010, 32 pag.

58. Octoihul ieromonahului Macarie 1510 – 
2010, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2010, 120 pag.

59. Macarie tipograful. Aniversare vâlceană, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2010, 124 pag.   

60. Dreptul Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2010, 32 pag.

61. Frații lui Iisus. Verişorii Săi secundari, Sfân-
ta Mănăstire Bistrița, 2010, 32 pag.

62. Ioan Casian, Sfânt străromân, Sfânta Mă-
năstire Bistrița, 2011, 32 pag.

63. Monumente bistrițene, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2011, 92 pag.

64. Introducerea tiparului la români, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2011, 206 pag.

65. Anul 2012. „Sfârşitul lumii”, Sfânta Mănăs-
tire Bistrița, 2011, 32 pag.

66. Ecouri macariene, Sfânta Mănăstire Bistri-
ța, 2012, 180 pag.

67. Macarie ieromonahul. Confirmarea ipote-
zei bistrițene, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2012, 
170 pag.

68. „Bolnița  Bistriței”. Mănăstire isihastă – se-
colul al XIV-lea, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2012, 
272 pag.

69. Schițe de portrete, Sfânta Mănăstire Bistri-
ța, 2013, 282 pag.

70. Sinaxarul Sfinților Români, Sfânta Mănăsti-
re Bistrița, 2013, 100 pag.

71. Grigorie Dascălul. Mitropolit sfânt, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2013, 32 pag.

72. Realități biblice, despre Iisus Hristos, Sfân-
ta Mănăstire Bistrița, 2013, 118 pag.

73. Sfânta Parascheva, Cuvioasa milostivă, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2013, 32 pag.

74. Oglindirea în ceilalți, Sfânta Mănăstire Bis-
trița, 2014, 230 p.

75. Comori duhovniceşti, Sfânta Mănăstire Bis-
trița, 2014, 158 p.

76. Relatări despre înaintaşi, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, 2014,  254 p.

77. Arhimandritul Ghermano Dineață. Via-
ța şi opera (1914–1971), Sfânta Mănăstire Bis-
trița, 2014, 292 p.

78. Sfinții Brâncoveni, Sfânta Mănăstire Bistri-
ța, 2014, 32 p.  

79. A 75-a Aniversare, Sfânta Mănăstire Bistri-
ța, 2014, 60 p.

80. Cultură brâncovenească, la Bistrița Oltea-
nă, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2014, 118 p.

81. Sfântul Calinic de la Cernica, Sfânta Mă-
năstire Bistrița, 2015, 32 p.

82. Tezaur bistrițean, Sfânta Mănăstire Bistri-
ța, 2015, 202 p.

83. Interviul anului. Un monah la 75 de ani: Ar-
him. Veniamin Micle. Editura Praxis a Arhiepis-
copiei Râmnicului – Editura Intol Press, Râmnicu
Vâlcea. Col. Ing. Petre Cichirdan, 2015, 260 p.

84. Comuna Costeşti: Cultură şi Spiritualitate, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2015, 216 p.  

85. Sfântul Ierarh Calinic, ascetul creator, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2015, 80 p.

86. Constantin Brâncoveanu, protectorul Bis-

triței, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2015, 124 p.
87. Sfântul Ioan Gură de Aur: Învățături, Sfân-

ta Mănăstire Bistrița, 2015, 150 p. 
88. Sfântul Irodion. Duhovnicul Sfântului Cali-

nic, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2016, 32 p.
89. Vechimea creştinismului la români, Sfânta 

Mănăstire Bistrița, 2016, 104 p.
90. Noutăți, în cultura românească, Sfânta 

Mănăstire Bistrița, 2016, 324 p.
91. Tiparul bisericesc la români. Editura Pra-
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cea. Col. Ing. Petre Cichirdan, 2016, 208 p.
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93. Sfântul Antim Ivireanul. Mitropolitul mar-
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94. Bârfa. Dovada sufletelor josnice,  Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2016, 32 p.

95. Sfântul Nicodim cel Sfințit. Ocrotitorul Ol-
teniei, Sfânta Mănăstire Bistrița, 2016, 32 p.

96. Apărătorii Sfintelor Icoane, Sfânta Mănăs-
tire Bistrița, 2017, 178 p.
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98. Pictorii şi iconarii monumentelor bistrițe-
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99. Sfântul Pafnutie. Pictor canonizat, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2017, 32 p.

100. Sfântul Grigorie Decapolitul – Mărturii, 
Sfânta Mănăstire Bistrița, 2017, 216 p.

101. Recuperarea Mănăstirii Bistrița, Sfânta 
Mănăstire Bistrița, 2018, 306 p.

102. Preoți români, în Războiul Reîntregirii 
Patriei (1916–1918), Sfânta Mănăstire Bistrița, 
2018, 276 p.

103. Decalogul. Cele Zece Porunci, Sfânta Mă-
năstire Bistrița, 2018, 72 p.
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1. Sfântul Ioan Gură de Aur, predicator social, 

în „Mitropolia Ardealului” XIII (1968), nr. 7-8, p. 
526-543.

2. Sfântul Ioan Gură de Aur, predicator al
unității creştine, în „Studii Teologice” XX
 (1969),  nr.  3-4, p. 220-321.

3.  Principii  catehetice în Catehezele Sfântului 
Chiril al Ierusalimului, în „Mitropolia Ardealu-
lui” XVII (1972), nr. 3-4, p. 234-251.

4. Cuvântul lui Dumnezeu  şi Sfintele Taine în Bi-
serica Ortodoxă,  în  „Ortodoxia”  XXIV  (1972), 
nr.  4, p. 543-556.

5. Criza actuală a predicii romano-catolice, în 
„Ortodoxia” XXV (1973), nr. 1, p. 129-135.

6. Sfântul  Atanasie  cel  Mare,  apostol  al
unității  creştine, în „Mitropolia Olteniei” XXV 
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7.  Preocupările omiletice  ale  mitropolitului 
Andrei Şaguna, în „Mitropolia Olteniei” XXV 
(1973), nr. 11-12, p. 926-942.

8.  Aspecte actuale ale predicii creştine, în 
„Mitropolia Ardealului” XIX (1974), nr. 4-6, p. 
263-277.

9. Propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu în 
lumina  învățăturii  Bisericii  Ortodoxe,  în  „Mi-
tropolia Olteniei” XXVII (1975), nr. 1-2, p. 35-47.

10. Cunoştință pe scurt a Istoriei bisericeşti 
de Samuil Micu (I), în „Studii Teologice” XXVII 
(1975), nr. 5-6, p. 388-410;

11. Tematica moral-religioasă a predicilor 
Sfinților Trei Ierarhi, în „Mitropolia Olteniei” 
XXVII (1975), nr. 5-6, p. 394-404.

12. Cunoştință pe scurt a Istoriei bisericeşti 
de Samuil Micu (II) în „Studii Teologice” XXVII 
(1975), nr. 7-8, p. 522-535.

(va urma)



Gheorghe PANTELIMON

În baza prevederilor statutare, pe 12 
martie 2019, în Sala de conferințe 

a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” 
Vâlcea s-au desfăşurat, într-un climat de 
responsabilitate, lucrările adunării generale 
a Asociației Seniorilor din Educație, Ştiință 
şi Cultură, Județul Vâlcea, care reprezintă 
organul suprem de conducere al acestei 
structuri. Consiliul de conducere a tratat în 
mod serios acțiunea de mobilizare a celor 

170 de membri care alcătuiesc asociația, fiind prezenți  peste 
100, cei absenți având motive întemeiate.

În principal, întrunirea a avut misiunea să analizeze 
activitatea desfăşurată de Consiliul de conducere în anul 2018 
şi să stabilească direcțiile de acțiune şi obiectivele pentru 2019. 

În deschidere, prof. Gheorghe Pantelimon, vicepreşedinte 
al asociației, a adresat mulțumiri participanților şi celor care 
au mediatizat, din timp, evenimentul: Televiziunea Vâlcea 
Unu, Curierul de Vâlcea, Ziarul de Vâlcea, a salutat prezența 
doamnei prof. Vetuța Ciocan, inspector şcolar general adjunct 
al Inspectoratului Şcolar Județean Vâlcea şi a domnului Marius 
Cosmeanu, reprezentantul Consiliului Județean Vâlcea.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte: Raport privind 
activitatea Consiliului de conducere în anul 2018; Proiectul 
programului manifestărilor care se vor organiza în anul în curs; 
Informare privind activitatea financiară a asociației în anul 
precedent; Validarea adeziunilor noilor membri înscrişi în 2018 
şi alegerea Consiliului de conducere, care au fost 
aprobate în unanimitate.

În 2018 organizația noastră neguvernamentală 
şi membrii săi au avut multe satisfacții, dar au 
trecut şi prin momente triste. La propunerea d-lui 
prof. Gheorghe Dumitraşcu, secretar general, 
asistența a păstrat un moment de reculegere 
pentru colegii care au plecat pentru totdeauna 
dintre noi: Angela Calangiu, Aurel Badea şi Ion 
Pantelimon.

Raportul prezentat de prof. dr. Gheorghe 
Dumitraşcu a făcut o analiză temeinică, 
multilaterală, a activității plurivalente desfăşurată 
în 2018. În anul în care poporul român a celebrat 
cel mai mare eveniment din istoria țării – 
Centenarul Marii Uniri, Asociația Seniorilor 
şi-a asumat împreună cu Forumul Cultural al 
Râmnicului şi Biblioteca Județeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, alături de celelalte instituții, 
fundații şi organizații neguvernamentale din 
domeniul învățământului şi culturii, Programul 
ştiințific, cultural, educațional şi editorial 
„Unitate, identitate, perenitate”, care s-a derulat 
sub patronajul Instituției Prefectului Județul 
Vâlcea, Consiliului Județean Vâlcea, Primăriei 
Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Arhiepiscopiei 
Râmnicului şi s-a bucurat de un real succes. Analiza 
a pătruns în profunzime fiind evidențiate efectele 
manifestărilor în plan educativ, persoanele care 
s-au ocupat efectiv de pregătirea şi organizarea 
lor, colaboratorii etc. Concluzia de bază care s-a 
desprins a fost aceea că 2018 a constituit pentru 
asociația noastră un an rodnic, în care s-a afirmat 
ca un factor activ în viața comunității. Gheorghe 
Pantelimon a înfățişat, în sinteză, proiectul 
programului activităților care vor fi organizate 
în 2019, care a fost dezbătut în Consiliul de 
conducere şi publicat în „Cultura vâlceană” din 
luna februarie 2019, prin bunăvoința domnului 
ing. Petre Cichirdan, directorul revistei. Este un 
program bogat, atractiv, echilibrat, cu multe 
activități noi, interesante, în pas cu viața, 
cu cerințele membrilor, care îmbină în mod 
armonios manifestările istorice, ştiințifice, 
literare, culturale, cu cele turistice, recreative, 
de reconfortare fizică şi intelectuală.

Anul acesta, declarat prin lege, în România, 

ASOCIAȚIA SENIORILOR – O PREZENȚĂ ACTIVĂ ÎN
VIAȚA SOCIETĂȚII

„Anul Cărții”, vom iniția activități diverse 
dedicate cunoaşterii vieții şi operei unor 
scriitori cu notorietate din literatura ro-
mână şi universală, a unor personalități 
prestigioase din domeniul ştiinței, tehnicii, 
artei etc. De asemenea, în perioada ia-
nuarie – iunie 2019, când România de- 
ține Preşedinția Consiliului Uniunii Euro-
pene, realizăm un program complex, sub 
genericul „Totul despre Uniunea Euro-
peană”, proiect coordonat de dr. ing. Mihai 
Sporiş – vicepreşedinte al asociației. Ca 
în fiecare an vom întreprinde activități 
specifice şi vom participa la sărbătorirea 
unor evenimente naționale, internaționale 
şi locale. Săptămânal, la Clubul Seniorilor 
vom continua organizarea medalioanelor 
culturale, care se bucură de o largă au-
diență. Nu vor lipsi excursiile județene, 
interjudețene şi externe, în Portugalia, Serbia şi Munte- 
negru.

Informarea privind activitatea financiară, alcătuită de 
Constantin Marcel - cenzorul asociației şi prezentată de dl. 
Gheoghe Pantelimon a reliefat că se ține o evidență riguroasă a 
fondurilor, iar cheltuielile s-au efectuat numai cu acte justificative, 
legal. Veniturile totale, în sumă de 7872 lei au provenit exclusiv 
din încasarea cotizației de la membrii asociației. S-au cheltuit 
6577 lei, din care 6336 lei pentru editarea revistelor „Seniorii” 
nr. 15 şi 16; comisioanele bancare s-au cifrat la 241 lei. Suma 

necheltuită la finele anului, în valoare de 1295 
lei, a fost transferată în 2019. S-a propus şi s-a 
aprobat ca în acest an cuantumul cotizației de 
membru al asociației să reprezinte tot 30 de lei şi 
să se achite până la sfârşitul lunii mai. Gheorghe 
Pantelimon a prezentat şi lista membrilor care 
s-au înscris în marea familie a seniorilor în anul 
2018, în număr de 34, care au fost validați de 
adunarea generală şi a propus ca până la finalul 
anului în curs, efectivul să depăşească 200 de 
membri.

În numele conducerii Inspectoratului Şcolar 
Județean, doamna Vetuța Ciocan a apreciat că 
toate întâlnirile cu seniorii vâlceni din educație 
sunt speciale, fiindcă suntem repere pentru 
învățământul vâlcean, iar Inspectoratul Şcolar 
ne prețuieşte, cu adevărat. Activitatea noastră 
este conectată la evenimentele locale, județene 
şi naționale şi ne-a îndemnat să continuăm, iar 
vârsta să nu devină o povară pentru noi. Pentru 
a împărtăşi experiența pozitivă pe care am 
acumulat-o ne-a recomandat să inițiem întâlniri 
sub genericul „Profesori de ieri, profesori de 
azi”. A felicitat asociația noastră pentru tot 
ce a realizat cu eforturi, cu multă pasiune. Şi 
domnul Marius Cosmeanu a apreciat, în numele 
preşedintelui Consiliului Județean Vâlcea - dl. 
Constantin Rădulescu, preşedinte de onoare al 
Asociației Seniorilor, realizările noastre, care au 
la bază voluntariatul, dublat de dăruire şi ne-a 
asigurat de tot sprijinul Consiliului Județean în 
demersurile noastre viitoare.

Şi ceilalți vorbitori au avut cuvinte de laudă 
la adresa asociației, a conținutului educativ, 
patriotic, civic, al activităților. Doamna prof. 
Marinela Capşa, vicepreşedinte, a subliniat că 
nu ne place să ne izolăm, de aceea întâlnirile  
din cadrul Clubului Seniorilor sunt o mare bu- 
curie şi a propus să organizăm două pe săp-
tămână, una axată pe divertisment. De asemenea 
a apreciat conținutul revistei „Seniorii”, care a 
ajuns în mai multe județe, dar şi în alte țări din 
Europa. 

Doamna Mariana Păun consideră că 
trebuie să păstrăm legătura cu şcoala şi să 
colaborăm cu Liga Femeilor Creştin Ortodoxe 
din Vâlcea. La rândul său, dl. Mihai Sporiş a 

apreciat că asociația adună la un loc un patrimoniu imens  
de cunoaştere şi experiență pozitivă de viață. Este necesar  
să ținem pasul cu vremea, să ne ducem spre generațiile care  
vin, să fim recunoscuți ca o organizație activă, să ne asumăm  
mai multe activități proprii, să nu acceptăm numai rolul de 
parteneri.

Dl. Gheorghe Dumitraşcu a reluat ideea să ne extindem 
activitatea dincolo de Râmnic, să formăm nuclee care să 
funcționeze, ca filiale, în municipiul Drăgăşani, la Horezu şi în 
alte localități. Dl. ing. Gheorghe Frățilă s-a referit la preocupările 
sale, care sunt lăudabile, de a aduce la cunoştință opiniei 
publice activitatea membrilor asociației, creațiile lor, multe fiind 
reflectate în revista „Seniorii”. Vorbind despre colaborare, prof. 
Nelu Barbu a scos în evidență osmoza care există între seniori 
şi forumişti, iar realizările demonstrează că cei care creează 
valori spirituale nu au vârstă. În acest context, expoziția realizată 
de prof. Ioan Luca, în care a prezentat toate numerele revistei 
„Seniorii” tipărite până în prezent, a fost de mare efect.

În finalul dezbaterilor dl. Petre Cichirdan, publicist şi om 
de cultură, a asigurat că rămâne ataşat idealurilor asociației 
şi aşteaptă colaborări la revistele pe care le editează: „Cultura 
Vâlceană”, „Povestea Vorbii” şi „Forum Vâlcean”, iar dl. Gheorghe 
Cărbunescu ne-a invitat să participăm la lansarea cărții „Amanta 
sistemului”, a fiului său Marius Cărbunescu, pe 23 martie, la 
Biblioteca Județeană.

Participanții la adunare au aprobat prin vot materialele 
prezentate în cadrul acesteia, care au fost completate pe baza 
propunerilor care s-au făcut, cât şi activitatea desfăşurată de 
Consiliul de conducere în anul 2018.

În partea finală dl. Gheorghe Dumitraşcu, secretar general, 
a dat citire listei cu propunerile pentru  Consiliul de conducere, 
organul executiv care va coordona activitatea Asociației 
Seniorilor între adunările generale ale acesteia, în următoarea 
componență nominală: preşedinte de onoare – Constantin 
Rădulescu, preşedintele Consiliului Județean Vâlcea; preşedinte 
executiv – Gheorghe Pantelimon; secretar general – Gheorghe 
Dumitraşcu; vicepreşedinți: Marinela Capşa, Iulian Comănescu, 
Emil Diaconescu, Elena Dumitraşcu, Ioan Luca şi Mihai Sporiş; 
manager – Nicoleta Manole; cenzor – Constantin Marcel; 
coordonatorul Clubului Seniorilor – Paula Comisarschi; membri: 
Constanța Badea, Larisa Calmutschi, Gheorghe Cărbunescu, 
Paraschiva Cernătescu, Petre Cichirdan, Gheorghe Frățilă, 
Carmen Matei, Mihai Mustățea, Alexandru Popescu-Mihăeşti – 
membru de onoare şi Laurențiu Stilea.

Adunarea generală a aprobat, prin vot, în unanimitate, 
Consiliul de conducere. Noul preşedinte ales, Gheorghe 
Pantelimon a apreciat că asociația dispune de un potențial uman 
valoros, care este util societății. Este necesar să menținem, în 
marea familie a seniorilor, climatul favorabil dezbaterilor elevate, 
promovării noului, să depunem eforturi ca asociația noastră de 
suflet să se afirme, în continuare, ca o organizație etalon în viața 
culturală, ştiințifică şi socială a municipiului Râmnicu Vâlcea, a 
județului nostru, cât şi pe plan național.

Lucrările reuniunii au fost mediatizate de Televiziunea Vâlcea 
Unu, căreia îi aducem mulțumiri. Consiliul de conducere urează 
membrilor săi, cu toată afecțiunea, multă sănătate şi putere de 
creație, în slujba unor idealuri nobile, a semenilor noştri.
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Dan Boban:  - Bună ziua stimați telespectatori, Dan Boban vă 
salută și vă propune într-o zi de joi, utima ediție din săptămână 
a emisiunii „Interesul general”; și am o deosebită plăcere de a-l 
avea lângă mine pe prietenul meu, om deosebit, care spune 
multe, a făcut multe și va face multe pentru acest colț de rai...am 
spus bine?  domnule Petre Cichirdan? mai este Râmnicu-Vâlcea 
un colț de rai? 

Petre Cichirdan: - Rămâne mereu un colț de rai, locurile rămân 
aceleași, populațiile se schimbă. În cursul celor cinci mii de ani, 
dacă urmărim firul Bibliei, populațiile în continuu s-au mișcat 
și ele niciodată nu au stat locului. Dar țările, statele, teritoriile, 
locurile rămân aceleași și asta este foarte important. Ieri spunea 
cineva, la Călimănești, unde a avut loc o lansare de revistă, era 
Ziua Călimăneștiului, spunea că națiunea nu este totuna cu 
patria. Adică patriotismul nu este la fel cu naționalismul și s-a 
bătut ceva monedă pe chestiunea asta; toată lumea a regretat 
clipele care ne-au însoțit după 2012, de când i-am dat prea tare 
cu naționalismul. Adică teama de Ungaria, de Transilvania... care 
este o prostie, după părerea mea, Ungaria nu a avut niciodată 
(decât puțin timp) Transilvania. Transilvania este un tărâm vechi 
de tot, este inima Daciei romane, cum vreți să-i spuneți, este 
inima latinității, a acestei extraordinare Românii. Știți că România 
ca nume a apărut după 1800 și a fost numită așa de un francez! 
Fonetic, însă, ea își are originea în secolul IV era noastră. 

D. B.: - Petre Cichirdan, scuză-mă că te întrerup, ai spus 
că Transilvania este românească, dar cum rămâne apropo de 
naționalismul înțeles greșit, cum rămâne cu teoria austriacului 
Robert Roessler, „teoria laptelui de oaie” pentru că istoricii lor 
au zis la un moment dat că Transilvania nu este ținut românesc, 
când noi am venit ungurii erau aici. Lucrurile acestea 
nu se înțeleg și fac parte tot din naționalism și ... au 
pretenții și la granițe teritoriale! În 1984, domnule 
Petre Cichirdan, stimați telespectatori, eram loco-
tenent major și s-a gasit un om, în fața Prefecturii din 
Covasna să pună o bombiță sub coada calului, era o 
statuie ecvestră cu Stefan cel Mare și a murit și un 
copil, a fost spulberat. Tensiuni sunt..., te rog Petre 
Cichirdan.

P. C.:  -  Tensiunile sunt create întotdeauna, sunt 
provocate. Este o chestiune de civilizație, o chestiune 
de comunitate. Și eu în 1972, 1973  am fost student 
la Timișoara și era un scandal permanent în lumea 
fotbalului între Politehnica Timișoara și UTA Arad, 
care se lăsa cu bolnavi, cu răniți, mai ales atunci. Dom- 
nule Boban, în viața mea am trăit într-un cartier 
„elegant” numit Țigănie dar erau foarte mulți străini și nu am 
avut o educație în care să strig pe stradă după etnia fiecăruia... 
De aceea am rămas cu această deficiență, nu suport într-o 
discuție lângă nume să se atașeze locul de unde ești. Acum 
doi ani, la Cernăuți, la primul meu discurs, am spus de la 
început că nu avem voie să vorbim că eu sunt oltean, că ei sunt 
bucovineni, alții basarabeni, moldoveni... Le-am spus că toți 
care vorbim românește suntem români! Și dacă vrea cineva să 
sublinieze, să spună că este român oltean, român bucovinean, 
român basarabean, român moldovean... Ca să revenim, la 

CE FACEM CU CENTENARUL? MAI ESTE LOC ÎN ROMÂNIA  
DE NAȚIONALISM ȘOVIN?

(TELEVIZIUNEA „VÂLCEA 1”, „INTERESUL GENERAL”, DAN BOBAN ȘI PETRE CICHIRDAN-NOIEMBRIE 2018)

Timișoara singura noastră problemă de șovinism a fost numai 
împotriva negrilor. Timișoara era plină de negri pentru că Nicolae 
Ceaușescu semnase acordurile pentru educație cu țările în curs 
de dezvoltare și mai rămase în urmă, din Africa, și Timișoara era 
plină de congolezi. Deci, la fiecare pas mirosea a moarte pentru 
că ei aveau cuțite în buzunar;  îi tăiau noaptea dacă îi prindeau, 
mai ales cu fete albe și erau aruncați în Bega. Eu veneam de la 
Vâlcea, un colț de rai românesc. Fac o mărturisire: am avut de 
suferit, în anul I de facultate, de la colegii din Craiova, pentru că 
am optat să stau în cameră cu doi unguri.  Dar nu am optat eu, 
ei m-au cerut pentru că mai aveau nevoie în cameră de un om; 
era un baiat din Baia Mare si unul din Târgu-Mureș. Au venit la 
mine și m-au întrebat: „Petre nu vrei să stai în cameră cu noi?” 
și mi-au spus asta pentru că mergeau sâmbăta la teatru, iar eu 
mă duceam la Filarmonică și așa ne completam cunoștințele de 
cultură generală. Eu mă întorceam de la concert pe la 9, 10 ei 
se întorceau pe la ora 12. Ungurii stăteau după piesa de teatru 
și făceau comentarii două trei ore (așa cum făceam și noi după 
Cenaclul din Râmnicu Vâlcea la Grădina de Vară 1 Mai)! Iar după 
aceea mai continuau discuția și în camera de cămin și de aceea 
m-au preferat pe mine în camera lor. Vreau să vă spun că eu 
provin dintr-o familie care vine din Basarabia de nord și care este 
foarte apropiată cu Bucovina; cu Austria, Germania, apropiată 
mai ales culinar, bucătaria lor fiind asemănătoare cu a noastră. 
De exemplu la capitolul pachete de acasă, cu mâncare, eu mi-
am regăsit gustul de acasă în preparatele lor. Vreau să mai fac 
o completare, ei mi-au spus că dacă nu veneam eu în cameră 
trebuiau să îl aleagă pe un băiat Szàbo din Covasna, și pentru 
ei acesta era  țigan...Da, ungurii, ei între ei! Și ca să încheiem 

frumos vă spun că nu poate fi vorba de șovinism între români și 
unguri pentru că noi suntem frați cu ei... 

D. B.:  -  Domnule inginer Petre Cichirdan mâine veți pleca în 
Bucovina de Nord și vreau să vă întreb, pentru că ați spus într-o 
altă emisiune că trăiesc altcumva românii noștri de dincolo?  
Centenarul... de ce au altă dimensiune ei despre acest Centenar, 
de ce au alte trăiri, de ce au alte satisfacții?

P. C.:  -  Am spus și cu altă ocazie că românii basarabeni și 
bucovineni care au venit în 44 aici, imediat au primit catedre 
în învățământ și funcții de preoți în localitățile din Oltenia 

sau din România. Și este remarcabil să spui că vin de acolo și 
predau limba română, aici... Vâlceni de ai noștri, cum a fost 
Nicu Angelescu, care s-a dus în Maramureș și a predat limba și 
istoria României. Problema este că românii din Bucovina și din 
Basarabia au avut suferințe foarte mari și, sigur, sunt comparabili 
cu evreii în sensul suferinței, în sensul că pe evrei i-au luat cu 
grămada și i-au băgat în crematorii (!?) sau în lagăre. Vreau să 
vă spun stimați telespectatori că Armata Roșie i-a batjocorit pe 
români din 1940 până în 1941, când a intrat Armata Română care 
a fost motivată de strigătul de durere al românilor. Și-au bătut 
joc de ei în toate felurile și, vă dați seama, au luat familii intregi, 
cu copii, cu bătrâni și bolnavi și i-au băgat în vagoane de animale 
și două luni nu le-a deschis ușa....viața acestora devenind 
insuportabilă!... Și dacă nu opta nimeni să îi ia din vagon, în 
zona de Siberiei, dintre siberieni-deci animale de muncă-oameni 
care aveau nevoie de forță de muncă sau brigadieri, până la 
urmă trenul oprea în locul cel mai nenorocit din lume unde erau 
lăsați în câmp, în zăpadă. Drama asta colectivă care s-a petrecut 
cu românii bucovineni în special și cu cei din Basarabia nu are 
comparație. Deci: este normal ca acum când se serbează acest 
Centenar, pentru că toată Europa trebuie să serbeze această dată 
fiindcă 1918 aduce formarea marilor și micilor națiuni; ele erau 
toate înglobate în două-trei imperii și, dintr-o dată, acele imperii 
au căzut, și soarta a revenit în mâna națiunilor. Dacă Transilvania 
cu Basarabia și cu Bucovina au fost niște popoare bine închegate 
și puternice, au optat ce fel de țară să le preia în administrație, 
fiindcă un popor nu poate exista, dacă vrea să fie țară, fără 
stat! Statul trebuie să fie puternic, să îl apere, să îl țină și să îl 
îngrijească, astfel ca poporul să se autoreproducă, și în același 

timp să plătească și statul. Deci: România în 1918 era 
cel mai puternic stat din această zonă! Să nu ne mire 
că ei, românii din Ucraina și Rep. Moldova se manifestă 
atât de patriotic, nu naționalist, fiindcă la ei ăsta este 
un ideal: să aibă, ca și evrii, patrie! Domnule Boban, 
în 1885 Frantz Iosef, unul dintre capetele luminate ale 
Europei, a dat un ordin: să se înființeze UNESCO! și, 
ei aveau obligația să declare la Viena că respectă un 
anume regim impus construcțiilor, pe care toată lumea 
din Europa austro ungară și din această influență avea 
obligația să-l respecte, așa impunându-se această 
arhitectură comună. Construcțiile pe care le vedeți 
acum și care sunt faima orașelor arată că a fost o logică 
arhitectonică, o filozofie unică și o civilizație adevărat 
europeană care s-a întins de la Viena până în marginea 
imperiului. Din păcate noi la Vâlcea ne-am demolat 

centrul vechi, apoi nu am fost în stare să plătim niște articole de 
ziar, nu am fost în stare să ne îngrijim Oltul și l-am făcut băltoci, 
când el era cea mai vijelioasă apă din România. Pe cursul Oltului 
s-a dezvoltat o istorie dacică și romană excepțională,  europeană. 
Acest patrimoniu UNESCO este foarte important fiindcă această 
mare țară care este acum Europa și care a fost din totdeauna 
mare, plătește pentru acest patrimoniu. Exista un cartier în 
Germania, în Bavaria, al lui UNESCO unde clădirile sunt identice 
cu cele de la Sibiu!... 

A consemnat Simona Maria KIS

Vulpea roşcată, blondă, Elena Udrea, este 
în prim-plan. Nu numai de azi. Sintagma 

„vulpea roşcată” este titlul unui roman al lui 
Pamfil Şeicaru despre Elena Lupescu. Marele 
ziarist Pamfil Şeicaru răspundea spre sfârşitul 
vieții celor care-l întrebau de ce a făcut 
compromisuri: „dar am trăit”. Cam dubitativ 
răspuns, dar se pare că i-a fost util. Omul avea o 
cultură exemplară, ca şi alți colegi din interbelic, 
de sorginte germană. 

Elena Udrea, mutatis mutandis, oricum 
lucrurile nu se compară, are totuşi povestea 
ei. Povestea, se spune, te salvează de moarte. 
A iscat polemici şi polemici. Ba mai mult, un 

ELENA UDREA şI POVESTEA CAILOR DE SUB ZIDURILE TROIEI
fenomen înfricoşător. Bărbații Parlamentului, 
de dreapta, de-a dreapta, de dreptul, de 
stângul, de stânga... fără vicii, au stat zi şi noapte 
ca s-o condamne... În acest timp şi în altul, 
domnul Răzvan Ungureanu a discutat cu acad. 
Alexandru Zub problema plagiatului domnului 
Sorin Antohi, Victor Ponta despre baronii 
locali, domnul Coldea a devenit absolvent de 
Politehnică, a asistat la cursurile domnului 
Ştefan Vlăduțescu, acolo da bibliografie, 
erudiție, în teoriile comunicării şi nu numai. 
Cristian Tudor Popescu va continua romanul 
său: „Vremea mânzului sterp”, nu va mai preda 
filmologie, Dorin Tudoran ne va explica cum 

a făcut Mița literatură cu serviciile, domnul 
Guşe va glosa despre  fratricid, eventual şi 
despre incest, dacă ne gândim la tezele lui de 
doctorat, Adrian Cioroianu îi va ține un curs 
Olguței Vasilescu despre Craiova şi Varşovia, 
Cătălin Tolontan va studia diferența dintre stil 
şi scriitură, va învăța diferența fundamentală 
între bibliografia metabolizată şi cea exhibată, 
citindu-i pe Radu Cosaşu, maestrul, şi Viorel 
Moțoc, ucenic, iar noi – si parva licet – vom 
încerca să construim starea de Johannis, ca pe o 
catedrală, neuitând că bisericile noastre au fost 
construite şi din briceag.

Ar fi să ne mai amintim, la noi erorile sunt 

livreşti, afirmația filosofului după care cerul îşi 
desăvârşete perfecțiunea sculptând un trup 
feminin. Şi, oricum, opus păcatului – s-a spus – 
nu este virtutea, ci căința.

Elena Udrea are, probabil, o poveste. În 
povestea ei, universul este evanescent, un 
personaj este ambiguu, nepalpabil, nu are 
nume...

Titlul articolului vrea să spună ceea ce 
se ştie: tracii au trimis sub zidurile Troiei caii 
îndesați, mici, e adevărat, nu vapoare şi nici 
cargouri. Fiecare femeie vrea să aibă povestea 
ei.

Ion PREDESCU



George VOICA
      

Născut la Robești, în spatele 
Kogaionului cu cetini, izvoare și cu 

bujor de munte, ing. Mihai Sporiș nu și-a 
dezmințit niciodată obârșia sa țărănească 
cea cu un lan de frați și surori (asemeni 
tatălui meu, lemnarul cu rădăcini în Ardeal) 
frumoși și falnici, adevărați români care au 
veșnicit la sat graiul limbii acesteia, având în 
ei acel bun-simț feciorelnic, sfielnic și – acea 

demnitate, de care azi ducem lipsă. 
Ultima sa carte (din cele publicate până în prezent: versuri 

și proză, tradiții milenare, mitologii Zamolxiene, rostuirea 
cuvântului, lucrări științifice, legende din străvechea și fără 
egal Țară a Loviștei și a întemeierii neamului românesc ș.m.a.), 
intitulată „De vorbă cu… Lucian Blaga”, apărtută la Editura Intol 
Press, Rm. Vâlcea, 2018, este un fel de dialog  al lui Platon cu 
Socrate din vechea Eladă, despre toate cele frumoase și atât 
de repede trecătoare, încât ți se pare că Eclesiast ar fi, iată, 
contemporan, cu noi, dar vechi de când lumea și bolta cerească!

Folosind interogația (metaforică adesea!), chiar prin 
reproducerea unor cinstite versuri blagiene, D-l. Mihai Sporiș 
ne surprinde prin inerferența afectivă, dar și ideatică, hieratică, 
uneori, cu strălucirile de abia stăpânite ale „Poemelor luminii”, 
îndeosebi, dar și ale altora: (p.4) „O, cine știe –suflete-n ce 
piept îți vei cânta(…)dorul sugrumat și sfânta bucurie de viață?”, 
D-lui,„robul” din Robeștii de piatră îi răspunde: „Sufletele 
călătoare/fi-vor povestitoare, oare?/ Fir-ar să fie!/Nimeni nu 
știe!?” (p.14)

E în întrebarea lui Blaga, ceva din crezul  și din „cultul solar” 
și cel al „nemuririi sufletului”, ideea transmigrației, a devenirii 
noastre postume într-un corp hieratic, de lumină curată, divină, 
din care ne tragem, evident,  precum lacrima mamei din dorul 
ce-l poartă fiecărui copil plecat departe, printre străini, așa cum a 
făcut-o și D-l. Mihai Sporiș, cel ajuns zămislitor nu doar de cultură 
aleasă, ci și de hidrocentrale, pe Lotru, pe Olt, făcând să răzbată-n 
turbine șoaptele pâraielor , cu miresme de rășină, de cetini… 
Căci, într-adevăr, clipa cea repede trecătoare, ne-ndeamnă să 

OMUL ÎNROURATELOR CUVINTE
stăm de vorbă cu poetul și cu toate cele din preajmă, dar mai 
ales cu străbunii, măcar în somn, când vin și se așează în cerdacul 
cu roșii mușcate, cu cerceluși, arătându-ne că-n veci alături de 
noi ei vor fi, mângâindu-ne, luminându-ne trecerea: „Fiecare 
răsărit de soare, fiecare deșteptare din 
somn, fiecare ieșire din neviață: o înviere? 
Pare o  provocare! (Inviere de toate zilele, 
p.126, anul 1924):  (p22) „Învie străbunii?”, 
iar „robul” rostirilor bine-i răspunde: „Cu 
noi sunt în zilele/când le spunem numele/și 
le trăim faptele./Cu noi sunt, că ei ne sunt:/
același lut și duh prea sfânt.” (p.20), fiind, 
iată, în prelungirea acelei metempsihoze în 
care poporul nostru a crezut dintotdeauna, 
fiindcă, dacă, prin absurd, ar rupe legătura 
cu cei de dinaintea noastră, cu neamurile 
noastre, cu toți cei dragi, am fi atât de goi 
și-atât de singuri pe pământ, încât negurile, 
în vifornițe reci, ne-ar bântui inima, anii, 
de-a pururi!

A nu-ți aduce aminte de maica vieții 
tale ar fi de bună seamă, un sacrilegiu 
la fel de mare ca și răstignirea pe cruce a 
Domnului  nostru Iisus Hristos: „… Doamne, 
de cine m-am lepădat?/…De ce m-ai trimis 
în lumină, mamă, de ce m-ai trimis?”, iar 
autorul cărții de față-i răspunde cu sfială în glas: „În toate cele 
e și-un Tată/să dea și El zestrea divină./Mamei? Carnea i-am 
luat-O!/ Să fim? Ne dă și El : lumină!” (p.21) 

Prin ele, cuvintele, scrise cu majusculă, se referă, desigur la 
Bunul Dumnezeu, văzând în El pe oricare tată din lumea aceasta, 
dar și-n Mama pe Sf. Fecioară Maria. E în acest fel de a gândi 
ceva din „Psalmii” lui David, cel iubitor de Domnul care a înțeles 
că mâinile sale nu puteau să-I ridice un Templu lui Dumnezeu, 
fiindcă mâinile sale erau pătate de sângele lui Urie, căruia îi 
luase nevasta, cu care l-a zămislit pe înțeleptul Solomon. Doar el, 
Solomon, a putut ridica primul Templu, al Domnului, nu în Sion 
(cum voia tatăl său, David!), ci la Ierusalim.

Iată că D-l. Mihai Sporiș se dovedește a fi și un om credincios, 

cu teamă de Domnul, iar teama de Domnul este înțelepciune!
Elocvent, în sensul profunzimii ideaticii creștine, ni s-a părut 

și răspunsul pe care D-l. Mihai Sporiș îl dă lui Lucian Blaga, care 
fiu de preot din Lancrăm fiind, deși a călătorit  prin „pustietățile 

fără de margini” ale altor religii, nu s-a 
contaminat, absolute deloc, rămânând 
parcă în așteptarea unei inițieri:

„După un sfânt, iată!, un altul! Ioan 
se sfâșie în pustie” (p.172, anul 1926): 
Unde ești, Elohim?” „Robul cuvântului” îi 
răspunde atât de simplu și atât de firesc:

„Se întreba și Iov/sfârșit și el de-un 
vechi istov,/ iar duhul lui Ioan în pustie,/al 
meu și-al tău pare să fie!/În noi, în fiii Lui, 
s-a spus…/În noi! Să-L căutăm pe Cel de 
Sus!” Un asemenea răspuns ne duce  cu 
gândul la  bătrânii din satele românești, 
dormind alături de copii, vara, pe prispa 
casei, având dinaintea ochilor ( o noapte 
întreagă) imaginea nesfârșitei bolți albastre, 
cu stele mari, clipocind depărtărilor, mărilor, 
amintirilor…

      Minunat popor, frumoasă Țară! Cu 
atât mai mult mă bucură neștirbirea gândirii 
noastre zamolxiene, a lui Sol invinctul, 
adică a LUMINII DIVINE ce ne-a născut și ne 

scaldă-n veacul de veac, aici, la răscruce de drumuri, vânturi, de 
lume… O, neamul meu atât de bogat, dar atât de sărac!… 

Cât vremea mai cură pe o gură de Rai,
bătrânii, în somn, ne-or mai spune povești,
cum, vara, copii, urca-vom pe plai
prin rouri de galbenă floare-n Robești!
Sincer vorbind (alminteri nu pot) sunt mândru că D-l. Mihai 

Sporiș e din aceeași stripe rurală, asemenea mie, iar lecturarea 
cărții sale, duioasă și-astrală, mi-a fost ca pâinea caldă-, n 
copilărie!

La mai multe și la fel de frumoase cărți-paseri măiastre, 
dragul meu prieten!

Surpate/21 februarie 2019      

(Urmare din pag. 10)

Nu se știe cum și-a petrecut Shakespeare 
cei aproape opt ani, până când numele său 
începe să apară în actele teatrelor londoneze. 
La mult timp după moartea sa au început să 
circule legende că ar fi vânat ilegal căprioare și 
că de aceea ar fi intrat în conflict cu un magnat 
local, Sir Thomas Lucy din Charlecote de lângă 
Stratford; că și-ar fi căștigat traiul ca director 
de școală la țară; că ar fi plecat la Londra și 
ar fi pătruns în lumea tetrului îngrijind de caii 
spectatorilor. S-a presupus și că a petrecut ceva 
timp în casa vreunei familii înstărite sau că a 
fost soldat, poate în Țările de Jos. Asemenea 
presupuneri au fost adesea făcute pe baza unor 
dovezi ”interne” operelor sale. 

Deși nu se știe clar cum și-a început cariera 
teatrală, totuși, de prin 1594 el a fost unul dinte 
membrii importanți al trupei de actori a lordului 
șambelan (Oamenii Regelui după suirea pe tron 
a regelui Iacob în 1603). Nu este de mirare că a 
prosperat, a devenit un profesionist ”cu normă 
întreagă” al trupei sale. Se poate deduce că timp 
de 20 de ani, Shakespeare s-a devotat complet 
artei, scriind peste un milion de cuvinte în opere 
poetico-dramatice de cea mai înaltă calitate.

William Shakespeare a fost poet, dramaturg 
și actor englez, proclamat adesea poetul 
național al Angliei și considerat de multe ori, 
cel mai mare dramaturg al tuturor timpurilor. 
Ocupă o poziție unică în literatura lumii. Și alți 
poeți, precum Homer sau Dante, ori romancieri 
ca Lev Tolstoi sau Charles Dickens, au depășit 
barierile naționle, dar reputația nici unuia nu 

se poate compara cu a lui Shakespeare. Piesele 
sale scrise la sfârșitul sec.XVI și începutul sec.
XVII pentru un mic teatru, sunt  jucate și citite 
astăzi mai frecvent și în mai multe țări, decât 
oricând în istorie. S-a împlinit profeția marelui 
său contemporan, poetul și dramaturgul Ben 
Jonson,  precum că Shakespeare  ”nu aparține 
unei singure epoci, ci tuturor vremurilor”. 

Este un scriitor cu o mare acuitate 
intelectulă, foarte receptiv, sensibil și de o 
remarcabilă forță politică. Este un  maestru 
al folosirii cuvintelor și imaginilor, așa încât 
energia sa mintală, iscodând situțiile în care se 
află într-un moment sau altul ființele omenești, 
găsește pentru ele expresii cuprinzătoare și 
memorabile, convingătoare și stimulatoare 
pentru imaginație. Forma literară în care 
s-au revărsat energiile sale creatoare nu este 
distantă și livrească, ci presupune întruchiparea 
de ființe omenești pe scenă, într-un joc plin de 

WILLIAM   SHAKESPEARE viață care stârnește empatia publicului și îl invită 
să participe la spectacol. Ca atare, meritele 
lui Shakespeare pot supraviețui traducerii în 
limbi și culturi foarte diferite de cea a Angliei 
elisabetane. Cronologia precisă a unora dintre 
piese este imposibilă. Se apreciează că ritmul 
mediu de creație era de maximum două piese 
pe an.

Există totuși un consens  general, îndeosebi 
pentru piesele scrise între 1588 și 1601, între 
1605 și 1607 și după 1609 și anume: 

1588-1597 Zadarnicile chinuri ale dragostei
1589-1592 Henric al VI-lea , partea I
1589-1594 Comedia erorilor
1590-1592 Herinc al VI-lea , partea II
1590-1593 Herinc al VI-lea , partea III
1590-1594 Îmblânzirea scorpiei,
Cei doi tineri din Verona
1590-1595 Eduard al III-lea
1592-1594 Richard al III-lea
1594-1596 Regele Ioan; Romeo şi Julieta
1595-1596 Visul unei nopți de vară
1596-1597 Neguțătorul din Veneția; 
Henric al IV-lea partea I
1597-1598 Heric al IV –lea partea II
1597-1601 Nevestele vesele din Windsor
1598-1599 Mult zgomot pentru nimic
1598-1600 Cum vă place
1599 Henric al V-lea
1599-1600 Iulius Cezar
1599-1601 Hamlet
1600-1602 A douăsprezecea noapte
1601-1602 Troilus şi Cresida
1601-1605 Toru-i bine când se sfârşeşte  bine
1603- 1604 Măsură pentru măsură
1605-1606 Regele Lear
1605-1608 Timon din Atena
1606-1607 Macheth, Antoniu şi Cleopatra

1606-1608 Pericle
1606 Coriolan
1608-1610 Cymbeline
1609-1611 Poveste de iarnă
1611 Furtuna
1612-1614 Doi veri de stirpe aleasă
1613 Henric al VIII-lea.
Nepublicarea cele două poeme narative ale 

lui Shakespeare, Venus şi Adonis și respectiv 
Necinstirea Lucreției, atribuite cu certitudine 
periodei 1592-1594, s-a datorat apariției 
înaintea ciumei care a oprit reprezentațiile 
dramatice în Londra. 

Cu câteva excepții, Shakespeare nu a 
inventat singur intrigile pieselor sale. Uneori a 
foloșit povesti vechi (Hamlet, Pericle). Alteori 
a luat ca bază istorisirea unor scriitori italieni 
relativ recenți la vremea aceea, precum 
Giovanni Boccaccio, folosind fie povești bine 
cunoscute (Romeo şi Julieta, Mult zgomot 
pentru nimic), fie unele puțin știute (Othello). În 
Cum vă place şi Povestea de Iarnă s-a inspirat 
din prozele populare ale contemporanilor săi. 
Pentru piesele istorice, Shakespeare a utilizat în 
primul rând traducerea lui Sir Thomas North din 
Viețile paralele ale oamenilor iluştri de Plutarh, 
iar pentru cele cu subiect roman și cronicile 
lui Edward Hall și Holinshed inspirate din 
istoria engleză. Unele piese recurg la o istoria 
mai degrabă îndepărtată și legendară (Regele 
Lear, Cymbeline, Macbeth). Dar, pentru că 
multe piese din vremurile lui Shakespeare s-au 
pierdut, e imposibil să spunem cu certitudine 
care este relația dintre o piesă mai veche, 
pierdută și cea scrisă de Shakespeare.

Bibliografie: 
Enciclopedia Universală Britanică vol.14
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Ziua Internațională a poeziei a fost sărbătorită la Slatina prin 
organizarea Galei Scriitorilor din Oltenia , prima ediție, 

din inițiativa Profesorului Tlg. Paulian Buicescu și a Doctorului 
Grigore Călin. La Centrul Cultural Eugen Ionesco din Slatina s-au 
întâlnit scriitori din județele Olt și Vâlcea. Manifestarea a fost 
încărcată cu momente artistice deosebite, muzicale și poetice 
mult apreciate de spectatorii prezenți.

După prezentarea salutului de deschidere, venit din partea 
scriitorului Al.-Florin Țene, Președintele Ligii Scriitorilor Români, 
care a adus în prim planul discuției ținuta morală și demnitatea 
creatorilor din ziua de astăzi, pe scenă a urcat poetă și actriță 
Predescu Valerica, ea a marcat momentul cu actualitatea poeziei 
patriotice. 

GALA SCRIITORILOR DIN OLTENIA
Intonarea Imnului Național cât și cel al Uniunii Europene în 

interpretarea talentatului elev violonist Alexandru Filip Călin, 
recent laureat la Faza Națională a Olimpiadei școlare de Muzică, 
a marcat începerea programului.

Muzica clasică interpretată de dra. Prof.-Muzicolog Luminiță-
Ionela Secu, o violonistă de succes, a ridicat în picioare sala. Pe 
șcenă au fost prezenți și reprezentanți ai genului folk precum 
Prof, ec. Florin Diaconu și Ing. Viorel Ștefănescu.

Muzica tradițională populară a fost ilustrată de rapsodul Ion 
Cretan.

Creațiile artistice în interpretarea poeților prezenți au 
reprezentat apogeul manifestării, participând poeți din județele 
amintite.

Trecând peste inerentele ezitări specifice la o primă ediție a 
acestei manifestări dar și peste micile divergente prezente , din 
păcate, prin orgolii locale nestăpânite dar care cu siguranță nu 
au știrbit din farmecul spectacolului, felicităm organizatorii și le 
dorim ca inițiativa lor să crească și să aibă parte și de sprijin din 
partea Forurilor de decizie locale pentru derularea viitoarelor 
ediții. Creatorii, artiștii și persoanele implicate în dezvoltarea 
culturii au fost recunoscuți în cadrul adunării desfășurate cu 
Diplome de Merit Cultural.

Seara s-a încheiat la restaurantul Bastos cu eleganța unei 
petreceri între prieteni.

Ovidiu-Cristian DINICĂ, 
Fil.LSR Vâlcea

Lucian MARIN

Introducere. Despre Spiritul obscur si mistic al imaginarului artistic 
al instalatiilor de arta plastica realizate de Diana Maria Mitulescu:  

”Ramasitele existentelor”. Aceste instalatii au fost expuse cu ocazia organizarii 
unei expozitii de grup a artistilor plastici independenti (nemembrii ai U.A.P. - 
 Filiala Valcea) si, care, sunt sustinuti in organizarea expozitiilor de Centrul de  
Creatie si Conservare a Culturii Traditionale Valcea. Expozitia este “traditionala” 
doar in sens secund, pentru ca acest grup expune in fiecare primavara.  Artistii 
care ex pun au, in general, o viziune moderna asupra artei. Vernisajul a avut 
loc pe data de 7 martie, 2019,  la Galeria “Ion lliescu”, care se afla in cladirea 

Consiliul Judetean Valcea. 
Despre Imaginarul mistic al instalatiilor. Aerul este hrana noastra invizibila. Numai cand suntem 

in viata. Respiram adanc sau superficial,  impreuna, cu sau fara vointa noastra. Ne infratim vesnic 
cu aerul comun. Aceasta este valorea pierduta : respiratia comuna. Chiar si atunci cand ne uram, 
chiar si atunci cand ne ucidem, unii pe altii, aerul este gratis: “.Si este pretutindeni, unde se intinde 
pamantul si se intinde apa”,”Scaldand de-a valma tot globul.” (Walt Whitman - in Poemul: “Song of 
myself) O taina, aceasta camasa de mire a Pamantului, aerul, atat pentru noi, care ne impartasim 
vesnic cu el, cat si pentru Divinitate, ce prin aer si lumina ne “umbreste” si se impartaseste vesnic 
cu noi, in Duhul. Descoperim, astfel: “Calea!” 

Parabola. „La marginea unui oras frumos din vestul tarii traia un om bolnav. Aduna de pe strazi 
orice, orice obiect, oricat de marunt si nesemnificativ. Era colectionarul “Ramasitelor de existente” 
din acel cartier. Era o boala, desigur,. Si el era un bolnav. Dar era un bolnav pasnic. Vecinii sai nu prea 
il simpatizau. Movila imensa din curtea sa, care ii acoperea casa, strica imaginea strazii in perspectiva 
ei turistica. Dupa cateva luni, veneau gunoierii.  Munceau o zi ca sa incarce aceste “ramasite ale 
unor existente” in camioane. Apoi povestea continua, din nou, de la capat, cu redescoperirea 
acestor reziduuri existentiale in curtea bolnavului. Morala: astazi aruncam totul, aiurea. Dar de ce? 
Oare nu ne lepadam, totusi, mult prea usor chiar de propriile noastre existente, aflandu-ne intr-
un curs al devenirii aproape imperceptibil si din ce in ce mai accelerat? Cat o sa le tot ascundem, 
aceste oarbe existente? Si cat de adanc in interiorul necunoscut al fiintelor noastre? Cine va mai 
redescoperi aceste ulterioare ramasite, nesemnificative, ale unor trairi oarecare? Chiar daca nu 
si-au pus amprenta atat de semnificativ in mentalul comun, ele raman profunde pentru simplul 
traitor. Dar, perspectiva aceasta mediocra si nesemnificativa nu are nici o sansa sa reziste. Ea este 
lent ucisa de frivolitatea acestor timpuri. Cine va mai fi impins de tandrete, sau de pura curiozitate, 
ca sa-si redecopere trairile pierdute? O  lumina aproape divina, dar inca umana, persita in fiecare 
existenta? Un detaliu obscur care inca sa ne framante, un alt accident amagitor, din vietilor noastre, 
ale tuturor, consumate in obscuritatea iluziilor. Totul fara zgomotul festiv de astazi, declarat, precis 
si spectacular. Astazi, aceasta boala zgomotoasa, a intamplarilor care se prefac ca ar fi extraordinare 
, dar sunt lipsite de emotia cu sens, ne-a sub-metamorfozat, fara sa ne dam seama, viata tuturor. 
Am devenit simple clisee sau benzi desenate ce poarta eticheta: conform, o eticheta standard, 
superlativ de amagitoare.

Diana Maria Mitulescu are curajul de a se imagina si de a exista ca o adevarata zeita moderna. 
Ea este Diana de la Teatrul Municipal “Ariel” din Ramnicu Valcea. Este artistul plastic contemporan 

CRONICA PLASTICĂ 

DIANA SI „RAMASITELE ExISTENTELOR”
(Articol scris fără diacritice)

Motto: „Moartea e starea de dinainte de a te naste”- Nichita Stanescu: „Metamorfozele”

fara cine stie ce cota pe piata de arta. Picteaza pentru sufletul 
sau energic, dar si pentru societate. Munca pe care o face zi 
de zi in teatru este pentru ea, in primul rand, un dar din partea 
Divinitatii. Este o foarte buna amica a actorilor si a personalului 
tehnic, a oamenilor de scena, a meseriasilor de mare calitate 
sufleteasca si profesionala, care se afla in fiecare teatru din  
aceasta lume. Ea este orice. Orice este nevoie si poate sa ajute 
arta actorilor si a regizorului respectivului spectacol de teatru 
in care lucreaza, in acel moment, ca scenograf sau pictor de 
scena. Diana, pe cata forta interioara ascunde, pe atat este de 
cuminte si de respectoasa cu toti semenii sai. Da dovada de o  
creativitate spontana, neconventionala. Poate sa dea obiectelor 
forta si aspectul libertatii desavarsite, exprimandu-si astfel firea 
in tot ceea ce face. Cat de multa indemanare are in rabdare, 
nu as putea sa cuantific, dar stiu ca aceste calitati ale vechilor 
mesteri care stiau sa ticluiasca obiecte frumoase din materiale 
umile ii sunt,  calitati apropiate desi pentru cei mai multi dintre 
noi, acestea sunt pierdute, ca si “ramasitele existentelor”, despre 
care este vorba in acest articol. De multe ori, pentru a gasi 
solutiile cele mai plastice si mai expresive cerute de regizori in 
alcatuirea decorului, Diana se transforma intr-o fiinta aproape 
salbatica care cerceteaza materia si limbajul ei secret. Daca o 
cauti in timpul acestui proces de investigatie artistica, pregatitor, 
o gasesti, rascolind magaziile de recuzita si costume ale Teatrului 
“Ariel”, in cautarea “perlei magice”. Doar “perla magica” poate 
sa rezolve ecuatia artistica pusa in discutie. In mentalul sau 
artistic, misticul si magicul sunt in perfecta armonie. Ea daruieste 
teatrului, cu fiecare spectacol, ca si “Monstrul Colombre” al lui 
Dino Buzzati , de fiecare data, vindecarea nesperata a muritorilor, 
a celor care se aseaza cu speranta in scaunele din sala de 
spectacol. Spectatorii astepta in intunericul dinaintea ridicarii 
cortinei sa inceapa magia. Pentru aceasta, actorii vor trebui sa isi 
inalte spiritul pe scena ca niste “magici preoti” (vezi viziunea celebra a regizorului Liviu Ciulei) cat 
mai sus, spre a putea invalui sala intr-o hipnoza a marturisirii. Acesta este Diana cea care picteaza 
decoruri, obiecte de recuzita, tablouri abstracte si construieste instalatii.

Cu noi, cu criticii plastici amatori, din cartierul “1 Mai”, cartier dotat cu: faleza , cascada, raul 
Olanesti, cel care curge in mod foarte corect conform filozofiei antice a lui Heraclit, Diana are un 
mod de a comunica foarte energic, uneori, salbatic de prietenos.  Dar asa ii sta bine unei artiste 
care isi iubeste, in primul rand, libertatea de a fi. 

Intr-o zi Diana a avut o idee. Din ziua aceea nu a mai avut liniste pana cand ideea ei nu a capatat 
trup. Pentru aceasta primavara a ales sa construiasca o serie de instalatii cu titlul:  “Ramasitele 
existentelor”. Cum i-a venit aceasta idee, acesta viziune artistica? M-am chinuit sa aflu in stil de 
reporter. Am aflat : Diana se plimba ori de cate ori are timp prin satele parasite ale Romaniei.  
Ea aduna, din toate aceste locuri, ca si personajul “bolnav” din parabola anterioara, tot ceea ce 
mai poate fi redescoperit din existenta celor pe care, nu stiu prin ce mister, nu-i mai vedem, cel 
putin, un timp. Unii au murit. Altii au fugit din tara. Cei mai multi, din pacate, si-au pierdut puterile 
mintilor lor, pur si simplu, si nici nu mai stiu cine sunt. Dar Diana Maria Mitulescu a inteles ceva: 
acesti oameni nu trebuie uitati. Toti traim in acelasi aer comun si gratis. Toate aceste prezente 
disparute pot fi reinsufletite prin arta. Pe ce a pus mana omul, nu moare, daca si omul acela este 
cel ce vrea sa fie „nemuritor”!

P.S. : „Nu exista decat o singura viata mare la care toti participam”-Nichita Stanescu: 
„Metamorfozele” 

Daca ar fi sa existe o muzica care sa  insoteasca aceste cuvinte , ea  ar fi: „Tablouri dintr-o 
expozitie”de Modest Mussorgsky, varianta moderna, cu portiuni vocale, in interpretarea celebrului 
grup de rock progresiv: Emerson, Lake & Palmer. Iata mesajul din finalul acestei interpretari live 
celebre, care a ridicat spectatorii  din Moscova, in 1971 , delirand, in picoare, exprimand minute 
nesfarsite de ovatii: „Nu exista sfarsit in viata mea, Nu exista nici inceput in moarte, Moartea este 
viata.” (aceste cuvinte sunt cantate de Greg Lake: in 1971, avea 24 ani!)
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PICTOR LA CURTEA PSALMISTULUI - VALERIU IONESCU
Mihai SPORIȘ   
     

Chemat peste vea-
curi să scrie o istorie 

pictată, un om dăruit a ple-
cat pe calea bisericilor să- 
lășluite prin curțile mânăs-
tirilor. L-am întâlnit, cu 
aproape 20 de ani în ur-mă, 
în biserica cu două alta- 
re suprapuse, de la Mânăs-

tirea Turnu, apoi slujind cu har în spațiul pu- 
blic geniului românesc, sălășluit în omul Emi-
nescu. Mi-a dăruit cândva citirea lui prin 
desen,  a câtorva poezii personale, privind...
„Răscumpărarea Cuvântului”. Era un schimb în 
natură al gândurilor noastre. În zilele din urmă 
(31 ianuarie, 2019) ne-am întâlnit, din dragoste 
pentru Mircea cel Bătrân/cel Mare, să ne rugăm 
, nu Lui Dumnezeu!, ci sfințiilor pămâneni, care 
și-au luat obligația să ne intermedieze demersul 
canonizării Voievodului (instituțional!, că 
legătura personală ne-o facilitează ruga directă, 
de când avem celulare și smart/phon-uri...!). 
Mi-a dăruit acum o ilustrare inspirată a unor 
fragmente din Psalmii lui David, cuprinsă în car- 
tea „Psaltirea Sfântului Prooroc și Împărat Da-
vid”, editată în 2017, la Olănești, la editura cu 
numele, cinstit de noi la Cozia: „Mircea cel 
Bătrân”. M-am pus pe citirea... în două ape, pre- 
cum muzica unei sonate nocturne, prevestitoare 
de taine și am observat pictorul de curte al 
Psalmistului.

Valeriu Ionescu vede în muzica psalmistului 
– mare profet și împărat, ales prin Samuel, de 
Dumnezeu, Însuși!-, cântarea lirei, a harpei, 
a lăutei, a fluierului păstorului dintru început 

și își acordează vibrația culorilor, penelului să 
solfegieze cuvintele îndumnezeite ale bătrânei 
scripturi. Ne pregătește însă, parcă într-o 
așezare a șevaletului către soarele dreptății, 
o uvertură care să ne încredințeze adevărul 
istoric și deslușirea celor frumos tăinuite, 
prin îndrumători incontestabili. Pr. Prof. dr. D. 
Abrudan ne reamintește, apelând la Dex, și la 
serviciul liturgic, ce este Psaltirea? și cum este 
ea invocată în slujirea creștină. Apoi, marele 
Ierarh al Bisericii creștine, Sfântul Vasile cel 
Mare ne lămurește, printr-o spusă de demult, 
ce reprezintă Cartea Psalmilor : „...altceva ne 
învață cărțile profeților, altceva cele istorice, 

Adeluţa GIB

Dacă animalele constituie o pradă ușoa-
ră pentru adulți, setea de sânge s-a 

generalizat, iar  asupra copiilor din întreaga 
lume se fac presiuni, fiind folosiți ca obiecte 
sexuale sau ca materie primă pentru recoltarea 
de organe. Din nefericire, organizațiile inter-
naționale tac, iar războaiele decimează mili-
oane de copii care își pierd viața tocmai de- 
ciziilor bizare care au efecte dramatice asupra 

umanității. Cangrena s-a extins cu repeziciune, tentaculele sale  au 
pătruns prin țările sărace unde foametea  combinată cu lipsa de  
cadre medicale  determină moartea micuților,iar toată lumea se 
face că nu aude și  vede.Ca treaba să fie dusă până la capăt,cei 
care conduc  și împing la genocid,în loc să fie apostrofați sau dați 
pe mâna tribunalului internațional,culmea culmilor ,li se acordă 
medalii pentru apărarea drepturilor umane. Prin diverse canale 
mediatice,publicații se maschează drama, prin care trec copiii 
de pe întreaga planetă, fără ca să se ia măsuri pentru protejarea 
vieții acestora. Dimpotrivă , barbarismul s-a dezvoltat în țările 
musulmane , ca un atac asupra copilelor care sunt obligate  să 
se căsătorească la o vârstă fragedă,mecanism adoptat și de 
anumite țări care se tot laudă că sunt civilizate până în măduva 
oaselor,dar acceptă pedofilia și tot felul  de aberații hidoase 
care lasă sechele irevocabile asupra dezvoltării personalității 
umane. Mecanismele justiției sunt împiedicate,catastrofele se 
extind,viața celor mici fiind periclitată, oamenii maturi abuzează 
pe cei lipsiți de apărare, iar organizațiile în loc să apere interesele 
acestora, pe ascuns sub masca  fățărniciei  lasă  drum liber  des-

COPIII O PRADĂ UȘOARĂ
fășurării masacrului copiilor!De aceea, fiecare individ trebuie să 
intervină,să nu mai lase la îndemna unor bolnavi să lovească în 
ființe nevinovate! Sau, ar trebui! Pentru că în final și ca oameni 
și ca societate, nu suntem decât ceea ce suntem! Trecând peste 
aspectul general al problemei, ar trebui să mai subliniem un 
aspect, de cele mai multe ori, ne luat în seama, al copiilor, ca 
pradă.Atunci când prădătorii, sunt aceia care ar trebui să-i apere, 
ca pe o parte din ei, adică, părinții.Și, mai ales atunci când, 
acțiunile acestora, ale părinților, sunt în aparență, în favoarea 
celor mici.Pentru satisfacerea unor orgolii, sau, pentru a fi „în 
rând cu lumea”, pentru a-i „face oameni”, părinții, ajung să fie 
călăii morali ai propriilor copii.Parcă ne fiind suficient stresul 
provocat copiilor de acest sistem educațional, reformat și para 
reformat de trei decenii de toți neavenitii care au ajuns la cârma 
ministerului, pentru că, cu unele excepții, care nu fac decât să 
întărească regula, doar astfel de oameni au ajuns să conducă 
ministerul educației și învățământului, care, până și numele și l-a 
schimbat de multe ori, copiii continuă să fie sub acesta, la stres 
mă refer, aproape tot timpul.Nici în vacanțe nu mai au timp liber, 
sau de joacă, pentru că, nu-i așa, trebuie să se perfecționeze 
de mici în ceva, în cât mai multe, de la limbi străine, la diverse 
sporturi, pentru care de cele mai multe ori, nu simpt nici o 
atracție, până la pictură, muzică instrumentală ori chiar yoga.Ori 
ce, numai să facă ceva în plus față de „ai vecinilor” Iar când asupra 
părinților, mai acționează și niște frustari, când ei vor să realizeze 
prin cei mici, ceea ce n-au putut, sau n-au reușit să facă  ei înșiși, 
situația devine de-a dreptul dramantica.Așa că, urmând firul 
evenimentelor,, copilul devine, încet, încet, o mică mașinărie, 
un roboțel, un adult în miniatură, al cărui timp este extrem de 
dramuit, care aleargă, contra cronometru, între școală, meditații 

și casă, pentru că, să nu va închipuiți cumva că micuții, ajunși 
acasă, se deconectează de la programul inițial, ci, au și aici, multe 
sarcini, dintre care, principala, este aceea de a le arată celor mari, 
care ar trebui să-i protejeze , să-i ajute și să-i înțeleagă, făcându-
le plăcută copilăria, arătându-le deci părinților,cât de bine se 
pregătesc pentru „intrarea în junglă”Dragi părinți, asta dorim să 
facem? Să creem încă un prădător? Nu sunt suficienți cei de până 
acum? Vrem oare, cu adevărat, să furăm copilăria celor mici? Să-i 
inbatranim prematur, să-i alergăm spre moarte? Eu ași zice că 
nu, așa că, mai gândiți-va, o dată, de două ori, de mai multe ori, 
înainte de a pune niște sarcini, chiar aparent ușoare și plăcute, 
pe umerii fiilor voștri.

altceva Legea și altceva îndemnurile date prin 
Proverbe. Cartea Psalmilor însă cuprinde în 
sine tot ceea ce este mai folositor în toate. Ea 
profetizează cele viitoare...”

Pictorul recitește întregul Psaltirii, alege 
psalmul și din acesta extrage imaginea, vorbind 
iconic mesajul cuprins în textul, rescris olograf 
și cu înfrumusețarea proaspătă a slovei. Nu 
extrage esența înainte de-a da mulțumirea 
Împăratului căruia i-a poposit curtean. „Oda 
Sfântului Mare Împărat David” care încheie 
cartea-album, ca o oglindire specială, față către 
față, a cuvintelor împodobite și a imaginilor 
iscate de ele. Împreună, spuneam mai sus, 
redau muzica ascunsă a sferelor nevăzute (pe 
Dumnezeu nu este cu putință a-L vedea, altfel 
decât ascuns tainic, în frumusețea Creației 
Sale!). Să-i recitim „Oda”:

„Sfinte mare Împărate/ Ești sus, sus, tare 
departe,/ Multe veacuri ne desparte./ Țin în 
mâini slăvita-Ți carte/ Și așa te știu aproape/ 
Sfinte Mare... Împărate./ Psaltirea, cu sfinte 
versuri/ Mă ferește de eresuri/ Și-mi dă sfinte 
înțelesuri./

Aud muzică de sfere/ Ce mă-nvăluie-n 
mistere/ Și mă leagănă-ntre stele./ Noaptea 
psalmii când îi cânți/ Lumea-ntreagă o descânți/ 
Făcându-i pe toți mai blânzi/ Sfinte Mare 
Împărate/ Îți mulțumesc pentru toate/ Bucurii 
nenumărate!”

Plăsmuirea imaginilor recitite în „sfintele 
înțelesuri” sunt o cheie nouă de pătrunderea 
Psalmilor, rămași izvoare proaspete în pofida 
veacurilor multe. Prospețimea cuvintelor din 
veac, așa cum ne-o explică Sfântul Vasile cel 
Mare, nu ține seama de istorie ci de viața care 
se conjugă numai la timpul prezent al Celui Ce 

Este. Din El izvoarele nu seacă niciodată și nici 
nu își pierd atributul apei vii.

Mai spunem aici că această carte specială, 
scrisă la/din C(u)(a)rtea Psalmistului, a apărut  
sub patronajul lui „Mircea cel Bătrân”,  (editu-
ra!) în  2017  s-a bucurat de recomandarea edito- 
rului, Puiu Răducanu și a bibliotecarei Zenoviei 
Zanfir, de la Biblioteca Județeană „Antim Ivi-
reanul”.

Să dăm mulțumire acestui credincios 
creștin-ortodox, care știe să iubeasă, într-un 
fel dăruit de Dumnezeu, scriptura și pe noi 
oamenii cărora ne face darul lui. Mulțumiri, din 
parte-mi, pentru alegerea fericită a prilejului, în 
ziua cea mare a pomenirii Voievodului Mircea, 
31 ianuarie 2019 și că ai adus ofranda editată 
sub patronajul marelui Domn.

Constantin Zărnescu văzut de Valeriu 
Ionescu, Râmnicu Vâlcea 2019.
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