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Elena CIOBANU

Un papã
american
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•  Ilustraþia acestei ediþii: reproduceri din
albumul „Saloanele Moldovei – 2017“,

ediþia a XXVII-a, Chiºinãu – Bacãu

Nicoleta FLOREAN

Prozã scurtã
cu parademoni

ºi urzealã comunistã
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Carmen MIHALACHE

Fest(in)

pe Bulevard,

aproape

de public
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Nora IUGA:

„Sã ne întoarcem
la valorile
spirituale!“

– [...] Bunica mea a fost subretã. La Operetã era o trupã
itinerantã a marelui Leo ºi ea era subretã. Îmi povestea
amintirile ei, ºi în momentul în care am vãzut scena aici, în
Bacãu – foarte interesant! –, s-a creat filmul în mintea mea
ºi am avut senzaþia cã aºa trebuie sã fi fost în vremea aceea
când bunica cutreiera oraºele de provincie din þarã ºi apãrea
pe scene improvizate. Vã daþi seama cã am fost propulsatã
într-un trecut îndepãrtat ºi sunt absolut convinsã cã în timpul
lui Alecsandri ºi în timpul lui Bacovia exista exact genul ãsta
de spectacole, cu trupe stradale. A fost primul lucru care
m-a ºocat în Bacãu. M-a fãcut sã-l iubesc, pentru cã am
început sã plâng uitându-mã la scena aceea de parcã mi-aº
fi regãsit – cum sã zic? – un fel de antecopilãrie.
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21 noiembrie 2017 este data
când George Bacovia a reintrat
într-un spaþiu pe care-l poate
revendica oricând: biblioteca
Gimnaziului din Bacãu (azi,
Colegiul Naþional „Ferdinand
I“). Nu amfiteatrul (s-a propus
iniþial ca aceastã salã publicã
sã primeascã numele poetului;
este foarte potrivitã însã opþi-
unea pentru Solomon Marcus,
academicianul care a confe-
renþiat de câteva ori acolo ºi
ale cãrui cuvinte miezoase au
intrat în substanþa pereþilor), nu
liceul („Principele Ferdinand“ a
fost numele dat de la început),
ci lãcaºul de luminã care este
biblioteca. Revenirea la
patronimul „George Bacovia“
(aºezat pe firma liceului în a
doua jumãtate a secolului tre-
cut ºi coborât de acolo în primii
ani de dupã „Marea revoluþie
din decembrie“, cum se expri-
ma cineva) este imposibilã, nu
ºi readucerea bustului poetului
pe soclul gol din parcul ºcolii,
vizavi de rege. Era nevoie deci
de un gest reparatoriu la
adresa memoriei scriitorului

care a dat, împreunã cu Vasile
Alecsandri, identitate Bacãului,
dar abia acum s-a întâmplat
conjuncþia a trei aºtri numerici:
150 (de ani de la înfiinþarea
Gimnaziului), 125 (de ani de la
fondarea bibliotecii ºcolii) ºi 60
(de ani de la stingerea din viaþã
a poetului).

Propunerea Societãþii
Cultural-ªtiinþifice „Vasile
Alecsandri“ Bacãu a fost
acceptatã de  corpul profesoral
ºi de Consiliul de administraþie
al Colegiului, aºa încât, la o zi
dupã inaugurarea Amfiteatrului
„Solomon Marcus“ ºi
dezvelirea plãcii omagiale (20
nov. 2017), au avut loc, în
prezenþa viceprimarului
Dragoº ªtefan, ceremonia
dezvelirii firmei „Biblioteca
George Bacovia“ ºi un colocviu
despre istoricul liceului. Într-un
spaþiu generos (amenajat încã
din vremea directoratului prof.
Adrian Horodnic), în prezenþa
a peste 30 de elevi de liceu,
am vizionat un film de
prezentare a Bibliotecii ºi apoi
cu toþii am adus un meritat

„Omagiu înaintaºilor“, vorbind
despre G. Bacovia, Al. Piru,
Viorel Alecu, George Bãlãiþã,
Marin Cosmescu-Delasabar,
Ioan Mitrea º.a. Au rezultat
adevãrate portrete de intelec-
tuali, cu concursul scriitorilor ºi
profesorilor bãcãuani: Viorel
Savin, P. Isachi, Grigore
Codrescu, Eugen Salahoru,
Gh. Iorga, Gh. Neagu, Doru
Ciucescu, Ioan Curpãn, Ioan
Dãnilã. Ne-au susþinut profe-
sorii Roxana ªova, Mihaela
Savin, Nicoleta Nistor, dar ºi
Mariana Codrescu, Suzana
Alexandrescu ºi Aurel
Jãmnealã. Nu putea fi ocolit
subiectul „Alecsandri“ („care s-
a nãscut aici, în Bacãu, nu
aiurea“, a þinut sã puncteze
Gh. Neagu, cu un deget
îndreptat ferm cãtre pãmântul
de sub noi). Mihaela Chelaru,
directoarea Arhivelor Statului
Bacãu, a oferit copiile a douã
documente, iar Gruie Piticar a
propus o combinaþie con-
ciliantã pentru o posibilã denu-
mire a Colegiului: „Ferdinand –
Bacovia“, dupã modelul

Universitãþii „Babeº – Bolyai“
din Cluj-Napoca. Entuziasmatã
de reuºita acþiunii, Gabriela
Saveluc, bibliotecara, a propus
sã ne vedem periodic la „Ora
de culturã“, în acelaºi spaþiu.

A urmat inaugurarea, în
localul vechi, a Holului
„Bacovia“, gândit (de directorii
Nicu Harasemciuc ºi Nicoleta
Zãrnescu) ca un pandant al
celuilalt hol, destinat principelui
Ferdinand. Un bust al poetului,

facsimile, fotografii ºi, mai
departe, medalioane ale
foºtilor elevi sau profesori dau
o vizibilã notã instructivã, dar ºi
esteticã. Ne-au mai condus
pânã la holul central
„Ferestrele“ lui Aurel Stanciu ºi
portretul poetului (de
Constantin Doroftei), recuperat
ºi adaptat de ingeniosul
Remus Lupu.

I. DÃNILÃ

noiembrie – decembrie 20172

ateneu

Colegiul Naþional „Ferdinand I“ – 150

Poetul,
reprimit în Cetate
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Fragmentarium

OO    ssuummãã    ddee    pprree--vveessttiirrii
„ARMONII ÎN TIMP“. În condiþiile în care posturile publice de

radio difuzeazã preponderent muzicã în limba englezã, o
instituþie bãcãuanã (ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii) a
organizat cu succes a doua ediþie a Festivalului Artelor. La
secþiunile „Muzicã popularã“ ºi „Canto muzicã uºoarã“ au
excelat limba românã ºi talentul tinerilor.

BOGÃÞIE, NU GLUMÃ. „Zilele Bibliotecii Judeþene G. T.
Kirileanu Piatra-Neamþ“ s-au încheiat cu o triplã lansare de
carte (despre zestrea spiritualã a Mãnãstirii-Neamþ, scoasã
la luminã de arhim. Benedict Sauciuc, stareþul aºezãmântu-
lui), ºi cu acordarea titlului „Cartea anului“ unei producþii de
la Editura „Cetatea Doamnei“: „Ancadierul“, de Lucian
Strochi. În deschidere, cantautorul bãcãuan Florin Þuþuianu
ne-a delectat cu „Limba româneascã“ (mereu frumoasã), din
cartea premiatã.

UN GHID PENTRU FIECARE. Casa Corpului Didactic „Grigore
Tabacaru“ Bacãu ne-a oferit o bunã „Iniþiere în artele plas-
tice“, prin cartea Georgetei Rusu-Manea, educatoare din
Sascut. Au apreciat-o Maria Mãtãsaru, Vasile Molan, Gabriel
Leahu, Aurel Stanciu ºi Ioan Dãnilã, care au convins cã
desenul e o formã de comunicare a (pre)ºcolarului.

OCTOMBRIE AL BACÃULUI. Secþia Periodice a Bibliotecii
Judeþene „C. Sturdza“ Bacãu a actualizat data naºterii urbei
lui Alecsandri ºi Bacovia (6 oct. 1408) cu secvenþe din presa
localã de ieri ºi de azi. La 23 dec. 1973, C. Dima-Drãgan
scria despre înãlþarea în Bacãu a steagului Revoluþiei de la
1848.

TOT O PREVESTIRE. Bicã-Nelu Cãciuleanu, semnalat ºi de
revista noastrã, deþine „Premiul naþional pentru prozã Mihail
Sadoveanu“ pe 2017. În salonul Muzeului „C. Hogaº“ l-am
ascultat mai întâi pe C. Dram, despre „M. Sadoveanu, pre-
vestitorul“.

NEMURITORII. Cine a spus cã a murit romanþa? Vasile
Pohoaþã, de la Radio-România Iaºi, are grijã sã difuzeze
uitata specie în minutele emisiunii „Un cântec pentru
fiecare“. La „Rapsodiile de toamnã“ (Teatrul de Varã „Radu
Beligan“ din Bacãu), a procedat la fel solista de muzicã
popularã Zinaida Bolboceanu, din Chiºinãu.

VISURILE UNEI VIEÞI. „58 de ani de activitate artisticã… Ce
bogat sunt!“ Îl credem pe Stelian Preda, care a promovat
mereu trãirea prin emoþie. Cartea despre el, „Vieþile unui vis:
teatrul“, este un posibil vademecum al actorului deplin.

RÃSPUNDEM… TELESPECTATORILOR. Virgil Ianþu ºi-a lãu-
dat concurentul de la „Câºtigã România“ pentru cã a ºtiut de
vasluianul Constantin Tãnase, dar ºi-a lãsat publicul de la
TVR 2 fãrã rãspuns la întrebarea „Unde s-a nãscut Stroe?“
ªtim noi: la Gâºteni, comuna Rãcãciuni, judeþul Bacãu.

Al. IOANID
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Din acelaºi aluat cu Manuscrisul
fanariot, recentul Mâþa Vinerii
(POLIROM, 2017) continuã explorarea
resurselor nebãnuite ale lumii dâm-
boviþene de altãdatã, reconstituind-o nu
doar în datele ei exterioare, ci în ceea
ce are ea mai intim: credinþe, practici,
mentalitãþi, tabuuri etc.

Romanul valorificã, inteligent, o le-
gendã despre Vrãjitoarea Verde, intratã
în mentalul colectiv drept Mâþa Vinerii.
Textul urmãreºte, pe mai multe paliere,
destinele unei familii de vrãjitori, având
în prim-plan aventurile unei fete de
paisprezece ani, menitã a trãi o expe-
rienþã magicã în Bucureºti, unde trece
printr-o serie de peripeþii, care sunt, de
fapt, un pretext pentru a sonda o lume
t(r)ainicã ºi fascinantã. Nevoitã sã fugã
din Braºov, ea vine în capitala Þãrii
Româneºti în cãutarea cuviosului
Zãval, personaj misterios în jurul cãreia
se þese o intrigã demnã de un roman
poliþist. Pâtca (fiindcã aºa este numitã
fata) îl gãseºte pe bãtrân înjunghiat ºi
porneºte, detectivistic, pe urmele crimi-
nalului, într-un decor balcanic, populat
de turcii musaipului Ismail Bina Emeni,
de greci revoluþionari, de arnãuþi sârbi
ºi de robi þigani.

Pe fundalul efemerei domnii a lui
Cotfas grecul (care va muri, în spiritul
vremii, decapitat), se fac ºi se desfac
intrigi politice sau amoroase, avându-l
ca pretext pe Silicã bucãtarul, rãpit de
tiranul fanariot de pe moºia frumoasei
ºi bogatei Caterina Greceanu. Pion pe
complicatul eºicher al Bucureºtilor,
þiganul nu e un bucãtar oarecare, ci un
personaj cu totul special, dovedindu-se,
în final, un mesager dintr-o altã lume,
un mixator din casta satorinilor. Lezatã,
Caterina va unelti împotriva lui Cotfas,
reuºind sã adune cele 400 de pungi de
galbeni necesare cumpãrãrii tronului, în
buna tradiþie a epocii fanariote. Nu va
apuca sã se bucure nici de cãsãtoria cu
fascinantul Henri Dubois de Saint-
Maurice, secretar al consulului francez
la Bucureºti, ºi nici sã savureze gustul
dulce al rãzbunãrii, fiindcã moare
otrãvitã accidental, lãsând în urmã o
enigmã.

Dincolo de armãtura realistã, roma-
nul se deschide cãtre semnificaþii de
altã naturã, fiind înþesat cu reþete ºi
elixiruri, cu practici ºi ritualuri magice,
cãci principalele personaje au existenþe
duble. Ceva misterios pluteºte asupra
Bucureºtilor populaþi de personaje
stranii ca spiritistul Perticari, popa
Ogaru (de la Biserica Dintr-o Zi) sau
Mâþa Vinerii. O lume în care „singura
realitate care i s-a dat unui om este
Sator“ ºi care ascunde taine de

nepãtruns pentru profani. Aici se între-
taie drumurile ºi destinele unor aleºi din
casta satorinilor, care poartã povara
unor taine ce se vor lãmuri abia spre
final, când „vocea bucãtarului“ (pe post
de epilog) ºi scrisoarea Moºicului
dezvãluie cã, în fapt, nepoata Pâtca e
adevãrata Mâþã a Vinerii ºi cã aventura
ei s-a înscris într-un scenariu iniþiatic.

Vittezza
cuvinnttelorr

Deºi mai estompatã faþã de
Manuscrisul fanariot, dimensiunea teo-
retizantã a cãrþii nu lipseºte. Ea vizeazã
condiþia povestitorului, care nu trebuie
sã fie nici „vanitos“ ºi nici „ºmecher“, ci,
pur ºi simplu, „cinstit“. Sã îl asculþi cu
plãcere, fãrã sã ai sentimentul cã vrea
sã obþinã ceva de la tine. Or tocmai
asta face Doina Ruºti, într-un text care
te prinde de nas, în care aventura ºi
suspansul te þin cu sufletul la gurã.
Existã undeva, spre final, un pasaj re-
velatoriu pentru înþelegerea concepþiei

sale despre scris. Este vorba despre
admiraþia mãrturisitã deschis de cãtre
naratorul-personaj faþã de abilitatea
pitarului Perticari de a interesa, de a fi
în centrul atenþiei: „Un om în stare sã
umple oraºul de zvonuri mi se pare
cineva de mare valoare. E un creator.
Cuvintele lui prind o vitezã fãrã egal. ªi
sã nu credeþi cã trec din ureche în ure-
che! Ci alege câteva, nu foarte multe,
pe care se preface cã le considerã de
cea mai mare încredere pentru a le
pune în pâlnie un secret capital. Acest
fãuritor al Istoriei are întotdeauna ºi-un
personaj, cineva cu propria poveste,
cum era Perticari. Dar cine era marele
zvonar din spatele spiritistului – n-a-
veam habar!“ E în aceste rânduri cheia
înþelegerii scrisului sãu, care vizeazã
tocmai aceastã capacitate demiurgicã a
prozatorului de a fi „zvonarul“, de a fi
cel care pune în circulaþie povestea,
stârnind curiozitatea lumii. 

SSavoarrea
cuvinnttelorr

Iar cuvintele Doinei Ruºti nu au doar
vitezã, ci ºi savoare. Savoarea proza-
torului care ºtie sã jongleze cu subti-
litãþile limbii române, pigmentându-ºi
discursul cu grecisme (specifice lumii
fanariote) ºi cu latinisme (specifice for-
mulelor magice invocate). Fraza curge
firesc, dar ispititor, recreând atmosfera
Bucurescilor de la început de secol
al XIX-lea, într-o cadenþã bine cântãritã.
Efectele sunt permanent cãutate, prin
formulãri aforistice niciodatã stridente.
Pentru cã dincolo de savoare, existã un
tâlc al vorbelor, care nu-s întâmplã-
toare. Chiar atunci când face divagaþii
subþiri asupra limbajului, autoarea ºtie
sã fie agreabilã, punând în miºcare o
maºinãrie lingvisticã ingenioasã.
Disertaþia savant-indignatã asupra
cuvântului „fatã“ meritã citatã ca ilus-
trare a mecanismului care pune în
miºcare savoarea cuvântului: „Douã
cuvinte mã fãcurã sã-l urãsc pe nãsos,

care mai fusese ºi plãtit sã mã apere,
iar acestea erau mãritiº ºi copilã.
Primul nu mai are nevoie de explicaþii,
fiind la mintea cocoºului cã mã insulta.
Însã despre celãlalt trebuie sã spun cã
mi se pare umilitor pânã în mãduvã.
Când eºti copilã eºti un fel de rahat. Nu
eºti nici copil, nici adult. Nu mai eºti de
trecut cu vederea, dar nici atât de mare
ca sã intri în lume. ªi eºti fatã, prin
urmare, incapabilã de treburi care-ar
putea fi luate în seamã. Nu poþi fi
numitã coconiþã, cum îmi zicea nevasta
bucãtarului, ºi nici jupâneºicã mãcar. O
copilã e un fel de gunoi aruncat între
lumi. Tocmai de aceea de-o copilã nu
poate decât sã-þi fie milã, iar dacã copi-
la e cumva cu nasul pe sus, devine o
fãtucã bunã de cãlcat în picioare“.

Spectacolul lexical devine de-a drep-
tul copios în paginile dedicate lui Silicã
ºi meselor sale fastuoase, pe care le
gãteºte dupã „Cartea bucatelor rele“. El
nu e un simplu bucãtar, ci e din tagma
acelora pentru care pregãtitul bucatelor
are conotaþii erotico-mistice, epuizân-
du-l fizic ºi fãcându-l imun la toate cele-
lalte bucurii ale vieþii: „O coastã de miel
era ca o întâlnire de searã, pe margi-
nea unei ape. ªi, pe cât o împodobea
cu pulbere de ardei, cu cât o scãlda-n
vin ºi-n alte licori, cu atât întâlnirea era
mai bogatã în fapte. De la câteva
cuvinte duioase trecea la sãrutãri ºi la
dezmierdãri, încât, spre final, când
coasta era rumenitã ºi îmbãtatã discret
cu grãsimi, bucãtarul era ºi el golit de
toate dorinþele, stors ca dupã o noapte
de dragoste“.

Ceea ce nu s-a subliniat îndeajuns în
comentariile despre cãrþile Doinei Ruºti
este umorul discret, subtil. Modul aces-
ta spontan ºi cârcotaº de a nara, pus
acum pe seama „unei copile“,
genereazã el însuºi efecte savuroase,
cãci, dincolo de reconstituirea epocii,
de miza „istoricã“ a cãrþii, autoarea nu
uitã niciodatã sã-i arunce ocheade ºi
sã-i trimitã bezele cititorului, construind
cu el o complicitate care nu e la
îndemâna oricui. Nu poþi sã nu remarci
demonul jucãuº dindãrãtul cortinei, iar
un comentariu de felul „Iar când ies
bucureºtenii pe strãzi, orice ar spune
un principe se transformã în bãlegar“ te
face sã zâmbeºti, punându-te pe gân-
duri.

Maggia
cuvinnttelorr

Doina Ruºti e, fãrã îndoialã, unul din-
tre prozatorii contemporani importanþi.
Ea a impus deja o scriiturã uºor
recognoscibilã în datele-i fundamen-
tale: ficþiune istoricã, naraþiune multi-
stratificatã, interes trans-istoric, capaci-
tate fabulatorie ºi savoare stilisticã.
Sunt coordonatele unei autoare care
ºtie sã creeze o complicitate subtilã cu
cititorii sãi. Iar acest volum echivaleazã
cu o vrajã, configurând o lume levantin-
fanariotã, pe fundalul cãreia sunt bro-
date poveºti despre un Bucureºti dintr-
un alt ev.

Adrian JICU
jicuadrian@yahoo.com

Doina Ruºti – magia
ficþiunii istorice

Iaºi, 11-12/2017

Succesul unei instituþii
culturale se construieºte cu
un enorm efort, un efort de
echipã, dar existã ºi unii
oameni ieºiþi din comun,
cum este Lucian Vasiliu,
care parcã iau pe cont pro-
priu întregul travaliu... ªi nu
e vorba în acest caz de o
singurã instituþie, ci de douã:
revista Scriptor ºi editura
Junimea. Deºi se spune cã
poeþii ar fi cu capul în nori,
l-am întâlnit pe Lucian Vasiliu

în anul 2017 peste tot: la târ-
guri de carte, la colocvii, la
biblioteci unde se lansau
cãrþi... ªi niciodatã în postu-
ra de autor, deºi este un
poet redutabil, ci în aceea
de manager. Lansa revista,
lansa cãrþile editurii, punea
la cale planuri prin discuþii cu
alþi manageri ºi cu scriitori.
Încât nu este de mirare cã
numele sãu se asociazã de
acum cu instituþiile pe care
le conduce ºi le serveºte
neobosit ºi nu e de mirare cã
ele au ajuns la un final de an
cu coºniþa succeselor plinã.
Într-un moment ce reprezin-
tã ultimul pas spre anul
2018, când Iaºiul va serba
un Centenar (1918-2018),
iar editura Junimea un semi-
centenar.

Dar ce putem citi în acest
ultim numãr al anului? Ca
întotdeauna poezie ºi prozã
de calitate: Marian Drãghici,
Flavia Adam, Simion
Bogdãnescu, Alina-Simona
Dragomir, Horia Zilieru ºi
ªtefan Mitroi. De asemenea
eseuri, dialoguri ºi cunos-
cutele de acum chestionare
ale revistei, la care rãspund
Liviu Antonesei, Doina
Florea ºi Mircea Radu
Iacoban.

Noutãþile editurii Junimea
sunt prezente ºi ele în pre-
zentarea confraþilor: Nicolae
ROªCA (Chiºinãu), ªtefan
Oprea, un scriitoriu de
dereptate… Ioan HOLBAN,
Lumea lui Uscatu’ (Cristian
Ghica), Adevãrul din le-
gende ºi mituri strãvechi
(Cãtãlin Boghiu), Constantin

CUBLEªAN, Moartea ºi
Învierea (Theodor Damian),
Dan Gabriel ONÞELUª,
Scrisul cathartic al
Eugeniei Bulat, Petruº
ANDREI, Întoarcerea la
obârºii (Lina Codreanu),
Mihaela STANCIU, Post-
scriptum la iubire: Muºcãtu-
ra fluturelui japonez –
Cornelius Drãgan, Virgil
BOTNARU (Bãlþi), Din alt
punct de vedere (Anatol
Moraru), Diana BOBICÃ,
Lucruri care nu se spun
(Iacob Florea).

Comentarii, recenzii ºi
cronici gãsim în numãr
mare, marcând cele mai
importante cãrþi ale anului.
Iar istoria, cea literarã mai
ales, întregeºte nota speci-
ficã a acestei reviste citibilã
din scoarþã în scoarþã. (D. P.)
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interviu

– Am lãsat o frazã la mijloc.
Spuneaþi cã l-aþi perceput târziu
pe Vasile Alecsandri. Care a fost
prima întâlnire cu el?

Nora Iuga: – Nu pot sã spun
cã l-am perceput târziu. Eu m-am
întâlnit cu literatura lui în liceu.
Ori asta s-a întâmplat foarte
demult, având vârsta pe care o
am. Ca sã localizez întâlnirea
mea cu Vasile Alecsandri, pro-
babil cã s-a petrecut prin ’41,
când eram eu cam prin clasa a
patra primarã.

– Atunci a apãrut Istoria... lui
George Cãlinescu.

Nora Iuga: – Bineînþeles, dar
vã daþi seama cã la zece ani un
copil nu prea poate citi Istoria lui
George Cãlinescu. Noi îl studiam
pe Alecsandri foarte intens la
ºcoalã, pentru cã în 1941 Vasile
Alecsandri era considerat unul
dintre cei mai mari promotori ai
literaturii române, cunoscut ºi în
strãinãtate. Probabil cã eu având
încã din copilãrie o anumitã
propensiune ºi sensibilitate liricã,
am rãmas pânã în ziua de astãzi
o adeptã a literaturii scrise de
Vasile Alecsandri, în general. Eu
consider ºi în ziua de astãzi
partea lui liricã într-adevãr va-
loroasã, iar ce se mai poate
adresa sensibilitãþii cititorului
actual cred cã sunt pastelurile.
Acestea ne aratã altã faþã a lui
Alecsandri: nu mai este acel
Alecsandri plin de umor, cu
puþinã frivolitate. Sigur cã apre-
ciez ironia sau umorul, pentru cã
ºi eu le am; nu sunt un poet tra-
gic, Dumnezeule... Dar la
Alecsandri mi se pare cã a
rãmas pe undeva puþin la
suprafaþã. Poate ºi dacã îl com-
par cu poeþii din epoca lui, care
erau mai tânguioºi, mai triºti ºi
mai înclinaþi spre partea
sufleteascã. Ori el sigur era mar-
cat de viaþa, de literatura ºi de
gândirea francezã, de acel esprit
de finesse. Asta totuºi unui copil
de zece ani din România nu-i
spunea prea mult. Deci eu am
rãmas tot la aceste pasteluri, la
care mãrturisesc cã nu m-am
mai întors de multã vreme. Însã
ca sã nu se mai vorbeascã
aproape deloc despre un
Alecsandri în România la ora
actualã, când el a fost într-ade-
vãr un reper foarte important în
dezvoltarea literaturii noastre, mi
se pare absolut inadmisibil. Este
o nedreptate care se face unui
mentor al poeþilor români în
decursul timpului. Poate
exagerez, dar eu cred cã el a
fost la un moment dat un model
ºi pentru Caragiale. 

– O, desigur: dramaturgia lui
Caragiale se revendicã din mo-
delul Alecsandri.

Nora Iuga: – Mã gândesc la
acest lucru care, iatã, merge mai
departe, în zilele noastre. Eu
când mã gândesc la domnul
Pleºu – care le are ºi el ºi cu
diplomaþia, ºi cu umorul, ºi cu
frivolitatea –, mã gândesc cã
existã un spirit în poporul român
ºi în creatorul român care merge
cumva pe linia asta. De aceea
este foarte pãcat cã nu încercãm
sã-l redescoperim pe Alecsandri. 

– Pledoaria dv. este întãritã
de faptul cã ne aflãm în urbea
natalã a lui.

Nora Iuga: – Îmi pare teribil
de bine. Mãrturisesc: vin pentru
prima datã în Bacãu ºi habar nu
aveam de asta (ca sã vedeþi cât
de puþin se vorbeºte despre
Alecsandri). Eram convinsã cã
Bacãul este numai oraºul lui

Bacovia; nu ºtiam cã este ºi al lui
Alecsandri. Antipozii aceºtia s-au
întâlnit: adicã poetul tragic sã se
nascã alãturi de frivolul ºi veselul
Alecsandri. Deci poetul tragic
faþã în faþã cu poetul vesel e
ceva care ar putea defini chiar
oraºul în sine ºi populaþia lui
pentru cã, mergând ieri pe
stradã, am vãzut foarte mulþi
oameni bãtrâni – mai povârniþi,
mai cu basmale, mai nu ºtiu ce –
alãturi de fete foarte cochete,
foarte moderne, râzând, alãturi
de îndrãgostiþi prin parc... Bine,
dar asta se întâmplã peste tot,
veþi spune, însã pentru cã m-aþi
întrebat cum definesc aceastã
coincidenþã, vã spun aºa: orice
corp, orice element existent pe
lumea asta, orice fenomen, pre-
cum cosmosul însuºi, este fãcut
din plus ºi minus, din da ºi nu,
din Yin ºi Yang; existã legea
contradicþiilor ºi a complemen-
taritãþii ºi a întregului, pentru cã
asta formeazã totul. Cosmosul
se bazeazã pe legea contrariilor,
care e a treia trãsãturã, ºi mie mi
se pare cã, de fapt, asta creeazã
totalitatea unui univers mic sau
mare. 

– Deci avem nevoie ºi de
Bacovia, ºi de Alecsandri. 

Nora Iuga: – Fãrã îndoialã
avem nevoie ºi de Alecsandri,
dar la anumite perioade poeþii
trebuie redescoperiþi, resuscitaþi.
În momentul în care constatãm
cã ei intrã într-o uitare, trebuie sã
dãm un semnal de alarmã ca sã
ne întoarcem ochii spre ei.
Profesorii – cei care ne învaþã ºi
ne introduc în universul acesta
divin, sacru al poeziei –, ei tre-
buie sã fie aceia care sã-i
redescopere din alte puncte de
vedere. Eu sunt sigurã cã
Alecsandri s-ar putea supune la
o relecturã ºi la o reinterpretare. 

– Asta voiam sã vã spun: cã
sunt resurse în poezia lui – de
fapt, în întreaga operã – care
aºteaptã sã fie explorate. 

Nora Iuga: – Asta i-ar da o
altã îmbrãcãminte, o altã
înfãþiºare. 

– Fiindcã aþi parcurs Bacãul la
pas: ce este bacovian ºi ce este
alecsandrian în aceastã urbe?

Nora Iuga: – Am vãzut
extrem de puþin Bacãul, pentru
cã am venit alaltãieri spre searã
ºi am fãcut o micã plimbare de o
orã. M-am dus apoi la bisericã,
aºa cã nu ºtiu dacã am vãzut tot
Bacãul. 

– V-am zãrit alaltãieri-searã la
braþ cu Carmen Mihalache,
ascultând transfiguratã un recital
la statuia lui Bacovia, presãrat cu
momente muzicale în limba
francezã. 

Nora Iuga: – Acolo a fost de
fapt prima întâlnire cu un anume
spirit sau cu o anume viziune a
vieþii care pulseazã în oraºul
dumneavoastrã. Atunci, la statu-
ia lui Bacovia, într-adevãr am
avut o tresãrire foarte puternicã.
Acolo putea sã fie ºi Alecsandri,
pentru cã îmi evoca cumva ceva.
Dar de ce îmi evoca ºi îmi era
aproape? Ce se întâmpla acolo,
pe platoul din parcul acela, cu

actorii aceia? Limba francezã ºi
piesele tragice, triste ale lui Edith
Piaf – cântate impecabil de acea
tânãrã – ºi pe urmã maniera de
interpretare a celor câþiva actori
de la Teatrul „Bacovia“ m-au
fãcut sã mã gândesc la ceea ce
povestea bunica mea (cã am
crescut când eram în clasele pri-
mare în casa bunicilor).

– Unde, în ce localitate?
Nora Iuga: – În Bucureºti.

Bunica mea a fost subretã. La
Operetã era o trupã itinerantã a
marelui Leo ºi ea era subretã.
Îmi povestea amintirile ei, ºi în
momentul în care am vãzut
scena aici, în Bacãu – foarte
interesant! –, s-a creat filmul în
mintea mea ºi am avut senzaþia
cã aºa trebuie sã fi fost în vre-
mea aceea când bunica
cutreiera oraºele de provincie
din þarã ºi apãrea pe scene
improvizate. Vã daþi seama cã
am fost propulsatã într-un trecut
îndepãrtat ºi sunt absolut con-
vinsã cã în timpul lui Alecsandri
ºi în timpul lui Bacovia exista
exact genul ãsta de spectacole,
cu trupe stradale. A fost primul
lucru care m-a ºocat în Bacãu.
M-a fãcut sã-l iubesc, pentru cã
am început sã plâng uitându-mã
la scena aceea de parcã mi-aº fi
regãsit – cum sã zic? – un fel de
antecopilãrie. 

– Eram la doi paºi de dum-
neavoastrã ºi acum înþeleg
transfigurarea despre care vor-
beam. Eraþi acaparatã de o
emoþie profundã. 

Nora Iuga: – A fost o emoþie
uluitoare. Acolo eu pot sã-i vãd
pe amândoi – pe Bacovia ºi pe
Alecsandri –, îngemãnaþi. M-a
impresionat foarte tare ºi doam-
na în negru – care am înþeles cã
este directoarea Teatrului –...

– Da, se numeºte Eliza-
Noemi Judeu.

Nora Iuga: – ...ºi care avea
foarte multã sobrietate în negrul
acela. Parcã era o statuie a dis-
pariþiei sau a absolutului...

– ...a extincþiei.
Nora Iuga: – ...a extincþiei,

acesta este cuvântul. Adicã
parcã trecea umbra...

– Metafizic. Totul pãrea
metafizic.

Nora Iuga: – Era foarte
metafizic... În ea am regãsit

poate cel mai mult Bacovia; în
schimb în cealaltã, care cânta,
am regãsit mai mult din
Alecsandri. Dar mi-a ajuns la
urechi un proiect nemaipomenit:
cã aþi vrea sã consacraþi ºi imo-
biliar prezenþa lui Alecsandri în
urbea lui natalã.

– Aþi auzit bine. La câþiva
metri de statuia lui Bacovia, între
blocuri, se aflã Casa
„Alecsandri“, cea mai veche con-
strucþie din Bacãu, pe care vrem
sã o amenajãm ca muzeu închi-
nat memoriei poetului. Sprijiniþi-
ne cu un îndemn: trebuie sau nu
trebuie?

Nora Iuga: – Nu cã trebuie,
dar este absolut necesar. Nu se
poate altfel. El este un nume
mare în literatura noastrã, ºi
omul acesta chiar are o operã pe
care a lãsat-o în spate. 

– Avem nevoie de opere, dar
avem nevoie ºi de aºezãmintele
(între cele douã rãzboaie mondi-
ale, în clãdirea respectivã a
funcþionat Casa de Sfat ºi Cetire
„Vasile Alecsandri“) care sã
aminteascã de acea epocã. 

Nora Iuga: – Noi am avut
niºte poeþi foarte mari într-o anu-
mitã perioadã, consideraþi ca
atare ºi care acum, nu ºtiu de ce,
nu mai sunt prizaþi de generaþiile
recente. Nu de azi, de ieri, ci de
ani buni, ºi printre ei se numãrã
ºi veselul Alecsandri, ºi George
Coºbuc. 

– Coºbuc este la locul lui în
Ardeal. Are, dupã cum i se
cuvine unui poet al neamului, tot
ce trebuie; Alecsandri nu are. 

Nora Iuga: – A, da, are casã
memorialã. Dar ºtiþi cum se
vorbeºte între tineri despre
poezia lui Coºbuc? Ca ºi când ar
fi maculaturã; adicã nu se poate
citi. Sunt niºte mentalitãþi inad-
misibile. Se fac nedreptãþi foarte
mari, credeþi-mã! Mã jur. Cred cã
nu aº fi devenit poetã dacã nu aº
fi învãþat în clasele primare pe de
rost Mama, de George Coºbuc
sau Trei, Doamne, ºi toþi trei. Eu
pe Coºbuc am deschis ochii. 

– Mircea Cãrtãrescu a vorbit
acum câteva minute (în aula
Universitãþii „George Bacovia“
din Bacãu, cu ocazia decernãrii
titlului de doctor honoris causa al
acesteia – n.n.) despre poezia
oficialã. George Cãlinescu, în
Istoria... lui, alocã un capitol
creaþiei lui Alecsandri, numind-o
Poezia oficialã. E un gest de re-
verenþã sau, dimpotrivã, un
reproº? 

Nora Iuga: – Se poate privi
cumva creaþia lui Alecsandri ºi
din acest punct de vedere, pen-
tru toate câte le-a fãcut ºi pe
tãrâmul diplomatic. Nu vã
supãraþi, dar el nu era poet de
curte. 

– Oficial nu în sensul neapãrat
de poet de curte. Mã gândesc la
Deºteptarea României (1848), la
Hora Unirii (1859), mã gândesc
la Ostaºii noºtri, volum dedicat
eroilor de la 1877 – cronici ale
acelor evenimente. 

Nora Iuga: – Dar capodopera
aceea de Mioriþa? Noi trebuie
sã-i fim recunoscãtori. Este cea

mai frumoasã poezie din literatu-
ra românã.

– Varianta lui e de fapt creaþia
lui.

Nora Iuga: – Pãi asta demon-
streazã mai bine decât toatã
opera...

– Unii l-au acuzat de impi-
etate.

Nora Iuga: – Sigur, modelul
primitiv, arhetipul, era ca un do-
cument, dar el i-a dat forma, l-a
îmbrãcat. 

– A realizat un palimpsest.
Nora Iuga: – Aºa este! Aþi

gãsit un cuvânt extraordinar. 
– Sunt straturile de adâncime

ale oricãrui text popular, care
cunoaºte un impresionant numãr
de variante înainte de a încre-
meni în forma tipãritã.

Nora Iuga: – Dar nu vã
supãraþi: se vede, adicã e trans-
parent. Suprafaþa e transparentã
pentru cã dacã nu ar ieºi la
suprafaþã partea de dedesubt,
înceþoºatã cum e (nu se mai
vede bine, dar o simt), ea
vibreazã... 

– Îºi revednicã dreptul de a-i fi
încredinþatã cititorului, pentru
lecturã ºi interpretare. 

Nora Iuga: – El dã forma,
care este uluitor de importantã în
poezie. Eu o consider mai impor-
tantã decât conþinutul, dar
conþinutul vibreazã acolo, strigã
ºi el, ºopteºte ºi el sub aceastã
formã. 

– Apropo de strigãt: Casa
Alecsandri din Bacãu are nevoie
de ajutor. 

Nora Iuga: – Mie mi se pare
cã salvarea ei este o datorie
indiscutabilã mai mult faþã de
poporul nostru decât faþã de
autorul respectiv, pentru cã
întoarcerea la valorile trecutului
hrãneºte sensibilitatea, trãirea
interioarã. Este extrem de impor-
tant în vremurile noastre, când
societatea ºi-a întors complet
spatele de la valorile spirituale
(cã din cauza asta suferim atât
de mult ºi nu ne înþelegem deloc:
pentru cã nu primeazã decât
banul, politicul, cãlãtoriile ºi
altele de acest fel). Societatea
are drumul ei, dar trebuie tot tim-
pul sã ne întoarcem privirea la
valorile spirituale. 

– Avem o datorie faþã de ge-
neraþiile care vin ºi care ne vor
învinovãþi dacã nu le-am lãsat
aceastã moºtenire întreagã ºi
concretã. 

Nora Iuga: – Da! Sã ºtiþi cã
dacã astãzi nu ne mai intere-
seazã acest aspect al spirituali-
tãþii unui popor ºi al culturii unui
popor ºi nu ne mai uitãm în tre-
cut, atunci riscul este uriaº. Nu
mai poþi sã te echilibrezi deloc,
nu mai poþi sã mergi înainte. Ne
uitãm în viitor, dar în viitor nu
existã nimic. Poporul se va trezi
curând, pentru cã îºi dã seama
cã intrã într-un gol total. Din
cauza asta, pãrerea mea este –
fiindcã mi-aþi cerut pãrerea – cã
trebuie neapãrat sã i se dea
cezarului ce e al cezarului, adicã
sã i se facã o casã memorialã lui
Alecsandri în oraºul unde s-a
nãscut. 

Bacãu, 15 sept. 2017
Dialog de

Ioan DÃNILÃ

Transcriere:
stud. Ioana-Efigenia Solomon

(Facultatea de Litere a Universitãþii
„Vasile Alecsandri“ din Bacãu)

Nora IUGA:

„Sã ne întoarcem
la valorile spirituale!“



– Vã mãrturisesc, fie ºi din
punct de vedere personal, cã
bucuria prilejuitã de Festivalul
Internaþional de Muzicã
Bizantinã de la Iaºi, aflat sub
binecuvântarea Preasfinþiei
Sale Teofan, nu poate fi prinsã
în cuvinte. V-aº întreba simplu:
cum a apãrut ideea acestui
eveniment?

– Încep prin a vã mãrturisi cã
sunt cuprins, la rândul meu, de
bucuria nedescrisã de a vedea
un vis împlinit, o rãsplatã a mul-
tor ani de nãzuinþã. Ideea unui
festival de muzicã bizantinã nu
a apãrut, ci s-a „frãmântat“, s-a
„potenþat“ tacit dar intens în toþi
aceºti ani în care Iaºiul „s-a
pregãtit“ sã gãzduiascã, în
sfârºit, un astfel de eveniment.
ªi atunci când anumiþi oameni
binefãcãtori, iubitori de frumos,
de Hristos ºi Bisericã au asigu-
rat, din proprie iniþiativã, supor-
tul financiar ca un astfel de fes-
tival sã aibã loc la Iaºi, ei ºi-au
unit forþele cu cele ale Pãrintelui
nostru Mitropolit Teofan, per-
soana-cheie din spatele acestui
proiect. Restul a fost o desfã-
ºurare de forþe ºi o întreagã
echipã de organizatori, spe-
cialiºti ºi voluntari.

– Intrând în culisele acestei
manifestãri, care au fost mo-
mentele cele mai grele peste
care a trebuit sã treceþi ºi,
desigur, pe de altã parte, ce v-a
bucurat inima pe de-a-ntregul?

– Desigur, orice lucru de ca-
litate – mai ales în ipostaza de
pionierat – cere sacrificii ºi
atrage de la sine încercãri ºi
obstacole. Ne-a ajutat mult
experienþa vastã a echipei de
organizare în gestionarea situ-
aþiilor „mai puþin plãcute“ pe
care le-aº numi mai degrabã
provocãri, pentru cã este o
mare provocare, de pildã, pen-
tru un Festival aflat la prima
ediþie, sã atragã la Iaºi cele mai
sonore nume. Am beneficiat,
aºadar, de expertiza ºi viziunea
profesionalã a Preºedintelui
Festivalului, arhim. Hrisostom
Rãdãºanu. Directorul Executiv,
pr. ªtefan Mihalcea, are deja tre-
cuþi în CV-ul personal 10 ani de
activitate ca manager artistic al
Corului Academic „Byzantion“.
Secretariatul a fost cu succes
asigurat de drd. Larisa
Aluigheorghe, în timp ce pentru
imaginea media a acestui
eveniment ne mândrim cu un
adevãrat profesionist, Ana-
Maria Þoc. Ne-am bucurat,
totodatã, de expertiza unor mari
personalitãþi ca Maria Alexandru,
Georgios Konstantinou ºi
Alexander Lingas, ce au fost
asistaþi cu multã dãruire de
Anca Sîrbu, implicatã de
asemenea în activitãþile de
organizare. Acest Festival mi-a
prilejuit mie personal nume-
roase bucurii greu de descris în
cuvinte. Sã asculþi ani la rândul
înregistrãri cu pãrinþii din Liban,
de pildã, pentru ca într-o bunã zi
sã îi ai lângã tine cântând la
priveghere a fost pentru mine o
experienþã ce o pot asemãna cu
acele vestite icoane din Muntele
Athos pe care, dupã ce ani de
zile le vezi în copii diverse, ai
marea ºansã sã le priveºti
îndeaproape. Întâlnirea faþã în
faþã cu aceste minuni ale icono-
grafiei nu se poate descrie în

cuvinte. Un moment cu ade-
vãrat special l-a reprezentat
pentru mine concertul aniversar
din finalul evenimentului, când
Corul „Byzantion“ a avut deosebi-
ta onoare sã cânte alãturi de
Corul Bizantin Grec în memoria
celui care a fost dascãlul nostru
comun, Arhonte Protopsalt
Lykourgos Angelopoulos. În
aceeaºi catedralã primitoare,
acest mare om ºi dascãl a dirijat
vreme de cinci ediþii ale
Masterclassului de Cânt
Bizantin sute de tineri iubitori de
muzicã psalticã.

– Complexitatea Festivalului
a fost una cu totul aparte, însu-
mând concerte propriu-zise, dar
ºi momente liturgice, cu slujbe
ºi privegheri care au reînviat
frumuseþea în parte pierdutã a
renumitului Bizanþ. Trãirea du-
hovniceascã a ajuns la cotele
cele mai înalte prin cântul
bizantin. Cum se leagã Sfânta
Tradiþie de strãlucirea teoforicã
a manierei bizantine?

– La aceastã întrebare ar
putea rãspunde mai degrabã un
liturgist decât un muzician. Am
putea totuºi face anumite
remarci dintr-o perspectivã strict
personalã. Sfânta Tradiþie a fost
clãditã pe temelia operelor
Sfinþilor Pãrinþi, dintre care,
mulþi dintre ei, imnografi, me-
lurgi, maistori, alcãtuitori de tro-
pare, canoane, condace sau de
cântãri de înaltã complexitate.
Aceste texte se pãstreazã în
fiecare slujbã a Sfintei Biserici,
astfel încât ele reprezintã nu
doar o rugãciune, un mesaj, o
învãþãturã, ci ºi o mãrturie a
istoriei Bisericii ºi  a evoluþiei
Tradiþiei vechi de 2000 de ani.
Atunci când cântãm imnul
Apãrãtoarei Doamne cãlãtorim în
timp ºi ne urcãm cu mintea pe
zidurile cetãþii Constantinopolului
anului 626 alãturi de bizantinii
asediaþi ºi salvaþi ca prin minu-
ne de cãtre Maica Domnului,
mulþumindu-i în acelaºi cuget cu
cei de acum 1400 de ani. Atunci
când cântãm condacul Fecioara
astãzi, ne urcãm cu mintea alã-
turi de Sf. Roman Melodul în
amvonul din Vlaherne. Plângem
împreunã cu Petru Berechet
cântându-i lucrãrile ºi primim
alãturi de Sf. Ioan Cucuzel un
bãnuþ de aur de la Maica
Domnului, intonându-i chino-
nicele. De aceea, consider cã
aºa cum istoria este un „marº al
lui Dumnezeu pe pãmânt“, tot
aºa slujbele – ºi prin extensie
întreaga imnografie – reprezintã
o permanentã reactualizare a

istoriei Bizanþului. Ceea ce este
fascinant este sã observi
„duhul“ puternic al acestor cân-
tãri ºi slujbe în mãnãstirile unde
s-au pãstrat cu sfinþenie rân-
duielile liturgice vechi de seco-
le. Acolo, cred eu, se poate
„gusta“ din strãlucirea ºi profun-
zimea spiritului bizantin. 

– Care consideraþi cã ar
putea fi „canalele de rãspân-
dire“ ale omofoniei bizantine în
bisericile de pe tot cuprinsul
þãrii? Sunt, desigur, de apreciat
eforturile depuse de cãtre
diverse formaþii corale –
„Byzantion“, Grupul „Nectarie
Protopsaltul“, „Psalmodia“ etc.
Vedeþi, pe de altã parte, un
raport de complementaritate
între muzica bizantinã ºi cea
polifonicã?

– Monodia bizantinã poate fi
„(re)aºezatã“ în sufletele oame-
nilor prin multe cãi. Avem
nevoie însã de mai multe mo-
dele vii spre care sã ne lãsãm
atraºi. Din punct de vedere
muzical, avem nevoie de
puncte de referinþã precum
lavrele Vatopaidi sau Ormilia,
strãni ca aceea de la Patriarhia
Ecumenicã, dascãli în etate pre-
cum bãtrânii din Tesalonic, de
pildã. Este nevoie de arhierei
care sã trimitã mai mulþi tineri la
ºcoli de specialitate pentru a
putea fi viitori profesori formatori
în seminare ºi facultãþi, mãnãs-
tiri, protopopiate sau parohii.
Este nevoie de cateheze prin
care sã se explice oamenilor ce
este cântarea în duhul Sfinþilor
Pãrinþi ºi care sunt abaterile prin
muzicã de la acest duh; trebuie
sã fim educaþi în a discerne
între muzica ce stârneºte po-
cãinþa ºi vederea pãcatului ºi
cea care este doar plãcutã ure-
chilor. Este nevoie de ore de
religie unde sã se predea mai
multe cântãri bisericeºti, aºa
cum se procedeazã în Grecia,
de pildã, unde la hramuri, copiii
ºcolilor aferente parohiei vin cu
steagul naþional ºi cântã diferite
tropare. Mamele îºi pot trimite
copilaºii de mici pe lângã un
dascãl care sã îi înveþe nu doar
psaltica de la stranã, ci ºi au-
tenticul folclor românesc (în
locul melodioarelor simpliste,
impuse de mass-media). Cât
despre raportul dintre muzica
bizantinã ºi cea coral-armonicã,
aceasta  este o temã provoca-
toare, iar opiniile diferã mult în
spaþiul românesc. Nu doresc sã
„stârnesc“ prea mult duhurile,
însã nu putem sã nu spunem cã
în  spaþiul românesc, mai ales

odatã cu Alexandru Ioan Cuza
dar ºi cu propaganda lui Ioan
Popescu-Pasãrea, muzica au-
tenticã psalticã a fost masiv
înlocuitã de o continuã „uni-
formizare“ ºi „naþionalizare“,
aºa cum o aratã ºi etnomuzico-
logul Costin Moisil. Aceste
transformãri nu s-au petrecut
doar la nivelul repertoriului, ci ºi
al percepþiei la nivel de stil ºi
ethos. S-a impus un alt duh în
cântare. Uniformizarea a des-
chis larg porþile cãtre melodiile
în tonalitãþi majore/minore,
pierderea microtoniilor ºi a etho-
surilor glasurilor ºi, în final,
încurajarea unei viziuni interpre-
tative coral-armonice, perpetu-
ate pânã astãzi. E greu sã
acceptãm acest adevãr, mai
ales dacã nu studiem cu atenþie
manuscrisele psaltice româ-
neºti dinainte de 1850, prin care
putem compara repertoriile de
ieri ºi de azi. 

– Dacã se poate, aº dori sã
stãm poate puþin mai mult
asupra provocãrilor actuale ale
interpretãrii, dar ºi ale cercetãrii
în acest domeniu. Aveþi autori-
tatea necesarã de a nuanþa, de
a puncta câteva aspecte.

– Întrebarea este destul de
vastã. Provocarea cea mai
mare este lipsa de dascãli pe
lângã care sã ucenicim cel puþin
15-20 de ani, pentru a putea
înþelege adevãratul duh al sluj-
belor. Aºa cum un mare
duhovnic a ajuns la o aseme-
nea staturã doar dupã mulþi ani
de ascultare pe lângã un alt
mare rugãtor, tot aºa avem
nevoie de oameni formaþi nu
doar tehnic, ci mai ales muzical-
spiritual. Nu se mai investeºte
în „instituþia psaltului“ astfel
încât sã se formeze o generaþie
de „bãtrâni ai stranei“ pe lângã
care sã uceniceºti. Cei mai
mulþi psalþi se aflã „în trecere“
prin stranã spre o viitoare hiro-
tonie. În trecut, psaltul era prin-
tre cei mai respectaþi oameni ai
societãþii. Mulþi tineri ajung pre-
oþi fãrã sã fi avut în profunzime
experienþa uceniciei în stranã,
lângã un adevãrat dascãl. De
aici provin multe neajunsuri...

– Proiectele pe care le
împliniþi sunt nenumãrate. Ce
vã propuneþi pentru viitor? (Nu
putea sã lipseascã o asemenea
curiozitate!)

– Cu ajutorul bunului
Dumnezeu, trebuie sã finalizez
lucrarea de doctorat în care
tratez problema stilului în muzi-
ca psalticã din Moldova. Alte 5

proiecte editoriale sunt în curs
de finalizare, printre care primul
chinonicar (în româneºte) al
vechilor dascãli, un podobier ºi
irmologhionul românesc al lui
Visarion. Intenþionãm sã reini-
þiem prin Asociaþia „Byzantion“
proiectul de predare a muzicii
psaltice pentru copii, dar ºi
înregistrarea unui repertoriu cu
scop pedagogic.

– Reîntorcându-mã pentru
douã momente la Festival, dacã
îmi permiteþi, o surprizã cu totul
aparte pentru mine a constituit-o
corul Mãnãstirii Hamatoura. Aþi
putea puncta pentru o ureche
neantrenatã câteva caracteris-
tici ale pãrinþilor de acolo?

– Sunt cu adevãrat fasci-
nanþi. Au adus cu ei în târgul
Iaºilor spiritul oriental al psalticii
infuzate de trãirea din pustiul
Hamatourei. Intervalele de o
rarã fineþe, ondularea vocilor
prin glisandi ºi nuanþe ce slu-
jesc cu naturaleþe retorica fra-
zelor, atitudinea modestã dar
secondatã de o vãditã siguranþã
ºi profesionalism, toate au con-
turat imaginea complexã a au-
tenticului ºi simplitãþii în
cântare.

– În afara actului liturgic ori a
unor concerte care sunt destul
de rare în provincie, muzica
bizantinã intrã în casele noastre
prin soluþii digitale. Evident,
muzica bizantinã nu e un simplu
act interpretativ... Care ar fi
putea fi funcþia ei distinctã?

– Dacã rugãciunea este res-
piraþia spiritului, ei bine, muzica
bizantinã este o gurã de aer
proaspãt de munte care te
îmbatã ºi de care nu te mai sa-
turi. Muzica aceasta te aºazã
într-o stare de pocãinþã, de pro-
fundã cugetare la înþelesurile
adânci din textele liturgice.
Melodiile ce însoþesc aceste
texte sunt adevãrate ecouri ce
rãsunã dulce în minte ºi inimã ºi
în afara slujbelor ºi care perma-
nent ne reactualizeazã textele
sfinþilor imnografi. Muzica
aceasta este meloterapie, însã
una care te uneºte cu Hristos;
ea vindecã patimile, echilibrea-
zã sinele ºi potenþeazã bucuria
de trãi, de a te ruga ºi de a
cânta alãturi de semenii tãi. 

– Mulþumindu-vã în chip
deosebit pentru prezentul inter-
viu, îndrãznesc o ultimã între-
bare: într-o lume despre care un
eseist afirma cã seamãnã cu un
garaj apocaliptic, cântul bizantin
s-ar putea institui drept o
revenire la firesc. Sã fie o
utopie?

– Nu este nicidecum o utopie.
Rugãciunea, acest dialog cu
Hristos, Prietenul nostru cel mai
intim, este cea mai puternicã
ipostazã ce ne transpune direct
în starea paradiziacã. În timpul
slujbelor, timpul se suspendã,
gustã din eternitate; omul con-
temporan se uneºte cu cel
paradiziac, omul de pe pãmânt
se contopeºte cu întreaga ome-
nire, cu întreaga creaþie, într-o
„liturghie cosmicã“. Este cea
mai puternicã, concretã ºi acce-
sibilã pregustare a „firescului“
paradiziac în care am fost
creaþi.  

Interviu realizat de
Marius MANTA
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„Muzica vindecã
patimile“

•  AAddrriiaann  SSîîrrbbuu,,  ddiirriijjoorr  aall  CCoorruulluuii  „„BByyzzaannttiioonn““::
„Dacã rugãciunea este respiraþia spiritului,

ei bine, muzica bizantinã
este o gurã de aer proaspãt de munte

care te îmbatã ºi de care nu te mai saturi“ •



Nicolae Mihai

Mirreasa
dinn  sicrriu

Aº putea spune cã îl cunosc pe
Nicolae Mihai de-o viaþã! Un scriitor
aparte, ale cãrui versuri se împletesc
dând glas unei sensibilitãþi de sfârºit de
secol XIX, însã re-formatã, aºezatã
parcã de-al naibii, paradoxal, în
urma/contra experienþelor poetice la
modã. Un om care deºi „ºtie carte“
preferã în primul rând sã trãiascã
poezia, sã o aºeze într-o matcã speci-
ficã. Recunosc, versul sãu mi-a rãmas
de-a lungul timpului aproape de inimã,
l-am apreciat utilizând cel puþin douã
„grile de lecturã“ diferite: prima, a criti-
cului literar care i-a acompaniat volu-
mele când ºi cum a putut, cu mai multã
sau mai puþinã pricepere; a doua, a pri-
etenului-tovarãº (cât de înfierat e acest
cuvânt!) – poate mai importantã decât
cea dintâi! –, care se regãseºte în
repere-apropiate...

Aº fi putut spune cã îl cunosc pânã
acum... când noul volum editat la
„Ateneul scriitorilor“ m-a surprins (pozi-
tiv) cu totul! Þin minte cum mai demult,
stând de vorbã, am fost impresionat de
o prozã de micã întindere pe care mi-a
citit-o „pe repede înainte“, ca ºi cum nu
i-ar fi dat mare importanþã. Totuºi, am
apreciat-o drept o paginã solidã, care
prindea perfect amarul vieþii. Apoi, am
înþeles din revistele literare cã Nicole
Mihai nu ºi-a încheiat deloc socotelile
cu genul epic! Nu mã aºteptam însã la
„Mireasa din sicriu“ – titlul volumului ce
adunã opt proze scurte ºi care îi rescrie
practic cartea de vizitã. Nicolae Mihai
deþine toate mecanismele „bine-tem-
perate“ pentru a ajunge la o naraþiune
calitativã, situatã în tiparele de temei
ale literaturii noastre clasice. Afirm
aceasta întrucât, odatã cu lectura, am
avut impresia cã secvenþele narative
poartã nostalgia ºi zbaterile unor
Tolstoi/Cehov, cât ºi sobrietatea ori
tragicul lui Slavici. De altfel, în prefaþã,
Dan Perºa surprinde esenþialul: „În sin-
teza interioarã pe care Nicolae Mihai,
ca om, reuºeºte sã ºi-o plãmãdeascã,
intrã râsul ºi plânsul, bucuria ºi tris-
teþea, fericirea ºi tragedia. Dar o forþã
abisalã, parcã, înlãturã ce este frivol ºi
atrage totul spre tragic“. Pentru un ochi
neavizat, temele surprinse pot pãrea
banale, acestea fiind preluate fãrã doar
ºi poate din cotidian: „Fluturele negru“
mãrturiseºte cumva kafkian chinul unui
bolnav aflat în „stadiu terminal“, care
este asaltat de rudele „binevoitoare“ ce
sunt interesate doar de a perfecta
testamentul; „...ªi statuile pot lãcrima“
mi-a adus aminte de rolurile fabuloase
fãcute de Mircea Diaconu ºi Gheorghe
Dinicã în „Filantropica“, un grotesc voit
turnat în tuºe groase din care voi trans-
lata: „Am observat cã dupã plecarea
bunului samaritean, cerºetorul nu a
urlat, nu s-a bãtut cu pumnii în cap, dar
eu i-am auzit scrâºnetul mãselelor, i-am
zãrit lacrima, cât bobul de mazãre,
alunecându-i pe obraz, iar de acolo
oprindu-se în barba nerasã de multe
zile. Era lacrima celui disperat, bãtut de
soartã, umilit în condiþia lui umanã.
Pentru prima oarã, am înþeles spusele
unui mare ºi bun înþelept: cum cã, une-
ori, ºi statuile pot lãcrima“. Apoi,
„Incendiul“, având în centru celebrul tri-
unghi amoros, se apropie de un „wes-
tern“ de-a lungul cãruia falsul erou nu
se poate ridica deasupra unui datum
(poate aduce aminte ºi de gelozia dusã
la extrem a personajelor camilpetres-
ciene). „Groapa þiganilor“ e mai
degrabã o farsã tragicã, nefiind totuºi
„piesa de rezistenþã“ a volumului.
„Mireasa din sicriu“ se joacã inteligent

cu motivele visului ºi oglinzii, pre-
moniþiile sumbre anticipând un final
pseudo-neo-romantic, întrucât po-
vestea unei iubiri totale sucombã în
capriciile unei existenþe „corodate“. „În
trenul de Giurgiu“ ºi „O traistã cu
pietre“ se apropie de factura schiþei,
autorul prinzând încã o datã (cãci era
nevoie în economia volumului!) registre
diferite. Registrul argotic, fragment:
„Dacã mã vezi mic ºi urât, crezi cã sunt
ºi prost? Îs din garda veche, omule. Ia
încearcã matale ºi dã la moºu’ ceva
parai, moluºte de cele verzi. Ho, ce te
holbezi în halul ista la mine? N-ai auzit
de dolari ce te scot din sãrãcie ºi din...
iþari? Dai la mine din ãºtia, iar moºu’ îþi
dã matale aur din cel barosan, cocoºei
de-þi iau ochii ºi sufletul. Îs omu’
matale, ce mai“. ªtiþi cum se întâmplã
adesea: ataºamentul faþã de ceva ori
cineva nu poate fi prins în cuvinte – de
el te bucuri pur ºi simplu! Poate nu îl
voi supãra: pescar cu state vechi,
autorul pare cã þine morþiº sã includã în
volum ºi „snoava“ din „O partidã la pes-
cuit“, ultima prozã a cãrþii. Din pãcate,
aceasta nu are nimic din greutatea
celorlalte ºapte, chiar dacã poate, cine
ºtie, ar fi trebuit sã inducã speranþa
pentru o lume mai puþin crispatã, un
outro ºãgalnic.

Totuºi, în întregul sãu, „Mireasa din
sicriu“ echivaleazã cu o izbândã –
secvenþele au timingul potrivit, logica
discursului e impecabilã, dialogul are
aceeaºi funcþie de a dramatiza aparen-
tul firesc pânã spre implozie.
Personajele povestirilor ar putea fi
foarte bine psihanalizate, în texturã
fiind subliminal închise arhetipuri.
Lumea acestui volum rãmâne „încãr-
natã“, fãrã intuiþia unui Deus al cãrui
chip sã fie prins în linia orizontului. O
întrebare pentru viitor ar fi cât de înde-
pãrtatã e proza lui Nicolae Mihai în
raport cu sunetele „Clopotelor exilului“?

Marius MANTA

Veronica V. Cãlin

Ittinnerrarrii
lirrice

La mai bine de un deceniu ºi jumã-
tate de la debutul editorial, Veronica V.
Cãlin continuã sã penduleze între pic-
turã ºi poezie, înãlþând „gândul prin
cuvânt/ formã ºi culoare“ ºi o mulþime
de „întrebãri fãrã rãspuns“, care-i
adâncesc ºi mai mult „tainele simþirii/
Oprite-n veºnicii de clipe rãtãcite“.

Ajunsã acum la „vârsta iluminãrii“, a
învãþat sã nu ia „seama/ La materia
derizorie“, sã trãiascã „ineditul clipei“ ºi
sã asculte de „impulsul momentului“,
alegând „dincolo de mirãri ºi întrebãri“,
pentru ca bucuria sã o „ia de mânã“ ºi
sã o poarte nu doar „printre merii
înfloriþi“, ci ºi prin realitãþile „paralele ale
firii“, îmbinând tinereþea ºi bãtrâneþea
cu înþelepciunea ºi înfrumuseþând
„clepsidra/ Cu iubirea înnobilatã de
vibraþii înalte“.

Suspendatã, practic, „între douã
lumi“, are un dor perpetuu de „dialog/ ªi
nostalgii nedescifrate“, rostogolindu-ºi
iubirea „între cer ºi pãmânt“, construin-
du-ºi „bucurii din iluzii de-o clipã“ ori
lãsându-ºi sufletul sã alerge orb în sine
ºi sã bântuie „zone incerte“, într-o ten-
tativã evidentã de a-ºi reconstrui altã
înfãþiºare: Îmi voi construi alt trup;/ L-aº
frãmânta din/ Fire albe de timp/ Cu
arome destinice/ Voi pune esenþa de
busuioc/ Sã-mi aminteascã de locul
natal/ Voi scobi o gaurã unde/ Voi plan-
ta sufletul/ Pe care-l voi uda cu/ Picãturi
de rouã/ ªi praf de stele/ Apoi rãbdã-
toare voi aºtepta/ Sã iasã prima frun-
zuliþã/ Prima floare, primul fruct./ Voi
muºca inconºtientã/ Din mãrul copt/
Ireversibil gest al pãcatului primar/ ªi
voi aºtepta consecinþele/ Pe care le voi
purta/ Resemnatã ca pe o cruce în
spate (Reconstrucþie).

Deºi se izbeºte zi de zi de o „lume
ingratã/ Cu uºi mereu închise“ ºi
întâlneºte la tot pasul alte ºi alte
neputinþe (Sufletul aleargã orb prin
mine/ ªi nu mã vãd oricât de dor/ Mi-ar
fi de mine/ Pãsãri-visãri îmi zãdãr-
nicesc/ Sensul din cuvinte ºi/ Le aºazã
în colivii./ Iar eu privesc ziditã în
neputinþã/ Fãrã cuvinte, fãrã vrere/
Resemnatã între douã lumi/ Rãtãcesc
în singurãtatea mea/ Cu spaimã me-
ditând/ Asupra morþii, a uitãrii...), vrea
sã rãmânã „Agãþatã în timpul de acum“
ºi sã prindã „clipa asta/ Cu ambele
mâini“, trãind intens ºi rãstignind în ea
„Cunoaºterea lumii“.

Având o sete „Nepotolitã de lirism ºi
poezie“, cea ce se considerã când
„stãpâna frumuseþii“, când o „iluzie
cãlãtoare“, cautã „vremelnicia din
cuvânt/ Pierdutã printre clipe ºi etern“ ºi
chiar dacã se troieneºte mereu de
„zgura lumii, în vremelnice umbriri/ Cu
laºitãþi, trãdãri ºi urã“, ce o lasã nu de
puþine ori fãrã „drept la replicã,/ Ci doar
la adâncirea în neputinþã a tristeþii“,
continuã sã zideascã „poduri/ De vise ºi
speranþã“ ºi sã cãlãtoreascã în „lumi
inventate/ Colorând cuvintele ºi/
Împrãºtiindu-le în lume/ Celor cu dor de
poezie“.

Prinsã-n „capcana/ Plãcerii de a
visa/ Spre lumi infinite“, poeta îºi scu-
turã „resemnarea“, îmbrãþiºând „lumi-
na/ Din veºnicia promisã“ ºi, evadând
din „Exil(ul) iremediabil“ al Veneþiei din
ea, pipãie „înþelesuri spre definire“,
descifreazã taina icoanei (Între ade-
vãrul lumesc/ Din lucruri trecãtoare/ ªi
adevãrul din taina credinþei/ Ascunsã în
ochii icoanelor/ Este gestul care
creeazã spirit/ În semn, culoare,
erminie/ Înspre cãlãtorii fãrã sfârºit/
Spre alei ce duc la EL/ Privirea ce vine
din afarã/ Dinspre Dumnezeu cãtre/ Cel
ce tinde spre desãvârºire/ Ce-i înãuntru
ce-i în afarã?/ Taina icoanei intrã prin
iris/ Spre inimã ºi te învãluie pacea/
Mult aºteptatã ºi împãcarea/ Cu sine ºi
cu cei din jur) ºi îºi pune câteva între-
bãri esenþiale, ce o readuc în preajma
Dumnezeului regãsit.

Pictând prima icoanã, îºi reaminteºte
lutul din care e plãsmuitã, dar se simte
concomitent ºi mai aproape de
Dumnezeu, constatând cã ºi Chipul Sãu
o „priveºte/ Cu înþeleaptã cãtare/ Iar din-
colo de ea/ Drumul spre nemurire/ Pavat
cu îngeri/ ªi sonete ireale de/ Harpã
ancestralã“. Înalþã, în consecinþã, „rugã
fierbinte/ Pentru a îndepãrta distanþele/
De a fi alãturi de tine, Doamne/ Taina
cuvântului Tãu/ Izvor pentru însetarea
mea/ Ridicã arcade de lumini/ ªi curcu-
beie de bucurie/ Spre înnoirea sufletului
meu/ Acum în prag de sãrbãtoare“, dar
ºi pentru „liniºtea casei“, a poporului sãu
ºi pentru „sãnãtatea neamului“. 

Simþind „divinul în tot ºi-n toate“,
cheamã iubirea ce „sfideazã timpul“ ºi
„Rostuieºte destine dupã legi nescrise/
Purificatoare de gânduri strãine/ Pânã la
chip de copil mirat“, gândind „cuvinte
colorate expresionist“ ºi vrând sã
recompunã „o nouã lume/ Din adevãr,
frumuseþe ºi iubire“. 

Conºtientã cã „Eul lãuntric se
hrãneºte cu vise“, îºi sprijinã „tâmpla de/
Mâna lui Iisus ºi-i cer(e)/ O picãturã de
nemurire“, dar  cuvintele „descumpãnite/
Zboarã  tãcute, discrete“ ºi „frigul
netrebniciei“ o cuprinde iarã, obligând-o
sã stea în „pustiul unei sfere/ Unde nu
mai încape altcineva“ ori sã se autoex-
ileze în „tãcere/ Ca sã nu se vadã/
Strigãtul înãbuºit al durerii“.

ªi cum „Moartea ne viziteazã din ce
în ce mai des“, dispariþia celor dragi din
preajma sa nu o lasã indiferentã, aºa cã,
în pofida faptului cã „Mintea(-i) alungã
gândurile umbrite“, adunã în suflet „tris-
teþi cu ºubrezime omeneascã“, simþind
cum „Stalactite de tristeþi/ Îngheaþã
priviri solitare“ ºi cum se adânceºte
într-o stare nefireascã: Mã nãrui pas cu
pas/ pânã când n-o sã mai recunosc/
Drumul spre cea de odinioarã.

Întocmeºte un „Pomelnic pe o globulã
roºie“, iar mulþimea numelor transcrise
pe hârtie te cutremurã ºi te tulburã, tot
aºa cum însãºi „Ordinea cosmosului s-a
tulburat/ Când a preluat culoarea morþii“.
Legatã cu „doruri cosmice“ de cei care,
de-a lungul timpului, i-au dat „Un sens,
un rost,/ O clipã de nemurire“, Veronica
V. Cãlin nu se mulþumeºte cu pomel-
nicul-poem, ci alcãtuieºte un întreg ciclu
dedicat acestora, pe care îl include, alã-
turi de alte trei, în noua carte de
Itinerarii lirice (Editura „Studion“,
Bacãu, 2017), transformatã, graþie
ilustraþiei color ce însoþeºte poemele, ºi
într-un veritabil album de artã, „probã
maximã de sensibilitate artisticã“, dupã
cum remarcã editorul Ioan Enache.

Pictând cu „lacrimi înaripate“ ºi scri-
ind cu „o luminã întristatã“, sensibila
artistã a fãcut un salt impresionant faþã
de Confesiuni, cartea debutului, pro-
bând cã ºi-a luat rolul în serios, cã s-a
„rãstignit la stâlpul durerii“, cã e ea în
toate (Sunt doar o literã într-un roman/
Sunt doar o notã în cântecul cosmic/ Din
marea simfonie universalã/ Sunt reflexia
unui gând duios de îndrãgostiþi/ Sunt o
patã de culoare într-o/ Armonicã
aºezare primordialã/ Sunt broderie de
frumos ce dã sens vieþii/ Sunt vis ºi
speranþa de înãlþare/ Spre cunoaºterea
revelatoare/ Sunt o vibraþie celestã cu
fiori de iubire/ Risipite în jur cu genero-
zitate/ Sunt...) ºi cã doar „Cuvântul-vis/
Care mângâie sufletul“ poate potoli
„Cascada liniºtii“, transformând-o într-un
„cuvânt/ Cu vibraþie celestã“. Sã sperãm
cã acest „Izvor pentru însetarea“ sa nu
va seca niciodatã ºi cã toþi cei cu dor de
poezie vor mai avea ºansa sã se
înfrupte din nevoia de sublim a autoarei
ºi din frumuseþea sufletului sãu „înflorit/
În spirala spre desãvârºire“.

Cornel GALBEN

autori ºi cãrþi
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Nu ºtiu dacã lumea aceasta
condusã prin mass-media se
zbate iremediabil într-un deri-
zoriu lamentabil, devenind un
teatru ieftin, însã trãiesc cu
sentimentul cã superficialitatea
a fost ridicatã la rang de
normã. Se scrie cel mai ade-
sea din dorinþa unui „meritat“
loc în categoria bestseller,
„noile arte“ sunt împinse cât
mai la vedere, se organizeazã
proiecte peste proiecte, „docu-
mentaþii“ stufoase care
amintesc de labirinturile lui
Kafka; mai mult, omul însuºi
pare o mascã între altele, se
identificã cu un numãr, îºi
pierde reperele, dar probeazã
o fericire „la minut“. E mulþumit
pentru cã i se oferã aceastã
falsã impresie, actant într-o
commedia dell'arte rescrisã
dupã canoanele veacului în
care trãim. Adevãrata culturã
devine din ce în ce mai mult
apanajul specialiºtilor (sã fi
fost vreodatã altfel?). Da,
lumea teatralizeazã fãrã dis-
cernãmânt, ºtirea de senzaþie
face legea. Cât de amar (de ce
nu, profetic?) sunã, mai ales
acum, „Glossa“ eminescianã! 

Pentru unii dintre noi însã,
teatrul, în accepþia fireascã, ne
dã ºansa de a trãi multidimen-
sional, de a cãlãtori printre varii
mentalitãþi, de a ne bucura în
faþa frumosului, poate para-
doxal – de a ne regãsi în tot
acest tumult existenþial sem-
nalat anterior. Evident, teatrul
reflectã pânã la urmã ºi viaþa
din cetate. Urmãrindu-i
formele, temele, punctele de
interes, ne recompunem în
fapt un firesc al imaginii dintâi,
ajungând la esenþe. Datã fiind
amploarea acestui act de
comunicare, consider cã o
receptare corectã a mesajului
artistic trebuie sã presupunã
un public competent, crescut
„în teatru“ ºi care sã þinã cont
de judecãþile de valoare ale
unor critici consacraþi.
Receptarea spectacolelor con-
temporane (ºi nu numai!)
poate fi uneori dificilã, ºi asta
întrucât teatrul contemporan
se aflã în cãutarea unui nou
centru al semnificãrii.
Interdisciplinaritatea pe care o
presupune, modalitãþile de
expresie ce sunt continuu
updatate au nevoie de una sau
mai multe „direcþii“. Iar acestea
iau contur cel mai adesea în
cadrul unor colocvii cu iz uni-
versitar. Astfel, informaþia nu
trece cãtre publicul larg. Pe de
altã parte, constatãm cã sunt
puþine editurile care mai credi-
teazã critica de teatru. Graþie
Editurii „Junimea“, toamna lui
2017 mi-a prilejuit întâlnirea
cu... excepþia, mai precis sub
lupã mi-a stat ultimul volum
semnat de Carmen Mihalache –
„Teatru la filtru“. Aº da dintru
început un verdict: „Aºa da!“,
discursul autoarei nu mizeazã
pe teorii la modã, nu se pierde
în construcþii ultramoderne cu
chef de a de-construi ideea de
spectacol. Critic de artã ºi
(aplicat!) artã teatralã, mai

mereu din mijlocul eveni-
mentelor, Carmen Mihalache
ºi-a fãcut din teatru un modus
vivendi, aºa cum însãºi
declarã în câteva fragmente
introductive: „...iubesc atât de
mult teatrul, artã a clipei, artã
vie, a comunicãrii directe, a
emoþiei pe care o simþi într-o
salã de spectacol ºi o
împãrtãºeºti cu ceilalþi într-o
experienþã comunã. Merg la
teatru din plãcere, recunosc,
sunt hedonistã, caut bucuria.
Iar când o gãsesc, vreau sã o
transmit mai departe, sã o
împart cu mai mulþi oameni,
sã-i contaminez de iubirea
mea pentru teatru, care mi-a
împlinit ºi mi-a colorat viaþa“.
Aceastã declaraþie de iubire îºi
gãseºte imediat corespondent
în mobilitatea extraordinarã a
constatãrilor ºi opiniilor con-
semnate. Preluând din teatru
esenþa realitãþii, acel „mai-
mult-decât-viaþa“, Carmen
Mihalache se simte confortabil

când susþine prin argumente
solide ceea ce i se pare valo-
ros. Formula jucãuºã din titlu,
evident, aduce la un loc cel
puþin douã culoare de lecturã:
unul dedicat lectorului cu
puþine cunoºtinþe, dar care va
înþelege perfect întreg edificiul
graþie conciziei, coerenþei unui
discurs ce nu s-a vrut mai
deloc încãrcat cu termeni pre-
tenþioºi, de specialitate, ºi un
al doilea culoar, care deja îºi
asumã o componentã axiolo-
gicã, prin criteriile inter-aºe-
zate ºi comentate. 

Revenind, mai întâi de toate
Carmen Mihalache realizeazã
munca sisificã a cronicarului
care aduce la un loc selecþia
articolelor (dedicate specta-
colelor de teatru) publicate în
ultimii zece ani. Din start, sco-
pul declarat a fost acela de a
se concentra asupra activitãþii
Teatrului „Bacovia“, aºezând
astfel Bacãul încã o datã pe
harta „teatrelor cu tradiþie“.
Punctul maxim de interes al
volumului echivaleazã cu o
micro-istorie a „Galei
recitalurilor dramatice“,
adunând comentarii la cele
unsprezece ediþii ce au avut
loc din 2006, sub denumirea
„Gala STAR One Man Show“.
Chiar dacã de-a lungul timpului
manifestarea avea sã îºi
schimbe titulatura, Carmen
Mihalache face un serviciu
„locului“, probând, argumen-
tând continuitatea fenomenu-
lui. Amintind de faptul cã iniþia-
torii Galei au fost redactorii
Revistei „Ateneu“, autoarea
impune un ritm susþinut din ºi

printre premiere, pornind de la
prima ediþie ºi ajungând, pas
cu pas, la cea de-a unspreze-
cea. Tehnica însemnãrilor pare
sã fie simplã, dar reclamã acui-
tate, simþ practic ºi desigur, o
experienþã bogatã. Având ape-
tenþã deosebitã (ºi) pentru
detaliu, aflat in situ, criticul de
teatru nu îºi uitã menirea: din-
colo de prezentarea succintã a
fiecãrui spectacol, Carmen
Mihalache puncteazã plusurile
ºi minusurile inerente. Dinspre
prima ediþie punctãm în special
prestaþia actorului craiovean
Ilie Gheorghe, câºtigãtor al
Premiului de Excelenþã la Gala
Star. Reþinem cã încã de la
reluarea Festivalului în noua
formã, directorii Teatrului
bãcãuan – Adrian Gãzdaru ºi
Gabriel Duþu – ºi-au dorit o for-
mulã internaþionalã, la aceastã
primã ediþie fiind prezenþi trei-
sprezece actori din România,
Republica Moldova ºi Franþa.
Ulterior, numãrul „þãrilor parti-
cipante“ se va mãri simþitor...
Încã de la aceastã primã ediþie,
Carmen Mihalache nu plãteºte
niciun „tribut formal“, sem-
nalând când o reuºitã, când
„un spectacol dezlânat ºi agre-
siv interactiv“, ba constatând
cã prestaþia unui Radu
Gheorghe e mai degrabã „sub-
þiricã“, provocând un umor
uºor îndoielnic. De altfel, con-
semneazã ºi singura neîm-
plinire majorã a ediþiei, legatã
de neparticiparea actorilor
bãcãuani la Galã (apariþia
masivã a acestora se va
întâmpla prin recitaluri în off,
odatã cu cea de a doua ediþie).

Ei bine, fiecare ediþie este
aºadar analizatã, „cuantifi-
catã“, autoarea gãsind însã ºi
prilej nimerit de a realiza
explicit „o cuvenitã lecþie de
teatru“: sunt puse în discuþie
funcþia recitalului, relaþia de
complementaritate dintre text
ºi disponibilitãþile actorului ori
ale regizorului. Completând la
superlativ magia, Carmen
Mihalache se opreºte ºi
asupra recitalurilor extraor-
dinare – nume de referinþã
pentru cultura românã. Poate
ar fi de folos sã amintesc la
rândul meu prezenþele în
Bacãu ale lui Marcel Iureº,
Florin Piersic, Florin Piersic jr.,
Virgil Ogãºanu, Coca Bloos,
George Mihãiþã, Maia
Morgenstern, Ion Caramitru,
Tamara Buciuceanu, Rãzvan
Vasile, Mihai Mãlaimare, Oana
Pellea, dar ºi ale Angelei
Gheorghiu, Dan Grigore, Nicu
Alifantis, A.G. Weinberger,
Johnny Rãducanu etc.    

În carte se regãsesc cronici
la premierele Teatrului
„Bacovia“. Câteva dintre aces-
tea: au fost aduse în scena
bãcãuanã texte de Garcia
Lorca, Mircea M. Ionescu,
Slawomir Mrozek, Ernesto
Caballero, Teodor Mazilu,
Viorel Savin, Hanoch Levin,
Ibsen, Theo Herghelegiu,
Tennessee Williams, Cehov,
I. L. Caragiale, Molière, F.
Kafka, Schiller etc. Sã nu
uitãm: odatã cu „Teatru la fil-
tru“, aveþi ºi un ghid cãtre o
receptare avizatã a fiecãrui
spectacol în parte. Am lãsat sã
se înþeleagã mai mult, Carmen
Mihalache face la scarã
redusã efortul unui maratonist,
pentru cã reuºeºte sã ajungã
la timp ºi mai ales sã scrie cu
pricepere, pãstrându-ºi echi-
distanþa, ºi despre alte eveni-
mente de pe harta teatrului, în
special despre Zilele Teatrului
„Mihai Eminescu“ (Botoºani),
Fest(in)Bulevard – Teatrul
„Nottara“, Teatrul Tineretului
(Piatra-Neamþ), Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Luceafãrul“
(Iaºi) etc.

Aºadar, „Teatru la filtru“
demonstreazã capacitãþile de
orchestrator ale lui Carmen
Mihalache, mânuind când
impresionist, când cu argu-
mente extrem de viabile o rea-
litate în oglindã a spectacolului
teatral ºi a legãturilor celor mai
intime dintre acesta ºi oraºul
Bacãu, loc ce îl gãzduieºte:
„Am mai spus-o, ºi nu obosesc
sã o repet: un festival de teatru
aduce un vânt de noutate, un
aer proaspãt, o ieºire binefãcã-
toare din obiºnuit, din ordinea
comunã a lucrurilor. De patru
ani, de când s-a pornit la drum
Gala Star, în Bacãu domneºte,
timp de o sãptãmânã, teatrul.
Cu întâmplãrile lui, cu oameni,
chipuri ºi mãºti, cât mai
diverse, adunându-i laolaltã pe
iubitorii acestei arte“.

Marius MANTA

Carmen Mihalache –
„Teatru la filtru“

• Mircea ªtefãnescu (Iaºi) – Semn
Premiul acordat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova



noiembrie – decembrie 2017

poesis

8

ªªuuccaarr  ddee  vvaaii
ººii  aammaarr

nu eºti simpatic chiar dacã eviþi groapa 
ºi ai dreptate sã fii pesimist
mai degrabã dacã eºti optimist fãrã niciun motiv 
ºi dai în gropi

e fabulos fratele meu dar pânã la urmã
suntem aceeaºi frumuseþe de gunoi
de care lumea se va lipsi cu oarecare regret

timpul e greu ºi drumul dat dracului
de vedem stele între tomberoane aurifere
ºi toate se aranjeazã miraculos pe dos

o mândreþe de rahaturi ºi putori parfumate
aiureli umflate cu pompa ca la bairam
uite motivul pentru care nimicnicia o sã moarã

de râs
ºi pe deasupra e cel mai triumfalist ºut în cur

ia aminte cã pânã ºi poeþii bieþii sunt fascinaþi 
de amor

pe când realmente iubita le e cam strãinã 
ºi mult prea departe

undeva pe partea nevãzutã a lunii

noi ãºtia care mai suntem culmea încã vii
devenim excepþiile care confirmã regula
întotdeauna majoritatea sunt morþi 

ºi unii chiar mai umblã 
ne cântã 
sau ne învaþã ºmecheria de a fi

AAmmoorr  oommnniiaa
vveennii  vviiddii  vviiccii

ea a fost prima frumuseþe de care m-am îmbolnãvit
oamenii au un obicei straniu se tot îmbolnãvesc
de lucruri ºi de fiinþe hâde
bunãoarã toþi banii ºi toate bubele
dar eu de când m-am îmbolnãvit de ea pur ºi simplu
a dispãrut din viaþa mea orice urât
când ea a venit la mine aveam o febrã 

de mã luau rãcorile
ºi câinele meu a lãtrat-o nu te speria i-am zis

e bolnav
are niºte rãcori aºa de febrile încât nu ºtie
sã-þi arate doar prin lãtrãturi
cât de mult te place
avea ea un râs de clopoþei de cristal
ºi am lãtrat ºi am râs cu ea ºi n-a mai rãmas
nicio urmã de grijã în tot universul
ea era cea mai superbã epilepsie posibilã ºi 
o convalescenþã de care 
nici apocalipsa n-ar vea sã mai scape în veci
avea cârlionþi ºi tot îi rãsucea visãtoare pe degete
de mi se umezeau palmele ºi mi se usca gura
nu mai articulam o iotã dacã mã tãiai
curgeau numai vise cârlionþate din mine
nu mi-a pãrut rãu când ne-am despãrþit dimpotrivã
mi-a pãrut bine cã ºi-a gãsit calea
ºi chiar i-am dedicat un poem la nunta ei de apoi
unii spuneau eºti nebun ai Alzheimer pe invers
îþi aduci aminte de toate minunile care de fapt
nu i s-au întâmplat nimãnui dar foarte mulþi
ar vrea de nebuni sã li se întâmple 
uite cã nu ºtiu dacã-i cuminte sau pãcat
sã fiu bolnav de dragoste
dar la urmã când mã ia urâtul în primire
sunt cel mai sãnãtos-frumos împãrat!

BBoorrnn  iinn  aa  wwrroonngg  ppllaaccee..
AAnndd  hhaappppyy  aatt  aa  wwrroonngg  ttiimmee

Mãi omule mã uit la esticii ãºtia cum se întorc
Prãfuit-oropsiþi de la munca lor euro-atlanticã
ªi mã întreb care-i treaba unde naiba au greºit?

Io cred cã s-au nãscut într-un loc total nefavorabil
Unghiul de aplecare la ghiºeele lor e chiar ºi azi

Brand internaþional
Omul nici nu concepe viaþa fãrã ungere la scurgere
Fãrã nervi ºi politicã de rahat 

Diferenþa dintre paznicii estului care te furã
ªi aleºii trepãduºi ai zilei 
E cã primilor li se cere cazier judiciar la angajare
Dar ultimilor doar averi cunoºtinþe ºi relaþii 

O totalã harababurã Europa asta
O furã taurii albi ºi ea viseazã pe plãji amuþite

de splendoare

Uimitor în clãdirea vecinã unde nemþii au adunat 
orientali 

E liniºte ºi Allah îºi face siesta
În clãdirea noastrã fostã cazarmã ruseascã

ocupatã de estici
E cu strigãturi cu beþii cu totalã dezordine

ºi mult mai palpitant

Dar nu ºtiu unde au greºit camarazii ãºtia
lovi-i-ar duioasã deruta 

Reþineþi expresia lor de homeless care vã priveºte
în ochi

Sã apuce ºi el o umbrã de înþelegere
Cu viaþa înghesuitã în geamantane mereu prea mici
Cu familia înghesuitã pe skype sã vadã toþi minunea

Am trãit momente de un tragism bestial 
Dar nici nu le-am observat
Pentru cã eram participant nu spectator
Oameni în patru labe pe câmpuri la tãiat sparanghel 
ªi târâº la capãtul rândului 

când nu mai face demenþa
Diferenþã de animalitatea condiþiei umane

Suntem nãscuþi într-un loc puþin favorabil 
sau chiar greºit

Omule ºi mã ia o milã de sã mor io cã te plesnesc
Numai sã nu pui mâna sã te vãd fericit

PPooeezziiee  ddiinn  nniimmiicc
ººii  iiaarrbbãã  vveerrddee

Omul e dat dracului indiferent cât marasm 
îi seacã zilele

Face poezie legatã cu nimic 
ºi înfloritã din iarbã verde

N-are a face dacã îl guverneazã hoþii
Cã locul e plin de scârbe peste frumuseþi

Uite voi spuneþi cã din pãcate locuim în þãri
sau vieþi diferite

Dar eu vã spun cã din fericire locuim
în acelaºi poem

ªi toþi avem dreptate numai cã unii preferã
nimicul trist

Iar alþii bucuria de iarbã verde

Io nu cred în viaþa de apoi ci sunt convins cã existã
Cât despre opusul vieþii zic moarte ºi trag apa

Eu sunt nebunul care vede iarba verde
înflorind din nimic

ªi plouã ºi vin râmele ameþite de stat în pãmânt

ªi sunt prichindel le pun în bãrcuþa de hârtie
Le zic pace vouã ºi le dau drumul 
La apã

George G.
Asztalos

Suntem, deja, în „Anul 100“ al Marii Uniri. Avanpremiera
care ar fi trebuit sã fie aniversarea 99 din acest an s-a pãs-
trat în coordonatele festivismului militaro-politicianist, cu
defilãri, discursuri pompoase (reciclate dupã cele de anþãrþ!)
ºi – bineînþeles! – mici, vin fiert ºi ciolan cu fasole.

Însã toate astea reprezintã doar „garnitura“ clasicã pentru
gâlceava perpetuã a politicienilor: atacuri reciproce, absenþe
din tribunele oficiale, vituperãri la adresa adversarilor aflaþi în
„dezastru moral“, vinovaþi de „suferinþa secularã“ a poporului
asuprit. Când îi asculþi pe „aleºii neamului“ (dacã mai ai rãb-
darea necesarã!), nu poþi sã nu rememorezi figurile marilor
oameni de stat care au zidit România modernã. Ei ºtiau ce
este spiritul de sacrificiu, aveau un þel ºi urmau un program
dictat de credinþa poporului român în unitatea sa. Astãzi,
ce-avem? Centenarul Marii Uniri i-a prins pe guvernanþi
nepregãtiþi precum iarna! De 99 de ani se ºtia cã în 2018
este marea sãrbãtoare... Se chinuie fel de fel de „responsa-
bili“ sã încropeascã un program deocamdatã „nevertebrat“.
Mai bãtrân decât România Mare ºi tot pe-atâta de-nþelept,
filozoful Mihai ªora declara, zilele trecute, cu o anume deza-
mãgire generatã de situaþia moralã ºi politicã în care ne
aflãm, cã doreºte patriei lui „sã fie o þarã bine guvernatã, cu
grija celor care o guverneazã pentru cei care sunt guvernaþi.
ªi ultima lor grijã sã fie grija pentru ei înºiºi. Dacã prima lor
grijã poate sã fie asta, iar ultima lor grijã sã fie pentru ei
înºiºi, România are asiguraþi câþiva ani buni în faþa ei“.

Aºa cum stã bine românului, fiecare ºtie ce ar trebui fãcut
în anul Centenarului, cum „sã jucãm în teren“: sã rememo-
rãm figurile emblematice ale României începutului de secol
XX, sã ridicãm statui, sã editãm compendii, sã finanþãm
publicarea unor romane istorice sau volume cu poezii patrio-
tice („ca pe vremuri!“), sã organizãm chermeze cu lãutari, sã
nu uitãm de „gaºca Zurli“, sã ducem copiii la muzeu cu clasa,
sã intervievãm niscaiva veterani ºi-apoi sã-i cãrãm cu noi la
Alba Iulia ºi câte ºi mai câte... Numai cã atunci când ai vrea
sã te lãmureºti ce-i în minþile celor care au „pâinea ºi cuþitul“,
liniºtea este aproape mormântalã. Afli cã a fost selectatã
sigla Centenarului ºi cã se lucreazã la program. Fraþilor, e
decembrie 2017! În România, de la Crãciun ºi pânã dupã
Sfântul Ioan Botezãtorul (ºi pe nou, ºi pe vechi!), totul e un
mare ospãþ urmat de câteva sãptãmâni de indigestie. Pânã
sã se trezeascã ºi responsabilii cu Centenarul din beþia fes-
tivismului, trec momente majore precum Unirea Basarabiei
cu Þara sau Pacea de la Buftea. Pentru cã, în realitate,
Centenarul nu este doar 1 Decembrie. Este un ºir de... „cen-
tenare“!

Deocamdatã, la Ministerul Culturii se simte o anume iras-
cibilitate ori de câte ori vreun jurnalist îndrãzneºte sã întrebe:
„ªi cu Centenarul cum mai staþi?“ Domnul ministru
Lucian Romaºcanu este convins cã „întotdeauna va exista
tentaþia de a spune de ce am fãcut asta ºi n-am fãcut
cealaltã. Va trebui sã avem ºi festivitãþi, pentru cã e un an
festiv, va trebui sã avem ºi lucruri foarte concrete, care þin de
infrastructurã“. Premierul Tudose vorbeºte despre reabi-
litarea sediilor unor teatre din Bucureºti, achiziþii de carte
pentru biblioteci ºi finalizarea investiþiilor la Catedrala
Neamului. Nici un cuvânt despre starea deplorabilã în care
se aflã Muzeul Naþional de Istorie (închis în proporþie de 80
la sutã de aproape 15 ani)! „Interesul nostru, al Guvernului,
este sã încurajãm tânãra generaþie sã citeascã, iar pe cei din
generaþia noastrã ºi a pãrinþilor noºtri, sã se întoarcã la lec-
turã. Avem toatã disponibilitatea sã sprijinim cu fonduri
bugetare finanþarea acestui proiect, pe care sã îl cuprindem
în Programul Centenar“, a declarat dl Tudose. ªi nu i-a fost
de-ajuns: „Nu putem bifa acest eveniment printr-o petrecere
cu mititei ºi sarmale cu mãmãligã. Vorbim la copii despre
lapte ºi corn, în regulã. Acum este nevoie de ceva similar cu
«Lapte, corn, carte»“. Pe acest principiu, în „Programul
Centenarului“ (dacã va exista un asemenea document ofi-
cial...) pot fi introduse subvenþionarea protezelor ortopedice,
întreþinerea parcurilor sau salvarea rasei de suine Mangaliþa,
renumitul „porc-somon“ (cã altfel, de unde ciolan cu
fasole?!...).

Sãrbãtorirea Marii Uniri este un spectacol în plinã
desfãºurare. Regizorii (oficialii ºtiuþi ºi neºtiuþi) asigurã sus-
pansul maxim: habar n-avem ºi nici nu intuim ce urmeazã.
La fel ca ei!

ªtefan RADU

Centenarul
discordiei
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poesis

Zâmmbettul
înnggerrului

Tatãlui meu, preotul greco-catolic
ºi profesorul Viorel-Ilie Baciu –

in memoriam

La cumpãna malurilor negre, sub vânt tãios,
tata mi-a construit visul încrederii,
mi-a dat cheia speranþei.

Într-o singurã camerã, 
pãrinþi, bunici, copii
mâncam, învãþam, ne odihneam de osteneala zilei.
Într-o singurã camerã 
mereu învãluitã în mireasmã de lumânare

ºi tãmâie –
semn cã Domnul ne vizita deseori.

În zorii zorilor, pânã ziua nu se trezea încã,
lângã masa preschimbatã în altar 

la ceasul rugãciunii,
glasul tatãlui meu rostea chemarea sacrã,
braþele lui ridicau peste lume
Potirul Vieþii

ºi deodatã, profilate pe tavanul scorojit,
într-un fantastic balans,
vestalele – vechi prietene ale copilãriei –
îºi întindeau mantia multicolorã
peste munþi, peste ape ºi vãi.

Stele se roteau în cununa Fecioarei
din vechea icoanã
ºi adormeam vegheatã de îngeri 

ºi de fantastice zãpezi,
dansând prin verdele crud
al grãdinii mele imaginare.

Flori de câmp mi-a presãrat tata pe cale,
în pãr mi-a împletit duioºia,
a sãdit în sufletu-mi fraged pãmânt roditor –
jar aprins de iubire
pentru rãnile Inimii Tale Preasfinte.

Cuvântul sãu frânt a împietrit secundele,
fior rece mi s-a cuibãrit în inimã.
Orizontul care uneºte acum casa cu lumea –
obositoare derutã înainte ºi înapoi
este drum rãstignit.
Timpul s-a risipit în mine…

Tatãl meu – ram prea devreme tãiat
s-a grãbit sã batã la poarta Inimii Tale, Doamne!
În ceasul plecãrii, Te-am rugat,
Atotputernice Dumnezeu,
sã-mi laºi, drept amintire, zâmbetul îngerului sãu.

Povestte

de  iubirre

Copil fiind, am ridicat ochii ºi am vãzut crucea.

Ore întregi rãmâneam lângã icoana Fecioarei

îndurerate,

atrasã de semnul tricolor al cãrþii de rugãciune cu

pagini subþiate,

din care tata oficia neîntrerupt, zi dupã zi,

sfânta liturghie.

Pãrea cã asist repetat la o poveste de iubire

de care nu mã mai sãturam.

Deveneam uºoarã ca respiraþia, ca ºuierul

unui gând rãzleþ,

primeam tãmãduirea în lumina Sfântului Altar.

Încet-încet, am învãþat sã renunþ la orgolii ºi patimi.

În timp, am învãþat chiar sã renunþ la mine însãmi.

Biruitoare în credinþa mea, adormeam

în fumul lumânãrii ºi în mireasma de tãmâie,

în vreme ce gândul îmi zbura spre cerul cald.

Pãrintele meu mi-a revelat Adevãrul,

m-a îndemnat sã am ochiul rugãciunii

mereu deschis.

Amintirea lui rãmâne în sufletul meu

proaspãtã ca o duminicã.

Casa noastrã, o relicvã a Bisericii catacombelor –

clepsidra Vieþii.

Martirii ei m-au condus la Tine.

Parcurg sisific drumul de la mintea la inima mea:

Doamne, eºti Râul Iubirii cu infinite poduri.

Iubitte,  rrãsãrrittul……

La ceas de tainã trec într-un anotimp fãrã poartã, 

retrãiesc clipa dintâi.

Neobosit, mã conduci cu gesturi repetate

spre dimineþi

în care ninge cu polen ºi azur.

Îmi arãþi pãsãri de argint ce strãpung înaltul

ºi devin apoi scrum la orizontul

atârnând de o razã subþire între viaþã ºi moarte.

Scrutând nemãrginirea, îmi ºopteºti

balada pescãruºului hoinar,

deplângi tragedia scoicilor lovite de val.

Îmi vorbeºti despre drama copacilor contorsionaþi,

pe care nimeni nu-i îmbrãþiºeazã.

Fluturi ne mângâie fruntea ºi deseneazã

în inima noastrã

misterul retrãit… a câta oarã?

Tu îmi cobori în palmã eternitatea clipei –

poem de iubire târzie la tâmpla verii.

Mioriþa
Baciu

Crãciunul, ca sã vorbim ca la ºtirile televizate, „stã sã
vinã“. Supermarketurile sunt deja atent garnisite cu raioane
speciale de ornamente menite sã te ducã direct în starea
uºor buimacã, somnolentã, a unor „sãrbãtori de poveste“.
„I’m dreaming of a white Christmas“..., o sã cânte ademeni-
tor Frank Sinatra din toate pãrþile, iar clienþii cu cãrucioarele
o sã treacã teleghidaþi, ca într-un film mut sau ca în salonul
nebunilor din Zbor deasupra unui cuib de cuci. Mai cã o sã te
aºtepþi, în aerul acesta dulceag ºi leºinat, sã îl vezi rânjind pe
Jack Nicholson, cu gândul la o rãzmeriþã împotriva unei asis-
tente cu zâmbetul þeapãn ºi privirea îngheþatã... 

Sã nu fim însã de tot iconoclaºti: apariþia raioanelor sclipi-
cioase din preajma sãrbãtorilor poate fi decodatã ºi altfel
decât ca o strategie de marketing. Aºa cum ne învaþã Mircea
Eliade, acest lucru poate fi vãzut ºi ca semnul unei rupturi
spaþio-temporale: viaþa prezentului îºi pierde pentru o clipã
uniformitatea, liniaritatea, aducând aminte pânã ºi celui mai
nereligios dintre oameni de un eveniment întemeietor ale
cãrui consecinþe încã subzistã în tenebrele subconºtientului
sãu. Este totuºi o rupturã dintre cele mai degradate: lectura
unei cãrþi sau vizionarea unui film care te scoate momentan
din curgerea fizicã a vieþii îi sunt superioare. 

Însã cum ar mai putea fi reprodusã cu adevãrat sacrali-
tatea într-o lume care ºi-a pierdut aproape complet gustul
pentru ea? Un regizor italian, Paolo Sorrentino, ºi-a intitulat
un film din 2013 La grande belleza. Aici, un intelectual rafinat
cautã marea frumuseþe a lumii într-o lume definitã, în ultimã
instanþã, ca un du-te-vino între sacru ºi profan. „La final este
moartea, da, dar pânã acolo este viaþa... fulguirile stinse,
inconstante, ale frumuseþii, apoi viaþa omeneascã în toatã
mizeria ei nedemnã“, spune, înfiorat, eroul povestitor la final.
Mi se pare cã de aici ar trebui sã pornim ca sã înþelegem ºi
ce a vrut sã facã Sorrentino într-un serial mai recent, Tânãrul
papã, cu Jude Law în rolul principal. Recenziile critice s-au
strãduit în fel ºi chip sã explice sentimentul acela de contra-
rietate generat de peliculã, motivul acela destul de complicat
pentru care nu ne putem decide, vorba cuiva, dacã, la
vizionare, sã ne lãsãm copleºiþi de uluire sau sã izbucnim în
hohote de râs.

Pe scurt, este vorba despre ascensiunea la scaunul papal
al unui episcop american în jurul vârstei de patruzeci de ani,
Lenny Belardo, un orfan crescut, împreunã cu un alt bãieþel
(care ajunge ºi el cardinal), de o cãlugãriþã, Maria, numitã
ulterior consilier al papei (Diane Keaton). Încã de la început,
tânãrul papã se impune printr-un comportament dictatorial,
plin de neprevãzut, marcat de gesturi de-a dreptul profane. Îl
vedem fumând cu detaºare, atât în singurãtate, cât ºi în
prezenþa celorlalþi, fãcând un preot sã încalce taina
spovedaniei, provocând, asemenea unui ºaman malefic,
moartea unei cãlugãriþe misionare care îºi uitase menirea,
þinând discursuri tiranice prin care le cere cardinalilor
supunere absolutã sau adresându-se mulþimii cu furie ºi dis-
preþ, îndepãrtând-o. Gesturile sale sunt adesea secundate
de muzica pop a prezentului, ca atunci când se îmbracã ce-
remonios cu odãjdiile papale, admirându-se intens pe fun-
dalul hitului Sexy and I know it. 

Toate acestea sunt însã aiuritor intercalate cu scene care
spun exact inversul. Maica Maria e convinsã cã papa este
„literalmente un sfânt“, lucru pe care filmul încearcã sã-l
demonstreze, neconvingãtor, prin scenele în care Lenny
devine, prin rugãciune, vindecãtor de boli sau de infertilitate
ori predicator neînduplecat al unei doctrine reacþionare.
Majoritatea acþiunilor papei sunt de fapt blasfemiatoare, iar
personalitatea lui este a unui imatur marcat profund de sufe-
rinþele copilãriei. Pendularea între credinþã ºi afiºarea cinicã
a necredinþei duce la perplexitatea privitorului care nu mai
ºtie dacã personajul pe care îl vede trebuie asimilat binelui
sau rãului. Metoda lui Sorrentino seamãnã cu cea a
dadaiºtilor: el amestecã o grãmadã de imagini contradictorii,
disparate, cu scopul de a ºoca spectatorul, pentru cã numai
dintr-un astfel de ºoc, pare a sugera Sorrentino, se mai poate
naºte senzaþia sacrului. Dacã nu ar fi fost obþinut cu preþul
histrionismului, al discursului bombastic, al superficialitãþii ºi
inconsistenþei, acest ºoc ar fi fost poate mai eficient. În orice
caz, producþia lui Sorrentino ne aduce aminte cã, vorba lui
Eliade, profanul derivã, la urma urmei, tot din sacru, o struc-
turã constitutivã a omului pe care el nu poate sã o dizolve cu
totul niciodatã. ªi e infinit mai mult decât raionul de orna-
mente de Crãciun din supermarket.

Elena CIOBANU

Un papã
american



Promiteam în numãrul ante-
rior al revistei noastre cã vom
reveni la evenimentul din
octombrie, pus sub semnul
apropiatului Centenar al Marii
Uniri. De data aceasta repro-
ducem fragmente din discur-
surile invitaþilor (o laudatio ori
un rãspuns la aceasta), rostite
în aulele celor douã universitãþi
bãcãuane („Vasile Alecsandri“
ºi „George Bacovia“) sau în
Sala „Ateneu“ din Bacãu.
(Mulþumim conducerii ºi
echipei Centrului de Culturã
„George Apostu“ pentru
bunãvoinþa de a ne pune la
dispoziþie înregistrãrile respec-
tive.) (D. I.)

Acad. IOAN-AUREL POP: •
Cât de liberã e o societate? •
Am atins atunci ora astralã •
Istorie ºi... istorii

„Trãim un moment ciudat,
când istoria e pusã la colþ ºi
condamnatã pentru toate relele
care se întâmplã astãzi. Discutã
foarte mulþi – ºi chemaþi, ºi
nechemaþi – despre ce ar trebui
sã facem în 2018 ºi în anii ce
vor veni. 1918 a fost un moment
extraordinar în istoria noastrã,
dar pe care mulþi îl bagate-
lizeazã. Trãim într-o societate
liberã ºi înþelegem libertatea
într-un mod cel puþin curios. Dar
în anul 1918 poporul român a
reuºit sã facã istorie, ceea ce
alte popoare n-au reuºit nicio-
datã. A reuºit sã atingã ora
astralã a noastrã, adicã sã facã
un stat numit România, cu
aproape toþi românii care trãiau
în aceastã arie. Am unit
Basarabia, am unit Transilvania
– nu noi, nevrednicii, ci înain-
taºii de-atunci – ºi astãzi cam
jumãtate din împlinirea aceasta
existã; cealaltã jumãtate, nu. Eu
vin din Transilvania ºi v-aº face
un elogiu acesteia, care repre-
zintã cam 40% din teritoriul
acestei þãri care a rãmas ciun-
titã. Dar ºi aºa aceastã þarã are
aproape suprafaþa Regatului
Unit al Marii Britanii ºi al Irlandei
de Nord, ceea ce incumbã o
mare demnitate ºi ne obligã sã
stãm de veghe în continuare. 

De unde vine însã aceastã
neîncredere în istorie? Din
formele de tratare a trecutului,
care-s foarte multe. Mai întâi
avem o istorie tratatã de nespe-
cialiºti, care nu cunosc
metodele istoriei ºi nici limbile
izvoarelor. Ei nu ajung niciodatã
la surse pentru cã nu au cum,
iar istoria fãcutã fãrã surse ar fi
ca ºi chimia fãrã laborator. ªi
Eminescu a fãcut istorie; din
fericire, el a fãcut-o bine.

Important este ºi cum comunici
despre trecut, nu numai ce
comunici. Chiar ºi specialiºtii în
istorie nu se mai apropie de
izvoare, pentru cã nu ºtiu ºi nu
pot. Trebuie sã ºtie greaca
veche, germana medievalã, ca
sã nu mai spun de latinã. Apoi
avem istoria popularizatã de
mass-media. (Asta-i ca poves-
tea cu gãina care naºte pui vii.)
Nouã, istoricilor, ne face acelaºi
rãu pe care un vindecãtor uni-
versal, la televizor, îl face medi-
cilor de meserie când ne spune
cã a descoperit o poþiune care
vindecã totul ºi dacã o aplici în
exterior, ºi dacã o bei. Termenul
istorie are douã accepþiuni pri-
mare: realitatea care s-a petre-
cut mai demult ºi, respectiv, dis-
cursul despre aceastã realitate,
reconstituitã. […] Vasile Pârvan
sper sã aibã curând un bust în
faþa Universitãþii mele, pentru cã
ne-a lãsat o lecþie extraordinarã:
Datoria vieþii noastre, la Cluj, în
1919. Tot moldovean ºi el! A ars
ca o flacãrã ºi a murit la 45 de
ani. Cred cã n-am avut arheolog
mai mare în þara asta ca Vasile
Pârvan. [...] 

E bine sã avem mai multe
pãreri. Sã ne respectãm unul
pe altul ºi sã ne ascultãm unul
pe altul. [...] Noi nu reuºim încã
sã-i convingem pe strãini cã
suntem un popor european cu
dreptul de a trãi în Europa. Încã
mai existã universitãþi unde de
pe vremea comunismului limba
românã a rãmas la limbile
slave. Deci strãdania noastrã
este sã-i convingem cã limba
românã este o limbã romanicã
ºi cã trebuie sã fie alãturi de
spaniolã, portughezã, italianã,
francezã º.a.m.d., fiindcã e evi-
dent cã e o asemenea limbã.
[...]

De ce trebuie sã avem ore de
istorie în ºcoalã? Pentru cã isto-
ria înseamnã viaþã. Este viaþa
oamenilor care au trãit în trecut.
Dacã nu o studiem, nu
înþelegem nimic din viaþa noas-
trã. Prezentul îl înþelegem mai
bine dacã ºtim ce a fost în tre-
cut. [...] 

Noi, românii, am ajuns sã nu
mai ºtim româneºte. Când le

spun studenþilor mei cã acuza-
tivul este un caz extrem de
important întrucât complemen-
tul circumstanþial de loc se
exprimã prin cazul acuzativ, îmi
spun: «Domn’ profesor, dar nu
puteþi vorbi româneºte?
(Râsete) Noi toate astea le
avem depozitate în computer».
«Da, dar vã demonstrez cã unul
care nu are depozitat nimic în
acest computer (aratã spre tâm-
plã) nu poate cãuta nimic pe
celãlalt computer, cã dã numai
de bazaconii. Cel mai bun com-
puter pe care îl avem e mintea
omeneascã. Dacã n-o cultivãm
ºi prin istorie, ajungem infirmi.»
Un profesor bun ºi o istorie bine
scrisã ne pot ajuta sã ajungem
la o demnitate de care noi,
românii, avem nevoie.
Important e cã avem o þarã care
se cheamã România, ºi pe care
n-o preþuim îndeajuns.“

Acad. EUGEN SIMION: •
ªansa acestui popor • Bacovia,
Alecsandri, Piru

„Am venit la Bacãu, evident,
întâi pentru Bacovia ºi din dra-
goste pentru poezia lui. N-am
avut timp sã venim pentru
Alecsandri, dar vã propun, dom-
nule ministru secretar de stat
Geo Popa, sã facem ceva pen-
tru el. Un mare poet, un mare
om de culturã, Alecsandri este
unul dintre cei care au construit
România modernã – cultural,
politic, economic –, prin talentul
lui, dar ºi prin priceperea diplo-
maticã. /Am vãzut Casa
Alecsandri. Este urât. Trebuie

fãcut ceva./ Aº vrea sã venim la
anul ºi în anii viitori în special
pentru Alecsandri: sã-l publicãm
în ediþia criticã de Opere funda-
mentale, aºa cum meritã. Atunci
bucuria noastrã va fi mare. Am
venit cu plãcere în Bacãu ºi
înainte de 1990. Aproape ritua-
lic, ca într-o cãlãtorie iniþiaticã,
veneam aici toamna, împreunã
cu bãcãuanul, marele profesor
Alexandru Piru, dar ºi cu colegi
de generaþie.

[...] Trebuie sã dãm o ºansã
acestui popor. Avem pe ce sã
ne sprijinim.“

DOREL VIªAN (despre
Alexa Visarion): • Construcþie
umanã

„Asemenea meºterului
Manole, Alexa Visarion s-a
rugat: Doamne, ajutã-mã sã
nãdãjduiesc dincolo de zare, ca
sã pot ºi eu sã construiesc. ªi a
construit un templu din propria
lui fiinþã, pe care l-a dat cu ge-
nerozitate oamenilor. Ca orice
om luminat, ºi-a dat seama cã
norocul vine numai atunci când
mergi în întâmpinarea lui.“

ALEXA VISARION: •
Basarabia – Botoºani –
Bucureºti – Bacãu • Pãrinþi: þara
ºi Eminescu • A trãi pentru a
înþelege

„Pãrinþii [proveniþi din Orhei,
n.n.] au însemnat pentru mine
deschiderea spre lucrurile
tainice din om ºi din lume. Acest
pãmânt al Moldovei mi-a dat
întâlnirea cea mai bogatã, culti-
vatã de mama mea, cu poezia,

cu Eminescu. Eu am putut sã
încep sã gândesc, sã mã
apropii de rosturi ºi înþelesuri
datoritã acestei copilãrii –
înghiontitã de peste tot –, pen-
tru cã ºtiam, înainte de a citi,
Eminescu. Singurãtatea îmbo-
gãþeºte omul; ea dã dimensiuni
ample ºi rezoneazã în timp, iar
copilãria e acea zonã de ilu-
minare în care ne aºezãm des-
tinul viitor.

Mã priveºte zâmbind George
Apostu. Ne-am cunoscut. Am
vorbit despre artã, despre cen-
zurã, despre putinþe ºi neputinþe
ºi despre dorinþa de a nu ne
lãsa înfrânþi. Din aceastã panicã
– aceea cã putem fi înfrânþi –
Apostu a creat Hristoºii sãi. Nu
e importantã victoria finalã, ci
traseul, zborul. 

Aici, la Bacãu, se întreþine o
flacãrã care pâlpâie în multe
locuri din þarã, înainte de stin-
gere. [...] Trebuie spus cã pe
mine m-a format þara mea. Ea
mi-a dat pe Eminescu, ea mi-a
dat Biserica, mi-a dat ºansa
întâlnirii cu arta româneascã ºi
cu arta universalã. Aºa am
intrat în familia spiritualã, ultima
familie nobilã de pe mapamond.
ªi pe toate astea le am de la
Dumnezeu: gândesc cu sufletul,
ºi mintea mã-nþelege. Nu trãim
pentru bogãþii, nu trãim pentru a
fi faimoºi; trãim pentru a
înþelege.“

TRAIAN DIACONESCU: •
Valorile Bacãului • Poetul provi-
denþial al românilor: Vasile
Alecsandri • Pentru un muzeu
comemorativ 

„Bacãul reprezintã în istoria
noastrã o valoare pe care o
pãstreazã în inimã fiecare
român. Vasile Alecsandri, poet
providenþial, a pornit de aici de
la Bacãu, ajungând la un pres-
tigiu naþional ºi internaþional
fãrã pereche. Nu vã vorbesc
despre Ovidiu astãzi, ci despre
Alecsandri ºi despre Cântecul
gintei latine. El a trimis în 1878
aceastã odã la Montpellier nu
pentru a primi un premiu, ci
pentru a proba în faþa Societãþii
de Studii Romanice latinitatea
limbii române. În 1877, când
românii cuceriserã indepen-
denþa faþã de turci, aveau
nevoie de o confirmare pe plan
extern. S-au prezentat peste
500 de poeþi, dar a fost premiat
Alecsandri. Am vãzut în ziarul
de astãzi (Dorel Viºan, despre
Casa Alecsandri: «Ar trebui sã
fie propunerea Ministerului
Culturii ºi a Guvernului
României», în Deºteptarea, 12
oct. 2017, p. 8) ºi mã bucur din
tot sufletul cã dv. vreþi sã faceþi
aici un muzeu comemorativ
Alecsandri. Va fi o instituþie cu
rezonanþã internaþionalã. Când
se va face acest muzeu, vã voi
oferi medalia de aur ºi argint pe
care am primit-o la Avignon
pentru traducerea în limba la-
tinã a acestei ode. (Traian
Diaconescu a fost distins cu
Premiul I la concursul din 1988
– n.n.) Aº propune ca tinerii de
la aceastã universitate în mod
deosebit, dar ºi alþii, sã înveþe
pe de rost aceastã odã ºi s-o
cânte – pentru cã e pusã pe
muzicã foarte frumoasã – alãturi
de imnul de stat. În felul acesta
vom aduce cel mai frumos
omagiu lui Alecsandri, Bacãului,
dar ºi limbii ºi patriei noastre.“
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Simpozionul Naþional de Esteticã

Identitate naþionalã,
prin culturã ºi istorie

XX, 186/2017

„Românismul se diferenþiazã de raþiona-
lismul francez, de pragmatismul englezo-
american, de fatalismul oriental, de faus-
tianismul german, de misticismul rus, de
mãsura spiritului grec, prin limba trãitã, prin
spiritul inefabil“ (Petre Isachi, la rubrica
„Anul Maiorescu“, adicã la teoria formelor
fãrã fond). Am mai citit paralela N. Olahus
– Ovidius, de Traian Diaconescu, portretul
Tamarei Antal, notaþiile lui Ioan Neacºu
despre George Bãlãiþã („un demiurg“),

poemele lui Ion Pillat tãlmãcite în englezã
de Codrin Ocolaºu, dar ºi comentariul de
pe coperta I, de sub fotografia bardului de
la Mirceºti: „Veselul Alecsandri, aºteptând
reconstrucþia Casei memoriale dintr-un
oraº bacovian“.

XVI, 5-6 (121-122)/2017

O întrebare fãrã rãspuns a Rodicãi
Lãzãrescu, într-un acid editorial: „Trecutul
prezent. Dar viitorul?“ Chiar! În aceeaºi
notã, însemnãrile lui Ion ªt. Baicu („Sã nu
uitãm odiseea Transilvaniei! ªi istoricul
tratat de pace din 1920 de la Trianon!“) ºi
ale lui Constantin Dobrescu („Nicolae
Iorga, victimã a ocupaþiei germane“),

ambele la rubrica „Centenarul Întregirii“. Se
adaugã ample interviuri (cu Paula
Romanescu: „Eu trec sub cerul lumii –
umbrã printre cuvinte“, cu Lia-Maria
Andreiþã: „Dixi et salvavi animam
meam“/Am zis ºi mi-am salvat sufletul ºi cu
Mihail Diaconescu), portrete (ªtefan Baciu,
Duiliu Zamfirescu, Gh. I. Tohãneanu, Petru
Ursache), aniversãri: Al. Piru, „un om care
te scutea oricând sã consulþi o enciclope-
die“ (N. Gheran), ºi Ovidiu Bârlea, evocãri
(A. Buzura, Gh. Istrate, Gh. Stroe), notaþiile
lui Gr. Codrescu la „Cinesunta“ lui Viorel
Savin (un roman „de care era acum
nevoie“) sau ale Passionariei Stoicescu la
textul lui Nicolae Sãcrieru despre 1918.
Micromonografiile revistelor „Nord literar“ ºi
Ex Ponto“ întregesc încã un numãr de
referinþã. (D. I.)

•  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •

••     GGGGeeeeoooo    PPPPooooppppaaaa,,,,     AAAAlllleeeexxxxaaaa    VVVViiiissssaaaarrrr iiiioooonnnn,,,,     DDDDoooorrrreeeellll     VVVViiiiººººaaaannnn,,,,     DDDDooooiiiinnnnaaaa    BBBBaaaarrrrbbbbuuuu



Scriitorul bãcãuan Viorel Savin
proiecteazã în drama Bucuria de a fi
îndurerat la Tomis* (1979) nevoia de
integralitate a omului, descrisã prin
imaginea pelerinajului cãtre fiinþã.
Astfel, prin exilarea poetului Ovidiu la
Tomis, tãrâmul Daciei devine un spaþiu
de iniþiere în tainele vieþii ºi ale morþii.
Ficþiunea, expresie a cunoaºterii intu-
itive, marcatã prin înclinaþia spre
esenþialitate, poziþioneazã la originea
alungãrii poetului interesul pentru ade-
vãruri general-umane, scrierea cãrþilor

Ars amandi, Remedia amoris fiind
principalul capãt de acuzare: „Pe mine
poezia ºi o oarbã rãtãcire m-au pierdut,
am creat… ºi pata de pe mânã n-o mai
pot spãla. Sã fie numai Arta iubirii vina
mea!“ Deducem cã iubirea este forma
de evadare a fiinþei de sub teroarea
istoriei, iar pentru orice formã de totali-
tarism adevãrurile devin periculoase
atunci când demascã inautenticitatea
unei societãþi. Acest exil este pentru
marele poet o formã de salvare, într-o
lume cãzutã în haos ºi neputinþã,
ameninþatã sã piarã din cauza indife-
renþei metafizice. Prin acceptarea
conºtientã a suferinþei, existenþa poetu-
lui devine emblematicã, dobândind
valenþe macrocosmice, având ca efect
restaurarea organicitãþii lumii.

De ce este alungat poetul din cetate?
Pe de o parte, pentru cã omul

momentului este un om al interesului (a
se vedea mobilul acþiunilor personajelor

Rufus ºi Decius), care foloseºte soci-
etatea, principiile, valorile pentru sine
însuºi, un om dezinteresat de propriile
limite. În „vremurile acestea de nesigu-
ranþã“ (Decius), Ovidiu se aºazã anta-
gonic faþã de poziþionarea comunã a
adunãrii, a aglomeraþiei nediferenþiate.
Existenþa lui se împlineºte întru creaþie,
descrisã prin termenii generici ai
„devenirii întru fiinþã“ (Constantin
Noica). Acest aspect este confirmat
prin cuvintele protagonistului: „E greu
de trãit, prietene, într-o lume în care
semenii cautã intenþii ascunse peste
tot! Oricum, nimic de acum înainte nu
va putea întrece în viclenie, vorbe
goale ºi intrigi politice aceste timpuri“.

Pe de altã parte, inteligenþa nu este
compatibilã cu regimurile totalitare.
Astfel, rãul acþioneazã prin manipularea
prostiei, în timp ce binele, pentru cã
implicã atitudinea reflexivã, recurge, cel
mai adesea, la înþelepþi. Poetul Ovidiu

se aflã într-o contradicþie de nerezolvat
cu istoria. Nefiind posibilitatea unei con-
cilieri, existã „saltul ontologic“ (Lucian
Blaga) care-l transformã pe poet într-un
creator de istorie: „Nu sunt egoist, dar
sunt mândru cã opera mea va nesocoti
chiar rugul, cãci este hãrãzit ca faima
sã-mi creascã în timpul nesfârºit“. 

ªi atunci rãmâne…bucuria de a fi
îndurerat ºi, am adãuga, bucuria „sã
fiu…ucis“ (Ovidiu, la finalul acþiunii).
Aceste repere existenþiale îl ajutã pe
poet sã-ºi defineascã mãsura, limita,
dobândind conºtiinþa perisabilitãþii,
expresie a tragismului condiþiei umane,
ce stã sub semnul curgerii heraclitiene.
Astfel, moartea este a fiecãruia ºi
devine mãsura vieþii, adevãruri pe care
poetul le experimenteazã, mai ales, în
relaþie cu datele generice ale lumii bar-
bare în care a fost exilat. Dar moartea
întru profan este urmatã de naºterea
iniþiaticã, expresie a regenerãrii psihice.

Laura-Irina GAVRILIU
__________________

*În vol. „Vieþile poetului. Publius
Ovidius Naso, în dramaturgia româ-
neascã“ (Bacãu, 2017; coord., Viorel
Savin)
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noiembrie – decembrie 2017 11

O adevãratã bijuterie este
cartea Flaviei Teoc „Limbajul
poeziei scaldice“, lansatã de
Editura „frACTalia“, din
Bucureºti, la Târgul
„Gaudeamus“ din aceastã
toamnã. Este unic în spaþiul
apariþiilor editoriale româneºti
acest studiu despre „metafore
kenning ºi termeni poetici în
poezia scaldicã a secolelor
VII-XIII“. Aºa cum suntem
avertizaþi din scurta prezen-
tare fãcutã de Mircea Borcilã
pe contracopertã, Flavia Teoc
dezvoltã „un comentariu
hermeneutic la tratatul de
poeticã Skáldskaparmál, par-
tea centralã a monumentalei
Edda în Prozã, alcãtuitã în
secolul al XIII-lea de învãþatul
islandez Snorri Sturluson“,
subliniindu-se „emergenþa
sensului poetic simbolic-mitic
al fascinantei lumi spirituale a
Nordului european din perioa-
da zorilor creºtinismului“. Stu-
diul cuprinde noþiuni de teorie
literarã specifice poeziei scal-
dice (pentru înþelegerea aces-
tui termen voi reda din prefaþa
eruditei autoare: „skáld este
termenul în limba nordicã
veche ce desemneazã poetul
care compune versuri cu
subiect istoric, dedicate mari-
lor regi din perioada vikingã“).
Deºi poeþii scalzi aveau o cul-
turã bogatã ºi o educaþie
aleasã,  majoritatea acestor
poezii s-au transmis pe cale
oralã ºi autorii au rãmas
anonimi. Abia în secolul al
XIII-lea, o parte din creaþii
apar sub formã tipãritã. Prin
conþinutul epopeic, dar ºi prin
structura metonimicã a ver-
surilor, poezia scaldicã are un
caracter particular, iar studiul
Flaviei Teoc ne descifreazã
misterele sale, pornind de la
definirea ºi descrierei meta-
forei kenning („un kenning
este format din douã substan-
tive aflate în relaþie genitivalã,
expresie poeticã elaboratã de
scalzi pentru a substitui un

substantiv“) ºi mergând pânã
la redarea câtorva din miturile
ºi legendele populaþiei pre-
creºtine scandinavice ºi islan-
deze. O cunoaºtere mãcar
relativã a mitologiei nordice
va înlesni lectura acestei
cãrþi; totuºi graþie nume-
roaselor informaþii, notiþe de
subsol etc., cartea se poate
citi chiar ºi în cazul în care nu
ºtii foarte multe despre vikin-
gi, raiul Valhalla, craniul lui
Ymir, copacul Yggdrasyl,
Odin, Thor sau alte figuri leg-
endare. Nu este o lecturã toc-
mai uºoarã; se adreseazã
cititorilor fascinaþi de „cultura“
vikingilor, dar care sunt
interesaþi ºi de studiul lingvis-
tic al poeziei. Aºadar, lectorul
trebuie sã aibã organ de
receptare atât pentru epic, cât
ºi pentru liric.

Metaforele kenning sunt
coduri lingvistice; fãrã
descifrarea lor, poezia ar
rãmâne ermeticã. Scalzii
compun kenning dublu, dar ºi
triplu. Aceste metonimii aduc
un suflu diafan în povestirile
epice, îmblânzind caracterul
lor adesea rãzboinic. Snorri
Sturluson oferea învãþãceilor
scalzi lecþii de scriere cre-
ativã. Iatã un extras despre
plãsmuirea unui kenning:
„Mãrii sã-i spuneþi sângele lui

Ymir, gazda zeilor, soþul zeiþei
Rán, tatãl fiicelor lui Aegir,
(...), cale a regilor mãrii, inel al
insulelor, casã a nisipului,
casã a algelor ºi a brizei
rãcoroase“. 

Bãrbatului, frecvent asociat
cu epitetul viking, îi este re-
zervat un capitol amplu, care
începe cu etimologia ter-
menului viking. Din rafinatele
kenning care desemneazã
bãrbatul (rãzboinicul), amin-
tesc „zeu al inelelor“, „cel care
roteºte fierul sãbiilor“, „zeul
Baldr al toporului“, „arþar al
tãrâmului ºarpelui“, „copacul
de aur“. Acest kenning apare
în poemul „Brudkaupsvisur“,
citat în corpusul, de aseme-

nea consistent, dedicat
femeii. Într-o lume dominatã
de spiritul masculin, femeia
este privitã ca element deco-
rativ, legatã definitiv de viaþa
domesticã, însã doar ei îi pot
reveni rolurile enigmatice,
cum ar fi de exemplu cele de
ursitoare ºi/sau vrãjitoare.
Dacã bãrbatul este desemnat
prin metafore kenning ceva
mai fruste, cele referitoare la
femeie sunt mai fine: „stejarul
îmbrãcat în pânze de in“,
„valkirie a bijuteriilor preþi-
oase“, „bradul semeþ al
miedului“, „zeiþa Hlin a inelului
înflãcãrat“ (de remarcat cã
numele de arbori pot fi
folosite ca kenning atât pen-

tru bãrbat, cât ºi pentru fe-
meie). Un elegant kenning tri-
plu apare în poemul compus de
episcopul Bjarni Kolbeinsson în
secolul al XIII-lea: „carul
înflãcãrat al câmpiei peºtelui“
(desemnând metaforic femeia
(carul), aurul (flacãra) ºi
marea (câmpia peºtelui)).
Alte concepte desemnate
metaforic în poezia scaldicã,
ºi cãrora autoarea le acordã
spaþii însemnate, sunt Cerul,
Pãmântul, Inima, Iubirea,
Corabia, Iarna, chiar ºi Iisus
Hristos. 

Mulþi cititori vor fi însã total
cuceriþi de frumoasele le-
gende evocate, cum ar fi cea
despre „bãtãlia fãrã sfârºit“
sau legenda despre apariþia
piticilor, despre miedul po-
eziei (o minunatã poveste
despre inspiraþie ºi izvoarele
poeziei) sau cea plinã de
vrajã despre „comoara lui
Thjazi“, în care sunt implicaþi
pe lângã uriaºul Thjazi, care
va lua formã de vultur, trei zei
(Odin, Loki ºi Hoenir) ºi zeiþa
Idunn („în trena acestui mit –
subliniazã Flavia Teoc –
coºurile încãrcate cu mere
devin accesorii trecerii în
veºnicie“). 

Flavia Teoc este poetã,
eseistã, prozatoare ºi tra-
ducãtoare. Dupã lectura
acestui studiu, am recitit
cartea „Fiord“ (Cluj-Napoca,
Ed. „Limes“, 2014), urmãrind
dacã anumite caracteristici
ale poeziei scaldice au conta-
minat versurile poetei. Nu am
reuºit sã identific metafore
kenning, dar Flavia Teoc
aduce în poezia sa misterul
lumilor de gheaþã, al fior-
durilor din þinuturile nordice,
versurile sale fiind bogate în
construcþii metaforice pe care
nu le-am întâlnit nicãieri în
altã parte.

Ovidiana

De ce îmi place „viaþa“ lui Ovidiu
în comunism

Violeta SAVU

Variaþii
metonimice

în poezia scaldicã
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Ion Luca – Teatru esenþial; cuvânt-înainte
de Bartolomeu Valeriu Anania; ediþie
îngrijitã de Nicolae Cârlan; Editura
„Lidana“, Suceava, 2017

Vasile Cojocaru – Pinacotecã, Editura
„Alfa“, Iaºi, 2016

Dana Oana Dalea – În umbra iubirii,
Editura Eurostampa, Timiºoara, 2016

Dana-Oana Dalea – Diamantul negru,
Editura „Eurostampa“, Timiºoara, 2015

Dana-Oana Dalea – Fierbinte, Editura
„Eurostampa“, Timiºoara, 2011

Vasile Moldovan – Un singur nai..., Editura
Societãþii Scriitorilor Români, Bucureºti,
2017

Vasile Moldovan – Suflet geamãn, Editura
Societãþii Scriitorilor Români, Bucureºti,
2017

Mariana Velisar-Codrescu – Meandre ale
tranziþiilor româneºti: confesiunea unei
profesoare, Editura Rovimed
Publishers, Bacãu, 2017

Dumitru Barãu – Cum alegem dragostea,
Roman, Muzeul Brãilei „Carol I“, Ed.
„Istros“, 2017

Mihai Maxim – Fereastrã spre altã datã,
romanul unor aduceri aminte, cu o pre-
faþã de Victor Crãciun, Liga Culturalã
pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni, Ed. „Semne“, 2017

Lucia Cherciu – Lalele din Paradis, Editura
„Eikon“, Bucureºti, 2017

Sânziana Mureºeanu – Cãlãtorii: porþile din
Obidos, Editura „Avalon“, Cluj-Napoca,
2017

Emil Nicolae – Suflet prãdãtor, Editura
„Junimea“, Iaºi, 2017

Victor Munteanu – Rãnirea vederii, Editura
Fundaþiei Culturale „Cancicov“, Bacãu,
2016

Ioan Ouatu – Depãrtãri sfinþite cu lacrimi,
Editura Fundaþiei Culturale „Cancicov“,
Bacãu, 2017

Viorel Savin – Implozia lui Melec, Editura
„Princeps Multimedia“, Iaºi, 2017

Viorel Savin, coordonator – Vieþile poetului:
Publius Ovidius Naso în dramaturgia
româneascã, Editura „Vicovia“, Bacãu,
2017

Darie Ducan – Dublin: Valsuri. Moire,
Editura „Vatra Veche“, Târgu-Mureº,
2017

Darie Ducan – Marielnic urmat de 33 de
Variaþiuni pe teme din Pripealele lui
Filothei de la Cozia, Editura „Nico“,
Târgu-Mureº, 2016

George Schinteie – 68: poeme cu fereastra
deschisã, Editura „Artpress“, Timiºoara,
2017

Virginia Burduja – Romantic popas, Editura
„Alfa“, Iaºi, 2016

Virginia Burduja – Aripi de cenuºã, Editura
„Semperviva“, Iaºi, 2011

Mihai Vintilã – Dirijorul de cuvinte, Editura
„InfoEST“, Siliºtea, 2017

Ionel Popa – Spaþiul în opera lui Liviu
Rebreanu, Editura „Limes“, Cluj, 2017

Silvia-Ioana Sofineti – Desculþ în mileniul
III, Ed. „Editgraph“, Buzãu, 2017

Pe drumul ce vine din-
spre Bacãu, în centrul satu-
lui Galbeni, te întâmpinã
statuia Sfântului Francisc
de Assisi. Aici, în 30
octombrie 2017, s-a lansat
cartea lui Angelo Montonati,
Când credinþa poate costa
viaþa. Istoria medicului fran-
ciscan Martin Benedict,
tradusã de pr. Eugen Blãjuþ,
apãrutã în 2017 la Editura
„Serafica“ din Roman,
lansatã în varianta italianã
la Academia Românã din
Roma. Evenimentul „O
viaþã trãitã între medicinã ºi
credinþã“, organizat de
Provincia Fraþilor Minori
Conventuali din România ºi
de ªcoala Gimnazialã „Martin
Benedict“ Galbeni, face
parte din procesul mai larg
de beatificare a medicului
preot Martin Benedict,
demarat în 2007. Au fost
prezenþi pr. Joaquin Angel
Agesta din Spania; pr.
Miljenko Hontic din Croaþia;
directoarea Crina Antip; pri-
marul comunei Nicolae
Bãlcescu, Anton ªiler; preot
paroh de Galbeni, Gabriel
Farcaº ºi profesor
Ferdinand Hammermûller,
din Austria. 

Evenimentul, moderat de
pr. Eusebiu Bejan, a fost
deschis de Crina Antip, care
i-a situat pe aceeaºi filierã
spiritualã pe Martin Benedict
ºi Sfântul Augustin, prin
echilibrul cãutat între studiu
ºi credinþã. Biografia a fost
prezentatã de pr. Mihai
Afrenþoae, rectorul Institutului
Teologic Romano-Catolic
Franciscan din Roman, care
a descris copilãria ºi tine-
reþea, „studiul între uimire ºi
iubire“, ºcoala elementarã fã-
cutã în instituþia care-i poartã
numele din 2011 ºi prezenþa
încã din copilãrie a „pecetei

sfinþeniei“. Bonifaciu Benedict,
nepotul medicului, a prezen-
tat anecdote din viaþã
cunoscute doar familiei, iar
traducãtorul, pr. Eugen
Blãjuþ, a prezentat asfinþitul
vieþii pãrintelui medic: ope-
raþiile din 1972, an de tur-
nurã care i-a schimbat
viaþa, plecarea la Vatican ºi
rostirea chemãrii la rugãci-
une care a intensificat
urmãrirea de cãtre
Securitate, moartea din
1986 ºi consecinþa aces-
teia, fenomenul Fântâna
minunatã. Evenimentul a
fost subliniat de proiecþia fil-
mului documentar „Au
crezut cã mã intimideazã“,
realizat de pr. Silvestru
Bejan, ºi de interpretãrile
din Leonard Cohen ale
Cameliei Farcaº, fostã
elevã a ªcolii „Martin
Benedict“, în prezent elevã
în clasa a XII-a la Colegiul
Naþional Pedagogic.  

Înnttrre  uimmirre
ººi  iubirre

Biografia Când credinþa
poate costa viaþa. Istoria
medicului franciscan Martin
Benedict doreºte ºi reu-
ºeºte sã impunã un model
de viaþã prin altruism,
dragoste faþã de celãlalt,

sacrificiu de sine pentru
binele comunitãþii, valori
poate desuete, opuse ego-
centrismului lumii opace în
care majoritatea existã.  

Prefaþa fostului amba-
sador al României pe lângã
Sfântul Scaun, Bogdan
Tãtaru-Cazaban, vorbeºte
despre un model de viaþã ºi
credinþã, manifestatã în pro-
fesia de medic la Oneºti, de
doctor al trupurilor ºi al
sufletelor. De la medic pen-
tru trupuri a devenit ºi medic
pentru suflete, chiar dacã
nu s-a manifestat deschis în
calitate de preot. Bolnavii îl
numeau „medicul nostru“
sau „medicul nostru preot“,
datoritã tratamentelor efi-
cace din perspectiva a ceea
ce azi numim medicina
holisticã. Martin Benedict a
fost un model ca medic prin
stilul de viaþã ascetic, prin
dedicarea totalã, dezintere-
satã; ºi-a vãzut profesiunea
în primul rând sub deviza
caritãþii faþã de bolnavi, fãrã
deosebire de condiþia
socialã, de religie, halatul
alb de medic fiind haina sa
franciscanã.

În satele din Iaºi unde a
profesat, steriliza seringa la
focul de paie, arãtându-se
foarte interesat de binele
comunitãþii, fiind din acest
motiv iubit de oameni ºi invi-
diat de colegi. Într-o scri-
soare cãtre îndrumãtorul
sãu spiritual, Simon
Francisc, se plânge de
aceste lucruri, profeþind în
acelaºi timp faptul cã medi-
cina viitorului va fi psihote-
rapie, medicul trebuind mai
întâi sã vindece sufletul,
apoi consecinþa lui în trup:
„Duºmanii zbârnâie în jurul
meu ºi urzesc planuri tot
mai sinistre! Sunt semne
vizibile din ceea ce se
numeºte ariditate interioarã
sau «când sufletul trece prin
tunel» (...) medicina viitoru-
lui tinde sã fie psihoterapie
în majoritatea bolilor unde
elementul nervos joacã un
rol preponderent.“

Cele trei intervenþii
chirurgicale din 1972, prin-
tre care ºi „uitarea“ unei
pensete în abdomen de
cãtre confraþii medici, la
care se adaugã persecuþiile
Securitãþii, i-au fãcut ultimii
ani din viaþã extrem de difi-
cili. Reflecta mult asupra
adevãratei sale vocaþii, con-
siderând cã cele trei operaþii
din 1972 în urma cãrora a
supravieþuit sunt un semn
divin ºi a hotãrât sã devinã

frate franciscan ºi preot.
Începe un noviciat alãturi de
Ministrul Provincial al
Fraþilor Minori Conventuali
din România, preotul
Gheorghe Patraºcu, întâl-
nire spiritualã esenþialã
pentru Martin. A emis profe-
siunea solemnã in abscon-
dito în 1979, probabil pe 1
mai. Terminã, tot pe
ascuns, studii de teologie ºi
filozofie, devenind preot la
14 septembrie 1980 la
Slãnic-Moldova, fiind hiro-
tonit de monseniorul
Alexandru Todea.

În 1983 este prezent la
Vatican la beatificarea lui
Ieremia Valahul, unde
citeºte în piaþa Sfântul Petru
una dintre intenþiile la rugã-
ciunea credincioºilor. Dupã
celebrarea liturghiei la mor-
mântul Sfântului Anton de
Padova, alãturi de preotul
Mihai Pal, sunt fotografiaþi
coborând din altar. Dincolo
de adãugarea cuvântului
„religioºi“ în timpul cere-
moniei de beatificare,
fotografia fãcutã în sanctu-
arul de la Padova a trezit
suspiciuni. Aceastã cãlãto-
rie a fost pentru el începutul
unui adevãrat calvar
orchestrat de Securitate.

A murit la spitalul din
Oneºti în urma unei ciroze
hepatice, fiind înmormântat
la Galbeni, pe 16 iulie 1986.
Un martor, asistenta Angela
Vârcã, spune cã Securitatea
l-a distrus psihic, durere re-
simþitã ºi în trup: „Faptul cã
a fost trãdat de colegi ºi cã
la trãdare s-a adãugat per-
secuþia din partea per-
soanelor pe care el le-a aju-
tat, cred cã l-a terminat“.

Încã din timpul vieþii se
vorbea de el ca despre un
sfânt, prin vindecãri, prin
stilul de viaþã ºi prin cre-
dinþã. La un an dupã
moartea lui, fântâna din
casa pãrinteascã a început
sã aibã gust ºi miros de
trandafiri, fiind numitã „fân-
tâna minunatã“, datoritã vin-
decãrilor produse. Fântâna
ºi mormântul devin locuri de
pelerinaj, trezind reacþii
negative din partea au-
toritãþilor. 

În încheiere, Angelo
Montonati evidenþiazã figu-
ra sa de frate franciscan
prin virtutea umilinþei, trãsã-
tura predominantã a per-
sonajului nostru: „În spital,
unde adesea medicii sunt
consideraþi importanþi, el se
oferea pe sine lui
Dumnezeu ºi bolnavilor, în
mijlocul cãrora stãtea ca
«cel care slujeºte», fiind
conºtient cã fiecare act de
caritate este primit“. 

Cauza de beatificare a
medicului preot Martin
Benedict a fost deschisã la
14 aprilie 2007, în Dieceza
de la Iaºi. Pe 30 iunie 2012
a fost închisã faza cercetãrii
diecezane la Roman.

Nataºa MAXIM

Martin Benedict –
Când credinþa

poate costa viaþa
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Într-o însemnare târzie
despre anii de studenþie, Paul
Miclãu evocã un „patrulater“
excepþional, în jurul cãruia
aveau sã se coaguleze bunã
parte din resursele intelec-
tuale ale mediului academic ºi
cultural românesc postbelic.
„Hazardul onomastic –
zâmbeºte atemporal profe-
sorul, cu un clin d’oeil neaoº
oltenesc – ne-a plasat în
mijlocul catalogului: Irina
Mavrodin, Paul Miclãu,
Modest Moraru, Maria Nae“.
La o aºa înºiruire, orice
comentariu e de prisos. Ne-au
pãrãsit, între timp, toþi, unul
câte unul. La începutul lui
noiembrie, la numai o lunã
dupã împlinirea celor 87 de
ani, s-a grãbit cãtre o revedere
de promoþie Maria Carpov,
fostã Nae. Era atât de lumi-
noasã, de însufleþitã de ziua
ei… Mai puþin ca oricând m-aº
fi gândit cã tocmai îºi
pregãteºte bagajele, cã biletul
era deja luat...

Nãscutã ºi ºcolitã în Ca-
pitalã, cum a ajuns totuºi la
Universitatea din Copou, dupã
ce devenise deja asistenta lui
N. N. Condeescu la
Bucureºti? „Urcând“ spre Iaºi,
cum spun francezii, dupã o
absurdã cabalã, una dintre
acelea care dospesc în vre-
muri tulburi ºi care a dus la
excluderea ei din U.T.M., iar
apoi la transferul, în 1959, de
la Universitatea Bucureºti la
cea din Iaºi. Cu un blam simi-
lar, încasat însã înainte de

înscrierea la facultate, Paul
Miclãu ºtia cã fosta ºefã de
grupã Maria Nae, alias
Mamia, avea un obicei prost
(vãzut) pe atunci: îºi apãra
colegii pânã în pânzele albe,
mai abitir pe cei cu gura slo-
bodã ºi dosare stânjenitoare.
Nu mai puþin, s-a pus chezaºã
pentru el însuºi. Niciodatã
n-am auzit-o pe Maria Carpov
vorbind despre aºa ceva, dar
Paul Miclãu n-a pregetat s-o
recunoascã fãþiº, cu o gratitu-
dine pe care timpul nu a alte-
rat-o.

La moara unor vremuri atât
de neaºezate s-au fãcut praf
multe destine. Maria Carpov
nu s-a pierdut însã cu firea, ci
s-a reinventat admirabil în
oraºul ei de adopþie. N-a
cãpãtat niciodatã complexul
provinciei, ba dimpotrivã. A
crezut cã un „centru“ poate fi
oriunde dacã stã pe temelia
calitãþii. Convingere care,
fireºte, nu i-a adus numai pri-
eteni ori susþinãtori. În tot
cazul, nu a cedat. În aceastã
privinþã, avea niºte „aºteptãri“
ºi era de dorit sã nu-i fie
înºelate. A fost o luptãtoare
dintotdeauna ºi pânã la capãt,
fãrã cãtrãnire, fãrã îndârjire
acritã sau pentru mize mici. A
defilat, de când o ºtiu, sub
deviza „think big“. Nu se mobi-
liza decât pentru cauze meri-
torii, iar când se punea în
miºcare, cu tot ceea ce ºtia,
putea, cunoºtea în þarã sau în
lumea largã, era imbatabilã.
Iar din asta, au avut de

câºtigat deopotrivã Iaºiul,
Universitatea „Al. I. Cuza“,
Bacãul mai târziu…

La Iaºi, a ºtiut sã-ºi
deschidã toate acele drumuri
care pãreau sã i se fi închis la
Bucureºti. ªi-a susþinut doc-
toratul cu o tezã despre Paul
Scarron ºi „sfidarea normei“,
coordonatã de N. I. Popa. A
urmat stagii de specializare la
Lausanne, Paris, Strasbourg
ºi de fiecare datã s-a întors sã
împartã cu studenþii ºi colabo-
ratorii proaspãta ei agonisealã
intelectualã. Dupã un stagiu
parizian, la seminarul faimo-
sului Greimas, a iniþiat la Iaºi
un program de cercetare în
domeniul semiologiei. A
tradus masiv din limba
francezã, a scris câteva vo-
lume pe teme de lingvisticã,
semiologie, istoria mentali-
tãþilor. Pentru cele mai bine de
1000 de pagini transpuse în
româneºte din Memoriile lui
Saint-Simon a primit, în 1990,
Premiul Uniunii Scriitorilor. În
1993, i s-a decernat, prin dis-
poziþia guvernului Franþei,
l’Ordre des Palmes
académiques, în grad de
ofiþer, „pentru servicii aduse
culturii franceze“. Mai exact,
pentru ce anume? În primul
rând, pentru contribuþia Mariei
Carpov, mai puþin (re)cunos-
cutã astãzi, la înfiinþarea
Centrului Cultural Francez din
Iaºi, în 1990. În aceastã pri-
vinþã, mãrturiile lui Georges
Diener, istoric de meserie ºi
primul director al Centrului,
risipesc orice îndoialã, dacã

va mai fi fiind vreuna. Din
spusele acestuia, Centrul a
apãrut ca urmare a deplasãrii
unui grup de studenþi ai
Doamnei Carpov la
Ambasada Franþei din
Bucureºti, unde au solicitat,
imediat dupã evenimentele
din decembrie 1989,
deschiderea unei asemenea
instituþii în oraºul lor. Studenþii
cu pricina au constituit „echipa
fondatoare“, iar profesoara lor,
mandatatã de Ministerul
Culturii, a fãcut tot felul de dili-
genþe, s-a pus cu cerul ºi
pãmântul pentru ca proiectul
sã fie dus la capãt. Ceea ce
s-a întâmplat ºi, iatã, Centrul
Cultural Francez din Iaºi
dureazã ºi funcþioneazã cu
succes pânã astãzi.

E plinã Moldova de profe-
sori de francezã ieºiþi de pe
mâna Mariei Carpov, iar bunã
parte dintre doctoranzii dum-
neaei lucreazã acum la uni-
versitãþi din Iaºi, Galaþi,
Suceava, Bacãu. Era iubitã de
ucenici pentru calda ei solici-
tudine, admiratã pentru
erudiþie ºi temutã pentru exi-
genþa anevoie de îmblânzit. În
lumea micilor trocuri ºi a ma-
rilor tranzacþii cu orice, gene-
rozitatea necondiþionatã cu
care îºi împãrþea biblioteca
doctoranzilor, colaboratorilor
ºi mai tuturor celor care
veneau sã-i cearã sprijinul
este uimitoare, aproape de
necrezut. Deºi rar ºi laconic,
reproºul putea sã-i fie devas-
tator. Era imunã la praful în
ochi ºi necruþãtoare cu impos-

tura. Dupã un astfel de episod,
trecea destulã apã pe Bahlui
sau Bistriþa pânã când împri-
cinatul sã poatã drege
busuiocul. 

ªi totuºi… Avea un fel
aparte – un simþ înnãscut al
echilibrului – cu care potrivea
fãrã greº intransigenþa ºi tan-
dreþea, vorba tãioasã ºi încu-
rajarea cea mai însufleþitoare,
implicarea hotãrâtã ºi „arta
îndepãrtãrii“ – cum spunea, pe
undeva, Toma Pavel –, a
situãrii în unghiul optim al
evaluãrii oamenilor ºi situaþi-
ilor, la o anumitã distanþã care
nu era deloc rece, ci doar invi-
ta la autoexigenþã. Toate
acestea, în ciuda fermecã-
toarei cozerii de care era în
stare, a talentului de amfitrion
ºi a unui savoir vivre care o
fãcea apreciatã ºi îndrãgitã în
cercuri dintre cele mai sofisti-
cate. Amestecul, atât de par-
ticular, de energie a voinþei ºi
nobilã detaºare i-a rãmas
întipãrit, pânã la capãt, pe
chip. Aºa a trecut dincolo, de
parcã ºi-ar fi deplasat numai
obiectul contemplaþiei înspre
alte orizonturi. O nouã provo-
care, aceeaºi serenitate... 

Pe nisipurile miºcãtoare ale
deceniilor postbelice, Maria
Carpov a ºtiut sã transforme o
conjuncturã neprielnicã în
premisa unei strãlucite
revanºe trãite cu discreþie, cu
eleganþã, cu o înþeleaptã ac-
ceptare a relativului. Mentor al
atâtor generaþii de tineri inte-
lectuali, va rãmâne, pentru
mulþi dintre noi, un reper moral
ºi profesional. Încã un „om sub
vremi“, peste care însã timpul
n-a trecut oricum. 

Încã nu-i pot ºterge numãrul
din agenda telefonicã, deºi
tresar de câte ori îmi cad ochii
pe el. Ea este încã acolo ºi va
continua sã fie pentru multã
vreme.

Nicoleta POPA BLANARIU

Maria Carpov a fost profesoarã de
Istoria limbii franceze – responsabilã cu
etimologii ºi evoluþii lingvistice în
franceza medievalã ºi contemporanã,
cu incursiuni în latinã. Venise de la
Universitatea Bucureºti ºi a adus cu ea
o eleganþã intelectualã, unicã în Iaºi.
ªtiam cã a contribuit la înfiinþarea
„Centrului francez“. Nu s-a lãudat nicio-
datã cu decoraþia primitã din partea
statului francez, Palmes Académiques,
în grad de ofiþer, „pentru servicii aduse
culturii franceze“ (1993), nici cu Premiul
Uniunii Scriitorilor din 1990, pentru tra-
ducerea celor 1000 de pagini cât
cuprind „Memoriile lui Saint-Simon“,
nici cu Diploma de excelenþã acordatã
de Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaºi ºi,
în sfârºit, cu peste 5 cãrþi scrise, cu cele
20 de cãrþi traduse cu note, aparat crit-
ic, prefaþã ºi o bibliografie impresionan-
tã. La toate acestea se adaugã zecile
de articole ºtiinþifice publicate în
„Contemporanul“, „România literarã“,
„Steaua“, „Convorbiri literare“ sau în
Analele ªtiinþifice ale Universitãþii
„Al. I. Cuza“ din Iaºi.

Doamna Carpov a fost mereu
deschisã în faþa modelor (ne)trecã-
toare. Aºa se explicã cursurile þinute, în
ultimii ani, de Istoria mentalitãþilor,
Teoria comunicãrii ºi Semiologie. Maria

Carpov a fost timp de 6 ani profesor
consultant, din 1994, la Universitatea
din Bacãu. Devenise maestrã de cere-
monie la „Cercul de semioticã“ iniþiat de
ea, miercurea, dupã cursuri. Tinerii ºi
cei mai puþin tineri de la Catedra de
limbi strãine au fost atât de norocoºi sã
o aibã aproape pe Doamna Carpov
încât cred cã nu ºi-au dat seama de
aceasta.

Dialogurile, lucrãrile þinute pe rând,
bibliografiile invocate, aparatul critic –
toate acestea sub bagheta doamnei
profesor – ne-au ghidat treptat – treptat
în hermeneutica criticã a lecturilor
comentate. Profesoara noastrã, deºi
severã ºi exigentã, avea un cuvânt bun
pentru fiecare. Generoasã, cum era,
venea încãrcatã de cãrþi ºi xeroxuri
pentru aproape fiecare dintre noi. O
adevãratã bucurie sã „vorbim cãrþi“, aºa
cum spunea dânsa. De fapt, era o
întreagã bibliografie pe care o împãrþea
celor ºase doctoranzi ai ei.

Pãrãsind atmosfera Facultãþii de
Litere, ne întâlneam acasã, pe
Bulevardul Ioniþã Sandu Sturdza din
Bacãu, savuram din bunãtãþile diete-
tice, pregãtite de mãtuºa mea, iar eu îi
aºezam la capul patului câteva numere
din „România literarã“, pentru cã dupã-a-
miazã, spre searã începea ora de lec-
turã, analizã ºi pãreri. Beneficiam ºi eu,
ca literat, de xerox-urile despre mitolo-
gie, naratologie, o „picãturã“ de semi-
oticã ºi criticã de ultimã orã. Odatã
ajunsã, scotea din geanta, încã plinã,
cãrþile destinate mie.

Am fost privilegiatã cu prietenia
doamnei Carpov, este lesne de înþeles.
Graþiile orelor de conversaþie sunt o
stare, nu pot fi povestite. La fel, plim-
bãrile pe strãzile vechi ale Bacãului, cu
ºcoli ºi case de patrimoniu. Colegiul
„Ferdinand I“ era printre primele. Sã
spun cã stãteam uneori de vorbã pânã
la orele 1-2 noaptea ar pãrea
neverosimil. Amintiri, neîmpliniri, pon-

cife, convingeri, iubiri, lecturi din lite-
ratura clasicã francezã sau din bãtrânul
Genette ºi M. Tournier – nimic nu era
omis. A trecut timpul ºi (D)toamna lim-
bii franceze n-a mai ajuns la Bacãu. La
telefon îmi spunea: „ªtiam cã eºti tu, cã
ai sã-mi dai telefon“. A venit din nou
toamna ºi (D)toamna limbii franceze nu
a mai rãspuns la telefon...

Monica GRIGORIU

Am mai pierdut
un Cadrilater…

In memoriam Maria Carpov
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Sunt, probabil, zece ani de
când ori de câte ori mã vãd cu
primarul oraºului Târgu-Ocna,
ªtefan ªilochi (cu care aº zice
cã sunt prieten), îl rog sã
adapteze denumirea urbei pe
care o gospodãreºte la orto-
grafia de dupã 1982 (pentru
cratimã) ºi de dupã 1995 (pen-
tru â). Pe panoul de la intrarea
în localitate, în corespondenþa
oficialã, pe diplomele oferite
participanþilor la diverse eveni-
mente legate de actualul oraº-
staþiune, sunt pãstrate î ºi blan-
cul dintre cuvinte. Civilizat,
edilul mi-a explicat cã nu poate
face modificarea pentru cã
aceasta ar implica preschim-
barea actelor de identitate ale
tuturor cetãþenilor. Am redus, în
consecinþã, pretenþiile: sã fie
aplicatã noua ortografie la do-
cumentele completate înce-
pând cu anul 2017. Ca sã fiu
convingãtor, i-am pus la dis-
poziþie copii xerox ale lucrãrilor
academice care legifereazã
scrierea în limba românã:

- pentru scrierea cu cratimã,
Dicþionarul ortografic, ortoepic
ºi morfologic al limbii române,
ediþia I, 1982 (DOOM1): „Tîrgu-
Ocna“, diferit de „Tîrgul
Secuiesc“ (p. 674, „Nume pro-
prii geografice ºi nume de
locuitori“);

- pentru scrierea cu â,
DOOM2 (2005); aceastã a
doua ediþie renunþã la lista
finalã cu numele de localitãþi ºi
include, la indicele de cuvinte,
câte un exemplu de compus
geografic, mizând pe deducþia
simplã a cititorilor. Pentru situ-
aþia care ne intereseazã pe noi,
este transcrisã denumirea
oraºului Târgu-Mureº (p. 788,
coloana din dreapta, deºi la
dicþionare nu se indicã pagina,
de vreme ce oricine ºtie alfa-
betul). Dupã cum se vede,
modelul poate fi extins la alte
nume de localitãþi cu acelaºi
termen generic: Târgu-Lãpuº,

Târgu-Neamþ, Târgu-Jiu ºi,
desigur, Târgu-Ocna. Nu am
fost crezut (de fapt nu eu, ci xe-
rocopiile), aºa cã Primãria
„Tîrgu Ocna“ s-a adresat
Institutului de Lingvisticã „Iorgu
Iordan – Al. Rosetti“ al
Academiei Române, autorul
celor douã ediþii ale DOOM-
ului, de unde s-a primit urmã-
torul rãspuns: „Cãtre// Primãria
Târgu Ocna, Strada Trandafirilor,
nr. 1// Domnului Primar ªtefan
ªILOCHI// Bucureºti,
11.09.2017// Stimate Domnule
Primar,// Ca rãspuns la adresa
dv. cu nr. [...] vã comunicãm
urmãtoarele:// Denumirea
scrisã corect este Târgu Ocna
(fãrã cratimã), în urma deciziei
Academiei Române de a se
schimba î cu â. Menþionãm cã
OG nr. 63/2002 se referã la
denumire, nu la ortografie. [...]
Denumirile sunt stabilite prin
lege, dar ortografia este stabi-
litã prin norme lingvistice

asupra cãrora Academia
Românã are dreptul, tot prin
lege, sã decidã“. (De reþinut cã
dupã prepoziþia Cãtre nu se
pune virgulã, dar cea de dinain-
tea abrevierii nr. ne aparþine.) 

Mãrturisim cã nu mai înþele-
gem nimic. Am parcurs cele
ºapte articole ale Ordonanþei
Guvernului din 29 august 2002
privind atribuirea sau schim-
barea de denumiri ºi nu am
gãsit nicio referire la problema
ortografierii acestora. ªi doar
„comisia de atribuire de denu-
miri este formatã din 5 membri,
specialiºti din domeniile istoriei,
etnografiei, geografiei, lingvisti-
cii sau artei“ (art. 3, pct. 1). S-ar
deduce cã numele geografic
Târgu-Ocna devine altceva
când este parte a unei denumiri
ºi cã o comisie poate decide sã
se scrie Tîrgu Ocna sau Tîrgul
Ocna sau orice altã combinaþie
cu â sau î, cu sau fãrã -l, cu sau
fãrã cratimã. Dacã aº face
parte dintr-o astfel de comisie,
aº propune forma Târgul
Ocnei, cum am gãsit pe o
veche carte poºtalã ilustratã.
Dar lucrurile se simplificã dacã
citim precizarea din „Dicþionarul

normativ al limbii române
(DIN)“ („Corint“, 2009) al Ioanei
Vintilã-Rãdulescu, nimeni alt-
cineva decât coordonatoarea
DOOM-ului din 2005: „Pentru
numele de locuri compuse cu
Târg, norma lingvisticã reco-
mandã scrierea:

- în cuvinte separate ºi cu -l
final la primul component dacã
al doilea element este un
adjectiv: Târgul Frumos, Târgul
Secuiesc;

- cu cratimã ºi fãrã -l final la
primul component dacã al
doilea element este un nume
propriu: Târgu-Jiu, Târgu-
Mureº, Târgu-Neamþ, Târgu-
Ocna“ (p. 800). O rugãm res-
pectuos pe doamna dr. Adina
Dragomirescu, directoarea
Institutului de Lingvisticã „Iorgu
Iordan – Al. Rosetti“ al
Academiei Române (aceasta
ar fi topica fireascã a denumirii,
în opinia mea), care semneazã
rãspunsul expediat primãriei
târgocnene, sã revinã asupra
conþinutului adresei, în numele
unui principiu aplicabil ºi în
ortografie: consecvenþa. Ni s-ar
alãtura elevii Colegiului
Naþional „C. Negri“ Târgu-
Ocna, care în urmã cu ceva
timp au compus, prin
parafrazã, un cântec lingvistic:
„Târgu-Ocna are cratimã“.

Ioan DÃNILÃ

Pentru limba noastrã

Inconsecvenþa, la rang
de principiu?
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SSccuurrttiissssiimmee
• Cãuta ac de cojocul cuiva

în... carul cu fân.
• Pãlãria poate ascunde golul

de pe cap, nu ºi golul din
el.

• Piatra din sân poate deveni
piatrã de temelie pentru...
scandal.

• Încetul cu încetul se face
oþetul. Noroc cã vinul se
face mai repede.

• Celor de la seral o lecþie li se
putea pãrea clarã ca bunã
ziua?

• Nu ajungeau braþe de
muncã pentru cã mulþi se
strângeau în braþe.

• Era frumos ca un brad: se
îngusta spre cap.

• Tulbura apa ca sã nu-ºi
vadã chipul în ea.

• Cu toate cã în sala de
ºedinþe era frig, unii au
transpirat din abundenþã.

• Întrebat care este cea mai
importantã descoperire a
omului, leneºul a rãspuns:
patul.

Suceava, 9-10/2017

S-au împlinit anul acesta 75 de ani de
la întemeierea revistei „Bucovina literarã“!
Astfel cã editorialul, scris de redactorul-
ºef, Alexandru Ovidiu Vintilã, chiar de
aceastã chestiune se ocupã, printr-o bine
documentatã istorie a revistei. Astfel
aflãm cã numele actual dateazã din data
de 14 septembrie 1942 ºi cã, iniþial, a fost
un supliment al cotidianului „Bucovina“
din Cernãuþi. citãm din editorial: „În mod
cert, Bucovina Literarã a reprezentat un
punct de referinþã în istoria culturalã din
nordul României, un pol menit, cum pre-
cizeazã Mircea Grigoroviþã, sã strângã
rândurile scriitorilor bucovineni, sã caute
sã creeze condiþii favorabile pentru activi-
tatea lor ºi sã-i facã sã se cunoascã ºi sã
se stimuleze reciproc. De menþionat cã
George Drumur este cel care a fost prim
redactorul Bucovinei literare din anii
patruzeci“.

Nume importante ale literaturii noastre
semneazã în acest numãr: Matei Viºniec,
Gheorghe Grigurcu, Liviu Ioan Stoiciu,
Cornel Ungureanu, Ioan Holban, Adrian
Dinu Rachieru, Constantin Cubleºan,
Marian Barbu ºi mulþi alþii, fapt ce demon-
streazã cã prestigiul revistei a trecut de
mult timp graniþele Bucovinei ºi Moldovei.

Liviu Antonesei prezintã poezia lui
Silviu Gongonea.

Adrian Alui Gheorge se desfãºoarã cu
dezinvoltura-i cunoscutã în paginile dedi-
cate prozei.

Desigur, trebuie sã consemnãm, la
rubrica revistei „Carnete critice“, o
cronichetã ce face o legãturã între revista
„Ateneu“ ºi „Bucovina literarã“: „O carte

pentru inimã ºi minte“, despre „Teatru la
filtru“ (Ed. Junimea), recentul volum de
teatrologie scris de Carmen Mihalache,
directorul Revistei „Ateneu“.

Multe eseuri pe teme diverse întregesc
acest numãr foarte bun al revistei.

Iar colegilor ºi prietenilor de la
„Bucovina literarã“, le urãm sã fie o
prezenþã culturalã pregnantã, succese la
fel de mari ca ºi pânã acum ºi „La mulþi
ani!“ la aniversare! (D. P.)

X, 54/2017

Bine-venitã relectura textului din 1991
al lui Petru Ursache despre Titu
Maiorescu, în acest 2017. Mentorul

„Junimii“ „ne-a arãtat cum sã «reintrãm»
ºi sã ne menþinem în Europa: cu demni-
tate, cu gravã rãspundere, prin noi
înºine“. Pentru aceasta ºi pentru multe
altele, „Înapoi la Maiorescu!“ În afarã de
comentariul Magdei Ursache, de citit în
revista din Râmnicul Sãrat traducerile lui
Leo Butnaru, jurnalul de cãlãtorie artisticã
în Canada al lui Adrian Munteanu, intervi-
ul lui Vasile Ghica cu Fabrizio Caramagna
despre aforisme („Omul este Titanicul, ºi
în acelaºi timp aisbergul“), pantumurile
(DOOM2 admite ºi pantume) lui Ion
Roºioru, însemnãrile lui Radu Enescu
despre poezia lui Radu Cârneci, comen-
tariul lui Lucian Mãnãilescu la
„Cinesunta“, de Viorel Savin („un roman
modern din toate punctele de vedere“),
note de cãlãtorie despre Bratislava („sin-
gura capitalã aflatã la graniþa a douã þãri“
– Doina Cernica) ºi iar un interviu de Ion
Cristofor („Limba ºi þara nu sunt o pereche
de papuci pe care îi arunci la gunoi pentru
cã nu mai sunt la modã“ – Letiþia
Vladislav). (D. I.)

•  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •
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Europeanul ajuns în Orientul
Mijlociu cu informaþii din cãrþi ºi
filme are impresia cã lumea
arabã trãieºte într-un pustiu
acoperit cu o mantie zdrenþuitã
de nisip toropit de cãldurã sau
agitat de furtunã. Când, în sep-
tembrie, aflã de la localnici cã
în Iordania n-a plouat din mar-
tie, îºi imagineazã deja un
peisaj selenar.

De la fereastra autocarului
modern, care strãbate deºertul
pe o autostradã impecabilã,
vizitatorul îºi reconfigureazã
rapid informaþiile. Are în faþã
spaþii modelate prin fantezia
vânturilor, a soarelui nemilos
sau a mãrilor cu nume insolite
(Marea Moartã, Marea Roºie).
Kilometri de coline domoale ºi
platouri crenelate care se pierd
lent în apa mãrii. Alte sute sau
zeci de metri unde pãmântul
scoate înãlþimi bizare de piatrã
golaºã sau ridicã terase ºi
blocuri de stâncã lipsite de ve-
getaþie. Terra are o crustã prin
crãpãturile cãreia apa nu pare
a birui, insule de pietriº, valuri
mici de nisip arãmiu, bulgãri
galbeni de lut. Pe scoarþa aridã,
departe de drumurile circulate,
se zãresc ziduri de piatrã, forti-
ficaþii în ruinã, locuinþe arhaice
ascunse în stâncã sau locuinþe
noi, rectangulare ºi ordonate.

În mentalitatea colectivã,
piatra ºi nisipul apar ca em-
bleme ale durabilitãþii, rezis-
tenþei ºi eternitãþii, în contrast
cu nesiguranþa, vulnerabilitatea
ºi efemerul. Omul ºi piatra
cunosc, similar, o dublã miº-
care, ascendentã ºi descen-
dentã, fiindcã omul se naºte cu
voia lui Dumnezeu ºi se
întoarce la el, iar piatra brutã
coboarã din cer ºi se înalþã la el
ca piatrã „cioplitã“. În majori-
tatea mitologiilor, pietrele nu
sunt inerte. Aºezate din epoca
genezei sau cãzute din cer ca
pietre vii, acestea nu-ºi pierd
puterea. Meteoriþii, întruchipãri
ale sacrului sideral, erau obiect
de cult, templul trebuia clãdit
din piatrã brutã, piatra de altar,
în bisericile creºtine, este sim-
bol al prezenþei divine.

Întâlnirea cu Petra, oraºul
rupestru din pustiul Iordaniei,
care capteazã atenþia lumii
întregi, te emoþioneazã. Situatã
la poalele muntelui Hor, în
valea lui Moise, este atestatã în
manuscrisele de la Marea
Moartã ºi corespunde locului în
care profetul a lovit cu toiagul
stânca din care a þâºnit apã
pentru poporul sãu însetat.
Metropola nabatienilor, care
locuiau în deºert ºi controlau
drumul caravanelor, are peste
2000 de ani. A fost construitã
între sec. III î. H. ºi sec. I d. H.,
atingând apogeul prosperitãþii
ºi urbanisticii în vremea regelui
Aretas IV. În anul 106 (ca ºi
Dacia, în timpul lui Traian)
trece sub autoritate romanã.
Dupã seisme puternice, înflori-
torul oraº decade, este
depopulat, cunoaºte o lungã
agonie, este abandonat de
lumea civilizatã ºi uitat. La
Petra ajung în secolul al XII-lea
cruciaþii, care îl fortificã, dar
ulterior este locuit de beduini
rãzboinici, care îl devasteazã,
cãutând comori.

În 1812, tânãrul elveþian J. L.
Burckhard, pasionat orientalist,
redescoperã fabuloasa zonã,
care astãzi aparþine Regatului
Haºemit al Iordaniei. Este un sit
arheologic introdus târziu ºi
dificil în circuitul turistic, dupã
mutarea beduinilor într-un peri-
metru învecinat în locuinþe noi.

Element primordial al naturii,
darul lui Dumnezeu, piatra i-a
ajutat pe nabatieni sã trãiascã,
iar ei s-au dovedit ingenioºi
inventatori ºi talentaþi creatori
de frumos. Într-o zonã deºer-
ticã, au captat ºi stocat apa, au
practicat irigaþiile ºi s-au prote-
jat de inundaþii. Au sãpat în
roca durã conducte, bazine
pentru decantare ºi cisterne, au
amenajat baraje pentru aluviuni
ºi diguri împotriva torenþilor
sezonieri, au construit poduri ºi
apeducte. Vestigiile acestei ci-
vilizaþii dispãrute uimesc prin
creativitate, cãci ingineria
hidraulicã, în absenþa ele-
mentelor structurale din lemn,
este fãrã egal. Dacã nu crezi în
magie, trebuie sã-þi revizuieºti
convingerile, privind în jur.
Construcþiile utilitare apeleazã
la soluþii originale pentru efi-
cienþã, concomitent cu valori-
zarea esteticã a reliefului.

Peisajul magnific te fas-
cineazã, îl pãstrezi în memorie
ºi te invitã la meditaþie. Giganþii
de piatrã s-au aºezat aici de la
facerea lumii, s-au reaºezat
dupã formarea continentelor ºi
cutremure, se rotesc împreunã
cu globul terestru. Ce a integrat
omul în peisaj? O structurã ur-
banã care se întinde pe 50 de
km pãtraþi, o minune a lumii
antice. O descoperi parcurgând
1,5 km printre stânci care ating

ºi 100 m înãlþime, apropiindu-se
pânã la 5 m (Siq). Drumul pie-
tonal, pavat în întregime acum
2000 de ani, are segmente pe
care sunt încã vizibile dalele. E
o liniºte solemnã. Rar, se aud
copitele cailor, ale mãgãruºilor
înhãmaþi la ºarete sau ecoul
paºilor vizitatorilor. Dimineaþa,
spre ora 10, soarele pãtrunde
în canion, iar în funcþie de
intensitatea ºi direcþia luminii,
poþi urmãri jocul umbrelor sau
cromatica schimbãtoare a
pietrei.

Aproape de intrarea în Siq
se vãd cuburile Djin (Spirit),
enigmatice structuri monolitice,
cu înãlþimi de la 6 la 9 metri, tã-
iate în masa stâncoasã, care
adãposteºte, dupã legendã,
spirite crude ºi terifiante.
Nabatienii venerau divinitãþi de
origine arabã, preislamicã, pe
care le reprezentau prin forme
geometrice simple (cubul,
paralelipipedul, cilindrul, sfera),
care nu erau simbol al zeului, ci
al prezenþei sale: betyl (casa
divinitãþii). Pentru a proteja
oraºul ºi locuitorii, artizanii au
construit sanctuare rupestre ºi
altare pentru sacrificii. Betyli,
niºe votive ºi grupuri statuare,
sunt mãrturii ale religiozitãþii lor.
Crezând în viaþa de dupã
moarte, au sãpat necropole
mari în jurul oraºului, care nu
seamãnã cimitirelor europene.
Atrag atenþia „Mormântul
ªarpelui“ (cu un apreciat baso-
relief), „Mormântul Obeliscurilor“
(Decoraþiile în formã de obelisc
din partea superioarã sugerea-
zã aspiraþia sufletului spre tran-
scendent, dupã cum, în alte
morminte, ascensiunea este fa-
cilitatã de scãri înguste), somp-

tuoasele „Morminte Regale“
(cu excepþionale faþade sculp-
tate, camere mortuare, tricli-
nium „sãli pentru ospeþe desti-
nate omagiului strãmoºilor“ ºi
curþi interioare).

Pietrele au rol stimulativ, dar
ºi protector. Obiceiul de a ucide
prin lapidare sau de a zvârli cu
pietre peste un mormânt
(rãspândit la multe popoare)
este socotit mijloc de luptã
împotriva molipsirii de pãcat ºi
moarte. Ritualul islamizat are
ca scop alungarea strigoilor.

În penumbra de la capãtul
Siqului, apariþia bruscã a
Tezaurului (Khaznat) provoa-
cã, pentru cei mai mulþi, o
emoþie de neuitat. Edificiu
spectaculos, cu o faþadã super-
bã (43 / 30 m), sculptatã în roca
de culoare roz-pal, îþi taie respi-
raþia. Pe douã niveluri, sunt dis-
puse coloane corintice, între
care sunt proiectate elemente
arhitecturale foarte reuºite.
Decoraþiunile frontonului, fri-
zelor, capitelurilor ºi corniºelor
surprind prin sensibilitate, rafi-
nament ºi acurateþea execuþiei.
Reprezentãrile în relief fac
dovada influenþelor egiptene,
greceºti ºi romane: figuri mito-
logice (zeiþa egipteanã Isis,
Castor ºi Polux, douã Victorii
înaripate etc.) ºi simboluri (dis-
cul solar, cornul abundenþei,
ºarpele, vulturul).

„Tezaurul“ nu e un edificiu
monumental poruncit de un
faraon pentru a ascunde o
comoarã, nici un templu dedi-
cat zeiþei Isis, ci o fabuloasã
construcþie funerarã consa-
cratã memoriei lui Aretas IV,
regele nabateean în timpul
cãruia s-a ridicat.

Vizitatorul, trecut de momen-
tul emoþional ºi clipa revelaþiei,
poate examina „Teatrul“ în stil
roman, cu gradenele perfect
cioplite în piatrã (nu construite).
Probabil aici s-au oficiat ºi ce-
remonii religioase, de vreme ce
este situat în necropolã.

Zona urbanã are în centru
un nymphaeum, amenajat de
romani, dupã anexarea la
imperiu. Este un monument
semicircular, cu o fântânã ºi
niºe înfrumuseþate cu statui,
care a fost iniþial sanctuar al
nimfelor. Miraculoasã este
„Valea colonadelor“, de-a lun-
gul cãreia sunt aliniate princi-
palele vestigii ale edificiilor
publice: piaþa centralã, espla-
nade, terase cu scãri elegante
ºi arcade. „Marele Templu“
apare ca o structurã miste-
rioasã, enormã ºi înconjuratã
de o mare curte pãtratã, delimi-
tatã prin coloane. Alte comori:
„Templul leilor înaripaþi“ (cu efi-
gia zeiþei Al-Uzza, protectoare a
oraºului), „Poarta cu Temenos“
(prin care se vede o porþiune
delimitatã de cer), „Biserica
Bizantinã“.

Frumuseþea misterioasã a
zonei este completatã de mar-
mura cu nuanþe infinite ºi de
pietrele preþioase sau semi-
preþioase. Din acestea se
sculpteazã figurine cu virtuþi
magice ºi obiecte de podoabã.
Nestematele simbolizeazã tre-
cerea de la opac la translucid ºi
în sens spiritual de la întuneric
la luminã, de la imperfecþiune la
perfecþiune. Smaraldul, safirul,
rubinul, opalul, diamantul, aga-
tul, topazul, onixul au în cultura
islamicã puteri magice ºi sunt
folosite în practici oculte.

Ca material în arta mozaicu-
lui, piatra strãluceºte din mici
fragmente cubice sau prisma-
tice dispuse perfect, adevãratã
„picturã“ eternã reprezentând
compoziþii figurative sau nonfi-
gurative complexe. Madaba,
oraº situat aproape de Petra,
este supranumit „oraºul mozai-
curilor“ pentru admirabilele
icoane din bisericile bizantine,
dar mai ales pentru harta
inclusã în pardoseala bisericii
greco-ortodoxe „Sf. Gheorghe“,
realizatã în secolul al VI-lea din
2 milioane de pietre colorate.
Este una dintre primele hãrþi
ale Þãrii Sfinte, pe care se
recunosc imagini reprezentând
râul Iordan, lacul Tiberias,
Marea Moartã ºi oraºe ca
Ierusalim, Bethleem, Ierihon.

Nisipul colorat (alb, bleu,
roz, turcoaz) este la Aquaba ºi
Petra material de creaþie.
Printr-o artã unicã, specificã
Iordaniei, se umplu recipiente
de sticlã, fãrã a se produce
amestecul culorilor. Pot fi un
suvenir.

Petra rãmâne o enigmã, iar
vizitatorul are o mare dilemã:
„Cum a fost posibil ca un
popor mic sã creeze opere
geniale cu unelte rudimentare
(topor, daltã, ciocan) ºi
mijloace de transport neme-
canizate (cal, mãgar, cã-
milã)?“ Nabatienii ºi-au pus
amprenta pe fiecare piatrã
atinsã, care transmite pânã la
noi scântei magice.

Rodica MIRON

Petra ºi magia pietrei
dintre nisipuri
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Cu fiecare ediþie, de cinci ani
încoace, festivalul Teatrului
Nottara surprinde în cel mai plã-
cut mod. A devenit acum mai
amplu (anul acesta au fost 35 de
spectacole), s-a extins, având un
mai pronunþat caracter inter-
naþional, anul acesta fiind invitate
teatre din Europa (Bulgaria,
Germania, Croaþia, Franþa,
Republica Moldova, România),
Asia ºi America de Sud.
Secþiunile principale au rãmas
aceleaºi, Bulevardul comediei ºi
Crize, atenþia selecþionerilor
îndreptându-se spre acele spec-
tacole care sã satisfacã gustul
unui public educat ºi pretenþios ºi
spre acele aspecte problematice
din actualitate, devenite teme
pentru dramaturgie. Astfel, la
ediþia a cincea (7-18 octombrie
2017), subiectul crizelor a fost
adolescenþa. Vârsta întrebãrilor
majore, a cãutãrii certitudinilor, a
identitãþii, perioadã agitatã, tulbu-
re, dramaticã pentru cei care o
traverseazã ºi extrem de solici-
tantã ºi pentru adulþii care au în
grijã puberi. Selecþionerii Fest(in)-
ului au fost Marinela Þepuº
(directoarea Teatrului Nottara),
Raluca Rãdulescu, Narcisa
Mocanu, o echipã care a funcþio-
nat excelent, din moment ce sãlile
au fost mereu pline. ªi colocviile,
ca ºi discuþiile cu publicul, de
dupã reprezentaþii, s-au bucurat
de succes, prin buna prezenþã ºi
calitatea dezbaterilor. Este cât se
poate de clar cã foarte tânãrul
festival bucureºtean a cãpãtat un
contur tot mai ferm, acumulând
experienþã, rafinându-ºi modali-
tãþile de a cuceri publicul, de a-i
veni mereu în întâmpinare cu o
ofertã de spectacole generoasã,
bogatã ºi diversã. În aceastã
politicã a prieteniei, Nottara-ul
este mare meºter, are un real ta-
lent în cultivarea unei strânse,
empatice legãturi cu publicul sãu.
M-am convins de asta încã o datã
vãzând evenimentele stradale,
vesele, colorate, cu muzicã live,

concepute de regizorul Mihai
Lungeanu, inventiv ca de obicei.
Anul acesta el a imaginat un ine-
dit casting, un concurs pentru
„cel mai important rol al stagiunii“
– acela de spectator special al
teatrului de pe bulevard. Festi-
valul a cuprins nu mai puþin de
ºapte secþiuni, incluzând ºi o
serie de evenimente conexe.
Lansãri de carte de teatru (cu
sprijinul Editurii „Nemira“, colecþia
„Yorick“), vernisaje, interesante
fiind mai cu seamã spectacolele-
lecturã cu texte pentru ºi despre
adolescenþi (au fost cinci astfel de
spectacole, coordonate de Mihai
Lungeanu ºi Alexandru
Mâzgãreanu) ºi colocviile, care
au avut teme incitante: Tea-
tru.Versiunea 2.0 ºi Criza puber-
tãþii, criza adolescenþei – modera-
tor, criticul Cristina Rusiecki. De
asemenea, Festivalul, primitor ca
întotdeauna, a gãzduit întâlnirile
Secþiei române a Asociaþiei
Internaþionale a Criticilor de
Teatru – AICT.RO – în cadrul
cãrora s-a discutat despre Critica
de teatru, între print ºi online ºi
Teatrul pentru adolescenþi, o niºã
în expansiune. Moderatorul întâl-
nirilor a fost Oltiþa Cîntec, preºe-
dintele AICT.RO.

La cea de-a cincea ediþie a
Fest(in)ului, Teatrul Nottara a
prezentat opt spectacole, dintre
care douã la secþiunea
„Premiere“, ºi anume D-ale car-
navalului, de I. L. Caragiale, în
regia lui Claudiu Goga, ºi Burlaci
ºi burlãciþe, de Hanoch Levin, în
regia Alessandrei Giuntini. Pentru
prima adatã în Festival a fost

înfãþiºatã publicului ºi o copro-
ducþie a Teatrului Nottara cu
Teatrul de Artã Bucureºti, Sã-i
îmbrãcãm pe cei goi, de Luigi
Pirandello, în direcþia de scenã a
lui Dan Lãcãtuºu. Voi încheia cu
palmaresul ediþiei, urmând sã
revin cu o cronicã la cele douã
premiere amintite.

Prremmii
Juriul, format din  Doina

Modola, Emil Boroghinã, Doru
Mareº, Pompiliu Onofrei ºi
Claudiu Groza, a hotãrãt astfel:
Premiul pentru cea mai bunã
actriþã în rol principal: Anda
Saltelechi, pentru rolul
Francesca din spectacolul inde-
pendent Pe jumãtate cântec, con-
ceput de Crista Bilciu. Premiul
pentru cel mai bun actor în rol
principal: Alex Cãlin, pentru
rolul Don din spectacolul Fluturii
sunt liberi, de Leonard Gershe, în
regia lui Erwin ªimºensohn, pro-
ducþie a Teatrului „Excelsior“. 

Premiul pentru cea mai bunã
actriþã în rol secundar: Mihaela
Teleoacã, pentru rolul Debra
Watts, din spectacolul Kimberly
de David Lindsay-Abaire, în regia
Andreei Vulpe, producþie a
Teatrului de Comedie. Premiul
pentru cel mai bun actor în rol
secundar: Constantin Cojocaru,
pentru rolul Valerio, din specta-
colul Leonce ºi Lena de Georg
Büchner, în regia lui Vlad
Cristache, producþie a Tea-
trului Maria Filotti Brãila. Premiul
pentru cea mai bunã re-
gie: Andrei  Mãjeri, pentru spec-
tacolul Exploziv de Elise Wilk,
producþie a Teatrului Naþional Marin
Sorescu Craiova. Premiul pen-
tru cel mai bun spectacol:
Somnambulism, de Iaroslava
Pulinovici, în regia lui Alexandru
Mâzgãreanu, producþie a
Teatrului Nottara Bucureºti

Premiul Juriului: spectacolu-
lui Visul unei nopþi de varã, dupã
William Shakespeare, regia
Cristian Pepino, producþie a

Teatrului „Þãndãricã“ Bucureºti,
pentru dinamica ºi accesibilitatea
unei adaptãri shakespeariene în
teatrul de animaþie destinat tineri-
lor. Premiul Special al Juriului:
spectacolului Heartbeat, de Kim
Doo-Hwan, în regia lui Bae Eun-
Wook, producþie a Companiei
Donghwa Tree Theatre din Seul,
Coreea de Sud, pentru perfecþi-
unea folosirii instrumentelor muzi-
cale în spectacolul de teatru ºi
pentru poezia acestuia.

ªi Juriul publicului, alcãtuit din
spectatori fideli ai teatrului: Luiza
Ciorpan, Alina Maer, Alexandru
Constantin, Marcel Frunte-Latã ºi
Florin Frunzã, a acordat premii
pentru secþiunea „Bulevardul
comediei“ astfel: Premiul pentru
cea mai bunã actriþã în rol prin-
cipal: Florina Cercel, pentru
rolul Aneta Duduleanu din spec-
tacolul Gaiþele, de Alexandru
Kiriþescu, în regia lui Mc Ranin,
producþie a Teatrului Tony
Bulandra Târgoviºte. Premiul
pentru cel mai bun actor în rol
principal: Marius Bodochi, pen-
tru rolul Grigori Stepanovici
Smirnov din spectacolul Ursul, de
Anton Pavlovici Cehov, în regia
lui Felix Alexa, producþie a
Teatrului de Stat Constanþa.
Premiul pentru cea mai bunã
actriþã în rol secundar: Catrinel
Dumitrescu, pentru rolul Sheila
din spectacolul Totul e relativ, de
Alan Ayckbourn, în regia lui Felix
Alexa, producþie a Teatrului
Nottara, Bucureºti. Premiul pen-
tru cel mai bun actor în rol secun-
dar: Sebastian Marina, pentru
rolul Florin din spectacolul Orb
de minã, de Székely Csaba, în
regia Catincãi Drãgãnescu, pro-
ducþie a Teatrului Andrei
Mureºanu Sfântul Gheorghe.
Premiul pentru cel mai bun
spectacol din Secþiunea
„Bulevardul Comediei“: Jur-
nalul lui Robinson Crusoe,
dupã Insula de Gellu Naum, în
regia lui Mihai Mãniuþiu, producþie
a Teatrului Odeon Bucureºti.

În drum spre Festivalul de Teatru de la
Piatra-Neamþ, douã spirituale ziceri ale lui
Picasso îmi vin în minte: Îþi trebuie mult timp
ca sã devii tânãr ºi Tinereþea nu are vârstã.
Teatrul Tineretului a sãrbãtorit în aceastã
toamnã cincizeci de ani de când poartã
acest nume ºi, în timp, a devenit mereu mai
tânãr, mai fãrã vârstã realã, pentru cã spiritul
sãu e unul liber, neîmpovãrat de prejudecãþi,
e creativ, inventiv, proaspãt. Rãsfoiesc ca-
ietul-program al Festivalului (cu multã infor-
maþie, aspectuos, pus în paginã cu fantezie)
ºi gãsesc acolo câteva emoþionante mãrturii
despre povestea teatrului în niºte scrisori
trimise pe adresa acestuia, printre alþii de
George Banu, Andrei ªerban, Dionisie Vitcu.
Sunt frumoase amintiri acolo ºi multã, multã
nostalgie. Dupã o vreme când ei au trãit
intens, cu pasiunea flamboiantã a tinereþii,
legenda vie a TT-ului. Andrei ªerban toas-
teazã pentru sãrbãtoarea Teatrului, vorbind
despre energia cu totul nouã pe care a
cunoscut-o acolo, nu alta decât „floarea
tinereþii“, despre ea citind mult mai târziu în
cartea lui Zeami. Pe care o considerã „cea
mai bunã carte scrisã vreodatã despre
teatru“. ªi continuã Andrei ªerban: „Floarea
tinereþii e ceea ce te þine proaspãt ºi te
îndeamnã sã fii curios, mereu în cãutare. Ca
sã nu o pierzi, floarea tinereþii te obligã sã
trãieºti în prezent, sã nu te bazezi pe trecut,
sã uiþi tot ce crezi cã ºtii, sã nu priveºti înapoi
ca sã vrei sã reproduci succesul de ieri, sã
nu te încrezi în absolut nimic, pânã nu verifi-
ci tu însuþi, pânã nu trãieºti direct experienþa
pe scenã împreunã cu publicul“. Trãirea
directã, împlicarea în prezent (cu problemele
lui sociale, familiale, educaþionale, indivi-
duale) au fost mãrcile actualei ediþii a
Festivalului, cea de-a XXIX (10-18 noiembrie

2017). Gianina Cãrbunariu, bine-cunoscutã
ca regizor ºi dramaturg, acum director al
Teatrului Tineretului, a fost cea care a asigu-
rat selecþia spectacolelor, ea orientându-se
spre producþii semnate de tineri ºi adresân-
du-se, cu predilecþie, tot tinerilor. Au fost,
într-un festival care nu mai este competitiv,
zece asemenea producþii, unele de la
teatrele de stat, altele din zona indepen-
denþilor, majoritatea fiind jucate cu publicul
pe scenã, invitat apoi la discuþii, în finalul
reprezentaþiilor. Discuþii moderate de câte un
critic de teatru, la care putea participa ºi pu-
blicul matur, astfel cã spaþiul dialogului a fost
unul larg deschis, iar pãrerile exprimate,
inteligente, sincere, vii. În cuvântul sãu
înainte la programul Festivalului, Gianina
Cãrbunariu se aratã convinsã de faptul cã
„experienþa participãrii la un spectacol de
teatru construieºte, fie ºi pentru o orã sau
douã, o comunitate: aceea a artiºtilor ºi a
publicului cãruia i se adreseazã“, câºtigul
fiind momente de reflecþie trãite împreunã.
Cum pentru aceastã doritã comunitate este
nevoie de o mai bunã cunoaºtere reciprocã,
în timpul Festivalului s-a desfãºurat Atelierul
spectatorului critic, condus de criticul Oltiþa
Cîntec (preºedinte AICT.RO), scopul acestu-
ia fiind familiarizarea participanþilor cu instru-
mentele de interpretare, de analizã folosite
în receptarea unui spectacol de teatru. Un alt
atelier a avut ca obiect miºcarea scenicã,
printre noutãþile ediþiei figurând ºi prezenþa

unor trupe de liceeni, una din Baia Mare, alta
din Piatra-Neamþ. 

Pentru cã am amintit de liceeni, voi numi
acum spectacolele din secþiunea dedicatã
lor: Familia Ou, creaþie colectivã (Recul
Bucureºti), Fluturii sunt liberi, de Leonard
Gershe (Teatrul „Excelsior“, Bucureºti), Pe
jumãtate cântec, de Crista Bilciu (Teatrul de
Foc, Bucureºti), Familii, de Eugen Jebeleanu
(Teatrul „Radu Stanca“ Sibiu), Copii rãi, de
Mihaela Michailov (Teatrul Arte dell'Anima
Bucureºti), Somnambulism, de Iaroslava
Pulinovici (Teatrul „Nottara“ Bucureºti),
Rovegan, de Catinca Drãgãnescu (Arena ºi
Centrul de Teatru Educaþional „Replika“
Bucureºti), '90, de Alex Fifea, Alice Monica
Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru
Potocean, Andrei ªerban (Asociaþia O2G 7&
Macaz Teatru Coop, Bucureºti), Frig, de Lars
Norén (Unteatru, Bucureºti), Exploziv, de
Elise Wilk (Teatrul Naþional „Marin Sorescu“
Craiova). Toþi regizorii acestor spectacole
sunt tineri; unii, ca Eugen Jebeleanu, Crista
Bilciu, Catinca Drãgãnescu, sunt ºi autorii
pieselor, ceilalþi fiind Bogdan Untilã, Erwin
ªimºensohn, Geanina Herghelegiu,
Alexandru Mâzgãreanu, David Schwartz,
Alexandru Bogdan, Andrei Mãjeri. Pe lângã
aceºti creatori care se afirmã acum, la care-i
adãugãm pe Ioana Pãun („Calul alb. Scurtã
istorie a urii“, de Smaranda Nicolau, un per-
formance cu Ilinca Manolache ºi Diana
Miron), Monica Ciuta, Irina Crãiþã-Mândrã

(care semneazã regia la „Dragoste ºi infor-
maþie“, de Caryl Churchill, de la Teatrul
Naþional „I. L. Caragiale“ Bucureºti), Iris
Spiridon, Raul Coldea, Botond Nagy, Adina
Lazãr. Nu au lipsit de pe afiºul Festivalului
creatorii de teatru originali, novatori, cu
nume deja rezonante, ca Radu Afrim, Ada
Milea, Radu-Alexandru Nica (Respiraþii),
Carmen Lidia Vidu (Jurnal de România.
Sfântul Gheorghe). N-am vãzut, din pãcate,
Visãtorul, dupã Ian McEwan (Teatrul
Tineretului Piatra-Neamþ), spectacol-concert
de Ada Milea, dar despre magneticul
Wolfgang al lui Radu Afrim, de la teatrul
gazdã, am scris deja. Iar la cele câteva spec-
tacole vãzute de mine în festival mã voi referi
într-un numãr viitor al revistei.

O altã noutate la aceastã ediþie aniver-
sarã a fost constituirea unui juriu al liceenilor,
care a acordat Premiul pentru cel mai bun
spectacol lui Rovegan – dramaturgia ºi regia,
Catinca Drãgãnescu. Cum din programul
unei manifestãri culturale complexe fac parte
mai multe secþiuni, ºi la Piatra-Neamþ a exis-
tat una dedicatã lansãrilor de carte ºi reviste:
Fluturele gladiator, de Cristina Modreanu ºi
Scena.ro, cãrþile Fundaþiei Culturale „Camil
Petrescu“, Teatrul românesc de astãzi. Noi
orizonturi (coordonator, Oltiþa Cântec), Joël
Pommerat, trei texte de teatru pentru pu-
blicul tânãr (ediþie îngrijitã de Oltiþa Cîntec),
Teatru la filtru, de Carmen Mihalache ºi
revista nemþeanã Antiteze. Amintesc, în
încheiere, expoziþia de fotografie Actorii ºi
spectatorii TT ºi proiecþia unui tulburãtor film
„In memoriam Rozina Cambos“ (care a
debutat pe scena TT-ului), intitulat „Sã fii
parte din roºul acesta“, care depune o mãr-
turie,  caldã ºi vibrantã, despre pasiunea
pentru teatru înþeleasã ca destin.

Piatra Neamþ

Teatrul unde creºte floarea tinereþii 

Carmen MIHALACHE

Fest(in) pe Bulevard,
aproape de public
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Ce bine ar fi ca teatrul sã
poatã schimba cu adevãrat
lumea, îmi ziceam, privind visã-
toare mottoul actualei ediþii a
Festivalului, desfãºuratã între 20
ºi 30 octombrie. Traversam
pasajul subteran de la
Universitate ºi-mi plãcea sã mã
simt împresuratã din toate pãrþile
de imagini teatrale, gândindu-
mã cã da, teatrul poate sã
dãruiascã mult oamenilor, sã le
redea bucuria vieþii, sã-i scoatã
din apatie, din monotonia, rutina
unor existenþe, sã-i facã mai
conºtienþi, mai responsabili, mai
implicaþi. Mai sensibili ºi mai
buni. Pentru cã schimbarea
începe cu fiecare din noi, ºi apoi
se simte ºi în lume. Ca sã revin,
foarte frumoasã, acaparantã
expoziþia „Teatrul schimbã
lumea“, intens coloratã, lumi-
noasã! De altfel, la ediþia a 27-a
a Festivalului, una extrem de
bogatã, copleºitoare, secþiunea
expoziþiilor a fost una de
excepþie. Am vãzut captivanta
incursiune „În lumea persona-
jelor lui Löwendal“, o superbã
Expoziþie de fotografie Mariana
Mihuþ, în foaierul Teatrului
Bulandra, „Nicu Alifantis  45.
118. 54. 61. A treisprezecea
noapte“, evocând ºirul specta-
colelor de autor din cariera
cunoscutului artist, „Pantoful de
teatru“, expozanþii fiind patru
mari scenografi: Doina Levintza,
Lia Manþoc, Helmut Stürmer,
Dragoº Buhagiar, „Cehov/Kordonsky.
Laborator de teatru“, cu fotogra-
fiile lui Adi Bulboacã, ºi, în fine,
„Happiness“, expoziþia de foto-
grafie a Dimitrei Stasinopoulou,
toate fiind prilejuri de încântare.   

Nu am o privire de ansamblu
asupra acestei ediþii atât de ofer-
tante, pentru cã am stat doar
câteva zile, la început. Dar ºtiu
ce a cuprins, cã au fost invitate
peste cincizeci de spectacole din
þarã, fiind prezente toate teatrele
naþionale, cã au fost peste o
sutã de reprezentaþii, trei specta-
cole din strãinãtate, diversitate a
genurilor, în fine, o mulþime de

evenimente conexe (conferinþe,
vernisaje, lansãri de carte,
audiþii, proiecþii video, întâlniri,
dialoguri cu artiºtii etc.), care mai
de care mai interesante. Marina
Constantinescu, directorul ºi
selecþionerul Festivalului, ºi-a
atins þinta, dorindu-ºi o ediþie
complexã, dinamicã, amplã.
Dedicatã (excelentã idee!) unui
mare actor, Victor Rebengiuc.
Iubit ºi respectat de importanþi
oameni de teatru din toate ge-
neraþiile. Despre care, o veche
colegã de teatru, Sanda Toma,
spune: „Victor Rebengiuc
cucereºte prin firesc. Este la fel
de adevãrat pe scenã sau pe
peliculã cum este în viaþã.
Simplu, direct ºi vertical. A ºtiut
sã îºi ºlefuiascã talentul cu trudã
tenace, cu rãbdare ºi minuþio-
zitate de bijutier oriental,
devenind de-a lungul anilor mare
maestru, un veritabil artist. Ca
mai toatã promoþia noastrã,
supranumitã de aur, a fost ºi el

un romantic întârziat. Viaþa l-a
învãþat însã cum sã se apere,
ascunzându-ºi sensibilitatea sub
un cinism lejer, presãrat cu
umor. Victor a fost ºi a rãmas un
desãvârºit partener“. Festivalul a
prilejuit publicului românesc ºi
întâlnirea cu artiºti de faimã de
pe scena internaþionalã, cum a
fost cea cu rusul Evgeny
Mironov, un actor total, camele-
onic, directorul artistic al
Teatrului de Stat al Naþiunilor din
Moscova, miraculosul protago-
nist din Hamlet/Collage, în care
a interpretat douãsprezece per-
sonaje. Hamlet Collage, dupã
William Shakespeare, în regia
celebrului creator canadian
Robert Lepage, a deschis fastu-
os cea de-a 27-a ediþie a FNT-
ului în sala mare, arhiplinã, a
Teatrului Naþional. „Colaborarea
cu Mironov a fost foarte impor-
tantã pentru mine (spune regi-
zorul). Între altele, ºi mie ºi lui ne
place jocul ºi e pãcat cã în se-

colul XX (iar de acum, în secolul
XXI) s-a ºters aceastã noþiune
din limbajul teatral. Doar jocul e
cel mai important în teatru“. Ei
bine, jocul este... la cub în versi-
unea ºi viziunea lui Lepage.
Pentru cã, pe lângã faptul cã
Mironov poate face absolut totul,
pe o scarã a excelenþei, specta-
colul se desfãºoarã într-un cub
suspendat, deschis pe trei laturi.
În spatele actorului (considerat
cel mai mare din Rusia) este o
întreagã, nevãzutã echipã
scenotehnicã, în stare de ade-
vãrate minuni. Ea acþioneazã din
umbrã, cu o precizie mate-
maticã, astfel ca în cubul mobil
suspendat sã se desfãºoare o
sarabandã de imagini uluitoare.
Toate aceste proiecþii dese-
neazã ºi localizeazã scenele în
care se petrece acþiunea, iar
jocul lui Mironov este perfect
coordonat cu dinamica lumilor
virtuale. Spectaculosul mediatic
din Hamlet Collage, în care sunt
convocate cele mai noi
tehnologii, te asediazã cu o
mulþime de semne ºi simboluri,
te surprinde prin transformãri de
o debordantã inventivitate.
Spectacolul ruso-canadian este
unul de o mare complexitate, de
profundã subtilitate, repunând în
discuþie problema nebuniei lui
Hamlet, dar ºi a lumii. ªi, odatã
cu acestea, a nebuniei artei. În
montarea lui Lepage ºi în inter-
pretarea lui Mironov sunt fasci-
nante jocurile minþii, un veritabil
regal, o experienþã memorabilã
pentru spectatorul de teatru.
Care este sedus în chip

necondiþionat de energia
excepþionalã a actorului, de fan-
tastica rapiditate cu care schim-
bã mãºtile, trecând de la un per-
sonaj la altul. Aproape
neverosimil. Sunt câteva
momente din spectacol care-þi
rãmân impregnate în minte ºi le
porþi cu tine. Hamlet în cubul
acela rotitor, încarcerat într-o
camerã capitonatã, zbãtându-se
într-o cãmaºã de forþã, vestitul
sãu monolog rostit în baie, când
îºi dã jos barba ºi e tentat de
ideea sinuciderii, privind
îndelung briciul din mânã,
apariþia Ofeliei (un tors gol,
vãzut din spate, cu pãrul pe
umeri), moartea ei într-un vârtej
de ape – imagine superbã! –,
scenele din cabinetul lui
Polonius, cu trimiteri la tehnici
de spionaj de la jumãtatea se-
colului trecut, scena duelului cu
o hologramã, contemplarea cra-
niului lui Yorick dintr-o radi-
ografie scoasã dintr-un sertar al
spitalului, în fine, e de ajuns sã
spun cã toate sunt momente de
virtuozitate, cu detalii uimitoare
ºi, unele dintre ele, cu mult
umor, subtil decantat. Hamlet-ul
creat de Lepage ºi Mironov
(supranumit pe bunã dreptate
omul-orchestrã) vorbeºte despre
teme eterne, general-umane, cu
limbajul modern al celei mai
avansate tehnologii, având
încãrcãtura unei preþioase emoþii
intelectuale. A fost primit ºi privit
cu mare interes, a captivat pu-
blicul, care a aplaudat minute în
ºir protagonistul, regizorul, cât ºi
numeroasa echipã de super-
tehnicieni care au ieºit din
umbrã. Un moment superb! 

FNT 2017, eveniment dina-
mic, divers, conectat la spiritul
timpului, a fost bine organizat,
echipa UNITER funcþionând ire-
proºabil, ºi s-a bucurat de un
mare succes de public, care a
asaltat sãlile de spectacol.

Voi reveni asupra unor spec-
tacole vãzute, cu un alt prilej.

O nouã apariþie editorialã mi-a reþinut
atenþia la acest sfârºit de an, tot urmã-
rind seria de volume scoase, cu admi-
rabilã tenacitate, cu alonjã culturalã, cu
sentimentul unor necesare recuperãri,
restituiri, de Fundaþia Culturalã „Camil
Petrescu“ – supliment al Revistei
„Teatrul azi“. ªi mã refer aici la un ela-
borat studiu datorat teatrologului ºi
criticului de teatru Oana Borº, intitulat
Balcani: victimã? cãlãu? Autoarea s-a

aplecat asupra dramaturgiei balcanice a
anilor ’90, cercetându-i specificul, cãu-
tând prin ce anume se particularizeazã
aceasta, ce markeri identitari are.
Pentru cã, în primul rând, chiar despre
identitate vorbeºte aceastã dramaturgie
dintr-un colþ al lumii numit, metaforic,
„butoiul de pulbere“ al Europei. Dar sã
vedem argumentul autoarei: „Fiind o
radiografie a unui moment tumultuos ºi
spasmodic, ea pune în luminã destinul
repetitiv al locului ºi trauma lui, poveºtile
pierdute sau, dimpotrivã, cele recupe-
rate, excluderea ºi integrarea. În acelaºi
timp, dramaturgia balcanicã a sfârºitului
de mileniu vorbeºte despre dorinþa de a
fi înãuntru, când eºti plasat la margine,
vorbeºte despre viitor, despre speranþã,
despre ce înseamnã sã fii locuitorul
acestui colþ de Europã“. Oana Borº
citeºte cu atenþie dramaturgii din zona
balcanicã, pentru a detecta caracteristi-
cile identitãþii naþionale ºi particula-
ritãþile sufleteºti ale oamenilor de aici,
reflectate în piesele de teatru ºi în
poveºtile acestora din aºa-zisul „Est
sãlbatic“. Dar, mai întâi, se blindeazã cu
multã informaþie, cu lecturi aprofundate
de istorie, politologie, etologie, filosofie,

sociologie, psihologie, cãutând sã înþe-
leagã ºi sã poatã apoi explica, cu multi-
ple nuanþe, pentru cititori, o dramaturgie
a conflictului, care s-a emancipat în
timp, integrându-se în amplul curent al
teatrului european contemporan. Impor-
tant este, ne spune Oana Borº, cã vre-
murile acelea de traumã (dezmem-
brarea Iugoslaviei, rãzboiul, conflictele
interetnice, în fine, toate marile schim-
bãri social-politice din ultimul deceniu al
secolului XX) au produs revelaþii ºi
evoluþii artistice  generatoare de valoare.
„ªi astfel, dramaturgia acestui deceniu
poate fi valorizatã nu doar în ipostaza
sa de martor sau observator al sufletului
ºi spiritului Balcanilor, într-o anumitã
clipã a istoriei, ci ºi ca un definitoriu
moment de creaþie în dialogul cu teatrul
european. ªi totuºi, dramaturgia bal-
canicã a anilor ’90 va purta tot timpul
marca acestui loc, pe care istoria i-a
impregnat-o. Aceea de a fi altfel, într-o
lume cu care doreºte sã fie la fel“. Oana
Borº ajuge sã formuleze aceste obser-
vaþii îndreptãþite dupã ce exploreazã un
amplu teritoriu, documentându-se mi-
nuþios din multiple surse. Dupã o intro-
ducere în care-l citeazã pe Thomas

Gallangher, autorul cunoscutei lucrãri
„Balcanii în noul mileniu“, unde  acesta
afirmã cã aici sunt numeroase semne
ale exoticului ºi fascinantului ºi, „mai
mult decât în alte pãrþi ale continentului,
geografia este istorie, iar istoria conti-
nuã sã facã politicã“. Oana Borº îºi
compartimenteazã studiul pe urmã-
toarele capitole: „Sociologia conflictului
sau despre graniþa dintre bine ºi rãu“,
„Balcanii ºi conflictele lui“, „Dramaturgia
– codul de citire al sufletului balcanic“,
„Dramaturgia conflictului ºi strigãtul ei
de revoltã“ . Fiecare capitol are apoi
multe subtitluri, care analizeazã, disoci-
azã, pun în luminã idei, aspecte etc. În
sprijinul demonstraþiilor sunt citate multe
fragmente din piesele unor dramaturgi
cunoscuþi din Albania, Bulgaria,
Iugoslavia, România, care au reflectat
în scrierile lor un timp al crizelor. În care
ieºeau la ivealã identitãþi rãnite, altfel
decât a celuilalt de lângã tine, furia,
frica/teama/anxietatea, umilirea, vina,
agresivitatea ºi „rãzbunarea sângelui“,
manipularea, puterea, dar ºi iubirea ºi
speranþa. 

„Balcani: victimã? cãlãu?“ este o
carte necesarã, bine documentatã, cu
acribie, scrisã cu fin simþ analitic ºi ta-
lent, fiind o lecturã deopotrivã folosi-
toare ºi captivantã.
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FNT 2017 – un eveniment
amplu ºi dens

Cartea de teatru
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În cartea sa „Fantasticul
românesc. Deconstrucþie ºi
seducþie“ (Cluj-Napoca, Casa
Cãrþii de ªtiinþã, 2017), Nicoleta
Crînganu îºi propune, printr-un
cuprinzãtor efort de înþelegere a
interferenþei dintre semnificaþii,
viziuni ºi concepte ce þin de teo-
ria literaturii, sã detecteze în
scrierile în prozã scurtã (mai
exact spus, din povestirea
scurtã, care permite jocuri nara-
tive mai diversificate decât
nuvela) trãsãturile caracteristice
fantasticului românesc. Pentru
partea analiticã, îi sunt la
îndemânã autoarei inter-
pretãrile arhetipale, psi-
hanalitice sau naratologice ale
fenomenelor ce þin de categoria
fantasticului, ea încercând inte-
grarea lor într-o amplã perspec-
tivã: aceea a semanticitãþii,
dublatã de investigarea alteri-
tãþii ºi a condiþiei marginalitãþii,
cu toate manifestãrile generate
de aceasta. 

Nicoleta Crînganu observã
pe bunã dreptate – pe urmele
altor cercetãtori, de fapt – cã
nuvela eminescianã „Sãrmanul
Dionis“ nu a avut nicio
înþelegere din partea celor care
au ascultat-o la cenaclul
„Junimea“, deoarece insolitul
text se abãtea nu numai de la
normele realiste, ci ºi de la con-
venþiile, atât cât erau cunoscute
în epocã, ale fantasticului.
Apãrutã târziu, când spiritul
veacului se îndrepta spre altce-
va, când fantasticul european
experimenta alte forme de mani-
festare decât cele tradiþionale,
nuvela lui Eminescu trebuia sã-
ºi adapteze momentului nu doar
structurile interne, de conþinut,
ci ºi pe cele externe, de com-
poziþie. Prin urmare, nu este
surprinzãtor faptul cã textul sãu
ºi cele ale lui I.L. Caragiale (de
asemenea refuzate receptãrii),
deºi apãrute în plinã vogã a fan-
tasticului, vor fi contaminate de
alte structuri literare: realiste,
psihologice, existenþialiste ori
absurde. 

Întrebându-se cum se explicã
faptul cã pânã ºi lui I.L. Caragiale
nu i-au fost acceptate textele
fantastice, autoarea crede cã
nu este de vinã vocaþia sa de
scriitor satiric (pe care, de alt-
minteri, o ºi respingea cu iritare,
declarându-se ritos un scriitor
de facturã sentimentalã). Nu
era în cauzã nici pragmatismul
funciar al oamenilor vremii în
faza incipientã a capitalismului
de la noi care sã contrazicã
aserþiunea lui Vasile Alecsandri
cã românul s-a nãscut poet.
Rãspunsul este dat astfel: „Nu
suntem o naþie pragmaticã ºi
probabil cã nu am fost nici atun-
ci; ne fascineazã mai degrabã
jocul ideilor, metafora, jocurile
limbii, anecdota bunã“ (p. 17).
Nicoleta Crînganu merge ºi mai
departe ºi se întreabã dacã
scriitorul român, în general, nu
este cumva lipsit de sentimentul
fantasticului (sau, poate, de
fiorul acestuia, aº adãuga eu).
Existenþa unei grile modela-
toare, fixatã într-o memorie
semanticã, ezitarea, misterele,
sentimentul alteritãþii, figurile ºi
semnele acesteia o asigurã cã
nu. Totuºi, îndoiala persistã,
întrucât, în multe dintre textele

studiate, sentimentul fantasti-
cului se vede alterat de o poli-
fonie de sensuri. 

Se constatã – mereu pe ur-
mele altor cercetãtori – cã
pãtrunderea în spaþiul fantastic
nu se realizeazã brusc, deoare-
ce rostul introducerii unei serii
de semne prevestitoare este
acela de a þine faptele într-o
zonã de ambiguitate ºi sã dea
impresia cititorului cã în jurul lui
se desfãºoarã o altã istorie.
Aceste semne anunþã, indirect,
existenþa unui alt plan în naraþi-
une, un plan fabulos, încãrcat
de mister. Astfel, eroii primesc
încã de la început aceste
semne ce par a veni dintr-o altã
ordine a lucrurilor, dupã care
ele se constituie într-o arhitec-
turã de aluzii, de spaime, de
vise ºi treziri nesigure din vis.
Protagoniºtii literaturii fantastice
poartã semnele alteritãþii, fiind
niºte marginali, asociali, strãini
sub semnul ratãrii – amoroase,
profesionale, sociale, econo-
mice. Oameni simpli se trezesc
puºi în faþa unor situaþii
excepþionale; toate drumurile
grele, rãtãcirile ºi dificultãþile
prin care sunt nevoite sã treacã
pentru a ajunge la þinta propusã
sunt sortite eºecului, dar îºi
îndeplinesc probele, îndurã o
iniþiere în suferinþã, în moarte.
Trãirea în fantastic conduce,
astfel, pe cel intrat în alte
dimensiuni la cunoaºterea de
sine însuºi, smulgându-l din
realitatea vieþii artificiale cotidi-
ene, a vieþii profane. 

Studiul cuprinde o analizã a
mutaþiilor fantasticului în timp ºi
spaþiu, abordând teme precum:
deschiderea într-un spaþiu tran-
scendent, transfigurarea ede-
nicã a realului, rãsturnarea
cronologiei, oprirea timpului,
ieºirea din timp ºi spaþiu, acce-
lerarea timpului biologic, proble-
ma timpului, stãpânirea ritualicã
a timpului, irealitatea lumii
(motivul vieþii ca vis), fuziunea
oniricului cu realitatea ºi visul.
Se mai abordeazã o multitudine
de teme ºi motive folosite în li-
teratura fantasticã: obsesia tim-
pului, anamneza (întoarcerea
într-un timp mitic, cosmogonic),
mica amnezie (lipsa memoriei,
care împiedicã personajul sã-ºi
cunoascã continuitatea ºi uni-
tatea episoadelor vieþii), marea
amnezie (uitarea secretului
întineririi biologice a personaju-
lui), relaþia text-subtext, care
apare în toate naraþiunile fan-
tastice ºi este concretizatã în
expresii care pot fi descifrate în
urma unei lecturi riguroase. Iar
analizele sunt aplicate pe
operele lui Mihai Eminescu,

I. L. Caragiale, Gala Galaction,
Vasile Voiculescu, Mircea
Eliade, A. E. Baconsky ºi alþii.

O necesarã distincþie se face
între proza oniricã a cãrei tramã
epicã nu presupune pendularea
între real ºi transcendent ºi
proza oniricã ale cãrei conotaþii
induc perspectiva fantasticã
asupra lumii. Acest ultim tip de
fantastic categorial, indus de o
multitudine de texte de gen, re-
þine atenþia Nicoletei Crînganu.
Diferitele definiri ale fantasticu-
lui sunt constatate de la o
ºcoalã criticã la alta ºi de la un
domeniu de cercetare la altul.
Bunãoarã, folcloriºtii îºi însu-
ºesc termenul ca fiind opus
unei serii de termeni, precum
realistic, nuvelistic, animalier
etc., privind tipologia basmelor
ºi a baladelor, în acest context,
cuvântul desemnând textele în
care apar personaje himerice,
opuse celor reperabile în reali-
tatea cognoscibilã. Unii teoreti-
cieni considerã cã fantasticul se
asociazã pur ºi simplu sferei
imaginarului, în timp ce alþii îl vãd
ca pe un concept care, pentru a
putea crea efectul de surprizã,
suprapune, fãrã a putea ameste-
ca planurile, realul cu imaginarul.

Autoarea sesizeazã cã stã
pusã sub semnul ambiguitãþii
însãºi încadrarea genericã a
textelor de acest tip, fantasticul
fiind definit pânã acum, pe rând,
drept categorie mentalã, moda-
lã, esteticã, literarã sau de gen.
În cadrul acestor discuþii, cea
mai importantã disjuncþie, care i-
a ºi împãrþit pe exegeþi în adepþi
ai ºcolii franceze, respectiv ai

celei anglo-saxone a fost aceea
a definirii fantasticului în funcþie
de genul subversiv al realului
iluzoriu, de iluzia realului. ªi,
cum se întâmplã de obicei în
astfel de polemici în jurul termi-
nologiei, al încadrãrii genologi-
ce sau categoriale, s-a ajuns la
rafinarea definiþiilor ºi la desco-
perirea unor trãsãturi surprinzã-
toare ale acestei categorii cog-
nitive. Se ºtie cã Teoria lui
Tzvetan Todorov a fãcut epocã
ºi aproape niciunul dintre teo-
reticienii notabili care s-au aple-
cat asupra genului dupã
apariþia celebrei „Introduceri în
literatura fantasticã“ nu a putut
sã o ocoleascã, fie cã i-a fructi-
ficat observaþiile, fie cã a extins
conceptul la domeniul literaturii
de imaginaþie. 

Multitudinea teoretizãrilor,
diversitatea punctelor de
vedere, analizele din ce în ce
mai subtile ale textelor, care
scapã încadrãrii rigide ºtiinþifice,
demonstreazã viabilitatea ºi
complexitatea genului luat în
discuþie. În cãutarea modali-
tãþilor de punere în text a con-
ceptelor domeniului, cercetãrile
româneºti – se observã în
cuprinsul cãrþii – vin cu câteva
contribuþii notabile ºi doar izo-
larea la care a fost supusã
exegeza de cãtre regimul politic
comunist a fãcut ca rezultatele
acesteia sã nu fie recunoscute
la justa valoare pe plan euro-
pean. Nicoleta Crînganu mãr-
turiseºte cã nu este în intenþia
ei sã opereze distincþii legate de
configurarea geograficã a
canoanelor literare; în schimb
nu poate sã nu observe cã

cercetãtorii români preferã sã
plece în analizele lor de la teori-
ile ºcolii franceze, deºi aceºtia
se poziþioneazã diferit în raport
cu definirea misterului. Unul
dintre elementele fundamentale
este acela al izolãrii formelor de
gândire fantasticã pe care,
plecând de la exemple luate din
literatura românã, cât ºi din cea
universalã, o opereazã Sergiu
Pavel Dan în primul sãu studiu
elaborat pe aceastã temã, deºi,
nu uitã sã aminteascã autoarea,
specificul fantasticului româ-
nesc nu este adus în discuþie de
cãtre cercetãtorul clujean. 

Fantasticul rãmâne, pentru
universitara gãlãþeanã, un gen
cu mod propriu de enunþare,
contract de lecturã propriu,
trãsãturi naratologice specifice,
teme ºi frontiere mai mult sau
mai puþin stabile. Întrebãrii dacã
Tzvetan Todorov are dreptate
când decreteazã moartea fan-
tasticului în secolul al XX-lea i
se rãspunde prin nu, deoarece,
atât timp cât existã dileme, vor fi
ºi rezolvãri ale acestora. Recru-
descenþa credinþelor ezoterice,
nevoia unui sacru prietenos, un
întreg imaginar care se cautã
pe sine – toate acestea trãdea-
zã interogaþiile pe care omul le
adreseazã existenþei. Nepresã-
rat cu atâta violenþã ca fantas-
ticul occidental, fantasticul
românesc se aseamãnã în
multe privinþe cu acela francez,
care este mai solar decât cel
german sau britanic. Dupã
apariþia creºtinismului, în partea
orientalã a continentului, cãreia
îi aparþinem, miturile cele mai
vechi nu au fost refulate, ca în
spaþiul cultural occidental, ci
doar uitate. Or, dacã mitul este
refulat, el se întoarce cu vio-
lenþã, iar dacã este uitat, va
cãpãta doar variante soft. 

De aceea – conchide
Nicoleta Crînganu – în cadrul
fantasticului românesc, expe-
rienþa transgresivã ºi uneori cu
note înspãimântãtoare este linã
ºi capabilã sã se integreze mai
bine spaþiilor albe pe care citi-
torul trebuie sã le umple.
Fundalul este arareori violent;
nu se întâmplã crime mon-
struoase sau sinucideri impre-
sionante, experienþa traversatã
de protagoniºti fiind una gnose-
ologicã. Mai mult decât atât, în
majoritatea textelor, eroul, care
se simte un prizonier, este
nemulþumit de timpul ºi de
spaþiul în care se aflã ºi
provoacã o experienþã transgre-
sivã, asumatã voluntar. Drept
urmare, temele ºi modelul fan-
tasticului care se scrie la noi
capãtã o tuºã de echilibru, o
nuanþã de contemplare, fãrã
nimic traumatizant în timpul
experienþelor traversate.

Nu puþini sunt teoreticienii
care atrag atenþia asupra rezis-
tenþei la schematizare ºi inte-
grare într-un tipar al literaturii
fantasticului, ceea ce denotã nu
doar proteismul genului, ci ºi
nevoia ontologicã de a extinde
realitatea dincolo de orizontul
vizibilului. Prin publicarea volu-
mului „Fantasticul românesc.
Deconstrucþie ºi seducþie“,
Nicoleta Crînganu demon-
streazã cã nu se lasã intimi-
datã, ci este sedusã de aseme-
nea aserþiuni.

Vasile SPIRIDON

Despre experienþa
transgresivã a fantasticului
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Merg fãrã sã mã grãbesc
spre casã. Pic, pic, pic… A
început sã plouã. Cerul ºi
soarele se ascund în spatele
norilor cenuºii. Oamenii din jurul
meu grãbesc pasul, cu pungi
sau genþi deasupra capetelor,
spre o streaºinã, un copac sau
un magazin deschis, pentru a
se adãposti. Strãzile încep sã ia
forma unor pâraie mici.

Continui sã înaintez, dar în
pas alergãtor. Traversez strada
pe roºu, din neatenþie. Nu mã
uit înapoi ºi merg cu capul în
pãmânt.  Ajung într-un final în
faþa uºii apartamentului meu.
Cioc, cioc, cioc… Niciun
rãspuns. Apoi îmi amintesc cã
mama stã pânã târziu la servi-
ciu ºi cã mi-am lãsat cheia
acasã. Îmi dau puloverul ud jos,
pun niºte ziare vechi pe treptele
blocului ºi mã aºez sã o aºtept
pe mama. 

Ajunge într-un final acasã, iar
eu mã duc direct în camerã ºi
închid uºa. Deschid geamul,
pentru a simþi mirosul aerului
dupã ploaie ºi mã arunc în pat.
Adorm pentru puþin timp, dar
mã trezesc atunci când o aud
pe mama strigându-mã din
bucãtãrie pentru a veni sã
mãnânc cina.

– Draga mea, ºtii, mama ta
îmi spune cã te comporþi puþin
diferit faþã de obicei ºi credem
cã poate ai pãþit ceva, îmi spune
tata, fãrã sã mã priveascã, din
celãlalt capãt al mesei. ªtii doar
cã noi te iubim ºi vrem sã te
sprijinim pe cât posibil. Nu ai
fost aºa zãpãcitã niciodatã, e a
treia oarã luna aceasta când îþi
uiþi cheia, nici sã mai ieºi pe
afarã sau sã te întâlneºti cu pri-
etenii tãi nu mai vrei, sã nu mai
spun de notele tale, care au
început sã scadã destul de
mult. 

– Îmi pare rãu dacã v-am
supãrat, dar nu mã simt prea
bine, mã cam doare burta. Mã
duc în camera mea, am zis în
timp ce mã ridicam de la masã.

Poate vã întrebaþi de ce mã
comport în acest fel. Sincerã sã
fiu, nici eu nu prea ºtiu. Cred cã
totul a început vara aceasta. Ar
fi trebuit sã ies ºi sã mã distrez
cu prietenii ºi familia, însã am
stat în casã aproape tot timpul.
Doar bunicul meu mã înþelege,
el îmi ascultã poveºtile pe care
le concep,  jucãm cãrþi ºi ascult
istorisirile despre cãlãtoriile sale
din Africa, cum îi furau
maimuþele pãlãria ºi cum s-au
urcat furnicile pe el. Le auzisem
de o sutã de ori, însã nu mã
plictisesc sã le tot ascult. El este
cam singurul care mã face sã
uit de singurãtate. Pentru mine,
singurãtatea este o teamã, o
pot asemãna cu o fiarã care te
mãnâncã din interior sau cu un
hãu în care cazi fãrã sã te
opreºti, aºteptând ca cineva sã
te salveze, sã te ia de mânã ºi
sã-þi spunã cã totul va fi bine.
Din aceastã cauzã am început
sã mã întreb dacã oare chiar
am un rol pe lumea aceasta sau
dacã m-am nãscut cu vreun
scop. Dar haideþi sã ne
întoarcem în prezent!

Sunt la ºcoalã ºi tocmai în
timpul unui test, la care nu mã
descurc prea bine. Mã gândesc
ºi întorc foaia pe toate pãrþile,

poate voi gãsi rezolvarea. La un
moment dat îmi pierd rãbdarea
ºi încep sã-mi mâzgãlesc unghi-
ile ºi banca cu creionul, în
aºteptarea clopoþelului. În
pauzã le aud pe fetele din clasã
cum vorbesc în spatele meu
despre cât de ciudatã ºi tristã
sunt tot timpul. Orele parcã nu
se mai terminã ºi drumul spre
casã e din ce în ce mai lung.
Oamenii par plictisiþi ºi îngâm-
faþi. Fumul maºinilor se îm-
prãºtie peste tot, creând o
atmosferã neplãcutã, iar pe
drum îºi face loc o ambulanþã
grãbitã. Ajung acasã, într-un
sfârºit, deschid uºa ºi îmi vãd
pãrinþii tresãrind când intru. Îi
salut ºi dau sã plec în camera
mea, ca de obicei, când mama
mã opreºte ºi îmi spune cu o
voce tremurândã ºi ochii roºii:

– Annia, nu ºtiu cum sã-þi
spun, dar… acum câteva
minute, înainte sã vii, am primit
un telefon de la urgenþe… ºi mi-
au spus cã… mama pufneºte în
plâns ºi încep sã mã îngrijorez.

– Ce trebuie sã-mi spuneþi?
Mã speriaþi, sper cã nu este
vreo glumã!

– Mai întâi ia un loc ºi ascultã
cu atenþie, vreau sã nu te
panichezi ºi sã gândeºti
limpede.

Le spun cã îmi pierd rãb-
darea.

– Bine atunci… Bunicul tãu a
avut un accident, acum este la
spital, la terapie intensivã. Doc-
torii nu îi dau multe ºanse,
dar… e bine sã rãmânem pozi-
tivi.

Simt cum mi se înmoaie
picioarele ºi cum mi se taie res-
piraþia. Pãrinþii mei vorbesc în
continuare, însã eu nu îi ascult,
nu îi aud. Privirea mi se
înceþoºeazã ºi ameþesc, nu mai
vãd bine. Deschid uºa ºi alerg
pe scãri. Ies din bloc, auzind
strigãtele pãrinþilor, dar nu mã
opresc. Alerg pânã ajung la
marginea oraºului, unde se aflã
un deluºor. Aici mai veneam eu
sã observ natura, cerul ºi
oamenii, împreunã cu bunicul
meu. Aici gãseam inspiraþie
pentru poveºtile mele ºi îmi
plãcea sã discut cu el despre
diferite lucruri. 

Acum mã aºez în genunchi ºi
cu pumnii strânºi pe coapse.
Dau drumul lacrimilor care
izvorãsc din ochii mei ca o cas-
cadã. Inima îmi bate foarte
repede, ca a unui cal de curse.
Tremur din toate încheieturile,
iar în capul meu sunt ameste-
cate o mulþime de gânduri pe
care nu le înþeleg.

– De ce oamenii cei mai nevi-
novaþi ºi mai buni pãrãsesc
lumea aceasta primii?! – strig
eu cãtre cer, de parcã aº fi

aºteptat un rãspuns. Apoi îmi
vine în minte un gând disperat
ºi bolnav… Vreau sã-mi iau
viaþa, sã fiu alãturi de el acolo.
Încep sã plâng ºi mai tare, de
data aceasta fiind înspãimân-
tatã de ce intenþionam sã fac.
Realizez cât de slabã sunt.
Mereu am fost aºa, nu sunt pu-
ternicã, iar bunicul meu era cel
mai bun sprijin pe care mi l-aº
putea dori vreodatã. 

Se însera, aºa cã am pornit
spre casã. Cum am ajuns, m-am
aruncat în braþele pãrinþilor ºi
mi-am cerut iertare cã am ple-
cat. Aceºtia mi-au spus cã ºi-au
fãcut multe griji. De asemenea,
au zis sã mergem la spital, sã
stãm cu bunicul pânã în ultimul
moment. Ajunºi acolo, intru în
salon, iar privirea mea rãmâne
aþintitã asupra chipului fiinþei
dragi. În timp ce mã tot chinui sã
gãsesc sentimentele ºi lucrurile
pe care ar trebui sã i le spun,
mama îmi face semn sã mã
apropii. Trag aer adânc în piept
ºi încerc sã scap de emoþii.

– Bunicule, ºtii, îmi pare tare
rãu… Mi-aº fi dorit sã putem sã
mai petrecem timp împreunã,
dar… Nu pot sã mai vorbesc,
când simt o mânã rece care o ia
pe a mea; era a bunicului. În
acel moment au început sã mi
se umezeascã ochii... 

– Draga mea, stai liniºtitã,
mi-a zis în timp ce a înlãturat o
lacrimã de pe obrazul meu. Uite
ce este, drãguþa mea, eu cred
în tine ºi tu ºtii asta. Te îndrã-
gesc mult de tot ºi… Niºte lu-
mini ca niºte linii verzi, pe un
ecran deasupra patului bunicu-
lui, au început sã clipoceascã
tot mai repede, iar apoi s-au
oprit brusc.

Am simþit cum mâna mea nu
mai este strânsã ºi am vãzut
cum i se închid ochii  încet…
încet. Apoi i-am deschis pumnul
ºi am vãzut cã avea o bucatã de
hârtie înãuntru pe care era scris
„Pentru Annia“. Pãrinþii m-au
dus acasã în timp ce plângeam
ºi citeam mica scrisoare.

„Draga mea Anastasia,
Îmi pare tare rãu cã trebuie

sã te pãrãsesc atât de devreme.
Eu te iubesc, vreau sã þii minte
bine acest lucru. Nimeni nu are
dreptul sã te judece ºi, din câte
am observat eu, a început sã îþi
pese  de ce spun alþii. În ultimul
timp ai devenit tot mai tristã ºi
închisã în tine, însã nu m-am
putut decide sã te întreb de ce.
Am crezut cã nu þi-ar fi plãcut sã
deschid acest subiect, dar acum
ºtiu cã ar fi trebuit.

Este o plãcere sã discut cu
tine, mai mult decât cu un adult.
Mi-au plãcut întotdeauna dez-
baterile noastre filozofice. Însã

chiar îmi pare rãu de ceva… nu
am terminat discuþia pe care ai
aºteptat-o cel mai mult, cea
despre sensul vieþii. Prima datã
am vrut sã-þi scriu aici pãrerea
mea despre aceastã temã, însã
am sã te las pe tine sã te
gândeºti.

În concluzie, am câteva
regrete pe care aº vrea sã le
rezolvi tu. Primul ar fi acela ca
tu sã te regãseºti ºi sã te
iubeºti, iar al doilea sã des-
coperi sensul vieþii. Rãmâne
promisiunea noastrã, bine? Îþi
mulþumesc cã þi-ai fãcut timp sã
stai cu un bãtrân ca mine ºi sã
îmi asculþi aceleaºi poveºti de o
sutã de ori; ai fost, mã scuzi,
EªTI cel mai bun lucru din viaþa
mea.

Cu dragoste, bunicul“

Nu ºtiu cum sã reacþionez la
asta. Sunt fericitã, dar ºi tristã,
confuzã ºi speriatã. Toate aces-
te sentimente se învârt în capul
meu ºi mã fac sã ameþesc. Nu
ºtiu exact de ce sau cum mã
putea iubi bunicul atât de mult,
nu am nimic special. Sunt o fatã
ciudatã, nepopularã, de care
lumea se fereºte, slabã, mult
prea sensibilã ºi nu pot face
nimic special. 

Dupã câteva zile, am mers la
ºcoalã ºi, spre uimirea mea, pot
spune cã a fost... diferit? Am
rãspuns la clasã ºi mi-am dat cu
pãrerea la anumite lecþii, multe
lucruri fiind corecte. Profesorii
mi-au spus sã fiu mai încrezã-
toare ºi mai activã la ore,
deoarece chiar mã descurc,
lucru care m-a fãcut extrem de
fericitã.

În drum spre casã am vãzut o
fatã cam de vârsta mea
desenând. M-am apropiat de ea
ºi  i-am lãudat munca, însã nu
mi-a rãspuns. Am plecat su-
pãratã, dar m-am întors
deoarece îmi uitasem umbrela.
Pe bancã am vãzut desenul
fetei, pe care scria cã este
surdã ºi cã îi pare rãu dacã m-a
supãrat. Dupã ce am citit, am
început sã mã uit prin jur, de
parcã aº mai fi putut sã o vãd pe
undeva. Nu-mi vine sã cred,
fata era surdã?! Iar eu m-am
supãrat degeaba, nici nu era
vina ei. Mã simt foarte prost.
Chiar când lucrurile merg mai
bine, trebuie sã intervinã ceva,
încã un motiv pentru care eu nu
intru în vorbã cu oamenii. Sunt
aºa de imprevizibili...

Urmãtoarea zi la ºcoalã a
venit o nouã colegã, Adriana,
care urma sã stea cu mine în

bancã. Era o fatã veselã ºi cu
un zâmbet molipsitor. Mã
înþelegeam foarte bine cu ea ºi
discutam despre pasiunile
noastre ºi altele. Pot spune cã
dupã o perioadã lungã în sfârºit
simþeam… fericire.

Mâine are loc înmormântarea
bunicului ºi am invitat-o ºi pe ea
sã vinã. Adri a acceptat ºi a zis
cã va fi alãturi de mine oricând,
fiindcã ºtia cã am multe emoþii.

Am ajuns la cimitir. Vedeam
cum sicriul bunicului era pus cu
grijã în acea groapã ºi simþeam
cã îmi vine sã plâng, însã ce sã
vezi, nu puteam. Probabil cã am
plâns atât de mult încât ochii
mi-au secat. Uitându-mã lung la
crucea de pe mormântul buni-
cului, mi-a venit ceva în minte ºi
mi-am dat în sfârºit seama.

„Dragã bunicule,
Poate nu este momentul ºi

nici rãspunsul potrivit, dar tre-
buie sã îþi spun, ºtiu cã mã
asculþi. De când ai plecat, am
trecut prin multe ºi din toate am
învãþat câte ceva. 

În primul rând, sã fii slab ºi
sensibil uneori nu este ceva
rãu, asta am învãþat dupã ce ai
plecat de lângã mine la spital.
Un om insensibil ºi puternic nu
este mereu apreciat, ba chiar
este de evitat pentru cã nu ºtii
cum ai putea sã comunici cu el,
de teamã sã nu pari mai prejos.
De asemenea, am realizat cât
de fericitã ºi de norocoasã sunt,
dupã întâmplarea cu fata surdã
ºi desenul ei. Adriana m-a ajutat
sã trec mai uºor prin aceastã
depresie a mea, arãtându-mi cã
sunt ºi eu talentatã la ceva ºi cã
pot fi o prietenã bunã. Astfel am
ajuns sã mã regãsesc, bunicule,
cum þi-am promis; mai am puþin
pânã voi reuºi sã mã iubesc,
dar toate la timpul lor.

Iar acum sã-þi spun de scopul
vieþii. Din punctul meu de
vedere, toþi ne naºtem cu un
scop; trebuie doar sã îl gãsim ºi
sã îl îndeplinim. Viaþa nu este
simplã, dar nici dificilã. Calitãþile
ºi defectele pe care le avem le
dobândim în timp, nu ne naºtem
cu ele.

În concluzie, sensul vieþii nu
poate fi explicat, nu are formã ºi
nici volum, iar acesta este sin-
gurul caz în care unu plus unu
nu face întotdeauna doi.
Fiecare are o viaþã cãreia îi dã
un sens. ªi uneori acest sens
pe care îl cãutãm cu atât de
multã disperare este chiar sub
nasul nostru…

Acesta este rãspunsul meu,
bunicule…“

Am zis aceste lucruri uitân-
du-mã cãtre cer zâmbind larg ºi
plângând. Tot ce am spus a fost
din adâncul inimii mele. Am
scris acest mesaj pe o bucatã
de hârtie ºi am pus-o la rãdãci-
na unei flori de pe mormântul
bunicului. 

Dupã ce s-a terminat înmor-
mântarea, oamenii se pre-
gãteau de pomanã. Iar eu, cu
fruntea sus ºi încrezãtoare, mã
pregãteam pentru un nou
început ºi un nou capitol din
viaþa mea...

Silvia-Maria BERESCU
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la  Concursul  de  Prozã  Scurtã  „Radu  Rosettii““,

ediiþiia  a  XIX-aa,  Oneºtii,  28.09.2017
categoriia  de  vârstã:  10–15  anii

Un nou început



ateneu

noiembrie – decembrie 201720

Pentru Bacovia, superlativele
în forma lor de manual încep în
Ateneul cultural ºi provin de la
cea care îi va deveni soþie:
Agatha Grigorescu. „Vom spune
numai atît – îºi încheia ea recen-
zia despre Scântei galbene –: cã
D-l Bacovia este un mare, poate
cel mai mare poet modern al
nostru“.1 Spunînd, probabil a
contrariat, dar nimeni n-a con-
trazis-o fãþiº. Cîþiva – sigur – au
crezut-o. Astfel, cineva dintre jur-
naliºtii locali, încã de la sfîrºitul
deceniului trei,2 îl va numi pe
Bacovia (dupã cît se pare fãrã
ironie) „nemuritor“, iar dupã puþin
timp, altcineva îi va da un loc din
faþã în „Panteonul Bacãului“.
Argumentul pentru aceastã cin-
stire a fost: „Dacã Biblia,
Contractul social ºi Capitalul sînt
cãrþile cele mai discutate din
lume, «Plumbul» ºi «Scântei gal-
bene» sînt cele mai discutate
cãrþi de versuri de la noi. A doua
personalitate bãcãuanã dupã
Alecsandri, dacã nu mai impor-
tantã, dar în orice caz mai va-
loroasã“.3

Superlativele nu trebuie
deduse doar din prezenþa unui
cel mai, a unui foarte sau a unor
prefixe. Evidenþierea unicitãþii, a
singularitãþii, a întîietãþii în anu-
mite abordãri e resimþitã ca
echivalentul lor. De asemenea,
ele nu trebuie cãutate doar în
elogiile de la ocaziile festive,
cînd vorbele îi stãpînesc pe ora-
tori. În sensul stabilit mai sus, se
gãsesc ºi în aprecierile curente
ori în referirile la poet în
momentele lui dificile. Iatã un caz
dintre acestea. ªomer în 1932,
Bacovia a apelat la I. Valerian,
directorul Vieþii literare, ca îm-
preunã cu Corneliu Moldovanu,
preºedintele Societãþii Scriitorilor
Români, ºi cu alte persoane sã-i
obþinã „o slujbã“. Publicarea
scurtei scrisori în revistã a avut
ecou într-o publicaþie ieºeanã,
unde cel ce comenteazã scrie:
„Dacã se întîmplã ca cetitorii sã
nu-ºi aminteascã cine e Gh.
Bacovia, îi rugãm sã ne creadã
pe cuvînt: e un mare poet. Unul
care ºi-a croit poezia pe mãsura
unui talent în totul propriu, nou,
în literatura românã. [...] I se
potriveºte de minune vorba lui
Hugo despre Baudelaire: a
lansat «un nou fior». A îmbogãþit
cîmpul florei poetice româneºti
cu miresme noi, din terenuri des-
fundate pentru întîia oarã de
plugul viziunii sale“.4 Patosul
caracterizãrii, cu accentele puse
pe noutatea contribuþiei, su-
gereazã superlativul. 

„În ce priveºte pe contempo-
rani, nu trebuie – era de pãrere
T. S. Eliot – sã ne tot întrebãm
dacã sînt mari sau nu; trebuie sã
punem o singurã întrebare: dacã
sînt autentici. ªi sã lãsãm între-
barea dacã sînt mari singurului
tribunal care poate hotãrî: tim-
pul“.5 Bacovia nu numai cã a fost
vãzut ca autentic (în primul rînd
de cei ce i-au atribuit poeziei sale
valoarea de „document psiholo-
gic“ ºi de toþi cei ce au spus cã-i
sincer), dar ºi – mai mult decît
oricare dintre simboliºtii noºtri –
ca un autor „specific naþional“.
„Am probat, verificînd ulterior
afirmaþia – arãta Ion Rotaru – pe
Nichita Stãnescu care spunea,
într-un rînd, cã, dupã Eminescu,
poetul la care se manifestã într-un

grad foarte înalt specificul nostru
naþional este Bacovia“.6 Într-un
interviu, un comparatist îl situa
printre scriitorii români cei mai
reprezentativi: „[...] puþine naþiuni
pot sã prezinte creatori ca poetul
Eminescu, ca dramaturgul
Caragiale sau un prozator pre-
cum Creangã ori un poet sim-
bolist ca Bacovia. Existã valori
care trebuie revendicate, fãcute
cunoscute“.7 Aºezãrile în atari
contexte sînt superlative.

La superlative s-a ajuns ºi
dupã comparaþiile tematice, mai
exact ale unor motive. De pildã,
analizînd „tîrziul“, „echivalent cu
«amurgul» din poezia expre-
sioniºtilor germani“, un profesor
bãcãuan dotat pentru activitatea
criticã a ajuns la concluzia cã
„George Bacovia este cel mai
mare poet al tîrziului din literatu-
ra noastrã, tot astfel cum
Eminescu este cel mai mare
poet al departelui din literatura
noastrã“.8 „Ce admiraþi mai mult
în poezia lui Bacovia?, a fost
întrebat N. Steinhardt. - Ceea ce
admirã mai toatã lumea: autum-
nalul, ploaia, melancolia ploilor
de toamnã (care la el nu-s numai
melancolie, ci ºi putere, stihie,
zeitate). Ca în vestitul roman al
lui Élémir Bourges: Les oiseaux
s’envolent et les feuilles
tombent./ Bacovia – din acest
punct de vedere al toamnei, al
lacustrului, al ploii stihiale – pe toþi
îi întrece, chiar ºi pe Verlaine“.9

Superlativele rezultã, apoi, ºi
din modul în care a fost resimþitã
influenþa operei. „Bacovia –
recunoaºte Petre Pandrea (n.
1904) – a jucat în viaþa interioarã
a generaþiei mele (cel puþin în
cercul în care am trãit eu)
aproape rolul pe care l-a jucat
Eminescu pentru generaþia lui
Ibrãileanu“.10 „Generaþia noastrã
– a declarat, la rîndul sãu,
Pericle Martinescu (n. 1911) – nu
ºtia mai nimic despre Bacovia,
ca om aflat atunci [începutul
anilor ’30] la respectabila vîrstã
de cincizeci de ani. [...] În
schimb, poezia lui constituia un
fel de evanghelie a noastrã de
toate zilele“.11

Superlativele provin din
repetatele comparaþii cu contem-
poranii ºi cu urmaºii. Bacovia
este atît beneficiarul superla-
tivelor ce i s-au dat ca simbolist
(„unul din cei mai tipici simboliºti
ai noºtri“12), cît ºi superlativelor
acordate în cadrul general al
poeziei româneºti, cînd un con-
frate important spune despre el
cã e „osebit de toþi poeþii noºtri
de azi ºi de altãdatã“.13 Acestea
l-au fixat într-o „constelaþie“ din
care n-a cãzut niciodatã în ultima
jumãtate de secol. Doar asupra

mãrimii s-a discutat ºi se mai dis-
cutã. „Am niºte idei, spunea
Eugen Barbu, ca autor al unei
istorii „polemice ºi antologice“,
aºadar „subiective“ a literaturii
române (vol. 1, „Poezia contem-
poranã“). Cred cã Arghezi este
mai mare ca prozator decît ca
poet. Poetul cel mai mare dintre
cei patru «sfinþi» pe care-i avem
este Bacovia“.14

Chiar dacã în formulãri nu au
nici un cel mai sau cea mai, ului-
rile provocate de opera întreagã,
de un poem, de un vers
(„emblematic“) ori chiar de un
cuvînt sînt tot superlative. De
pildã, vorbind despre sine,
Nichita Stãnescu afirma: „A citit
Bacovia ºi s-a uluit de viziunea
lui totalã...“15 Dintr-o uimire au
ieºit ºi aceste rînduri retorice ale
lui Geo Bogza: „De ar fi sã
rãspund dacã spusa lui
Arhimede, despre punctul cu
care ar putea rãsturna universul,
e cu putinþã, aº rãspunde cã, în
poezie, ea a fost cu putinþã nu o
singurã datã./ Ce poate fi un
cuvînt, un singur cuvînt dintr-un
vers, care schimbã, el singur,
faþa unei întregi literaturi, decît
punctul despre care a fost
vorba?!/ În poezia românã existã
un asemenea cuvînt, care a tre-
cut în alt orizont, iar acesta a
þîºnit din mintea – nu plinã de ful-
gere – a lui Bacovia./ Cu cît am fi
rãmas mai provinciali dacã el,
poetul exasperat al provinciei, ar
fi spus cã aude plîngînd, cum
atîþia spuseserã înaintea lui, vre-
unul din chipurile firii sau ale ci-
vilizaþiei umane, sãlciile, mes-
tecenii, streaºina, burlanele.../
Dar, într-o clipã de geniu, a spus
cã aude plîngînd materia, iar de

atunci poezia românã a dobîndit
alt sunet“.16 Uimire denotã mãr-
turisirea lui Al. Paleologu cã
„fracþiuni“ din poemele lui
Bacovia îi stãpînesc memoria
„cu mai multã autoritate decît
dilema lui Hamlet între a fi ºi a nu
fi“.17 Am auzit eu însumi, în con-
vorbirile despre poet, zeci de inºi
– scriitori cei mai mulþi – scoþînd
exclamaþii de uimire în faþa ver-
surilor lui aºa-zise „norocoase“.
„Îl consider un maestru fãrã
seamã al liricii româneºti“, opina
la capãtul unei discuþii un artist
plastic.18 Iar un elev de-al lui
Bacovia, prof. dr. docent Ion
Bîrzu, spunea într-un cuvînt fes-
tiv: „Greutatea Plumbului sãu
trage cît o epocã de istorie lite-
rarã, adunatã la un loc“,19 ceea
ce înseamnã cît toate cãrþile
acelei epoci. Dintr-odatã, îl vezi
ºi-l înþelegi altminteri decît în tre-
cut. Din cunoscut, devine sur-
prinzãtor.  

Prin impactul lor, superlativele
au un rol foarte important în
receptare. Acþioneazã aidoma
unor impulsuri luminoase puter-
nice proiectate pe un obiect
familiar. Pe deasupra, au cali-
tatea de a fi memorabile. Întrucît
frapeazã, aprecieri ca unul din
cei mai mari sau cel mai mare
(fie cã e vorba de un autor literar,
de un pictor, de un compozitor,
de un actor etc.) nu se uitã uºor.
Sînt judecãþile de valoare ce se
însuºesc cel mai repede,
aproape fãrã nici o rezistenþã.
Cînd e vorba de scriitori, ele
îmboldesc la lecturã ºi influ-
enþeazã lecturile uneia sau mai
multor generaþii. Omul cu edu-
caþie literarã nu se mirã, azi, cînd
aude de „Bacovia cel Mare“, cum

i-a spus odatã Eugen
Jebeleanu20 – vorbã care sunã
voievodal, istoric –, ºi nu se mirã
sã-l vadã statuie.

________________
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Spre deosebire de atâtea alte
aºezãri care m-au chemat prin
pagini de carte, Viena ultimelor
decenii a fost întâi o captivantã
poveste, depãnatã cu glas tare,
rãbdare ºi bucurie de artista
plasticã Dany-Madlen Zãrnescu,
care o vizitase pe îndelete în tim-
pul anului de studiu al soþului ei,
sculptorul Gheorghe Zãrnescu,
bursier Herder al Universitãþii
din Viena, la propunerea sculp-
torului Constantin Lucaci, laure-
at al prestigiosului premiu în
1984.  Aveam, bogat practicat,
exerciþiul lecturii notelor de cãlã-
torie: un motiv în plus sã  ascult
cu însetare relatarea sa spe-
cialã, cu o deschidere pentru
armonia compoziþiilor ºi o paletã
coloristicã mai ample, pentru o
vedere mai cunoscãtoare ºi mai
antrenatã pentru creativ, origi-
nalitate ºi specificitate decât
mine. ªi cum amândouã eram
încã la vârsta maximei recepti-
vitãþi, ºi povestea ºi ascultarea
ei au rãmas de neuitat, adevãr
pe care aveam sã-l trãim
neaºteptat aproape treizeci de
ani mai târziu. Participasem la
ziua de vârf a Zilelor Centrului
Cultural Internaþional,,George
Apostu“ din Bacãu ºi cu o
expoziþie, ºi cu lansarea unui
album Gheorghe Zãrnescu, dar
ºi cu o întâlnire cu volume de lit-
eraturã ºi autorii lor. Cu un an
înainte, în 2013, tot de Sf.
Gheorghe, ºi expoziþia, ºi albu-
mul îi purtaserã numele, ºi cu
matematicianul Arghir-Dani
Zãrnescu, fiul venit special din
strãinãtate pentru eveniment,
cred cã Dany ar fi putut atunci
sã-i cearã clipei sã se opreascã.
Însã timpul a curs implacabil, pe
23 aprilie 2014 ºtia deja cã este
suferindã ºi aflase ºi numele
necruþãtor al suferinþei sale, dar
nu de asta – Dany era o luptã-
toare, pe cât de discretã ºi în
aceastã privinþã, pe atât de teri-
bilã –, ci ca sã mai câºtigãm
câteva ore împreunã,  ne-am
întors mai devreme acasã. ªi
neaºteptat pentru amândouã,
pornind de la una din cãrþile
prezentate publicului, volumul
de versuri al lui Pavel ªuºarã,
„Sissi“, am vorbit din nou, dupã
atâta vreme, despre Viena.

Ne oprim întâi, Niadi ºi cu
mine, sã privim Dunãrea. De
sub poduri vechi, se desparte
chiar în dreptul nostru în douã:
spre dreapta ºi spre stânga.
Dunãrea Veche, Alte Donau, ºi
Dunãrea Micã, Donaukanal, cu
aceasta din urmã formatã în
perioada lucrãrilor de regu-
larizare, spre sfârºitul secolului
XIX? Rãspunsul afirmativ  vine
din vecinãtatea popasului nos-
tru, de la Palatul Urania al
Observatorului Astronomic,
palat cu un geamãn la Cluj, aºa
cã, respectând traseul turismului
clasic vienez, o luãm pe inel, pe
Ringstrasse, drumul care încon-
joarã comorile oraºului vechi.
Ziua, de august, este caldã ºi
limpede. Oare în ce moment al
ei obiºnuia sã se plimbe pe aici,
pe locul fostelor ziduri de
apãrare ale aºezãrii, Freud? ªi
oare existã în structura sa ºi
amintirea paºilor lui Eminescu?
Cu siguranþã, ne dorim cu
ardoare sã ne rãspundem ºi o
vom face din nou în faþa
Burgtheater, acolo unde a
urmãrit „Regele Lear“, po-
vesteºte Tudor Stefanelli, dupã

ore de ger, îndurate ca sã obþinã
un loc mai bun la galerie. Tot el
ºi-l aminteºte mereu prezent în
muzee ºi galerii de artã, „ce le
poseda în numãr atât de mare
capitala Austriei“: „Eminescu le
cerceta pe toate, cu catalogul
explicativ în mânã“.

Dacã sunt de la sine de înþe-
les vizita ºi reîntoarcerile lui
Dany la Belvedere pentru valo-
roasele sale colecþii de artã, cu
„Sãrutul“ lui Klimt ca punct de
maxim interes pentru diversita-
tea, în toate privinþele, a tu-
riºtilor, eleganþa celor douã
clãdiri care alcãtuiesc palatul
înãlþat de arhitectul baroc
Hildebrandt la cererea prinþului
Eugen de Savoia cu banii
câºtigaþi ca general al
Habsburgilor pentru victoria din
1683 împotriva turcilor (evocatã
de cupolele de cupru având
forma corturilor inamice) ºi
încântãtoarele sale grãdini, cu
lacuri, monumente, copaci ºi
flori în aranjamente rafinate,
asigurã permanent cãutare
acestui spaþiu aparte al Vienei,
în care ºi privirea de aici arun-
catã oraºului rãmâne de neuitat.
Mi-o spune din nou, dintr-o
fotografie de atunci, alb-negru,
sora tânãrã ºi visãtoare, într-un
fel care îmi aduce în memorie
nu traducerea din dicþionarele
italian-român ºi nici explicaþia
din dicþionarul limbii române, ci
prima pe care am gãsit-o, la
vârsta celor mai îndepãrtate lec-
turi ale mele: „Belvedere
înseamnã un loc din care se
poate vedea frumuseþea“. Tot
de aici mai pãstrãm un instanta-
neu, cu Dany lângã „Sfinx“, de
data aceasta sorella zâmbind
enigmatic. 

Ca ºi noi la sfârºitul verii, ca
orice vizitator al Vienei de alt-
minteri, ºi ea, cu aproape 30 de
ani înainte de plecare, fusese
fermecatã de dragostea oraºului
pentru Grecia Anticã. ªi iarãºi
deschid cartea copilãriei noas-
tre, cu legendele ºi miturile
acesteia povestite de Kun, is-
toric al culturii eline cunoscut la
vremea lui, bogat ilustratã cu tot
ceea ce arheologia ne-a lãsat
moºtenire, ca sã caut sfinxul ºi
sã-l regãsesc într-o statuie din
secolul VI î. H. ºi în desenul de
pe un vas care îl reprezintã
ascultându-l atent pe Edip. Dar
poate nu numai imaginile de
demult ale acestei fãpturi cu
bust ºi cap de femeie, aripi de
vultur, corp de leoaicã ºi coadã
de dragon hotãrâserã alegerea,
ci ºi simbolistica sa generalã, cu
armonia elementelor umane ºi
animale sugerând uniunea spiri-
tului, a minþii ºi a trupului. Sau
poate cã ea însãºi, artista, îi
adresase o întrebare ºi cu
rãspunsul ascuns într-un colþ al
sufletului se aºezase la picioa-
rele lui privind dincolo de hotarul
veacului ºi al mileniului spre
ziua acelui Sfânt Gheorghe din
2013.

Oricât de bine schiþat în
memorie de vederi ºi ilustraþii,
ansamblul Parlamentului austri-
ac, realizat în anii 1873-1883
dupã proiectul  arhitectului
Theophil von Hansen, reprezin-
tã o surprizã de proporþii, cel
puþin pentru noi douã, cu douã
vacanþe cu plimbãri atente pe
strãzile Atenei. Pe miezul supra-
înãlþat al unui spaþiu amplu, în
formã de semilunã, se ridicã
maiestuos un templu coborât
parcã peste timp de pe
Acropole, susþinut ca o pasãre
de douã aripi prelungi deasupra
cãrora mediteazã personalitãþile
ilustre ale filosofiei vechimii ºi
planeazã în care, victorioase,
Victoriile. Strãjuit de însãºi  fiica
lui Zeus în coloana de luminã
lichidã a  unei fântâni, aproape
cã îþi frânge inima cu gândul
mãreþiei sale contemporane cu
epoca în care bijuteria
Voroneþului abia mai respira, lip-
sitã de cãldura ºi grija ome-
neascã a obºtii de cãlugãri de
cãtre  aceeaºi dinastie care se
înclinã aici în faþa Greciei Antice
ca leagãn ºi model inegalabil al
democraþiei. Istoria este însã
plinã de paradoxuri, de cruzimi
ºi splendori, aºa cã aºteptãm
îngândurate momentul calm al
unei fotografii, greu de prins
între asalturile mulþimii de turiºti,
mereu numeroºi, dar niciodatã
ca în august, în vreme ce, din alt
anotimp ºi alt deceniu, Dany ne
descoperã singuratice în larma
ºi agitaþia din jur. 

Întotdeauna i-au plãcut florile,
era ca ºi cum paºii, mâinile sale
le izvodeau oriunde ajungeau,
orice atingeau. În apartamentul
familiei, în sala de clasã, în ate-
lier, pe ferestrele noastre ºi în

atâtea din lucrãrile sale. Cred cã
în ceasurile petrecute de sorella
în Volksgarten, Grãdina
Poporului, venind fie dinspre
Universitate, fie de la
Burgtheater, sub privirile ei,
trandafirii, amorþiþi încã de dul-
ceaþa primãverii, se înviorau
brusc ºi prindeau sã se caþãre
pe spaliere, pentru ca odatã
ajunºi în vârf sã-ºi deschidã
inimile înmiresmate ºi ca niºte
delicate radare vegetale sã
înceapã sã caute frumuseþea. O
mângâiau pe coloanele
Templului lui Tezeu, replicã în
acest paradis floral al Vienei la
Templul lui Hefaistos, cel mai
bine conservat templu antic elin,
pe care l-am admirat ºi noi într-o
dimineaþã în Agora, când am ºi
aflat cã peste o mie de ani a
funcþionat ca bisericã ortodoxã
greacã, având hramul Sfântului
Gheorghe Akamates. O detec-
tau ºi o sorbeau din punctul
optim al cuprinderii de pe covo-
rul de verdeaþã care curgea spre
monumentul considerat cel mai
frumos din Viena ºi prin fineþea
ºi graþia execuþiei, ºi prin fineþea
ºi graþia celei reprezentate,
„Elisabetta Amelia Eugenia de
Wittelsbach, Împãrãteasã a
Austriei ºi Reginã a Ungariei,
cãreia toatã împãrãþia îi spune
Sissi“ ºi cãreia Pavel ªuºarã
avea sã-i adreseze, de Sf.
Gheorghe 2014, de la Centrul
Cultural Internaþional „George
Apostu“ din Bacãu, „o scrisoare
târzie“, un poem, conceput gra-
fic ºi ilustrat de Mircea Bochiº,
scrisoare, mãrturisea criticul de
artã poet,  „pe care n-am s-o
expediez niciodatã, nu pentru cã
aº fi un bãrbat timid, deºi s-ar
putea spune ºi asta, ci pentru cã

ºtiu…“ Monumentul, realizat de
Hans Bitterlich ºi Friederich
Ohman, cu un zid concav care
protejeazã ºi valorizeazã fãptura
împãrãtesei ºezând în faþa
spectacolului trandafirilor la
apogeu, înseamnã tone de mar-
murã ca zãpada ºi dimensiuni
impresionante, pe care ghidurile
ºi ghizii le înºirã cu neascunsã
satisfacþie: nu s-a vãzut nicicând
ceva mai diafan realizat din roca
durã simbol al rãcelii ºi al insen-
sibilitãþii!

Superlativele de nedepãºit ºi
termenii categorici sunt, desigur,
numai ai acestor ciceroni mo-
derni, contraziºi, iatã, la scurtã
vreme de Stephandom,
Catedrala „Sf. ªtefan“, minunea
goticã a Vienei ºi a Austriei
întregi. Dany ne aºteaptã în faþã
din 1985, savurând de atunci
efectul de broderie în piatrã, de
dantelã în palimpsest, senzaþia
de sãgeþi incomensurabile
plecând, elansându-se dinspre
pãmânt spre cer, tulburãtoarea
miºcare a curcubeielor din vi-
tralii. Nu atât confirmarea admi-
raþiei, a poveºtii ei despre cate-
dralã cautã pe chipul nostru, cât
semnele mici ale lucrurilor mari.
O respiraþie mai rarã, un puls
mai accelerat, o pupilã mai
dilatatã, revolta ochilor, care în
viaþã este uneori ºi a braþelor, de
a nu putea cuprinde, pentru ca
sã pãstreze o secundã în plus.
Suntem, într-adevãr, copleºite
de ceea ce privim, ºtim ºi aflãm,
deopotrivã. Înãlþimea sa în vãz-
duh, de circa 137 m, este pe
mãsura adâncimii în istorie. Anul
1147, de când dateazã fundaþia
în stil romanic, nu mai pare de
neclintit dupã ce nu demult
sãpãturile au scos la ivealã ves-
tigii din secolul IV. Distrugerile
provocate de incendii ºi
rãzboaie au înaintat în vreme
împreunã cu trecerea la stilul
gotic, reparaþii, extinderi, con-
solidãri, completãri. Din turnurile
ei ca niºte scãri de frânghie spre
mila ºi binecuvântarea Celui-de-
Sus erau aunþate pericolele,
clopotele  chemau oamenii la
intervenþii ºi la apãrare, sunetul
lor vestind totodatã ºi trecerea
inexorabilã a timpului. ªi astãzi
Pummerin – al doilea, ca
mãrime, clopot bisericesc
funcþional cu balans liber din
Europa – anunþã Anul Nou.
Acestui moment de nãdejde,
legenda i-l contrapune pe cel al
disperãrii lui Beethoven când a
vãzut porumbeii zburând speri-
aþi din clopotniþã, fãrã ca ure-
chea muzicianului sã perceapã
dangãtul care îi alungase.

Între minunile care alcãtuiesc
minunea lui Stephandom se
numãrã ºi acoperiºul sãu din
þiglã coloratã, care nouã ni-l
evocã pe cel al Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului“ din
Câmpulung Moldovenesc, din
þiglã smãlþuitã, în formã de solzi,
comandatã la Viena. Ridicãm
ochii, dar soarele amiezii de
august, care amplificã ºi distor-
sioneazã siluetele, nu ne îngã-
duie sã desluºim, sã facem
diferenþa între hulubi, lei ºi gri-
foni, pe un cer brusc înstelat de
mitologie.

Când coborâm privirile, Dany
ºi Sfinxul fac un pas uºor cãtre
noi. Cât sã înþelegem cã ºi
amintirea poate fi locul de unde
se vede frumuseþea.

Doina CERNICA

Locul de unde se vede
frumuseþea

• Viena – Dany cu Sfinxul de la Belvedere
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SEPTEMBRIE. Institutul de
Filologie Românã „A. Philippide“
al Academiei Române – filiala
Iaºi a organizat între 27 ºi 29
septembrie a XVI-a ediþie a
Simpozionului Anual Inter-
naþional „Clasic ºi modern în
cercetarea filologicã româ-
neascã actualã“. De data
aceasta evenimentul a fost
unul special: „Înfiinþat în anul
1927, în urma unui memoriu
adresat Ministerului Instruc-
þiunii Publice, la 14 septembrie
1926, redactat de G. Pascu ºi
contrasemnat de A. Philippide,
Institutul de Filologie Românã
A. Philippide celebreazã 90 de
ani de activitate ºtiinþificã“ (din
circulara expediatã de Aso-
ciaþia Culturalã „A. Philippide“
Iaºi centrelor universitare ºi
institutelor de cercetare filologi-
cã din þarã ºi din strãinãtate).
Aºadar, Giorge Pascu (1 dec.
1882, Bacãu – 16 apr. 1951,
Zlatna, jud. Alba), unul dintre
cãrturarii români din perioada
interbelicã, este iniþiatorul înfi-
inþãrii Institutului de Filologie
Românã de la Iaºi, alãturi de
cele de pe lângã universitãþile
din Bucureºti (Institutul de
Filologie ºi Folklor), Cluj
(Institutul de Istorie Naþionalã ºi

Muzeul Limbii Române) ºi
Cernãuþi (Institutul de Istorie ºi
Limbã). Ca de obicei, progra-
mul Simpozionului a beneficiat
de participarea unor cercetãtori
de marcã din þarã ºi din strãinã-
tate. O secþiune specialã a fost
rezervatã prezentãrii directo-
rilor institutului. Semnatarul
acestor rânduri a comunicat
despre Giorge Pascu („Recurs
la adevãrul ºtiinþific“), primul
director al Insitutului (1927-
1932), urmat de Iorgu Iordan
(1932-1946) º.a.

OCTOMBRIE (27). „Roma-
no-catolicii din Moldova – isto-
rie, ºcoalã, identitate“ este ge-
nericul Simpozionului Naþional
derulat la Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu“ din Bacãu.
În deschidere, a fost dezvelit, în
laterala Catedralei „Sfinþii Petru
ºi Pavel“ – în prezenþa prefec-
tului de Bacãu, Maricica Coºa,
ºi a vicepreºedintelui Consi-

liului Judeþean, Silviu Pravãþ –,
bustul prof. Dumitru Mãrtinaº,
autorul bine-cunoscutei lucrãri
„Originea ceangãilor din
Moldova“ (1985). Colocviul
care a urmat a provocat la luãri
de cuvânt interesante pe cei
implicaþi în studierea proble-
maticii romano-catolicilor din
Moldova: arhiviºti (Ioan
Lãcãtuºu, Vilicã Munteanu),
istorici (Anton Coºa, Gabriel
Leahu, Vasile Stancu), militari
(Paul-Valerian Timofte),
lingviºti (Ioan Dãnilã), clerici
º.a. A fost lansat volumul „O
viaþã închinatã unei opere“,
dedicat lui D. Mãrtinaº (coordo-
nator, Anton Coºa), iar dupã-
amiazã s-au celebrat, ºtiinþific,
„200 de ani de învãþãmânt
catolic în Moldova“. La toate
manifestãrile au fost prezenþi
episcopii de Iaºi Petru
Gherghel ºi Aurel Percã,
decanul de Bacãu, Isidor
Dâscã, ºi Gh. Bejan, preºedin-
tele Asociaþiei Romano-
Catolicilor din Moldova
„Dumitru Mãrtinaº“. 

NOIEMBRIE (2). Colocviul
„Plurilingvism ºi interculturali-
tate“, iniþiat de Grupul de cer-
cetare interdisciplinarã LOGOS
al Facultãþii de Litere (Uni-
versitatea „Vasile Alecsandri“
din Bacãu), prin Departamentul
de Limba ºi literatura românã ºi
ªtiinþe ale comunicãrii, a avut
asociat Centrul de Culturã
„George Apostu“ din Bacãu.
Tema celei de-a VIII-a ediþii a
fost „Sfârºitul utopiei? Exil,
migraþie, interculturalitate“. În
deschidere, prof. univ. dr.
Stelian Dumistrãcel (Universita-
tea „Al. I. Cuza“ Iaºi ºi, din ace-
eaºi localitate, Institutul de Filo-
logie Românã „A. Philippide“) a
primit titlul de doctor honoris
causa al Universitãþii „Vasile
Alecsandri“ din Bacãu. Au
urmat douã conferinþe: Literatu-
rã ºi filosofie (acad. Al. Boboc)
ºi Particularitãþi pragmatice ale
dezbaterii televizate „Cap de
afiº“; moderator ºi realizator,
Andreea ªtiliuc; invitat, Gigi
Cãciuleanu (prof. univ. dr.

Luminiþa Cãrãuºu, Iaºi). Pe
secþiuni, filologi din Bacãu ºi
din alte centre universitare au
detaliat cu folos conceptual ºi
aplicativ subteme derivate din
egida Colocviului.

NOIEMBRIE (3). Facultatea
de Litere a Universitãþii din
Craiova ºi-a dedicat conferinþa
anualã centenarului naºterii lui
Al. Piru, ctitorul filologiei din
Bãnie. Vom reveni. 

NOIEMBRIE (8-12). A XIII-a
ediþie a Conferinþei Naþionale
organizate de Asociaþia de
ªtiinþe Etnologice din România
(A.S.E.R.) s-a þinut în
Maramureº, mai precis la
Facultatea de Litere din cadrul
Centrului Universitar Nord din
Baia Mare (parte a Universitãþii
Tehnice din Cluj-Napoca).
Tema propusã, „Patrimoniul
cultural: abordãri teoretice ºi
praxiologice“, a permis o abor-
dare variatã, de la Centenar
„Ovidiu Bîrlea“ la sesiuni de
comunicãri în paneluri paralele
ºi de la vizite în zone folclorice
la prezentãri de carte ºi publi-
caþii. Petronela Savin, Luminiþa
Drugã ºi Valentin Nedeff, de la
Universitatea „Vasile
Alecsandri“ din Bacãu, au
înfãþiºat un „Calendar de etno-
texte culinare“ (în cadrul
proiectului „Digitalizarea patri-
moniului cultural alimentar al
judeþului Bacãu“), iar Ioan
Dãnilã, un excurs asupra
oiconimelor ceangãieºti, la
secþiunea „Minoritãþi/Comuni-
tãþi“. (Tot aici, Ferenc Pozsony,
de la Cluj-Napoca, a prezentat
comunicarea „Pâinea cu cartofi –
pâinea naþiunii“.) S-a colaborat
bine cu Centrul Judeþean pen-
tru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Maramureº
(unul dintre organizatori) ºi cu
instituþiile muzeale din zonã.

NOIEMBRIE (28). „Ziua
Bucovinei“ a fost altfel în 2017.
Dupã momentul vibrant din
holul central al Colegiului
Naþional „Vasile Alecsandri“
Bacãu, ne-am deplasat la câte-
va zeci de metri, în Parcul
„Cancicov“, la Biserica „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel“. Aici un
sobor de preoþi a oficiat o sluj-
bã întru apãrarea limbii române
din interiorul ºi din afara
graniþelor istorice. Întocmai ca
în imnul naþional: „Preoþi cu
crucea-n mânã! cãci oastea e
creºtinã“, pe frontul salvãrii
graiului strãbun. (D. Ioan)

Spre  Centenarul
Marii  Uniri

• Într-o zi de duminicã (26 noiembrie),
cu gândul la sãrbãtoare, dar cu grija faptei
ce ar onora-o, la Centrul de Culturã
„George Apostu“ Bacãu s-a declanºat ofi-
cial Programul iniþiat de Ministerul Culturii
ºi Identitãþii Naþionale, dedicat zilelor de 1
Decembrie 2017/2018, dar de fapt fiecãrei
clipe din acest parcurs temporal.
Gheorghe Popa, secretar de stat în
M.C.I.N., ne-a racordat în alocuþiunea sa
la suma de fapte, locuri, întâmplãri de
acum o sutã de ani, care au condus cãtre
împlinirea idealului de unitate naþionalã.
„Legea nu explicã trecerea de la 23
August la 1 Decembrie“, a menþionat vor-
bitorul, ºi de aceea rãmâne sã demon-
strãm noi istorica metamorfozã.
Comentând simbolistica afiºului (fereastrã
deschisã, ca nevoie de luminã ºi lucidi-
tate), istoricul Alin Popa a pus în ramã de
aur personalitãþi ºi locuri, convingând cã
Bacãul a avut un rol covârºitor în
pregãtirea actului din 1918, fiind „capitalã
a rezistenþei naþionale în Primul Rãzboi
Mondial“. Din pãcate, „am ratat un
moment astral pentru oraº ºi judeþ“, de a
pune în evidenþã rolul uriaº al acestei
zone în acumularea de fapte memorabile
datate 1917. Mihai Ceucã a adus, prin
mijlocirea cãrþilor poºtale ilustrate, un
elogiu cald populaþiei civile a Bacãului,
care a susþinut cauza dreaptã a rãzboiului,
iar Adrian Jicu a cerut „sã nu fim împotriva
memoriei“ ºi „sã ne ridicãm la înãlþimea
tradiþiilor“. Pe aceleaºi coordonate se aflã
numãrul 47 al Revistei „Vitraliu“, prezentat
de Nicoleta Popa Blanariu. În deschidere
ºi în final, Corul „Laudamus“ al Liceului
Teologic „Episcop Melchisedec“ din
Roman (dirijor, Gh. Gozar) a interpretat
piese tematice.

• Dupã-amiazã, în Piaþa Tricolorului,
alte douã instituþii – Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu“ ºi Direcþia Judeþeanã
pentru Culturã – au desenat din candele
cele trei cifre ale numãrului 100 ºi conturul
României Mari ºi au susþinut, prin cuvinte,
demersul jubiliar. Muzica Reprezentativã
a Garnizoanei Bacãu a acompaniat ges-
turile simbolice ale celor de faþã, încheiate
cu „Hora Unirii“ (în „prezenþa“ lui Vasile
Alecsandri, privitor îngândurat). Am notat
finalul a douã discursuri: „Sã fim mereu
împreunã!“ (Silviu Pravãþ, vicepreºedinte
al Consiliului Judeþean) ºi „Avem treabã!“
(Adrian Jicu, directorul Bibliotecii
Judeþene „C. Sturdza“ Bacãu).

• Cercul Militar Bacãu, Asociaþia
Naþionalã Cultul Eroilor „Regina Maria“ –
Filiala Judeþeanã „Col. Corneliu Chirieº“
Bacãu, Asociaþia Refugiaþilor din
Basarabia, Bucovina de Nord ºi þinutul
Herþa, Asociaþia Naþionalã „Pro Basarabia
ºi Bucovina“, filiala Bacãu, Grupul de
Iniþiativã Basarabeanã Bacãu, sub egida
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu“,
au organizat, pe 29 nov., Simpozionul
„Paºi spre Marea Unire“.

• O zi mai târziu, în acelaºi spaþiu,
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã a etalat
o interesantã expoziþie, în cadrul
Proiectului educaþional „Centenarul Unirii.
Strãmoºii mei – eroii“ (febr. 2017-ian.
2018). Elevi din ºcoli ºi licee/colegii au fost
stimulaþi sã aducã la luminã nume de par-
ticipanþi la prima conflagraþie mondialã
(aºezate într-un arbore genealogic sau/ºi
într-o cronicã a propriei familii) ori sã iden-
tifice obiecte (decoraþii, scrisori, fotografii,
jurnale etc.) amintind de Primul Rãzboi
Mondial. S-a colaborat cu Inspectoratul
ªcolar al judeþului Bacãu ºi cu Serviciul
Judeþean al Arhivelor Naþionale. (I. D.)

Douã sunt argumentele pentru ca
lucrarea lui Victor Mitocaru dedicatã preo-
tului stavrofor Pavel Savin (Bacãu, Editura
„Rovimed Publishers“, 2017; ediþia I, 1999)
sã cunoascã o nouã ediþie: pe de o parte,
ineditul subiectului, care a determinat o
adâncire a cercetãrii ºi deci o amplificare a
conþinutului, iar pe de altã parte, rapida
epuizare a primului tiraj. Reperele asumate
(„Drumul întoarcerii“, „Lumina dintru
începuturi“, „Studentul“, „La Seminarul
Veniamin“, „Conferinþele“, „Mici povestiri cu
tâlc“, „Mica Biblie“, „Restriºte ºi speranþã“),
urmate de necesarul aparat critic („Note ºi
comentarii“, „Referinþe bibliografice“) ºi de
un „Excurs iconografic“, sunt menite sã
configureze un personaj mai ancorat în
realitatea timpului sãu decât s-ar fi dedus
din prima ediþie. Autorul recunoaºte cã
aceasta îl obligã „la revizuiri ºi poposiri
familiare prin locuri cunoscute, dar ºi la
staþionãri într-o geografie uºor schimbatã“.
De altfel cuvântul introductiv este un veri-

tabil eseu pe tema recuperãrii spiritualitãþii
locale, în condiþiile efectelor tot mai vizibile
ale globalizãrii, care „îþi elibereazã certifi-
cate de identitate planetarã“.

Toposurile prezente în carte (Ungureni,
Viforeni, Bibireºti, Boteºti sau, pentru sãtu-
curi ca Slobozia, Bota, Zlãtari, Gârla Anei,
Valea Fânaþului etc.) susþin biografia satu-
lui natal al lui Pavel Savin: Bibireºtiul se
trage de la „un rãzeº bogat, din Bereºti-
Bistriþa, numit Bibire“. Biografia profesio-
nalã înregistreazã o altã localitate –
Coloneºti, în fostul judeþ Tecuci –, unde
Pavel Savin a fost învãþãtor vreme de 12
ani. (Se cãsãtorise cu fiica preotului de
acolo, Maria ªtiubeiu; acuarelistul ªtiubei îi
va fi nepot.) Experienþa i-a fost utilã mai
târziu, când va deveni preot ºi va conduce

Seminarul „Veniamin Costache“. Nu întâm-
plãtor: fusese un elev destoinic la semi-
narul din Roman ºi un student sârguincios
la Facultatea de Litere ºi Filozofie din Iaºi.
Ca atare, peste ani (în 1909), va sprijini
cele douã entitãþi din satul natal: ºcoala (a
construit un local) ºi biserica (a reparat-o ºi
a înzestrat-o cu odoare). Însuºi Spiru Haret
vine la Bibireºti pentru a inaugura ºcoala
primarã. 

A conferenþiat pe teme pastorale, a scris
povestiri moralizatoare ºi a alcãtuit „Mica
Biblie“, împreunã cu Nicodim [Munteanu],
episcopul Huºilor, ºi arhim. Iuliu Scriban,
directorul Seminarului Central (Bucureºti,
1913). Cartea a cunoscut mai multe ediþii
(în 1939, a cincea).

Lucrarea este ºi una omagialã: în 2017
s-au împlinit 160 de ani de la naºterea lui
Pavel Savin, ceea ce face din între-
prinderea lui Victor Mitocaru mai mult decât
un gest recuperator.

Ioan DÃNILÃ

Umanioarele,
toamna

O necesarã reeditare
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Arcadie Suceveanu este una
dintre înaltele conºtiinþe sensi-
bile ale postmodernismului
basarabean care ºi-a impus –
ºi a ºi reuºit – sã imprime litera-
turii de peste Prut o nouã para-
digmã, mult mai dinamicã, mult
mai real-subiectivã ºi mai lega-
tã estetic de datele cultural-su-
biective comprehensive. O trã-
sãturã a cãrþilor sale este ace-
ea cã fiinþa lirismului trãieºte în
chip metafizic, abstract, asu-
mându-ºi o intimã înnoire inte-
rioarã atât în gândire, cât ºi ca
izvor de viaþã.

Arcadie Suceveanu a fost
întotdeauna ºi a ºi rãmas un
iscusit orfevru al cuvântului, un
elegiac de facturã expresio-
nistã, care alãturi de Emil
Galaicu-Pãun, Nicolae Leahu,
Teo Chiriac, Eugen Cioclea,
Nicolae Dabija, Maria
Sleahtiþki, Maria Pilkin, Vasile
Gârneþ, V. Ciobanu, Vitalie
Rãileanu, Leo Butnaru, Nicolae
Esinescu ºi alþii a pus umãrul
serios la modernizarea obliga-
torie a poeziei basarabene,
printr-o schimbare de paradig-
mã, de generaþie ºi de stil.

Cele douã volume: „Umbre,
fiinþe, epitafii“ (2011) ºi
„Ferestre stinse de îngeri“
(2014) certificã textualismul,
intertextualismul, mulajul livresc
ºi fervoarea postmodernistã,
optzecistã a poeziei, care
democratizeazã limbajul poe-
tic, oferindu-i o altã înfãþiºare
ºi, de ce nu, europenizând-o.

Departe de a fi o poezie
ermeticã, în adevãratul sens al
cuvântului, poezia lui Arcadie
Suceveanu e mai degrabã o
reedificare în ramã imaginarã a
unor realitãþi ludice, având
cuvântul ca materie primã,
unde starea inductivã de
sorginte barocã ºi amãnuntul
semnificativ impulsioneazã tex-
tul la modul activ, îmbogãþindu-l
ca sens. În plus, îºi asumã
curajos ºi fãrã prihanã viciile
lumii moderne, ca ºi întrebãrile
fundamentale ale fiinþei. Prin
cãutãrile sale, poezia lui
încearcã în fapt depãºirea unor
obstacole altfel naturale, de
comunicare, precum ºi o
adaptare cât mai fireascã la
metafizic. Cãutãrile sale în-
dreptãþite ori chiar angoasele
halucinante transsubstanþia-
lizeazã realul, luându-ºi meta-
fora dintr-un spaþiu de interfe-
renþã între realitate ºi vis.

De aici încolo, ne vom foca-
liza pe antologia de poezie
„Personajele lui Erasm“, carte
apãrutã în 2016 la Editura
„Tracus Arte“ din Bucureºti.

„Pãcat, e încã un monstru
frumos/ Ziceau domniºoarele
sentimentale/ Lipsa de ironie a
îmbãtrânit-o/ Se auzeau voci
uºor avangardiste./ Îi curg din
cur ouã de dinozaur/ S-o scoa-
tem dracului pe linie moartã/
Lângã turnul de apã/ Printre
butoaie cu var ºi rulouri de
smoalã/ Îngeri mecanici o
ciocãneau tacticos/ Era fru-
moasã ºi tristã/ Avea carcasa
vopsitã-n culoarea disperãrii /
La patru pistoane în faruri/ I se

vedea lumina ochilor mei/
Locomotiva Stephenson – viaþa
mea/ Alergând pe drumul cãr-
bunelui ºi petrolului/ Înaintând
spre miezul lucrurilor demodate/
Pe linii tot mai roºii, pe linii tot
mai subþiri/ Pe lamele lor de cuþit“
(„Locomotiva Stephenson“).

Aura inefabilã înconjoarã eul
liric, care se insinueazã fragil ºi
uneori fractal unei profunzimi
inconºtiente în stare de o sub-
tilitate care într-o acþiune lentã,
dar persuasivã supune realul
unui gen de exorcizare care îl
poate umaniza. Ambiþia unei
astfel de poezii este de a redis-
pune lucrurile ºi obiectele care
sunt altfel privite într-o altã
luminã ºi reinventate pentru un
alt tip de lãcomie. 

Autenticitatea este surprin-
zãtoare, mizând pe frusteþea
rostirii. Poezia lui Arcadie
Suceveanu refuzã pragmatic
sentimentalismul ºi grandiloc-
venþa, mizând pe un titlu ideatic
ºi pe simplitate, lirismul sãu
realizând implicit ºi implicat un
document artistic de valoare.

„Personajele lui Erasm“ nu e
numai o carte frumoasã, pa-
rabola, metafora ºi ironia reali-
zând un edificiu artistic aproape
baroc, de o rarã expresivitate
lingvisticã, livrescã ºi literarã. O
anume ambiguitate real-ficþio-
nalã e poate menitã sã reali-
zeze într-o cãlãtorie interioarã,
comprimând senzorial spaþiul ºi
timpul trecut, restructurând prin
reflecþie, ori datoritã deschiderii
sau destãinuirilor, nucleul une-
ori dur al lirismului. Miºcarea e
menitã sã revalorifice ºi sã
înnoiascã individual o altã
aventurã a cunoaºterii, desigur,
mult mai bogatã în conþinut.
„Pentru a supravieþui ca poet/
La sfârºitul secolului XX/ tre-
buie sã fii profund antiliric/ Ori
sã faci ceva trãsnit de tot/ de
exemplu, sã-þi cumperi o ghilo-
tinã./ Numai aºa capul îþi va
sãri/ tot mai periculos în piaþa
publicã./ Sângele scurs se va
închega într-un text/ roºu post-
modernist./ Ajuns rudã apropi-
atã cu Revoluþia Francezã/
poate vei putea câºtiga îngã-
duinþa/ generaþiilor tinere...“
(„Manualul Bãtrânului Neofit“).

Energia visului e lucrativã.
Instalarea în miezul lecturii ne
produce confort ºi deplinã
plãcere, iar Utopia e cea mai
sigurã cale înspre real. Ficþi-
unea în aceastã carte e la cea
mai înaltã tensiune pot spune,
ºi cu siguranþã antologia pro-
pusã e un vârf de performanþã.
Una dintre lecþiile propuse este
aceea cã omul nu se poate
descoperi pe sine decât prin
încercãri. 

Surprinzãtoare sunt inovaþi-
ile la nivel lexical, dar cu sigu-
ranþã autorul ne ispiteºte cu un

adevãrat maraton. Media rami-
ficaþiilor pe care le poate lua în
vedere lectura unor fragmente
e una multiplã. Personajele
cãrþii nu sunt alese întâmplãtor:
Erasmus, preot umanist din
?ãrile de Jos, a fost hitorotonisit
în 1492. A cãlãtorit mult prin
Europa, a studiat la Universitatea
din Paris, a fost influenþat de
Thomas Morus ºi de John
Colet. Cartea care l-a fãcut
celebru, „Adagia“, scrisã între
1500 ºi 1508, e o antologie de
proverbe greceºti ºi latine. În
1503 scrie „Manualul comba-
tantului creºtin“, iar în 1509,
„Elogiul nebuniei“. S-a remarcat
prin editarea autorilor clasici, a
pãrinþilor bisericii, cât ºi a
Noului Testament. Este autorul
unui vestit dicþionar greco-lati-
no-slavono-german. Prin întrea-
ga sa activitate, Erasmus a pus
bazele studiului istorico-critic al
trecutului. L-a influenþat pe
Luther, însã nu a fost de acord
cu acesta în privinþa doctrinei
predestinãrii, pe care a combã-
tut-o. S-a pronunþat împotriva
puterilor sporite acordate pa-

palitãþii. A fost contra reformei
catolice. A corespondat înde-
lung cu Nicolaus Olahus.

Despre Arcadie Suceveanu
e necesar sã adãugãm cã e un
gazetar literar, cronicar iscusit
ºi inteligent, traducãtor de lite-
raturã inspirat ºi cu morgã ºi,
nu în ultimul rând, conduce cu
mânã sigurã ºi cu eleganþã chiar
destinele Uniunii Scriitorilor
moldoveni, într-o epocã în care
orgoliul personal ºi confuzia de
valori se manifestã, ca sã
spunem pe ºleau, ºi la case
mai mari. Nu se impacienteazã,
nu strigã, nu bate cu pumnul în
masã ºi nu-ºi face loc dând din
coate în sensul acesta. E liniºtit
ºi convins, potrivit declaraþiilor
sale, cã odatã cu trecerea tim-
pului multe orgolii ºi vanitãþi se
dezumflã. Este modest, perse-
verent ºi tenace, transpirã mult
dar cu folos pentru ridicarea
conºtiinþei de sine a literaþilor
basarabeni. Nu activeazã în
folos personal, ci se dedicã
binelui public ºi propãºirii
ideilor de progres comunitar.
Se vede de departe cã e un

altruist. Ideea de scriitor mare,
de star ori de supernovã nu-l
atrage ºi în mod sigur nu-l
poate nicicum încânta. E, dupã
pãrerea mea, un cãrturar care-ºi
sublimeazã cu iscusinþã ta-
lentul desãvârºit, inteligenþa ºi
existenþa unui scop clar ºi
foarte bine definit, ºi anume
Literatura Românã. Ca un
iscusit literat ce se aflã, e
deplin conºtient de locul mar-
ginal pe care poetul îl ocupã
astãzi în societate. Pe de altã
parte, e foarte atent la evoluþia
spiritualã a cititorilor sãi, care în
condiþiile globalizãrii ºi ale
restrângerii tot mai drastice a
tirajelor cãrþilor de poezie, ape-
leazã la modalitãþile de lecturã
mai noi: forma digitalã ori pagi-
na de sticlã a unui calculator.
Însã crede în forþa de comuni-
care a cuvântului scris. Crede
cã se citeºte astãzi la fel de
mult ca ºi altãdatã. Iubeºte mult
muzica, având convingerea cã
prin ea omul poate comunica
cu cosmosul ºi cu Dumnezeu.
Autobiografismul unui scriitor
nu se poate confunda cu viaþa
lui decât atunci când clipa de
viaþã trãitã poate cumva sã
devinã fapt literar: „Singur, cu
nisipul deºertului în palme/ Cu
fotografiile marilor piramide/
Arse în scrumierã/ Expediam
pe sub uºã/ Scrisori incendiare
cãtre himerã/ Mã visam pri-
marul Parisului, râvneam/ la
scaunul Patriarhului Ecumenic
din Bizanþ/ ªtiu, ºtiu iubito, þi-era
ruºine, þi-era jenã/ þi-era
deºanþ/ Cã nu eu inventasem
ºurubul/ Cã n-am fost eu acela
care-a adus/ cartoful în
Europa...“ (Profesionist al
himerei); „lui Teo Chiriac“:
„Viaþa întreagã noi nu facem/
decât sã reproducem tabloul lui
Mendeleev/ Nu, noi n-am
inventat legea periodicitãþii cu-
vintelor/ Nu, noi n-am corectat
greutatea atomicã/ a îngerilor/
Noi n-am brevetat încã/ arca-
diul (AR) ºi teofiliul (TF)/
Desigur îngerul nostru este
ironic ºi dadaist/ Îngerul nostru
este ironic, dat naibii/ El se
miºcã liber printre propoziþii...“
(Arcadiul, Teofiliul).

Pe mijlocul Cãrþii Personajelor
curge un râu de tristeþe, acea
tristeþe care strãluceºte pânã
târziu, venind de departe în
lacrima spiritului basarabean,
dar mai ales în poemul „Alte
viziuni la Cernãuþi“, un poem
foarte bine scris, din care aflãm
cã poetul scrie dezinvolt ºi cu
meºteºug atunci când are în
faþã o „temã datã“. O face cu
inteligenþã, fervoare ºi imagi-
naþie, fiecare dintre subdiviziu-
nile poemului fiind bine alese ºi
bine puse în paginã. Aici nos-
talgia nu e numai secretul bine
ascuns al poetului. „Alte viziuni
la Cernãuþi“ e unul din marile
poeme ale acestei cãrþi. De alt-
fel nu singurul. Mã zguduie o
perspectivã lugubrã: înþeleg cã
zidurile oraºului Cernãuþi au
veºnic poveºti de spus, iar sân-
gele supurã în rana deschisã
basarabeanã.

Theodor-George CALCAN

Ultimul tren din Utopia...
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Evenimentul pe care îl
prezentãm a avut loc în locali-
tatea Cavarzere, în data de 28
iunie 1918, pe proprietatea lui
Domenico Carvari. Despre
cele petrecute între 21 ºi 28
iunie, profesorul Stefano Novo
a scris o carte poºtalã adresatã
lui Sidney Sonnino, ministrul
Afacerilor Externe al Italiei.
Documentul în cauzã a fost
expediat din localitatea
Cavarzere, via Sfântul Iosif, în
cursul zilei de 28 iunie 1918.
Noi l-am gãsit în Arhiva Istoricã
ºi Diplomaticã a Ministerului
Afacerilor Externe al Italiei.
Profesorul Stefano Novo a
scris drept titlu pentru eveni-
mentele la care a fost martor
ocular: „Pentru unitatea ºi
independenþa României, 21-28
iunie 1918, în localitatea
Cavarzere“. Textul italian a fost
tradus de noi ºi îl prezentãm
integral, deoarece îl consi-
derãm valoros sub toate
aspectele: 

Pe proprietatea lui
Domenico Carvari s-a
desfãºurat, în grandioasa sa
simplicitate, o ceremonie de
cea mai mare importanþã.
Colonelul comandant al zonei,
cavalerul Santini, s-a prezentat
încadrat de prizonieri  de
rãzboi de naþionalitate românã
cartiruiþi aici. Dupã scurte,
vibrante ºi patriotice cuvinte, a
fost format în Italia primul
nucleu al voluntarilor români,
pentru a lupta în rândurile
noastre împotriva comunului ºi
eternului inamic, sub steagul
roºu, galben ºi albastru, sim-
bolul sacru al patriei lor înde-
pãrtate. La dreapta ºi la stânga
colonelului, douã surori þineau
ridicat steagul italian ºi pe cel
românesc. El a explicat volun-
tarilor cã domniºoara care
þinea steagul italian reprezenta
mamele, soþiile, surorile, adicã
femeile Italiei, iar cea care a

înãlþat steagul românesc
reprezenta pe mamele, soþiile,
surorile ºi femeile întregii
Românii.   Colonelul a chemat
pe stegarul român, care a
sãrutat cu lacrimi în ochi stin-
dardul patriei sale, înãlþându-l
cãtre cerul senin al Italiei în
strigãtele de „Trãiascã!“ ºi
„Ura!“, spre bucuria întregii
trupe ºi a mulþimii de oameni
prezenþi la manifestare.

Ceremonia proclamãrii
unitãþii României s-a
desfãºurat în modul cel mai
simplu ºi solemn, în entuzias-
mul tineretului plin de vitali-
tatea þãrii surori, care nu mai
înceta sã strige: „Trãiascã
regele!“, „Trãiascã Italia!“,
„Trãiascã Armata Italianã, care

luptã contra barbarilor opresori
ai României!“

Excelenþã prea ilustrã, ani-
mat de respectul cel mai
deosebit faþã de persoana
dumneavoastrã, subsemnatul
vã transmite ºtirea cea mai
plinã de bucurie, pe care am
scris-o pe partea cealaltã a
prezentei, deoarece am fost
martor ocular la aceste eveni-
mente înãlþãtoare.

Al Excelenþei
Dumneavoastrã

prea devotat profesor, 
Stefano Novo.

Documentul scris cu atâta
sinceritate ºi devotament faþã
de naþiunea românã  demon-
streazã afecþiunea populaþiei

italiene faþã de românii care
îndurau cu stoicism asuprirea
ºi exploatarea, comportamen-
tul necivilizat ºi în afara ome-
nescului al armatelor de ocu-
paþie austro-maghiare, ger-
mane, turceºti ºi bulgare.

Documentul urmãtor este la
fel de important, deoarece
convinge asupra libertãþii de
acþiune a foºtilor prizonieri
români eliberaþi de autoritãþile
competente ale statului italian.
În arhivele constituite ºi organi-
zate de cãtre instituþia numitã
„Stato Maggiore dell´Esercito,
Ufficio Storico“, se pãstreazã
multe documente referitoare la
trecutul glorios de luptã al
poporului român pentru liber-
tatea ºi unitatea naþionalã.
Între acestea se aflã ºi cel care
convinge cã, la data de 11 iulie
1918, în localitatea Padova, au
avut loc evenimente impor-
tante privind lupta foºtilor pri-
zonieri de rãzboi austro-
maghiari de naþionalitate
românã, eliberaþi de autoritãþile
militare italiene, pentru a fi
organizaþi, pregãtiþi, înarmaþi ºi
trimiºi pe frontul de luptã din
nordul Italiei. La aceastã datã,
Comandamentul Suprem, prin
Oficiul Afaceri Generale, a
primit raportul privind „sosirea
în Padova a unui detaºament
format din 160 de români, ple-
caþi de la Cavarzere, purtând

steagul naþional, comandaþi de
un ofiþer de naþionalitate simi-
larã. Evenimentul a început la
ora 10 ºi 10 minute, prin tra-
versarea strãzilor oraºului
pânã la scara care duce la
calea feratã. Participanþii au
cântat pe tot parcursul melodii
naþionale româneºti. „La ora 11
ºi 10 minute, toþi aceºtia au
plecat cu trenul direct la Ponte
di Brenta“. Unii dintre soldaþii
români au distribuit populaþiei
oraºului participante la eveni-
ment bileþele pe care au fost
înscrise texte semnificative:
„Trãiascã  marea ºi nobila
Italia!“, „Trãiascã valoroasa
Armatã Italianã!“, „Trãiascã
România!“, „Luptãm pentru vic-
toria comunã!“ 

Raportul a fost scris de
colonelul comandant al zonei,
D’Alessandro. Acesta a pre-
cizat cã „cei 160 de soldaþi
români care au trecut prin
Padova au fost prizonieri aus-
trieci, originari din Transilvania
ºi Bucovina“. Aceºtia se aflau
în tabãra de la Cavarzere,
unde au fost recrutaþi ºi trimiºi
în localitatea Ponte di Brenta
pentru completarea pregãtirii
lor militare, în scopul par-
ticipãrii la lupta contra puter-
nicului inamic comun. Acesta a
fost primul detaºament de
luptã contra austro-maghia-
rilor, care s-a acoperit de glorie
în marea bãtãlie, nimicind
armata austro-ungarã ºi
scoþând Imperiul Austro-Ungar
din Primul Rãzboi Mondial.
Batalioanele româneºti for-
mate în Italia au luptat împre-
unã cu armatele franceze,
engleze ºi italiene.
Comportamentul ostaºilor
români a fost apreciat ca
„excelent“, cu oameni decoraþi
pe merite.

Prof. dr. Dumitru ZAHARIA

Avanpremierã la un centenar

Constituirea
primului detaºament

al Legiunii Române în Italia
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Al doilea numãr pe 2017 al peri-
odicului editat de Centrul de Culturã
„George Apostu“ (director fondator,
Gheorghe Geo Popa; director interi-
mar, Doina Barbu), apãrut cu spriji-
nul financiar al Consiliului Judeþean
Bacãu, împlineºte un program pu-
blicistic orientat cãtre punerea în
valoare a spiritualitãþii româneºti.
Revista este un adevãrat „fenomen“
(Gheorghe Popa, secretar de stat în
Ministerul Culturii ºi Identitãþii
Naþionale), pentru cã, deºi are doar
douã apariþii pe an, izbuteºte sã fie
într-o fierbinte actualitate. Avan-
premiera Centenarului Marii Uniri
este asiguratã de Ioan-Aurel Pop
(„Rezoluþia Adunãrii Generale de la
Alba Iulia, din 18 Noiembrie/1
Decembrie 1918“), Violeta Popa –
Alin Popa („România mea, a ta ºi a
mai multor neamuri“), Marin Aiftincã
(„Academia Românã ºi idealul
unitãþii naþionale“), Cãtãlin Turliuc
(„Naþionalism ºi societate civilã în
România, la sfârºitul secolului al
XIX-lea“), Emil Nicolae („Pictori
strãini din România, în slujba Marii
Uniri“), Ioan Holban („Oamenii
începutului de drum“), Theodor
Codreanu („Constantin Stere ºi
Basarabia“), Irina Petraº („Tema
transilvanã“). Bicentenarului „Ovidiu“

îi sunt dedicate textele semnate de
regretatul Liviu Dãnceanu („Sã ne
unim cu Ovidiu“), de Traian
Diaconescu („Ovidiana. Configuraþii
critice“), Livia-Liliana Sibiºteanu
(„Ovidiu la Tomis“), Mircea
Coloºenco („Ovidius – 2000 de ani
de la trecerea în eternitate“),
Bogdan Creþu („Jurnalul apocrif al
lui Ovidiu“), Ioan Dãnilã („Cu cãl-
durã, despre înfriguratul Ovidiu, la
douã milenii de la marea strãmu-
tare“). Centenarul „Titu Maiorescu“
i-a provocat sã scrie pe Al. Boboc
(despre „modernitatea culturii ro-
mâne“) ºi pe P. Bejan (despre
„apostolatul cultural“ al mentorului
„Junimii“), iar bicentenarul „Mihail
Kogãlniceanu“, pe Al. Zub, Gh.
Cliveti ºi Dumitru Vitcu. 

Douã pierderi din lumea culturalã
bãcãuanã sunt semnalate de Dan
Petruºcã ºi Petru Cimpoeºu (despre
George Bãlãiþã), respectiv de Al.
Zub, Gh. Iorga ºi Dan Petruºcã
(despre Ioan Mitrea). Valorilor
emblematice ale urbei le dedicã

studii sau comentarii Nicoleta Popa
Blanariu (despre G. Bacovia) ºi L.
Chiscop (despre V. Alecsandri; tex-
tul necesitã un rãspuns corectiv).
Apariþii editoriale ne sunt prezentate
de Adrian Jicu (Gh. Iorga), Simina
Mastacan (Nicoleta Popa Blanariu),
Val Mãnescu (Viorel Iliºoi), Ionel
Savitescu (Tatiana Niculescu), iar
despre Ion Luca ºi Ilie Boca scriu
Nicolae Cârlan, respectiv Petru
Bejan. Note semneazã Alexa
Visarion („Ceva despre Hamlet“),
Lucian Vasiliu ºi Iulian Bucur.
Robert ªerban a stat de vorbã cu
artistul Doru Covrig, iar Constantin
Adam se întreabã/mirã: „Botoºaniul
fãrã teatru?!“ Strigãtul disperat e
similar cu al bãcãuanilor care nu
concep anul 2018 fãrã Casa
„Alecsandri“: „Politicieni, guvernanþi,
români, nu lãsaþi Teatrul Mihai
Eminescu sã moarã!“

Literatura originalã e bine
reprezentatã: poezia (Nora Iuga,
Traian Diaconescu, Ovidiu Genaru,
Gh. Chiper, Victor Munteanu, Val
Mãnescu, Dan Petruºcã, Gellu
Dorian, Ion-Tudor Iovian), proza
(Adrian Alui Gheorghe), teatrul
(Mihaela Perciun, Mircea M.
Ionescu). Grafica numãrului: Simion
Zamºa ºi „Albastru“. (D. I.)
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Coborâtor dintr-o lume plinã
de eresuri – magica Bucovinã –,
scriitorul Nicolae Spãtaru con-
firmã prin volumul apãrut la
Editura „Junimea“ în 2016 ºi
intitulat „Îngeraºul purta fustã
mini“ aserþiunea colegului sãu
de breaslã Adrian-Dinu
Rachieru: „Mãcinat de îndoieli
ºi asaltat de neliniºti, poetul –
bun cunoscãtor al pulsului
poeziei româneºti – îºi croieºte,
fãrã complexe, fãrã ezitãri, fãrã
a îmbrãca «haina ratatului», un
destin chiar în cadrul literaturii
noastre“. Volumul, care conþine
cinci proze scurte, este uºor de
citit pentru cã în primul rând e
captivant prin estomparea limi-
telor dintre magic ºi cotidian,
dar ºi (mai ales) prin revelarea
(auto)biograficã a autorului.
Deºi alþii par sã devinã perso-
naje în textele sale, scriitorul se
dezvãluie pe sine, cu temerile
ºi accesele sale de curaj. Cele
cinci prelegeri-naraþiune reve-
leazã încã o datã puterea
metamorfozantã a amintirilor
pentru cã acestea, latente în
fiecare dintre noi, sub impulsul
proustian, erup ºi ne transfor-
mã în indivizii care nu bãnuiam
cã putem fi. Acelaºi efect par
sã îl aibã pentru scriitorul
bucovinean trãdãrile ºi mai ales
trãdãrile de sine prin
acceptarea unor compromisuri.

Naraþiunea care deschide
cartea, „Îngeraºul purta fustã
mini“, aminteºte întrucâtva de
scrierile fantastice ale lui
Mircea Eliade, prin apariþia
diafanã, la festivitatea lansãrii
de carte a scriitorului Corneliu
Isãrescu, a unei domniºoare ce
pare interesatã de volumul
„Oraº pe verticalã“, a cãrui va-
loare tinde sã fie confirmatã de
importanþi critici literari.
Infatuarea îi construieºte per-
sonajului o lume din care
aceastã fiinþã irealã,  rodul pro-
priilor aspiraþii de împlinire
eroticã, îl readuce în cotidian,
revelându-i realitatea: lasã în
urma ei revista „Hyperion“, în
care se aflã un articol detractor

al unuia dintre exegeþii pe care
scriitorul se baza. Esenþa textu-
lui este efectul devastator al
eºecului; mai clar, al „trezirii“
din autoiluzionarea cã a existat
o reuºitã.

În „?i era lunã plinã“, întâlnim
acelaºi amestec de umor, de
miraculos ºi tragism într-un
topos labirintic ce aminteºte de
„Cavernele de oþel“ ale lui
Asimov. E acelaºi topos al sa-
tului basarabean dominat de
mistica strãveche ºi de magia
tradiþiilor. În vremea rãzboiului
rece, când frica este trãirea
copleºitoare ºi definitorie,
moartea subitã a lui Leonid Ilici
Brejnev provoacã o adevãratã
isterie prin anunþul unei imi-
nente invazii a americanilor.
Marcu Filipescu, în calitate de
secretar al sovietului sãtesc,
cere DRAC mãºti antigaz.
Ironia finã reliefeazã antinomia
(cel puþin parþialã) între mistic ºi
masca antigaz. De aceea
naraþiunea gliseazã spre ilus-
trarea unei situaþii ridicole:
„Pentru cã oamenii foloseau
masca cum le trecea prin cap,
unii dormeau cu ea sub pernã,
alþii o luau la serviciu. Iar Vasile
Borº se lãuda la bufet, dupã ce
luase la bord câteva pãhãrele
de rachiu, cã ºi-o pune ºi atunci
când face dragoste cu Vera,
nevastã-sa. Pentru orice even-
tualitate, zicea el“.

Motivul mãºtii ca alter-ego al
dedublãrii, ca tehnicã de
supravieþuire, al inexprimatului
ca modalitate de a vieþui, este
omniprezent, într-o paletã
diversã de ipostaze, în cele
cinci texte. Mãºtile sunt aceiaºi

daimoni cu care se luptã omul
simplu într-o societate condusã
prin dictaturã totalitarã. Sunt
vocile interioare ale individului
însetat de libertate ºi dreptate
care îl devoreazã pentru cã se
hrãnesc cu laºitatea ºi culpabil-
itatea sa. 

Pe de altã parte, ele reprezin-
tã Big-Brother din „Anul 1984“ al
lui Orwell, varianta sovieticã.
Sunt atotputernice ºi se folo-
sesc de niºte breºe în conºtiinþa
eroului pentru a-l domina. În
acest sens, scriitorul atestã
stilistic descendenþa sa din I. L.
Caragiale în „La hanul lui
Mânjoalã“. Astfel, colhozul este
un spaþiu în care demonicul
transpare, comunismul pro-
movând pierderea (sau vin-
derea) propriei spiritualitãþi prin
refuzul ortodoxiei, deºi se
cunosc destule cazuri de lideri
ai comuniºtilor care au apelat
în tainã la persoane cu capa-
citãþi paranormale pentru
rezolvarea unor probleme.

Cea mai consistentã ni se
pare a fi proza „Jurnalul lui
Dan“, o poveste tenebroasã a
unui student care moare în cir-
cumstanþe stranii. El þine un jur-
nal în care îl prezintã, fãrã a-l
numi, pe unul dintre profesorii
sãi. Cel care este agasat de
acest portret este decanul,
Gheorghe Ivanovici Parjã, care
se dovedeºte a fi ceea ce
Nichita numea „fiinþe-
nefiinþe“,iar latinii, „Incubus“.
Proza e un pretext pentru autor
sã readucã în prezent tema
crengii de aur a lui Frazer, prin
prezentarea unui ritual magic
pe care decanul este surprins
cã îl face: „Draperiile erau date
în pãrþi. Camera era luminatã
de câteva lumânãri. Decanul
stãtea în genunchi în faþa unei
noptiere, pe care erau douã
sfere de cristal roºu-aprins (cel
puþin aºa le vedeam eu) ºi un
tablou care înfãþiºa parcã un fel
de monstru, iar în jurul lui erau
mai multe obiecte micuþe.
Pãreau a fi pãsãri, sãbii, fel de
fel de semne ºi toate erau exe-
cutate într-o singurã culoare:
neagrã. Sigur nu era o icoanã.
Decanul acoperea cu palmele
sale partea de sus a sferelor ºi
aveam senzaþia cã bol-
boroseºte ceva. Se vedea cã-ºi
miºcã buzele“. Profesorul
devine un parademon (ca în fil-
mul „Justice league“) care
simte mirosul fricii ºi se
hrãneºte cu sufletul celui care
se teme. Dan moare dupã ce
este lovit în piept de o fiinþã dia-
bolicã ce avea faþa (masca)
decanului.

„Timpuri cu ºerpi ºi ºer-
poaice“ aminteºte de prozele
lui Vasile Voiculescu sau
Mircea Eliade, în care se reve-
leazã eresurile ºi credinþele în
metamorfozarea diavolului în
strigoi ori spirite. Aºa cum
remarcã Nina Corcinschi,
aceastã prozã conferã spaþiului
rural buovinean „o forþã aparte
ºi un farmec ciudat“, evocând
„moartea unei vârste“.

În „Cafeneaua de la Podul
Înalt“, se regãsesc reformulate
câteva bancuri sovietice, pre-
cum cel al aplicãrii ºtampilei
primãriei pe fesele amantelor.
Planul oniric este aici un pre-
text pentru clamarea unei rea-
litãþi crunte: Dorin Panã îi
relateazã ºefului sãu  (nara-
torul) un coºmar care îi reve-
leazã faptul cã Iuliana, fosta
iubitã a lui Victor, a devenit
amanta lui Liviu, un coleg de
facultate al acestuia.

În afarã de cea din urmã,
prozele lui Nicolae Spãtaru îmi
amintesc de poveºtile copilãriei
în care diavolul întruchipat în
pisicã nu este neapãrat
învingãtor, dar, sinuos cum e,
lasã Binelui satisfacþia unei vic-
torii momentane, aºa cum se
întâmplã în „Mina din pârãul cel
mare“. Din aceastã perspec-
tivã, textele par prelegeri
menite sã inducã auditoriului
convingerea cã e înconjurat de
o lume invizibilã, care însã
acþioneazã asupra lui ºi într-o
anumitã  mãsurã îl stãpâneºte.

Structural, povestirile se
dovedesc o þesãturã abilã de
planuri, de alternanþe real –
fantastic concentrice ori supra-
puse prin tehnica colajului, tex-
turã ce amplificã atmosfera de
mister. Realismul bine redat,
zugrãvit clar, în enunþuri sim-
ple, e urzit  cu un fantastic de
tip magic, reînviat într-o naraþi-
une de tip confesiv, a unui
povestitor – personaj ce uti-
lizeazã toate armele argumen-
taþiei pentru a inocula ideea
existenþei unei para-lumi care
ne controleazã vieþile.

Iubirea este un sentiment care
cunoaºte diferite manifestãri ºi trãiri. A
fost elogiatã de scriitori, cântatã de diferiþi
interpreþi de-a lungul timpului sub varii
forme, trãitã pe scenã de actori ºi în coti-
dian de omul simplu. Nu greºesc dacã
spun cã e un sentiment greu de definit,
dar care apare în strânsã relaþie cu starea
de fericire. S-ar putea discuta ºi scrie mult
despre poveºtile de iubire care au reuºit
sã dãinuie în timp, iar scriitorul Alfredo
Pérez Alencart ºi-a propus sã descrie
sentimentul nu pentru o iubitã oarecare, ci
pentru soþia sa. Una sola carne/ O singurã
carne este o antologie bilingvã spaniolã-
românã, realizatã de Carmen Bulzan, în
care autorul propune cititorului perspecti-
va asupra iubirii carnale. Dupã 25 de ani
de cãsãtorie, Alfredo Pérez Alencart îºi
analizeazã trãirile ºi afirmã cu tãrie cã
femeia este forþa lumii, o perspectivã
interesantã care subliniazã fidelitatea faþã
de omul iubit, tendinþa acesteia de a-ºi
proteja soþul ºi de a revãrsa asupra lui o
iubire maternã, dar dublatã de desfãtare.

În acest dialog al gesturilor de iubire
tandrã, afectuoasã, cuplul are revelaþia
asemãnãrii trãirilor cu cele ale primilor
îndrãgostiþi. Cei doi se simt binecuvântaþi
de Dumnezeu ºi autorul analizeazã acest
fior al împlinirii totale. Într-un discurs liric

ce se caracterizeazã prin simplitate ºi
exprimarea deschisã, lipsitã de pudoare a
sentimentului, Alfredo Pérez Alencart
trãieºte plenar, pãºeºte în viaþã încrezãtor
alãturi de soþia sa ºi este convins cã
împreunã vor descifra una din marile
taine. Am reþinut poezia Aici sau în altã
parte: Cu un avânt/ – ºi în contralumina
sacrificiului meu –/ voi desluºi mistere.//
Voi depãºi/ marele miraj,/ deja aducând
claritate.// ªi voi merge sã locuiesc/ în
profunzimea/ universului.// O navã de
stele/ mã va întoarce/ în sânge ºi oase.//
ªi aici sau în altã parte/ se va uni trupul
meu/ cu al tãu. Chemarea iubitei
seamãnã în poezia lui Alfredo Pérez
Alencart cu cea exprimatã în Cântarea
cântãrilor, iar gesturile îndrãgostitului
amintesc de omul biblic. Impresioneazã
portretul pe care îl construieºte în poezia
Iubitã. Aici, femeia este invitatã sã i se
alãture cu caravana ta de sensibilitãþi, iar
bãrbatul devine umil în faþa ei: Îþi voi spãla
picioarele/ în timp ce-mi vei unge pieptul/

în casa/ ce-o vom ridica departe. 
Sentimentul de iubire ºi starea de feri-

cire sunt legate de universul intim ºi pro-
tector al casei, care le oferã celor doi sta-
bilitate ºi echilibru emoþional. Spun asta
pentru cã Alfredo Pérez Alencart declarã
cã sentimentul apartenenþei reciproce se
confundã cu ideea de þarã. Direct,
renunþând la declamaþie, sincer, el îi
spune soþiei: Am ajuns sã înþeleg cã,/ în
aceastã lume,/ adevãrata mea þarã/ o
gãsesc/ pe harta trupului tãu.// Nu e altã
þarã/ ca dãruirea ta,/ nici altã lume/ ca
aceastã dragoste.// În îmbrãþiºarea
dragostei/ e þara. Iatã ce interesant este
conturat spaþiul. La început, acesta era
delimitat la casã, iar pe mãsurã ce se con-
solideazã cuplul, spaþiul se lãrgeºte,
devine þarã. Autorul propune aici o dis-
cuþie interesantã despre iubirea pentru o
persoanã care îl transformã pe îndrãgos-
tit. Astfel, acesta ajunge sã iubeascã nu
numai persoana de lângã el, ci întreg uni-
versul acesteia.

Alfredo Pérez Alencart afirmã cã a iubi
nu e treabã uºoarã. Deja discursul liric se
complicã. Aflat într-un spaþiu nocturn,
romantic, cuplul de îndrãgostiþi trãieºte
plenar. Cu teama cã fericirea este un
meteorit ºi clipa – trecãtoare, iubitul simte
cã devine un mesager al tuturor soþilor
care iubesc sub acest impuls instinctual,
trãind curata bucurie de a ne iubi femeia.
El are tãria sã afirme cã starea de bucurie
trãitã alãturi de soþie are origine divinã. 

Într-adevãr, lumea s-a nãscut din iubire
ºi aceasta se manifestã în cotidianul
banal, unde poate avea rol salvator: Mi-ai
fost trimisã pentru a evita naufragiul coti-
dian/ ºi din el îþi dau un sãrut ingenuu,/ în
timp ce sar în cãutarea ziarului. Tihna
cãminului este cea care conferã o altã
stare, împlinirea. Nãscut în Peru, Alfredo
Pérez Alencart s-a stabilit de 25 de ani în
Spania, la Salamanca, unde a venit pen-
tru studiile doctorale. ªi-a descoperit
rãdãcinile europene, iar discursul liric pe
care îl propune cititorilor români prin
aceastã antologie este aparte prin trãiri,
percepþii, rostire; o lecturã interesantã, cu
un mesaj care poate fi înþeles doar de cei
care simt la fel.

Gabriela GÎRMACEA
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Prozã scurtã cu parademoni
ºi urzealã comunistã



O privire criticã lipsitã de
prejudecãþi, fie ºi simplifica-
toare, asupra literaturii fran-
ceze din secolul al XIX-lea,
poate explica, printre altele,
schimbarea de paradigmã ce
afecteazã creaþia artisticã
dupã Revoluþia din 1789. Ce
vedem în noul peisaj marcat de
o altã  mentalitate de a inter-
preta lumea? Pe de o parte, o
relativã cãdere a teatrului,
provizoriu asimilat, în ciuda lui
Beaumarchais, supravieþuirii
Vechiului Regim. Pe de altã
parte, o rupturã cât un divorþ,
ce se agraveazã în timp, între
prozatori ºi poeþi, între ceea ce
„spun“ textele în prozã (mai
ales în prozã narativã) ºi tex-
tele poetice. Existã, la în-
ceputul secolului, percepþia cã
proza, în toate formele ei
(inclusiv în cele marcate de li-
teraritate), este în deplin acord
cu viaþa oamenilor, cu dinami-
ca socialã, cu raporturile de
forþã care-i construiesc istoria,
în timp ce poezia pare oare-
cum decalatã: este regresivã
în privinþa multor aspecte, dar
nearmonizatã, într-adevãr, cu
realul, cultivã o literaritate pro-
prie. Reducând lucrurile de
dragul demonstraþiei, proza
este prezentul ºi realitatea, iar
poezia, trecutul, un gen de
suprarealitate. Putem estima
cã în secolul al XIX-lea se
inventeazã sau se reinven-
teazã proza, mai cu seamã
proza narativã ºi romanescã,
ºi cã aceastã descoperire,
susþinutã de dorinþa cãutãrii
unei creaþii totale, produs al
fuziunii diferitelor genuri ºi arte
(unul dintre elementele mitolo-
giei romantice), e profund
legatã de schimbãrile politice,
sociale, economice, ce înles-
nesc Franþei (ºi Europei occi-
dentale) sã treacã prin salturi
bruºte, de la o epocã la alta.
De la un peisaj rural la un
peisaj urban, de la o economie
bazatã pe agriculturã la o
economie preindustrialã, de la
o societate aristocraticã ºi con-
trolatã de religie, la o societate
burghezã triumfãtoare. ªi, nu
în ultimul rând, poporul „intrã“
în literaturã! Aºa ne explicãm,
printre altele, explozia creaþiei
romaneºti din primii ani ai se-
colului. Prezentul se citeºte în
prozã, nu în poezie, iar viitorul
pare cã se naºte acum.
Reînnoirea, reorganizarea for-
melor literare, e comparabilã
cu inventarea sau reinventarea
epopeii în vârstele vechi ale li-
teraturii. Cât priveºte poezia,
lucrurile sunt cu mult mai com-
plicate. Într-adevãr, poezia
primilor ani, incluzând aici ºi pe
aceea a primelor culegeri
aparþinând aºa-ziºilor poeþi
romantici, rãmâne, aproape în
întregime, prin limbã ºi prin
formele ei stilistice, o poezie
„clasicã“. A fost nevoie de pu-
blicarea, prin 1819, a poeziilor
lui André Chénier, departe de a
fi revoluþionare, ca sã þâº-
neascã „Meditaþiile poetice“,
volumul lui Lamartine, primul
„fior nou“, încã foarte discret.
Cu atât mai mult, cu cât e
vorba despre o poezie discur-
sivã (politicã, filozoficã, reli-
gioasã), preocupatã de
elocvenþã ºi de didacticism.

Formele unui lirism debarasat
de orice strat intelectual ºi
retoric nu apar decât întâm-
plãtor ºi va trebui sã aºteptãm
a doua generaþie de poeþi,
cea parnasianã, cu filiaþia
Baudelaire, ºi cea a lui Nerval
sau, dacã nu, a lui
Lautréamont, ca sã vedem
apãrând concepþii noi despre
poezie ºi creaþii hrãnite direct
de romantismul german ori
versiuni diverse a ceea ce se
va numi, mai târziu, poezia
purã, de fapt, poezia modernã.
Dacã nu ne înºalã judecata
criticã, e cu mult mai mare dis-
tanþa esteticã dintre Lamartine
ºi Nerval sau Baudelaire decât
între aceºtia din urmã ºi René
Char sau Yves Bonnefoy...

Transformãrile poeziei fran-
ceze în secolul al XIX-lea se
manifestã în mai multe direcþii.
Mai întâi, poeþii îºi descoperã
progresiv ambiþia, devenitã în
scurt timp o profesiune de
credinþã, de a pune poezia pe
care o scriu în centrul lumii,
unde comunicã, printr-o stranie
relaþie, elementele universului.
Viseazã sã facã din poet vocea
vocilor universului. Muncesc
din greu pentru a permite
poeziei sã acceadã la esenþele
pure. Interesul pentru limbaj
devine o obsesie. Cei mai
importanþi poeþi înþeleg repede
cã limbajul e marea mizã nu
numai a supravieþuirii poeziei,

ci ºi a reinventãrii ºi înfloririi
ei. Cea dintâi provocare a
înnoirii limbajului e, în mod
oarecum neaºteptat, lexicul:
pãtrunderea, virtualã, a totali-
tãþii lexicului francez în scri-
erea poemului. Aceastã
schimbare de paradigmã se
sprijinã pe redescoperirea de
cãtre Diderot, Rousseau,
Chateaubriand ºi alþii a limba-
jului naturii, a trupului, a
lucrurilor – naturale ºi fabricate
– ºi conduce la redescoperirea
metaforei ca figurã de stil cen-
tralã a punerii în relaþie. Marcel
Raymond a fost primul care, în
paginile introductive ale cunos-
cutei lucrãri „De la Baudelaire,
la suprarealism“, reflecteazã,
în legãturã cu Baudelaire,
asupra redescoperirii, prin a
doua generaþie a romantismu-
lui francez, a principiului uni-
versalei analogii ca motor cen-
tral al creaþiilor poeziei mo-
derne, cu precãdere în opera
urmaºilor lui Baudelaire în
Franþa, Verlaine, dar mai ales
Mallarmé ºi Rimbaud. A doua
provocare constã, neîndoiel-
nic, din lupta cumplitã cu sin-
taxa ºi cu versul. Fãrã sã
intrãm în amãnunte de istorie
literarã, trebuie sã remarcãm
cã cele douã evoluþii nu sunt
sincronice. Prima ºi a doua
generaþie romantice redeschid,
într-adevãr, în poezie, aproape
toate izvoarele lexicului, dar

rãmân oarecum reticente când
e vorba sã facã loc lexicului
familiar ºi popular. Baudelaire
însuºi nu face, în sensul celor
de mai sus, pasul decisiv:
retorica ºi sintaxa poeticã sunt,
schimbând ceea ce e de
schimbat, de extracþie mallher-
bianã! De-abia generaþia de
poeþi ieºiþi din ...“mantaua“
baudelairianã, Mallarmé,
Verlaine ºi Rimbaud, va pune
în inima poemului cãutarea
unei alte sintaxe, ceea ce va
însemna inventarea altor for-
mule poetice. Aceºti poeþi, ºi
nu alþii!, Mallarmé, în primul
rând, care e ºi singurul creator
conceptual, sunt adevãraþii
inventatori ai limbii poetice
moderne, ceea ce dã poeziei
adevãrul propriu ºi radicali-
tatea – o revoluþie esenþialã
prin care pãtrund, în text,
obscuritatea ºi ambiguitatea.
Coextensiv acestei elaborãri,
prin sintaxã, a noii limbi a
poeziei, limbã în interiorul lim-
bii franceze, preocuparea pen-
tru prozodie (metrul ºi strofa),
pentru poemul ca organism, ca
spaþiu ºi ca închidere, va
apãrea, de acum înainte, drept
una dintre componentele esen-
þiale ale acestei transformãri
fundamentale. Pentru aceste
motive, poezia contemporanã
prezintã un numãr de trãsãturi
ce o identificã ºi o calificã: e o
formã de discurs care pune

accentul pe emiþãtor, pe eul-
suport, explicit sau indirect, al
mesajului, pe ceea ce Roman
Jakobson numea funcþia emo-
tivã sau expresivã; temporali-
tatea poemului este – a fost
dintotdeauna – prezentul: actu-
alitatea poemului se incar-
neazã încontinuu (chiar dacã
poemul convoacã ºi combinã
alte temporalitãþi, acestea sunt
dependente de prezent, timpul
fundamental de referinþã);
enunþul se caracterizeazã
printr-o insistenþã specificã
asupra formei înseºi a mesaju-
lui, vizând prin urmare funcþia
poeticã, în aceeaºi terminolo-
gie a lui Jakobson; în sfârºit,
iar acum atingem un punct
decisiv, enunþul poetic e mar-
cat printr-o exploatare siste-
maticã a ambiguitãþilor ºi subti-
litãþilor limbajului, ambiguitãþi
sintactice ºi semantice. Ca sã
înþelegem acest element
esenþial al modernitãþii, e nece-
sarã o parantezã. Ambiguita-
tea e o maladie a gândirii ºi a
limbajului spontan; rolul gra-
maticii e tocmai acela de a
dezambiguiza limbajul, iar
subiectul vorbitor vizeazã chiar
acest rezultat (cel puþin, locu-
torul conºtient, care cautã sã-ºi
controleze discursul). Dimpo-
trivã, în discursul literar, mai cu
seamã în cel poetic, ambigui-
tatea e o decizie lingvisticã,
activitatea locutorului sau a
autorului unui mesaj scris e de
a utiliza mijloacele semanticii ºi
ale sintaxei pentru a reintro-
duce maximumul de ambigui-
tate compatibil cu maximumul
de inteligibilitate. În ceea ce ne
priveºte, nu credem, în gene-
ral, în prezenþa ambiguitãþii în
literaturã. E adevãrat, în exer-
ciþiul cotidian al unei limbi,
ambiguitatea e frecventã, dar
asta þine de folosirea necontro-
latã a vorbirii obiºnuite; e ca ºi
cum te-ai situa deasupra lim-
bajului. Dar în literaturã, cu
precãdere în cea scrisã, primul
efect al încleºtãrii superioare
cu limba e de a nu lãsa loc nici-
unui fel de ambiguitate. În cel
mai bun caz, ambiguitatea se
relevã de la o privire superfi-
cialã aruncatã asupra unui
univers lingvistic concret, pe
care încã nu-l cunoaºtem,
univers ce, în poezie, se pre-
zintã, pe scurt, prin atâtea
conotaþii. Oricum, în poezie,
dacã existã ambiguitate (i-aº
spune, mai degrabã obscuri-
tate sau ermetism), aceasta nu
e niciodatã o greºealã a... sin-
taxei!

Revenind, cu cât limbajul
poemului face jocul  ambigui-
tãþilor ºi anomaliilor semantice,
cu atât sintaxa devine mini-
malã, iar uneori, discursul
poetic e chiar asintactic. Dacã
am compara cu atenþie niºte
texte poetice din secole diferite
(de exemplu, Pierre de
Ronsard – secolul al XVI-lea,
Charles Baudelaire – secolul al
XIX-lea, Yves Bonnefoy – se-
colul al XX-lea), am observa
cum discursul poetic parcurge
drumul de la o vârstã hipersin-
tacticã la o vârstã a minimalis-
mului sintactic, ce afecteazã ºi
poezia contemporanã, cel
puþin pe principalii sãi  repre-
zentanþi...
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Tânãra generaþie pierde, din
ce în ce mai mult, legãturile cu
generaþiile mai vechi ºi cu isto-
ria naþionalã. În ultimele de-
cenii se resimte o diluare a
identitãþii naþionale ºi a senti-
mentului patriotic. 

Mult discutatul Centenar al
Marii Uniri este o bunã ocazie
de a restabili legãturile cu isto-
ria ºi de a valorifica aspecte
omise în cei 100 de ani care au
trecut de la Marea Unire, un an
cu profunde reverberaþii în isto-
ria noastrã naþionalã. 

În luna februarie a anului
2017, Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã Bacãu a iniþiat un proiect
educaþional cu un profund ca-
racter social ºi educativ, pro-
punându-ºi sã trezeascã do-
rinþa tinerilor de a cinsti erois-
mul soldaþilor cãzuþi în Marele
Rãzboi ºi de a preþui jertfa
strãbunicilor. Printre partenerii
implicaþi regãsim specialiºtii de
la Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu“ Bacãu, cei ai
Serviciului Judeþean al
Arhivelor Naþionale, filiala
Bacãu ºi, nu în ultimul rând,
profesorii de la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Bacãu, sub
coordonarea cãruia sunt ºco-
lile gimnaziale, liceele ºi cole-
giile naþionale din judeþ. Scopul
general al parteneriatului îl
reprezintã desfãºurarea de
proiecte comune, prin abor-
darea diferenþiatã a desfã-
ºurãrii evenimentelor istorice ºi
activitãþilor nonformale, idealul
fiind acela de a educa tinerii în
vederea promovãrii valorilor
naþionale, a sentimentului de
patriotism ºi a coeziunii so-
ciale, deteriorate din cauza
nivelului scãzut de trai ºi a
influenþei diverºilor factori
socioculturali.

Deºi pe site-urile Direcþiei
Judeþene pentru Culturã
Bacãu ºi pe cel al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean
Bacãu a fost diseminat proiec-
tul educaþional cu titlul
„Centenarul Unirii. Strãmoºii
mei – eroii“, schema Arborelui
genealogic ºi Protocolul de
colaborare instituþional, pre-
cum ºi informaþii privind activi-
tãþile proiectului, fiind, astfel,
asigurat accesul tuturor par-
tenerilor implicaþi din unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar
ale judeþului Bacãu – sur-
prinzãtor a fost numãrul redus
de participanþi. 

Iniþial, ºi-au anunþat partici-
parea, prin profesorii coordo-
natori, elevii de la ªcolile
Gimnaziale „Spiru Haret“
Bacãu, „George Bacovia“
Bacãu, „George Cãlinescu“
Oneºti, „George Enescu“
Moineºti, Nr. 1 Orbeni, Nr. 1
Mãnãstirea-Caºin ºi Bereºti-
Tazlãu, precum ºi colegiile

tehnice „Dumitru Mangeron“
Bacãu ºi „Gheorghe Asachi“
Oneºti. La final, ºcolile din
Moineºti ºi Bereºti-Tazlãu, pre-
cum ºi colegiile tehnice nu au
mai participat în cadrul proiec-
tului, cu toate cã au fost identi-
ficate persoanele din instituþiile
partenere care contribuiau la
reuºita proiectului ºi a fost res-
pectat în totalitate calendarul
propus profesorilor respectivi.

Fiecare elev înscris în
proiect a fost încurajat sã afle
numele strãbunicilor eroi par-
ticipanþi la Primul Rãzboi
Mondial, rãniþi, dispãruþi sau
cãzuþi la datorie. Toate aces-
tea trebuiau cuprinse într-o
Cronicã de familie editatã de
fiecare elev, cu o scurtã
descriere a evoluþiei familiei,
începând cu sfârºitul secolului
al  XIX-lea/prima jumãtate a
secolului al XX-lea ºi pânã în
prezent. Prin aceastã cronicã
s-a dorit, în special, scoaterea
în evidenþã a informaþiilor per-
sonale, referitoare la membrii
familiei care au dat dovadã de
eroism pe fronturile din anii
1916-1918. 

Copiii au avut posibilitatea
de a identifica ºi colecþiona
medalii ºi decoraþii, imagini,
scrisori, fotografii sau alte
obiecte provenite de pe front.
Cu ajutorul noilor tehnologii
informatice puteau sã sto-
cheze amintiri ºi povestiri de la
bunici ºi strãbunici. Iar încu-
nunarea muncii, în viziunea
iniþiatorilor, o reprezenta alcã-
tuirea unui Arbore genealogic
al propriei familii.

Implementarea proiectului în
ºcolile participante, docu-
mentarea realizatã de elevi în
arhivele proprii, în arhivele
publice, în biblioteci ºi muzee,
pe întregul parcurs al semes-
trului al II-lea din anul ºcolar
2016-2017 ºi al unei mari pãrþi
din semestrul I din actualul an
ºcolar, a avut, într-adevãr, ca
finalitate conceperea ºi edi-
tarea Cronicii de familie ºi a
Arborelui genealogic. Câþiva
dintre elevii (ºi profesorii)
împãtimiþi de muza Clio au
colecþionat medalii, fotografii,
brevete ºi certificate de
naºtere ale strãbunicilor eroi.

Derularea unui asemenea
proiect nu ar fi fost posibilã fãrã
sprijinul necondiþionat al profe-
sorilor de la ºcolile evidenþiate
din municipiul Bacãu sau de la
cele din Oneºti, Orbeni ºi
Mãnãstirea-Caºin. Cu ajutorul
colegilor muzeografi ºi arhi-
viºti, alãturi de toþi profesorii
implicaþi, proiectul a ajuns în
faza sa finalã, cea a organizãrii
unei expoziþii cu cele mai
reuºite lucrãri concepute de
elevii din ciclul gimnazial. 

Iar manifestarea are drept
gazdã binevoitoare Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu“
Bacãu, în aleasã zi de sãrbã-
toare, 1 Decembrie 2017.
Obiectele tridimensionale,
Cronicile de familie ºi Arborii
genealogici sunt expuse pe
simeze ºi vor intra, prin
poveºtile ºi legendele despre
strãbunici, în Anul
Centenarului.

Pr. Constantin GHERASIM

DDaarruull
Au mai rãmas ºapte zile. E din ce în ce mai rece; ºi pe strãzi,

ºi în case, ºi pe chipurile oamenilor. Privesc pe geam strada
împopoþonatã în felurite culori, apoi revin la ochelarii lui aburiþi
ºi la ochii mãrunþi care-mi sfredelesc sufletul. ªtiu! Se apropie
sãrbãtorile de iarnã! Nãvãlesc peste noi acele zile când ne
aruncãm în hãul consumismului, încuviinþaþi cã spiritul gregar ne
va þine în braþele lui uscate, fãrã sã ne scape în prãpastie. E
momentul acutizãrii unor stãri, altminteri zãcând într-o letargie
molipsitoare, care motiveazã pe unii sã ofere cadouri, pe alþii sã
scrie despre daruri continuând teoriile maussiene. Evident, nu
înainte de a irosi, intelectuali sau oameni simpli, în faþa vitrinelor
sau a standurilor, ore sau chiar zile, orbecãind printre rafturile
înþesate cu mãrfuri. 

Îmbrãcat cu acelaºi pardesiu negru, pe care-l poartã de ani
buni, „all season“, Mihai vrea sã vorbim. Prezenþa lui m-a sur-
prins, pentru cã l-am zãrit intrând în bisericã în urmã cu mai bine
de jumãtate de ceas ºi credeam cã apoi va pleca acasã. „Dacã
deranjez, pot sã mai stau afarã. Nu mã grãbesc“, îmi ºopteºte,
tuºind în batistã, cu privirea þinuitã parcã de icoanele de dea-
supra bibliotecii. ªtiu cã le simte aproape, iar prezenþa lor îi
transfigureazã în mod vizibil chipul umbrit de suferinþe, aºa cum
pe alþii, probabil, îi desfigureazã privitul la rafturile cu promoþii
din malluri sau supermarketuri. 

De obicei, când mã viziteazã, începe sã povesteascã fie
despre greutãþile oamenilor, fie despre unii sau alþii, întâlniþi pe
strãzile din cartier. Cu vocea tremurândã, îºi aminteºte o întâm-
plare cu arhimandritul Iustin. „Mi-a fost duhovnic, în tinereþe,
când mã duceam cu mama la mãnãstire. Am ºi o iconiþã cu
semnãtura pãrintelui!“. Când pronunþã numele, apasã pe piept,
cu douã degete, aplecând capul spre stânga. Pãzeºte icoana cu
strãºnicie în buzunarul din dreptul inimii. Mihai nu este bãtrân,
deºi pãrul se dezvãluie pe sub ºapcã asemenea zãpezilor de pe
Ceahlãu. A albit în ultimii cinci ani, dupã moartea mamei, pe
care a îngropat-o cu ajutorul celor ºase-ºapte vecini de pe scara
blocului. A rãmas singur. Iese rar din casã, cât sã mai viziteze
biserica ºi sã spunã o rugãciune în faþa iconostasului. L-am
gãsit adesea în faþa icoanei Maicii Domnului. Se roagã cu glas
ºoptit minute bune. Mereu, vãzându-l, mã cuprinde o compasi-
une sorã cu sentimentul zãdãrniciei lucrurilor din aceastã soci-
etate. Ce familie minunatã a fost, ce mamã a avut… Mi-a
refuzat sprijinul, explicându-mi cã e mulþumit cu ceea ce are.
„Cãutaþi familii care au copii necãjiþi, oameni bãtrâni ºi singuri.
Eu mã descurc.“ Ba chiar îmi dã de înþeles cã ar vrea sã mai
dãruiascã. Nu icoane, pentru cã le-a împãrþit pe toate cu urmã-
toarea rugãminte: „Sã vã amintiþi de mama!“ Acum ar vrea sã
doneze pendulul din sufragerie. M-a lãmurit cã timpul lui nu se
mai potriveºte cu cel al lumii în care trãieºte.

ªi mã roagã sã-i fac o favoare. Nu pentru el, ci pentru un vãr.
Îmi dã amãnunte, îmi explicã situaþia. Vorbeºte calm,
accentueazã unele detalii despre viaþa grea. Ruda respectivã e
cam de o vârstã, om gospodar, cãci a fost patron cândva. Ba îmi
menþioneazã la sfârºitul prezentãrii, a fost ºi ºofer. Adicã ar face
orice sã se poatã angaja. Are familie numeroasã ºi se descurcã
anevoios. Acum îl vãd pe Mihai nu ca pe acel om modest, rugã-
tor, ci ca pe un veritabil promotor al milosteniei. „Hai sã facem o
treabã bunã, durabilã. Hai sã facem o faptã bunã adevãratã. Hai
sã fim creºtini de sãrbãtori!“ ar fi mesajul lui. De ce nu a venit
ruda respectivã? Mã duce gândul, însã nu apuc sã-mi zic pã-
rerea. Mihai ºtie ce vrea sau ce înseamnã bucuria sãrbãtorii.
Într-o lume suferind de impotenþã festivã, existã cadouri care nu
pot fi refuzate. Iar Mihai ºtie unul dintre acestea. Îi promit cã o
sã fac tot ce îmi stã în putinþã sã-l ajut. Mi-a zâmbit fericit, mi-a
mulþumit ºi a ieºit. L-am urmãrit cum pleacã, pãºind apãsat, de
parcã ar vrea ca urma paºilor sã rãmânã înscrisã acolo, în
zãpadã, pentru totdeauna. Sã vãd ºi mâine cã el a fost pe aici. 

Asta a fost ieri. Astãzi, e ajunul Crãciunului, iar eu am urcat
la apartamentul 39. Pentru Mihai a început Crãciunul. Dincolo
de sticlã, de vitrine ºi de oameni.
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Dimitrie-Ovidiu BOLDUR

Strãmoºii mei – eroii
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Din câte se pare, informaþiile
ºi cãrþile despre România,
oferite de strãinii care au petre-
cut ocazional sau au zãbovit
mai mult timp în þara noastrã,
sunt inepuizabile. Dacã spre
sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi
începutul celui de-al XIX-lea au
sosit în Principatele Române
refugiaþi francezi (un prim val
dupã 1789, apoi, dupã 1815),
tot în cursul acelui secol a exis-
tat moda  ca în marile familii
boiereºti sã se afle profesori ºi
guvernante strãine care se ocu-
pau de educaþia ºi învãþarea
limbilor strãine de cãtre
odraslele boiereºti. Mulþi astfel
de dascãli s-au stabilit definitiv
aici, dând la ivealã volume de
impresii, care, evident, se citesc
cu interes. În sfârºit, multe din-
tre aceste volume au fost repu-
blicate la diverse edituri.
Bunãoarã, Humanitas a dat la
ivealã în colecþia Vintage pe
Richard Kunisch, Patrick
O’Brien, James William Ozanne,
Maude Rea Parkinson, James
O’Noyes, Paul Morand. De astã
datã, avem în faþa noastrã
cartea canadiencei Ethel
Greening Pantazzi* (1880 -
1961), care printr-o întâmplare
fericitã devine soþia comandoru-
lui de marinã Vasile Pantazzi (n.
1871, Basile, în carte B.), încât
Ethel mãrturiseºte: „Cât de ne-
aºteptatã este viaþa! Cine ºi-ar fi
putut închipui, când am plecat
în acea lungã cãlãtorie în jurul
lumii, cã B. în colþul lui de lume,
departe de Canada, pornea ºi el
la drum? Câte sute de detalii,
aparent triviale, par sã fi lucrat
pentru a face sã ne încruciºãm
drumurile la Cairo!“ (p. 98). Spre
Hong Kong au  cãlãtorit îm-
preunã, se despart, apoi s-au
reîntâlnit la Tokio, iar un
vizionar negru le-a prezis cãsã-
toria,  încât Ethel mãrturiseºte:
„Îi spun mereu lui B. cã mã
flatez singurã cã am fost atât de
inspiratã sã mã nasc în Canada
ºi sã mã mãrit aici“ (p. 90).
Impresiile despre România sunt
reunite într-o carte apãrutã în
1921, ca urmare a unei ºederi
de un deceniu (1909 - 1919),
volum segmentat în douã pãrþi:
Lumini, ce conþine 13 capitole,
ºi Umbre, ce însumeazã 12
capitole. Provenind dintr-o fami-
lie de emigranþi englezi în
Canada, Ethel Greening se va
acomoda rapid cu viaþa din
România, fiind întrucâtva intere-
satã de istoria noastrã „ o insulã
de latinitate într-o mare slavã“
(p. 22), îi descrie pe români din
punct de vedere fizic, benefici-
azã de ospitalitatea lor („aceas-
ta fiind, cred, un obicei turcesc“,
p. 26), îi invocã pe ªtefan cel
Mare (întors dintr-o bãtãlie fãrã
a fi învingãtor, nu este primit de
mama sa, fãrã a se menþiona
legenda istoricã a lui D.
Bolintineanu), Mihai Viteazul
(capul voievodului este depus la
Mãnãstirea Dealu), domniile
fanariote. Aºadar, nu ºtim ce
studii fãcuse Ethel Greening,
dar din scriitura acestor note,
din emiterea unor judecãþi de
valoare ºi a unor comparaþii cu
pictorii renascentiºti Murillo ºi
Fra Angelico,  din consideraþiile
asupra celor vãzute în
România, înclinãm sã credem

cã autoarea avea o bunã edu-
caþie ºi instrucþie ºcolarã, iar
dupã cum reiese de la paginile
22 ºi 218, vorbea ºi franceza.
La Odessa deprinde puþin rusã.
Fire sensibilã, sociabilã, se inte-
greazã perfect în societatea
oraºului Galaþi, localitate în care
ºi-a petrecut primii ºapte ani ai
ºederii în România, deprinde,
deºi cu greºeli, sã vorbeascã
româneºte, este interesatã de
tradiþiile ºi obiceiurile româneºti
de nuntã, de botez, de înmor-
mântare, ºi crede cã, de pildã,
coliva dateazã din vremea
dacilor. Noteazã felul cum se
sãrbãtorea Crãciunul ºi Anul
Nou, Boboteaza ºi scoaterea
Sfintei Cruci din Dunãre. Nu
sunt omise zilele Babelor ºi
reminiscenþele  magice printre
oamenii din popor. Urcând la
bordul monitorului Lascãr
Catargiu condus de B., remar-
cã politeþea ºi bunãtatea
echipajului, alcãtuit din oameni
din popor. Trecând prin Cahul,
face observaþii asupra localitãþii
ºi a componenþei etnice  a popu-
laþiei, la fel  la Sulina. La Galaþi
(„Galaþii au un farmec aparte“,
p. 87) este impresionatã de bi-
serica „Sfânta Vineri“, deºi rasã
ºi refãcutã, aici pãstrându-se o
icoanã fãcãtoare de minuni, de
baia turceascã, apreciatã ºi de
B. („deºi este foarte plimbat ºi
cosmopolit“). Se deplaseazã în
excursii în diverse localitãþi din
þarã. Cãlãtoreºte pe Dunãre de
la Budapesta la Galaþi, remar-
când Turnu-Severin „cel mai
frumos oraº de pe aceastã rutã“
(p. 99). Petrece un Crãciun la
un conac de lângã Tecuci,
aminteºte de Jean Crissoveloni,
mare proprietar în Ghidigeni, ºi
este contrariatã de opulenþa re-
ºedinþelor boiereºti, în contrast
cu sãrãcia ºi ignoranþa celeilalte
pãrþi a populaþiei din România
(p. 101). În fine, remarcã uni-
tatea limbii române. Pãtrunde în
elita societãþii româneºti, se
bucurã de prietenia prinþesei
Cantacuzino, este invitatã la
Curtea regalã, Carmen Sylva
vorbindu-i într-o „englezã încân-
tãtoare“. Constatã viaþa scumpã
din Bucureºti, îl citeazã pe scri-
itorul american Saltus care
remarcase cã în Bucureºti mân-
carea este mai scumpã decât la
Madrid, explicabil prin rafina-
mentul culinar. Nu îi scapã fru-
museþea ºi eleganþa femeilor,
care puneau accentul pe toalete
chiar dacã aveau locuinþe mo-
deste. Temperamental, românii
sunt apropiaþi de italieni, le
reproºeazã lipsa activitãþilor fi-
zice; în schimb, au pasiunea
cãlãtoriilor „dar preferã sã se
îndrepte cãtre Vest“ (p. 91).
Printre atracþiile bucureºtene se
numãrã opera, concertele,
expoziþiile de artã, serile muzi-
cale. Îi menþioneazã pe Nicolaie
Grigorescu, Ioan Kalinderu,
Anastase Simu; în sfârºit, este
amintit Tezaurul de la Pietroasa,
a cãrui primã descriere ºtiinþificã
este fãcutã de Alexandru
Odobescu. În România, Ethel
Greening îi naºte pe cei doi
copii: Barbu Victor Gordon
(1912 - ?) ºi Sybil Oltea Yvonne
(1914 - 1983). Este vizitatã de
sora mezinã Constance. Încep
rãzboaiele balcanice, dupã

Sarajevo începe Marele
Rãzboi. Moartea lui Carol I
(dupã 50 de ani de domnie, p.
122, de fapt, 48 de ani), o
impresioneazã: „Un sfârºit trag-
ic pentru o viaþã de strãduinþe
continue!“ (p. 122), urmatã de a
reginei Carmen Sylva, încheie o
epocã, dar deschide o nouã
etapã, când Ferdinand
hotãrãºte sã lupte alãturi de
Antanta. Însã Ethel Greening
Pantazzi este scepticã în pri-
vinþa României: „Tare mã tem
cã România nu va fi în poziþia
de a ajuta efectiv ºi cã se poate
dovedi un lanþ prins de
picioarele Aliaþilor“ (p. 159).
Curând, armata românã se con-
fruntã cu primele eºecuri, ofi-
cialitãþile, guvernul, familia
regalã pãrãsesc Capitala, care
este ocupatã de armata ger-
manã, încât lipsurile ºi nesigu-
ranþa vieþii se accentueazã.
Capitala este bombardatã de
aviaþia germanã, circulau
zvonuri teribile despre represali-
ile puse la cale de cãtre ger-
mani asupra populaþiei civile, iar
perspectiva unei ierni grele va
accentua suferinþa oamenilor.
Plecarea lui B. la Odessa, la
început privitã favorabil, va
cunoaºte multe peripeþii,
datorate, în parte, revoluþiei
ruse a cãrei influenþã se va rãs-
frânge ºi asupra soldaþilor
români, care protestau contra
regelui Ferdinand ºi a ofiþerilor.
Sosirea lui Rakovski la Odessa
sporeºte angoasa locuitorilor.
Viaþa devenise extrem de
scumpã, banii, bijuteriile se
ascundeau,  B. este ridicat de
bolºevici, iar dupã ce-l viziteazã
la închisoare, Ethel scrie:
„Suntem atât de afundaþi în mi-
zerie ºi suferinþã, încât orizontul
nostru se limiteazã la urmã-
toarele câteva ore“ (p. 231). În
sfârºit, sosirea la Odessa a
ofiþerului canadian Boyle con-
tribuie la aducerea în þarã a unei
pãrþi din tezaurul depus la
Moscova ºi la salvarea lui B.
Ulterior, colonelul Boyle a încer-

cat, fãrã succes, sã o aducã în
România pe þarina Maria
Feodorovna, mama lui Nicolae
II. Dupã multe întâmplãri nepre-
vãzute, Ethel revine la Galaþi
unde constatã cu insatisfacþie
lipsurile, distrugerile ºi starea
precarã a oamenilor, iar despre
germani scrie: „Rapacitatea cu
care au pus mâna pe bogãþiile
României este o dovadã a lipsei
tuturor celor necesare în propri-
ile lor case“ (p. 282). În  pofida
dificultãþilor, Galaþiul rãmãsese
un oraº ospitalier, apreciat ca
atare de Ethel. Trece prin Iaºi,
apoi revine în Bucureºti, în
locuinþa lor, pe care o gãsesc
într-o stare deplorabilã, avariatã
ºi degradatã. Plecarea la Paris,
unde B. este numit într-o
comisie a Tratatului de Pace,
încheie un volum captivant ce
se citeºte cu interes. In extre-
mis, semnalãm la pagina 162
cã acele patru versuri despre
care se scrie în subsolul paginii
cã sunt din poezia Noi de
George Coºbuc, sunt, de fapt,
de Octavian Goga. Setul de
fotografii de epocã completeazã
o restituire necesarã. 

O a doua carte consacratã
României aparþine contelui
Charles de Saint-Aulaire**,
diplomat francez care a stat în
þara noastrã în anii Primului
Rãzboi Mondial (1916-1920).
Dintr-o notã asupra ediþiei aflãm
cã iniþial volumul a apãrut în
2003 sub titlul de Confesiunile
unui bãtrân diplomat. Actualul
titlu ºi subtitlul aparþin editurii. În
ceea ce priveºte ediþia de faþã,
cartea beneficiazã de Intro-
ducerea dlui Mihai Dim. Sturdza
ºi este structuratã în opt capi-
tole ºi o anexã. Introducerea
este, aºadar, o utilã trecere în
revistã a vieþii ºi activitãþii con-
telui de Saint-Aulaire (1866-
1954), diplomat de carierã,
aparþinând unei vechi familii
franceze din secolul al XV-lea,
din Bretania, stabilitã, ulterior,
în Périgord. Dupã studii solide,

Saint-Aulaire este admis în
Ministerul de Externe francez,
manifestându-ºi antipatia faþã
de Germania, asupra cãreia
dorea o revanºã, dupã eºecul
Franþei din 1871, ºi îndeplineºte
misiuni diplomatice în diverse
þãri din America Latinã, în
Europa ºi în Nordul Africii. În
fine, în mai 1916 este numit
ambasador la Bucureºti
înlocuindu-l pe Jean Camille
Blondel, care rãmâne în
România. Relevant e faptul cã
Saint-Aulaire este autorul unor
biografii – Richelieu, Talleyrand,
Mazarin – ºi al unor cronici
politice, totodatã stabilind,  ca
mai târziu Alain Besançon, o
paralelã între nazismul german
ºi comunismul sovietic. Deºi
apãrute în 1953, aceste memo-
rii ale contelui de Saint-Aulaire
ajung în România destul de
târziu, fapt ce l-a determinat pe
Mihai Dim. Sturdza sã scrie
spre finalul Introducerii sale:
„Bineînþeles, autoritãþile comu-
niste nu aveau niciun interes sã
aducã în atenþia publicului
român apariþia unei cãrþi care
dovedea nu numai talentul,
erudiþia, stilul remarcabil al
autorului unei cronici atât de vii
ºi de pãtrunzãtoare a vremurilor
prin care trecuse, dar care
explica ºi rolul nefast al Rusiei –
fie ea imperialã sau bolºevicã –
într-unul din momentele de
mare încercare ale istoriei noas-
tre“. Aºadar, Saint-Aulaire este
numit ambasador al Franþei la
Bucureºti, cu misiunea de a
scoate România din tabãra
Puterilor Centrale, sã o menþinã
în neutralitate sau sã o ali-
peascã Antantei. Sunt dezbã-
tute astfel chestiuni politice de
culise ºi militare, unde nu erau
excluse incompetenþa ºi nepri-
ceperea. Saloanele elitei
franceze erau dominate de
Anna de Noailles ºi Elena
Vãcãrescu, ambele de origine
românã. În sfârºit, pentru a
ajunge la Bucureºti i-a trebuit lui
Saint-Aulaire un ocol de 50 de
zile, traversând mai multe þãri,
fãcând consideraþii asupra
Germaniei (pp. 46-47) ºi a
Rusiei („La Tornio, oraº la
graniþa Finlandei, la marele
nostru aliat, þarul tuturor
Rusiilor, am fost primiþi ca
într-o þarã duºmanã“, p. 47).
Cercetarea paºapoartelor, lipsa
politeþii, controlarea bagajelor,
toate i-au displãcut: „Cu cre-
dinþa ce o avusesem în alianþa
ruseascã, sufeream cumplit. Mã
consideram prost rãsplãtit pen-
tru serviciile ce-i adusesem, nu
fãrã oarecare risc, în timpul mi-
siunii mele la Viena“ (p. 47).
Luând parte la un prânz oferit
de ambasadorul Maurice
Paléologue, la care participau ºi

Ionel SAVITESCU

Cãlãtori ºi diplomaþi strãini
despre România
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doi miniºtri ruºi, Saint-Aulaire
aflã cã Rusia profitã de slãbiciu-
nea Aliaþilor ºi le smulsese
promisiunea de a-i da
Constantinopolul  ºi sã anexeze
România, iar mai la vale, Saint -
Aulaire scrie: „Am întrezãrit
primul indiciu al unui plan secret
de împãrþire a României, nego-
ciat în plin rãzboi între statele –
majore rus ºi german“ (p. 95),
deºi cele douã þãri se aflau în
alianþe diferite. În sfârºit,
sosirea în România l-a uimit:
deºi þarã aflatã într-o tabãrã
rivalã, Saint-Aulaire este primit
ca un aliat, prieten, frate. Se
cântã Marseilleza, toatã lumea
vorbea bine limba Franþei:
„Niciodatã, nici la antipozi nu
m-am simþit atât de strãin ca în
Rusia. Niciodatã, nici în Franþa,
nu am respirat atâta dragoste
pentru Franþa ca în familia
acestui ºef al unei gãri mici din
România, al cãrei nume nici nu
mi-l mai amintesc.“ (p. 51). Întâl-
nirile cu Ion C. Brãtianu, discuþiile
purtate îi confirmã ºi îi întãresc
convingerea lui Saint-Aulaire cã
premierul român este „unul din-
tre cei mai mari oameni de stat
ai generaþiei sale, mai mare
decât «cei trei mari» Wilson,
Lloyd George ºi Clemanceau.
Nimic mai firesc: þãrilor mici le
sunt sortiþi oameni mari“ (pp.
54-55). Din pãcate, în 1927,
þara a pierdut pe doi dintre fãuri-
torii României Mari: regele
Ferdinand cel Loial ºi Ion C.
Brãtianu. Tot în 1927 s-a stins
savantul Vasile Pârvan.
Intrarea României în rãzboi – 27
august 1916 – de partea
Antantei cu toatã împotrivirea lui
Marghiloman ºi a lui P. P. Carp,
care le ureazã sã fie învinºi,
determinã reacþii furibunde în
tabãra Puterilor Centrale, iar
curând Capitala este atacatã de
trupele germane, ocazie de a
constata inexistenþa aviaþiei
române, deºi câþiva pionieri ai
aviaþiei mondiale (Vuia, Coandã
ºi Vlaicu) erau români. Turtucaia
(24 august - 6 septembrie 1916)
este un Charleroi românesc.
În fine, sosirea Misiunii Militare
Franceze conduse de generalul
Berthelot redã încrederea
armatei române. Ruºii trimit ºi ei
o misiune militarã condusã de
generalul Belaev, cu scopul de
a împiedica „reuºita misiunii
franceze“ (p. 93). Ocuparea
Bucureºtiului de cãtre
Mackensen (6 decembrie 1916)
a determinat un mare exod la
Iaºi, oraº ce devine o capitalã
supraaglomeratã ce se confrun-
tã cu dificultãþi sporite  ºi cu o
iarnã extrem de asprã: „ Nici o
altã þarã beligerantã nu a
cunoscut în acelaºi timp, ca
România, foamea, frigul , tifos-
ul, ocupaþia – dubla ocupaþie:
aceea a duºmanului, neamþul,
ºi aceea mai înfricoºãtoare a
falsului aliat, rusul“ (p. 103).
Surprinde faptul cã trupele ger-
mane au îngropat substanþe
toxice care puteau afecta orice
formã de viaþã. Însã despre
corectitudinea lui Mackensen
aflãm numai cuvinte de laudã
din amintirile lui Constantin C.
Giurescu ºi ale Sabinei
Cantacuzino. La Iaºi, Saint-
Aulaire constatã comportamen-
tul ruºilor  „ºi mai brutal decât

duºmanul“ (p. 104). Materialele
sanitare ºi acelea destinate
armatei române trimise de Aliaþi
erau reþinute de trupele ruseºti.
În fiece dimineaþã se ridicau de
pe strãzile Iaºiului cadavrele
celor decedaþi din cauza gerului
nãprasnic. În pofida acestor difi-
cultãþi extreme, Regina Maria
se remarca prin devotamentul
cu care îi îngrijea pe soldaþii
rãniþi din spitale: „Regina Maria
a intrat în rãzboi aºa cum se
intrã în cinul cãlugãresc. S-a
claustrat, renunþând la tot ce
era lumesc pentru mântuirea
þãrii ei, a dinastiei ei, ºi a
cauzelor sacre care îi uneau
atunci pe Aliaþi“ (p. 157).
Incredibil, soldaþii ruºi au acla-
mat-o pe Regina Maria: „Ah!
Dacã am fi avut o împãrãteasã
ca tine, am fi pãstrat-o ºi am fi
murit pentru ea“ (p. 160).
Mizeria ºi suferinþa locuitorilor
din Iaºi contrastau cu opulenþa
în care trãia armata rusã, mai
prietenoasã cu inamicul german
decât cu aliatul român. Totuºi,
Saint-Aulaire va observa în
primãvara anului 1917 blân-
deþea soldaþilor ruºi încartiruiþi
în satele româneºti (p. 135).
Vara anului 1917 a adus schim-
bãri pe frontul din Moldova, ger-
manii fiind învinºi la Mãrãºeºti,
Mãrãºti ºi Oituz, dar nu e mai
puþin adevãrat cã armata româ-
nã se confrunta cu spectrul foa-
metei ºi al tifosului. Germania
dorea detronarea lui Ferdinand
ºi înscãunarea unuia dintre fiii
împãratului german. Chestiu-
nea tezaurului românesc trans-
ferat în Rusia ºi plecarea de pe
front a prinþului Carol pentru a
se cãsãtori cu Zizi Lambrino la
Odessa sunt dezbãtute tan-
genþial. În sfârºit, încheierea
pãcii defavorabile de la
Bucureºti cu Germania, ultimele
luni de rãzboi, situaþia dis-
trugerii Bucureºtiului ºi Scri-
soarea reginei Maria cãtre
comitetul de iniþiativã pentru
sãrbãtorirea contelui de Saint-
Aulaire încheie un volum de
excepþie. In extremis, sem-
nalãm cã anul de naºtere al lui
Anne Noailles este 1876, nu
1867 (p. 40), iar la pagina 52
anul naºterii lui Take Ionescu
este 1858, nu 1852.

______________

* ETHEL GREENING PANTAZZI,
România în lumini ºi umbre
(1909-1919). Traducere din
englezã de Constantin
Ardeleanu ºi Gabriela Debita.
Cuvânt-înainte, note ºi comen-
tarii de Constantin Ardeleanu,
Ed. „Humanitas“, 2015, 306 p.

** CONTELE DE SAINT -
AULAIRE, ÎNSEMNÃRILE
UNUI DIPLOMAT DE
ALTÃDATÃ ÎN ROMÂNIA
(1916-1920). Traducere din
francezã de Ileana Sturdza.
Introducere ºi note de Mihai
Dim. Sturdza, ediþia a II-a,
revãzutã ºi adãugitã, Ed.
„Humanitas“, 2016, 282 p.

Deºi titlul face clar trimitere la „Fericirile“
din Noul Testament, „Fericit cel care“
(Bacãu, Ed. „Ateneul scriitorilor“, 2017), cea
mai recentã carte a scriitorului Calistrat
Costin, preºedintele filialei Bacãu a Uniunii
Scriitorilor din România, nu e o carte reli-
gioasã, însã sunt câteva texte în care
autorul se revoltã ºi pare cã se rãzboieºte
cu însuºi Dumnezeu. Lupta existenþialã
poetul o îmbracã în haina scepticismului. ªi
în acest volum de poezii, ca ºi în preceden-
tele, Calistrat Costin abordeazã teme grave,
bravând prin sarcasm ºi autoironie. Este un
poet aparte, care poate induce în eroare la
o lecturã grãbitã. S-ar putea sã parã facil,
deºi nu este deloc. Pe unii cititori s-ar putea
sã-i intrige caracterul antipoetic al unor frag-
mente, dar antilirismul este asumat cu
inteligenþã. Calistrat Costin scrie o poezie
care se poate citi ºi înþelege doar în cheie
teatral-dramaticã, discursul sãu caracte-
rizându-se printr-o retoricã puternicã.
Versurile au o sonoritate deosebitã. Sunt
bine dozate elementele declamative,
amintind astfel cã poetul a avut în trecut o
legãturã foarte strânsã cu teatrul: a fost o
perioadã director al Teatrului Municipal
„Bacovia“, este coautor al poemului drama-
tic „Legãmânt de eternã neuitare!“ ºi a scris
scenarii pentru teatru.  

„Fericit cel care“ se deschide cu versuri
diafane, sensibile, de notaþie, dar ºi refle-
xive, scrise în stil haiku: „Câinele meu drag,/
ºi când era pe moarte/ dãdea din coadã,/
mã privea cu ochi blânzi/ rugându-mã sã-l
alint“. Încã de la acest grupaj, intitulat sim-
bolic „Amãgiri“, facem cunoºtinþã cu pro-
blemele de conºtiinþã ºi frãmântãrile poetu-
lui, evidenþiindu-se cele despre trecerea
inexorabilã a timpului.

Atent la mersul lumii contemporane,
având nu doar suficiente, ci prea multe
motive de dezamãgire, poetul reflecteazã cu
amar: „cât despre nebunie –/ un dram de
nãucealã n-are ce strica,/ prea multã lucidi-
tate te face/ de douã ori mai nefericit“. Se
schimbã registrele, autorul trecând, în
acelaºi text, de la poezia filozoficã la cea cu
nuanþe dark & suprarealistã: „La nunta lor
n-a cãzut nicio stea,/ din trupuri se
desprindeau prunci/ plutitori peste
morminte,/ plânsul se auzea cântec, mirii/
fericiþi disperau ca-n basme,/ viaþa lumii
meritã foarte puþin“, apoi continuã, realist,
apelând la întrebãri retorice ºi exprimãri
axiomatice ºi/sau aforistice: „Ce vrea sã-n-
semne/ a trãi pentru a muri?“; „Sfârºitul vine/
mai devreme, mai târziu,/ ca ºi-nceputul...“

Aº risca o comparaþie cu un termen mu-
zical: Calistrat Costin a scris aceastã carte
parcã mereu urmãrind contrapunctul.
Dualitatea se manifestã în permanenþã,
poetului plãcându-i sã împleteascã spiritul
grav cu ludicul, limbajul colocvial cu livres-
cul, firescul cu paradoxul. Într-unul dintre
cele mai puternice poeme, „Elogii nebuniei
înþelepte“, cu care, de altfel, se încheie
cartea, Calistrat Costin reuºeºte o sintezã a
contrariilor, a definirii plinului prin gol ºi
viceversa: „Nebunia îi rãtãcirea minþii care
minte trebuie sã existe - / ca sã ai ce rãtãci
– ºi-o atât de fermecãtoare rãtãcire/ din
iadul vieþii acesteia, care iad existã ºi el, tre-
buie,/ altfel n-ar fi de conceput paradisul!“
Magister dixit!

Violeta SAVU
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Calistrat Costin

Fericit cel care

• autori ºi cãrþi • autori ºi cãrþi • autori ºi cãrþi • autori ºi cãrþi • autori ºi cãrþi •
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Platon este marele favorit al
zeilor, cel mai norocos dintre
pãmântenii cu har întru filosofie.
S-a ivit în lume ºi a trãit între doi
uriaºi: Socrate ºi Aristotel.
Primul l-a povãþuit, pe celãlalt l-a
îndrumat. Academia platonicã,
înfiinþatã (387 î. H.) într-o grã-
dinã din apropierea Atenei,
despre care se spune cã ar fi
aparþinut eroului mitologic
Akademos, a cutremurat frumos
spiritele, a oferit civilizaþiei mon-
diale o paradigmã în care spiritul
preþuieºte libertatea ca pe darul
cel mai grozav care le-a fost
oferit muritorilor. Sufletul adoles-
centin plin de idealuri mi-a fost
vrãjit mai întâi de gândul lui
Platon, din „Republica“ (Platon,
Opere V, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1986,
473.a, p. 266): „Dacã filosofii nu
vor domni în cetãþi ori cei ce sunt
numiþi acum regi ºi stãpâni nu
vor filosofa autentic ºi adecvat,
dacã acestea douã – puterea ºi
filosofia – n-ar ajunge sã coin-
cidã ºi dacã numeroasele firi
care acum se îndreaptã spre
vreuna dintre ele, dar nu ºi spre
cealaltã, nu vor fi oprite/sã pro-
cedeze astfel/, nu va încãpea
contenirea relelor […], pentru
cetãþi ºi neamul omenesc…“ 

M-am lãsat multã vreme
sedus de caracterizarea for-
melor guvernãrii schiþate de
Platon – aristocraþia, timocraþia,
oligarhia, democraþia –, de argu-
mentele sale. Am aplaudat spiri-
tul guvernãrii de tip aristocratic,
potrivit cãruia atâta vreme cât
conducãtorii nu vor fi filosofi, ºi
filosofii nu vor fi conducãtori,
nenorocirile nu vor evada din
viaþa statului ºi a oamenilor. Nu
m-a atras în mrejele sale
guvernarea timocraticã, a
rãzboinicilor, dar nici cea oli-
garhicã, întrucât, argumenta
Platon, bogaþii vor încerca sã
devinã tot mai bogaþi, în vreme
ce sãracii ar putea ajunge ºi mai
pauperi. Democraþia, despre
care credeam cã este alfa ºi
omega fiinþãrii unui stat, era

privitã de Platon ca un copil al
oligarhiei, întrucât majoritatea,
needucatã, îºi va alege con-
ducãtori care nu vor acorda pri-
oritate intereselor sale. Tirania,
descrisã ca o democraþie dege-
neratã, m-a dezamãgit. Admi-
rându-l aproape necondiþionat
pe Platon, m-au asediat îndo-
ielile din perspectiva modului în
care percepeam democraþia.
Dar m-a prins de guler un aver-
tisment pe care Constantin
Noica l-a dat unora dintre cititori,
în „Cuvânt prevenitor“ la
„Republica“ (p. 16): „Sã nu
citeascã Republica lui Platon
dacã nu o poate citi bine, ºi s-o
lase altor veacuri, care nu vor
mai sta sã judece operele mari
dupã mizeria proprie“. Mi-am
spus atunci, adolescentul de
mine, cã trebuie sã-mi sporesc
rezervele de pesimism raportate
la gândul platonician care-mi
spune cã democraþia este una
dintre cele mai grave forme de
guvernare. Am început sã caut
adversari platonicieni. Karl
Popper a fost unul dintre ei:
„Cum putem organiza statul sau
guvernul, în aºa fel încât chiar ºi
conducãtorii rãi sã nu producã
mari prejudicii? Rãspunsul la
aceastã întrebare este demo-
craþia, care ne permite sã schim-
bãm o guvernare fãrã vãrsare de
sânge“ (Karl Popper, Konrad
Lorenz, „Viitorul este deschis…“,
Editura Trei, 1977, p. 123). El ne
aminteºte ºi sinteza lui Churchill:
„Democraþia este cea mai
proastã formã de guvernare – cu

excepþia tuturor celorlalte care
au fost încercate“(ibidem). ªi,
pentru a fi ºi mai convingãtor,
filosoful englez de origine austri-
acã aruncã sãgeþi cãtre
„Republica“ idealã a lui Platon:
„Dacã aspiri cãtre o societate
perfectã, atunci vei fi cu certitu-
dine un adversar al democraþiei.
Iar rezultatul nu va fi cu nimic
mai bun. Politica înseamnã
alegerea rãului celui mai mic“
(ibidem). Argumentul popperian
este seducãtor. Aristotel, elevul
lui Platon, ar afirma cu siguranþã
faptul cã, logic, este ºi corect for-
mulat. Încercând sã-l apãr pe
Platon, reamintesc faptul cã el
tocmai asta sugera, uneori:
democraþiile nu-ºi pot desemna
întotdeauna conducãtorii care sã
reprezinte „rãul cel mai mic“. Sir
Karl Raimund Popper m-a privit
condescendent ºi mi-a reamintit
cã trebuie sã fiu atent la nuanþe,
chiar dacã îmi asum, de princi-
piu, rolul de apãrãtor al lui
Platon. Democraþia, a repetat el,
„ne permite sã schimbãm o
guvernare fãrã vãrsare de
sânge“. Apoi, persuasiv, a sinte-
tizat: „Democraþiile noastre occi-
dentale sunt cele mai drepte
orânduiri sociale care au existat
pânã în prezent în istorie; supe-
rioritatea lor este determinatã de
faptul cã sunt cele mai mari
iubitoare de reformã ºi cele mai
autocritice forme de societate“
(ibidem, p. 124). 

Fãrã tonul grav al lui Karl
Popper, istoricul/scriitorul Arnold
Joseph Toynbee îºi construieºte

reduta împotriva guvernãrii ide-
ale de tip platonician, în care
este de dorit ca filosofii sã fie
conducãtori ºi conducãtorii,
filosofi, sintetizând-o într-un dis-
curs cuceritor: „Filosoful sub
masca unui rege“ (Arnold J.
Toynbee, „Studiu asupra isto-
riei“, sintezã a volumelor I-VI,
Humanitas, 1997, pp. 718-723).
El crede cã „propunerea lui
Platon este greu de acceptat
pentru laici – fie ei regi sau sim-
pli oameni de rând“, dar „ºi mai
greu de acceptat pentru filosofi“.
Apoi întreabã retoric: „Oare þelul
cel mai înalt al filosofilor nu este
însãºi detaºarea de viaþã?“
Atunci cum am putem crede cã
un filosof ar putea deveni un
conducãtor care va fi împovãrat
de grijile cetãþii? Cealaltã al-
ternativã – regele sã devinã
filosof – mai ispititoare, pentru
unii, s-a dovedit a fi ºi ea fali-
mentarã. „Nu mai puþin de trei ori
în viaþa lui, Platon, zice
Toynbee, de bunãvoie, deºi cu
vizibilã stingherire, a consimþit
sã-ºi pãrãseascã adãpostul sãu
atic ºi sã treacã marea spre
Siracuza, cu nãdejdea cã va
izbuti sã-l convingã pe un despot
sicilian sã accepte concepþiile
filosofului atenian în ceea ce
priveºte îndatoririle unui princi-
pe“. Istoria a consemnat eºecul
demersului lui Platon. Dionisos
al Siciliei a început domnia ca
tiran ºi a sfârºit ca pirat…
Istoricul englez oferã ºi alte
exemple: Marcus Aurelius ºi
Aºoka. Împãratul roman este
asociat filosofiei stoice, în vreme

ce pe Aºoka, mare conducãtor
al Imperiului Maurya, îl aflãm
printre cele mai importante per-
sonalitãþi ale cugetãrii budiste.
Numai cã, scrie Toynbee, „rea-
lizãrile lor au pierit odatã cu ei“.
Opera lui Marcus Aurelius a fost
prãbuºitã de succesorul pe care
neinspirat l-a desemnat, Imperiul
Maurya s-a prãbuºit la prima
loviturã pe care a încercat-o un
uzurpator. Pentru a argumenta
eºecul regelui-filosof, Toynbee
citeazã din „Principele“ lui
Machiavelli: „...este nevoie sã fii
atât de bine pregãtit pentru toate
împrejurãrile, încât, atunci când
pãrerile lor se schimbã, sã ai
destulã putere sã le faci sã
creadã mai departe cu sila“.
Regele-filosof al lui Platon nu ar
fi putut cocheta cu sila. „Prin
asemenea cuvinte brutale,
Machiavelli introduce o trãsãturã
sinistrã în strategia regelui-
filosof, trãsãturã pe care Platon,
discret, o þinuse în penumbrã.
Dacã regele-filosof socoteºte cã
nu poate s-o ducã mai departe
prin vraja gândirii, el îºi va da la
o parte filosofia ºi va trage sabia.
Pânã ºi Marcus Aurelius (filoso-
ful; n.n., I. F.) s-a folosit de sabie
împotriva creºtinilor“ (ibidem).
Care sã fie cauza eºecului visu-
lui platonician al conducãtorului
filosof ºi al filosofului conducã-
tor? „De fapt, adaugã Toynbee,
regele-filosof este osândit eºe-
cului prin simplul fapt cã el se va
fi strãduit sã împreune într-o sin-
gurã fiinþã douã firi cu totul
deosebite. Filosoful se compro-
mite pe sine cãutând sã se
aventureze în domeniul de con-
strângere rezervat regelui. ªi
invers: regele se compromite
când vrea sã punã piciorul în
aria de activitate a filosofului,
care este un domeniu al contem-
plaþiei dezbãrate de orice patimi
[…] Regele-filosof este silit sã-ºi
mãrturiseascã eºecul în clipa în
care trage sabia ºi se preface
astfel într-un «mânuitor cu
sabia», pânã atunci înveºmântat
în straie de împrumut“…

Ion FERCU

Filosoful ºi Cetatea (I)

Sigur cã ceva ºtiam despre aforism
(formã concisã, expresivã; sentinþã care
conþine un sens adânc, sintetizat de raþiune
ºi confirmat de experienþã), dar nu puteam
presupune cã un oraº de cca 40.000 de
locuitori poate fi aºezat sub semnul unui
Festival Internaþional al Aforismului; fiind
drumul cel mai scurt de la idee la expresie,
îl parcurge ºi prin intermediul metaforei ºi al
decupajului imagistic.

Prietenul nostru de profesie ºi de comu-
nitate literarã, energicul ºi inteligentul
Vasile Ghica, a avut puterea de a propaga
molima aforismului în tot oraºul lui
Costache Conachi, cel mai mare poet
înainte de Alecsandri. Proiectãm în gluma
noastrã toatã admiraþia pentru un profesor-
scriitor care a putut convoca energiile ºi
forþele publice pentru un asemenea eveni-
ment, la care au participat invitaþi din Italia,
Canada, Liban, Republica Moldova ºi din
multe centre din þarã, îndrãgostiþi de
aceastã formã literarã. Am participat trãind
un sentiment indecis (din moment ce –
cum se ºtie –  aforismul e un enunþ concis,
frumos, dar concentrat) întrebându-mã
cum vor face tecucenii program. Am ajuns
la ªcoala Gimnazialã „Iorgu Iordan“, unde,
într-o salã aproape paradiziacã, o profe-
soarã de românã a dirijat elevii pe o micã
scenã sã îºi prezinte comentariile la
diverse aforisme, având confecþionate, în
prealabil, ºi niºte panouri cu imagini ºi
cuvinte generale din aforismul ales. La un
moment dat, au alternat succesiunea asta
cu o scenetã, cu muzicã la chitarã ºi con-
curs de întrebãri-rãspunsuri. Am fost atât

de impresionat, încât am uitat cã ºcoala
avea un nume ilustru ºi am propus sã se
cheme ªcoala Cãutãtorilor de Perle în
Limba Românã; aºa de expresive erau
aforismele alese de elevi. De altfel, insti-
tuþiile din oraº/municipiu ºi marile strãzi
purtau emblema festivalului aforismului.
Impresionant.

Era ediþia I a unui Festival de la care am
Antologia coordonatã de V. Ghica, sub
sprijinul Fundaþiei Pelin. În oraº existã
Aleea personalitãþilor din Parcul Central
„Al. I. Cuza“, iar în apropiere Biblioteca
„ªtefan Peticã“, Muzeul de Istorie „Teodor
Cincu“. Din arealul tecucean s-au ivit 14
academicieni, personalitãþi de prim rang,
precum Costachi Conachi, C. Negri, H.
Papadat-Bengescu, Ion Petrovici, Tudor
Pamfile, V. Pârvan, Iorgu Iordan, G.
Apostu, Mihail Manoilescu ºi alþii. Tecucii
sunt capitala Cercetãºiei; un monument
vorbeºte despre asta. Localitatea e consi-
deratã „leagãnul aviaþiei române“. Intenþiile
organizatorilor sunt ca în fiecare prim
week-end din octombrie sã aibã loc acest
festival ce se adreseazã românilor de pre-
tutindeni, atât de dezbinaþi acum.

Antologia alcãtuitã de V. Ghica, dupã un
interviu inteligent ce l-a acordat lui H.
Bonafide din Bucureºti, a aºezat o serie de
medalioane pentru Oaspeþi de vazã ai
Festivalului. Naji Naaman - umanist ºi scri-

itor prolific din Liban, pilon solid al dialogu-
lui dintre lumea arabã ºi celelalte civilizaþii,
vorbitor impecabil de arabã ºi francezã,
licenþiat în Drept ºi Istorie, jurnalist ºi pro-
fesor de arabã, francezã ºi management
economic, cu un proiect cultural pentru
toate meridianele planetei. Lucrarea sa
principalã a fost tradusã în vreo 40 de limbi
(An-Najiyyat). Urmeazã un alt oaspete de
vazã, scriitorul român-basarabean Nicolae
Dabija; apoi Fabrizio Caramagna din
Torino, un alt oraº din lume care mai gãz-
duieºte un festival al aforismului. Un
medalion vibrant are Valeriu Butulescu –
inginer ºi dr. în ºtiinþe tehnice, autor a 70
de volume, 20 de piese de teatru, fiind cel
mai tradus scriitor român în viaþã. Opinia
sa, citatã în antologie, este cã „lumea de
azi nu este în derivã, ci între o formidabilã
ascensiune mentalã ºi tehnologicã“.
Medalionul lui Ionel Necula, licenþiatul în
filosofie, consemneazã lucrãrile mono-
grafice ale profesorului: Luca Piþu, ªtefan
Peticã; personalitãþi tecucene: Ion
Petrovici; C. Rãdulescu-Motru ºi alþii.
Dense ºi expresive, cãrþile sale sunt tot-
deauna la înãlþimea domeniului.

Cartea cuprinde ºi un Palmares al
Festivalului. Citãm mãcar câte un aforism
dintre cele mai elevate ºi expresive:

„Dupã un timp, stratul de ruginã devine
protector“ (V. Butulescu);

„A fi puternic înseamnã a purta povara
altora  (Dan Surducan);

„Dragostea este un glonte cu parfum de
flori nemuritoare“ (Ionuþ Caragea -
Canada);

„Mulþi s-au dat jos din copac doar pentru
necesitãþi fiziologice“  (Viorel Vintilã);

„Altãdatã, bãrbaþii se dãdeau în vânt
dupã femei competente, azi sunt preferate
cele competitive“  (Ionel Necula);

„Sã citeºti o carte nu este sã ieºi din
lume, ci sã intri în lume printr-o altã intrare“
(Fabrizio Caramagna);

„Muzica poate face dintr-un suflet
rãvãºit o Catedralã“;

„Relaþia dintre scriitor ºi critic seamãnã
adesea cu cea dintre un copac ºi un
câine“.

O altã colecþie este din personalitãþi din
veacuri trecute:

„Când vrei sã pãcãleºti lumea, spune
adevãrul“  (Bismarck);

„Cine crede în zbor e stãpân peste zare“
(Blaga);

„Oricâte calitãþi am avea, lumea se uitã
numai la defecte“  (Moliere);

„V-am lãsat sãraci ºi proºti. V-am gãsit
ºi mai sãraci, ºi mai proºti“  (Brâncuºi).

Festivalul lui V. Ghica este o sãrbãtoare
a spiritului.

Grigore CODRESCU
___________________

* Festivalul Internaþional al aforismului
pentru românii de pretutindeni, Antologie,
Tecuci, 2017.

Tecucii, scriitorii ºi puterea aforismului*
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N. 13 decembrie 1937, în
Piatra-Neamþ, judeþul Neamþ.
Ziarist, prozator. Este fiul
Margaretei (n. Pãtraºcu), cas-
nicã, ºi al electricianului
Aristide Verman. A copilãrit în
mahalaua Precista, confrun-
tându-se încã de la o vârstã
fragedã cu vicisitudinile vieþii.
Provenind dintr-o familie sã-
racã, a simþit la propriu ce
înseamnã „chiorãielile maþelor
mereu goale“, ce presupune sã
rãmâi de timpuriu orfan de tatã,
sã te lupþi zi de zi pentru un colþ
de pâine, sã porþi ghetuþe se-
cond-hand ºi sã visezi la o
pereche de pantofi pe care,
pânã la 10 ani, încã nu o
vãzuse. Umblând desculþ de
primãvara timpuriu ºi pânã
toamna târziu, evadeazã ade-
sea din singura camerã –
„scundã, întunecoasã“ –, în
care vieþuia alãturi de pãrinþi ºi
de fraþii sãi, descoperind zi de
zi universul acelei lumi de
„copii sãraci, care eram o
mulþime“, ºi, aidoma multora
dintre ei, e silit sã facã de
toate: cerºeºte, furã mere din
livada domnului Chelsea, e
împuºcat cu sare, devine
purtãtor de prapur, ajutor de
clopotar ºi de fochist, vizitiu,
mecanic, pilot sportiv, se
umple de o „boalã comicã“ etc.
Atunci când prindea o fierturã
de melci credea cã L-a prins
pe Dumnezeu de un picior ºi
cu toate acestea a fost „cel mai
bun elev din clasã“, silinþã ce
l-a salvat în cele din urmã de
mizerie. ªi-a început studiile cu
învãþãtorul Gorduz, la ªcoala
Nr. 2 din Piatra-Neamþ (1944 –
1951), cu care a descifrat
tainele alfabetului, în timp ce
preotul Vasiliu i-a sãdit în suflet
dragostea pentru limba româ-
nã ºi pasiunea lecturii, consoli-
date apoi la ªcoala Medie de
Bãieþi Nr. 1 (1951-1954, actu-
alul Colegiu Naþional „Petru
Rareº“), cu sprijinul profesoru-
lui de limba ºi literatura românã
Haralambie Mihãilescu, de la
care a deprins, în plus, grama-
tica. Influenþat de lecturi, a
început sã scrie poezie, dar
aptitudinile sale literare aveau
sã lâncezeascã o lungã vreme,
întrucât prioritarã devenise
lupta pentru existenþã. Nepu-
tând visa, în pofida rezultatelor
foarte bune la învãþãturã, la
studii superioare, îºi propuse-

se ca þintã sã ajungã „electri-
cian de faimã“ sau „chiar
maistru“. A debutat în profesie
ca muncitor, lucrând între anii
1954 ºi 1960 ca ajutor de
fochist la Fabrica de Cherestea
de la Sarata, vizitiu la o
fãbricuþã din Piatra-Neamþ,
mecanic la Fabrica de Hârtie
sau ca hamal în gara nem-
þeanã, în acelaºi interval
devenind ºi pilot sportiv, dupã
ce a urmat ªcoala de Aviaþie
Civilã de la Strejnicu (1956) ºi
Râmnicul Sãrat (1957), precum
ºi, pentru o scurtã perioadã,
militar în termen (noiembrie
1957 – mai 1958). ªansa de a
reveni la scris i-a surâs în timp
ce era muncitor parchetar la
Fabrica de Binale „Bistriþa“
(1958-1960), unde articolele
sale scrise pentru gazeta de
perete au fost remarcate de
jurnalistul Constantin Velisar,
care i-a propus sã vinã sã
lucreze ca reporter în redacþia
bisãptãmânalului Flacãra. Dupã
ce aproape un an a tot amânat
decizia de a se rupe de fabricã,
la 1 martie 1960 a fost încadrat
ca redactor stagiar, scriind la
început informaþii ºi note.
Primul reportaj care l-a impus
atenþiei publice a fost cel des-
pre zãgãzuirea Bistriþei, la
Bicaz, semnat împreunã cu ºe-
ful sãu de secþie, C. Ciubotaru
ºi apãrut în numãrul din 1 iulie
1960. Peste mai puþin de trei
luni era deja cursant la Cursul
de ziaristicã de pe lângã
ªcoala Superioarã de Partid
„ªtefan Gheorghiu“ (15 sep-
tembrie 1960 – 15 iunie 1962),
la absolvire fiind numit direct
redactor-ºef al sãptãmânalului
Oneºtiul nou (1 iulie 1962-31
decembrie 1964), alãturi de
Mihai Pauliuc, Vasile Istrate,
Constantin Bute ºi Constantin
Toma, transformând redacþia
într-o adevãratã oazã de cul-
turã. În aceastã calitate a sti-
mulat creatorii oneºteni,
deschizând porþile consacrãrii
pentru tinerii scriitori Vasile
Buþan, Constantin Th. Ciobanu,
Gheorghe Izbãºescu, dar ºi

pentru alte condeie din zonã,
invitate ºi la cenaclul ce
funcþiona în cadrul redacþiei.
De la 1 ianuarie 1965 s-a trans-
ferat, ca redactor, la cotidianul
Steagul roºu din Bacãu, iar de
la 1 octombrie 1967 a devenit
pentru a doua oarã student,
urmând cursurile la zi ale
Facultãþii de Filosofie-Istorie
din cadrul Academiei Social-
Politice „ªtefan Gheorghiu“
(1967-1971). În anii de stu-
denþie a menþinut legãtura cu
redacþia bãcãuanã, lucrând în
redacþie în toate vacanþele ºi
trimiþând corespondenþe din
Capitalã, iar în 1970 s-a
numãrat printre participanþii la
Congresul Mondial de
Sociologie de la Varna
(Bulgaria). Axat pe viaþa
politicã, a fost repartizat dupã
absolvire la secþia de speciali-
tate a cotidianului, lucrând ca
redactor ºi, apoi, ca ºef al
acesteia, pânã la evenimentele
din decembrie 1989, parti-
cipând la cele mai importante
evenimente social-politice din
judeþul Bacãu ºi scriind sute de
articole, reportaje, note ºi infor-
maþii care l-au impus atenþiei
publice drept unul dintre cei mai
experimentaþi jurnaliºti bãcã-
uani. La 23 decembrie 1989 s-a
numãrat printre fondatorii
noului cotidian Deºteptarea,
lucrând ca redactor pânã la
pensionare (1 ianuarie 2000)
ºi, dupã aceasta, în calitate de
colaborator. Stimulat de criticul
literar Constantin Cãlin, care
i-a remarcat, între primii, apti-
tudinile de prozator, a debutat
cu povestirea Casa în supli-
mentul Sinteze (1992), coor-
donat de acesta, confirmând
apoi cu alte scrieri, ce aveau
sã fie reunite în sumarul primu-
lui sãu volum: Robu (Editura
„Deºteptarea“, Bacãu, 1999).
I-au urmat alte ºapte volume

de prozã scurtã, bine primite
de critica literarã – Destin
(referinþã criticã de Ion Rotaru
pe coperta a IV-a, Editura
„Studion“, Bacãu, 2001), Culai
(Prefaþã de Constantin Cãlin,
Editura „Casa Scriitorilor“,
Bacãu, 2005), Liliacul alb.
Zborul numãrul trei (Editura
Corgal Press, Bacãu, 2007),
Miezul vieþii. Oameni ºi des-
tine (idem, 2009), Zãpezi mur-
dare ºi alte povestiri (idem,
2015) ºi Noi, cei de pe
„Lãpuºneanu“ (prefaþã de
Constantin Cãlin, idem, 2017)
–, precum ºi o ediþie, revãzutã
ºi adãugitã, a volumului Culai
(idem, 2009), lansate inclusiv la
Piatra-Neamþ, chiar în prezenþa
unora dintre cei ce-i deveniserã
personaje. O micã parte din
creaþia sa publicisticã a fost
antologatã de Nelu Broºteanu,
Gheorghe Bãlþãtescu, Victor-
Eugen Mihai ºi Aurelian
Chiscop în volumul omagial
„Deºteptarea 20 de ani. Istoria
ziarului. Istoria Bacãului“
(Editura „Deºteptarea“, Bacãu,
2009), dar alte sute de articole,

risipite prin paginile publicaþi-
ilor la care a lucrat ori în cele
ale Ziarul(ui) de Bacãu, unde
a fost colaborator, pot oricând
alcãtui materia unor cãrþi de
publicisticã, tot aºa cum proze-
le ºi însemnãrile inserate în su-
marul revistelor Ateneu (în
care a debutat, ca recenzent, în
iunie 1974), Cetatea lui Bucur,
Ferestre, Observatorul
(Canada), Oglinda literarã sau
Plumb pot figura în alte tomuri
de prozã. Membru al colegiilor
de redacþie de la Steagul
roºu, Deºteptarea ºi Ateneu,
laureat al Concursului de
Creaþie Literarã „Agatha
Grigorescu-Bacovia“ (Mizil,
2011), premiant al Cenaclului
Literar-Artistic „Avangarda
XXII“ ºi al Revistei Plumb, dis-
tins cu Diploma de Fidelitate a
ziarului Deºteptarea, creatorul
Oacãi ºi al lui Tony Balsam
pregãteºte noi surprize citito-
rilor sãi, la cele opt decenii de
viaþã pe care le rotunjeºte fiind
la fel de activ ca în tinereþe. 

Cornel GALBEN

Personalitãþi bãcãuane

Eugen Verman
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În  lupta  pentru dreptate, cultura este  doar o
instanþã  de  bun-simþ.

În deºert  nu  intereseazã  pe nimeni formula
apei.

Dupã  zgârietura  de  luminã, ne  putem  da
seama  dacã a  fost  cometã  sau  stea.

Suntem  foarte  norocoºi: am apucat  sã  fim
contemporani cu  trandafirul ºi cu privi-
ghetoarea.

Nici  arta nu  a încheiat  rãzboiul  cu  morile
de  vânt.

Pentru  unii, singurul  sprijin la  bãtrâneþe
este  toiagul.

Câinele  nu-i  om. Pentru  cã  el  nu   poate
uita  o  binefacere.

Parcã  prea  multe  pisici  negre  defileazã
prin  faþa  secolului  nostru!

S-a  abolit  arsul  pe  rug. Nu  era  economi-
cos.

Istoriei  i-a  fost  întotdeauna  fricã  de  jude-
cata  culturii.

Ce  bijuterii  teribile  a  putut  face  Brâncuºi
din  topor!

Priviþi  cu  atenþie  bibliotecile! Câtã  luptã
pentru  fiecare  centimetru  de  raft!

Nu  s-a  ajuns  încã  la  un  acord  convenabil
al  clipei  cu  veºnicia.

Vasile  GHICA

În  ghhearelle  râsullui



AAmm  ttrrãitt  ferriciþi
înn  vrremmea  rrãzzboiului

ªi când au bombardat casele celorlalþi, am 

protestat
dar nu destul, ne-am împotrivit, dar nu

destul. Stãteam
în patul meu, iar în jurul patului, America

se prãbuºea: casã invizibilã, dupã casã invizibilã,
dupã casã invizibilã.

Am scos un scaun afarã ºi am privit soarele. 

În cea de-a ºasea lunã 
a unei domnii dezastruoase în casa banului 

pe strada banului în oraºul banului în þara banului, 
în mãreaþa noastrã þarã a banului, noi (sã ne iertaþi) 

am trãit fericiþi în vremea rãzboiului. 

O  harrttã  de  oase
ººi  valve  cãscatte

Aceea fusese dimineaþa în care elicoptere stranii
zburaserã în cercuri.

Aceea fusese dimineaþa în care noi afurisiserãm
numai pãmântul. 

Am vãzut un soldat cum þinteºte ºi pe Petya, 
bãieþelul surd, cum i se umple gura de fier ºi vãpaie. 

Tatãl lui îi privea chipul 
întins pe asfalt, o hartã de oase ºi valve cãscate. 
Pãpuºile noastre transmiteau ºtiri în vãzduhul liber 
de la balcoane.
Era ceva cu aerul; ceva din aer ne voia prea tare. 
Pãmântul încremenise.
Gãrzile din turn mâncau sandviºuri cu castraveþi. 
A doua zi 
Soldaþii le-au examinat urechile barmanilor, 

contabililor, soldaþilor. 
Au smuls-o pe soþia lui Pasha din pat ca pe o uºã

de autobuz. 
Nu bãnuieºti ce blestemãþii le face tãcerea soldaþilor. 
În a cincea zi 
am afurisit numai pãmântul 
ºi n-am mai avut vorbe sã ne mai plângem 
Dumnezeul meu ºi cu mine n-am vãzut nimic pe cer

ºi ne-am holbat în sus
Iar eu sigur nu mai ºtiam de ce sunt viu. 
Am intrat în oraºul care fusese odatã al nostru,
Pe lângã teatre ºi grãdini ºi scãri din lemn 

ºi porþi din fier forjat.
Fiþi curajoºi, am spus, dar nimeni 
nu avea curaj, cãci un sunet pe care noi 
nu-l auzeam ridicase pescãruºii de pe ape. 

Prima Pãpuºã

Cum era înainte de rãzboi?

A doua Pãpuºã

Femeile stãteau în picioare, 
aºteptând la coadã – aºteptând rãzboiul, 

dar rãzboiul nu vroia sã vinã. 

Focul  de  arrmmã
Piaþa oraºului. Bãieþelul surd se apleacã spre scenã.

Pãpuºarul strãnutã, iar pãpuºa lui, Cãpitanul din coajã
de mesteacãn, îºi pierde una din urechile de lemn în
zãpadã. Apoi se ridicã ºi îºi miºcã nasul spre public. 

O maºinã apare de dupã colþ ºi un Cãpitan de poliþie
adevãrat îºi înfige cizma în asfalt. 

– Împrãºtiaþi-vã imediat!
– Împrãºtiaþi-vã imediat! strigã pãpuºa, cu un timbru

fals, lemnos.
Toþi îngheaþã, mai puþin bãieþelul surd, care continuã

sã râdã, pânã când cineva îi astupã gura cu palma.
Cãpitanul se întoarce spre bãiat ºi ridicã un deget:

– Tu!
– Tu! ridicã pãpuºa un deget.
Pãpuºarul se uitã la pãpuºã. Pãpuºa se uitã la

Cãpitan. Cãpitanul se uitã la pãpuºar, dar noi toþi cei

din piaþã ne uitãm cum bãieþelul surd se lasã pe spate,
îºi adunã toatã flegma din gât ºi o aruncã spre Cãpitan. 

Sunetul pe care noi nu-l auzim ridicã pescãruºii de
pe ape.

O  pãpuººã
ia  attittudinne

Arunc o vrajã ca un pãgân peste voi, unul câte unul –

ªi fac din 
fricã o limbã –

Vã numãr gãurile din urechi, 
vã numãr gãurile din nas

Clopot-clocot, repede-ncremenit, os-împietrit,
oase-mprejur – 

Vã ºoptesc silaba pânã când sensul dispare
din fiecare, unul câte unul –

*
surzenia, ca o revoltã, începe –

meridiane

IlyIlya KAMINSKYa KAMINSKY

RReeppuubbll ii ccaa     ssuurrzz ii lloorr

Ilya Kaminsky este un poet
american, nãscut în Odessa,
Ucraina, ºi refugiat în Statele
Unite la numai ºaisprezece ani.
Primul sãu volum de poezie,
Dansând în Odessa, în tradu-
cerea lui Chris Tanasescu, a

apãrut în 2007 la Editura
„Vinea“. Kaminsky predã litera-
turã contemporanã ºi scriere
creativã la San Diego State
University ºi este laureat a
numeroase premii literare pres-
tigioase: Tupelo Press Dorset

Prize, the American Academy
of Arts and Letters’ Metcalf
Award etc. Fragmentul prezen-
tat a fost extras din volumul
Republica surzilor, în curs de
apariþie la Editura FrACTalia. 

Prezentare ºi traducere de
Raluca Tanasescu
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