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Vechi colaborator al
„Ateneu“-lui, în paginile cãruia
a semnat adesea, încã din anii
'60, Eugen Simion a obþinut
atât premiul pentru criticã lite-
rarã al revistei, cât ºi Premiul
Opera omnia, distingându-se
prin prezenþa sa constantã ºi
consistentã, indiferent cã a
publicat rãspunsuri la anchete,
fragmente de jurnal, comentarii
critice sau eseuri. A fãcut-o ºi
înainte de 1989, ºi dupã, cu
generozitate ºi consecvenþã,
mereu atent ºi plin de solicitu-
dine. ªtia prea bine cã numele
sãu conteazã, dar ºtia, la fel de

bine, cã pentru a conta trebuie
sã se implice, chiar dacã asta
presupunea timp, iar agenda
sa era foarte încãrcatã. A
fãcut-o cu o anume distincþie,
nu doar pentru cã avea ceva
de spus, ci ºi dintr-o statornicã
vocaþie a prieteniei pentru re-
dactorii „Ateneu“-lui bãcãuan.

Dincolo de critica sa, eruditã
ºi elegantã, lovinescianã prin
arta portretisticii ºi prin grija
pentru stil, Eugen Simion a mai
reuºit ceva: sã facã ºcoalã.
Atât prin miile de profesori pe
care i-a format în Facultatea de
Litere ºi care, actualmente,

predau în toatã þara, cât ºi prin
modul cum a ºtiut sã adune în
jurul sãu critici mai tineri, încer-
când sã-i rostuiascã ºi sã-i
stimuleze în ceea ce fac,
implicându-i în proiecte univer-
sitare ºi academice cu rezo-
nanþã. Din convingerea nestrã-
mutatã cã e de datoria lui sã
creeze un veritabil dialog între
generaþii ºi sã lase pe mâini
bune literatura românã. Spre
deosebire de alþii, care ºi-au
urmãrit doar propria carierã,
Eugen Simion s-a dovedit un
generos. 

Cu Eugen Simion, se stinge
o lume. Moartea sa nu e doar
moartea unuia dintre cei mai
importanþi critici postbelici, dar,
în egalã mãsurã, sfârºitul unei
epoci. Epoca unor oameni gene-
roºi, cu viziune, care au cãutat
sã-ºi facã auzitã vocea în dez-
baterile publice. Om-instituþie,
Simion a avut, în egalã
mãsurã, vocaþia construcþiei.
Înþelegând cã are datoria sã
lase urme durabile în cultura
românã, ºi-a propus ºi a reuºit
sã ducã la capãt câteva
proiecte editoriale de anver-
gurã. Altele sunt, cum se
spune, in progress.

Într-o lume tot mai atomizatã
ºi mai egoistã, nu ºtiu dacã va
mai putea cineva sã coaguleze
energiile scriitorilor (tineri) aºa
cum a fãcut-o el. Prin plecarea
lui, „un gol istoric se întinde“...
(A.J.)

La împlinirea a douã decenii de la înfiinþarea
filialei bãcãuane a U.S.R., a fost organizat
momentul evocator „Sub semnul Alecsandri –
Bacovia“, la sediul Uniunii Armenilor din
România – filiala Bacãu. Dumitru Brãneanu,
preºedinte (din anul 2018), a prezentat o dare
de seamã amplã, cuprinzând „mica, omeneasca
istorie“ (Viorel Savin), avatarurile gãsirii unui
sediu, biografia Revistei „Plumb“, succesele
membrilor filialei (apariþii editoriale, premii,
evenimente culturale iniþiate ori susþinute de fi-
lialã) ºi un miniportret al celui care a condus
vreme de 13 ani aceastã entitate: Calistrat
Costin. A urmat prezentarea revistelor de cul-
turã ºi a cãrþilor apãrute recent.

Cu acest prilej, un juriu alcãtuit din Gheorghe
Iorga (preºedinte), Paul Spirescu, Florentina
Stanciu, Cristina ªtefan, Mioara Bahna a acor-
dat urmãtoarele premii pentru cãrþile apãrute în
anul 2021:

• Premiul Opera omnia: Petre Isachi

• Premiul Cartea anului: „Donatorii de
suflete“, de Lucian Strochi (prozã); „Cãmaºã
suferitã pe trup“, de Victor Munteanu (poezie);
„Lecturi aleatorii“, de Cornel Galben (criticã li-
terarã, eseu)

• Premii speciale: „Litanii“, de Iuliana Paloda-
Popescu (poezie religioasã); „Sfera de foc“, de
Emilian Marcu (Premiul „George Bacovia“,
poezie); „Mâþe pe soclu“, de ªtefan Dincescu
(Premiul „Victor Stan“, poezie); „Bestiarro“, de
Dan Perºa (Premiul „Nicolae Dabija“, prozã);
„Teatru ºcolar“, de Cecilia Moldovan (Premiul
„Ion Luca“, dramaturgie)

Urãm filialei Bacãu a Uniunii Scriitorilor din
România ani mulþi ºi spornici. (A)
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SPOREªTE CULTURA. S-a inaugurat Centrul Cultural „Dumitru

Tãtaru“ din comuna Mãgura. Numele este al unui împãtimit
cercetãtor care a descoperit cu elevii sãi cel mai important
tezaur de monede romane din Moldova ºi a înfiinþat la ªcoala
Nr. 2 un muzeu sãtesc.

VILLON ªI NOI. „Sunt un critic care aparþine zãpezilor de altã-
datã, când teatrul însemna în primul rând emoþie“ (Ion Cocora,
la Simpozionul Naþional de Esteticã).

DE LA S.S.I. … Filiala Bacãu a Societãþii de ªtiinþe Istorice a
organizat un simpozion judeþean cu trei secþiuni: istoria
românilor, istorie universalã, didacticã. Moderatori: Gabriel
Leahu, preºedinte;  Jeni Ghioc, inspectoare ºcolarã

… ªI DE LA C.J.C.P.C.T. Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Bacãu a lansat, pe canalul
YouTube, un nou film din seria „Tezaure umane“ (un proiect
Florin Zãncescu; realizator, Amedeo Spãtaru; consultant
ºtiinþific, Ioan Dãnilã). Este un portret al meºterului popular
Rodion Stoian, „Badea Cârþan al Bacãului“.

PAªI SPRE SUCCES. Se pot face prin centrul bãcãuan de
tratare a dislexiei, disgrafiei ºi discalculiei. Dupã un lustru
(2017-2022), a prezentat bune rezultate.

COINCIDENÞÃ. Din 6 octombrie 2022 poate fi vizionat pe Netflix
filmul dedicat de echipa Ilincãi Cãlugãreanu lui Yin Yuguo
(2002-2019), cursant al Universitãþii „Vasile Alecsandri“ din
Bacãu. La 1408, în aceeaºi zi, a fost semnat actul de naºtere
al urbei Bacãu.

JURNAL 88. „Bãtrâneþe dacã tot ai venit nu/ te lãcomi fii cumpã-
tatã. Aºazã-te lângã mine/ ºi aºteaptã. Nu-þi cer decât rãbdare
rãbdare./ Nisipul sã fie îndeajuns în clepsidrã/ sã am timp sã
mã înveþi cum sã fiu foarte bãtrân./ Nu te grãbi cu cumpãrã-
turile negre./ Am pentru tine o portocalã/ þi-o dau s-o rosto-
goleºti în toatã copilãria“ (Mãrul rostogolit, de Ovidiu Genaru –
n. 1934 –, în „România literarã“, 7 oct. 2022, p. 8).

MAPA ANIVERSARÃ BJ. Este dedicatã lui Viorel Cãpitanu,
proaspãt nonagenar.

NU SE INTRÃ UªOR ÎN ACADEMIA ROMÂNÃ. „Aºtept sã se
elibereze un loc în Sala 1 de la Biblioteca Academiei ca sã pot
cerceta revista Eminescu din 1909. Sunt admise doar opt per-
soane“ (Mircea Coloºenco).

REPORTAJ DE TOP. „Bucuriile toamnei… la Coþofãneºti!“, de
Ioan Bîºcã, în Deºteptarea de vineri, 14 oct. În prim plan,
învãþãtorul nonagenar Gheorghe Crihan.

AD MULTOS ANNOS! Pentru Vasile ªendrea ºi Dumitru
Prunariu (n. 1952), Mioara Bahna ºi Viorel-Florin Costea
(n. 1962) ºi Loredana Dãnilã (n. 1972)

IN MEMORIAM. Petre Vlase, creator al ºcolii de coregrafie popu-
larã în judeþul Bacãu

Al. IOANID

Uniunea  Scriitooriloor  din  Roomânia,
filiala  Bacããu  –  20



În ciuda titlului amãgitor, Scrâºnetul
dinþilor (Chiºinãu, Editura „Cartier“,
2021) este o superbã carte de
dragoste, scrisã cu patimã de om care
încearcã sã se scuture de fantomele
unui trecut nemilos.

Volumul atinge, înainte de orice,
problema memoriei. El ridicã
numeroase întrebãri ºi insinueazã un
singur rãspuns: acela cã poezia e unica
modalitate de supravieþuire. Cum ne
raportãm la deciziile noastre ºi cum ne
afecteazã ele mai târziu? Ce (mai)
poate fi fãcut când nimic nu (mai) poate
fi fãcut? ªi ce rãmâne dintr-o tulburã-
toare poveste de dragoste? Pentru
ªerban Axinte, sunt întrebãri fãrã rest,
dar cu rost, întrucât îl ajutã sã se
împace cu sine ºi cu propriii demoni.
Nu întâmplãtor, secþiunea finalã a cãrþii
se numeºte Sent files, sugestie trans-
parentã a imposibilitãþii de a schimba
ceea ce deja s-a petrecut. Pentru cã,
odatã trimise, mesajele nu mai pot fi
anulate, ci doar ºterse, într-o încercare
tardivã ºi inutilã, câtã vreme mesajul lor
a ajuns la destinatar.

E multã nostalgie în acest volum,
care nu devine însã lacrimogen,
salvându-se printr-o luciditate extremã,
autodevoratoare: „cu noi începe
geografia, schiþãm o hartã cu oraºele
în/ care am fãcut dragoste, împru-
mutãm locurilor ceva din/ frumuseþea
noastrã de copii, primim elixirul verii
fãrã/ sfârºit sub cel de-al patrulea
soare, cel mai dogoritor dintre/ toþi, sã
rãmânem treji în timpul somnului, sã ne
dirijãm/ visele dupã cum vrem noi“. E
luciditatea unui om care ºtie cã nimeni
nu poate sãri peste umbra sa. Rob al
propriei structuri sufleteºti, Axinte simte
enorm ºi vede monstruos, într-o încer-
care disperatã de a se salva: nimic/ nu/
te/ mutileazã/ mai/ eficient/ decât/ pro-
pria/ sensibilitate“. 

Dintr-un alt unghi, Scrâºnetul dinþilor
poate fi citit ca un autoportret nemilos,
în tuºe groase. Un autoportret cât un
autodenunþ. ªerban Axinte rãzuieºte
nemilos fardurile unei realitãþi înºelã-
toare, într-un exerciþiu cu finalitate

catarcticã: „individul ãsta bolnav, vai de
boala lui,/ nu-l lasã sã-ºi ghiceascã
gândurile/ grandoare la mijlocul vieþii,//
grandoare ºi moarte subitã a emoþiei, el
vine/ sã facã ordine acolo unde e nu e
dezordine,/ vrea sã ºocheze cu orice
preþ,/ sã se/ rãzbune pentru odioasele
crime nesãvârºite/ împotriva lui/ acest
individ sunt eu!“ Nu bovarism avem
aici, ci o nevoie disperatã de re-or-
donare a unei existenþe ajunse într-un
punct-limitã. De aici, nevoia imperioasã
a unui restart, aºa cum apare ea în
nichitianul poem t zero: „aºtept t zero,

zilele ºi lunile în care nu am trãit sã se
adauge/ cândva dupã moarte, bonus
pentru rugãciunile mele/ neduse pânã
la capãt;/ deocamdatã altcineva deþine
controlul, opresc imaginea,/ mã observ
în variante“.

Una dintre obsesiile cãrþii o reprezin-
tã, fãrã doar ºi poate, frica. ªerban
Axinte construieºte un imaginar dark,
dominat de sintagme ºi imagini ale
apãsãrii ºi ale suferinþei: ranã, urlu, leu-
coplast, junghiuri, atacuri de panicã,
infecþie, ºenile, gãuri, infecþie, perfuzii,
deversor etc. Se contureazã astfel un
univers claustrant, lipsit de perspectiva
oricãrei salvãri: „cuvinte obscene, gân-
duri periculoase// fereastra de la care
privesc/ nu se deschide“. Se deschide
însã neantul, senzaþia sâcâitoare a
fundãturii: „sigur e ceva atroce care
vine din credinþa cã nu ai nicio ºansã/ în
faþa ta,/ tot ce ai gândit e un balast/ care
circulã prin întreg corpul precum un
cheag“.

Din fericire, percepþia angoasantã
este contrabalansatã de umor. Un umor
negru, prin care ªerban Axinte evitã
dezastrul: „suntem singurul cuplu de
îndrãgostiþi,/ care a venit la Paris ca sã
se despartã.// marea noastrã iubire/
merita, fireºte, un final de poveste// aici
la salon du livre,/ totul pare mult mai
uºor de suportat/ e ca ºi cum un mort
s-ar simþi în siguranþã/ doar în groapa
comunã“. Experienþe-limitã, care te-ar
putea arunca de pe ºine, sunt descrise
cu suficientã detaºare, deºi urmele lor
sunt adânci: „... celelalte secþii ºi-ar dori
sã se/ poatã mândri cu aºa pacienþi
cum avem noi, brumaru,/ axinte,

spineanu, domnul decebal, da ºi dom-
nul decebal e/ aici cu noi“. Umorul-ric-
tus este dublat adesea de ironie, una
amarã, de ins hârºit, care a trecut prin
multe ºi care ºtie cã doar aºa poate
rezista: „acum, în cel mai estic shooting
spot din ro,/ prizãm nisip ºi celebrãm
sãnãtatea apetitului sexual.// trãim totul
azi/ pentru cã sigur vor veni zile mult
mai frumoase“.

S-ar putea vorbi inclusiv despre o
coborâre în infern, câtã vreme volumul
propune ipostaza unui om care a vãzut
moartea, supravieþuind lumii abruti-
zante a spitalului. O lume care „te
rãstigneºte zi de zi“, aruncându-te în
braþele disperãrii. O lume în care te
simþi nu doar inutil, ci ºi neajutorat. Gol
ºi, implicit, ruºinat, cu strania senzaþie
cã simþi „respiraþia cuiva în ceafã“.
Paradoxal, dezumanizarea aceasta se
transformã într-o nesperatã izbãvire.
Odatã atins punctul cel mai de jos,
poate începe un lent ºi dureros proces
al reumanizãrii. El presupune însã un
gest radical: acela al ruperii de tot ºi de
toate, dublat de un altul, recuperator:
acela al scrisului. Scrisul ca terapie,
scrisul metanoic ºi catarctic. Asta
înseamnã poezia pentru ªerban Axinte,
iar Scrâºnetul dinþilor ilustreazã din plin
acest crez. Autorul se abandoneazã
poeziei cu disperarea celui care nu mai
are nimic de pierdut. E ceva iovic în
aceste poeme întunecate ºi, simultan,
luminoase, prin chiar modul în care
Axinte se agaþã de aripile lor fragile
pentru a ieºi din smârcurile durerii ºi ale
disperãrii.

Se scrie mult ºi substanþial
despre comunismul românesc.
Chiar ºi la mai bine de trei decenii
de la Revoluþia din Decembrie
1989, texte de tot soiul îºi fac
apariþia în câmpul cultural au-
tohton, fie cã vorbim aici de
romane, prozã scurtã, eseuri,
studii de istorie a mentalitãþilor,
jurnale sau volume de amintiri ºi
de memorii. Fenomenul meritã
observat în amploarea lui, cu atât
mai mult cu cât constã nu doar în
apariþii editoriale, ci ºi în apariþii
cinematografice de efect, care
sondeazã în continuare amintirile
celor ce au trãit o parte din viaþã
în România comunistã. În acest
context, descoperirea în librãrii a
unei noi cãrþi care sã vorbeascã
despre epoca de tristã amintire nu
este una surprinzãtoare. Dar, aºa
cum scrie ºi Radu Paraschivescu
pe coperta a IV-a, e nevoie în
continuare de astfel de contribuþii,
„fiindcã nu avem voie sã uitãm cã
am trãit o minciunã drapatã în
dispreþ“. Este vorba despre volu-
mul Pâine cu ceva: amintiri, ca sã
se ºtie cum se trãia în comunis-
mul oamenilor simpli (Bucureºti,
Ed. „Humanitas“, 2022), al
Lilianei Nechita, autoare care a
mai publicat la Editura
„Humanitas“ alte douã romane:
Cireºele amare ºi Împãrãteasa.
Liliana Nechita anunþã încã din
titlu intenþia volumului, asupra

cãreia insistã, sub forma unui
scurt comentariu introductiv, pe
prima paginã: „M-am nãscut în
plin comunism ºi nu ºtiam cã e
dictaturã. Secretele ºi temerile
fãceau parte din noi, mâncam
pâine cu ceva ºi continuam sã flu-
turãm steguleþe ºi sã cântãm
imnuri partidului. Nu e intenþia
mea sã schimb opinii sau sã jus-
tific idei. Doar povestesc cum a
fost comunismul meu! Sã se ºtie!“
(Nechita, 2022).

Faptul cã autoarea îºi propune
sã vorbeascã despre „comunis-
mul oamenilor simpli“ nu este o
noutate. Au apãrut, de-a lungul
anilor, sub diverse forme, multiple
astfel de volume, fie ele colective
sau individuale. Din punctul de
vedere al conþinutului, Liliana
Nechita aminteºte aceleaºi epi-
soade tipice vieþii în dictaturã, cu
precãdere din ultimele douã
decenii de comunism: statul la
cozi pentru alimente, frigul, frica
ºi foamea îndurate de populaþie,
privilegiile de care se bucurau
membrii de Partid, fuga în
Occident – a unor vedete, ca
Nadia Comãneci sau Margareta
Pâslaru sau a unor simple

cunoºtinþe –, teroarea de a fi
urmãrit de Securitate, ascultarea
postului de radio Europa Liberã,
condiþia ºi rolul femeii în socie-
tate, mai ales dupã decretul anti-
avort din 1966 etc. Pânã aici,
nimic cu adevãrat neºtiut sau
nemaiîntâlnit ºi în alte cãrþi de
memorii. 

Diferenþa o face, în primul
rând, tonul. Liliana Nechita îºi
alege cuvintele cu atenþia proza-
toarei care simte cã în povestea
ei de viaþã existã un nucleu pe
care îl poate exploata ºi în cheie
literarã: relaþia cu tatãl ei. Înainte
de a vorbi despre propria expe-
rienþã a traiului în comunism,
autoarea alege sã brodeze pe
firul amintirilor tatãlui ei, surprins
ca un bãiat sãrac din Basarabia la
începutul regimului, o istorie a
traumei transgeneraþionale ºi a
deziluziilor prin care trece întrea-
ga familie pânã în decembrie
1989. Ca mulþi adolescenþi ase-
menea lui, tatãl Lilianei Nechita
creºte odatã cu regimul, ajun-
gând sã fie fidel politicii care l-a
scos din sãrãcie ºi i-a dat de lucru
la oraº, îndeajuns cât sã-ºi poatã
întemeia la rândul sãu o familie.

Învãþat cu greutãþile vieþii ºi cu lip-
surile din copilãria petrecutã în
Basarabia, tatãl se declarã un
comunist convins, chiar dacã nu
intrã niciodatã în Partid, ºi îi
impune fiicei lui o educaþie în stil
cazon, cu nenumãrate reguli,
solicitându-i sã fie recunoscã-
toare pentru tot ce are: „Sã nu vii
acasã cu note sub 10, minimum 9
trebuie sã iei, de-aia-þi dau mân-
care, sã înveþi! [...] Sã nu te uiþi la
televizor dimineaþa! [...] Sã nu
citeºti lecturã suplimentarã! [...]
Sã nu te joci cu nimeni!“ Încer-
cãrile de îndoctrinare nu dau roa-
de, pe de o parte pentru cã fiica
gãseºte moduri de a sfida dre-
sajul absurd, iar pe de altã parte,
spre finele anilor ’80, încrederea
tatãlui în idealurile comuniste
este zdruncinatã: „Partidul ãsta
voia sã-i dãrâme casa, sã-i ia grã-
dina din care el smulgea ierburile
aproape zilnic, partidul îl obliga
sã meargã cu sticle de coniac în
traistã ºi sã le dea ºpagã pentru a
obþine cazare mai bunã în
vacanþã, partidul îl împiedica sã
lucreze liber, aºa cum ar fi vrut, ºi
tot partidul îi luase cafeaua de pe
rafturi ºi-i dãduse în loc nechezol,

adicã un praf maro ºi atât“
(Nechita, 2022). Dezamãgirea
trãitã de tatãl autoarei ocupã un
loc central în volumul Pâine cu
ceva. Acceptarea adevãrului este
un moment dramatic pentru per-
sonajul care crezuse cu toatã
fiinþa în utopia comunismului.

Finalul volumului aduce în
atenþie Revoluþia din Decembrie
1989 ºi frenezia primelor zile de
libertate. Populaþia este în stare
de ºoc pe mãsurã ce apar primele
informaþii despre evenimentele
dramatice de la Bucureºti ºi
Timiºoara. Dupã execuþia soþilor
Ceauºescu, lumea este în delir.
Vãlul de pe ochi este ridicat ºi
oamenii au în sfârºit revelaþia
eliberãrii: „Plângeam de fericire.
Pânã atunci nu ºtiam cã nu fuse-
sem liberã“ (Nechita, 2022). Fi-
gura tatãlui autoarei, a cãrui lume
se prãbuºeºte, este marcantã.
Remarcabile la autoare sunt forþa
limbajului ºi capacitatea de a
reþine marile procese de conºti-
inþã: „Nu e nimic de sãrbãtorit, tre-
buia sã plângi în pumni! Comu-
nismul a fost o idee bunã, pãcat
cã nu aþi pus-o în practicã bine!“ 

Volumul Pâine cu ceva este o
contribuþie relevantã în domeniul
studiilor despre comunism ºi
serveºte ca o bunã introducere în
viaþa cotidianã a oamenilor simpli
din România lui Ceauºescu.

cronica literarã
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Adrian JICU
jicuadrian@yahoo.com

Scrâºnetul dinþilor ºi puterile
vindecãtoare ale poeziei
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Andreea ZAVICSA

Întoarcere în comunismul românesc
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Ce sunt în definitiv „complici-
tãþile selective“ ale lui Mircea
Moþ? Ar putea fi lesne conside-
rate pretexte de revizitare a
unor autori clasici ºi contempo-
rani deopotrivã (prozatori,
poeþi sau critici), aduºi laolaltã
de fire invizibile legate între ele
de gustul pãtrunzãtor al profe-
sorului de limba ºi literatura
românã ºi al criticului „fin
degustãtor al creaþiilor literare“,
cum este caracterizat  Mircea
Moþ de cãtre Gheorghe
Grigurcu (Un tip de critic,
„România literarã“, nr. 8/
2022). Cel mai recent volum al
lui Mircea Moþ ne oferã imagi-
nea unui critic literar angajat
într-un proces hermeneutic
asumat, capabil sã revitalizeze
autori ºi opere aparent încre-
menite în sentinþe critice
adjudecate cu mult timp în
urmã. Mircea Moþ nu se sfieºte
sã coboare privirea înspre
teme, motive ºi simboluri
(aparent) nesemnificative, dar
care reprezintã martori tãcuþi ai
coerenþei operei la nivel
macro, precum motivul brân-
duºei la Blaga, prezenþa vege-
talului la Ion Creangã sau
Rebreanu, semnificaþiile du-
minicii la Caragiale sau, dim-

potrivã, sã ºi-o ridice înspre
teme majore, precum relaþia cu
divinitatea la Tudor Arghezi, de
exemplu. 

Volumul Complicitãþi selec-
tive. Eseuri, apãrut la Editura
„Ecou transilvan“, a.c., se
deschide cu un text dedicat lui
Ion Creangã, în opera cãruia
prezenþa vegetalului „îºi
dezvãluie semnificaþiile simbo-
lice pe parcursul naraþiunii,
marcând momente semnifica-
tive ale traiectoriei personajului
ºi autentice repere ale condiþiei
acestuia“ (p. 7). Vãzut prin
ochii lui Mircea Moþ, Ion
Creangã devine mai puþin na-
tural ºi mai mult livresc.
Amintirile sunt autentice fiindcã
în ele „totul e simbolic ºi uni-
versal“ (G. Cãlinescu, 1941).
Or atunci, „nu întâmplãtor, unul
dintre instrumentele sale de
referinþã este dicþionarul de
simboluri (îl preferã pe cel al lui
Jean Chevalier ºi Alain

Gheerbrant), pe care îl
deschide ca în consultarea
GPS-ului pentru confirmarea
parcursului dupã propriile
traiecte hermeneutice“ (Adrian
Lesenciuc, în „Tribuna“, nr.
477/ 2022). Realitatea încon-
jurãtoare relevã consubstan-
þialitatea cu întregul a perso-
najului-narator, care tra-
verseazã simbolic o serie de
„morþi succesive […] prin care
se leapãdã, într-un fel, de un
trup marcat, însemnat, stigma-
tizat, aºadar ameninþat sã de-
vinã un corp strãin în marele
corp al naturii înseºi“. Nimic din
decorul natural nu este aºezat
la întâmplare, copilul este
parte integrantã din marele tot,
aºã cã pãpuºoiul devine model
de supravieþuire, cãci urmãrit
fiind, Nicã se îngroapã la
rãdãcina plantei, dobândind
condiþia vegetalului ºi salvân-
du-se, astfel, din mâna
duºmanilor. Cânepa, plantã
psihotropã, explicã comporta-
mentul mãtuºii Mãrioara;
mesteacãnul, simbol al vieþii ºi
al morþii deopotrivã, îl salveazã
din ghearele râiei cãpreºti;
cireºul, cu fructele lui cãr-
noase, aminteºte de sacrificiul
de sânge al unor rãzboinici,
dezvãluindu-l pe Nicã „dincolo
de aparenþe“. 

Ce este oare întâmplãtor
într-o operã literarã? se în-
treabã retoric Mircea Moþ,
admiþând totodatã „caracterul
duplicitar“ al oricãrui text care
se lasã citit în funcþie de natura
(cultura) cititorului. Prin
renunþarea la discursul magis-
tral, Mircea Moþ reuºeºte sã
pãtrundã în lumea textelor,
printr-o uºã ascunsã de ochii
cititorilor, fie cu armele ludicu-
lui, fie cu cele ale exegetului
sobru ºi sã tragã perdeaua
opacã pe alocuri, lãsând lumi-
na (sau o altã luminã) sã
pãtrundã. Lecturile succesive
ºi minuþios realizate dovedesc
abordãri subiective care câteo-
datã urmãresc o reierarhizare
valoricã în cadrul operei unui
autor, cum se întâmplã cu
proza scurtã a lui I.L.
Caragiale, în frunte cu schiþa
„Dl Goe“, formatã din „monu-
mente“ (p. 34). Neavând pre-
tenþia cã exprimã sentinþe cri-
tice irevocabile, eseistul aten-
þioneazã cã numai „printr-o lec-
turã adecvatã“ valoarea anu-
mitor opere poate fi rãsturnatã
pe scara ierarhicã. 

Ocupaþiile agricole în opera
lui Rebreanu, pe care Mircea
Moþ le analizeazã într-o
manierã insolitã în eseul
„Despre cosit, arat, seceriº“ (p.
49), capãtã conotaþii simbolice
inedite suprapuse peste planul
realist al romanului. Alegând
sã treacã cu vederea relevanþa
pãmântului în contextul
sociopolitic descris în romanul
„Ion“, criticul se lasã sã
alunece înspre panta miticului,
astfel cã pãmântul devine sim-
bol al feminitãþii ºi al mater-
nitãþii ce îl subjugã pe Ion.
Cositul devine aºadar un prim
pas în apropierea de pãmân-
tul-femeie, conotaþiile sexuale
ale pãmântului pãrându-i-se lui
M. Moþ „evidente“, deoarece
comportã o dezgolire sau mai
bine zis o înlãturare a obsta-
colelor aºezate între cei doi

amanþi. Aratul, subliniat de
scena sãrutãrii pãmântului,
conferã validitate interpretãrii,
întãritã de dicþionarul de sim-
boluri consultat de M. Moþ,
care noteazã cã plugul este un
simbol falic. În cele din urmã,
seceriºul marcheazã un para-
lelism între ciclul cosmic ºi cel
uman. Naºterea din planul
vegetalului este dublatã de
naºterea din planul uman, cãci
Ana naºte pe câmp, Zenobia
care taie cordonul ombilical al
copilului cu cosorul lui
Glanetaºu fiind perceputã ca
liant între cele douã planuri:
„Tulai, o fi apucat-o durerile
facerii! strigã Zenobia, îndrep-
tându-se de spinare. cu secera
într-o mânã ºi în cealaltã cu un
snop de spice“.

Existã o intimitate a marii li-
teraturi care nu-i scapã criticu-
lui, astfel cã în poezia blagianã
Psalm, Mircea Moþ identificã o
„condiþie arghezianã“ marcatã
de imposibilitatea comunicãrii
cu divinul. În aceeaºi ordine de
idei, vegetalul la Rebreanu
trimite la aceeaºi consub-
stanþialitate cu universul ca ºi
la Creangã; drumurile pe care
le parcurg personajele lui
Caragiale în fuga lor de-acasã,
ca spaþiu închis, simbol al som-
nului ºi al morþii, deschid calea
unor alte drumuri parcurse de
eroii sadovenieni în cãutare de
tãrâmuri, ca spaþii propice
descoperirilor revelatoare.
Trecând prin Creangã,
Caragiale, Rebreanu, Arghezi,
Barbu, Blaga, Sadoveanu,
Preda, Eliade, Ileana
Mãlãncioiu ºi Dan Damaschin,
cuprinºi în prima parte a volu-
mului, Mircea Moþ creeazã
premisa necesarã (ºi obligato-
rie) a înþelegerii unor contem-
porani precum Gheorghe
Grigurcu, ªtefan Borbély,
Marta Petreu, Ion Vartic, Ion
Pop, Alexandru Cistelecan.
Critic care se respectã, Mircea
Moþ nu se intimideazã sã
priveascã-n ochi Marea
Literaturã ºi sã se întrebe dacã
încã îi mai poate „vorbi“ citi-
torului actual. Rezultã un
volum captivant, care invitã la
dialog pertinent ºi ieºire din
spaþiul steril al unor interpretãri
ce nu (mai) conduc nicãieri.

Mirabela DAVID

Complicitãþi necesare

„„RRoommeeoo
ººii     JJuull iieettaa
llaa    MMiizz ii ll ““

Festivalul Internaþional de Poezie
ºi Epigramã cu acest titlu (ediþia a
XVI-a) îºi aºteaptã concurenþii pânã
pe 20.12.2022, la douã secþiuni: una
destinatã adulþilor, cu douã subsec-
þiuni: 
1) Epigramã, la care se trimit patru

epigrame, dintre care una are ca
temã impusã O zi solemnã, de
I.L. Caragiale;

2) Poezie, la care se trimit trei poezii.
Cealaltã secþiune este destinatã
elevilor, având aceleaºi subsecþiu-
ni ºi aceleaºi reguli. Înscrieri, pe
www.romeojulietalamizil.ro.

Dramaturg bãcãuan,
succes internaþional în Germania
La concursul Premiul Internaþional de Dramaturgie

„Osnabrück“ au fost înscrise 130 de piese ale unor autori din 13
þãri europene. Au fost selectate cinci proiecte, care au fost
dezbãtute în zilele de 21-22 mai în cadrul unor ateliere: dra-
maturgii au discutat cu membri ai juriului, cu un regizor ºi cu
actori din ansamblul Teatrului „Osnabrück“. 

Juriul a fost alcãtuit din Jurgen Berger, critic de teatru ºi cura-
tor; Claudia Lowin, regizor, ºefa departamentului de actorie de la
Teatrul „Osnabrück“; Selen Kara, regizor ºi Henrieke Beuthner,
redactor la Rowohlt Theatre Verlag.

Cei cinci finaliºti au fost: Tincuþa Horonceanu-Bernevic
(România), Anais Clerc (Elveþia), Nicolas Geibel (Franþa), Jan
Müller (Germania), Rachel Müller (Austria) ºi Yazan Melhem
(Germania). Marele Premiu a plecat la Berlin, la cuplul Anais
Clerc ºi Yazan Melhem, care au scris o piesã despre trei refugiaþi
din Kosovo, Siria ºi Ukraina. Piesa lor va fi pusã în scenã în
aprilie 2023. 

Dramaturga bãcãuanã Tincuþa Horonceanu-Bernevic (mem-
brã a Uniunii Scriitorilor din România) a fost finalistã cu piesa
Nataºa nu mai viseazã/ Natascha träumt nicht mehr/ Natasha
doesn’t dream anymore; traducere în germanã de Patrick
Maerean ºi în englezã de Alexandra Avram. În seara premierei,
pe 11 octombrie, piesa Natascha träumt nicht mehr a beneficiat
de un spectacol-lecturã, în regia Juliei Buchberger; a interpretat
actriþa Hannah Walther.  

Dupã primul succes în dramaturgie, din 2018, când primea
Premiul al II-lea în cadrul manifestãrii Bacãu-Fest Monodrame,
cu piesa Eu îl rog pe Dumnezeu unele lucruri, la care de atunci
s-au adãugat alte premii obþinute la concursuri naþionale de
scriere dramaticã, iatã cã scriitoarea Tincuþa Horonceanu-
Bernevic se bucurã de succes internaþional, în Germania. Îi urãm
succes pe mai departe ºi sperãm ca de pe scena teatrului ger-
man, dramaturgia ei sã ajungã ºi pe scena teatrului bãcãuan.

V. SAVU ••••     AAAAllll ....     MMMMaaaaccccoooovvvveeeeiiii     ––––    TTTTrrrr iiiissssttttaaaannnn    TTTTzzzzaaaarrrraaaa
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educaþie

Româna
inovativã

Involuntar, Ioan Surdu
(n. 1951) a urmat crezul lui
Grigore Tabacaru (absol-
vent, ºi el, al ªcolii Normale
din Bârlad), conform cãruia
„educatorul trebuie sã fie un
model viu, un om integru, cu
o culturã serioasã, cu ca-
litãþi morale ºi de caracter,
cu o personalitate didacticã
în continuã desãvârºire ºi
perfecþionare“. A devenit
institutor ºi a susþinut gradul
didactic I în Bacãu (la
Institutul de Învãþãmânt
Superior, respectiv la Liceul

Pedagogic „ªtefan cel
Mare“), a profesat ca învã-
þãtor la ªcoala cu Clasele
I-VIII „Nicu Enea“ (1981-
1990), iar apoi la ªcoala
Gimnazialã „Al. I. Cuza“

Bacãu. Metodist, mentor,
inspector ºcolar pentru
învãþãmântul primar, profe-
sor, l-a preocupat „îmbunã-
tãþirea activitãþii de predare-
învãþare-evaluare“ (cum
scrie în CV), elaborând, în
colaborare, manuale (pre-
abecedar – E.D.P.-R.A.,
abecedar, limba ºi literatura
românã pentru clasa a II-a,
ambele la Ed. ALL), îndru-
mare metodice, auxiliare
didactice ºi publicând frec-
vent în presa de speciali-
tate. În plus, este autor de
invenþii ºi inovaþii brevetate
de O.S.I.M.: alfabetar verti-
cal, calculator-alfabetar cu
imagini º.a.

„Antoine de Saint
Exupéry – noteazã Ioan
Surdu – ar spune cã dascãlii
sunt încurcaþi în propriile
cunoºtinþe, ºi asta îi împie-
dicã la vãz. Nu de puþine ori,
copiii se apropie sau cautã
compania adultului pentru
siguranþã ºi vizibilitate, iar
dacã nu le primesc, sãvâr-
ºesc fapte reprobabile la
care adultul nu gãseºte
explicaþii. De ani de zile,
Ministerul vede viitorii învã-
þãtori ca neavând nevoie, în
pregãtirea fundamentalã, de
studierea limbii române. E
ca ºi cum ai proiecta un
robot fãrã mijloace de
deplasare. Sã readucem în
ºcolile normale predarea
limbii române! Sã nu per-
mitem ca reforma sã curgã
în favoarea nimicului!“

___________

* Serie de materiale menite
a pleda pentru reintro-
ducerea limbii române în
programa de specialitate
a liceelor/ claselor cu pro-
fil pedagogic, inclusiv la
bacalaureat

1.c. Clasificarea acusticã a sunetelor
limbii române

I.c.0. Preliminarii
Comunicarea oralã este datã de

existenþa atât a unui emiþãtor, cât ºi a
unui receptor, între care circulã o vari-
etate considerabilã de sunete.
Descrierea prestaþiei celor doi parteneri
ai actului verbal este obiectul foneticii
articulatorii (pentru vorbitor), respectiv
al foneticii acustice (pentru ascultãtor).
Dacã emiþãtorului i se cere un aparat
fonoarticulator care sã asigure o bunã
emisie vocalã, receptorului i se pretinde
o corectã decodificare a sunetelor, datã
de starea aparatului auditiv, în sens
anatomic ºi fiziologic.

1.c.1. VOCALELE
Locul de producere este laringele, iar

cavitatea bucalã este spaþiul în care se
amplificã. Diferenþele sunt de ordin ca-
litativ.

1.c.1.I. Dupã mãrimea spaþiului de
rezonanþã (opoziþia acut/ grav)

1.c.1.I.1. Vocale acute: e, i
Sunt pronunþate cu un rezonator

bucal mic, fiind articulate în partea
anterioarã a cavitãþii bucale. Muºchiul
lingual se arcuieºte spre palat, gene-
rând un spaþiu de rezonanþã redus.

1.c.1.I.2. Vocale grave: o, u
Sunt pronunþate cu un rezonator

bucal amplu, fiind articulate în partea
posterioarã a cavitãþii bucale. Buzele,
partea activã, sunt rotunjite mai mult
sau mai puþin.

_______________

* Cf. Ioan Dãnilã, Foneticã ºi fonolo-
gie (note de curs; aplicaþii), Bacãu,
Editura „Egal“, 2005, pp. 23-24.

Bacãul (pre)primar* (XLVII)

Ioan DÃNILÃ

Teleºcoala „Ateneu“

FF oo nn ee tt ii cc aa
pp ee nn tt rr uu

dd ee ff ii nn ii tt ii vv aa tt     (( VV II II ))

Cu totul lãudabilã iniþiativa de a
reuni lucrãri de picturã, graficã,
sculpturã ºi tapiserie ale artiºtilor
plastici reprezentând serii de
absolvenþi ai Liceului de Artã din
Bacãu (azi, Colegiul Naþional de
Artã „George Apostu“), alãturi de
lucrãri ale dascãlilor de ieri ºi de
azi. A rezultat o extrem de vie
expoziþie de artã contemporanã, ai
cãrei artizani au fost Olguþa Pâþu/
Carmen Voisei (directoarea ªcolii
Populare de Arte ºi Meserii Bacãu)

ºi dr. Aurel Stanciu, ambii membri
ai Uniunii Artiºtilor Plastici din
România. A prezentat prof. univ.
dr. Constantin Tofan. Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu“ a pus la
dispoziþie spaþiul generos al
Galeriilor de Artã „Alfa“, din calea
Mãrãºeºti. În aceeaºi zi, 14
octombrie, la sediul ªcolii
Populare de Arte ºi Meserii a avut
loc un vernisaj similar.

Organizatorii proiecteazã deja
ediþia a II-a a manifestãrii.

15 oct. 1922, Alba Iulia – Are loc încoronarea suveranilor
Unirii. Bacãul a marcat evenimentul prin promoul pie-
sei „Regina Maria“, de Cecilia Moldovan ºi printr-un
moment evocator la grupul statuar „România
biruitoare“ din Parcul Unirii – 1 Decembrie 1918.

Oct. 1922 – Apare „Luminiºuri“ (Galaþi), „revistã bilunarã
a Cercului Cultural «Vasile Alecsandri»“. Din oct.
1923, are subtitlul „Revistã lunarã a Cercului cultural
al elevilor cursului superior din Liceul «Vasile
Alecsandri»“.

• Inteligenþa este un dar; carac-
terul – o zidire.

• Purtãm în noi ereditãþi tot mai
obosite.

• Curentul electric a înge-
nuncheat lumânarea, ca
numãr de lucºi. Dar nu i-a

putut atenua acesteia mis-
terul.

• Fereºte-te sã treci drept ne-
simþit de inteligent ºi ostenta-
tiv de talentat.

• Am impresia cã firul de iarbã
are mai multe taine decât o
navã cosmicã.

• Cândva, principalul ingredient
al fericirii era altruismul.

• Am cãzut mai întâi din
Paradis. Apoi ºi din copaci.

• Marile întrebãri rãmân în
viaþã. Mor treptat doar
rãspunsurile.

• Drumurile spre noi înºine nu
vor putea fi niciodatã mo-
dernizate.

• Sisif încearcã sã ne convingã
cã ºi absurdul poate avea un
sens.

• Fiecare om are o mitologie
izvorâtã din propria-i
copilãrie.

• Subconºtientul – acest  vul-
can, aparent potolit, al ere-
ditãþii.

• Capodoperele ne ajutã sã ne
vedem sufletul.

• Cautã omul sau cartea care
sã-þi irige deºertul din suflet!

• Firesc  ar  fi ca cele douã
galaxii Gutemberg ºi Bill
Gates sã intre în colaborare,
nu în coliziune.

• Norocul omenirii e cã
Dumnezeu a dat îndoiala
celor inteligenþi, iar certitu-
dinile, proºtilor. Invers, ar fi
fost catastrofal.

• Am ajuns vecin de întrebãri
cu Hamlet.

• Intrã în alertã când te con-
testã toþi. Dar ºi când nu te
contestã nimeni.

• La prima noastrã mare
negociere am dat Raiul pe
un mãr.

• Inteligenþa nu are limite. Dar
nici prostia.

• ªcoala ºi arta trebuie sã insu-
fle optimism. Dezamãgirile
vin ºi singure.

• Copilãria – acest nesecat
izvor de miracole.

Vasile GHICA
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„Generaþii,  generaþii……“
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Cei mai mulþi dintre specta-
torii filmului Miracol (2021;
regie ºi scenariu, Bogdan-
George Apetri) ne-am întrebat
uºor nedumeriþi: care a fost
miracolul? Unii au considerat
cã titlul ar putea fi o capcanã.
Dar aproape toþi am fost de
acord cã filmul are mister ºi
spune o poveste captivantã.
De fapt, thrillerul psihologic
Miracol este compus din douã
poveºti, care se întrepãtrund. 

Prima parte relateazã
povestea tragicã a Cristinei
Tofan (Ioana Bugarin), o tânãrã
de 19 ani care s-a adãpostit,
din cauza unui secret teribil, în
spaþiul auster al unei mãnãstiri
de maici. Deºi este îmbrãcatã
în haine cãlugãreºti, ea încã nu
a fost „tunsã în monahie“, este
novice. Despre Cristina Tofan
nu aflãm prea multe, dar
deducem cã ori nu mai are pã-
rinþi în viaþã, ori provine dintr-o
familie modestã, cãci spre
deosebire de alte maici, ea nu
deþine un telefon mobil, iar pen-
tru drumul de la mãnãstire
pânã la spitalul din oraº, este
ajutatã de o altã tânãrã, mo-
nahia Mina, cu numele civil de
Mihaela Albu (Nora Covali).
Aceasta apeleazã la generozi-
tatea fratelui ei, Albu (Valeriu
Andriuþã), un taximetrist de
cursã lungã, care o va trans-
porta gratuit pe Cristina. Pe
drum, domnul Albu îl va lua în
maºinã ºi pe doctorul Ivan, per-
sonaj cu rol simbolic psiho-
pomp. Cu puþin timp înainte de
intrarea în oraº, fata îi solicitã
ºoferului sã opreascã lângã un
câmp, pentru a se schimba de
haine. În mediul citadin,
Cristina renunþã la aspectul
monahal, refuzând sã-ºi eta-
leze caracterul religios. Fire
profund interiorizatã, îºi cum-
pãneºte bine rãspunsurile,
evitând polemicile. Dupã vizita
la spital, tânãra îl cautã prin
oraº pe iubitul ei, dar nu-l
gãseºte nici la locul de muncã,

nici la domiciliul unde desco-
perã despre el adevãruri care o
descumpãnesc. Decepþionatã,
ia decizia sã se întoarcã la
mãnãstire, dar în loc sã-l
aºtepte pe taximetristul Albu,
aºa cum fusese convenþia, ea
va lua la întâmplare un taxi;
alegere ce se va dovedi
nefastã. ªoferul Batin (Cezar
Antal) pare la început un bãrbat
serios, amabil, chiar alarmant
de prietenos. În realitate, este
un obsedat sexual, care o va
agresa într-un mod odios.
Natura devine ea însãºi ostilã:
este excelent filmatã o furtunã
declanºatã parcã din senin.
Regizorul reflectã violenþa cu
economie de mijloace vizuale,
în schimb sunetele sunt infer-
nale, înfiorãtoare. Þipetele
redate m-au fãcut sã-mi
amintesc de un mai vechi film
american, Blow out (1981;
regie, Brian De Palma), care
redã povestea unui inginer de
sunet, interpretat de John
Travolta, ce înregistreazã acci-
dental vibraþiile sonore ale unei
crime.

A doua parte a filmului pre-
zintã povestea inspectorului de
poliþie Marius Preda (Emanuel
Pârvu), care ancheteazã agre-
siunea gravã comisã asupra
Cristinei Tofan. Mergând pe
urmele tinerei, el ajunge sã
facã cercetãri ºi la mãnãstire,
unde se izbeºte de închistarea

mãicuþelor, cãrora le adre-
seazã indiscret, dintr-un motiv
personal, întrebãri ºi din afara
sferei de interes a anchetei. El
se aratã intolerant faþã de
evlavia ºi obiceiurile cãlugãri-
þelor, intransigent faþã de
greºelile lor, deºi el însuºi nu
este imaculat nici în viaþa per-
sonalã, nici la serviciul unde
este capabil sã încalce legea. 

Bogdan-George Apetri ne
invitã nu doar sã privim derula-
rea unor imagini, ci sã reflectãm
la drama expusã, sã observãm
misterioasele conexiuni dintre
personaje, sã ne punem între-
bãri despre motivaþiile lor ºi
despre procesele de conºtiinþã.
Dar invitaþia este ºi de a reflec-
ta la semnificaþia titlului Miracol.
Romancierul ºi gânditorul
creºtin C.S. Lewis a scris o

carte întreagã despre miracole.
El considera cã folosim cuvân-
tul minune sau miracol pentru
„a denumi o interferenþã a pu-
terii supranaturale cu Natura.
Dacã pe lângã Naturã nu existã
ºi altceva care ar putea fi numit
Supranaturalul, nu ar putea
exista miracole“. În acelaºi
studiu apologetic, am gãsit un
fragment care m-a încurajat sã
identific în film însemne ale
miracolului. „Prin definiþie,
miracolele trebuie sã întrerupã
mersul obiºnuit al Naturii, dar,
dacã sunt reale, ele trebuie, în
însuºi actul acesta, sã afirme
cu atât mai mult unitatea ºi
autoconsecvenþa realitãþii to-
tale la un nivel mai profund. Ele
nu vor fi ca niºte calupuri apro-
zodice de prozã care sfãrâmã
unitatea unui poem; vor fi

asemenea acelei îndrãzneli
metrice culminante care, chiar
dacã nu-ºi gãseºte echivalen-
tul nicãieri în poem, totuºi, ivin-
du-se exact unde se iveºte ºi
sãvârºind exact ce sãvârºeºte,
este (pentru cei ce înþeleg)
suprema revelaþie a unitãþii con-
cepþiei poetului.“ (C.S. Lewis, în
volumul Despre miracole. Cele
patru iubiri. Problema durerii,
Bucureºti, Ed. „Humanitas“,
traducere de Sorin Mãrculescu
ºi Vlad Russo, 2017). Dacã ne
vom întoarce la film, vom
observa acea îndrãznealã de
care vorbea C.S. Lewis ºi vom
fi seduºi de poezia a douã
imagini supranaturale: una e
legatã de viaþã ºi de apã; cea-
laltã, de moarte ºi de pãmânt.

Unitatea stilisticã, interpre-
tãrile actoriceºti excelente
(Ioana Bugarin impresioneazã
prin mimicã ºi tãceri expresive,
Emanuel Pârvu prin efer-
vescenþã ºi aplomb; rolurile
secundare au fost interpretate
fãrã cusur), imaginile în care e
folositã foarte bine lumina
(director de imagine, Oleg
Mutu), transmiterea emoþiilor
prin sunete, alternarea pla-
nurilor (rural/ citadin, natural/
supranatural, laic/ monahal,
real/ imaginar), suspansul ºi
tensiunea psihologicã fac din
„Miracol“ un film remarcabil. 

Miracol a cucerit inimile
spectatorilor, dar a convins ºi
critica de specialitate, fiind
câºtigãtorul Premiului Zilelelor
Filmului Românesc, la secþi-
unea lungmetraj, TIFF 2022.
Filmul a avut un succes
deosebit ºi peste hotare: a
primit Premiul Criticii la
CineEast 2022, a beneficiat de
numeroase cronici elogioase,
semnate de reputaþi critici, în
publicaþii precum The New
York Times, Variety,
RogerEbert.com, C’est quoi le
cinema?, Movie Nation º.a.

Violeta SAVU

Interferenþe,
în Miracol

Dacã muzica e „instinct al divinitãþii“,
cum se exprimã un personaj al lui Marcel
Proust din „În cãutarea timpului pierdut“,
atunci, de bunã seamã, acestui instinct
nu-i lipseºte decât însuºirea de a se alãtura
iubirii, care e substanþa divinitãþii, potrivit
lui William Shakespeare. Împreunã alcãtu-
iesc un sublim ºi armonios corp al perfecþi-
unii. De altfel, cel mai vechi zeu al Eladei,
Eros, care s-a nãscut din haosul devasta-
tor ºi fumegând al primordialitãþii ce-ºi
revarsã materia neorganizatã în toate
direcþiile universului, a oprit acea erupþie
haoticã, adunând-o într-un centru unic, a
împãcat elementele între ele, le-a fãcut sã
se accepte, sã se caute, sã se atragã, sã
devinã o singurã unitate corporalã.

Deºi erotismul nu se poate ºi nu trebuie
rezumat la iubirea sexualã – aºa cum
apare cel mai des în viaþa cotidianã, dar ºi
în opera de artã –, el rãmâne, în esenþã,
cauzalitatea cãutãrii ºi a neliniºtii, acea tul-
burare superioarã, cum o numeºte Carl
Gustav Jung, dar poate fi privitã ºi ca o
boalã prin excelenþã, cum se exprimã
Novalis.

Ulise e conºtient cã va fi expus acestui
gen de tulburare. El mai ºtie cã, încã aflat
în braþele nimfelor Circe ºi Calypso, nu e
vãtãmat sufleteºte de graþia acestora, ci e
un episod trecãtor al marii experienþe pe
care o traverseazã. Voluptãþile pe care le
trãieºte alãturi de cele douã surse de
plãcere vin, ca o contrapondere a ideii,
nerostitã vreundeva în cânturile Odiseei,
din faptul cã iubirea adevãratã, iubirea

integralã, sã-i zicem aºa – a lui Ulise – nu
þine de aceastã legãturã pasagerã ce
acþioneazã asupra lui ca o otravã, afectân-
du-i, totodatã, conºtiinþa. Ulise ºtie cã va
trebui sã plãteascã pentru asta.

Îndepãrtata Penelope e, de fapt, supor-
tul iubirii sale, acel mirific centru de greu-
tate al cãutãrii ºi al regãsirii sale, „amen“ al
universului, unde Ulise ºtie cã nu e doar
dezmãþul voluptãþilor, ci farmec al cãldurii
sufleteºti, duioºie ºi tandreþe, statornicie ºi
candoare, senzualitate ºi nevinovãþie, do-
rinþã ºi frumuseþe, cochetãrie ºi pasiune
tihnitã.

Uriaºa pasiune a lui Don Juan conþine în
ea însãºi un caracter care ar fi titanic dacã
nu ar fi mai întâi purtãtorul unui tragism
profund metafizic ºi, în subsidiar, absurd.

De altfel, în cerebralul sãu eseu Mitul lui
Sisif, Albert Camus prelucreazã cu aleasã
fineþe caracterul absurd al pasiunii lui Don

Juan. Poate cã Don Juan e chiar mai tragic
decât personajele devastate de senti-
mente, din tragedia anticã, personaje pe
care, de obicei, dialectica epicã le pune în
situaþia de a încarna ºi trezi sentimentul
acesta. Însã Don Juan nu e provizoriu de-
vastat de pasiune. El, sub acest aspect,
desfide iubirea, înþeleasã în mod curent ºi
clasic ca viciatã de defectul funciar, durata.

Iubirea, oricât de intensã, ca orice
instinct, trebuie cu necesitatea finitudinii ºi
a vremelniciei sã cunoascã o rãcire lentã,
o epuizare ºi, de regulã, un sfârºit. Pentru
Don Juan durata amorului cu o femeie nu
are niciun preþ. El nu vrea toate femeile,
pentru ca astfel sã-ºi sature setea gigan-
ticã de posesie, ci pare a cãuta sã-i smul-
gã acestui absolut care þine ferecat mis-
terul iubirii, chiar splendoarea sa ezotericã,
inima sa. Nu femeile, perfecþiuni prihãnite
pe care le cucereºte, sunt þinta lui, ci natu-

ra imaterialã a nemãrginirii ce i-a aruncat
provocarea iubirii în faþã, focul divin asupra
cãruia Don Juan se aruncã o datã ºi încã o
datã cu obsesivã ºi nepotolitã energie.

Aparent personaj obsesional, predispus
uºurãtãþilor ºi senzualitãþii primare, Don
Juan se autoclaustreazã, de fapt, într-un
univers interior al conºtiinþei etern
nefericite pentru care moartea nu vine ca o
ameninþare, ci ca mireasã a împãcãrii.
Singuratic în atitudinea sa faþã de exis-
tenþã, Don Juan va pãºi la fel de singuratic
în moarte, deºi, de astã datã, pasul sãu nu
va mai fi nesigur, tulburat, ci demn ºi ferm.

Don Juan e poate cel mai solitar per-
sonaj din literatura lumii, dar iatã, aceastã
solitudine ne obligã sã-l considerãm toto-
datã extrem de puternic caracterial.
Împresurat de vastitatea absolutului
împotriva cãruia a întreprins un rãzboi total
ºi fãrã rãgaz, Don Juan trãieºte o expe-
rienþã dureroasã, pe care nu o regãsim la
niciunul dintre eroii legendari ce ilustreazã
marea temã a cãutãrii. Dureroasã pentru
cã, noi ºtim, fãrã îndoialã, cã zbaterea
cãutãrii sale e fãrã sorþi de izbândã. Mai
mult, nesaþul senzual, care rãmâne de
fiecare datã o insatisfacþie, ni-l defineºte ca
pe un damnat spiritual, mereu în cãutarea
acelui sens profund, aflat dincolo de jubi-
laþia erotismului efemer al clipei. Într-un
anume fel, nezãgãzuita jinduire a lui Don
Juan pentru ceea ce reprezintã femeia,
dincolo de prezenþa ei elementarã,
cheamã imaginea prototipului divinitãþii
ascuns în trupul lui Adam.

Ozana KALMUSKI-ZAREA

Plângând
cu  Doon  Juan
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Îmi aduc aminte cã partea a
doua a volumului „În jurul lui
Bacovia“ (Bacãu, Editura
„Babel“, 2011), mai precis
aceea a jurnalului, dezvoltã
dinspre centru afinitãþi între
patria lui Bacovia, crezul ºi
trãirea criticului de idei
Constantin Cãlin. Acolo ni se
ofereau destule argumente
pentru a realiza cã avem toate
motivele sã conchidem: „«Þara
Bacovia» e þinutul Bacãului,
chiar mai puþin de atât: Bacãul
ºi împrejurimile sale. Ca terito-
riu autonom, cu personalitate
specificã, «þara» n-a existat, în
nicio epocã […]. Denumirea ei
e creaþia poetului, care, prin
pseudonimul ales, se ataºa
mai mult de legendã decât de
istorie. De altminteri, una dintre
«divagãrile» sale sunã astfel:
«Ca ºi legenda Bacãului, am ºi
eu legenda mea»“. 

Într-o bunã mãsurã, volu-
mul în discuþie – „Iarãºi
Bacovia!...“ – continuã aceastã
preumblare prin þinuturile lui
Bacovia purtând în subsidiar
credinþa cã un nou demers cri-
tic nu face altceva decât sã
ajute la perpetuarea operei.
Legenda aceasta bacovianã
presupune ºi un continuum
bacovian care aduce în acelaºi
loc opera propriu-zisã, dimpre-
unã cu receptarea acesteia,
posibilitãþile de a o redefini din
perspectiva altor tipuri de cri-
ticã ºi chiar re-contextualizarea
sa continuã, aºezându-i-se
diferite backgrounduri cultura-
le. Rãmân de stabilit pe viitor
relaþiile care se pot identifica
între acest continuum bacovian
ºi ideea de bacovianism, even-
tual cu supremaþia celui dintâi.
Evident, într-un asemenea
excurs integrator, cãrþile dedi-
cate de profesorul Cãlin lui
Bacovia stau la loc de cinste; ºi
nu doar acestea, întrucât ºi alte
titluri din bibliografia sa precum
„Centenarul. Lecturi particu-
lare“ ori „Stãpânirea de sine“,
„Gustul vieþii“ dau mãrturie mai
mult decât credibilã Bacãului
de altãdatã ºi dintotdeauna.
Altfel spus, cel mai adesea,
Bacãul în care locuieºte cu
gândul criticul are numeroase
puncte de tangenþã cu Þinutul
lui Bacovia. Glosele, parte din
jurnal, cuvintele scurte – nãs-
cute în temeiurile moralei –
nuanþeazã un mod de a privi,
de a înþelege ºi de a explica.
Mã gândesc cã acest conti-
nuum bacovian, mai ales prin
chipul bacovianismului, pare sã
fi fost singurul produs de export
al literaturii noastre de dupã cel
de eminescianism, reprezen-
tând pânã la urmã una dintre
puþinele constante ale literaturii
secolului XX. Acesta se cere a
fi atent calibrat, cu rãbdarea
celui care se întoarce mereu la
sursã, verificând fiecare afir-
maþie ºi demontând, acolo
unde e cazul, teze care nu se
susþin. Scurt exemplu: una din-
tre cele mai discutabile afirmaþii
a aparþinut lui Ion Caraion, care
era convins de faptul cã mediul
nu a determinat viaþa adoles-
centului Bacovia. Peste ani,
aveau sã aparã articolele ºi
cãrþile lui Constantin Cãlin
care, cu meticulozitate, probau

exact contrariul: mediul a influ-
enþat, ba chiar a bulversat exis-
tenþa lui Bacovia. 

De multe ori, dezinteresul
faþã de biografia poetului a dus
la supoziþii eronate. Mircea
Scarlat atenþiona asupra reali-
tãþii cã lirica lui Bacovia poate
de multe ori înºela prin iluzia
accesibilitãþii. Mai mult, din
pãcate, în cazul lui Bacovia
(precum în cazul lui Eminescu),
exegezele critice au creat, în
timp, o sumã de cliºee care
s-au dovedit extrem de rezis-
tente, pãtrunzând în istorii lite-
rare, manuale ºcolare, dobân-
dind o nemeritatã notorietate
ºi – ceea ce este mai grav –
dirijând receptarea operei de-a
lungul unor piste false. Ei bine,
atenþionez din nou asupra fap-
tului cã studiile ºi luãrile de
poziþie ale lui Constantin Cãlin
vin sã readucã în albia firescu-
lui orice demers interpretativ.
Nu ºtiu dacã greºesc, dar înþe-
leg cã posibilitatea de a contu-
ra acest continuum Bacovia se
înfãptuieºte în expresia unei
practici irepetabile. 

De fapt, cu ocazia „Trium-
fului unui marginal“, Constantin
Cãlin explica: „Formatã din
«dispersii», nesubordonatã
vreunei teze anume, cartea
aceasta e, în ciuda acestui
fapt, una omogenã ºi demon-
strativã. Demonstrez prin ea,
întâi, cã Bacovia, autorul a sub
500 de pagini de poezie ºi
prozã, îl poate sateliza pe un
cercetãtor ani în ºir ºi, în al
doilea rând, îmi demonstrez
mie cã, fãrã a avea senzaþia cã
«trag de subiect», pot ramifica
investigaþiile asupra operei
sale, în subterane ºi la
suprafaþã, cã pot descoperi ºi
argumenta o gamã întinsã de
teme sau cã pot stabili relaþii
noi cu alþi autori ºi cu alte
opere“. Drumul continuã pe
mai departe ºi în „Iarãºi
Bacovia!...“: „Un magnetism al
minþii atrage ºi reþine, spontan,
orice se potriveºte cu preocu-

parea mea. M-am surprins apoi
cã, de la o vreme, interpretez
textele sale dupã datele din
sufletul meu; citatele mi-au
devenit consubstanþiale. Cãu-
tând spre interiorul lui Bacovia,
privesc, din ce în ce mai des, în
mine. M-am pus in situ, în spe-
ranþa cã voi înþelege ºi ceea ce
mi-a rãmas, pânã acum,
incomplet cunoscut“. ªtim deja
cã avem de-a face cu o criticã
simpateticã, dublatã de ele-
mentele criticii de tip jurnalistic
ºi într-un final de criticã cultu-
ralã, pe care însuºi cel în cauzã
le defineºte în forma unei
metode exhaustive, aplicatã pe
un larg fundament cultural.
Exemplele la care apeleazã
sunt extrem de numeroase ºi
relevante prin eficienþã. În
unele cazuri, relevanþa unui
element este determinatã ºi de
numãrul de ocurenþe, statistica
fiind adjuvantul hotãrâtor deºi,
fireºte, cantitatea nu este întot-
deauna semnificativã din per-
spectiva sensurilor de adân-
cime. E un mers zigzagat,
antrenat în materialele publi-
cate în „Ateneu“, „Acolada“
º.a.m.d.

Constantin Cãlin are toate
datele sã revinã la aspecte
punctuale precum debutul lui
Bacovia (la 17 ani în revistã, la
34 în volum – când o parte din-
tre colegii de generaþie reuºi-
serã sã se distanþeze: debu-
taserã deja Isidor Budu,
Eugeniu Revent, Eugen

Ciuchi). Faþã de aceºtia,
Bacovia pare mai degrabã
scos din prizã, dezinteresat,
neavând stresul termenelor de
predare. Nu spun nicio noutate:
în mãsura în care o întrebare e
bine pusã, ea are datul de a-ºi
genera rãspunsuri ce înlãturã
misterul, care duc construcþia
mai departe. Ei bine, justificate
curiozitãþile legate de cum
lucreazã Bacovia, cum citeºte,
care îi sunt temerile ori ce îi
prilejuieºte divagãrile. 

Nu mã intereseazã sã
urmãresc acum cuprinsul volu-
mului, însã cititorul va avea
bucuria sã descopere conside-
rente cu caracter interdiscipli-
nar, autorul studiilor aºezându-
ºi subiectul cercetat în câmpul
muzicii ori mai adesea al
artelor plastice – ce legãturã ar
putea fi cu El Greco, ce nuanþe
cunosc nopþile la Bacovia, cum
ºi de ce sclipesc cuvintele –,
majoritatea acestora plecând
de la convingerea cã toate
artele au nevoie de atmosferã:
„Ce n-au subliniat cei care l-au
caracterizat pe Bacovia «poet
de atmosferã» e cã toate artele
au nevoie de aºa ceva.
«Atmosfera» e un lucru esen-
þial. Un desen reuºit are
«atmosferã», o simfonie place
datoritã «atmosferei», un spec-
tacol se reþine prin «atmos-
ferã». O frazã (inclusiv în criti-
cã) fãrã «atmosferã» e ca o
bucatã de iascã pietrificatã.
«Atmosfera» e ceva inefabil ºi

în acelaºi timp concret. Ea e
mai mult decât ceea ce vezi,
auzi, înþelegi. Îþi evocã imagini
din trecut ori te face sã gân-
deºti la «lumi ce nu existã»“.
Nu ocoliþi, vã rog, nici rândurile
despre ploaie, care prilejuiesc
întrebarea „câþi simt cu ade-
vãrat poezia bacovianã?“
Totuºi, fiind convins cã Bacovia
place în continuare – deºi poe-
tul însuºi era convins de con-
trariu –, autorul gloseazã în
jurul rezistenþei ºi al fascinaþiei
pe care o degajã o operã ce
sublimeazã tãcerea. 

Constantin Cãlin are exer-
ciþiul efortului îndelungat, dar
mai presus de asta o curiozi-
tate continuã faþã de aspectele
ce ar putea trece drept insignifi-
ante în faþa altora. Pe toate
acestea le updateazã, în raport
cu dinamica lumii: „ ...eu nu
transcriu pur ºi simplu. Ca sã
intre ici sau colea, o fiºã are
nevoie de o minimã remode-
lare. Trebuie s-o adaptezi, s-o
motivezi, sã-i imprimi o anume
simetrie. Câteodatã atari
«ajustãri» iau tot atât timp cât ºi
prima ei scriere“. Apodictic,
constatã: „Pleci la drum cu
intenþia de a fi exhaustiv ºi
ajungi la capãt cu concluzia cã
trebuie sã fii selectiv. Laºi pe
dinafarã tot ce nu poþi încadra
firesc în «poveste»“.  Uneori,
ironic sau mai degrabã sarcas-
tic, nu se dã în lãturi de la a-ºi
împunge auditoriul: „Sînt scri-
itori care câºtigã cititori par-
ticipînd la ºezãtori literare sau
þinând conferinþe, spunând
lucruri frapante ºi anecdote,
teatralizînd uneori. Bacovia
n-avea dispoziþia necesarã
cãlãtoriilor ºi nici mobilitate de
spirit, ºi prin urmare nu s-a
angrenat în astfel de activitãþi.
Ieºirile sale în public pot fi
numãrate pe degetele unei
mâini, ºi numai trei dintre ele
au avut ecouri în presã. S-a
spus cã era aplaudat îndatã ce
apãrea în faþa auditorilor.
Cunosc din situaþii similare
acest gen de aplauze cu par-
fum de clacã. Aºadar, cred cã a
fost aplaudat mai degrabã pen-
tru «legenda» sa ori pentru
înfãþiºarea sa timidã, ca sã
prindã curaj, nu în semn de
aºteptare ºi de recunoaºtere.
Oricum, simpatiile atrase cu
aceste ocazii nu s-au reflectat
în tiraje“.

Prin urmare, „Iarãºi
Bacovia!...“ – un Bacovia la
care criticul Constantin Cãlin
revine mereu (chiar dacã ni se
atrage atenþia pe drept cuvânt
cã nu doar acesta e subiectul
preocupãrilor sale!), împache-
tat la nivelul obiectului într-o
lucrare a lui Dany-Madlen
Zãrnescu, despre al cãrei
negru odatã opinam: „Negrul
acesta nu poate fi aºezat într-o
anume ramã, el nu suferã
povestea; e strãin oricãrei
desfãºurãri narative; dim-
potrivã, taie în surplusul
materiei, descoperã culoarul,
pune în dialog creatul cu
increatul. Oferã conþinut reve-
lat. Mai mult, el e punct nodal
între apropieri ºi îndepãrtãri,
oglindind doar în faþa celui care
are rãbdarea de a privi“.

Marius MANTA

Continuum
bacovian
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Încã  nu  ºtiu

Elicopterul a aterizat. 
Ambulanþa e deja aici, iar dispecerul de la sol

îi face semn sã se apropie. 
E teribil de cald. Din elicopter coboarã

patru oameni îmbrãcaþi în roºu. 
Doi dintre ei merg spre ambulanþã. 
Ceilalþi doi rãmân pe loc ºi povestesc

cu dispecerul. 
Gesticuleazã mult, vorbesc mult, 

mi se pare cã ºi râd.
În ambulanþã eºti tu. 
Accidentul (zborul frânt) s-a produs

de mai puþin de o orã. 
Eu încã nu ºtiu. 
Lumea mea are încã aceleaºi coordonate,

pe aceleaºi axe. 
Mi-am scurtat rochia ºi acum îi cos tivul, 
pentru cã nu peste mult timp urmeazã sã ieºim

în oraº. 
Chiar ºi aºa, fãrã-ncetare îmi arunc ochii

pe fereastrã. 
Nu ºtiu ce caut. Simt o neliniºte. O nerãbdare. 
Nu ºtiu cum sã descriu mai clar. 
Un fior în degetele care þin acul.
Destul de rapid reuºesc sã te transfere

de pe o targã pe alta. 
Acum sunt ºase oameni în jurul tãu (au venit

ºi cei de la ambulanþã). 
Aerul danseazã ºi e roºu aprins. 
Toþi ºase ridicã targa, o fixeazã pe douã canalete 

destul de înguste 
ºi apoi, ca pe tavã, te împing în elicopter. 
Trapa se închide ºi palele pornesc zgomotos. 
Oamenii rãmaºi la sol se îndepãrteazã în fugã. 
Elicopterul se ridicã. Eu, 
eu rãmân jos. 
Sunt în continuare în spatele ferestrei, 

cu acul în mânã. 
Îmi sunã telefonul.

Bucuria
nimicului

Noapte neagrã. Adânc neagrã. Matã. Mutã.
Împâclitã. Somn adânc.

O dihanie mã apasã în întuneric. Mã apasã
pânã mã pune jos. 

Mã apasã pânã mã lipeºte de podea.
Gât îngustat. Gâfâi. 

Nu mã opun. Nu se opreºte. Mã apasã.
Mã apasã uniform. Presã uriaºã. Corp la corp. 
Carne de metal peste carne vie.
Atom de metal, atom din carne vâscoasã.
Curg cleios. Smoalã neagrã întinsã pe podea. 
Lãþitã, lungitã. Respir greoi. Nu mã opun.

Nu se opreºte. 
Mã apasã. Simt ochii cum ies din orbite. 

Smoalã cu ochi.
Nu mã opun. Nu se opreºte. Mã apasã.

Inima loveºte turbatã. 
Bate pânã la sânge. Carne vie-ntre dinþi.

ªi rãcnesc:
Nu mai vreau nimic de la nimeni (spre înãuntru).
Nu mai vreau sã demonstrez nimãnui nimic

(spre înafarã).
Noapte neagrã. Matã. Mutã. Simt inima zvâcnind. 

Nu mai e vis. 
Simt respiraþia, maratonul aerului înãuntru,

în afarã. 
Bucuria nimicului în viaþã.

Damã  de  inimã

Când vezi o femeie frumos îmbrãcatã
cã stã lângã un pat de spital,
lângã soþul ei nemiºcat,
ei bine, sã nu te gândeºti la mintea ei,
nici la sufletul ei.

Sã te gândeºti la sexul ei ºi sã-þi imaginezi 
cum te apropii ºi-i mângâi coapsa
(mâna ta, un crin înflorit),
cum îi lipeºti apoi fusta uni de pulpe,

în timp ce îi dãruieºti parfumul tãu,
un parfum fin, bãrbãtesc, de doctor
sau în orice caz, de tãmãduitor.

Tu crezi cã ea nu ºtie ce îþi imaginezi,
privirea ei nu destãinuie nimic,
Întunericul e negru ºi puhav,
pânã când vezi cum îºi aºazã 
unul peste altul picioarele,
parcã vrând sã ascundã acolo, sus,
o trãire, o emoþie, o spaimã
cãreia nu mai are puterea
sã-i þinã piept.

În  rãspãr
primul  pas

Moarte, moarte, nu am spus niciodatã moarte!

Am spus smulge tuburile de pe tine, tuburi
ºi cabluri,

Smulge-le, ia-þi ultima picãturã de sânge
ªi pleacã.

Þi-au legat de pat mâinile ºi picioarele, cu cârpe,
Tu te zbaþi ºi te zbaþi, dar lasã mâinile,

lasã picioarele,
Lasã cârpele. Dã-le drumul
ªi pleacã.

Te-au înfãºat strâns într-un scutec alb, imaculat,
Acum nici mãcar sã te zbaþi nu mai poþi,
Dar lasã trupul, dã drumul trupului,
ªi pleacã.

În rãspãr primul pas.
Dã-þi drumul fãrã drum.

Pentru cã tu nu ºtii,
Dar prin oraº din loc în loc
Sunt þigãnci care vând ghiocei.

Fã sã putã a primãvarã în tine!

O  iubbire
adâncã

ºi toþi ceilalþi râzând grosolan
când se pronunþã cuvântul adâncã,
ºi pufãind apoi, cu maxilarul uºor crispat,
nãri dilatate.

Tot ei se apucã, aproape imediat, 
de sãpat. ªi sapã ºi sapã.
Îi cautã capãtul. Îi cautã adâncul,
sã se convingã.

În scurt timp gãsesc ºi dovezi,
ºiruri lungi de gânduri, matrici
aproape intacte, furie ºi neliniºte,
oase uzate de cãutãri, 
filmul ochilor ei înaintea adulterului,
accidentul lui ºi amintirea
unei renunþãri esenþiale, 
dinþii lor (de necrezut aproape) 
tociþi cu te iubesc,
ºi printre toate astea, câte o bijuterie
dãruitã la aniversare.

Capãtul însã, nicicum capãtul.

Octombrie pare a fi nu doar „luna recoltelor bogate“, a bilan-
þului agricol, ci ºi o lunã a „recoltelor“ culturale. Evenimentele
artistice, ºtiinþifice ºi literare au pus stãpânire pe comunitãþi,
dincolo de imperfecþiunea vremurilor pe care le trãim. Festi-
valuri, simpozioane, expoziþii remarcabile, premiere teatrale,
concerte, toate par a defini – cu încãrcãtura lor sublimã – un
soi de revoltã faþã de urâþenia ºi griul infect ale timpului în care
existãm. „Frumuseþea va salva lumea!“ – spunea Dostoievski.
Nu-l contrazic; doar cã mã întreb dacã noi – cei manipulaþi per-
vers ºi duºi cu turma cãtre „un viitor paradiziac“, ecologic ºi vir-
tual – mai suntem în stare sã vedem frumuseþea naturalã din
jurul nostru, dacã mai distingem lumina creatoare prin noianul
de flãcãri ale infernului ce ni l-am împroprietãrit. Cum am ajuns
în acest punct? Relativ simplu: printr-un soi de secesiune a
inteligenþei ºi a sufletului.

„Mai este o speranþã!“ – mi-am spus privind la cele ce s-au
întâmplat la Simpozionul Naþional de Esteticã, organizat de
Centrul de Culturã „George Apostu“ din Bacãu. Într-un fel sau
altul, cei care au conferenþiat ºi unii dintre cei ce au intervenit
în dezbateri au fãcut un apel (aproape disperat!) la unitatea ºi
unicitatea umanitãþii, la reîntoarcerea cãtre rãdãcini.
Hipocrate considera cã existã doar pacienþi, nu ºi boli. Cã omul
trebuie tratat in integrum, nu doar simptomatic. Regula se
poate aplica ºi civilizaþiei umane aflate în grea suferinþã, la
cheremul unor lideri imbecilizaþi de confortul prezentului secu-
larizat. Iatã de ce, la Simpozion, mi-a atras atenþia prezenþa
domnului prof. univ. dr. ing. Eugen Seghedin, prorectorul
Universitãþii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaºi. Domnia-sa ºi-a
jucat perfect rolul de „intrus“ printre atâþia esteticieni, critici de
artã, specialiºti în comunicare, poeþi ºi artiºti plastici, fãcând o
pledoarie succintã ºi perfect þintitã pentru restaurarea identitãþii
umane în contextul hipertehnologizat actual. Comunicarea
profesorului Seghedin – Tehnologie, societate, umanitate – a
fost printre puþinele care au reuºit sã scoatã privirile elevilor ºi
studenþilor prezenþi în salã din ecranele telefoanelor conectate
la reþelele de socializare. Un inginer – cunoscut în lumea inven-
ticii ºi a cercetãrii fundamentale – este, pentru unii, o apariþie
„exoticã“ într-un congres de esteticã. Pledoaria domnului
prorector pentru frumos, pentru artã ºi culturã a fost sincerã ºi
concretã. Ea mi-a reamintit anecdota cu Ion I.C. Brãtianu.
Agasat de intervenþiile în Parlament ale adversarului sãu
politic, Iorga, cu aroganþa pe care nu ºi-o stãpânea, ar fi între-
bat: „Ce sã învãþãm de la un inginer?!“ Calm ºi ºarmant,
Brãtianu i-ar fi rãspuns: „Mãsura, domnule profesor, mãsura!“

De altfel, cercetând cine este Eugen Seghedin, am
descoperit în biografia sa intelectualã elemente care justificã
prezenþa la tribuna unui simpozion de esteticã. Cel mai
recent proiect al sãu este „PoliArt“, un spaþiu destinat stu-
denþilor politehniºti din Iaºi care au preocupãri artistice (în spe-
cial muzicale). Aproximativ o mie de studenþi de la facultãþile
tehnice beneficiazã de îndrumare ºi coordonare profesionistã
din partea specialiºtilor ºi cadrelor didactice de la Universitatea
Naþionalã de Arte „George Enescu“. Tineri care se pregãtesc
pentru a fi „dresorii“ societãþii tehnologizate de mâine simt
nevoia de a fi „întregi“. Ei au înþeles cã dihotomia ºtiinþã-artã
este artificialã ºi de datã relativ recentã (rezultantã a desacrali-
zãrii obsesive lansate de Revoluþia Francezã). Nu desfiinþarea
sistemelor clasice de valori reconstruieºte societatea umanã.
Impunerea libertinismului (formã extremã a hedonismului) în
defavoarea libertãþii asumate ºi responsabile n-a fãcut decât
sã „legifereze“ neantizarea creaþiei sacre. A venit vremea (ºi
vremurile!) sã ne reconstruim sufletele în matricea iniþialã!

Mir
BÃLAN

ªtefan RADU

Mãsura
resacralizãrii



Imn  singgurãtãþii
sufletului  trist

poetului Dan-Bogdan Hanu

Dupã tine vin
din adâncul pãmântului
cu roadele lui de sãrbãtoarea sufletului
pe colbãite drumuri de þarã
ºerpuind încã în memorie
spre ceþurile arãmii ale începutului

Fiorul unui sunet precum apele în fiorduri adânci
vibreazã încã în adieri de searã.
Prietene, foºnetul frunzelor cade albastru
peste inima ta blândã ce aºteaptã
prin insule inocente. Nu, nu eºti singur.

Adormi în vãzduh precum poporul închis
între zãbrele 

la un pocnet din deget.
Treci pe toate strãzile oraºului urlând

ca un câine. Nu eºti singur, prietene,
când amintirea

vie strãbate încã strada noastrã tu eºti Christul
ce scuturã pentru totdeauna lanþurile.

Precum  

precum Nichita fãrã Dora lui în clipa morþii
neîndurãtoare

precum cârtiþa fãrã pãmântul prin care umblã
necontenit izvoare

precum cerul de care mã despart ori de câte ori
tresaltã o pasãre în zbor

ºi precum umbra aceasta pe care calc încontinuu
aºteptându-te

aºa-s toate clipele mele de-acum 
ºi eu în ele însele prins

ca tãciunele în propriile flãcãri arzând 
ori stingându-mã lent pentru totdeauna.

Solitudine

nu mai aveam voie sã fiu singur
în aer se fãceau simþite reverberaþii ale hãului 
împovãrate de sinceritatea cântecului 
pãsãrile cad ploaie peste morminte
iar mie gândul îmi zboarã la poetul necuvintelor

la o margine de apã 
singurãtatea-ºi croieºte destin

aud  zbborul  de  pasãre
deasupra  rezonanþele
sãlbbatice  ale  luminii

de-un timp abecedarul naºterilor rãneºte
umbrele uitaþilor în clepsidrã 
se scufundã timpul într-un rostogol iminent
la moartea lui asistã toate
fãrã sã le numesc voi ºtiþi cã existã
cã niciodatã nu vor fi uitate
nu numãr
liniºtea din trup coboarã pe cãrare
singurã ºi înmiresmatã
o vãd cum se depãrteazã de tot ce nu se mãsoarã
se pierde cum ai pierde în ceaþã un om drag
nu deodatã

îl vezi cum pleacã ºi totuºi stingi lumânarea
din inima ta

asculþi muzica din lãuntrul pãmântului
ca pe un dat fãrã apãrare
eºti actorul ce mimeazã fiecare rãsãrit
ºtii cã nu se va repeta ºi totuºi în tine

totul se frânge

scenele  visului

mã uit la femei frumoase ºi sensibile
le deschid porþile în fiecare searã
sã intre precum cirezile de gânduri
de-a dreptul în vis 
pe muzica lui Beethoven
acolo stau rãzimat pe puntea din lemn
ce asigurã trecerea între luminã ºi întuneric
le privesc aºa cum ai privi un film mut
între mine ºi ele se cascã un deºert din care ºerpii 

îºi beau nemurirea
îl vãd crescând cu fiecare clipã devine imens
apoi ele plutesc mai departe între mine ºi realitate

tu,  cel  dinainte  vãzut

e prima datã când îþi deschid porþile 
ca un lup flãmând stau la pândã 
ºi nu aºtept cãderea umbrei peste nimicuri
iau din tine clipa din care sorb 
apoi te ofer mulþimii
imaginea ta se confundã cu o mlaºtinã 

în care aligatorii fac legea
un urlet pãmântul 
armaghedon ºi culoare 
carâmbul soldatului ºi prea frumoasa letonã
uscându-ºi pãrul 
vei ºti cã dulcele stil aduce prejudicii majore

zilelor noastre
aurorei boreale broaºtelor cu carapace

ºi tigrilor vrãjiþi de prima ninsoare

nimeni nu va voi îmbrãþiºarea nefericitului
ar fi ca ºi cum ai îndepãrta un fum dens

dintre clipele adormite
în splendoarea zorilor rãmaºi în copilãrie

atunci când mama trage de tine
sã-þi duci animãluþele prin roua înmiresmatã

spre destinaþii abstracte
pentru tine toate sunt altfel 
trãieºti departe de clipa care te roade pe dinãuntru

ca un vierme 

timpul  de-aatunci
priveºte  prin  tine

ar fi de ajuns o încercare de a deturna una câte una
mironosiþele

ar fi martore trecerii ar fixa pecetea
pe fiecare piatrã

apoi ar muri toate aºa cum au fost înviate
poezia nu poate rãspunde nimãnui

la nicio întrebare
numai iluzia aºazã acolo tãcerile
transformã statuile în nisip
nisipul în mare fierbinte
curgãtoare peste întinderi de ceaþã

cuvintele  

uneori le simþi aºa ca pe stafii coborâte din cer
cu sfinþenie
pe cãrãri neºtiute de noi
prezenþa lor fâlfâire de aripã 
umbre aºezate pe tâmpla umedã
cãzutã ploaie-n þãrânã
sunt vestitoarele
aducãtoare de patimi
în dimineþi rãcoroase de mai
întru rugãciune eternã

cântece venite din alt continent
precum zborul de pasãre
adaos luminii
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De raptu meo

În 1873, la aproape patru sute de ani de la moartea lui
Geoffrey Chaucer, ieºea la ivealã un document de arhivã
care avea sã-i compromitã serios reputaþia. Cel care a fãcut
descoperirea era (ce ironie!) tocmai fondatorul Societãþii
Chaucer: Frederick J. Furnivall. Copleºit de amãrãciune, ar fi
vrut, aºa cum ne aratã o mãrturie care s-a pãstrat, ca „acest
text sã nu existe“. Despre ce era vorba? Într-o declaraþie
înregistratã oficial pe data de 4 mai 1380, o anume Cecily
Chaumpaigne îl exonera pe numitul „Galfridus Chaucer“ de
orice obligaþii sau rãspunderi legale privind „de raptu meo“.
În limbajul juridic al Angliei medievale, cuvântul raptus era
înþeles ca desemnând un viol. Un text similar ieºit la ivealã în
1993 nu a fãcut decât sã întãreascã concluziile precedente,
deºi din acesta lipseºte cuvântul raptus. 

Documentul dat publicitãþii în 1873 a constituit un fel de
manã cereascã pentru o parte a criticii, în special de facturã
feministã. El a validat, de-a lungul celor aproape 150 de ani
scurºi între timp, opinii ca aceea exprimatã în 2020 de cãtre
Samantha Katz Seal, care îl denunþã pe „violatorul, rasistul ºi
antisemitul“ Chaucer, exponent al „unei lumi în care privilegi-
ile bãrbatului alb, creºtin ºi bogat sunt percepute ca un
aspect inalienabil al existenþei umane“. Afirmaþia aceasta a
apãrut chiar în The Chaucer Review, publicaþie academicã
respectabilã, provocând reacþii deloc neglijabile în rândul
specialiºtilor. O profesoarã de la Cambridge a ales sã demi-
sioneze din comitetul de redacþie al revistei, în semn de
protest faþã de aceastã „caricaturizare grotescã“ a marelui
scriitor ºi a umanitãþii profunde a operei sale. 

Nu cã feminismul ar fi avut nevoie de documentul din 1873
pentru a-l înfiera pe Chaucer: existã, se pare, suficiente
„dovezi“ chiar în povestirile sale, dacã suntem pregãtiþi sã
anulãm orice distincþie între biografie ºi artã. Discursul
faimoasei Târgoveþe din Bath, ca sã dãm exemplul cel mai
proeminent, include un cavaler arthurian care, dupã ce
abuzeazã violent de o fecioarã lipsitã de apãrare, în loc sã fie
decapitat, aºa cum cerea legea locului, este trimis, la inter-
venþia reginei ºi a suitei sale, sã cutreiere lumea în cãutarea
rãspunsului la întrebarea ce-ºi doresc femeile cel mai mult
pe lume. Bãtrâna hâdã la care gãseºte rãspunsul se trans-
formã în tânãrã încântãtoare dupã cãsãtorie, iar cei doi trã-
iesc fericiþi pentru tot restul vieþii. Este un final perceput ca
„înnebunitor de injust“ de cãtre o feministã precum Clarissa
M. Harris. Ea nu poate sã nu observe modul în care textul
pur ºi simplu o „uitã“ pe fata violatã de cavaler, concentrân-
du-se, în schimb, pe reabilitarea lui ulterioarã ºi manifestând
empatie doar pentru starea lui de suferinþã ºi de cãinþã pen-
tru faptele comise. 

Clarissa M. Harris a fost, de altfel, una dintre cele trei fe-
ministe de marcã invitate sã participe activ la un eveniment
organizat online, la începutul lui octombrie 2022, de cãtre
Euan Roger, specialist în documente medievale de la
Arhivele Naþionale britanice, împreunã cu profesorul univer-
sitar Sebastian Sobecki. Ei au prezentat douã documente
nou descoperite care schimbã total percepþia împãmântenitã
legatã de cazul presupusului viol ce a pãtat numele pãrintelui
literaturii engleze. Numeroºii (!) participanþi au avut imensa
surprizã sã afle cã, în lumina acestor texte, Chaucer ºi
Chaumpaigne nu mai apar deloc ca antagoniºti. Înainte ca
Chaumpaigne sã-l absolve pe Chaucer „de raptu meo“, un
anume Thomas Staundon îi reclamase pe amândoi pentru
încãlcarea legilor muncii de pe atunci: Chaumpaigne plecase
din slujba lui înainte sã se termine contractul, iar Chaucer o
angajase pe aceasta sã lucreze ca servitoare acasã la el.
Drept urmare, „o interpretare radical diferitã a cuvântului rap-
tus devine acum posibilã“, spun cei doi cercetãtori. În loc de
viol, termenul poate fi înþeles ca desemnând „transferul fizic“
al fetei dintr-o casã în alta. 

Samantha Katz Seal se declarã dispusã acum sã-i acorde
o anume clemenþã lui Chaucer, el fiind mort de câteva seco-
le, dar nu ºi fiilor sãi literari care, încercând sã-l apere, n-au
fãcut decât sã-i „perpetueze imaginea de violator“. Dacã asta
a împiedicat feminismul sã ajungã la valoarea esteticã incon-
testabilã a operei lui Chaucer, atunci vina acestor bãrbaþi
este cu adevãrat abisalã.
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Iatã, în Revista „Apostrof“ gãsim un
Dosar Horaþiu Mãlãele. Popularul actor
s-a apucat de scris de ceva vreme. Atât
poezie, cât ºi prozã. Le putem de-
gusta... Ion Vartic face oficiile critice:
„Povestirea Tehomir a lui Horaþiu
Mãlãele nu numai cã e scrisã la un înalt
nivel stilistic, ci este, în primul rînd, o
construcþie ingenioasã ca simbolisticã“.
Ion Bogdan Lefter îi face un portret
complet... artistului multilateral: actor,
regizor de teatru ºi film, caricaturist,
grafician, pictor ºi scriitor: „O asemenea
mutrã afiºeazã pe scenã: ochelarist de
aparenþã confuzã, cu lentile rotunde pe
faþa rotundã, nepricepând imediat ce se

întâmplã în jurul sãu, de unde zãpã-
ceala, deruta, ezitãrile, reacþiile întârzi-
ate, însoþite de emisii verbale scurte ºi
nedumerite ºi de miºcãri dezordonate,
puþintel dezarticulate“. 

Marta Petreu scrie în editorial despre
„Vremuri istorice – dacã asta ne con-
soleazã“. „Cum s-a putut schimba totul,
în numai trei ani, cu o asemenea vite-
zã? Dacã în toamna anului 2019 ne-ar
fi spus cineva ce-o sã vinã peste noi în
numai câþiva ani, trei, nu mai mulþi, i-am
fi râs în faþã ºi l-am fi ironizat cã se
joacã de-a Nostradamus.“

Lucian Vasiliu rãspunde întrebãrilor
lui Radu Constantinescu. Putem afla,
din mãrturisirile sale, multe despre viaþa
ºi opera sa ºi despre lumea literarã de
ieri ºi de azi.

Desigur, nu lipsesc cronicile literare,
eseurile, poezia, proza, apelul la me-
morie, traducerile. (D.P.)

Poeziaa  –  100
Revista de culturã poeticã de sub

egida Uniunii Scriitorilor din România a
atins în al XXVI-lea an de apariþie borna
cu numãrul 100. Editat de Fundaþia
Culturalã „Poezia“, „cu sprijin de la
bugetul local“ ieºean, trimestrialul fon-
dat de Cassian Maria Spiridon ºi slujit
de o vrednicã echipã (Marius Chelaru,
Dragoº Cojocaru, Liviu Papuc, Doina
Buciuleac) îºi consolideazã cu fiecare
numãr poziþia în miºcarea naþionalã
care promoveazã talentele poetice,
întorcându-ne ºi la valorile tradiþionale.
Editorialul „Revista Poezia în o sutã de
anotimpuri“ al directorului fondator
prezintã biografia publicaþiei, încheind
cu credinþa cã „numãr de numãr ne vom
bucura cu toþii de cea mai înaltã formã
a spiritului“, care este poezia. „La mulþi
ani!“, de la ateneiºti.

XXVIII,  3  (88)

La 150 de ani de la naºterea lui
George Tutoveanu (1872-1957), poe-
tul Bârladului deschide revista cu sone-
tul „Moldova mea“, iar Mircea ºi Sergiu
Coloºenco îi realizeazã un amplu
medalion. Consecventã programului
de punere în valoare a patrimoniului
cultural local, publicaþia se ocupã în
continuare de Victor Ion Popa, de case-
le Pruncu ºi Neºtian, dar ºi de uitata
casã a Zeletinilor de la Burdusaci. Stan
V. Cristea scrie despre episodul bâr-
lãdean al biografiei lui Marin Preda, o
experienþã militarã care va trece parþial
în romanul „Intrusul“. (I.D.)

Exact în momentul în care
lumea întreagã vorbeºte tot
mai apãsat despre pericolul
unui rãzboi nuclear, ca fazã
finalã a unui rãzboi convenþio-
nal ce „arde“ chiar lângã
graniþele României, într-un
Occident ce pare sã-ºi renege,
de-a valma, istoria, memoria,
specificul axiologic, mergând
pânã acolo unde chiar ºi
Divinitatea este evacuatã dintr-
un cotidian sufocat de virtual ºi
tehnologie, ca ºi cum nimic din
toate acestea nu ar exista,
Bacãul trãieºte ºi consumã la
cote înalte o inflaþie de proiecte
culturale autumnale de cea mai
bunã calitate. Simpozionul
Naþional de Esteticã, program
derulat de Centrul de Culturã
„George Apostu“, ce a bifat în
acest an cea de-a XXVII-a
ediþie, este un bun exemplu, în
acest sens. 

Mizând, ca de obicei, pe
dinamismul ºi efervescenþa
„Artelor în dialog“, ediþia din
acest an a oferit cu dãrnicie
publicului interesat o gamã
extrem de densã ºi de diversi-
ficatã de activitãþi ºi eveni-
mente cultural-artistice, con-
densate de-a lungul celor trei
zile de sãrbãtoare a spiritului ºi
inepuizabilei capacitãþi cre-
ative a omului (12-14 octom-
brie 2022). Programul a debu-
tat cu Ziua artelor vizuale,
artistul invitat sã expunã lucrãri
pe simezele Muzeului de artã
contemporanã „George Apostu“
fiind basarabeanul Alexandru
Macovei, deþinãtorul premiului
oferit de Centrul de Culturã
„George Apostu“ în cadrul
celei de-a XXXII-a ediþii a
Saloanelor Moldovei (august
2022). Expoziþia de picturã,
caligrafie ºi graficã „Inter-
ferenþe bizantine“, prezentatã
de prof. univ. dr. Petru Bejan,
este un veritabil triumf al artei
plastice româneºti contempo-
rane, o pledoarie pentru pãs-
trarea fiinþei umane în coordo-
natele clasice ale culturii, rea-
lizatã prin intermediul ca-
ligrafiei, al vechilor texte reli-
gioase ºi al unei abundenþe
cromatice spiritualizate. Cu
aceastã ocazie au fost lansate
cele mai recente produse edi-
toriale ale Centrului – revista
„Vitraliu“, nr. 57, ºi albumul de

artã „Interferenþe bizantine –
Alexandru Macovei“ – ºi au
fost prezentate volumele sem-
nate de Mircea M. Ionescu
(„Beethoven cântã din pistol“ ºi
„Revolta lui Rasputin“, Buc.,
Editura Palimpsest, 2022) ºi de
scriitorul, eseistul ºi cunoscutul
traducãtor de limbã persanã în
limba românã, prof. dr.
Gheorghe Iorga („Când muzele
mai purtau corset“, Iaºi, Ed.
Junimea, 2022). În acest con-
text, criticul de teatru Dana
Pocea ºi Gheorghe Geo Popa,
amfitrionul evenimentului, au
susþinut convingãtoare ple-
doarii pentru lecturã. 

Joi, 13 octombrie 2022, a
fost Ziua muzicii, programul
fiind deschis, simultan, la Uni-
versitatea „Vasile Alecsandri“
din Bacãu ºi la Biblioteca
Judeþeanã „C. Sturdza“, cu
lucrãrile în plen ale Conferinþei
Naþionale de Esteticã, la care
au fost invitaþi sã susþinã
alocuþiuni nume importante din

mediul universitar naþional, din
lumea criticii ºi cronicii de
teatru. Au conferenþiat prof.
univ. dr. Aurelian Bãlãiþã, prof.
univ. dr. ing. Eugen Seghedin,
conf. univ. dr. habil. Cãlin
Ciobotari, prof. univ. dr. Petru
Bejan, conf. univ. dr. Oltiþa
Cîntec, prof. univ. dr. Dragoº
Pãtraºcu, lect. univ. dr.
Dumitriana Condurache, criticii
de teatru Ion Cocora, Dana

Pocea ºi Ion Parhon, poetul,
publicistul ºi eseistul Daniel
Pocovnicu ºi, nu în ultimul
rând, invitaþii speciali din
Republica Moldova: Alexandru
Grecu, Leo Butnaru ºi
Gheorghe Mândru. Seara,
începând cu ora 18,30, sala de
concerte a Ateneului din Bacãu
a gãzduit un veritabil triumf al
muzicii clasice, la care ºi-au
adus contribuþia orchestra
Filarmonicii „Mihail Jora“, diri-
jorul Valentin Doni ºi, nu în
ultimul rând, vocea magicã a
sopranei Ramona-Elena
Tãnase (Luxemburg).

La capãtul unui veritabil
maraton cultural, al cãrui
traseu tematic a cuprins între-
gul areal al artelor contempo-
rane, cea de-a XXVII-a ediþie a
Simpozionului Naþional de
Esteticã s-a încheiat în data de
14 octombrie 2022 cu Ziua
teatrului. Întregul program al
zilei a fost un omagiu adus dra-
maturgiei ºi artei scenice
româneºti de ieri ºi de azi,
activitãþile acoperind atât pla-
nul teoretic, cât ºi pe cel practic.
Prima parte a zilei a debutat la
Universitatea „George Bacovia“
cu evenimentul aniversar
„Alexa Visarion – 75“, „prezent“
la Bacãu prin intermediul vide-

ofilmului „Noaptea bufonilor“ ºi
al volumelor „Caragiale vi-
zionarul“ ºi „Alexa Visarion sau
destinul vocaþiei – ecourile
amintirii“. În cadrul acestei
întâlniri au susþinut alocuþiuni
conf. univ. dr. Cãlin Ciobotari,
care a realizat o emoþionantã
prezentare a regizorului ideal –
întruchipat de Alexa Visarion,
prof. univ. dr. Aurelian Bãlãiþã,
Daniel Pocovnicu, Leo
Butnaru, dramaturgul Mircea
M. Ionescu ºi Gheorghe Geo
Popa, directorul Centrului de
Culturã „George Apostu“.

Întregind perfect atât progra-
mul zilei de 14 octombrie, cât ºi
pe cel al întregului Simpozion,
Ziua teatrului s-a încheiat cu
vizionarea spectacolului „La
Est de Sud“; un spectacol total,
ce reflectã cu fidelitate distopia
în care trãim, tragedia unei
umanitãþi care a încetat sã
viseze, un veritabil triumf regi-
zoral, scenografic ºi actoricesc,
la care ºi-au adus contribuþia
Eliza-Noemi Judeu, Florina
Gãzdaru, Bogdan Matei,
Dumitru Rusu, Alexandru
Guºã, Sebastian Munteanu,
Andra Romaºcanu, Karla
Merluºcã, Gabriela Toma,
Gabriel Scalschi, Mariana
Popa (care semneazã sceno-
grafia), Cristian Jugaru
(sonorizare), Codrin Condrea
(lumini) ºi Gheorghe Geo Popa
(regia). 

Am parcurs, împreunã, o
fastuoasã cãlãtorie a spiritului
în lumea artelor spectacolului,
în magica lume a cuvântului
scris, am lãsat cromatica sã
se joace în privirea ºi în
sufletele noastre, încãrcându-
ne cu emoþii duhovniceºti
aduse de departe, din Bizanþul
Porfirogeneþilor, prin interme-
diul vechilor texte religioase
caligrafiate ºi colorate cu atâta
har de Alexandru Macovei, am
lãsat sunetele divine ale
Orchestrei „Mihail Jora“ din
Bacãu ºi ariile calde ale
sopranei Ramona Tãnase sã
pãtrundã în cele mai intime
unghere ale fiinþei noastre,
pentru a ne ridica în spaþiul
încãrcat de fericire ºi luminã al
Muzicii bune. Toate acestea,
într-o perioadã în care Timpul
pare sã-ºi fi pierdut total rãb-
darea cu noi.

Alin-Sebastian POPA

Reverii culturale
autumnale
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Nu pot trece fãrã reacþie
peste despãrþirea lumii întregi
de Regina Marii Britanii. Ce a
pus într-o luminã aparte spiritul
unei epoci favorizate prin
binecuvântatã domnie. ªap-
tezeci de ani de suveranitate
nu se dau chiar oricui. 

Nu e premiu acordat pentru
multã ºtiinþã de carte. Mai
degrabã e har rãsplãtind sub-
tilã smerenie. Invocatã explicit
de discursul intrãrii în rãzboi al
lui George al VI-lea, tatãl
viitoarei regine, ce a rezistat
eroic în fruntea unui popor bri-
tanic inspirând lumea cu spe-
ranþa libertãþii. Chiar ºi pe
supuºii dintr-o bunã bucatã a
propriului imperiu. 

Am privit o mare parte a
acestei ceremonii funerare
excepþionale cu ochiul atent al
celui care înregistreazã de
mult presiunea uriaºã a moder-
nitãþii la care rãmâne supusã
onorabila instituþie. Asaltatã,
cu siguranþã, inclusiv prin enor-
ma energie a parvenitismului
manifestat de falanga curte-
zanei de ambele genuri. Idolul
libertãþii extreme a feminismu-
lui ultraexperimentat, totuºi nu
ºtiu de ce, încã frustrat pânã la
gradul atroce. 

Singura disproporþie remar-
cabilã a evenimentului a rãmas
pânã la capãt între discreþia de
o viaþã întreagã ºi amploarea
ceremoniei din final. Când
instituþii fundamentale s-au
impus atenþiei publice: biserica
ºi armata. Mult timp, ºi românii
au acordat încrederea lor core-
spondentelor autohtone. Azi
însã nu prea mai ºtim.

Evidenþe dureroase ale decli-
nului s-ar putea sã ne cam fi
rãzgândit.

Echipa redacþionalã a CNN
a subliniat cã acolo era o fami-
lie, o organizaþie ºi o afacere.
Accentuând astfel motivaþia
respectului încã viu pentru
vechea metropolã. Un amic
român trãitor la Londra mi-a
evidenþiat cã familia în cauzã e
cea mai mare proprietarã de
terenuri din regat. De acord.
Însã nu am gãsit niciun oligarh
român dispus sã se þinã la
comparabilã distanþã. Sã nu-ºi
dea cu pãrerea, sã nu manipu-
leze cumva, prin unelte. Sã
refuze cel mai neînsemnat
acces la putere. Cât mai dis-
creþionarã posibil. 

Iar la sfârºitul ceremonialu-
lui, am înþeles foarte clar cã
Regina a avut un discurs core-
grafic monumental. Premiu de
consolare pentru o viaþã de
rezervã, dãruire ºi penumbrã?
Poate. Fãrã lamentare, nici
justificare. Sau mai curând
ultimul dar ritualic ºi marþial,
majestuos oferit fiului, Regele
Marii Britanii?

O transmitere magnificã a
acelei incredibile puteri simbo-
lice ce, uneori, îi dãruieºte be-
neficiarului senzaþia cã este
fãrã de putere? Ca în episodul
Ceauºescu? A avut un unchi
ce a pus o curtezanã (fiindcã
doar asta era, la urma urmei)
mai presus de monarhia prin
care se afla în slujba poporului
britanic. În schimb, nepoata l-a
plimbat în caleaºcã ºi l-a deco-
rat pe dictatorul român, fiindcã
aºa cereau interesele þãrii. Pe
care nu e locul meu aici a le
discuta. 

Oameni „cu sânge albastru“
coborând sau ridicând instituþia
la rangul de care s-au simþit în
stare. Casa de Windsor, cu
pronunþatã sorginte germani-
cã, ne aminteºte de monarhia
româneascã a vreunui rãzboi
mondial? Amândouã supuse
asaltului modernitãþii? 

Discuþia nu trimite la cine
ºtie ce comparaþie a monarhiei
cu republica. Ea se referã strict
la raportul dificil, metafizic,
totuºi atât de comun zilelor
noastre, între valoarea oricãrui
om ºi instituþia pe care e menit
sã o reprezinte. Tot un loc ce

rãmâne de sfinþit. Azi când
dezumanizarea galopeazã în
reducþia cãutãrii fanatice a
„inteligenþei artificiale“. Con-
ºtiinþã sãlbaticã a slãbiciunii
umane, pe care ar vrea s-o
exileze, s-o trimitã în alt lagãr.
Spre a o înlocui cu o iluzorie
superioritate tehnicã, ce se
clatinã la fiece pas. 

Apropo, ce se mai aude cu
misiunea spaþialã de întoar-
cere pe lunã? Aviz visãtorilor
cu ochii deschiºi care deja
asistã în fantezie la plecarea
umanitãþii de pe pãmânt. Aºa
ca supremul fiu risipitor ce dis-
truge, spurcã, defãimeazã,
apoi pleacã mai departe, lasã
totul în urmã, complet ºi defini-
tiv. Lãcustã antropicã ce ar
vrea sã împrumute ADN-ul
insectelor fie ºi numai prin ali-
mentaþie. 

Uite de ce sunt convins cã e
bine a rãmâne atent la
monarhia britanicã a anilor ce
vin, spre a afla cum îºi mai
negociazã raporturile hiper-
complexe cu mereu iminenta
modernitate, despre care ni se
tot spune obsesiv cã am
depãºit-o de mult. 

E probabil acelaºi proces
traumatic prin care se cimen-
teazã în noi inerþia simþului
etic. Altfel de manifestare, mai
ideologicã, a celei simplu sen-
zoriale, amintind mecanica
frustã a obiºnuirii rapide cu
mirosuri cât de pestilenþiale.
Complicitatea prin care tot mai
mulþi oameni se trag în tabãra
învingãtorilor gãlãgioºi, deºi
ºtiu (cât se poate de cinic dis-
cret) cã ea duce la pierzania
tuturor, fãrã excepþie. Un scâr-
bos instinct de conservare,
supravieþuire ce a transformat
pânã ºi pe preot ori intelectual
în fiinþã politicã, demagogicã
forte, întru beneficiul cãlduþ al
slavei deºarte supurând popu-
laritate ºi succes.

Regina nu a fost feritã deloc
de aceastã încleºtare cu spiri-
tul veacului. A rãspuns câteo-
datã conservator, instituþional,
ca o suveranã. Uneori, s-a
adaptat din mers la preferinþele
supuºilor. Alteori, a lãsat la
ivealã mai limpede profunzi-
mea iubirii de mamã. Poate
cea mai amplã demonstraþie a
ei a fost tocmai impresionanta
ceremonie funerarã. Demnã
de construcþia celor ºaptezeci
de ani. Din care sã-ºi tragã bri-
tanicii speranþa ºi aºteptarea
unei urmãtoare domnii pe
mãsurã. Mãcar a faptelor, dacã
a anilor nu se mai poate. 

Este o pãrere. Însã lun-
gimea domniei Reginei parcã
mi-ar spune cã Cineva a înþe-
les-o ºi, în bunã mãsurã, a fost
de acord, alãturi de ea.

ateneu
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E aproape prima oarã când mã
conving, Iubite Maestre, cã aþi avut
absolutã… (nu, nu, când zici „aproape
prima oarã“, asta nu „armonizeazã“ cu
epitetul absolut, absolutã…); cã aþi avut
multã, pot spune, înlocuind epitetul
absolut, dreptate când presupuneaþi, ba
nu, când îmi spuneaþi sã presupun eu,
ceea ce, vã corectaþi peste câteva clipe,
ar fi fost inutil, dacã nu aº fi cutezat ºi,
mai ales, dacã nu ar fi fost sã încerc, în
fapt, în practicã, în… da, în creaþie… –
cã este un uimitor ºi minunat dar, ca
descendenþã din har – divin, bineînþe-
les – sã prevezi miºcãrile subiectului;
miºcãrile în continuare ale subiectului
de continuare tocmai a subiectului
respectiv. Sigur, nu doar cã þin minte
sfatul pe care mi l-aþi dat, ci am încercat
sã þin cont de el în intenþiile mele – sfa-
tul de a învãþa sã construiesc subiectul
cât se poate mai aproape de condiþia lui
impecabilã, pentru cã de desãvârºire ar
fi inuman sã vorbim – aici, prin inuman
eu înþeleg, sugerez ceea ce este dinco-
lo de firea ºi posibilitãþile omului, chiar
dacã el este un creator redutabil de
subiecte, acest in-uman însemnând
condiþia divinã, caracteristicã doar
Creatorului Suprem. Posibil, ºi El, dacã
ar folosi epitetul in-divin (alias: ne-divin),
s-ar gândi la ceea ce este specific bietu-
lui om în condiþia de creaturã ce
cuteazã sã creeze. De ce – cuteazã?
[Oh, iertare!... – Îmi vine sã spun…
cut(r)eazã…] Pentru cã acesta poate fi
chiar un imbold venit de la Suprem,
omul-creator pãrând necesar în calitate
de simplã calfã care sã facã ºi ea ceva
pentru diversificarea lumii.

Încep sã vã dau dreptate, Iubite
Maestre, cã declanºarea a ceea ce
lumea terestrã (nu ºtiu dacã ºi Spiritul
Suprem) a convenit sã numeascã inspi-

raþie ar echivala cu o descleºtare, care
însã dã ºi senzaþia cã te afli în faþa unui
adversar foarte puternic ºi experimentat
care, nu se ºtie din ce motiv, îºi va folosi
puterea ºi experienþa pentru a împiedica
manifestarea puterii ºi experienþei tale
creatoare. Întru diversitatea lumii.
Pentru cã, la un moment dat, trãieºti
sentimentul cã te afli la un pas (la un
rând încã nescris, la o trãsãturã de

penel neaºternutã deocamdatã pe
pânzã, la o notã încã nerotunjitã în por-
tativ…) de o catastrofã iminentã, cã se
apropie înfrângerea fatalã, dupã care nu
va mai urma vreo victorie, deoarece
dupã înfrângerea fatalã nu mai poate
urma niciun soi de altfel de înfrângeri.
Trãieºti sentimentul cã puterea ºi adver-
sitatea celui experimentat, ce se opune
forþei ºi experienþei tale, sunt un mod de

a te îngenunchea totuºi pânã la urmã
sau chiar la acest început de partidã, de
abordare a subiectului, de cãutare a
posibilelor miºcãri de desfãºurare a lui.
E o stare de pre-knockout, de luft, de
prãbuºire în gol, pe lângã adversar, a
floretei cu care-l înfrunþi pe acesta. ªi
conºtiinþa dramaticei, fatalei imposibili-
tãþi de a te feri, de a te ocroti, la rândul
tãu, de lovitura floretei Lui ce-þi va
aduce sfârºitul. Oricât de încordat ar fi
arcul firii tale, al muºchilor tãi, al age-
rimii ºi norocului tãu, el nu te va putea
arunca din calea floretei ucigãtoare. 

De aici încolo, totul va fi târziu, chiar
dacã acest târziu nu ar dura decât o
clipitã, douã, trei, pânã ascuþiºul floretei
îºi va face treaba, ucigându-te. Sã mai
ai timp sã-þi spui cã totuºi ceva a fost
greºit în orânduirea lucrurilor ºi a orân-
dei tale, cã forþele tale ºi cele din exteri-
or, ce s-au dovedit a fi agresive, letale,
s-au aflat într-o inadecvare de pozi-
þionare ºi potenþã? De unde ºi neîn-
demânarea-þi de a ieºi din situaþia-li-
mitã.

ªi, dacã e la mijloc – ºi pretutindeni! –
clipita fatalã a curmãrii de conºtiinþã,
mai are rost, Iubite Maestre, sã mã gân-
desc cã aº putea descrie chiar tensi-
unea, absurditatea ºi abisul acestei cli-
pite fatale, a definitivei ieºiri din „cir-
cuit“?... Nu-mi dau seama…

Dar totuºi voi încerca sã aplic uimi-
torul ºi minunatul dar, ca descendenþã
din har – divin, bineînþeles –, pentru ca
sã prevãd miºcãrile subiectului;
miºcãrile în continuare ale subiectului
de continuare chiar a subiectului
respectiv care, iatã, are a se termina
într-un vârf de floretã, în floarea de
sânge a fatalitãþii… Poate, ºi a fertili-
tãþii…

Leo BUTNARU

Yes-Eu

CCoonnttiinnuuaarreeaa  ssuubbiieeccttuulluuii

Daniel-ªtefan POCOVNICU

Discursul final al reginei
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Pentru cunoscãtorii feno-
menului jazzistic, numele lui
Sorin Zlat este cu siguranþã
deja unul familiar, muzicianul
fiind apreciat în ultimul timp
drept cel mai expresiv ºi com-
plet virtuoz al pianului din
generaþia tânãrã – ºi nu numai!
În parantezã fie spus, în timp
ce canalele sociale oferã pro-
duse muzicale de o calitate mai
mult decât îndoielnicã, iar pos-
turile comerciale pun preþ pe o
vulgaritate dusã spre extrem,
muzica bunã rãmâne doar în
fieful staþiilor de radio speciali-
zate ori rostuitã cu pricepere în
rafturile colecþionarilor. Zilele
trecute am avut bucuria de a
asculta un amplu interviu cu
Sorin Zlat la Radio-România
Muzical, în centrul discuþiei
aflându-se noul album, apãrut
în septembrie 2022, intitulat
„Land of dreams“, un album cu
compoziþii ºi orchestraþii cât se
poate de originale. 

Evident, din pricini uºor de
înþeles, nu am posibilitatea
acum sã „compun“ o fiºã biobi-
bliograficã exhaustivã a celui în
discuþie, nu pot însã nici sã
pãºesc cãtre o minimalã pre-
zentare a produsului muzical

fãrã a puncta câteva dintre
reuºitele unei personalitãþi care
a trecut de mult dinspre statutul
de speranþã a muzicii tinere
cãtre un artist extrem de matur,
ce îºi dezvoltã arta în prezent
de-a lungul mai multor paliere.
Absolvent al Colegiului Naþi-
onal de Artã „George Apostu“
Bacãu, Sorin Zlat a pãºit ulteri-
or cãtre Universitatea de Arte
„George Enescu“ din Iaºi,
unde, în 2009, a terminat cu o
licenþã dedicatã clarinetului.
Totuºi, în timpul facultãþii s-a
produs treptat dar definitiv
apropierea de spaþiul jazzului
ºi mai ales de pian, probabil
instrumentul cel mai capabil de
a scoate în relief seria largã a
disponibilitãþilor artistului. Defi-
nindu-ºi un stil cu elemente din
latino, pop, muzica clasicã,
new sound ºi influenþe de la
Thelonius Monk, Oscar
Peterson, Chick Corea, Dizzy
Gillespie, Sorin Zlat a obþinut
masterul în muzicã, secþiunea
Piano Jazz, la Universitatea
Naþionalã de Muzicã din
România. A urmat o evoluþie
spectaculoasã, cu premii
deosebit de importante –
extrag mãcar 2020 Yamaha
Artist, 2018 Romania Best
Band of theYear, 2017 & 2014
Best Jazz Musician (Uniunea
Compozitorilor ºi Muzicologilor
din România), 2015 Best
Musician of theYear, dar mai

ales 2015 Grand Prize la
Jacksonville Jazz Piano
Competition (unde pentru
prima datã s-a acordat acest
premiu pentru un muzician din
afara USA), 2014 Premiul
Special la Piano Jazz
Competition la Montreaux
º.a.m.d., cu colaborãri ºi cola-
boratori meritorii (Howard
Levy, Ashley Pezzotti, Woody
Witt, Rick Margitza, Gianni

Gagliardi, Riley Stone
Lonergan, Gianluca Renzi,
David Craig, Daniel Dufour,
Dennis Marks, Clyde Connor,
Mikele Montolli, Andy Trim,
Cãtãlin Milea, Michael Acker,
Iulian Nicolau, Rãzvan Cojanu,
Laurenþiu ªtefan, Alex Man,
Luiza Zan), cu trei formule de
line-up: un trio, un quartet ºi un
cvintet... marca Sorin Zlat,
prezente deosebit de activ ºi în
perioada pandemiei. Toate
acestea au argumentat în 2019
postura de Cetãþean de onoare
al municipiului Bacãu. 

Land of dreams vine în com-
pletarea lui Endurance, primul
album al muzicianului, ce avea
un setlist plecat din datele
mãrunte ale vieþii. Sorin Zlat
avea sã-ºi defineascã un ori-
zont muzical dinspre firescul
necosmetizat al realitãþilor ime-
diate, adunând în acelaºi loc
bucurii ºi momente de luptã,
speranþe ºi certitudini. Acum,
proaspãtul material duce mai
departe o moºtenire solidã ce
gãseºte soluþii pentru a da
sens ºi a contura datele unui
repertoriu ce pãºeºte cãtre uni-
versalitate. Land of dreams e
în cuvenitã mãsurã ºi expresia
unei promisiuni faþã de propria-i
artã ºi propriile valori. Produs
cu siguranþã consistent, cele
peste 72 de minute acoperã
registre diferite. De mi se îngã-
duie doza de subiectivitate a
unui nespecialist, am ascultat
de câteva ori piesa-vedetã
dedicatã lui Rimbaud &
Verlaine, înregistratã live în
Londra, la Kings Place, iar mai
apoi Changing Times, pe care

am gãsit-o solarã, cu perspec-
tive care se deschid, glisând de
la prime acorduri melodice ce
se agaþã auzului pânã la o
disponibilitate ludicã accentu-
atã, în care pianul, aºa cum era
de aºteptat, trece în prim plan.
Mai mult, dozarea anumitor
pauze m-a transportat în timp
cãtre un standard al genului,
mai precis în zona de influenþã
a celebrului concert de la Koln
(Keith Jarrett). Piesa a doua,
Wake up, propune un dialog
mai accentuat al instrumentelor
acompaniatoare, amintind cã
avem de-a face cu o desfã-
ºurare progresiv-jazzisticã con-
trapunctatã de-a lungul anumi-
tor pasaje de un premier ce
contribuie la matricea gânditã
de Sorin Zlat. Virtuþile acestuia
de compozitor ºi orchestrator
dau sens plenar unor bine me-
ritate aplauze ºi fac legãtura cu
Involution, interpretatã alãturi
de The Global Big Band. Cu
totul distinse, de o senzualitate
aparte sunt Don’t forget the
poet ºi The Land of dreams –
ambele propun un adevãrat
excurs cultural, care probeazã
maturitate deplinã ºi dozare a
imaginaþiei interpretativ-com-
ponistice. Sunt „þinuturi“ încãr-
cate de un lirism ce îi devine
muzicianului caracteristic, un
loc-deloc marginal, de unde
poate contempla cu liniºte ºi
înþelegere metamorfoza unor
simboluri – a se vedea Bye,
bye sparrow. Dacã Mousse ºi
Sparkling water aduc aminte
de universul celor familiare,
ultima piesã – Giant steps – e
orientatã sub forma unui tribut
spre formele clasice ale jazzului.

Land of dreams propune un
melanj inteligent între cool
jazz, post-bop, latin, avant-
garde, funk, cu muzicieni
proveniþi din generaþii ºi ºcoli
de gândire diferite, dar reuniþi
de bucuria muzicii ºi de limba
comunã a jazzului. La nivel de
proiect, Land of dreams s-a
bucurat nu numai de un suc-
ces bine meritat în România,
Europa ºi USA, dar a dat
naºtere ºi unor colaborãri mu-
zicale cu diferiþi muzicieni ro-
mâni ºi internaþionali. Aceastã
oportunitate l-a îndemnat pe
Sorin Zlat sã creeze un album-
compilaþie de cool jazz, post-
bop, latin, avant-garde, funk,
neo-soul. Proiectul propus
este un testament al universa-
litãþii muzicii, cu muzicieni
proveniþi din generaþii ºi ºcoli
de gândire diferite, dar unificaþi
de limba comunã a jazzului.
Proiectul s-a bucurat nu numai
de un succes bine meritat în
România, Europa ºi USA, dar
a dat naºtere ºi unor
colaborãri muzicale cu diferiþi
muzicieni români ºi inter-
naþionali. Aceastã oportunitate
l-a îndemnat pe pianist sã
creeze un album-compilaþie ce
include toþi muzicienii care au
luat parte la aceastã cãlãtorie
muzicalã.

Marius MANTA

Jazzul pianistic,
la superlativ

Ediþia a XXXVI-a a celui mai vechi festival de
profil din România (prima ediþie a avut loc în
1986) a readus în atenþia publicului meloman
alte ºi alte exerciþii de muzicã nouã. ªi-au dat
concursul orchestra Filarmonicii „Mihail Jora“
din Bacãu, ansamblurile Archaeus ºi devotio
Moderna, dirijori precum Carmen-Maria
Cârneci, Mircea Pãdurariu, Cristian Lupeº,
instrumentiºti ca Raluca Stratulat, Andreea

Þimiraº, Radu Dunca, Maria Radu, Ion
Nedelciu, ªerban Novac, Dan Cavassi, Rodica
Dãnceanu, Mihai Bãdiþã, Carla Stoleru, Natalia
Pancec, Mihai Murariu sau mezzosoprana
Antonela Bârnat. Compozitoarea ºi dirijoarea
Carmen-Maria Cârneci ne-a adresat la finalul
concertului invitaþia de a preþui arta în general.

Ioan DÃNILÃ
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A fost o sãptãmânã fru-
moasã, plinã de teatru, în care
ºi vremea a þinut cu organiza-
torii, cu participanþii, luând în
calcul cã au fost ºi evenimente
outdoor, concerte de searã, ast-
fel încât bãcãuanii au avut
multe prilejuri de bucurie. O
ofertã spectacularã bogatã,
diversã, cu de toate pentru toþi,
aºa aº putea caracteriza
aceastã a XXVIII-a ediþie a unui
festival unic în România, unul
de recitaluri, care pune în prim
plan arta actorului. Care
rãmâne – eu una nu mã îndo-
iesc de asta – elementul funda-
mental al teatrului. 

Sãrbãtoarea teatralã de la
Bacãu a debutat cu prezentarea
celei mai noi premiere a gazdei
manifestãrii, Teatrul Municipal
„Bacovia“: Insecte, dupã Fraþii
Èapek, în regia lui Mãdãlin
Hîncu. 

Au urmat recitalurile în con-
curs, susþinute de ºapte actori
din þarã, din Bulgaria ºi din
Spania, festivalul menþinându-ºi
profilul internaþional, cu specta-
colele invitate, unele de valoare
excepþionalã, colocviile, primul
având tema Adolescenþã.
Teatru. Comunitate (invitaþi,
Oltiþa Cântec ºi Horia Suru), al
doilea Actorul dupã absolvire.
Lumini ºi umbre ale învãþãmân-
tului, cu Adrian Titieni ºi Cãlin
Ciobotari. Au fost apoi specta-
cole-lecturã, în regia Cristei
Bilciu, spectacole de improviza-
þie ºi de stand-up comedy ºi, în
general, o atmosferã destinsã,
plãcutã, prielnicã întâlnirilor,
dialogului, schimburilor de opi-
nii, de impresii. Notez cã aceste
întâlniri au avut loc într-un
spaþiu foarte primitor ºi luminos:
foaierul teatrului, redat recent în
folosinþã, reamenajat. Un lucru
bun! Un element de noutate a
fost ºi programarea recitalurilor
la Teatrul de Varã „Radu
Beligan“, unde acestea s-au
desfãºurat pe scenã, într-un
cadru special aranjat, mai intim,
aproape, lângã spectatori. 

Juriul Festivalului, la secþiu-
nea recitaluri în concurs, a fost
alcãtuit din actorul ºi profesorul
Adrian Titieni, criticul de teatru
Alina Epîngeac ºi actorul ºi regi-
zorul Alex Bogdan, el însuºi fost
câºtigãtor al Galei Star, la una
dintre ediþiile precedente.
„Consider inspirat, bine-venit ºi
aproape necesar acest festival
de monodrame, genul ca atare
reprezentând o mare provocare
pentru orice actor, punându-l în
condiþia de a-ºi certifica mãsura
valorii. Monodrama nepracti-
catã suficient de mult ca gen
teatral la noi în þarã, iatã, îºi
poate gãsi locul la Teatrul
Bacovia, cu fiecare ediþie a
acestui festival“, a spus Adrian
Titieni. Iar Alex Bogdan ºi-a
amintit de emoþiile încercate în
urmã cu zece ani, când a fost
laureatul Galei bãcãuane: „Mã
întorc acum la Bacãu ca mem-
bru al juriului. Este un rol nou
pentru mine, care mã respon-
sabilizeazã ºi mã onoreazã în
aceeaºi mãsurã. Abia aºtept sã
vãd performanþele actorilor la
aceastã ediþie; îi asigur cã vor
avea o pereche de ochi blânzi în
salã care sã-i susþinã. E foarte
greu sã fii singur pe scenã, dar
ºi mai greu e sã fii singur pe
scenã alãturi de alþi colegi“.

Participanþii la concurs au
fost: Sorina-Maria Melean (încã
studentã, în anul al II-lea, la

Universitatea de Arte din Târgu
Mureº), cu show-ul Eu, Sorina;
Martina Peneva (Bulgaria) – I
won; Petronela Buda (Teatrul
„Fani Tardini“ Galaþi) – Uºa e
deschisã; Blanca Doba (Teatrul
„Maria Filotti“ Brãila) – Eu
rãmân; Nicholas Caþianis jr.
(Teatrul „Maria Filotti“ Brãila) –
Râd nervos; Puskás László
(Teatrul „Csíki Játékszín“
Miercurea-Ciuc) – Agamemnon;
Carlota Berzal (Spania), cu
Ofelia vegetarianã.

O  temãO  temã
obbsesivãobbsesivã

Aceasta a fost castingul,
despre care ne-au relatat câþiva
concurenþi, punând accent pe
toate peripeþiile ºi emoþiile trãite
la audiþii. Subiectul ales este cât
se poate de actual, dureros
chiar pentru tinerii absolvenþi,
dat fiind „caracterul inflaþionist
al acestei profesii – actoria“,
despre care vorbea ºi Adrian
Titieni în colocviul mai sus
amintit. Da, acum piaþa este
saturatã de absolvenþi ai
numeroaselor facultãþi de
teatru, care nu-ºi gãsesc locul,
de unde probleme existenþiale,
de identitate, de subzistenþã,
drame... Ei ar trebui sã ºtie însã
cã profesia aleasã este una

deloc uºoarã, care presupune
munca aceea continuã cu sine
însuºi, anduranþã, rãbdare ºi un
anumit gen de umilinþã, de
smerenie, cum zic cei mai
vechi. „Aceste fiinþe stranii care
se hrãnesc cu priviri“, dupã cum
îi numeºte Mihai Mãniuþiu pe
actori, au o nevoie vitalã sã fie
vãzuþi, sã aibã un public. ªi de
aceea unii dintre ei, mai cu-
rajoºi, îºi iau inima în dinþi ºi se
aruncã ºi în acest gen atât de
dificil, cum este recitalul, unde
sunt ei singuri pe scenã, actorul
la persoana I. Reuºesc sã
convingã cei care aduc pe
scenã nu o însãilare oarecare,
ci un tot bine construit, bazat pe
un text valoros ºi având un regi-
zor care sã asigure coerenþa
unui adevãrat spectacol de
teatru. 

La actuala ediþie a festivalului
bãcãuan de monodrame (care a
fost cam subþire ºi cu un relief
mai mult plat, din punctul de
vedere al concurenþilor prezen-
taþi), s-a întâmplat un lucru mai
rar: o actriþã a cucerit pe toatã
lumea: ºi juriul de concurs, ºi pe
cel al actorilor, ºi pe entuziaºtii
adolescenþi voluntari, Petronela
Buda adjudecându-ºi trei premii:
Trofeul Bacãu-Fest Monodrame,
Premiul „Dinu Apetrei“ (acordat
de actorii Teatrului Municipal
„Bacovia“ Bacãu) ºi Premiul
„ªtefan Iordache“ al tinerilor vo-
luntari iubitori de teatru.

Petronela Buda a avut un
recital de foarte bunã þinutã pro-
fesionalã, „Uºa e deschisã“, pe
un text de Andrei Velea, în regia
inspiratã a lui Vlad Matei Ajer ºi
scenografia lui Daniel Divrician.
Un spectacol complex, cu o
interpretã de forþã ºi de sensibi-
litate, cu trãiri fin nuanþate, au-
tentice.

Cel  de-aal  doiileaCel  de-aal  doiilea
concursconcurs

De mai mulþi ani, concursul
de recitaluri actoriceºti are un
pandant în cel de dramaturgie,
purtând numele regretatului
Valentin Nicolau. Juriul este for-
mat din secretarul literar al
teatrului, Doru Mareº (scriitor,
traducãtor, critic de teatru),
Monica Andronescu (critic de
teatru) ºi actorul Adrian Nicolae. 

„Existã deja o tradiþie aici, la
Bacãu, pentru cã iatã, în
aproape un deceniu, s-au nãs-
cut texte valoroase, care apoi
au fost puse în scenã. Textele
intrate în concurs în acest an
sunt puternice, sunt, multe din-
tre ele, încãrcate de întregul
context social pe care-l trãim,
sunt texte care alcãtuiesc un
mic puzzle al lumii noastre.
Încurajarea dramaturgiei este
un act necesar, cu atât mai mult
a monodramei, ºi înseamnã o
aliniere la ceea ce se întâmplã

pe plan internaþional“ sunt afir-
maþiile juste ale Monicãi
Andronescu. 

Iatã ºi clasamentul pieselor
câºtigãtoare: Premiul „Valentin
Nicolau“ pentru monodrama
„Menada“ – Teodora Savu;
locul al doilea – textul lui Andrei
Mãjeri – „Individual compus“ ºi
locul al treilea – textul „Bãrbaþi
fãcând sacrificii“, de Radu
Popescu.

SpectacoleleSpectacolele
invitateinvitate

Au fost bine primite de pu-
blicul bãcãuan, dornic sã vadã
actori cunoscuþi, unii de o
excepþionalã valoare, ca ºi
montãrile în care au jucat, sala
de teatru fiind plinã searã de
searã. Primiþi cu vii aplauze au
fost Claudiu Bleonþ, în specta-
colul „Paracliserul“ (Teatrul
Dramaturgilor Români; regia,
Marcel Þop), Rãzvan Vasilescu,
în recitalul de poezie „Cu o sin-
gurã viaþã“, alãturi de Lucian
Sabados (muzicã live), Dan
Badea cu un show de stand-up
comedy, ºi Florin Piersic-jr., cu
„Freak Show“, vol. II. Teatrul
„Alexei Mateevici“ din Chiºinãu
a prezentat spectacolul-mani-
fest „Sã le spunem pe nume“
(regia, Luminiþa Þâcu) ºi Teatrul
Naþional „Vasile Alecsandri“ din
Iaºi, „Plugarul ºi moartea“
(regia, Silviu Purcãrete; cu
actorul Cãlin Chirilã, spectacol
multipremiat de UNITER, un
adevãrat regal). 

În tot, ediþia din acest an a
Festivalului de monodrame a
fost una interesantã, foarte
diversã, aºa dupã cum am spus
deja, ambiþios gânditã. Mi-ar fi
plãcut însã sã vãd ºi actori
bãcãuani în competiþie ºi sã mã
pot documenta având în sprijin
un caiet-program, care este util
ºi pentru spectatori ºi care
rãmâne în istoria acestei mani-
festãri. Pe Facebook s-a fãcut o
foarte vie ºi susþinutã mediati-
zare (plus o mulþime de foto-
grafii, datorate profesioniºtilor
de la Studioul Chromatique).
Aici sunt de acord, dar acest
lucru nu suplineºte un instru-
ment de lucru cum este caietul-
program, ºi mã gândesc la unul
bine întocmit, bogat în infor-
maþii, mai mult decât necesar
teatrului, ca fapt de culturã, isto-
riei sale. 

Carmen MIHALACHE
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eveniment

Bacãu Fest Monodrame, la o nouã ediþie 
17-23 octombrie 2022

ªapte zile bogate în evenimente

Cum putem apropia comunitatea de
teatru? Ce trebuie fãcut pentru a-i determi-
na pe adolescenþi sã iubeascã aceastã
artã? Ce beneficii aduce consumul de
teatru, la orice vârstã, dar mai ales atunci
când personalitatea ta este în formare? 

Teatrul Municipal „Bacovia“ a lansat
aceastã dezbatere la cea de-a XXVIII-a
ediþie a Festivalului Internaþional al
Recitalurilor Dramatice Bacãu Fest
Monodrame (17 – 23 octombrie 2022), în
cadrul unui colocviu cu tema „Adolescenþã.
Teatru. Comunitate“. Invitaþi au fost criticul
de teatru Oltiþa Cântec, director artistic al
Festivalului Internaþional de Teatru pentru
Publicul Tânãr (FITPT) ºi al Teatrului
„Luceafãrul“ din Iaºi, ºi regizorul Horia
Suru, câºtigãtorul Premiului UNITER pen-

tru Regie în anul 2022, cu experienþã
îndelungatã de trainer pentru trupele de
teatru pentru adolescenþi.

A fost o discuþie-laborator, între critici de
teatru, actori, regizori, profesori, jurnaliºti,
elevi membri ai unor trupe de teatru pentru
adolescenþi, care s-a concentrat pe bene-
ficiile pe care practica teatrului le aduce
tinerilor în perioada de formare a personali-
tãþii, dar ºi pe soluþiile pe care o instituþie
de teatru profesionistã le are în a-i atrage
spre consumul de artã. Criticul de teatru
Oltiþa Cântec a venit cu exemple concrete
ºi cu soluþii reale pentru apropierea publi-
cului tânãr de teatru, care ar putea fi rezu-
mate în ideea implicãrii active a ado-
lescenþilor în proiecte care sã le trezeascã
interesul ºi sã le ofere o scenã de comuni-

care ºi afirmare, iar regizorul Horia Suru,
cu insight-uri din activitatea de trainer în
proiecte de teatru pentru adolescenþi.

„Segmentul acesta de teatru pentru ado-
lescenþi este extrem de important, dacã
vrem sã avem o societate sãnãtoasã. Arta
teatrului face parte din igiena culturalã a
oricãrei societãþi“, a punctat în discursul
sãu criticul de teatru Oltiþa Cântec.

La rândul lor, adolescenþii prezenþi au
motivat implicarea în proiecte teatrale
(precum trupe sau festivaluri de amatori,
Bacãul având o tradiþie în acest sens, prin,
de exemplu, ID Fest – Ingenious Drama
Festival), printr-o dorinþã de
(auto)cunoaºtere ºi prin nevoia de aparte-
nenþã la un grup. 

Moderatori ai dezbaterii au fost criticul
de teatru Doru Mareº, secretar literar al
Teatrului Municipal „Bacovia“, ºi actorul
ªtefan Huluba, trainer ºi coordonator al
unor trupe de teatru pentru adolescenþi
locale sau naþionale. 

Laura HUIBAN

••••     PPPPeeeetttt rrrroooonnnneeeellllaaaa    BBBBuuuuddddaaaa

••••     TTTTeeeeooooddddoooorrrraaaa    SSSSaaaavvvvuuuu

AAAAddddoooolllleeeesssscccceeeennnnþþþþãããã....     TTTTeeeeaaaattttrrrruuuu....
CCCCoooommmmuuuunnnniiii ttttaaaatttteeee
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Plimbându-ºi cititorul de-a
lungul ºi de-a latul veacului tre-
cut, când douã mari conflagraþii
au zguduit vieþile ºi conºtiinþele,
Cãtãlin Mihuleac îºi constru-
ieºte cel mai recent roman
(Bucureºti, Ed. „Humanitas“,
2022) în jurul unei axe care nu
este altceva decât interculturali-
tatea româno-francezã, iubirea
lui „juruitã“ pentru la douce
France, raportul dintre realitate
ºi ficþiune, gândirea cartezianã
ºi gândirea magicã sau dintre
povestea cultã ºi cea folcloricã.
Cu un umor bine dozat, autorul
mixeazã constant hipertextul ºi
hipotextul, planurile naraþiunii
(anii Primului Rãzboi Mondial;
perioada interbelicã; a doua
conflagraþie mondialã; perioada
stalinistã din România; anii
2000), realizând o poveste ori-
ginalã, bazatã pe fapte ºi eveni-
mente reale, pentru care s-a
documentat peste doi ani de
zile ºi pe care a scris-o într-un
„timp zbuciumat“ (evident, anii
pandemiei). 

România a mers mereu cu
un pas în urma Franþei, care i-a
fost model cultural încã din se-
colul al XVIII-lea, dar ºi sprijin.
Misiunea generalului Berthelot
s-a dovedit beneficã armatei
noastre („excelent dezorgani-
zate“, dupã cum spunea aces-
ta) în lupta contra invadatorului
german, prin armamentul ºi
pregãtirea militarã asigurate de
ofiþerii francezi. Unul dintre
aceºtia, Marcel Fontaine – per-
soanã realã –, a devenit „suflet
românesc în carcasã franþu-
zeascã“, fiind iniþiat în practicile
militare/ culturale/ gastronomice
locale de ordonanþa lui, soldatul
Petru Negru, absolvent de
liceu, aspirant la studii univer-
sitare. Cu timpul, tânãrul devine
„profesor de suflet românesc“ al
ofiþerului francez fascinat de
România.

Buna cunoaºtere a limbii
franceze de cãtre tânãrul Petru
Negru (în realitate, Petru
Caraman, viitorul mare folclorist
ieºean, originar din satul
Vârlezi, judeþul Galaþi, 1898 –
1980), se datoreazã unui coup
de foudre pentru Alice, fiica cea
mare a consulului francez la
Iaºi, Joseph Sibou (Sibi).
Conversaþiile cu Marcel
Fontaine îl ajutã sã-ºi cizeleze
franceza, sã-i trimitã iubitei
scrisori corecte gramatical, dar
ºi sã primeascã de la mentorul
lui „lecþii de verticalitate“.

Optimismul bravului francez
numit de toþi românii „marsel-
fonten“ s-a strecurat încet-încet
în sufletul lor, pentru cã au înþe-
les ºi asimilat replica lui: „Il faut
espérer l’inespéré!“ Momentul
culminant – lupta de la
Mãrãºeºti – este descris de
Cãtãlin Mihuleac cu acurateþe,
într-un registru colocvial, care
face apel atunci când trebuie la
jargonul popular: „La Mãrãºeºti,
cãpitanul Fontaine a ajuns în
combinaþia clasicã româneascã
tren + cãruþã cu cai, sub un
soare neiertãtor. Din cauza
caniculei suferea el, sufereau
caii, sufereau în cuºti cocoºul
Maurice ºi anturajul lui de gãini
harnice ºi tandre. Dar cel mai
mult sufereau soldaþii, care, ca
o torturã suplimentarã, erau
hrãniþi constant cu scrumbie
sãratã“ (p. 46). Cãpitanul fran-
cez este convins cã victoria va fi
obþinutã ºi rosteºte îndemnuri

mobilizatoare în cel mai pur grai
românesc, în versuri percu-
tante: „– Sã-i gonim pe
nemþãlãi/ ªi sã-i dãm de râpã,
mãi!/ Cu obuzul sã-i urãm,/ Din
glonþ sã-i descolindãm“ (p. 51).

Dupã încheierea rãzboiului,
Petru se cãsãtoreºte cu aleasa
inimii, franþuzoaica Alice, iar
Marcel Fontaine revine într-o
misiune universitarã pentru cã,
aºa cum spune naratorul,
„venise rândul intelectualilor la
injecþia de francezã. Ideea de a
forma, pe linie francofonã, elita
care îi lipsea României nu-l
slãbea pe eroul de la Mãrãºeºti.
România, mica Franþã…
Pourquoi pas?“ (p. 56).

Evoluþia profesorului Petru
Negru de la Catedra de slavis-
ticã a universitãþii ieºene apare
în partea a doua: „Meseria mea
e basmul“. Deºi nu obþine o ca-
tedrã de folclor ºi literaturã,
acesta devine director al
Bibliotecii de Limbi Slave.
Poliglot, vorbitor nativ de limba
rusã, Petru (sau Pierre, sau
Petruºka pentru prietenii din
Odessa) se autodefineºte ca un
„salahor al slovei scrise“ ºi
salveazã mii de cãrþi ruseºti din
Basarabia redevenitã pãmânt
românesc. „Tobã de documen-
tare“ în biblioteconomie, tra-
teazã cele 30.000 de volume ca
pe niºte pacienþi, igienizându-le
ºi recondiþionându-le într-o
manierã proprie, pentru cã aºa
cum Regina Maria fusese
„mama oamenilor rãniþi“, el era
„tatãl cãrþilor rãnite“. Un travaliu
care urma sã aibã consecinþele
cele mai diverse, în toate
nuanþele dintre alb ºi negru,
bine ºi rãu.

În perioada interbelicã sa-
vantul ieºean îºi dedicã o mare
parte din timp ºi energie cule-
gerii ºi studiului descolindatului,
despre care afirmã – în discuþi-
ile cu Victor Papacostea – cã
„pune magnific în valoare cre-
ativitatea poporului, chiar dacã
vorbim de un obicei în general
obscur. ªi-apoi, descolindatul e
tãios ºi savuros ca împunsãtura
unei lame de pamflet“. În cursul
unei vizite la cârciumarul evreu
Willy Katz din Opriºeni, la peri-
feria Fãlticenilor (cu care lup-
tase cot la cot în rãzboi), Petru
Negru noteazã conºtiincios
descolindatul adresat mai întâi
þiganilor. Cealaltã etnie din sat –
evreii – are parte de o altã atitu-
dine, definitã clar de Cãtãlin
Mihuleac, bun cunoscãtor al
antisemitismului românesc (a
se vedea romanele anterioare,
America de peste pogrom ºi
Deborah): „Dintotdeauna, cu-
vântul a fost subliniat ºi întãrit
prin gest, deci dacã poarta de
la casa evreiascã nu era dis-
trusã, dacã ºareta nu-i era
furatã ºi câinele din curte
frãgezit, acela nu se numea
descolindat, ci o spoialã demnã
de toatã jena“ (p. 83).

Finalul rãzboiului ºi victoria
anglo-americanilor aliaþi cu
URSS asupra Germaniei na-
ziste aduc o schimbare de 180
de grade în viaþa protagonistu-
lui, ca ºi în viaþa tuturor
românilor. Petru Negru este
inclus în aºa-numita „Listã a
jefuitorilor URSS“, numele lui
regãsindu-se pe poziþia a 11-a.
Cel ce salvase de la distrugerea
iminentã zeci de mii de volume
încaseazã „ºocul primelor sale
mari frustrãri“. Cãtãlin Mihuleac
reconstituie cu minuþiozitate
traiectoria eminentului intelectu-
al ieºean, cu toate loviturile ce
urmeazã în cascadã: în 1947
apare pe lista „comprimaþilor“
de la Universitatea din Iaºi, pro-
fesorii care erau pur ºi simplu
concediaþi, în noua politicã edu-
caþionalã. 

Încã din interbelic intrã în
scenã Michaela Ghiþulescu din
Bucureºti, fiicã a unui celebru
chirurg – o tânãrã sensibilã, cu
o miopie avansatã –, care va
petrece la Iaºi câteva veri, pen-
tru originalele cursuri din grãdi-
na Consulatului francez, þinute
de Charlotte Sibou (Sibi). În
istoria culturalã a „dulcelui târg“
puternic francofil, fiica cea micã
a consulului a lãsat o amintire
indelebilã foºtilor elevi.
Simplitatea, tactul pedagogic,
umorul au impus-o pe made-
moiselle Charlotte, care în
„ªcoala din grãdinã“ agrementa
exerciþiul didactic cu jocuri ºi
dansuri. Devenind adolescentã,
Michaela (viitoarea mare tra-
ducãtoare Michaela Ghiþescu,
1931-2019, redactor-ºef al
Revistei Memoria – revista
gândirii arestate) va frecventa
la Bucureºti cursurile de
francezã ale lui Marcel
Fontaine, pe care îl considerã
mult mai modern decât made-
moiselle Sibi, net superior din
toate punctele de vedere,
stãpânind în egalã mãsurã
arhaismele, neologismele. Cele
13 studente care frecventeazã
cursurile serale de la Liceul
Francez din Bucureºti – adicã

Les demoiselles de Fontaine
din titlul romanului – vor avea o
deschidere fabuloasã pentru
trup ºi minte, dar, din pãcate, ºi
un loc asigurat în închisorile
comuniste.

Cea mai întunecatã perioadã
urmeazã dupã 1947, ani ai sovi-
etizãrii României, când Direcþia
Generalã a Securitãþii Statului
are un plan de dus la înde-
plinire. Titlul este semnificativ:
„Azi un lot în beci depui, mâine
el va face pui!“, o reformulare
sarcasticã a unui slogan bancar
interbelic. Nonconformistul Petru
Negru este anchetat 36 de zile
de Moise Dulbergher, un
securist educat, inteligent, care
îi obþine eliberarea, deºi are
despre inculpat opinii contradic-
torii. Discuþia de la finalul
arestului, când anchetatorul îl
conduce pe folclorist acasã,
este semnificativã: „Pânã la
urmã, ce e patriotismul, domnule
profesor? – Patriotismul e sã-þi
faci meseria calm ºi onest, cu
sculele ce-þi sunt date“ (p. 130).

Apare puternic conturat – nici
nu se putea altfel! – ºi Ghiþã
Gheorghiu, abilul conducãtor
comunist care, luând frâiele
puterii, îºi eliminã rivalii înte-
meind dupã model sovietic, o
„Nouã Inchiziþie a României“,
furnizând „materia primã“ pen-
tru sistemul penitenciar. ªeful
Securitãþii, Gheorghe Pintilie
(pseudonimul lui Pantelei
Bodnarenko, originar din
Ucraina), este un „veritabil
geniu al duºmãniei“ (p. 136), iar
ideologia dominantã ºi practicile
sunt descrise la pagina 137
folosind ironic terminologia gas-
tronomicã: „Produsul finit –
duºmanul de clasã întemniþat –
era obþinut uneori prin eforturi
de galere. Se lua arestatul la
tocat, se interoga mãrunt, se
turna sare de ocnã, se presãrau
condimente din trecutul lui
secret… La urmã, intra la inves-
tigat ºi anturajul lui de prieteni,
pentru a mai alege ºi de acolo
câþiva duºmani ai poporului“.

În 1948 Marcel Fontaine tre-
buie sã plece din România. Îºi
pãrãseºte cursantele, acele
demoiselles elegante ºi caris-
matice, ºi, ajuns la Paris, eroul
francez de la Mãrãºeºti desfã-
ºoarã o intensã activitate pro-
româneascã ºi anti-comunistã,
ca angajat al Radiofrance, în
cadrul emisiunii bilingve Ora
României. Este alimentat cu
informaþii de fostele lui eleve:
pe de o parte, scrisori anodine
trimise prin poºta obiºnuitã, pe
de altã parte decupaje din ziare
despre situaþia economicã ºi
politicã, trimise pe cale diplo-
maticã. 

Capitolul ce închide fasci-
nantul parcurs în istoria relaþiilor
franco-române (intitulat „Poves-

tea caniºului debarcat în
Normandia“) introduce vocea
auctorialã, care depune o mãr-
turie personalã asupra cultului
personalitãþii din perioada
comunistã, când elevii erau
obligaþi sã recite kilometrica
odã Cântec pentru tovarãºul
Gheorghe Gheorghiu-Dej, de
Mihai Beniuc. Tovarãºul lãudat
de nenumãratele strofe dispune
organizarea unor acþiuni vizând
eliminarea lui „marselfonten“,
dacã nu fizicã, cel puþin a emisi-
unilor sale. Numai dupã ce
francezul renunþã la emisiune,
simþindu-se ameninþat (pri-
meºte mesajul prin prezenþa la
Paris a fostei ordonanþe), lotul
de tinere demoiselles este eli-
berat. Michaela Ghiþulescu iese
din închisoare cu un an ºi jumã-
tate înainte de terminarea
pedepsei, putându-ºi continua
studiile. Concluzia? „Les demoi-
selles de Fontaine intraserã în
scenã franþuzoaice ºi ieºeau
românce lecuite de izmenealã“
(p. 214).

Finalul focalizeazã atenþia
cititorului pe fiul cârciumarului
evreu din Opriºeni, Daniel Katz,
primul soldat american debar-
cat în Normandia în noaptea de
6 spre 7 iunie 1944. Nonage-
narul revenit în Franþa în 2019
pentru festivitãþile de la a 75-a
aniversare a victoriei retrãieºte
secvenþe ale trecutului: noaptea
în care a fost paraºutat în
Franþa ºi a devenit erou al 101st
Airborne Division; momentul ºi
mai îndepãrtat al descolindatu-
lui din 1934 – atroce! –, când
pãrinþii au luat hotãrârea de a
emigra în America pentru a-ºi
salva fiul de trauma fricii. Zborul
bãtrânului cu paraºuta pe cerul
senin are ceva prometeian,
pentru cã îi asigurã cea mai
completã înþelegere – ultima,
înaintea morþii – a existenþei, a
fiinþei umane, cu toate luminile
ºi negurile ei. 

Reconstruind pe hârtie o
lume apusã, Cãtãlin Mihuleac
nu înceteazã sã mã uimeascã
prin câteva caracteristici ale
scrisului sãu: o viziune acidã a
realitãþii româneºti din anii ante-
ºi postcomuniºti; o informaþie
precisã ºi clarã, ce poate da
acestui roman (ºi) statutul de
manual de istorie culturalã
româno-francezã, scris într-un
amestec de registre foarte pe
placul tinerei generaþii de azi.
„Este deci romanul de faþã o
verighetã în plus pentru a con-
sfinþi unirea dintre România ºi
Franþa? Reprezintã, poate, un
act de dreptate târzie pentru un
personaj care s-a lãmurit cã, în
realitate, verticalitatea e poziþia
cea mai acrobaticã în toatã
kamasutra intelectualului? O fi,
în egalã mãsurã, un mod de-a
arãta cât de complicat e sufletul
unei naþiuni ºi cã basmele nu
sunt doar o lume de hârtie?“ –
iatã câteva întrebãri de pe
clapeta copertei a IV-a, la care
sunt tentatã sã rãspund afirma-
tiv. Am convingerea cã Poziþia a
unsprezecea ºi domniºoarele
lui Fontaine va intra curând în
topul romanului românesc 2022
ºi cã traducerea lui (în primul
rând în francezã!) îi va asigura
un destin internaþional.

Elena-Brânduºa STEICIUC

Poziþia a unsprezecea
ºi domniºoarele lui Fontaine
sau iubirea dintre douã þãri
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Trebuie sã recunosc cã am
fãcut parte dintre cei care nu
s-ar fi aºteptat sã-l vadã pe
Adrian Jicu în postura de
romancier, chiar dacã, e
drept, anumite elemente
„devoalaserã“ în timp aseme-
nea disponibilitãþi narative. Pe
de altã parte, tot cu sinceri-
tate, nu aº fi crezut cã se
poate construi – cel puþin
prea lesne! – un roman care
sã-l aibã drept nucleu pe
însuºi Bacovia, cu a sa exis-
tenþã ºtampilatã de monoto-
nie ºi un ºir de terne dezamã-
giri. Aºadar, „Iorgu“ a fost/
este o surprizã totalã care a
venit/ vine din partea autorului
ºi ca rezultatul unui soi de
ataºament faþã de o operã ce
„încã mai are ceva de spus“ ºi
care scapã pânã la urmã
interpretãrilor docte ori for-
mulelor lipsite de ramificãri
interpretative, dar ºi ca o curi-
ozitate manifestatã faþã de
realitãþile de secol XIX-XX ale
oraºului în care trãieºte,
oferind – cum se spune – o
frescã apropiatã evenimen-
telor epocii. 

Nu ºtiu dacã greºesc con-
siderând cã Iorgu nu ar fi
existat fãrã Bacovia, însã
constat acum încã o datã,
graþie volumului lui Adrian
Jicu, cã invers, Bacovia fãrã
Iorgu e cumva descãrnat,
echivalând cu o existenþã
extrem de fadã, aproape
neverosimilã, de laborator. 

Constantin Cãlin (autorul
„Dosarului“ dedicat lui
Bacovia) atrãgea atenþia
asupra faptului cã, fie ºi în
general, orice demers critic
nou vine în fapt sã între-
geascã receptarea unei opere
ºi cã, odatã cu acesta, se
înfiripã ºansa unor noi lecturi,
a unor unghiuri ºi perspective
diferite. Spectacolul epic pe
care îl gândeºte autorul lui
„Iorgu“ nu oferã doar un prilej
de a revedea opera, ci
întregeºte o paradigmã,
explicând narativ varii con-
stante ale realitãþilor de interi-
or. Evident, o asemenea
disponibilitate e posibilã doar
datoritã unei curiozitãþi intrin-
seci ºi unui studiu susþinut:
am zis-o ºi cu un alt prilej,
Adrian Jicu nu-ºi grãbeºte
proiectele, ci are rãbdarea de
a cãuta pânã la capãt docu-
mente, fiºe, anexe º.a.m.d.,
urmând ca inclusiv pe baza
acestora sã dea sens unei
metode cumva interdiscipli-
nare. De altfel, mai ales în
cazul de faþã, odatã cu lec-
tura, cititorul poate începe sã
realizeze bogata informaþie
de care dispune cel în dis-
cuþie; Adrian Jicu se miºcã cu
multã abilitate prin istoria ºi
istoriile locului, are alteori ochi
de arhitect, cunoºtinþe de
practicã medicalã, instrumen-
tarul unui sociolog, dis-
cernãmântul unui om de afa-
ceri, dar mai ales peste toate,
are capacitatea destul de rarã
a unor „intuiþii funcþionale“. E
foarte interesant pânã la urmã
cum autorul îl explicã pe
Bacovia înþelegându-i pe cei
de lângã, în graniþele unei
societãþi care la rândul ei tre-

buie înþeleasã cu suiºurile ºi
coborâºurile (extremismele)
proprii. Chiar dacã autorul nu
desfãºoarã toate eveni-
mentele în Bacãu (în discuþie
intrând ºi Iaºiul ori
Bucureºtiul), oraºul natal al
poetului rãmâne, firesc, în
prim-plan, pentru cã „aici“ iau
formã majoritatea temelor ºi
motivelor literare. La o adicã,
Bacãul ne apare ca un oraº al
contrastelor – un oraº cu pro-
priul sãu specific, care poate
nu impresioneazã nicicum la
prima vedere, precum alte
„cetãþi“, dar care, din când în
când, poate oferi surprize plã-
cute. Aºadar, în economia
întregului volum, devine
extrem de utilã încercarea de
a scoate Bacãul din arhivã,
de a-l aduce cât mai aproape
de locuitorii sãi, de a retrasa
nu doar dinspre memoria
colectivã graniþele unui þinut
ce trãieºte pe mai departe
prin elementele-i specifice.
Totuºi, sã ne înþelegem:
Adrian Jicu nu se joacã cu
istoria locului. Dimpotrivã! Se
documenteazã exemplar,
chiar dacã, ulterior, aºazã în
cadre pline de dinamism ºi
eventual dramatism situaþii,
întâmplãri, contribuind astfel
la legendã – a se vedea, de
exemplu, vizita Regelui Carol
I la liceul unde învãþa poetul,
Bacovia luând chipul unui
proletar neverosimil de activ
(strigând alãturi de câþiva
colegi socialiºti: „Ruºine! Jos
monarhia! Daþi drepturi
muncitorilor!“), ori destinul
tragic al lui Hamoilã Meer,
nebunul oraºului. Sigur,
exemplele pot continua, une-
ori autorul strecurând inte-
ligent evenimente sau per-
soane ce nu au legãturã
directã cu viaþa poetului, însã
pe care nu le putea rata – a
se vedea vizita Reginei Maria,
figura fotografului Prato ori
nebunia marelui incendiu, ce
a zguduit din temelii, în zonã,
politica asigurãrilor. Apariþia
lui Grigore Tabacaru. Apoi,
cadrele poeziei citadine vor fi

fost fixate plecând dinspre
realitãþile de sfârºit de secol
XIX. Iatã Bacãul lui Bacovia,
via Adrian Jicu: „Dacã în cen-
tru era aºa, periferia rãmãse-
se ruralã de-a dreptul, cu uli-
cioare lutoase ºi cu ma-
gherniþe meschine, în curþile
cãrora se îngrãmãdeau
oameni ºi orãtãnii. Cârduri de
gâºte sau gãini ciugulind prin
ºanþuri, câini vagabonzi ºi
porci scãrpinându-se de
copaci, cãruþe cu vite ºi cai,
oameni meºterind una alta.
Bordeie de lut în furci sau din
chirpici, cele mai multe
nespoite, cu acoperiºuri
sparte de ploi, cu garduri din
scânduri improvizate, una da
ºi douã ba, cu portiþe parcã
ieºite din þâþâni ºi geamuri
bicisnice, în care lumina abia
dacã se strecura“. Frazã
lungã, dar cu ritm propriu,
uºurinþã în descriere, care
într-un final devine ºi semnul
disponibilitãþii autorului de a
empatiza cu lumea aceasta.
Fusese în parte lumea lui
Alecsandri, iat-o; acum,
lumea lui Bacovia. Apoi,
doar doi-trei paºi mai încolo,
„protipendada“, lumea bunã
într-un colorit pestriþ care
aproape cã agreseazã
simþurile: „Pe trotuare, se
perindã femei elegante. Un
lux covârºitor îmbracã
picioarele cele mai groase ºi
corpul cel mai svelt al micilor
burgheze, care, deºi þipã cã
s-a scumpit traiul, cheltuiesc
enorm pentru a-ºi etala nurii.
E de bonton sã te lamentezi,
dar e musai sã epatezi. Aºa
cã, gureºe, la braþul soþilor
sau al cavalerilor, îºi plimbã
frumuseþea ori bogãþia. Sau
ambele“. ªi totuºi: „Agitaþia
asta îi place la nebunie lui
Iorgu, care se strecoarã prin
mulþimea de gurã-cascã, spre
masa unde îl aºteaptã amicii,
care comandaserã deja deli-
cioasa bere Bragadiru, ºi dis-
cutã cu înflãcãrare, aºteptând
nerãbdãtori deschiderea dan-
sului“. Pe Iorgu îl vedem în
douã feluri: odatã tânãr,
cumva plin de mustul vieþii –
unul între atâþia alþii –, cu mici
amãgiri ºi dezamãgiri, cu
îndrãzneala de a se bucura
din „bucuriile fireºti“ (de vãzut
încurcãtura cu prostituatele,
interesul faþã de veriºoara
Zâna ori faþã de fãtuca
roºcãþicã din vecini), apoi un
Iorgu care a pierdut (aproape
neluptând) toate „pariurile“.
Adrian Jicu îl înþelege pe
deplin, semnalând totodatã
aceastã curbã depresivã din-
spre „Uite, asta i-ar fi plãcut
lui Iorgu! Sã fie un avocat
care sã se punã în slujba
maselor, sã miºte oamenii cu
ideile sale, sã înfrunte peri-

cole ºi sã curme nedreptatea.
Dar pentru asta era nevoie de
iniþiativã. De rezistenþã fizicã
ºi moralã. De umblat pe dru-
muri, de dormit pe sponci. Or
el nu era fãcut pentru o
asemenea viaþã“: „Se închise
în odaia lui, fãrã sã le dea
explicaþii. Ieºea rar, sã
mãnânce sau sã-ºi cumpere
þigãri. Se temeau sã nu-l tul-
bure ºi nu îndrãzneau sã-l
chestioneze, de când încer-
caserã într-o searã, la cinã, ºi
el se rãstise la ele, rãsturnând
farfuria: Lãsaþi-mã în pace!“ O
va primi, mult mai târziu, pe
Agatha, cea care va gãsi cale
sã-l protejeze ºi sã preia lupta
legatã de afirmarea/ recupe-
rarea poetului. 

Un culoar important al
romanului urmãreºte legãtura
lui Iorgu cu pãrinþii, dar ºi
declinul cãsniciei acestora;
tatãl, jupânul Dimitrie, pare sã
nu-l fi înþeles niciodatã, chiar
dacã – trebuie s-o spunem! –
îl scoate pe fiu de mai multe
ori din situaþii ce i-au ºtirbit din
reputaþie, în timp ce moartea
mamei va avea consecinþe
dramatice pentru sensibili-
tatea poeticã. 

Adrian Jicu nu e însã
Bacovia: nu se lasã absorbit
de statura impresionantã a
unei imagini-moºtenite, ci
compune un tablou în tonuri
bogate, apelând nu o datã ºi
la registrul ironic-sarcastic-
comic. Reþin pentru exemplifi-
care episodul cu preotul venit
în vizitã la casa Vasiliu
(„Pãrintele nu se lãsã rugat
prea mult ºi începu sã-i
explice natura celor trupeºti ºi
sufleteºti, gustând, fãrã sfialã,
din scrumbiile olandeze ºi din
mãslinele mari ºi cam sãrate.
Însã calul de dar nu se cautã
la dinþi ºi nici mãslinele de
sare, aºa cã popa se îndem-
nã la mestecat, luând cu
încredere din farfurie în timp
ce-i explica cum devine trea-
ba asta cu sufletul“), dar ºi
constatãrile ironice din
„Refãcurã filmul eveni-
mentelor. Cum casa lui
Zgãvârdici era situatã lângã
un depozit de cherestea,
incendiul se rãspândise cu
rapiditate. Cam în zigzag dar
ce sã-i faci, bãtuse niþel vân-
tul. În mai puþin de o orã, au
fost cuprinse de flãcãri fabri-
cile de postav Gros ºi Singer,
precum ºi moara Calmanovici.
De mirare era însã altceva: cã
au ars doar locuinþe ºi fabrici
asigurate“. 

„Iorgu“ (Bucureºti, Editura
„Humanitas“, 2022) e un
docu-roman apropiat de
tehnica unui scenariu de film.
Scenele se succedã rapid,
dacã vreþi ca niºte diapozi-
tive-flash. Consecinþa imedi-
atã este aceea cã romanul nu
plictiseºte, nu are zone
moarte, realitate care va con-
tribui pozitiv la receptarea sa.
De fapt, beneficiind deja de
cronici laudative, prezentat în
cadrul programelor culturale
la Radio, „Iorgu“ e fãrã alte
paranteze un succes! Unul
mare!

Marius MANTA

Bacovia,
în carne ºi oase
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Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu“ Bacãu a organizat în
zilele de 6-7 octombrie 2022 o nouã
ediþie a Simpozionului Naþional
„Vasile Pârvan“, manifestare de
tradiþie a instituþiei noastre. Aºezat
sub egida celor 65 de ani de la înfi-
inþarea instituþiei muzeale, evenimen-
tul a fost derulat în parteneriat cu
Arhivele Naþionale Bacãu, purtând
emblema reputatului arheolog Vasile
Pârvan (1882-1927), membru al
Academiei Române, nãscut în judeþul
Bacãu, la Perchiu, comuna Huruieºti,
cel care a fost întemeietorul arheolo-
giei moderne româneºti.

În 2022, l-am omagiat, la 90 de ani,
pe cel care a fost arheolog,
muzeograf, director al instituþiei noas-
tre, Viorel Cãpitanu, prilej cu care dr.
Cristinel Plantos, de la Sibiu, a susþi-
nut prelegerea Docendo discitur.
Viorel Cãpitanu – o viaþã în slujba pa-
trimoniului. 

Au urmat lansãri de carte, fiind
prezentate urmãtoarele volume:
Carpica, vol. LI, 2022 (anuarul
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu“
Bacãu), prezentat de dr. Vasile
Diaconu, de la Muzeul de Istorie ºi
Etnografie Târgu-Neamþ, Acta
Bacoviensia, nr. XVII, 2022 (anuarul
Arhivelor Naþionale Bacãu), prezentat
de prof. Vilicã Munteanu, preºedintele
Asociaþiei Generale a Arhiviºtilor din
România – filiala Bacãu ºi Arheologie
industrialã cu ajutorul jetoanelor
(2022), prezentat de autorul volumu-
lui, inginerul oneºtean Dorel Bãlãiþã.

De asemenea, a fost vernisatã
expoziþia de arheologie Patrimoniul
bãcãuan, între vechi ºi nou, care oferã
publicului spre vizitare bunuri cultu-
rale arheologice descoperite prin
cercetãrile efectuate de instituþia
noastrã în perioada 2016-2022.
ªtefan Dina a susþinut comunicarea
Colonel Ioan Dogaru – centenarul
naºterii, despre cel care ne-a fãcut o
impresionantã donaþie de medalii ºi
alte obiecte colecþionate de el. A pri-
mit, pentru merite deosebite, în 1996,
titlul de Cetãþean de onoare al
municipiului Bacãu. 

Un alt reper al evenimentului din
acest an a fost vernisajul expoziþiei
fotodocumentare din arhiva Muzeului
de Etnografie La început este demul-
tul, prezentatã de Iulian Bucur, ºef
Secþie etnografie de la Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu“ Bacãu.

Aceastã ediþie a Simpozionului
Naþional „Vasile Pârvan“ a fost ono-
ratã de prezenþa unor reputaþi spe-
cialiºti în domeniul arheologiei, istoriei
ºi arhivisticii, din diverse centre uni-
versitare, muzeale ºi din învãþãmântul
preuniversitar naþional, dar ºi bãcã-
uan, care ºi-au prezentat ultimele
cercetãri în domeniul în care fiecare
activeazã.

Lãcrãmioara-Elena ISTINA
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Prezentul în care trãim este
o consecinþã a evenimentelor
care au trecut ºi în care au fost
implicaþi înaintaºii noºtri. Iar
viitorul va fi suma implicãrii
noastre. E bine sã nu uitãm
asta! Dacã a fost sau este ceva
bun, aceasta se datoreazã oa-
menilor care se sacrificã într-o
formã sau alta binelui comun.
Dacã a fost ori este ceva rãu e
din cauza faptului cã trãdãrea,
ipocrizia ºi viclenia celor care
sacrificã binele comun pentru
propria bunãstare nu sunt
sancþionate de cei îndreptãþiþi
sã o facã.

Dacã mai avem o identitate
naþionalã, un spaþiu al nostru, o
limbã în care sã comunicãm,
personalitãþi cu care sã ne
mândrim ºi care sã ne repre-
zinte de-a lungul istoriei este
pentru cã, la vremea lui, fiecare
a încercat prin implicare ºi
asumare sã lase ceva poste-
ritãþii. Credem sau nu, avem
oameni care au trãit nu pentru
satisfacþia propriei imagini, ci
gândindu-se la ceea ce va
rãmâne frumos ºi bun în urma
lor, indiferent de preþul plãtit.
Despre aceºtia se vorbeºte
puþin ºi se scrie ºi mai puþin.
Din fericire se mai editeazã
cãrþi care dezvãluie ceea ce se
ascunde dincolo de cortina tim-
pului. Sunt volume pe care
regimurile politice sau prob-
leme vremii au încercat sã le
îngroape ori sã le ascundã.

Chiar dacã manualele de isto-
rie, literaturã românã sau
comunicare nici mãcar nu mai
pomenesc asemenea episoade,
trebuie sã fim încredinþaþi, fie ºi
pe simpla observaþie din
naturã, cã într-o grãdinã în care
nu cultivi nicio plantã folosi-
toare, cu siguranþã vor rãsãri
buruieni sau o va prelua altul
convins cã este abandonatã.

Publicat anul acesta la
Editura Timpul, în colecþia
„Diplomaþie culturalã la
Convorbiri literare“, cartea
„Serbãrile de la Putna (1871) ºi
Beilic (1875)“ ne aduce în
atenþie actualitatea, importanþa
ºi realitatea a douã evenimente
istorice pe care ignoranþa pre-
zentului tinde sã le radieze. În
cele 245 de pagini, cât însu-
meazã aceastã premierã edito-
rialã, avem un mic tratat despre
diplomaþie, politicã, jurnalism,
culturã, Bisericã, comunicare ºi
multe altele. 

Pe scurt: anul 1871, mai
bine zis perioada 14/26 – 15/17
august 1871, reprezintã mo-
mentul când la Putna stu-
denþimea românã din þarã ºi din

provinciile istorice ocupate de
Habsburgi a organizat o mani-
festare cu ocazia aniversãrii a
400 de ani de la întemeierea
mãnãstirii de cãtre ªtefan cel
Mare. 

La 1 octombrie 1875, la Iaºi,
s-a comemorat rãpirea
Bucovinei de cãtre austrieci.
Data a fost aleastã în amintirea
momentului când domnitorul
Moldovei Grigorie Ghica a fost
ucis în Beilic, în aceeaºi zi la

anul 1777. În acelaºi an, Mihail
Kogãlniceanu a publicat cores-
pondenþa austriacã legatã de
rãpirea Bucovinei, documente
pe care, aºa cum menþiona
Petre V. Haneº, le obþinuse „pe
cãi meºteºugite“ din arhiva
Curþii Imperiale de la Viena. 

Pentru o mai bunã ºi com-
pletã înþelegere a semnificaþiei
celor douã evenimente ce alcã-
tuiesc titlul cãrþii, îngrijitorul
acesteia, Mircea Platon, a îm-
pãrþit-o în douã pãrþi, cãrora li
s-au adãugat douã anexe.
Prima parte intitulatã „Putna“
cuprinde textele „Serbarea de
la Putna – 150 de ani“ semnat
de Cassian Maria Spiridon ºi
„Putna 1871“ de Liviu Papuc.
Cea de-a doua parte „Iaºi,
Beilic – 1875 ºi dupã“, însu-
meazã studiul „Putna 1871 –
Iaºi, Beilic 1875“ de Mircea
Platon, cãrora li se adaugã
studii ºi texte ale celor care
într-o formã sau alta au partici-
pat la organizarea acestor
evenimente importante pentru
istoria românilor: „Serbarea din
Bucovina îndreptatã împotriva
românilor“ de Iacob Negruzzi,

„Stihuirea Domnului Ghica
Voevod“, „Rãpirea Bucovinei“
de Mihail Kogãlniceanu,
„Serbarea comemorativã pen-
tru moartea Domnului Grigorie
Ghica Voievod“ de N. Gane ºi
D. Petrino, „Rãpirea Bucovinei
ºi uciderea lui Grigorie Ghika.
Solemnitatea de la 1
Octombrie“ de N. Ionescu, „Din
Bucovina. În ziua Sfântului
M.M.Dimitrie 1875“ de Iraclie
Porumbescu, „Preludii ºi con-
cluzii ziaristice“, „Corespon-
denþã din Iaºi – 1877 octombrie
7/19“ de Petru V. Grigoriu, ºi
„Cântecul sau stihuirea lui
Grigorie Ghica Vodã“. 

Anexa I include „Actele au-
tentice. Extract dintr-un tractat
secret dintre Austria ºi Poartã“
de Mihail Kogãlniceanu, iar
anexa II, „Rãpirea Bucovinei“
de Bonifaciu Florescu. 

„Serbãrile de la Putna (1871)
ºi Beilic (1875)“ reprezintã nu
doar o lecturã provocatoare, ci
ºi utilã prin actualitatea mesaju-
lui transmis: „la indivizi ºi la
popare, numai acele drepturi
sunt eficace ºi se respectã cari
ºtiu sã fie apãrate; dacã vor pri-
cepe ºi vor simþi cã fãrã jertfe
nimic mare nu se poate dobân-
di, viitorul va aduce la împlinire
alte aspiraþii înalte ale poporu-
lui român“, scria Iacob
Negruzzi în urmã cu 110 ani. 

Nimic nou sub soare.

Orice limbã a unei naþiuni îºi are
vârstele, harul ºi destinul ei. Un destin
îngemãnat cu cel al marii – dar, uneori, ºi
al micii –  comunitãþi care, prin neîncetat
uz oral, mai târziu scris, a zãmislit-o,
vreme (cine ar putea ºti exact ºi precis?)
de veacuri. Apoi, aceeaºi naþiune i-a dat
limbii pe care a fãurit-o înfãþiºãri din ce în
ce mai culte ºi, în paralel, sacre, legate de
mituri ºi credinþe religioase. În toate marile
comunitãþi naþionale ale lumii – moderne
sau antice –, învãþãtura dobânditã în fa-
milie s-a desãvârºit în ºi prin ºcoalã ºi a
cãpãtat, astfel, dimensiuni civice, încã de
la începuturi, completând educaþia reli-
gioasã. Aceasta din urmã a avut, pe toate
continentele lumii, un rol hotãrâtor în mo-
delarea individului, a felului sãu de a
vedea lumea, în înþelegerea rolului pe
care individul însuºi, aparent singur, ca
entitate, îl deþinea ºi îl juca, de fapt, alãturi
de ceilalþi, pe scena cotidianã a existenþei
colective.

Ce s-a întâmplat, în tot acest rãstimp –
de regulã secular, la scara umanitãþii,
milenar –, cu limba unei naþiuni, cu limba
din acest motiv numitã naþionalã? Odatã
aºezate temeliile comunicãrii curente în
interiorul comunitãþii rural-urbane, temelii
extinse ulterior, mai devreme ori mai târ-
ziu, pe calea confruntãrilor ºi aspiraþiilor
politice, la dimensiuni treptat statale,
limba unei naþiuni se desãvârºeºte cultu-
ral, atingând, în timp, maturitatea expre-
siei logico-formale prin perfecþionarea
neîntreruptã a mecanismelor gramaticale,
morfologice ºi sintactice, precum ºi, în
egalã mãsurã, prin primenirea periodicã a
lexicului ºi rafinare semanticã.

Este momentul – plasat diferit, crono-
logic, în istoria euro-asiaticã, totodatã ºi în
aceea a altor continente – când limba
unei comunitãþi naþionale capãtã, prin vor-
bitorii ei, conºtiinþa propriei valori cultura-
le, dincolo de funcþiile ºi finalitãþile limbii,
pânã atunci preponderent sau chiar exclu-
siv utilitare, puse sub zodia comunicãrii
individuale ºi colective. Momentul acesta
coincide cu apariþia cãrþii, în istoria glo-

balã a umanitãþii. Scrisã sau doar memo-
ratã ºi transmisã oral din generaþie în ge-
neraþie, cartea, ca parte a educaþiei insti-
tuþionalizate prin ºcoalã, a modelat deci-
siv devenirea unei naþiuni ºi a înscris
devenirea acesteia pe orbita deplinei sta-
bilitãþi. Istorice, sociale, politice, econo-
mice ºi, mai ales, culturale. 

În felul acesta, limba naþionalã – vie ºi
viabilã ca însãºi comunitatea civicã în
interiorul cãreia s-a înfiripat ºi a prins con-
sistenþã limba, instrumentul primar ºi fun-
damental de comunicare socialã –, prin
intermediul operelor tezaurizate oral de
memoria colectivã (cazul, faimos ºi para-
digmatic, al epopeilor homerice, în spaþiul
cultural vechi grecesc, sau al teatrului
oral, anonim ºi colectiv, al romanilor ºi al
altor comunitãþi vechi italice), dar ºi pe
calea scrisului de mânã, respectiv, mult
mai recent, a tiparului, ca marcã a
uluitorului progres tehnic, a acumulat ºi
sedimentat straturi succesive ale tradiþiei
culturale. Astfel s-au clãdit fundamentele
de nezdruncinat ale unei culturi literare
naþionale, exprimate în limba naþionalã.
Aceasta din urmã a unificat aspectele
idiomatice ale formulãrilor regionale ºi a
oferit haina cea mai potrivitã unei înfãþiºãri
culturale accesibile, în mod relativ egal,
fiecãrui membru al comunitãþii naþionale.

Ajunsã în acest stadiu, limba oricãrei
naþiuni ne apare ca o oglindã, asemenea
celor din poveºtile copilãriei. Ea nu
îngheaþã, miraculos, aruncatã peste umãr
înapoi, râurile ºi lacurile, devenite sloiuri
nemiºcate ºi încremenite, ci adunã, în

adâncimile sale profunde, apele culturii li-
terare – în sensul cel mai larg al ultimului
termen –, þâºnind din adâncurile secolelor
devenite milenii. O oglindã, aºadar, vie,
prin contemplarea cãreia nu ne privim pe
noi înºine în înfãþiºarea noastrã de aici ºi
de azi, ci pe cei dinaintea noastrã. Privim,
de fapt, roadele scrisului ºi ale rostirii
rãmase, în desãvârºirea sau cu imper-
fecþiunile lor, aºa cum ni le-au încredinþat
ºi lãsat sute, mii de generaþii, de vârste
ale truditorilor cuvântului. O numim
tradiþie sau, metaforic, zestrea noastrã
culturalã.

Dar oglinda limbii mai are o faþã. Nu o
suprafaþã, ci o adâncime, aºa cum sunt,
întotdeauna, apele oricãrei oglinzi. 

Aceastã altã faþã a oglinzii care este
limba unei naþiuni permite contemplarea
nu a propriului nostru trecut rãsfrânt în
prezent, ci a trecutului nepieritor al culturii
celorlalþi, situaþi în afara culturii cãreia îi
dã expresie limba naþionalã. Reflexia cul-
turii celuilalt exprimate prin limba celuilalt
devine o capacitate ºi o trãsãturã a limbii
naþionale numai atunci când aceasta din
urmã ajunge la echilibrul unei numite
vârste. Este vorba de vârsta maturitãþii, a
deplinei dezvoltãri multinivelare ºi multi-
funcþionale a expresiei culturale aparþi-
nând limbii unei naþiuni. Pe aceastã cale,
cultura naþionalã intrã în contact, interfe-
renþã ºi dialog cu celelalte culturi, pe care
le reflectã, prin traducere ºi – nu în puþine
rânduri – prin retraducere, în interiorul
propriei culturi, fãcând-o parte a sa, apro-
priind-o, adicã fãcând-o a sa proprie.

Pentru spaþiul cultural românesc, douã
exemple literare paradigmatice (desigur,
pot fi aduse în discuþie ºi numeroase
altele, la fel de solide, dar nu este locul
aici): Iliada homericã, în traducerea unicã
ºi inegalabilã a lui George Murnu, ºi La
Divina Commedia dantescã, în tãlmãcirea
clasicã a lui George Coºbuc.

Traducerea permite însã ºi con-
diþioneazã dialogul dintre culturi – indife-
rent de meridiane ºi paralele – ºi pe o altã
cale. Nu cea a intrãrii („importului“) în cul-
tura naþionalã (ne-am îngãduit sã readu-
cem la viaþã o sintagmã specificã apara-
tului critic conceptual utilizat de corifei ai
culturii române, precum Vasile Pârvan ºi
Nicolae Iorga), ci calea ieºirii din spaþiul
expresiei ei lingvistice („exportul“).
Vorbim, prin urmare, de sensul lingvistic
opus traducerii curente – cea cu direcþia
din afarã spre înãuntru –, ºi anume (cu un
termen astãzi aproape ieºit din uz, dar
rãmas extrem de util pentru disocieri
necesare) retroversiunea sau traducerea
externã. Graþie ei, traducãtorul pune în
faþa celuilalt, necunoscãtor al unei limbi
naþionale oarecare, deliciile cultural-lite-
rare exprimate în ºi prin limba nativã a tra-
ducãtorului, valori care, altfel, în absenþa
retroversiunii, riscã sã rãmânã mari ºi
nedorite enigme pentru culturile celorlalþi.
Greu, aproape imposibil de tradus, un
Eminescu în hindi, de pildã, sau un
Creangã în francezã ar rãmâne, fãrã
aceste eforturi uriaºe de traducere spre în
afarã, prizonierii culturii naþionale.

Deloc întâmplãtor, dimpotrivã, cu o
intuiþie de-a dreptul genialã, Ienãchiþã
Vãcãrescu, boier român luminat, precur-
sor al modernitãþii noastre literare, plasa,
într-un faimos Testament literar, „creº-
terea limbei româneºti“ înainte de „a
patriei cinstire“. Limba unei naþiuni nu se
poate trãda pe sine niciodatã. Poate fi trã-
datã, prin necultivare ºi degradare volun-
tar acceptatã. Ea este oglinda vie a
oricãrei naþiuni, în care ne privim ºi ne
lãsãm priviþi. Depinde ce face privitorul cu
oglinda.

Liviu FRANGA

Oglinda vie cu douã feþe

Constantin GHERASIM

Ceea ce nu se poate uita!
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Literatura poliþistã nu
serveºte obligatoriu sieºi sau
scopurilor pentru care este
cãutatã de lectori. Nume
importante ale literaturii univer-
sale au sondat posibilitãþile
subgenului, emblematic fiind
cazul scriitorului argentinian
Jorge Luis Borges care, în
parteneriat cu un alt ilustru
conaþional, Adolfo Bioy
Casares, folosindu-se de intri-
gile poliþiste ºi de suspans, a
reuºit sã redea cu umor negru
atmosfera încãrcatã a societãþii
argentiniene de la jumãtatea
secolului trecut, sã aducã în
dezbatere prin ficþiune proble-
ma corupþiei la nivelul politicii
de stat. Nu scopul utilizãrii unei
anumite recuzite auctoriale sau
a luminãrii textuale a unui par-
curs investigativ a determinat
pe aceºti doi autori sã scrie în
limitele subgenului mystery &
thriller, ci încercarea de a
aduce o problematicã a prozei
scorþoase în lectura unui public
ademenit de parcursul detec-
tivistic. 

În ultimii ani, în literatura
noastrã în acest subgen literar
s-a impus un nume, Tony Mott,
pseudonim sub care sem-
neazã prozatoarea Antoneta
Galeº, creatoare deja a douã
serii: Julieta ºi Gigi Alexa, douã
personaje feminine în jurul
cãrora se coaguleazã poveºtile
poliþiste. 

Cel de-al treilea volum din al
doilea ciclu, Ultima varã
otrãvitã1, proiecteazã derulãrile
într-un Braºov – oraºul natal al
autoarei – intrat în plinã pan-
demie, într-un an 2020 al
restricþiilor, în care personajul
care ghideazã parcursul, Gigi
Alexa, medic legist de patru-
zeci de ani, colaborator al cri-
minaliºtilor de la inspectoratul
judeþean, încearcã sã rezolve
un caz învãluit nu doar în mis-
terele mizei criminale, ci ºi în
cele ale tãcerii bântuind pe
strãzi în zilele de lockdown. O
eroinã al cãrei profil se con-
tureazã pe parcursul întregii
serii, care nu are nici pe
departe statura unor eroi cla-
sici ai romanelor policier, ci un
profil de femeie micã de
staturã, încãrcatã de cicatrici
interioare, de traume nevinde-
cate din copilãria tulbure ºi din
tinereþea nestatornicã, dar ºi
din ultimii ani, de asemenea
aventuroºi, o persoanã com-
plexã ºi nemulþumitã de sine,

împinsã pânã în pragul suicidu-
lui, care trãieºte o aventurã cu
inspectorul Matei, se refugiazã
ulterior în povestea eroticã cu
ginecologul care a chiuretat
sarcina nedusã la capãt, cu
Daniel, intrând în anturajul nu
tocmai convenabil al acestuia.
Pe parcursul întâmplãrilor
despre sine – romanul ar fi
rãmas în picioare ºi fãrã intriga
crimei de pe una dintre strãzile
înguste ale centrului vechi al
Braºovului – au loc o serie de
evenimente care o scot pe
eroinã din starea de observator
al nereuºitelor propriei vieþi ºi o
readuc la impulsul investigãrii.
Pe parcursul acestui demers,
suprapus unei conduite cotidi-
ene relativ normale – nu este
sfidatã cerinþa de verosimilitate
a romanului –, nu numai
faptele în sine stârnesc intere-
sul, ci, mai degrabã, profilurile
psihologice complexe ale
eroilor implicaþi în deducþia
poliþistã sau, pur ºi simplu, a
celor implicaþi în povestea vieþii
lui Gigi Alexa. 

Cumva, evoluþia personaju-
lui principal devine mai impor-
tantã decât însãºi povestea
primei crime ºi a celorlalte
intrate în fluxul derulãrilor din
pagini, ceea ce transformã
romanul, dintr-o lucrare cu
mizã pentru sine, într-unul cu
rol de a subordona miza
deducþiilor medicului legist
construcþiei unei eroine credi-
bile, verosimile. Victimele, ele
însele cu voce distinctã,
povestind în þesãtura textualã
utilã lectorului ºi nu personaju-
lui care investigheazã, sunt
intercalate în poveste ca rod al
întâmplãrii: întâlnirea fetei
ucise la Vama Veche cu puþin
timp înainte de ora crimei sau
dosarele nesoluþionate primite
de la profesorul conducãtor de
doctorat, de la Universitatea
din Groningen, care se
dovedesc a fi utile în gãsirea
unei chei. Povestea se com-
plicã odatã ce, din nou, viaþa
personalã a eroinei este adusã
în prim plan: relatarea unuia
dintre prietenii lui Daniel des-
pre pãrinþii lui Gigi rãstoarnã
perspectiva. Nu firul deductiv
pe marginea cãruia insistã per-
sonajul în maniera clasicã de
abordare a policier-ului con-
teazã, ci povestea propriei vieþi
capãtã importanþã. 

În plus faþã de acest perso-
naj complex, credibil – de fapt
o piatrã de încercare în demer-
sul acestui subgen literar este
sã construieºti personaje cre-
dibile – ºi celelalte caractere
sunt suficient de consistente,
de bine conturate, carnaþia tex-
tualã concurând la transfor-
marea lor în personaje vii, a
cãror complexitate interioarã

se exhibã prin dialogurile
lejere, deºi destul de alerte,
prin situaþiile complicate, unele
dintre ele duse la limitã. Un
personaj frumos reliefat, în
liniºtea tulburãtoare a lock-
down-ului, este Braºovul în-
suºi, un oraº ale cãrui fru-
museþe ºi stranietate se resimt
în ciuda tuºelor foarte fine în
care este conturat. În acest
cadru, al interacþiunilor dintre
personaje, în care excepþiona-
litatea crimei vine dintr-un
demers credibil, dintr-o norma-
litate a faptei, autoarea pro-
pune un pact cu cititorul dinco-
lo de orice formã de inhibiþie.
Romanul se dezbracã nonºa-
lant în vãzul lumii ºi se exprimã
cu naturaleþea celui care nu
are nimic de ascuns, nici
mãcar interioarele ultragiate. 

Într-un subgen de roman
care aduce de fiecare datã în
prim plan problema libertãþii
omului, a securitãþii individuale
apãrate de autoritãþi, însãºi
condiþia umanã este subiect al
dezbaterii. Ultima varã otrãvitã
nu exclude condiþia umanã ca
mizã, iar excedarea limitelor
subgenului se face prin com-
plexa condiþionare de anco-
rele pe care le împrumutã din
incitantul Galapagos al lui Kurt
Vonnegut, un roman care
aduce temele grave ale stag-
nãrii sau involuþiei fiinþelor
umane în decorurile apocalip-
tic ºi postapocaliptic pe care le
proiecteazã. O continuitate
fireascã între logica atipicã a
lui Vonnegut ºi atipicitatea
deducþiei lui Gigi Alexa face
din lectura romanului lui Tony
Mott mai mult decât simpla
încercare de a urmãri, dupã
indiciile din pagini, un parcurs
investigativ. Transformã par-
ticularul acestei investigaþii
într-una despre fiinþa umanã ºi
condiþia ei.

________________

1. Tony Mott, Ultima varã
otrãvitã, Bucureºti, Ed.
„Tritonic“, 2021, 274 p.

Adrian LESENCIUC

Despre o altfel de mizã
a romanului poliþist

La Galeria „Dana“ din Iaºi, a
avut loc, între 16 august ºi 26
septembrie, o ineditã expoziþie
personalã marca Ioan Burlacu.
Curatorii evenimentului au fost
Smaranda Bostan ºi Maria
Bilaºevschi. Cu totul meritorie,
aceastã prezenþã a lui Ioan
Burlacu în „Capitala culturii“
vine sã întregeascã interesul
din ultimii ani ai artistului vizual
pentru maniere diferite de a
surprinde inefabilul în toatã
aceastã aventurã a cunoaºterii. Maria
Bilaºevschi aprecia: „Expoziþia recentã incitã
nu doar prin explorarea unui registru tematic ce
însumeazã preocupãrile conceptuale, ci, mai
ales, prin instrumentarul plastic utilizat.
Apelând la soluþii plastice care secþioneazã prin
incizie, delimiteazã prin formã, resemantizeazã

prin întreg, Ioan Burlacu se dis-
tanþeazã de instigarea pur este-
ticã a artei, cu o mobilitate con-
ceptualã ce îi permite sã arti-
culeze plastic «sunetul» ideii“.
Tot cu acest prilej a apãrut în
condiþii tipografice de excepþie
catalogul expoziþiei, beneficiind
de un concept grafic al
Smarandei Bostan. Lucrãrile
prezentate sunt însoþite ºi de o
fiºã biograficã, precum ºi de
fragmente (Maria Bilaºevschi,

Suzana Fântânariu, Dragoº Pãtraºcu, Rodica
Iulian, Iulian Bucur, Carmen Mihalache, Otto
Kruch, Constantin Þînteanu, Ion Tudor Iovian,
Ovidiu Petca, Dragoº Burlacu, Vasile Crãiþã-
Mândrã), puse în slujba unei receptãri „edifica-
toare“ a operei lui Ioan Burlacu.

M. MANTA

DDeessss    VVeell iirrii

Corbii lui Ovidiu Ungureanu
Corbii, prezenþi în fotografiile artistului vizual Ovidiu

Ungureanu, sunt întâlniþi destul de des ºi în poezia bacovianã, ca
simbol al destrãmãrii, al descompunerii sau al suferinþei. Corbii
sunt simbol, sunt obsesie dureroasã, înfrângere, sunt fiinþe care
ajutã la descompunere, ca niºte puncte de suspensie la finalul
unui text.

De altfel, versurile alese cu grijã din lirica bacovianã care ilus-
treazã fiecare fotografie în parte stau mãrturie acestui lucru.
Privindu-le atent, putem experimenta stãri diverse: spaima de
neant, deznãdejdea, melancolia, sfârºitul inexorabil al vieþii sau,
de ce nu, speranþa unui nou început.

Privim corbii din fotografie – stranie cromaticã, ar spune poe-
tul! Care sunt corbii lui Ovidiu Ungureanu ºi care sunt corbii lui
Bacovia? Stolurile acestea par mai degrabã nu niºte pãsãri, ci
niºte cuvinte dureros spuse, în iureº de emoþii, în final de trãiri
intense, izbucnind ici-colo, ca niºte blesteme, ca niºte descân-
tece. Uneori par sã sfâºie, sã atace, sunt critici duri, alteori oco-
lesc cerul, poate încercuiesc bucuria, poate alungã neliniºtea
printr-un croncãnit sonor.

Stolurile de corbi – stranie trecere de la pãmânt la cer – aduc
în prim-plan o poezie a înaltului care reuºeºte sã se uneascã,
dureros, enigmatic, cu pãmântul ºi cu nemuritoarea lui poezie.

Tincuþa HORONCEANU-BERNEVIC
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În zilele de 3-4 octombrie s-a
desfãºurat în Bacãu a XIX-a
ediþie a Festivalului-Concurs
Naþional de Creaþie Literarã
„Avangarda XXII“. Festivalul-
concurs este un proiect cultural
organizat de Fundaþia Culturalã
„Georgeta ºi Mircea Cancicov“,
având ca parteneri Consiliul
Judeþean Bacãu, Asociaþia
Culturalã „Familia Lecca“,
Asociaþia Naþionalã Cultul
Eroilor „Regina Maria“ – filiala
„Col. Corneliu Chirieº“ Bacãu,
Centrul de Culturã „George
Apostu“, Parohia „Precista“,
Uniunea Scriitorilor din
România – filiala Bacãu, filiala
Roman a UZPR. Proiectul cul-
tural este coordonat de poetul
Victor Munteanu – preºedintele
Fundaþiei Culturale „Georgeta
ºi Mircea Cancicov“.

Prima zi s-a remarcat prin
consistenþa discursurilor, tema
propusã dovedindu-se capti-
vantã ºi generatoare de
polemici. În sala de conferinþe a
Pensiunii „Balta Albastrã“ din
comuna Letea Veche, despre
„Destinul scriitorului într-o lite-
raturã confiscatã de mass-
media ºi publicitate“, au dezbã-
tut: Adrian-Dinu Rachieru,
Cassian Maria Spiridon, ªtefan
Mitroi, Iacob Florea, Firiþã
Carp, Alexandru-Ovidiu Vintilã
ºi Isabel Vintilã. ªtefan Mitroi a
pus accent pe necesitatea soli-
darizãrii, Isabel Vintilã a atras
atenþia cã „intelectualul se con-
fruntã cu problemele care
derivã din perfecþionarea
reþelelelor media [...]. Scriitorul,
artistul plastic, teoreticianul,
filozoful luptã cu reprimarea
gândirii ºi exprimãrii libere.
Tocmai aceastã aºa-zisã trans-
parenþã a opiniilor în media
poate cenzura actul intelectual
spre a-l încadra în patul pro-
custian al corectitudinii poli-
tice“. Citatele pertinente din
filozofi ºi umaniºti precum
Umberto Eco, H.G. Gadamer,
Jurgen Habermas, Leonard
Swidler au întãrit ºi mai mult
aserþiunile lui Alexandru-Ovidiu
Vintilã. El a opinat cã dialogul
ar trebui sã porneascã întot-
deauna de la o obiectivã auto-
criticã ºi cã este absolut nece-
sar efortul de a-l înþelege pe
celãlalt. „Diferenþa culturalã,
abordatã înþelept, poate consti-
tui un mod prin care sã
ajungem sã ne cunoaºtem mai
bine, sã ne apropiem tot mai
mult de om, de lumea sa umani-
zatã, unde calea spre celãlalt
sã fie încadratã curent în ceea
ce noi numim realitate. În con-
textul lumii contemporane, în
calitate de participant la dialog
este funciar sã ne asumãm au-
tocritica. Fãrã aceasta riscãm
sã eºuãm în încercarea noas-
trã de a construi un dialog“, a
opinat Alexandru-Ovidiu Vintilã.
Despre seducþia mediaticã,
spectacularizare, fenomenul
„McLumea“, neoanalfabetismul
TV, mediacraþie ºi pierderea
simþului realitãþii în mediile
online a vorbit Adrian-Dinu
Rachieru, din punctul de
vedere al sociologului. 

La finalul programului din
data de 3 octombrie, s-au
decernat premiile Fundaþiei

Culturale „Georgeta ºi Mircea
Cancicov“. Juriul, alcãtuit din
Victor Munteanu – preºedinte,
Dumitru Brãneanu ºi Cornel
Paiu – membri, a decernat
urmãtoarele premii: Premiul
pentru cartea de reportaj: Doru
Ciucescu, pentru volumul
Jurnal de cãlãtorie: Namibia,
Botswana, de la Oceanul
Atlantic la fluviul Limpopo
(Bacãu, Ed. „Rovimed
Publishers“, 2021); Daniel
Nicolescu, pentru volumul De
la psalmistul David, la psal-
miºtii români moderni ºi post-
moderni (Bacãu, Ed. „Egal“,
2021), ºi Stanomir Petrovici,
pentru volumul Oglinda spartã.
Iugoslavia (Chiºinãu, Ed.
„Gunivas“, 2021). Tot atunci s-au
decernat Premiile Asociaþiei
Culturale „Familia Lecca“:

Premiul pentru prozã i-a revenit
lui Dan Perºa, pentru romanul
Bestiarro (Iaºi, Ed. „Polirom“,
2021), iar cantautorul Florin
Þuþuianu a primit Premiul spe-
cial, pentru calitatea inter-
pretãrii muzicii folk. Alte premii
conferite în acea zi: Premiile
Asociaþiei Naþionale Cultul
Eroilor „Regina Maria“ – Filiala
„Col. Corneliu Chirieº“ Bacãu:
publicistului Ion Moraru, profe-
sorului Dumitru Cojocaru ºi jur-
nalistului Petru Done. Premiul
pentru cel mai bun ziarist al
anului 2021, oferit de filiala
Roman a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România, a
revenit Ecaterinei Petrescu-
Botoncea (publicistã, proza-
toare, poetã, medic).

A doua zi, la Biserica
Precista, s-a desfãºurat coloc-
viul „Ecumenismul – erezie sau
mântuire?“ Pãrintele Mihai
Tomozei a vorbit despre dia-
logul ecumenic, angajamentul
ecumenic ºi mãrturia ecu-
menicã, despre pãstrarea
tradiþiei pentru unitatea Bisericii
lui Hristos ºi despre rãspândi-
rea valorilor ortodoxe. Pãrintele
Iulian Adam a ridicat problema
colaborãrii cu alte Biserici, în
acest sens, conciliile ecu-
menice analizând permanent
punctele de convergenþã ºi
divergenþã. De asemenea, a
vorbit despre limbajul mistic ºi
filocalic al Bisericii Ortodoxe ºi
despre tradiþia apostolicã.
Pãrintele Cornel Paiu a atins
numeroase probleme legate de
ecumenism, dând un îndemn la
regãsirea ecumenicitãþii ºi
invitând la unitate. Au urmat
ample dezbateri, nu neapãrat
despre ecumenism, dar
aproape toþi scriitorii invitaþi la
Festival au luat cuvântul,
vorbind despre literaturã, situ-
aþia lumii contemporane ºi a
valorilor româneºti. Invitatul
special, criticul Adrian-Dinu
Rachieru, a avut un cuvânt de
încheiere, vorbind despre
involuþia ecumenismului, des-
pre Europa care îºi taie
rãdãcinile ºi a susþinut cã refa-
cerea unitãþii se aflã sub sem-
nul întrebãrii. 

Nici de la aceastã ediþie nu a
lipsit „Salonul cãrþii“, unde au
fost lansate numeroase cãrþi
apãrute recent, majoritatea fiind
de beletristicã. Pe parcursul

celor douã zile, literatura a fost
acompaniatã de muzica mi-
nunatã a artiºtilor Maria Tãtaru
(folclor), Claudia Vasilache
(sopranã), Elvis Condrea (pian)
ºi Florin Þuþuianu (muzicã folk).
O tradiþie a devenit ºi acor-
darea în cadrul acestui Festival
a unui Premiu special, din
partea filialei Bacãu a Uniunii
Scriitorilor, prezidatã de poetul
Dumitru Brãneanu. Anul acesta
premiul i-a revenit poetului
Alexandru Dumitru, pentru
volumul Dulcele hazard. 

Un moment mult aºteptat a
fost cel al decernãrii celor mai
importante premii din cadrul
acestui festival – Premiile
Avangardei XXII. Festivitatea a
avut loc la Centrul de Culturã
„George Apostu“, fiind prefaþatã
de Victor Munteanu ºi ªtefan
Mitroi; moderator a fost Adrian-
Dinu Rachieru. Juriul Festi-
valului-Concurs „Avangarda
XXII“, alcãtuit din criticul ºi
istoricul literar Adrian-Dinu
Rachieru – preºedinte, scriitorii
ªtefan Mitroi ºi Victor
Munteanu – membri, a acordat
urmãtoarele premii:

Peenntru  tinneerii
caree  nnu  au  deebutat
eeditoorial  înn  20021

• Poezie – Premiul I nu s-a
acordat; Premiul al II-lea ºi
Premiul Revistei „Bucovina lite-
rarã“: Ana Pasanciuc; Premiul
al III-lea: Ana-Daria Maruseac;
Menþiune: Mãdãlina-Andreea
Miron.

Scriitoori
proofeesioonniººti

• Premiul Special al
Juriului pentru Cartea de
Eseu: Iacob Florea, pentru
volumul Un halat pentru un
secol. Oblomovismul în rãspãr
(Bucureºti, Ed. „Tracus Arte“,
2021) • Cartea de Poezie a
Anului 2021: Mihaela
Aionesei, pentru volumul Cerul
de la capãtul scãrii (Râmnicu
Sãrat, Ed. „Rafet“, 2021) ºi
Caliopia Tocalã, pentru volu-
mul Statui de apã (Iaºi, Ed.
„Timpul“, 2021) • Premiul de
Excelenþã pentru Contribuþia
la Promovarea Literaturii:
Ioan Ouatu • Premiul de
Excelenþã pentru Pro-
movarea Literaturii: Firiþã
Carp • Premiul de Excelenþã
pentru Revista Literarã ºi de
Culturã a Anului 2021:
Revista Poezia, Iaºi (director,
Cassian Maria Spiridon).

Violeta SAVU

Sub semnul dialogului,
Avangarda XXII

AArrmmoonniiii iiii     îînn    tt iiiimmpp
Ediþia a V-a a Festivalului Naþional de Interpretare Vocalã (22-

23 oct.) a fost organizatã ºi acum de ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Bacãu, în colaborare cu Filarmonica „Mihail Jora“, entitãþi
aflate sub egida Consiliului Judeþean Bacãu. În spaþiul adecvat al
Sãlii „Ateneu“, ºi-au etalat talentul artistic câteva categorii de
vârstã ale concurenþilor, iar juriul a evaluat interpretarea, tehnica
vocalã, dificultatea repertoriului ºi þinuta scenicã. „Este vizibil, la
aceastã a cincea ediþie, un plus de exigenþã al tinerilor, sub toate
aspectele“, a subliniat Olguþa Pâþu/ Carmen Voisei, directoarea
ªcolii Populare de Arte ºi Meserii Bacãu. (I.D.)••         AAlleexxaannddrruu    MMaaccoovveeii     ––     CCaall iiggrraaff iiee     ssaaccrrãã
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Dupã ce ajunge la Paris, în
septembrie 1871, Rimbaud
debarcã în mijlocul unui grup de
poeþi, cu care se împrietenise
înainte de rãzboiul din 1870,
prin 1868 sau 1869, mai ales cu
ocazia apariþiei celui de-al
doilea volum al „Parnasului con-
temporan“. Erau obiºnuiþii
pasajului Choiseul, ai prãvãliei
lui Lemerre, editorul parnasie-
nilor, ori, cum mergi spre Clichy,
ai salonului animat de Nina de
Villard de Callias („Dame aux
évantails“, tabloul lui Édouard
Manet). 

Printre ei se remarcã strania
trinitate a fraþilor Cros: Antoine,
medicul; Henry, sculptorul;
Charles, savantul ºi poetul.
Acesta din urmã era cunoscut
pentru versurile sale, apãrute în
diverse reviste mãrunte, unde
se înþelegea deja disidenþa în
raport cu miºcarea parnasianã.
Împreunã cu Verlaine, chiar
Charles Cros s-a pregãtit sã-l
întâmpine pe Rimbaud la pe-
ronul gãrii de Est; sau, mai
degrabã, a eºuat în a-l întâmpi-
na: într-adevãr, cei doi nu l-au
reperat, în mulþimea de cãlãtori,
pe tânãrul poet „Charleville z’ar-
rivé“, cum va cânta, puþin mai
târziu, compozitorul, pianistul ºi
poetul Jean de Cabanes, zis
Ernest Cabaner. Cros ºi
Verlaine îl regãsesc pe oas-
petele lor la domiciliul socrilor lui
Paul, pe strada Nicolet. Imediat,
Cros, pe care cel numit de el „le
nourrisson des Muses“ („su-
garul/ bebeluºul/ nou-nãscutul
Muzelor“) îl intriga la culme,
începe sã-i punã întrebãri lui
Rimbaud în legãturã cu arta sa.
Se spune cã „sugarul“ n-a fost
deloc vorbãreþ. 

De obicei, nu prea dãm
importanþã unor astfel de discuþii
estetice ori le mãsurãm cu
stângãcie. ªtim cã ele au conti-
nuat îndeaproape în vremea când
Cros l-a gãzduit pe Rimbaud,
aºteptând ca marele poet sã-ºi
gãseascã o camerã. Nu de
puþine ori, schimburile de opinii
au fost furtunoase. Existã mãr-
turii cã, de furie, Rimbaud a rupt
în bucãþi un numãr din
„L’Artiste“, unde figurau câteva
poeme ale lui Charles Cros.
Doar o… anecdotã? Avem
motive serioase sã credem cã
dialogul dintre cei doi poeþi n-a
fost lipsit de consecinþe nici pen-
tru unul, nici pentru celãlalt.
Amândoi erau admiratori ai
poeziei lui Baudelaire ºi nu
acceptau parnasianismul decât
sub titlu de inventar. Cros era
adeptul „ritmurilor subtile“, iar
asta trebuia sã reþinã atenþia
tânãrului provincial, pe care îl
interesau ºi îl solicitau chestiu-
nile de prozodie. Mai mult, Cros
fãcea parte dintre cei care cre-
deau cã versul cu mãsurã nu
este indispensabil poeziei. Admi-
þând lecþia lui Baudelaire, estima
cã un anumit tip de prozã – rit-
micã, muzicalã, dotatã cu
reveniri ºi refrene – era potrivitã
sã înlocuiascã o versificaþie cla-
sicã vãdit uzatã. E sigur cã
Rimbaud cunoºtea textele ce
nu-ºi vor gãsi locul în „Le Coffret
de santal“ decât în 1873, dar cã
Charles Cros scrisese deja
„Fantaisies en prose“. Fãrã
îndoialã cã titlul trebuia sã sus-

cite simpatia lui Rimbaud, ca ºi
„Effarement“. Poetul „Înfricoºa-
þilor“ se afla printre cunoscuþi, la
un frate întru poezie. Dar ce sã
spui despre „Vaisseau-piano“, a
cãrui navigare armonicã dominã
oceanul fanteziei? Rimbaud aflã
confirmarea tendinþei sale în libe-
ra asociere cu imagini neaºtep-
tate. Sã ne mai îndoim cã o
parte a poeticii „Iluminãrilor“
provine din aceastã con-
fruntare? Cros îi confirmã în
sfârºit o altã certitudine: poetul
trebuie sã meargã dincolo de
aparenþe, cum sugereazã „Le
Meuble“ din „Le Coffret de san-
tal“. Trebuie sã fii atent la
ordinea ascunsã a lucrurilor, pe
care poezia are drept misiune
sã o aducã în stare clarã în
conºtiinþã. Nu este vorba prin
urmare de o întâlnire obiºnuitã a
lui Rimbaud cu Charles Cros;
chiar dacã acesta nu este un
scriitor de prim plan, a jucat, la
momentul oportun, un rol capi-
tal. Probabil cã istoria literarã a
pierdut câte ceva dupã ce relaþi-
ile lor s-au alterat, apoi s-au în-
trerupt: Rimbaud, ca ºi Verlaine,
nu l-a iertat cã i-a luat apãrarea
doamnei Verlaine, dupã ple-
carea lor în Belgia, în iulie 1872. 

Verlaine îi era cunoscut lui
Rimbaud de multã vreme, cel
puþin ca poet. Printre atâtea vo-
lume de poezie modernã citite la
Charleville, prin grija lui Georges
Izambard, sau rãsfoite la stan-
durile de afarã ale librãriilor, i-au
atras ºi reþinut atenþia „Poeme
saturniene“. În vara lui 1870, la
25 august, îi scrie lui Izambard:
„Am Serbãrile galante, de Paul
Verlaine. […] E foarte bizar,

foarte caraghios; dar, cu ade-
vãrat, e adorabil. Uneori licenþe
tari: astfel Et la tigresse épou-
vantable d'Hyrcanie“ e un vers
din acest volum. Cumpãraþi, vã
sfãtuiesc, „La Bonne Chanson“,
un mic volum de versuri al
aceluiaºi poet: tocmai a apãrut
la Lemerre; nu l-am citit: nimic
n-ajunge aici; dar mai multe
ziare vorbesc de bine despre
el“. Prin intermediarul din
Bretagne, Rimbaud îi scrie lui
Verlaine, iar autorul „Serbãrilor
galante“ îi înlesneºte tânãrului
sosirea la Paris. Independent de
relaþiile ce au provocat un imens
scandal în epocã, e necesar sã
fim atenþi la un schimb intelectu-
al important: fiecare dintre cei
doi poeþi este convins cã îi poate
aduce celuilalt o îmbogãþire spi-
ritualã ºi moralã. Verlaine, cel
puþin la început, se angajeazã
sã-i completeze lui Rimbaud cul-
tura artisticã, fãrã prea mare
succes, se pare. În ceea ce îl
priveºte, Rimbaud pare cã vrea
sã-i inculce lui Verlaine sensul
libertãþii ºi al valorilor mai puþin
burgheze. Douã texte rimbal-
diene sunt mãrturie a acestor
schimburi, transpunându-le:
„Vagabonzi“, din „Iluminãri“
(„Sãrman frate! Câte veghi
atroce nu-mi pricinui! [...] Mã
jucasem cu nevolnicia sa. Din
vina mea ne întorceam în
surghiun, în robie. [...] Îi rãspun-
deam cu un rânjet acestui
satanic Doctor. [...] Îmi luasem,
într-adevãr, în deplinã sinceri-
tate a Spiritului, sarcina sã-l rea-
duc în starea lui primitivã de fiu
al soarelui [...]“ – trad. Taºcu
Gheorghiu, în Arthur Rimbaud,
„Un anotimp în infern“; „Ilumi-

nãrile“, Buc., Ed. „Albatros“,
1979) ºi „Fecioara nebunã“, din
„Un anotimp în infern“ („[...] Sunt
roaba Soþului infernal, cel care a
dus la pierzanie fecioarele ne-
bune. E chiar acest demon. [...]
Dar eu care mi-am pierdut buna
purtare, care sunt osânditã ºi
moartã pentru lume [...]“– ed.
cit.). Mai ales dupã „Un anotimp
în infern“, pare evident cã
Rimbaud a vrut sã-i împãr-
tãºeascã lui Verlaine poetica lui
vizionarã. 

Invers, Verlaine îi reveleazã
lui Rimbaud o calitate poeticã
fãrã egal în contemporaneitate.
Fãrã a insista asupra conþinutu-
lui volumului, asupra subtilitãþii
ºi duplicitãþii lui, ne putem gândi
cã „Serbãrile galante“ îl seduce
pe Rimbaud prin partea de artifi-
cial ºi de teatral, prin maniera
neconvenþionalã de a considera
lucrurile ºi uneori indecentã,
printr-un întreg joc cu surprize,
ce, într-adevãr comunicã ideea
de bizar (cuvântul chiar figu-
reazã în volum). Se face auzit
autenticul ton verlainian: puþin
fad, puþin dulceag, puþin fals, dar
seducãtor în gama sa minorã. ªi
apoi jocul subtil al sonoritãþilor,
al cezurilor, varietatea formelor
ºi ritmurilor. Fãrã îndoialã,
„Serbãrile galante“ constituie o
dramã a inimilor ºi, aproape în
egalã mãsurã, un poem muzical,
ceea ce poate l-a sensibilizat pe
Rimbaud. Este de netãgãduit
rolul lui Verlaine în aprofun-
darea ºi îmbogãþirea melosului
poetic la Rimbaud. Amândoi
erau pasionaþi, de exemplu, de
ariete ºi de ceea ce autorul
„Unui anotimp în infern“ va numi
„opere vechi“.

Asemenea schimburi vor
ajunge foarte departe. Se
estimeazã cã, în decursul câtor-
va luni, cei doi poeþi au o inspi-
raþie încruciºatã. Mai cu seamã
în 1872, textele lor interfereazã
ºi se completeazã. Nu poþi citi,
sã zicem, un poem ca „Plates-
bandes d'amarantes...“ fãrã sã îl
apropii de „Paysages belges“,
din volumul „Romances sans
paroles“. 

Mai trebuie menþionat un poet
cu rol important în cariera poe-
ticã a autorului „Vocalelor“:
Germain Nouveau, tânãr meri-
dional „urcat“ la Paris, care îºi
face ucenicia poeticã în grupul
„La Renaissance littéraire et
artistique“ ºi îl întâlneºte pe
Rimbaud la sfârºitul lui 1873 ºi
începutul lui 1874. O simpatie
reciprocã se naºte; poate, din
partea lui Rimbaud, o gratitudine
ascunsã pentru acest poet care
nu manifestã pentru el nicio
urmã de aroganþã sau dispreþ,
spre deosebire de atâþia alþi
tovarãºi de boemã, ºocaþi de
„afacerea“ de la Bruxelles. E
puþin probabil ca Nouveau, încã
novice în ale poeziei, sã-l fi influ-
enþat pe cel iniþiat deja în lite-
raturã, chiar dacã era, ca vârstã,
mai mic. Dar ceea ce nu vom ºti
probabil niciodatã e dacã
Nouveau, care era ºi pictor, ar fi
putut contribui la diminuarea
antipatiilor lui Rimbaud faþã de
artele plastice. Suntem, în tot
cazul, siguri cã influenþa lui
Rimbaud asupra lui Nouveau a
fost considerabilã. Acest ultim
avatar de cuplu dioscuric poate
fi ignorat în lipsa documentelor.
În timpul ºederii celor doi poeþi
la Londra, în 1874, Nouveau îºi
ajutã prietenul sã-ºi treacã pe
curat copia „Iluminãrilor“; mai
târziu, va primi manuscrisele ce
vor constitui culegerea. E un
personaj important în trans-
miterea acestor texte. Fãrã a-i
scãdea meritele cu niciun chip,
trebuie spus cã neînþelegerea
unor cuvinte, sintagme sau
graba lui a fost probabil la ori-
ginea unor obscuritãþi ce sub-
zistã în fragmentele al cãror
scrib a fost...

ateneu

octombrie 2022 19

•  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •  revista  revistelor  •

••         AAll ..     MMAACCOOVVEEII     ––     IImmpprroovviizzaaþþ iiee     ccaall iiggrraaff iiccãã

Gheorghe IORGA

Arthur Rimbaud.
Feþele mitului

Despre sens ºi echilibru, despre pesimismul bine temperat obiecteazã
în primele pagini ale „Convorbirilor“ Cassian Maria Spiridon, purtând
convingerea cã „autocunoaºterea moralã, ce revendicã pãtrunderea în
adâncul (abisul) cel mai anevoios de scrutat al inimii, este începutul
înþelepciunii tuturor oamenilor“. Paginile dedicate interviului prezintã un
portret al lui Fãnuº Neagu, surprins în lungul schimbului de replici dintre
George Motroc ºi Leo Butnaru. Ion Papuc opineazã despre cartea-obiect,
despre descoperirile ºi disimulãrile avangardei ºi post-avangardei.
Theodor Codreanu rãmâne interesat pe mai departe de visul unei ediþii
critice a gândirii filosofice eminesciene ºi dedicã rânduri elogioase profe-
sorului bãcãuan ªtefan Munteanu, implicit eforturilor acestuia de a oferi
spaþiului contemporan un „compendiu“ al receptãrii critice eminesciene,
urmãrind liniile de forþã ale filosofiei. Aflat la primul episod, Gheorghe
Cliveti ne propune un excurs inedit printre forme de „Istorie ºi istorie lite-
rarã în viziuni iorghiene de istorie culturalã, la început de secol XX“. Mircea
Platon îºi continuã demersurile de a scoate în evidenþã falsitatea, cât ºi
puterea de deconstrucþie a actualului sistem legislativ ce priveºte
învãþãmântul românesc. Mi-au atras mai apoi interesul cronicile literare
ale lui Cristian Livescu (despre Gabriela Chiran), Adrian Jicu (despre
Adelina Pascale), Cristinei Scarlat (despre Ion Tudor Iovian) ºi Emanuelei
Ilie (despre George Nina Elian). Cu totul obligatorii sunt „Vasile Tãrâþeanu
sau eroismul cultural“ (Adrian-Dinu Rachieru) ºi „Orientul barbar ºi Apusul
luminat“ (Vasile Spiridon). Mai semnalez „O privire asupra lui Homer“
(Ovidiu Pecican), „Cum am regãsit tronurile regale ale României“ (Gabriel
Badea-Pãun), „Povestea cafelei turceºti“ (Marius Chelaru) ºi „Jurnalul“
(aparte) al Magdei Cârneci. (M.M.)
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Experienþa emigraþiei ºi a exi-
lului a început pentru Herta Müller
încã din anii adolescenþei, odatã
cu resimþirea ºocului cultural al
însuºirii unei limbi necunoscute,
în momentul pãrãsirii mediului
ºvãbesc din Niþchidorf, pentru a
urma studii liceale la Timiºoara.
Intrarea în contact cu o altã limbã
a declanºat un proces de trans-
culturaþie, viitoarea scriitoare
însuºindu-ºi un nou cod cultural,
fãrã sã-l fi pierdut pe acela anteri-
or. Odatã cu învãþarea limbii
române, pe care a început sã o
îndrãgeascã pentru potenþialitã-
þile ei metaforice ºi „senzitive“,
s-a produs ºi o hibridizare cultu-
ralã, bilingvismul având drept
efect nu numai pendularea între
limbi, ci ºi o „resemantizare“ a
imaginarului. În acest sens, s-au
trasat câteva piste de explorare a
identitãþii creatoare care au mar-
cat evoluþia dinamicii identitare a
Hertei Müller. Desigur cã, pentru
a se înþelege mai bine pe ea
însãºi ºi pentru a-ºi elucida
devenirea, scriitoarea ºi-a ficþio-
nalizat biografia prin delegarea
experienþelor unor corespondenþi
narativi. Prin ceea ce simte ºi
scrie, Herta Müller se aflã la con-
fluenþa dintre identitatea lingvis-
ticã maternã ºi spaþiul natal, pe
care l-a pãrãsit prin exilare.

Critica ºi istoria literarã româ-
neascã trec cu lejeritate în pagi-
nile lor peste numele Hertei
Müller, deoarece ea nu îndepli-
neºte criteriul lingvistic necesar
includerii, fiind o scriitoare de
limbã germanã. Ceea ce nu
înseamnã cã situaþia sa specialã
nu a constituit prilejul unor tratãri
monografice, precum: Herta
Müller – metamorfozele terorii
(2007), de Cosmin Dragoste;
Fotografii ºi carcase ale morþii în
proza Hertei Müller (2014), de
Dana Bizuleanu; Strãin în þarã
strãinã. Literatura românã ºi
graniþa identitarã în proza Hertei
Müller ºi a lui Andrei Codrescu
(2017), de Radu Pavel Gheo, dar
ºi Faszination und Provokation
bei Herta Müller (2001), de
Grazziella Predoiu.  

În Germania exilului, odatã cu
renegocierea din partea Hertei
Müller a propriei identitãþii, au
început sã i-o descoase ºi alþii.
Pentru a i se demonstra incom-
patibilitatea cu temele specifice
spaþiului literar german, i se pune
în cauzã alteritatea est-euro-
peanã (ba chiar românitatea). În
cel mai fericit caz, i se apreciazã
prospeþimea viziunii „exotice“,
recunoscându-i-se acolo doar
apartenenþa regionalã, care nu
este subsumabilã necondiþionat
aceleia naþionale. Dar nerecu-
noaºterea în spaþiul literar ger-
man a unei realitãþi (identitatea
ºvãbeascã-germanã sau cea
româneascã) confirmã tocmai
existenþa acestei stãri de fapt. 

Adevãrul este cã specificul îi e
greu de fixat într-o ramã identitarã
clarã ºi sub o etichetã unicã, în
ciuda tematicii unitare a operei
sale. Pentru Herta Müller, scrisul
a apãrut drept soluþie la situaþia
de crizã declanºatã de aparte-
nenþa la douã identitãþi sociale:
germanã (ºvãbeascã) ºi româ-
neascã („Scriind, trebuie sã mã
pãstrez acolo unde lãuntric am
fost mai tare rãnitã – altfel, la ce
bun sã mai scriu?“ i). Ea nu poate
sã scrie decât pe pansamentul
rãnii pe care i-a provocat-o viaþa:
nu-ºi cautã temele, ci este aleasã
de ele; altminteri nu ar mai fi
nevoie sã scrie. Herta Müller nu

scrie din plãcere, ci din necesi-
tatea de a se lãmuri pe sine ºi pe
alþii care sunt interesaþi de
respectiva problematicã.

Situatã între douã graniþe
naþionale, Herta Müller îºi judecã
þara de origine ºi pe aceea de
sosire dintr-o perspectivã dublã:
din interior, dar ºi din exterior;
concomitent, dar ºi alternativ.
Metamorfozele interioare implicã
o pregnantã nuanþare a ideii de
dublã apartenenþã sau de „dublã
cetãþenie“ literarã (conºtientizatã
ulterior, deoarece Herta Müller
s-a simþit iniþial doar germanã),
numai cã acestea îi sunt refuzate
din ambele pãrþi ale frontierelor
statale. Iar aceasta, din cauza
constrângerilor asociate aparte-
nenþelor, deoarece fiecare dintre
cele douã identitãþi presupune
excluderea subînþeleasã a celei-
lalte. Potrivit acestei logici, dacã
este ºvãboaicã, nu este româncã
ºi, dacã este româncã, nu este
germanã. Aceastã situaþie dile-
maticã a determinat-o sã fie sus-
picioasã în privinþa conceptului de
identitate, sã-i vadã caracterul
pernicios care alieneazã individul,
frustrându-l de identitatea perso-
nalã ºi impunându-i o identitate
de grup, etnicã. 

Ceea ce nu înseamnã cã ea
respinge de plano identitãþile bine
conturate, care i-au determinat
evoluþia personalã ºi creatoare.
Acestora, scriitoarea le ana-
lizeazã disfuncþiile ºi erorile de
plasare: „Ceea ce în realitate
Herta Müller nu respinge – ci,
eventual, nuanþeazã – este faptul
cã identitatea ei personalã, de
individ liber, unic ºi independent,
se raporteazã permanent la cele
douã structuri de grup din care
provine, chiar dacã o face critic.
Aici se reveleazã acea aparte-
nenþã prin respingere amintitã
mai sus ºi care este similarã –
prin exil în plan biografic ºi prin
disocierea lingvisticã în plan artis-
tic – cu cea a lui Cioran. [...] De
aici se nasc drama ºi trauma ce
caracterizeazã întreaga creaþie a
Hertei Müller, laolaltã cu istoria
recentã a României, cãreia scri-
itoarea de limbã germanã îi este
un cronicar necruþãtor“ ii. 

Este motivul pentru care Herta
Müller vorbeºte despre patrie
doar în accepþia de „acasã“ ºi de
limbã, ea dezavuând expresia
„limba este patria“. Sintagma
„limbã natalã“, prin analogie cu
„locul natal“, capãtã pentru ea o
configurare ineditã. Dacã în
România era „acasã“ prin origine
geograficã ºi strãinã prin limbã,
dupã emigrare scriitoarea a ajuns
„acasã“ prin limbã, dar a devenit
strãinã prin origine ºi prin expe-
rienþele dure pe care le suportase
în timpul comunismului. În
România era consideratã ger-
manã, iar în Germania a fost
vãzutã drept o emigrantã de ori-
gine românã ºi chiar i s-a adus

acuza din partea ºvabilor de
acolo cã dãuneazã imaginii ger-
manilor din România: „Mã
numeau «literatã de asfalt», un
termen prin care Goebbels îi
insulta pe acei autori alogeni care
«nu-ºi aveau obârºia în naþiunea
germanã». Un alt articol se
încheia cu citatul «Jadem das
Seine» (Fiecãruia ce i se cuvine),
inscripþia de pe poarta lagãrului
de concentrare Buchenwald “ iii.
Umbra celor douã totalitarisme
care au marcat existenþa pãrin-
þilor s-a rãsfrânt ºi asupra ei, ca
un fel de blestem al familiei.
Scrierile sale demonstreazã cã
nu se poate ieºi din succesiunea
de douã totalitarisme ale secolu-
lui al XX-lea fãrã urme de rãni.

Germania rãmâne ºi ea o þarã
strãinã, iar limbajul transcultural,
poetic (atât de caracteristic în
scrierile sale) este singurul suc-
cedaneu care îi mai poate lãsa
impresia cã se aflã „acasã“.
Existã o teorie conform cãreia
vârsta de 12 ani reprezintã pragul
dupã care dislocarea lingvisticã îl
împiedicã pe individ sã devinã
scriitor într-o nouã limbã. Or, la 15
ani, limbile germanã ºi românã au
pus-o pe Herta Müller în situaþia
de a învãþa, într-un stadiu incipi-
ent, sã compare, sã rãstãlmã-
ceascã ºi sã transforme cuvinte
pentru a extrage sensuri noi.
Devenind scriitoare, ea va avea
cu limba românã o relaþie pe care
o considerã de naturã magicã. 

Pentru Herta Müller a fost
determinant faptul cã a învãþat
limba de împrumut atât de târziu,
deoarece s-a aplecat cu atenþie
asupra fiecãrui cuvânt pe care ºi
l-a însuºit, savurându-l din punct
de vedere semantic. Se pare cã
i-a semãnat bunicului în felul de
a-ºi însuºi cunoºtinþe, deoarece
el consulta cuvintele cu dicþi-
onarul: „În satul înzãpezit, bunicul
meu citea Brockhaus-ul ca pe un
roman. Lua enciclopedia înce-
pând cu A ºi continua apoi cât era
iarna de lungã. Aºa se face cã
ºtia tot felul de lucruri. Când se
termina cu zãpada, punea deo-
parte Brockhaus-ul sus de tot, în
fundul dulapului, îndãrãtul cãciu-
lilor de blanã burduºite cu frunze
de tutun. Tutunul era împotriva
moliilor. În liniºtea întunecoasã
din dulap, cãciulile de blanã ºi
Brockhaus-ul aºteptau iarna
urmãtoare. Cãciulile însã tot erau
mâncate de molii – mâncate ca-n
palmã, arãtând ca niºte pâlnii
gheboase. Doar Brockhaus-ul
rãmânea totdeauna întreg,
mirosind a tutun toatã iarna.
Bunicul începea sã-l citeascã de
la A, de parcã de-atâta muncã ar
fi uitat totul peste varã./ Tatãl meu
n-a pus niciodatã mâna pe
Brockhaus. Nici mama ori bunica,
iarna ele tricotau ºosete “ iv. Herta
Müller dorea sã înveþe limba
românã, pentru a-ºi gãsi mãrcile

identitare, reþinând metaforele,
locuþiunile, înjurãturile, nuanþele
diminutivelor. 

Sedusã de limba curentã (nu ºi
de aceea a viitoarelor interoga-
torii, în timpul cãrora va fi acuzatã
de deficitul de românitate), de
concizia imaginilor sale senzuale,
insolente ºi magice, viitoarea scri-
itoare fãcea mereu comparaþii ºi
astfel cuvintele româneºti se stre-
curau printre cele germane.
Concluzia nu putea fi decât una
singurã: „S-a dovedit deseori cã
limba românã corespunde mai
mult dispoziþiei mele naturale
decât germana mea din cap
adusã cu mine, cã sentimentul ei
vital mi se potriveºte mai bine.
Aici se mai punea de-a
curmeziºul ºi dialectul ºvãbesc,
germana sãteascã. Tocmai
privirea mea de germanã
sãteascã s-a modificat inevitabil
mult prin limba românã – din feri-
cire. A durat ani, dar la un
moment dat româna mi-a devenit
atât de familiarã, de parcã întreg
þinutul dimprejur învãþase limba
pentru mine sau de parcã limba
s-ar fi mulat pe mine. Îmi fãcusem
pe deplin intrarea în limbã, când
vorbeam româna nu mai gân-
deam în germanã. [...] Dialectul
ºvãbesc, în schimb, deci limba
din început, îmi rãmâne înfiptã în
creier indiferent cât timp n-aº
vorbi-o – n-am uitat pânã azi
niciun singur cuvânt. Aº face cu
plãcere schimb, pãstrându-mi
româna ºi uitând dialectul, dar
cum? Oricât mi-ar fi plãcut româ-
na, ea nu mi-a devenit niciodatã
limba maternã. ªi n-aº fi putut
niciodatã scrie în româneºte.
Cãci mi-a lipsit ceva decisiv, chiar
dacã nu ºtiu ce anume “ v.  

În anii petrecuþi la Nitzkydorf/
Niþchidorf/ Niczkyfalva, Herta
Müller nu cunoºtea cuvântul
„deportare“ ºi nici cuvântul
„lagãr“, deoarece erau interzise
de cenzurã, acestea rostindu-se
în ºoaptã, acasã. Fiind mereu
ascunse, ele au cãpãtat pentru
copilul care era proporþii uriaºe,
ca orice interdicþie. Nu înþelegea
nimic din ceea ce înseamnã
cuvântul „deportare“, dar suferea
când îl auzea pronunþat în familie.
Experienþa suferitã de mamã a
determinat-o sã ia ulterior o
decizie: „Despre deportare ar tre-
bui scrisã o întreagã carte.
Douãzeci ºi cinci de ani m-am tot
gândit la asta, ºi mereu m-am tras
deoparte ºi am scris o altã carte.
Cãci în capul meu ameninþarea
n-a dispãrut niciodatã în faþa
subiectului deportare “ vi.     

Deºi limba interioritãþii rãmâne
mereu germana, lucrurile sunt
mai nuanþate decât par: „Jocul
lingvistic din scrierile sale, insera-
rea unui fond lexical ori sintag-
matic de origine românã peste
care se aºazã explicaþiile pentru
publicul german aratã insuficienþa
criteriilor de operare în consti-

tuirea unor literaturi naþionale. [...]
Am putea spune, aºadar, cã
Herta Müller nu aparþine în mod
categoric ºi exclusiv nici sferei li-
teraturii (naþionale) române, nici
celei germane. Dacã o clasifi-
care este necesarã, ni se pare
cã sintagma rumäniendeutsche
Literatur poate marca simultanei-
tatea celor douã filoane ori surse,
fiind construitã pe modelul
hyphenated identity ºi devenind
mai degrabã un «nod» al unei
dinamici literare reticulare ce îºi
demonstreazã aplicabilitatea în
era globalizãrii “ vii. Prin urmare,
plasarea corectã, însã restrictivã,
în cadrul literaturii germane, tre-
buie operatã fãrã afilieri naþiona-
liste, dacã dorim sã-i interogãm
interioritatea lingvisticã, înrãdã-
cinarea în limba respectivã.

Herta Müller râvneºte sã-ºi vin-
dece prin scris trauma desþãrãrii.
„Eu nu sunt fãrã de þarã. Atât doar
cã mã aflu în strãinãtate. O
strãinã în strãinãtate “ viii – declarã
personajul Irene, din cartea
Cãlãtorie într-un picior. Autoarea
nu a ajuns sã fie o astfel de
strãinã din cauza exilului, ci este
constitutiv, prin datul existenþial ºi
temperamental, o exilatã. Extrate-
ritorialã oriunde s-ar afla, Herta
Müller nu are nicãieri „imunitate
geograficã“, ea trebuind sã se
consoleze cu ideea cã viaþa este
de fapt în altã parte. Nu intrã în
discuþie drama neîmplinirii, ci
conºtiinþa faptului cã identitatea
nu poate fi decisã decât de moti-
vaþii profund intime, iar nu exclu-
siv determinate istoric, social, ide-
ologic sau politic. Trãind în para-
digma excluderii ºi a înstrãinãrii,
exilata perpetuã este o deziluzi-
onatã ce încearcã sã se sustragã
propriului trecut românesc, con-
comitent cu adaptarea la spaþiul
germanic, al þãrii gazdã. Ambele
tentative sunt subminate. Astfel,
Herta Müller devine ceea ce îºi
aminteºte cã este ºi îºi propune
sã fie ceea ce crede cã ar putea
deveni. Euforia nu poate lua locul
melancoliei în ecuaþia exilului ei. 

(varianta în limba englezã
a acestui text a apãrut în revista

„Euresis“ – 2019)
_____________
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N. 13 noiembrie 1946, în
satul Conþeºti, comuna Sascut,
judeþul Bacãu – d. 7 octombrie
2022, la Valea Budului, comuna
Mãrgineni, judeþul Bacãu.
Profesor, metodist, maestru
coregraf, manager. S-a ivit pe
lume în sânul familiei de rãzeºi
Maranda ºi Toader Vlase ºi a
copilãrit în pitoreasca aºezare
situatã între albiile râurilor Siret
ºi Trotuº, în apele cãrora a
învãþat sã înoate ºi s-a scãldat
adesea în zilele toride de varã.
Tot aici avea sã descopere
bucuria dansului încã înainte de
a merge la ºcoala din sat,
furiºându-se în Cãminul Cultural
ºi urmãrind ore în ºir cum
dansau tinerii ºi vârstnicii.
Învãþând miºcãrile, repeta de
unul singur paºii, acasã ori pe
câmp, aºa încât în scurtã vreme
a intrat fãrã trac în Hora
Mititeilor, care deschidea balul
duminical ºi fãcea loc, dupã obi-
cei, flãcãilor, apoi, la asfinþitul
soarelui, însurãþeilor, iar dupã
ce se întuneca, maturilor. Ob-
servându-i abilitãþile ºi plãcerea
cu care intra în joc, învãþãtorul
l-a inclus în formaþia de dansuri
din Sascut, ajutându-l pe
aceastã cale sã se perfec-
þioneze ºi sã evolueze în spec-
tacole. Moºtenind talentul ºi
spiritul de competiþie de la tatãl
sãu, un fost „mare dansator“, a
deprins toate subtilitãþile jocu-
rilor din zonã, ajungând ca în
perioada studiilor de la Liceul
Teoretic din Oneºti (1962-1966)
sã fie chemat de tinerii din sat la
hora lor ca sã-i înveþe Hora pe
bãtãi, „un dans extrem de com-
plicat, dificil, pretenþios ºi spec-
taculos“ pe care îl „furase“ de la
bãtrâni. Animator al formaþiilor
de dansuri populare din liceu ºi
din unitatea militarã în care ºi-a
slujit þara, s-a reîntâlnit cu vestiþii
muzicanþi din Bacioiu imediat
dupã lãsarea la vatrã ºi, ca pro-
fesor suplinitor la ªcoala
Corbasca (1968-1972), i-a atras
spre Cãminul Cultural, unde a
înfiinþat primele grupuri ºi for-
maþii artistice. Avid de noi
cunoºtinþe, nu s-a mulþumit cu
ceea ce a aflat de la bãtrânii

satelor din aceastã mare ºi
importantã vatrã folcloricã, ci a
urmat, în paralel, cursuri de
coregrafie la ªcoala Popularã
de Artã din Bacãu (1967-1969),
apoi pe cele de la Centrul de
Perfecþionare a Cadrelor (1974)
ºi ale Academiei de Dansuri
Folclorice (2001-2004) din
Bucureºti, unde a avut ºansa sã
lucreze direct cu vestiþii maeºtri
coregrafi Theodor Vasilescu ºi
Sever Tita. 

Sprijinit la începuturi de diri-
jorii Ovidiu Bãlan ºi Aurel
Iancovici, de profesorii
Constantin Donea, Octavian
Marc ºi Voicu Alexandrescu,
fascinaþi la rându-le de cele 15
fanfare ºi 2000 de instrumentiºti
existenþi în comunã, în prima
parte a anului 1972 a pus bazele
Ansamblului Folcloric „Hora“, cu
care a „ieºit la concursuri, festi-
valuri, spectacole“, uimind publi-
cul ºi juriile ºi câºtigând primele
trofee. La nici douã luni de la
constituire a primit Marele Trofeu
al „Festivalului folcloric vrân-
cean“, dublat în scurtã vreme de
Premiul I la „Festivalul Slãnicului“,
apoi de Premiul al II-lea la
Festivalul „Cântã de rãsunã
valea“ (Tecuci). Graþie acestor
suscese, la 1 iulie 1972 a fost
promovat ca  metodist coregraf
la Centrul Judeþean de Îndru-
mare a Creaþiei Populare din
Bacãu (1972-2004), calitate în
care a contribuit la înfiinþarea ºi
îndrumarea a zeci de formaþii ºi
colective artistice ºi a iniþiat
proiecte culturale de anvergurã,
menite sã stimuleze ºi sã revi-
goreze folclorul muzical-core-
grafic, între care amintim festi-
valurile zonale „Flori de
Sânziene“ ºi „Sântilia de la
Poiana Sãratã“, Festivalul Naþi-
onal „Ion Drãgoi“, Alaiul Datinilor
ºi Obiceiurilor de Iarnã º.a. Cum

între timp devenise student al
Facultãþii de Educaþie Fizicã din
cadrul Institului Pedagogic de 3
Ani din Bacãu ºi forþat de
migraþia unei bune pãrþi a instru-
mentiºtilor din taraf, loviþi crunt
de colectivizarea forþatã, în
toamnã a decis mutarea ansam-
blului la Bacãu, unde rectorul
Mihai Merfea i-a pus la dispo-
ziþie „spaþii de repetiþii, uneori
cazare, masã, iar, treptat,
ansamblul a absorbit ºi studenþi,
astfel ca a(m) primenit formaþia“,
devenind „aproape profesi-
oniºti“. În noua configuraþie a
obþinut „toate premiile, absolut
toate“ la festivalul studenþesc de
la Iaºi, iar în primãvara anului
1973, la sugestia folcloristului
Constantin Donea, „Hora“ s-a
transformat în Ansamblul
Folcloric „Busuiocul“, titulaturã
sub care avea sã cunoascã glo-
ria nu doar în þarã, ci ºi pe multe
meridiane ale lumii. Astfel, dupã
ce în august 1973 a reprezentat
cu brio judeþul Bacãu la Cel de
al IX-lea Festival Naþional de
Folclor de pe Litoral ºi a fost rãs-
plãtit cu Premiul I la „Toamna
culturalã bãcãuanã“, în anul
urmãtor tânãrul colectiv a obþi-
nut Premiul I ºi un rãsunãtor
succes la Festivalul Balcanic de

Cântece ºi Dansuri de la Ohrid
(3-8 iulie 1974, Iugoslavia), ce
i-a deschis calea cãtre alte com-
petiþii de gen din toatã Europa.
În vara anului 1975, bunãoarã, a
fost invitat la Festivalul de la
Santarem (Portugalia), unde a
fost declarat „Cel mai bun
ansamblu“, ºi la Festivalul-
Concurs de la Hayange (Franþa),
unde a obþinut Premiul I, oferind
publicului 24 de spectacole
„excepþionale, de mare valoare
internaþionalã“ în 16 oraºe ºi
beneficiind de trei înregistrãri
TV. Devenind „o forþã, un
nume“, i s-a acordat onoarea de
a deschide primul Festival
Internaþional de Folclor de la
Karl Marx Stadt (R.D.G., 1977),
de a inaugura sezonul de toam-
nã al Asociaþiei Teatrale din
Odsherred, de a prezenta singu-
rul spectacol al anului în Ishoj
Have ºi un „spectacol neobiºnuit
ºi foarte interesant“ dedicat
elevilor din Hvalso (1978,
Danemarca), de a oferi veri-
tabile lecþii de dans în cadrul
prestigiosului Festival Interna-
þional de Folclor de la Schoten
(1982, Belgia), rãsplãtite cu
Trofeul acestuia, ºi de a aduce
României Medalia de Argint a
„Folcloriadei“ de la Dijon (1992,
Franþa), de a dãrui nestemate
ale folclorului nostru publicului
din Italia, Olanda, Norvegia,
Spania, Polonia, Grecia,
Ucraina, Rusia, Belarus, Siria,
Emiratele Arabe, Republica
Moldova etc. Medaliat cu aur la
toate ediþiile Festivalului
Naþional „Cântarea României“,
Ansamblul Folcloric Profesionist
„Busuiocul“, pe care l-a condus
ca manager în intervalul 2004-
2022, ºi-a sporit zestrea de tro-
fee ºi în þarã, unde Petre Vlase
a fost declarat „Cel mai bun
coregraf“ (1988, Festivalul

„Cununa cântului românesc“ de
la Tulcea), atestat ca maestru
coregraf de cãtre Asociaþia
Coregrafilor Ansamblurilor
Folclorice din România (1993),
încununat cu Diploma Arhie-
piscopiei Romanului ºi Bacãului
pentru promovarea tradiþiilor
româneºti (2009), cu Premiul de
Excelenþã al Consiliului Jude-
þean Bacãu (2015) ºi cu Titlul de
Excelenþã al Televiziunii
Române (2018), unde prestigio-
sul colectiv a avut zeci de
prezenþe în cadrul emisiunii
„Tezaur folcloric“. Fin cunoscã-
tor al patrimoniului folcloric de
pe vãile Siretului, Bistriþei,
Trotuºului, Oituzului, Caºinului,
Tazlãului ºi Zeletinului, a lãsat
celor interesaþi mai multe arti-
cole gãzduite de paginile publi-
caþiilor „Ateneu“, „Viaþa bãcã-
uanã“ ºi „Cadran cultural“, pe
care a fondat-o împreunã cu
subsemnatul (2018), precum ºi
un substanþial volum de
„Contribuþii la cunoaºterea ºi
valorificarea jocurilor populare
bãcãuane“ (Bacãu, Editura
Corgal Press, 2013). Alãturi de
bogata arhivã aferentã ansam-
blului, lasã moºtenire ºi o biju-
terie spiritualã, Mãnãstirea
„Acoperãmântul Maicii Domnului“
de la Valea Budului, pe care a
ctitorit-o împreunã cu familia,
cunoscutã acum ºi ca Meteora
Bacãului. Pentru jertfa ºi fapta
sa creºtinã a primit, în anul
2008, Distincþia de Ctitorie din
partea Înaltpreasfinþitului
Ioachim Bãcãuanul, iar în 2009,
Distincþia de Onoare a
Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului. 

Va rãmâne în memoria celor
ce l-au cunoscut ca un specialist
aparte ºi ca un promotor al valo-
rilor autentice româneºti, fie cã a
fost vorba de soliºti vocali ºi
instrumentiºti, fie de dansatori
sau de cursanþi veniþi special
pentru a învãþa dansurile
româneºti din Danemarca,
Japonia, Statele Unite, Spania.

Cornel-Simion GALBEN

Personalitãþi bãcãuane

In memoriam Petre Vlase

„Iar te-ai cufundat în stele/ ªi în nori
ºi-n ceruri nalte?“ Este una dintre între-
bãrile pe care cititorul ºi le poate adresa
în momentul în care face cunoºtinã cu
versurile din volumul Contact, apãrut la
Editura „Casa de pariuri literare“ (2021).
Poezia lui Andrei Mocuþa este o
alunecare cãtre spaþiul exterior Terrei ºi
o reîntoarcere cãtre trecut, prin aceastã
pulsaþie de facturã romanticã, regãsitã

în motivele celeste, care la Andrei nu
sunt doar „cutia de rezonanþã a senti-
mentelor“, dupã cum spunea Rosa del
Conte despre natura din poezia roman-
ticã, ci devin construcþie, structurã în
alunecarea dinspre viitor spre trecut ºi
viceversa.

Volumul este elaborat pe douã pla-
nuri ce alterneazã ºi se aflã într-un
raport de complementaritate: „însem-
nãrile mamei“ ºi „predilecþii despre
viitor“. O entitate complet însinguratã ia
naºtere sub ochii noºtri chiar în primul
poem, intitulat 2025. El spune aºa:
„când m-am trezit nu era nimeni/ care
sã-mi taie cordonul ombilical/ ºi nimeni
care sã mã ia în braþe“. În tainele
simþirii, Andrei pare sã intre cu ajutorul
filosofiei. Pendularea departe-aproape
din versurile „deºi pe suprafaþa planetei
de unde vin e luminã acum/ de aici din
depãrtare se vede doar un punct rotund
în beznã“ ne conduce cu gândul la apri-
orismul kantian prezent în Floare albas-
trã, doar cã acum pendularea aproape-
departe nu are ca subiect iubirea, ci sin-
gurãtatea.

Construcþia volumului porneºte de la
o proiecþie de tip science fiction,
ocultând cunoscutul „voind sã uit cã
sunt din lume, doresc sã cred cã sunt
din cer“. Inevitabilul îl duce acolo,
întâmplatul, iar el trebuie sã se
obiºnuiascã. Ce face un om singur în
spaþiu? Îºi mutã amintirile într-un corp,
o formã mai puþin perisabilã: „se înre-
gistreazã într-o serie de holograme“.
Conºtientizând cã este „singur în
mijlocul universului“ ºi „dorind sã mai fie
aici/ cineva“ cu care sã poatã vorbi, el
învaþã sã fie fericit ºi singur. Imaginea
þânþarului strivit între pagini, gãsit la 30
de ani dupã plecarea de pe Pãmânt,
comunicã un singur lucru: legãtura
noastrã cu cele patru elemente ale lui
Empedocles (aer, apã, pãmânt ºi foc)
este un cordon ombilical ce nu poate fi
tãiat, iar de aici nostalgia faþã de un ele-
ment ca „luna roºie“ ce se dovedeºte a
fi doar un balon, dorul de banalul,
obiºnuitul ce conferã vieþii pãmânteºti
unicitate: „s-a terminat toatã rezerva de
cafea/ cum voi mai ºti când e
dimineaþã?“ Acest vers nu spune decât
un lucru: noi de acolo venim, iar aici ne

cãutãm tot pe noi, cei de acolo.
Diafanitatea alcãtuirii umane suprapusã
peste micile ei neînþelegeri, tulburãri,
nemulþumiri, dureri alcãtuiesc fiinþa, o
întregesc, o fac ceea ce este, iar de aici
dorinþa eului de a simþi cu orice preþ
ceva, orice: „mã lovesc de toate aces-
tea/ însã impactul cu ele nu doare/ aº
vrea/ sã doarã mãcar un pic“.

În Contact, universul nu rãmâne fãrã
ecou la muþenia omului, acel „sunet
static“ al universului, liniºtea absolutã,
este nevorbitul, neexprimatul eului. La
fel ca în Interstellar, dragostea trans-
cende spaþiul ºi timpul. Dragostea faþã
de artã, de familie ºi de o posibilã iubitã,
cãreia poetul îi trimite „poeme în morse./
punct/ linie/ punct“, o ea care ascultã „în
celãlalt capãt al galaxiei“. „De nu m-ai
uita încalte“ din poezia lui Eminescu îºi
are rãspunsul în acest volum-proiecþie
în care fantasia ºi reflexivitatea se între-
pãtrund, se coaguleazã, se ating.

Omul ajuns în Univers, nu prin
cunoaºtere, ci fizic, nu-ºi poate uita pe
Pãmânt fiinþatul, dorinþa de a fi cu un
altul, cãci, dupã cum spune Biblia,
„omul n-a fost fãcut sã fie singur“. Ce ar
fi viaþa fãrã durere, iubire, un þânþar
mort, o lunã roºie sau fãrã artã? Fãrã de
ele – sugereazã Andrei Mocuþa – inima
ar bate „mai  î n c e t/ tot mai  î n c e t“.

Cristina PAªCANU

Inima ar bate mai  î n c e t...



Motto: Fiecare cuvânt
este o prejudecatã.

Friedrich Nietzsche

„Dumnezeu a murit“?... Se
spune cã la revenirea lui
Einstein în Statele Unite, dupã
un voiaj prin Europa, pe aero-
port un jurnalist l-ar fi întrebat:
„Maestre, credeþi în existenþa lui
Dumnezeu?“ Se crede cã
Einstein i-ar fi rãspuns: „Defi-
niþi-mi mai întâi ce înþelegeþi
prin Dumnezeu ºi o sã vã spun
dacã cred în el“... Claude
Tresmontant, admiþând cã uni-
versul nu este un sistem termi-
nat, închis, accentueazã o exi-
genþã: trebuie sã admitem cã
acesta primeºte în mod conti-
nuu informaþie creatoare. „Putem
conveni“, zice el, „sã numim
Dumnezeu sursa acestei infor-
maþii care opereazã în lume,
dar este altceva decât lumea“
(apud André Vergez & Denis
Huisman, „Curs de filosofie“,
Bucureºti, Editura Humanitas,
1990, p. 375). Iatã o perspec-
tivã filosoficã în care problema-
tica lui „Dumnezeu a murit“ este
exclusã. Este preferatã varianta
redenumirii. Empedocle, vor-
bind despre faptul cã universul,
aflat în devenire, nu poate fi
privit ca singura „fiinþã“, întrea-
bã: „De la cine ºi-ar primi
creºterea, de vreme ce este sin-
gura fiinþã?“...

Ni se pare a fi oportunã
invitarea lui Yuval Noah Harari
în aceastã dezbatere de idei.
Harari e un fel de Nietzsche al

contemporaneitãþii. Poate cã nu
întâmplãtor ne trimite uneori
cãtre filosoful german care
aprecia cã sensul este esenþial
pentru fiinþarea noastrã: „Aºa
cum a spus Nietzsche, dacã
dispui de acel de ce al vieþii, te
împaci cu orice cum“ (Yuval
Noah Harari, „Sapiens. Scurtã
istorie a omenirii“, Iaºi, Editura
Polirom, 2017, p. 328). Harari
spune cã sensul este creat
atunci când mai mulþi oameni
þes împreunã o reþea comunã
de poveºti: „Aºa decurge istoria.
Oamenii þes o reþea de sens,
cred în ea din toatã inima, dar,
mai devreme sau mai târziu,
reþeaua se destramã, iar atunci
când privim în urmã nu putem
înþelege cum ar fi putut-o lua
cineva în serios“ („Homo
Deus“, Iaºi, Editura Polirom,
2018, p. 135). Cred cã
Nietzsche ar aplauda acest
gând. Nu astfel se întreabã ºi el,
referindu-se la sensul dãruit de
credinþa de secole în
Dumnezeu? Homo sapiens
conduce lumea, întrucât numai

el poate þese o reþea intersu-
biectivã de sens: o reþea de legi,
de forþe, de dogme, entitãþi ºi
locuri care existã doar în imagi-
naþia comunã a oamenilor.
Pentru sensurile care urmeazã
a fi zãmislite, importantã ar fi
înþelegerea raportului dintre
ºtiinþã ºi religie, cãci progresul
ºtiinþei va face cel puþin unele
mituri ºi religii mult mai puter-
nice. Dificultatea decriptãrii
acestui raport este dificilã, mai
argumenteazã eseistul futuro-
log israelian, cãci, chiar ºi dupã
sute de ani de consiliere... ma-
ritalã, ºtiinþa ºi religia sunt aido-
ma unui cuplu în care nici unul
nu-l cunoaºte pe celãlalt. Se
zice cã el viseazã încã la
Cenuºãreasã, în vreme ce ea
continuã sã suspine dupã Fãt-
Frumos, vreme în care se
ceartã pornind de la un amã-
nunt terestru de tot: al cui este
rândul sã ducã gunoiul la
pubelã...

Truda pentru proiectarea ºi
fundamentarea unui sens capa-
bil sã cocheteze cu gestionarea

fericitã a viitorului nu este sim-
plã: „Când o mie de oameni
cred o poveste inventatã timp
de o lunã, aceasta este o ºtire
falsã. Când un miliard de
oameni o cred vreme de o mie
de ani, e o religie – ºi suntem
avertizaþi sã nu o numim «ºtire
falsã», ca sã nu rãnim senti-
mentele credincioºilor […].
Remarcaþi totuºi cã nu neg efi-
cienþa sau potenþialele binefa-
ceri ale religiei. Dimpotrivã.
Bunã sau rea, ficþiunea se nu-
mãrã printre cele mai eficiente
instrumente pe care le are
omenirea la dispoziþie“ (Yuval
Noah Harari, „21 de lecþii pentru
secolul XXI“, Iaºi, Editura
Polirom, 2018, p. 237). Sã nu
minimalizãm valoarea ficþiunii
din portofoliul acestei trude:
„Poate cã o bunã parte din
Biblie este purã ficþiune, dar
poate aduce bucurii pentru mili-
arde de oameni ºi îi poate încu-
raja sã dea dovadã de compasi-
une, curaj ºi creativitate – la fel
ca alte opere importante de ficþi-
une, precum Don Quijote,
Rãzboi ºi pace ºi Harry Potter“
(ibid.). Yuval Noah Harari
schiþeazã o nouã divinizare a
omului. Îndumnezeirea acestuia
va fi realizatã în viitorul apropi-
at, prin lucrarea biotehnologiilor
ce vor optimiza în mod absolut
fiecare organ al omului. Vor fi
astfel eradicate bolile, vor fi
realizate îmbunãtãþiri genetice,
creierul uman va fi conectat la
nanocomputere apte sã deþinã
toatã informaþia lumii, iar acest
fapt va face cunoaºterea sã fie,
practic, nelimitatã. Omul va
deveni, astfel, o fãpturã bioteh-
nologicã cu atribute divine.
Prezentându-ne „noua agendã
a omenirii“, Harari avanseazã
ipoteza potrivit cãreia la orizont
ne aºteaptã un nou curent de
gândire, un nou discurs filosofic
sau o nouã religie: dataismul.
Denumit de Harari religia
datelor, dataismul va consfinþi
supremaþia algoritmilor elec-
tronici (inteligenþa artificialã)
faþã de algoritmii umani (biochi-
mici). El susþine cã dacã uma-
niºtii l-au scos pe Dumnezeu
din uz, existã posibilitatea ca
dataiºtii sã-l scoatã pe om din
joc, în clipa în care acesta va
deveni un sistem de prelucrare
a datelor depãºit. „În secolul al
XVIII-lea, l-a scos (omul – s. n.)
pe Dumnezeu pe tuºã, trecând
de la o viziune deocentricã
asupra lumii la una homocen-
tricã. În secolul XXI, dataismul
i-ar putea scoate pe tuºã pe
oameni, trecând de la o viziune
homocentricã la una datacen-
tricã“ (Yuval Noah Harari,
„Homo Deus“, Iaºi, Editura
Polirom, 2018, p. 339). Harari
avanseazã ºi gândul cã atunci
când Internetul-Tuturor-Lucru-
rilor va fi funcþional, oamenii ar

putea fi reduºi de la statutul de
ingineri la cel de cipuri, apoi de
date, iar în cele din urmã ar
putea fi înghiþiþi de ºuvoiul de
date ca un bulgãre de pãmânt
de un râu învolburat. Dataismul
ameninþã sã facã cu homo sapi-
ens ceea ce homo sapiens a
fãcut cu toate celelalte animale.
„În cele din urmã, Internetul-
Tuturor-Lucrurilor va deveni
sacru ca atare“ (ibid.), „instanþã“
care va oferi sens fiinþãrii. Sens
cãutat ºi de Nietzsche, dar
acesta, desigur, nu-ºi imagina
cã sensul va putea cãpãta un
asemenea chip... Nici sacrul.

Nicuºor Deciu, de pe poziþii
teologice, spune: „Perspectiva
lui Noah Harari nu e altceva
decât continuarea logicã a
materialismului dialectic ºi
ºtiinþific din sec. XIX-XX, de
aceea ºi ajunge la concluzia:
«Homo sapiens, aºa cum îl ºtim
acum, va dispãrea într-o sutã
de ani». În predicþiile lui însã, nu
vorbeºte nicãieri despre o trans-
formare calitativã a omului,
despre salvarea sufletului,
despre o altã viaþã într-o lume
superioarã. De aceea, din per-
spectivã filosoficã, ideile lui
Harari nu se ridicã nici pânã la
nivelul celor din Epopeea lui
Ghilgameº, care, în ciuda primi-
tivismului mitologic, are atâta
intuiþie, încât sã nu caute
nemurirea în aceastã lume, ci în
cea de dincolo“ (https://ziarullu-
m i n a . r o / o p i n i i / r e p e r e - s i -
idei/omul-zeu-si- lumea-de-
maine-140430.html).

Pentru Nietzsche, moartea
lui Dumnezeu înseamnã inau-
gurarea unei ere în care morala
creºtinã degeneratã, mortifica-
toare de viaþã, este înlocuitã cu
morala Supraomului care afirmã
viaþa. Aceastã nouã moralã,
spune Valentin Mureºan („Apu-
sul unei filosofii“, Bucureºti,
Editura Alternative, 1995, p. 4),
se bazeazã pe idealul grec de
om, o fuziune între Dionysos ºi
Apollo, promovând un ideal
estetic, nu unul religios. Gilles
Deleuze („Nietzsche ºi filoso-
fia“, Bucureºti, Editura Ideea
Europeanã, 2005, p. 176) aver-
tizeazã: „Formula «Dumnezeu a
murit» nu este o propoziþie
speculativã, ci o propoziþie dra-
maticã, propoziþia dramaticã
prin excelenþã“. Deleuze ne
trimite cãtre înþelegerea cã o
propoziþie dramaticã este una
sinteticã, esenþialmente plura-
listã, tipologicã ºi diferenþia-
toare. Aici suntem întrebaþi cine
moare ºi cine îl ucide pe
Dumnezeu. Trimiterea cãtre
discursul lui Zarathustra este
evidentã: „Când mor zeii, ei mor
pururea de mai multe feluri de
morþi“ („Aºa-grãit-a Zarathustra“,
Bucureºti, Editura Antet, 2009,
p. 225).

Grigore Spermezan („Introdu-
cere în gândirea unor mari filo-
sofi“, Bucureºti, 2006, p. 134),
privind elevat, cu talent
hermeneutic ales, cãtre con-
cepþia lui Nietzsche, ne
descreþeºte frunþile: „Se poves-
teºte cã, într-un moment de
exaltare, cugetãtorul german ar
fi scris pe un zid: «Dumnezeu
este mort. Nietzsche». La tre-
cerea sa în nefiinþã, o altã
mânã, necunoscutã, a scris în
acelaºi loc: «Nietzsche a murit.
Dumnezeu»“.

însemnãri
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Ion FERCU

Prejudecãþile: infern
ºi provocare eternã (32)

Toamna a început la Bacãu ºi sub semnul
unei expoziþii reuºite, „About a dream“, a Marei
Popa, la „Galeria Nouã“. Proaspãt licenþiatã,
Mara Popa a terminat Universitatea de Artã ºi
Design Cluj-Napoca, la Departamentul de pic-
turã. Avându-i printre coordonatori ai licenþei
(„Hypnagogia. Corpul în repaus“) pe profesorii
Veres Szabolcs ºi Ioana Olãhuþ, beneficiind
totodatã de-a lungul timpului de suportul ºi
sprijinul activ al unor nume deja consacrate,
precum cele ale Luminiþei Radu, Dragoº
Burlacu ºi Dorin Macovei, expoziþia a confirmat
pe deplin aºteptãrile unui public interesat de
„arta tânãrã“. Participând la numeroase expo-
ziþii de grup, dintre care voi aminti mãcar
„Expoziþia absolvenþilor UAD“, CREIC, Cluj-
Napoca (2022), „Premiile de desen contempo-
ran Crama Opriºor“, Muzeul de Artã Cluj-
Napoca (2022), „Posthybris“, Galeria UAP,
Alba Iulia (2021), „30 Days of Drawing“,
Hangar F, Alba Iulia (2021), „New Spots on the
wall“, Teatrul Gong, Sibiu (2021), Mara Popa

demonstreazã cã e atentã la arta contempo-
ranã ºi la funcþiile acesteia, propunând un dis-
curs ce reclamã o analizã interdisciplinarã.
Chiar dacã la prima vedere lumea înfãþiºatã
dezvoltã iconic straturile cotidianului, ele-
mentele prezente echivaleazã cu ancore care
te poartã într-o lume a sensibilitãþilor con-
trastante. În bunã mãsurã, tuºa rapidã, în
parte spontanã, e asumatã uneori ludic, poate
chiar paradoxal, sub forma unui program.
Altfel, regãsim bucãþi de alb, de pânzã goalã,
de abis sau de neant, uitate intenþionat.
Lucrãrile par a fi fãcute alla-prima, cu niºte
intervenþii directe pe ud ºi culoare diluatã stro-
pitã, dar maniera de lucru rãmâne în zona mis-
terului, capacitând mirarea. Mara Popa îºi
întoarce privirea cãtre o copilãrie ºi ado-
lescenþã pe care le resemantizeazã în siajul
unui suprarealism cãruia îi conferã pentru încã
o datã concreteþe. De lângã tablourile prezen-
tate la expoziþie au lipsit titlurile, alegere
expresã a artistei, purtând astfel ºi mai „vizibil“
lucrãrile în limitele unei matrici identitare.
Actualã în exprimare, dar jonglând cu axele
timpului, semnele Marei Popa anunþã un par-
curs în creºtere, ce trebuie urmãrit. De altfel,
cu prilejul acestei expoziþii, criticul de artã
Iulian Bucur opina: „About a dream este clipa
aceea în care sinele în cãdere liberã spre
abisul somnului îºi aminteºte cã trebuie sã-ºi
deschidã ochiul spre lumea orbitoare de unde
a pornit ºi întunericul absolut spre care se
îndreaptã. Pe retinã încã sunt faptele zilei.
Ochiul interior le revede mai încet ºi mai
repede, mai limpede ºi mai confuz, mai ºi mai
lipsit de logicã. Clipa aceasta a sinelui nesigur
este reflectatã în propunerile Marei Popa“.

Marius MANTA

AAbboouutt  aa  ddrreeaamm
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Aºezate în calea rãutãþilor, la
Porþile Orientului, Principatele
Române, în pofida unor incon-
veniente insurmontabile, au
atras numeroase contingente de
vizitatori aparþinând diferitelor
etnii. Unii dintre aceºtia – mese-
riaºi, negustori, vânzãtori ambu-
lanþi, aventurieri – au rãmas
definitiv în Bucureºti. Mulþi strã-
ini au venit la Bucureºti ºi au
deschis restaurante, cofetãrii,
hoteluri, apoi s-au constituit în
grupuri etnice pe cartiere, dând
ºi numele unor strãzi. În
Bucureºti au venit ºi ingineri, ºi
arhitecþi, care au contribuit la
modernizarea oraºului. Printre
aceºtia, refugiaþii francezi ocupã
un loc de seamã, venind masiv
în Principate, dupã 1789 ºi
1814, ca profesori de limba
francezã în familiile boiereºti,
franceza devenind astfel limba
de salon a protipendadei. Însã
Ulysse de Marsillac aparþine
altei generaþii: nãscut în Franþa
în 1821, se stabileºte în
Bucureºti în 1852, unde trãieºte
pânã în 1877, iar cartea
Bucureºtiul, între Orient ºi ten-
taþia modernitãþii* o scrie dupã
17 ani de ºedere în capitala
noastrã. Marsillac a fost un
strãlucit profesor de francezã la
Colegiul Naþional ºi la
Facultatea de Litere, redactor ºi
editor la diferite publicaþii în
limba francezã, iar în 1869 ºi
1877 a publicat volume de
impresii despre Bucureºti. Dupã
Ulysse de Marsillac, volume
similare au mai fost scrise ºi
publicate de Frédéric Damé
(1849-1907), în 1907, ºi de Paul
Morand (1888-1976), în 1935. O
carte de-a lui Paul Morand
despre Bucureºti am reflectat-o
cu altã ocazie, în articolul
„Bucureºti, mon amour”, publi-
cat în Revista „Ateneu” (noiem-
brie-decembrie 2015). 

Volumul este structurat în
douã pãrþi (De la Pesta la
Bucureºti. Însemnãri de cãlãto-
rie ºi Ghidul cãlãtorului la
Bucureºti), are o introducere
întocmitã de Adrian Majuru, care
face ºi selecþia impresiilor oferite
de Marsillac, ataºându-le note
suculente. Cartea este dotatã cu
un bogat set de imagini ºi
fotografii, datorate unor pictori ºi
fotografi care au trecut prin
Bucureºti, ilustrând clãdiri, bule-
varde, poduri, biserici, portrete
de femei ºi de bãrbaþi. 

Refugiatul francez Ulysse de
Marsillac se dovedeºte un bun
observator al oraºului Bucureºti,
oferind un belºug de impresii
despre capitala þãrii ºi oamenii
care o locuiau, totodatã remar-
când dificultatea cãlãtoriilor în
România cu calul, trãsura, dili-
genþa, cãruþe masive cu coviltir,
în funcþie de starea socialã a
cãlãtorului. Nu existau ºosele
sau drumuri. Se mergea la
întâmplare. Trecând prin satul
Daia (toponim care a devenit
nume de familie, iar dacã nu ne
înºalã memoria a existat ºi un
împãrat roman cu acest nume;
Alexandru Daia este autorul
unui volum Eroi la 16 ani,
despre cercetaºii români),
autorul noteazã mizeria în care
trãiau þãranii români: Cocioabele
din lut acoperite cu paie sunt
risipite la întâmplare pe panta
unui deal. Nu cãutaþi aici nici
râuri, nici grãdini, nici garduri

sau strãzi. Este mai degrabã un
sat în zdrenþe zãcând în
nepãsare sau moþãind la soare.
Oameni prost îmbrãcaþi sau
chiar dezbrãcaþi ies din aceste
vizuini ºi-i privesc pe cãlãtori
(p. 17). Altã oprire este la
Cãlugãreni, unde a avut loc ce-
lebra bãtãlie dintre Mihai
Viteazul ºi Sinan-Paºa. La fel ca
alte capitale europene – Sankt
Petersburg, Londra, Paris,
Berlin –, ºi oraºul Bucureºti este
aºezat într-o poziþie neprielnicã:
Constat cã era aproape imposi-
bil sã alegi un loc mai puþin
potrivit pentru construirea unui
oraº mare. Malurile Dunãrii sau
poalele munþilor, iatã locul pe
care arta, politica ºi comerþul ar
fi trebuit sã-l desemneze pentru
capitala acestei þãri (p. 23).

Dacã prima atestare a
Capitalei dateazã din timpul lui
Vlad Þepeº (1459), ea oscilând
între Târgoviºte ºi Bucureºti,
Constantin Brâncoveanu o
fixeazã definitiv în Bucureºti în
1698, oraºul devenind astfel
unul al bucuriei (al veseliei ).
Evoluþia oraºului este nebu-
loasã. În timpul lui Alexandru
Ipsilanti (1774-1782) se ridicã
Palatul de la Curtea Arsã, dis-
trus de un incendiu în 1812,
adicã în timpul lui Ioan Vodã
Caragea. O vreme, Marsillac a
locuit într-o casã aparþinând
boierului Dudescu (a se vedea
descrierea lãsatã de Ion Ghica),
în cartierul Batiºte. Numele i se
trage de la italianul Baptista
Velleli, care, deºi s-a bucurat de
protecþie domneascã, sfârºeºte
ucis de þãrani. Corina Ciocârlie
ºi Andreea Rãsuceanu, în
Dicþionar de locuri literare
bucureºtene (Bucureºti, Ed.
„Humanitas”, 2019), oferã ºi o
altã explicaþie: numele strãzii ar
proveni de la bãteliºte, loc bãtã-
torit de vite, dar ºi spaþiu de
adunare. 

Dupã ani de vieþuire în
Bucureºti, Marsillac constatã
urmãtoarele: ªi totuºi, Bucureºtii
anului 1869 seamãnã foarte
mult cu Bucureºtii din 1669.
Spaþiul în care se întinde oraºul
este imens ºi sfideazã orice pre-
ocupare din partea unei edilitãþi
neputincioase. Centrul are totuºi
aspectul de oraº, cu rezerva cã
nicio stradã nu este dreaptã ºi
cã fiecare construieºte dupã
capul sãu, o fantezie strãinã de
orice artã (p. 39). În interiorul
oraºului se aflã terenuri virane
pline de praf ºi noroi, case în
paraginã, copii goi, câini
vagabonzi etc. Locurile de plim-
bare sunt ªoseaua Kiseleff, re-
numitã prin asaltul toaletelor, ºi
Bãneasa. Francezul remarcã la
femeile române pasiunea pentru
toalete elegante, pentru muzicã,

desen ºi limbi strãine, interesul
pentru politicã ºi filozofie.
Oamenii sãraci se plimbau prin
Ciºmigiu, scuarul Sf. Gheorghe
ºi Grãdina Filaret. În Bucureºti
existau hoteluri de lux ºi de
mâna a doua, hanuri ºi cara-
vanseraiuri. 

Partea a doua, Ghidul cãlã-
torului la Bucureºti, este con-
sacratã descrierii unor hoteluri,
restaurante, grãdini, cafenele,
cofetãrii, teatre, biblioteci, bise-
rici, lãutari, spitale, Arhivele
Naþionale etc. Evident, o resti-
tuire necesarã. Ulysse de
Marsillac a iubit Bucureºtiul.

Profitând de acordarea unei
burse de ºapte luni la New York
University, în anul universitar
2007-2008, Mariana Neþ a cer-
cetat arhivele americane, apoi a
tradus în limba românã propriul
sãu studiu publicat iniþial în
2016, la o editurã americanã, în
limba englezã, ºi astfel a apãrut
cartea Au fost odatã douã
oraºe. New York ºi Bucureºti la
1900**. 

Evident, pentru cititorul
obiºnuit paralela dintre New
York ºi Bucureºti între 1865 ºi
1914 este o surprizã. În 1865, în
SUA, se încheiase rãzboiul civil
american (Rãzboiul de
Secesiune), iar România era
condusã de Alexandru Ioan
Cuza. În ceea ce priveºte
Europa, era vizibilã ascensiunea
Germaniei, care învinsese
Danemarca ºi Austria, iar dupã
rãzboiul franco-prusac din 1870-
1871, s-a instalat în La Belle
Époque, etapã de viaþã care a
durat pânã la izbucnirea Marelui
Rãzboi. În 1866, soseºte în
România principele Carol I, sub
a cãrui domnie România ºi-a
proclamat independenþa, iar în
1881 devine regat. Ambele oraºe
erau relativ noi: Bucureºtiul este
menþionat într-un act emis de
Vlad Þepeº la 1459, iar New
Yorkul dateazã din 1609, însã
felul cum s-au dezvoltat este
diferit. Metropola americanã a
beneficiat de un plan urbanistic
în 1811, în timp ce capitala
României îºi continua evoluþia
haoticã ºi imprevizibilã. Abia

spre sfârºitul secolului al XIX-lea
s-au luat unele mãsuri urbanis-
tice în Bucureºti. 

Pe coperta întâi a volumului
sunt reproduse imaginea unui
tramvai electric din New York cu
cãlãtori care aºteptau sã urce ºi
imaginea Teatrului Naþional din
Bucureºti, deºi nu se înca-
dreazã în segmentul de timp
propus spre cercetare, clãdirea
teatrului fiind finalizatã în 1852.
În 1865, când începe povestea
celor douã oraºe, se constatã o
încercare notabilã de moder-
nizare. Se introduc mijloace
moderne de transport, oraºele
sunt electrificate, canalizate,
strãzile sunt pavate ºi înzestrate
cu trotuare. 

Cu o prefaþã semnatã de
Georgeta Filitti, structuratã în 15
capitole urmate de concluzii ºi
referinþe bibliografice, cartea în
chestiune surprinde cum au
evoluat cele douã metropole pe
parcursul câtorva decenii.
Ambele au primit un numãr
însemnat de imigranþi, în Statele
Unite deplasându-se grupuri
masive de germani, italieni,
evrei, dar nu trebuie uitaþi nici
românii sosiþi din Transilvania ºi
din Bucovina. 

Pentru a cunoaºte cele douã
oraºe, era necesarã elaborarea
unor ghiduri în cuprinsul cãrora
se dãdeau explicaþii despre
componenþa oraºelor, un suc-
cint istoric, monumente, strãzi,
personalitãþi. Acest volum este
dotat din belºug cu fotografii de
epocã din cele douã oraºe: ve-
deri panoramice, biserici ºi cate-
drale impunãtoare, blocuri
uriaºe (zgârie-nori), bulevarde ºi
clãdiri renumite, licee etc. La
prima vedere cititorul sagace
este ispitit sã creadã cã avem
de-a face cu douã cãrþi conto-
pite într-una singurã. 

Din descrierile cuprinse vom
selecta în expunerea noastrã
câteva segmente. Ce constatãm
astfel la urbanistica New
Yorkului, la 1900? Beneficiind
de o populaþie excesivã ca
numãr, peste trei milioane de
locuitori, în metropola ameri-
canã au apãrut zgârie-nori

(blocul American Surety, blocul
Park Row, blocul Flatiron), cate-
drale impunãtoare ºi trenuri sus-
pendate. 

În ceea ce priveºte telefonul,
românii s-au dovedit mai reti-
cenþi decât americanii. Însã la
intrarea în portul New York este
aºezatã Statuia Libertãþii, un dar
al Franþei cãtre metropola ame-
ricanã. La Bucureºti, Roma va
dãrui statuia Lupa Capitolina. În
oraºe cu o viaþã umanã trepi-
dantã ºi zgomotoasã era nece-
sarã existenþa unor spaþii verzi,
Central Park fiind renumit pentru
vastitatea lui, iar la Bucureºti,
Ciºmigiul era locul de prome-
nadã favorit al clasei de mijloc,
prin poziþia centralã. În ambele
oraºe existau ºi alte parcuri.
Cele douã metropole au fost
înzestrate cu statui ºi busturi ale
unor personalitãþi. La New York,
existau evenimente muzicale,
sãli de concert, învãþãmânt mu-
zical, iar la Bucureºti, tarafuri de
lãutari, muzica din grãdinile de
varã, dar a apãrut ºi Societatea
Filarmonicã (1868), apoi
Ateneul Român (1888). Acestea
contribuiau la diversificarea
posibilitãþilor de destindere a
societãþii. Nu sunt neglijate rafi-
namentele culinare ºi existenþa
unor restaurante renumite.
Astfel, la New York a funcþionat
de-a lungul mai multor decenii
Restaurantul „Delmonico” (ulti-
mul închis în 1923), iar la
Bucureºti, afacerea fraþilor
Capºa a prosperat: de la
cofetãrie, la restaurant ºi hotel,
în fine, ºi cafenea. La apogeu,
fraþii Capºa erau furnizori regali.
Dupã 1900, evoluþia tehnicii îºi
spune cuvântul: la New York
este inaugurat metroul (1904),
iar la Bucureºti lumea este
atrasã de demonstraþiile avia-
tice, atât cu piloþi francezi
(Blériot ºi Molla), cât ºi cu încer-
cãrile lui Aurel Vlaicu; acesta e
portretizat într-o carte, Flãcãul
din Binþinþi, de C. Ghiban. Prinþul
George Valentin Bibescu (1880-
1941) s-a remarcat ca un
pasionat automobilist ºi pilot de
avioane. Se fac curse cu auto-
mobilul ºi bicicleta în Europa, iar
Bazil Assan face înconjurul
lumii. Tot într-o cãlãtorie în jurul
lumii a fost trimis ºi prinþul
Ferdinand, pentru a o uita pe
Elena Vãcãrescu. 

Evident, lectura acestei cãrþi
masive poate fi completatã cu
parcurgerea ºi altor volume,
aparþinând lui Adrian Majuru,
Mariei-Magdalena Ioniþã, ºi pen-
tru perioada de dupã 1914, a
volumului lui Vlaicu Bârna. Ce
s-ar mai putea adãuga? Doar cã
ambele volume au umplut un gol
în bibliografia de specialitate.

____________

*Ulysse de Marsillac,
Bucureºtiul, între Orient ºi
tentaþia modernitãþii,
Bucureºti, Ed. „Corint”, note
ºi introducere de Adrian
Majuru, traducere din limba
francezã de Elena
Rãdulescu, 2021, 157 p.

**Mariana Neþ, Au fost odatã
douã oraºe. New York ºi
Bucureºti la 1900, Bucureºti,
Ed. „Corint”, prefaþã de
Georgeta Filitti, traducere din
limba englezã de Mariana
Neþ, 2021, 368 p.

Ionel SAVITESCU

Din dragoste
pentru Bucureºti



O  minune  îîntinsã
cât  o  câmpie

Pãmântul este povestea luminii
ºi umbrei

Noi pãºim în umbra luminii
Pânã ieºim din tãcerea de dincolo

de timp
Nu ne pasã de durerea intensã

a întunericului
Sã învãþãm de la pãmânt
O rãsucire ºi-o respiraþie 
Eliminã întunericul
Sã învãþãm de la pãmânt 
Sã fim buni
El îi este loial cerului
Sã fim buni cu lumea toatã
Sã acceptãm, sã ne bucurãm
Îmi amintesc 
Plãmânii mei au acoperit în întregime
Mierea ºi tristeþea pãmântului întins 
Mergând peste tot
Crescând pe muzica valurilor
ªi semnând pretutindeni numele

primãverii.

Pãºuni  

Pãºunile vaste sunt de nedescris
Ploaia prelungã de primãvarã 
Naºte un val nesfârºit de verde
Toamna se preface în undã întinsã 
Pãºunea devine un nesfârºit

cer albastru
Turmele de vaci ºi de oi
Se miºcã asemenea norilor sus

în vãzduh
Cai în galop
Ca un fulger care strãpunge cerul
Pãºunile din inima mea
Pasul luminat de lunã din poemul

lui Wang Changlin1

Cântecele la pipa ºi vinul lui Wang Ziyu
Iarba primãverii nemuritoare

a lui Bai Juyi
Pãrul alb nedormit al lui Fan Zhongyan
Fluviul Lung ºi Fumul singuratic

ale lui Wang Mojie
Visul de la miezul nopþii se întoarce 
La poalele Muntelui Yin
Cerul este vast ca o cupolã
Melodia cântatã la qin 2

Îºi face loc în inima mea
Fie matouqin fie dongbula.

Notele traducãtorului:
1. Faimoºi poeþi antici: Wang Changlin

(698 – 765), Wang Ziyu, Bai Juyi (772
– 846), Fan Zhongyan (989 – 1052),
Wang Mojie (699 – 759).

2. Qin, instrument de coarde tradiþional
chinez. Pipa este un instrument intro-
dus în China din Persia, iar dongbula
ºi matouqin sunt instrumente folosite
de unele minoritãþi etnice din China.

Beau  vin  rãscolitor
Beau vin rãscolitor
Sã scriu poezii frumoase
Aº vrea sã fiu
Solemnitatea munþilor înzãpeziþi 
Stând deasupra prãpastiei disperãrii
Dreptatea ºi strãlucirea sã-mi umple
inima ºi mintea
Pânã la aceastã viaþã
Aº vrea sã fiu limpede ca albastrul 
Aº vrea ca puritatea bucãþii de jad
Sã-mi încoroneze viaþa toatã
Sã ascult fiecare crâmpei de dragoste

ºi grijã tandrã 
În încheietura vastã a munþilor înzãpeziþi 
Sã palpite de-a pururi iubirea, frumosul 
Ascultã! 

Zori  de  zi  zdruncinaþi
de  trilul  pãsãrilor

La rãsãrit e orizontul care
Treptat e acoperit cu un strat de glazurã
Oricând vine primãvara
Din fractura sorþii învaþã
Doar o gãrgãriþã
Ea practicã renaºterea
Practicã focul sãlbatic nestins 
Briza de primãvarã rãsuflã verde.

Norii  albbi

Nori albi reflectaþi de lac
Înconjuraþi de halouri albe
În oglinda limpede
Lacul e o metaforã tãcutã
Ca ºi cum ar recita fãrã glas

viaþa veºnicã ce va sã vinã
Toate lucrurile sunt cocoþate

pe burta sa aromatã, caldã
Cum aº mai alunga aceastã oglindã

a cerului
Tristeþe albastrã întinsã

pe un sân fierbinte
Aºteptând crinii sãlbatici

sã se disperseze în ceaþa apusului
Adorm în braþele apusului
Ca o constelaþie scufundatã în mare.

Vãlul  zilei  
de  primãvarã  

Vãlul zilei de primãvarã se ridicã încet
O dimineaþã plinã, dreaptã ca mânerul 

pensulei
Calul alb a ieºit din visul meu 
Îmi amintesc vag 
O stradã lungã în toiul nopþii
ªaua poartã gândurile mele grele 
Valurile duse de vânt cântã

în spatele meu
Cum ar pocni artificiile pe spinarea calului
Zburând în toate pãrþile
Deschizându-se în faþa ochilor
Mãtase care curge 
Cu un ºuier prelung printre alizeele zorilor
Ecou pe cerul îndepãrtat, eteric
Primele raze ale zilei
Contureazã uºor curbele moi, graþioase
Calmeazã-te
Ca lotusul care se deschide liniºtit

pe muntele de zãpadã.

Plouã  cu  flori
de  cireº

Imaginea florilor de-a valma e rochia
de nori a îngerilor

Razele soarelui ºi ale lunii cresc
ºi catifeleazã florile

Florile ºtiu toate cã viaþa lor e scurtã
ªi stelele le mângâie ºoptind
ªi noi suntem la fel
Când bate vântul
Ploaia de flori se revarsã greu
Iar pãmântul, pãmântul simte

o mare durere
La fel ca stelele bolþii cereºti
Care nu pot evita ploaia de meteoriþi
La fel, sub vãzduhul cel vast 
Nenumãrate pãsãri se adunã

ºi se împrãºtie ca norii
Florile de cireº sunt 
Declaraþia de iubire a Vântului pentru
Primãvarã
Sunt lumina stelarã curgãtoare
Înscrisã pe hârtia nopþii
Tu eºti vijelia florilor de cireº
Ascunsã adânc în inima mea.

Contemplarea
frumuseþii  

Frumuseþea este auto-descoperire
ºi auto-atingere

Ca un strop de ploaie 
Nu-i pot cere sã aparã sau sã învie iar
Sã scânteieze, sã se întoarcã în nouri
Frumuseþea este un ºoc irezistibil

ºi extaz
Ca ºi cum aº fi într-un golf orbitor

de soare 
Intemperii vechi, intoxicaþiile

neputincioase mor 
Frumuseþea este jugul preciziei,

despotismului ºi 
Cãtuºele pierderii libertãþii
Iar urâþenia se rãspândeºte mai uºor

decât frumuseþea
Urâtul nu are nevoie de suflet
E de-ajuns urâþenia în sine 
Iar sufletul înseamnã dorinþã ºi îndoialã
Îndoiala iscã vãpaia cuºtii
Dar lumea nu observã decât fumul
Estetismul este umbra din spate

care se abate de la frumuseþe
În faþa frumuseþii
Arta e persistenþa ºi existenþa falsã

a timpului 
Arta e sinceritate ºi nu vreo vrere 
E un dar pentru cei care pot citi

imagini în nori
E fulgerul pe care nu-l poþi atinge

niciodatã
Arta cea mare îþi devorã timpul.

Insecte
îîn  ºoc

Ca toate creaturile
Insectele se trezesc din hibernare
Seminþe de aur de sub semnul

maternitãþii
Pãmântul reînvie focul devenirii
Toate iazurile ºi locurile seci
Aclamã zborul ploii
Ca puþul abundenþei
Ramurile strãlucesc
În ceasul cel mai întunecat
Ele dezvãluie miraculos florile primãverii
Tremur de emoþie aºteptând
Picurii arderilor de mâine.

În  plinã
îînflorire

Amurgul este ca un fruct 
Cade pe apã 
Ondulându-se la infinit
Atunci când apusul soarelui

arde barca pescarului 
Abia ºoptit, cântecul întoarcerii acasã 
Vântul ºi culoarea nopþii

încep sã stropeascã cernealã
Ca tristeþea ºi bucuria prãvãlite

peste lume 
Lasã la o parte ultimul suspin
Intrã într-un somn alb
Noaptea târziu, vezi copacul înflorit
Din curte
Atât de frumos ºi atât de îndepãrtat 
Nu este nevoie sã fii martorul frumosului 
Iatã adevãrata fericire

meridiane

ChinaChina

CCaaii     QQiinngg

S-a nãscut pe 5 august 1969 în Kunming, provincia
Yunnan. A urmat Departamentul de Istorie al Universitãþii
Yunnan (1988), dupã care a devenit profesoarã de limba ºi
literatura chinezã la aceastã universitate ºi responsabilã cu
cercetarea ºtiinþificã. Se bucurã de mare popularitate în
rândul studenþilor. Pasiunea pentru lecturã se mãsoarã în
mai mult de 3000 de cãrþi citite, preferând literatura, istoria,
filozofia, estetica, artele, psihologia, finanþele ºi medicina
tradiþionalã chinezã. Iubeºte muzica ºi pictura.  

Scrie poezii de la 15 ani. A publicat ºi în reviste din
România, în traducerea eminentului sinolog Constantin
Lupeanu. „Poezia“ nr. 100/2022 îi gãzduieºte eseul
„Eminescu ºi Puºkin“, scris în amintirea fiului ei, Yin Yuguo
(2002 – 2019), susþinând cã „destinul are propriul aranja-
ment“. Pe cei ce citesc poezie îi considerã „extrem de
bogaþi“, iar pe poeþi îi vede ca „profeþi ai omenirii“.

Prezentare de Ioan DÃNILÃ
Traducere de Constantin LUPEANU


